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ÚVODOM

Milénium. Rok nabitý rôznymi udalosťami. Dolný Kubín sa koncom
mája stal miestom rokovania Rady Európy o slovensko-poľskej
cezhraničnej spolupráci.
Medzi významné výročia, sprevádzané podujatiami, patrili: 140
rokov narodenia Martina Kukučína, 80 rokov organizovaného futbalu,
75 rokov založenia spolku rybárov v Dolnom Kubíne, 55 rokov
oslobodenia Dolného Kubína, 50 rokov základnej školy Janka
Matúšku, 35 rokov základnej školy na Kňažej, 45 rokov Spevokolu
oravských učiteľov, 35 rokov Oravskej galérie.
Rok 2000 mesto začalo s pohľadávkou voči Agro banke. Z dôvodu
jej krachu mesto nemohlo disponovať so svojimi finančnými
prostriedkami na účtoch AGB. Na úseku výstavby naše mesto
opeknelo a pribudli nové objekty ako obchodné stredisko na Brezovci,
čerpacia stanica na Bysterci, budova obchodu a služieb na Aleji
Slobody, rodinné domy v prímestských častiach, obnovené fasády
domov na Hviezdoslavovom námestí, prístavba na ZŠ Kňažia,
a chodník na Bysterci. Rozhodovalo sa o výstavbe sociálnych bytov,
bytoviek ,či radovej IBV.
Poľnohospodársky rok bol extrémne suchý, čo spôsobilo vysoké
straty v produkcii obilia a krmných zmesí. Naproti tomu bola
vynikajúca úroda zemiakov a jabĺk. Záhradkárka v osade na Bysterci
vypestovala redkvičku o hmotnosti 6,5 kg a hubári našli hríby na
Mikuláša v decembri. Veľká noc bola pre chatu na Kubínskej holi
čiernym dňom. Začal tu zosuv pôdy, ktorý trval niekoľko dní
a odrezal prístupovú cestu ku chate. Nová cesta predstavovala
miliónové náklady. Najväčšie povodňové škody boli v Záskalí.
V apríli sa v okolí mesta vyskytol mor včelieho plodu a okresný
veterinár oprávnene nariadil orálnu vakcináciu líšok.
O akciovú spoločnosť Tribometal prejavila záujem Dana a.s. z Ohia
v USA. V priebehu roka vstúpila do spoločnosti a NsP darovala
zdravotnícke zariadenie v hodnote pol milióna Sk. Podobne dostal
Domov sociálnych služieb od firmy Volkswagen pre zverencov
mikrobus. OFZ a.s. znižovala stav zamestnancov. V auguste bolo
v našom meste 2013 nezamestnaných. V druhom polroku mesto
dostalo možnosť zamestnať ľudí formou VPP, pracovali na úseku
údržby mestskej zelene, parkov a mestských komunikácii.
Naše mesto navštívili významné osobnosti a delegácie družobných
miest. Dolnokubínčania navštívili Dánsko a Švédsko. Medzi tradičné
podujatia patrili : 46. Hviezdoslavov Kubín, festival „Čírenie
talentov“ s prof. Bohdanom Warchalom, festival Bohúňová paleta,
sympózium maľby v OG, udeľovanie ceny Fair Play MUDr. Ivana
Chodáka, 10. veľká módna schow, Rockový záber na Kuzmínove,
stretnutie chrobákov, Jeleňou stopou, Dni mesta, Kubínsky jarmok.
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K memoriálu Jána Pečeňáka pribudli memoriály významných
športovcov Petra Rajniaka, Libora Buriána a Alexandra Dudáka.
Na úseku školstva sa Dolný Kubín stal sídlom detašovaného
pracoviska Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity. Školské zariadenia v meste mali najväčší problém
s údržbou budov striech. Žiaci a študenti dolnokubínskych škôl
dosiahli v tomto roku vynikajúce, často jedinečné výsledky
v súťažiach vedomostných, športových a talentových. Žiaci ZŠ
J.Matúšku a študenti gymnázia vyčistili zanedbaný a zabudnutý
židovský cintorín v Dolnom Kubíne.
Na okresnom úrade v Dolnom Kubíne sa konala konferencia škôl
a školských zariadení. Medzi ďalšie odborné konferencie patrili:
stretnutie psychológov, stretnutie chirurgov, stretnutie archivárov SR,
stretnutie umelcov v tvorivých dielňach pod záštitou Oravskej galérie,
seminár k storočnici Antona Kociána. Stretnutiami predtaviteľov
verejnej správy začalo pôsobenie Kanadského inštitútu pre podporu
miest a vidieka. Kancelária KIU bola otvorená v septembri na MÚ.
Deň múzeí 18. mája nebol dňom osláv , ale protestu z dôvodu
nepriaznivej finančnej situácie týchto kultúrnych zariadení, hrozby ich
zavretia a likvidácie. Múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
otvorilo pre verejnosť novú expozíciu zo života a tvorby básnika.
Blažena Mikšíková vydala druhú knihu pre deti pod názvom Kakaová
princezná. JUDr. Milan Galanda vydal knihu z dejín slovenského
súdnictva. Občianske združenie Diverzita pokračovalo v programe
„Podpora tvorivosti občana“. Oravská knižnica poskytovala priestor
podujatiam klubu Fontána a začínajúcim literárnym tvorcom. Knižné
vydavateľstvo Petra Hubu si pripomenulo 10 rokov činnosti.
Z významných osobností , ktorí sa v našom meste narodili alebo tu
pôsobili zomreli Milan Kleň, MUDr. Peter Rajniak, MUDr. František
Lipka, Mgr. M. Vojtek.
Na prevádzkovanie letného štadióna vznikla spoločnosť DEKA
s r.o. Futbalový štadión na Bysterci bol pomenovaný menom MUDr.
Ivana Chodáka. Vynikajúce športové úspechy dosiahli plavci MPK,
vzpierači Elkop WLC Orava, atleti TJ Orava, volejbalistky AGDEM
DK, mladý tenista Peter Miklušičák i šachisti.
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REFERENDUM
Od začiatku roka Hnutie za demokratické Slovensko podporovalo
petičnú akciu za predčasné parlamentné voľby. Prezident republiky na
základe výsledkov petičnej akcie vyhlásil referendum na 11.
novembra 2000. V okrese Dolný Kubín bolo 36 volebných okrskov.
Primátor mesta Dolný Kubín Dr. Ľ.Bláha určil v meste 12 okrskov: 1.
m.č. Mokraď /požiarna zbrojnica/ pre obyvateľov Kocmálu, Nábrežia
Oravy, ul. Kubínskej a Mokraďskej, 2. m.č. Kňažia

/požiarna

zbrojnica/ pre ul. 9. mája , 28. októbra, Vodárensku, Nábrežie Oravy,
Pod Dúbravou, Komenského, Na Záhumní, Jelšavskú, Kalinovu, Kpt.
Jaroša, Kňažskú, Mládežnícku, Pod Čereňou, Kpt. Nálepku,
Podzámockú a 1.mája, 3. m.č. Záskalie / požiarna zbrojnica/ pre ul.
A. Halašu, 29. Augusta, , Jilemnického, Rybársku, Severnú,
Timravinu, Záskalickú, Pltisko, 4. m.č. Banisko /materská škola/ pre
Chočskú, Slnečnú a Janoškovú, 5. m.č. Staré mesto I. /obchodná
akadémia/ pre VÚ 1540, Aleju Slobody, Sláskovičovu, Bernolákovu,
ČSA, Ťatliakovu, Obrancov mieru, Radlinského, M.R.Štefánika,
Staničnú, Železničiarov, 6. m.č. Staré mesto II. /Gymnázium P.O.H./
pre ul. Hroboňovu, Bottu, Hamuljaka, Medzihradskú, Urbana,
Šmidkeho, Na Kopanici, Gäceĺskú cestu, Hviezdoslavovo námestie,
Kohútov sad, Matúškovu, S.Nováka, Srňacie, Doliečovacie oddelenie
NsP, 7. m.č. sídlisko Brezovec I. /ZŠ M.Hattalu/ pre ul. M.Hattalu,
Ľ.Štúra, Duklianskych hrdinov, 8. m.č. sídlisko Brezovec II. /ZŠ
Nemocničná/ pre ul. Nemocničnú a Mierovú, 9.m.č. Brezovec III.
/MŠ Brezovec/ pre ul. Odbojárov, J.Gagarina, Družby, Tulskú,
M.Gaceka, Hollého, NsP, 10. Sídlisko Bysterec I. /MsKS/ pre ul.
Lucenkovú, Na Sihoti, SNP, Námestie Slobody, 11. Bysterec II. /ZŠ
M.Kukučína/ pre Hurbanovú, Bystereckú, Pelhřimovskú, Športovcov,
12.

Bysterec

III.

/CZŠ

A.

Radlinského/

pre

Okružnú,

Beňovolehotskú, Bohúňovú, Fučíkovú, Gen. Svobodu, MDD, MDŽ,
M. Uhru a Zochovú.
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V okresnej referendovej komisii boli zástupcovia 5 politických strán:
Ján Kapala /SDK/, Vladimír Pavelka /HZDS/, Peter Haspra /SNS/,
Jozef Kubala /SDĽ/, František Tokár /SOP/, Ľubomír Ondirko
/prednosta OÚ/ a Dana Pšenáková, zástupkyňa štatistického úradu.
Dňa 10. októbra sa uskutočnili školenia komisií v kine Choč. Ing.
Zuzana Kubačková prečítala za členov komisií sľub, ktorý následne
všetci prítomní potvrdili svojím podpisom. Jednotlivé komisie svojich
predsedov a podpredsedov určili losovaním. Výsledky referenda
v Dolnom Kubíne boli nasledovné: Zo 14 455 oprávnených voličov
sa referenda zúčastnilo

2642

, t.j. 18,27 %. Na otázku áno

odpovedalo 2502 voličov, na otázku nie odpovedalo 140 voličov.
V okrese Dolný Kubín zo 28 561 oprávnených voličov sa referenda
zúčastnilo 6036, t.j. 21,13 %. Občania si neželali predčasné voľby,
referendum bolo neplatné.

ROKOVANIE RADY EURÓPY V DOLNOM KUBÍNE
V dňoch 29.-30. mája sa v mestách Dolný Kubín a Szezawnica /PR/
uskutočnila -

pod

záštitou Rudolfa Schustera, prezidenta SR

a Alexandra Kwasnievskeho, prezidenta PR – Medzinárodná
konferencia o Slovensko-Poľskej cezhraničnej spolupráci, ktorú
organizovala Rada Európy, Ministerstvo vnútra a verejnej správy PR,
Ministerstvo zahraničných vecí PR a Euroregión Tatry.
Rokovania, ktoré sa začalo v MsKS v Dolnom Kubíne sa zúčastnil
Ivan Budiak, štátny tajomník MV SR, Dr. Ľubomír Bláha, primátor
mesta, Ing. Ľubomír Ondirko, prednosta OÚ, zo zahraničných hostí
Philip Blair, riaditeľ odboru spolupráce pre miestnu a regionálnu
demokraciu Rady Európy, Piotr Stachynczyk, štátny tajomník MV
a VC PR, Ján Komorowski, veľvyslanec PR v SR a ďalší. Rokovanie
Rady Európy pozdravil aj patrón konferencie prezident SR Rudolf
Schuster. Vo svojom príhovore vyjadril potešenie nad tým, že
miestom konferencie je práve Dolný Kubín, mesto s dlhoročnými
tradíciami družobných vzťahov s poľským mestom Limanová.
Zdôraznil, že toto rokovanie je len predzvesťou budúcich rokovaní
o bezhraničnej spolupráci, pretože o takúto spoluprácu po vstupe
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oboch

štátov

do

EÚ

pôjde

v budúcnosti.

Slovensko-poľská

cezhraničná spolupráca by mala predstavovať určitý pilotný projekt
a EÚ ukázať, že Slovensko chce takýmto spôsobom realizovať svoje
vzťahy aj s južným susedom Maďarskom. No a toto úsilie sleduje
základný cieľ, na ktorom sa zhodli prezidenti Poľska , Maďarska
a Slovenska: „Nedovoliť, aby schengenské hranice oddelili Slovensko
od jeho susedov a od Európy“.
Rozvoj cezhraničnej spolupráce by mal napomôcť predovšetkým
domácemu

malému a strednému podnikaniu, kde je potrebné

urýchlene upraviť legislatívu a uľahčiť tak aj prístup zahraničným
podnikateľom na Slovensko – povedal na záver prezident R. Schuster.
Genézu slovensko-poľských vzťahov od roku 1991 priblížil Ivan
Budiak, štátny tajomník MV SR a zdôraznil skutočnosť, že veľkú
pozornosť slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráci venuje aj EÚ,
ktorá na jej rozvoj vyčlenila 8 miliónov Euro. Pre rýchlejšie
napredovanie rozvoja spolupráce je však potrebné, aby centrálne
orgány viac počúvali hlasy ľudí z prihraničných oblastí, lebo odtiaľ
prichádzajú impulzy reálneho života.
Philip Blair, riaditeľ odboru spolupráce pre miestnu a regionálnu
demokraciu RE, vyzdvihol význam miestnej a regionálnej spolupráce
pre rozvoj celej Európy. Zdôraznil, že hranice medzi štátmi strednej
a východnej Európy sa musia postupne premeniť na mosty, ktoré ich
budú spájať a prostredníctvom ktorých budú môcť riešiť vzájomné
problémy. Pri tom treba nadviazať na historické spätosti a na tom
stavať, lebo tieto štáty majú veľa spoločného – jazyk, zvyky a tak
bude možné prekonať prekážky, či už psychologické, alebo
vyplývajúce z rôznej ekonomickej úrovne a pod. A tu je dôležitá
spolupráca, aby sa nerovnosti zotreli. Aj keď vo svojom prejave
vyjadril úprimnú radosť nad úspešne sa rozvíjajúcimi slovenskopoľskými vzťahmi i to, že sa pre ne veľa urobilo, nezabudol
pripomenúť, že ešte zostáva veľa urobiť.
Po skončení úvodných príhovorov čestných hostí sa začala pracovná
časť rokovania Rady Európy. Keďže spolupráca sa týka pomerne
rozsiahlej oblasti a tiahne sa pozdĺž hranice dlhej vyše 540 km, kde
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žije vyše 8% poľského a 30% slovenského obyvateľstva, bola tejto
spolupráci venovaná náležitá pozornosť. Za základné priority
cezhraničnej spolupráce boli vytýčené: technická infraštruktúra,
ekonomická

spolupráca,

rozvoj

ľudských

zdrojov,

rozvoj

poľnohospodárstva a vidieka, ochrana a tvorba životného prostredia.
A tak referáty, ktoré odzneli sa týkali najmä stretégie a perspektívy
spolupráce

prihraničných

oblastí,

informácií

z rokovaní

medzivládnych komisií, možností rozvoja podnikania, cestovného
ruchu i vidieckej turistiky, podpore a ochrane kultúrneho dedičstva
a pod. Na druhý deň rokovanie pokračovali v poľskej Szczawnici, kde
bol

podpísaný

hlavný

dokument

konferencie

–

Deklarácia

o slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráci.

VEDENIE MESTA /mestské zastupiteľstvo, rada, komisie, mestské výbory a
interpelácie poslancov/
Mestské zastupiteľstvo zasadalo sedemkrát: 21.2. /mimoriadne/,
2.3., 27.4., 29.6., 7.9., 7.11. a 28.12. V priebehu roka poslanci
schválili štyri všeobecno-záväzné nariadenia /VZN/, takže celkom ich
bolo od roku 1991 doteraz

64: VZN o prevádzke domu smútku

a pohrebísk – doplnok, VZN o zásadách pre dojednávanie cien
nájomného, VZN o dani z
poplatkoch.

nehnuteľností a VZN

o miestnych

Poslanci sa vo svojich obvodoch stretávali s voličmi

a prenášali ich požiadavky v mestskom zastupiteľstve. V roku 2000
odzneli nasledovné interpelácie:
-

osadiť na ul. Fučíkovej dopravné značky hlavná a vedľajšia cesta
a tabule maximálna rýchlosť 40 km/h,

-

riešiť odvedenie povrchových vôd z poľnej cesty naväzujúcej na
ul. Fučíkovú,

-

v súvislosti s realizáciou nových telefónnych rozvodov upozorniť
telekomunikácie na odstránenie pozostatkov starého telefónneho
rozvodu,

-

vodiči motorových vozidiel porušujú zákaz parkovania pri vchode
do areálu ZŠ a SZŠ na ul. Hattalu, treba opakovať kontroly ,

-

opraviť verejné osvetlenie pri Dome záhradkárov,
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-

zabezpečiť linku MHD zo sídliska Brezovec na Banisko v čase
medzi 15. a 16. hodinou,

-

opraviť chodník pred zlatníctvom Zafír na ul. Radlinského,

-

osadiť veľkoobjemový kontajner v hornej časti Beňovej Lehoty,

-

riešiť prístupovú cestu k záhradkám na Banisku po vybudovaní
rodinných domov na Slnečnej ulici,

-

zasypať výtlky na ceste v Beňovej Lehote,

- zrušiť hostinec „U troch stolov“, na ktorý boli sústavné sťažnosti
od občanov okolitých bytoviek pre rušenie nočného kľudu
a ničenie okolitého verejného majetku opilcami, podobná sťažnosť
bola aj na hostinec „Pod šindlom“,
- zlikvidovať semenište komárov pri domove mládeže SZŠ,
- vybudovať šachtu na záchyt vody /vodnú nádrž/ na ul. Severnej,
- vybudovať spojovaciu komunikáciu medzi ulicami Hroboňovou
a Bottovou,
- vybudovať chodník Na Kopanici smerom k hlavnej ceste,
- pravidelne kosiť trávniky pri domove dôchodcov a penzióne,
- kontrolovať zákaz parkovania aut na ul. Hattalovej,
- zabezpečiť aspoň 2 autobusové spojenia do domova dôchodcov
a penziónu počas dní pracovného pokoja medzi 10. a 16. hodinou,
- natrvalo ponechať veľkoobjemový kontajner na Brezovci,
- doplniť piesok do pieskovísk v detských parkoch,
- opraviť asfaltový povrch detských ihrísk,
- prideliť priestory ZUŠ P.M.Bohúňa po ZUŠ I.Ballu, ktorá sa
presťahovala do priestorov bývalej MŠ na Bysterci,
- odstrániť zosuv pôdy na Banisku pri blokoch A, C a pri garážach
a zabezpečiť svah proti opätovnému zosuvu,
- občania Mokrade žiadali odvodniť hornú časť cintorína, zakúpiť
chladiaci box do domu smútku, opraviť komunikáciu v priestore
obchod – kaštieľ, urobiť poriadok s budovou na železničnej stanici
a okolím stanice, dotvoriť zámer v lokalite IBV Kocmál, aby
občania mohli stavať rodinné domy,
- odviesť búrací materiál a zeminu na ul. Medzihradskej nad
viaduktom, zaviesť pouličné osvetlenie pod novostavbami P.
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Ťažandláka ml. a p. Valeka, vybudovať oddychovú zónu pri MV osadiť stoly, lavice, prístrešok, oplotiť detské ihrisko pod IBV
Kuríny, obnoviť potrebné nátery v mestskej časti na ihriskách,
lavičkách, zábradliach atď.
- zamedziť divokým skládkam po zrušení veľkoobjemových
kontajnerov v meste, odstrániť divokú skládku nad garážami /pod
vodojemom/, pri záhradkách na Brezovci a na Srňacom pri vedení
vysokého napätia,
- vyčistiť priekopu za budovou polície,
- zabezpečiť areál záhradiek, kde hrozí zosuv pôdy, obmedziť tu
rýchlosť a osadiť dopravné značenie - zúžená cesta, padanie skál,
- odvodniť stavebné pozemky v Beňovej Lehote /p. Kakaš a spol./,
- napojiť kanalizačnú vpusť pri dome Lehotských v Beňovej Lehote
predtým , ako sa bude cesta asfaltovať,
- zabezpečiť na Malom Bysterci prepojenie telefónnej siete
a digitálny systém,
- očistiť komunikáciu na Zochovej po stavebných prácach,
- vybudovať detské ihrisko na ul. Hattalovej,
- opraviť autobusové nástupište na Bysterci pri SSE,
- opraviť chodník od obchodu Axa na Brezovci k MŠ,
- opraviť pletivo na detskom ihrisku medzi bytovkami na
Nemocničnej,
- vysvetliť v médiach význam vzniku spoločnosti Tehos a čo
s Bytthermom, ktorý zabezpečoval dodávku tepla,
- prehodnotiť odstránenie lavičiek pri katolíckom kostole, lebo teraz
sa mládež stretávala na schodoch pri ZŠ J. Matúšku a znečisťovala
ich,
- osadiť príslušnú dopravnú značku v m.č. Malý Bysterec pri
autobusovej zástavke, kde parkujú veľké nákladné automobily,
- spíliť lipu na Lucenkovej ulici pri bl. č. 1207,
- inštalovať po meste televízne

kamery pre likvidáciu vandalizmu

v meste,
- vyčistiť dažďové vpuste na Banisku,
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- obyvatelia bytovky Chočská 1524 žiadali vysadiť živý plot v dĺžke
20 m po pravej strane prístupovej cesty na Banisko. Chceli tak
zmierniť hluk z cesty, ktorý ruší obyvateľov bytovky najmä
v nočných hodinách. Pri bytovke žiadali osadiť v dĺžke 10 m
obrubník,
- zabezpečiť športové ihriská na ul. Hattalovej a pri SZŠ potrebným
vybavením,
- upraviť komunikácie v Starom meste po rozkopávkach,
- cyklisti na chodníkoch ohrozujú chodcov, prijať opatrenia na
zamedzenie tohto javu,
- opraviť komunikáciu na ul. Vodárenskej a Komenského v m.č.
Kňažia,
- upraviť terén na zástavke MHD v Beňovej Lehote,
- sprehľadniť cestu na Kubínsku hoľu zostrihaním kríkov v Beňovej
Lehote,
- prevziať do majetku mesta vodovod na Kubínskej holi,
- vybudovať parkovisko pre kamióny na Malom Bysterci pri firme
Elkop s.r.o.
- rekonštruovať chodník od ul. Odbojárov po ul. Dukelských
hrdinov,
- architektonicky doriešiť priestranstvo okolo potoka za objektom
TJ Slávia na námestí P.O.Hviezdoslava prostredníctvom projektov
spracovaných študentmi vysokých škôl,
- zriadiť priemyselný park,
- znížiť poplatky za káblovú televíziu,
- demontovať oplotenie bývalej MŠ na ul. Matúškovej,
- opraviť schody na ul. Matúškovej pred bl. 1643
- doplniť lavice na sedenie v dome smútku,
- opraviť verejné osvetlenie na ul. Zochovej po betonárku,
- zlepšiť hygienickú situáciu na plavárni, vyžadovať používanie
kúpacích čiapok na plavárni,
- ozvučiť obidva cintoríny v meste počas sviatkov pamiatky
zosnulých, aj počas pohrebov pustiť hudbu,
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- zakázať prevádzkovateľovi podniku Orfeus uvádzať v programe
striptíz,
- zrušiť vyberanie poplatku za parkovanie pred NsP, odstrániť
neestetickú búdku osadenú na parkovisku,
- dozornú radu TEHOS, s.r.o. vytvoriť zo zástupcov obyvateľov
obytných domov a nie zo zástupcov bývajúcich v rodinných
domoch,
- účtovať za teplo podľa meračov tepla, sfunkčniť merače tepla,
- vyčistiť šachty na ul. Nemocničnej, boli znečistené a neslúžili
svojmu účelu,
- zabezpečiť plynulý odvoz pevného domového odpadu počas
Vianoc, aby neboli preplnené,
- zákaz venčiť psov v priestore okolo Obchodnej akadémie, na poli
pri sídlisku Bysterec – západ a v priestore od železnice po Malý
Bysterec, kde sú polia,
- nech každá domácnosť platí poplatok za odvoz komunálneho
odpadu,
- poplatky v DJ a KD nech schvaľuje príslušná odborná komisia
a nie mestské zastupiteľstvo,
- prehodnotiť postoj mesta k realizácii blokovej kotolne pre ZŠ A.
Radlinského, lebo realizáciou kotolne by bol zavedený vykurovací
režim a náklady by sa znížili na polovicu,
- každoročne vypracovať kalendár významných kultúrnych podujatí,
- ŽS Kňažia požadovala plynofikáciu – prístavbu kotolne,
- riešiť odberné miesto pre prevádzkovanie vlekov na Kubínskej
holi,
-

zabezpečiť cestu popod Molovice, kde padali skaly,

-

obyvatelia

v mestskej

v zrekonštruovanej

časti

Kňažia žiadali, aby byty

slobodárni

mesto

neprideľovalo

neprispôsobilým občanom,
-

opraviť schody na historickom cintoríne, upraviť hrob P. O.
Hviezdoslava,

-

dokončiť chodník pri školskej bytovke,
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-

opraviť komunikácie na Brezovci, schody, chodníky a vyriešiť
parkovanie na Brezovci,

-

osadiť na Brezovci orientačnú tabuľu sídliska a panel na oznamy.
V marci dostali poslanci MZ posmešný list pod názvom „Jánošík

a jeho družina v Dolnom Kubíne“. Pisateľ sa podpísal ako občianska
iniciatíva. Vyzval poslancov, aby sa zamysleli nad rozhodovaním
určitých záujmových skupín s vytvorením vlastného blahobytu.
Tŕňom v oku občianskej iniciatívy sa stal predaj lyžiarskeho vleku
a chaty na Kubínskej holi s lukratívnym pozemkom okolo. Najnovším
hitom je vraj futbalový štadión, ktorý technickým službám prináša
zisk ročne 250-300 tisíc Sk. Pisateľ listu poukazuje na ZŠ na
Brezovci, ktorá disponuje jedinečným vybavením na Orave a kde sa
pravdepodobne Jánošík raz vráti. Vrchnosti mesta vyčíta zrušenie
kožného oddelenia v NsP a ľahostajnosť voči Minigolfu, ktorý označil
za stredisko rozvoja narkotík a zla v tomto meste. Väčšina údajov
v liste bola skreslená a nepravdivá.
Mestská rada v roku 2000 zasadala jedenásťkrát: 25.1., 22.2.,
28.3., 18.4., 30.5., 21.6., 24.8., 28.9., 31.10., 28.11. a 19.12.
Medzi odborné komisie pribudla

Komisia pre posudzovanie

prípadov riešenia lokálnych zdrojov tepla. Do komisie boli zvolení
Ing. A. Karetka ,Ing. M. Mudroň, Ing. I. Michalík, Ing. Ľ. Behula,
p.Andris, Vlček, Ďaďo a Adamus. Zmena nastala aj vo vedení komisie
pre hospodárenie s bytovým a nebytovým fondom. Predseda Ing.
P.Drozd a podpredseda Ing. V. Kozáčik sa vzdali funkcií, z dôvodu
nesúhlasu so spôsobom, akým bol pridelený jednoizbový byt po ZUŠ
I. Ballu. Novým predsedom sa stal Ondrej Mrva.
Mestská názvoslovná komisia sa zišla, aby pomenovala futbalový
štadión na ulici Športovcov menom dolnokubínskeho rodáka MUDr.
Ivana Chodáka, na počesť a pamiatku ktorého sa v našom meste konal
už VI. ročník udeľovania Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka.
Prácu mestských výborov posudzovala mestská rada, takže jej
členovia mali prehľad o splnených či nesplnených požiadavkách
občanov. Mestské výbory pracovali

s rozdielnym počtom členov,

napríklad MV v Beňovej Lehote mal 5 členov, MV na Medzihradnom
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29 členov. Na Medzihradníku v roku 2000 upravili autobusovú
zástavku pre domom p. Hampela, vyčistili potok od rodinného domu
p. Jaššu po vodnú nádrž, po záplavách opravili prístupovú cestu
k cintorínu, zorganizovali jarné a jesenné veľké upratovanie ulíc
a kôpkovanie posypového materiálu po zimnej sezóne, v lokalite
Kuríny vyčistili ulice, potok, vysadili 300 kusov ihličnatých stromov
popri potoku a v

uliciach, s Technickými službami zabezpečili

osvetlenie križovatky na Kurínoch a osadenie dopravných značiek. Na
úseku kultúry a športu zorganizovali výstup na Vyšnokubínske skalky
z príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metóda, juniáles, maškarný ples pre
deti, stretnutia s občanmi, aerobik a cvičenie pre ženy. Pre nedostatok
finančných

prostriedkov sa nepodarilo rozšíriť cintorín podľa

projektu Ing. Urbana, vybetónovať oporný múr, odstrániť divorastúce
stromy, kry, vybudovať spodnú komunikáciu na Kopanici, prístupové
chodníky na ul. Bottovej , odviesť povrchovú vodu zo svahu nad
autoškolou, ktorá zaplavovala cestu a vytvárala podmienky pre
dopravné nehody, pokosiť brehy Medzihradského potoka, zriadiť
autobusový prístrešok pri obchode SOU, spevniť breh potoka na
niektorých rizikových úsekoch, doriešiť rozšírenie televízneho
signálu, vyznačiť prechod pre chodcov na ul. Jánoškovu a na Banisko.
Príjem TV signálu bol problémom aj pre obyvateľov Beňovej
Lehoty, avšak zlepšenie mohlo nastať až po vybudovaní zosilovača na
Kuzmínove. Vážnym problémom tu bola regulácia potoka, ktorý
podmýval cestu na Kubínsku hoľu, hlavne v úseku pod cintorínom.
MV Mokraď sa zameriaval na verejno-prospešnú činnosť.
Organizoval jarné a jesenné upratovanie , kosenie burín, kosenie
cintorína a okolia domu smútku, v zime odstraňovali sneh z verejných
chodníkov, zástavok, okolia domu smútku a cintorína, pracovníci VPP
natreli ploty, sklad náradia na cintoríne, preliezky na detskom ihrisku,
opravili schodište na cintorín, ploty okolo cintorína a upravili verejnú
zeleň.
Požiadavky MV Brezovec súviseli s vybavenosťou sídliska a jeho
výstavbou. Za najdôležitejšie problémy sídliska označil predseda MV
p. Gustáv Turčina opravy poškodených komunikácií, údržbu detských
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ihrísk, zriadenie kapacitne dostatočného parkoviska pri nemocnici,
osadenie pouličných odpadkových košov, údržbu verejnej zelene,
zriadenie centrálnej informačnej tabule, kúpa a predaj pozemkov. Za
splnené požiadavky zo strany mesta považoval len obmedzenie
rýchlosti automobilov na sídlisku a opravu schodov od cintorína.
Dňa 10. februára sa na Kňažej konal verejný hovor s občanmi,
ktorého sa zúčastnili primátor Dr. Ľ. Bláha, asistent viceprimátora Ing.
V.Pavelka a vedúci jednotlivých oddelení mestského úradu Ing. A.
Karetka, I. Sagál, Ing. M. Mudroň a J. Kutlík. Občania
nespokojnosť

s katastrofálnym

stavom

miestnych

odvozom odpadu, vandalizmom v mestskej časti
bytov

v zrekonštruovanej

slobodárni.

Požadovali

vyjadrili

komunikácii,
a prideľovaním
rekonštrukciu

miestneho rozhlasu a vyriešiť problém zlých prípojov k diaľkovým
spojom, ktoré síce Kňažou prechádzajú, ale tu nestoja. Primátor
poukázal na súčasný zlý stav mestskej pokladnice, ktorý nedovoľuje
púšťať sa do nových finančne náročných projektov a stačí akurát na
nutné údržby a dokončovanie rozostavaných stavieb. Z toho dôvodu
nebolo doteraz možné pustiť sa do rozsiahlych úprav hlavnej
i vedľajších ciest v Kňažej. Nedostatok financií spôsobil aj stiahnutie
veľkoobjemových odpadových vaní, pretože ich stále umiestnenie
a odvoz stál nemalé množstvo peňazí a okrem toho ich využívali
podnikatelia a občania, ktorí si neplatili vlastné smetné nádoby a koše.
Primátor prisľúbil veľkoobjemovú vaňu dodať dočasne mestskej časti
počas jarného upratovania. Ľudia upozornili aj na vandalizmus
mladých ľudí, najmä učňov z SOU, ktorí ničili lavičky, smetné koše,
či iný spoločný majetok. Ing. Pavelka doporučil o týchto prípadoch
ihneď informovať mestskú políciu a dodal, že vandalizmus v našom
meste stojí mestskú pokladnicu takmer pol milióna Sk ročne.
V slobodárni bolo 12 bytov, z toho 4 boli pridelené Kňažanom,
ostatné

neplatičom a mestský úrad prideľovanie bytov nemohol

ovplyvniť. Mestský úrad evidoval 1100 žiadostí o pridelenie bytu.
V tomto roku si Kňažania pripomenuli 655. výročie založenia svojej
obce.
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Mestský kontrolór Ing, Vojtech Važan sa zaoberal vybavovaním
oznámení, podnetov a aťažností občanov v meste, ktorých v roku
2000 bolo 35. Oproti roku 1999 to bol nárast o 16 sťažností. Najviac
sťažností /13/ smerovalo na občianske spolunažívanie – susedské
vzťahy. Ľudia sa k sebe správali nedôstojne, netolerantne, ubližovali
si. Dlhodobo sa javilo problémové občianske spolunažívanie na
slobodárni na ul. Ťatliakovej 1786, kde ešte stále býva veľa
neprispôsobilých občanov.

Aj keď sa podarilo presťahovať 6

dlhodobých neplatičov do objektu bývalého Sevaku, ostáli tu ešte
problémové rodiny. Sťažností na životné prostredie boli 6. Išlo
o oznámenia , pripomienky a podnety na zametanie, umývanie
mestských komunikácií, čistenie uličných vpustí, vývoz odpadu,
nepovolené skládky, výsadbu okrasných kríkov a stromov, pílenie
stromov a orezávanie konárov pri bytovkách, kosenie verejného
priestranstva, opravy poškodeného majetku /lavičiek a odpadových
košov/, verejného osvetlenia, dopravných značiek, autobusových
zástavok, rozkopávky, zimnú údržbu mestských komunikácii, schodov
a chodníkov, rušenie nočného kľudu. 4 sťažnosti sa týkali činnosti
pracovníkov mestského úradu, 3 sťažnosti chovu psov, 1 činnosti
okresného bytového družstva, 1 porušenia stavebného zákona, 1
umiestnenia chladiarenského boxu, 1 vykurovania a dodávky teplej
úžitkovej vody, 1 nájmu nebytových priestorov.
Mestský kontrolór vyriešil 33 sťažností, 3 boli odstúpené iným
orgánom na doriešenie. Z celkového počtu 35 sťažností bolo 24
opodstatnených a 9 neopodstatnených.
Ďalšou náplňou práce mestského kontrolóra boli pravidelné kontroly
hospodárenia oddelení MÚ, vyberania daní a poplatkov, plnenia
dohôd a zmlúv, ktoré malo mesto uzavreté, kontrola zariadení mesta
a dodržiavania VZN v meste.

HOSPODÁRENIE MESTA /rozpočet a jeho plnenie/
Rozpočet mesta Dolný Kubín na rok 2000 nebol rozvojový, lebo
jeho plnením bolo treba v uvedenom roku splatiť dlh mesta vo výške
30 mil. Sk. Rozpočet mesta bol prerokovaný v komisii pre financie
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a rozpočet, ktorého predsedníčkou bola Ing. Soňa Urbanová. Členom
odbornej komisie je aj Ing. Milan Ďaďo, ktorý ho ako poslanec
kritizoval na mestskom zastupiteľstve ako nie dobre zostavený. Ing.
Ďaďo uviedol, že základný nedostatok spočíva v tom, že na rozpočet
sa pozeráme ako na účtovný prípad, aby sedeli strany má dať – dal.
Chýbal hospodársky pohľad. Rozpočet by mal byť riadiacim
nástrojom pre samosprávu, mal by stimulovať, vytvárať parametre
pre finančné, vecné a administratívne toky. Na ponímanie takéhoto
pohľadu na mestský rozpočet však chýba v mestskom zastupiteľstve
ochota a hlavne odvaha. K zostaveniu rozpočtu dodal: „Naplánujeme
príjmy, k nim adekvátne výdavky, počas roka sa výška príjmov
nepodarí dodržať, ale výdavky sa neobmedzujú. Počas roka sa
k rozpočtu vraciame a konštatujeme, že sa ho nedarí plniť ani
v príjmovej ani vo výdavkovej časti. Rozliate mlieko však do kanvy
späť nedokážeme dostať. Potom rozdiel v rozpočte vyrovnávame buď
úvermi, neplatením záväzkov, alebo predajom mestského majetku. Aby
však toto človek dokázal, nepotrebuje o sebe vyhlasovať, že je ekonóm
a mal by radšej mlčať o skutočnosti, že sa na takejto práci vôbec
podieľa.“ K zostaveniu rozpočtu radil: “Po prvé, rozpočet nemusí byť
bezpodmienečne vyrovnaný. Ak sú príjmy vyššie ako výdavky,
neznamená to, že rozpočet je dobrý a naopak. Ak sú príjmy nižšie ako
výdavky, nemusí byť rozpočet nanič. Vo všeobecnosti by hlavným
hľadiskom malo byť zosúladenie potrieb a možností mesta. Rozpočet
musí byť hlavným riadiacim nástrojom v živote mesta a zároveň
stimulátorom ako pre obyvateľov mesta, tak i pre kolektívy firiem,
spoločností a záujmových skupín. Po druhé, mal by obsahovať aj
metodickú časť, čo sú v podstate už spomínané pravidlá, ktoré
dopredu presne určia, ako budeme postupovať a čo spravíme, ak sa
skutočne plnenie rozpočtu bude odchyľovať od plánu. Ďalej mal by
upustiť od prílišného sa spoliehania na štát, ale mal by sa zamerať na
neštátne zdroje a vlastné možnosti, ktoré tu sú, len vedomky či
nevedomky ich prehliadame. „
Rekapitulácia hospodárskeho výsledku mesta Dolný Kubín k 31. 12.
2000 predstavovala nasledovné údaje:
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- Príjmy:

91 403.995,05 Sk

- Výdavky:

78 576.141,81 Sk

- Výsledok hospodárenia:

12 827.853,24 Sk

- TEHOS – pôžička:

10 600 000.- Sk

- Výsledok hospodárenia na rozdelenie: 2 227.853,24 .- Sk
Rozdelenie hospodárskeho výsledku:
- fond rozvoja bývania:

1 749 532,33 Sk

- sociálny fond:

100.543.- Sk

- rezervný fond:

377.777,91 Sk

- spolu:

2 227.853,24 Sk

Finančné prostriedky k 31.12.2000:
VUB č.ú. 20426332/0200:

554.991.- Sk

VUB č.ú. 1362043651/0200:

1.749.532, 33.- Sk

PKB č.ú. 4011330003/5600:

862.713,61.- Sk

Depozit mzdy:

1.005.512.- Sk

Mýlne prostriedky na účte:
Spolu finančné prostriedky:

66.512.- Sk
2.227.853,24.- Sk

Hospodárenie a plnenie rozpočtu mesta Dolný Kubín v roku 2000 sa
riadilo rozpočtom schváleným

dňa 29.12.1999 uznesením MZ č.

51/1999 a zákonom NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov. Rozpočet bol schválený ako
vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 77 270 tis. Sk.
Výsledok hospodárenia – prebytok za rok 2000 /rozdiel medzi
príjmami a výdavkami/ predstavuje čiastka 12 827.853,24 Sk.
Pre účely rozdelenia hospodárskeho výsledku do fondov mesta je
však potrebné túto čiastku znížiť o 10 600.000 Sk, čo je suma
finančných prostriedkov, ktoré boli v decembri 2000 poskytnuté vo
forme pôžičky TEHOS-u s.r.o. Dolný Kubín.
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Po zohľadnení vyššie uvedenej skutočnosti výsledok hospodárenia
predstavuje 2 227.853,24 Sk a je krytý finančnými prostriedkami na
účtoch mesta v uvedených peňažných ústavoch.
Na dosiahnutých príjmoch v roku 2000 v celkovej výške 91
403.995,05 Sk sa podieľali vlastné rozpočtové príjmy čiastkou 82 540
tis. Sk, čo predstavuje v porovnaní na rozpočet roku 2000 plnenie na
107% a mimorozpočtové príjmy čiastkou 8 864 tis. Sk.
Naplnenie daňových príjmov v absolútnom vyjadrení predstavuje
čiastka 43 073 tis. Sk, čo je plnenie rozpočtu na 105%.
V oblasti daňových príjmov v kategórii dane z príjmov, ziskov
a kapit. majetku bolo plnenie /104%/ ovplyvnené prekročením
rozpočtovaných príjmov dane z príjmov fyzických

osôb /106%,

prekročené o 1 414 tis. Sk/. Naopak, u dane z príjmov právnických
osôb nebol rozpočet splnený o 452 tis. Sk. Plnenie tohto druhu dane
nie je mestom ovplyvniteľné.
V kategórii daň z majetku bolo v porovnaní s rozpočtom vykázané
plnenie na 109 % /viac o 911 tis. Sk/, na čom sa podieľalo najmä
priaznivé

plnenie

dane

z nehnuteľností

u pozemkov

a stavieb

fyzických osôb /spolu prekročenie o 281 tis. Sk/ a tiež aj
nerozpočtovaný príjem na položke nedoplatky dane z minulých rokov
a penále /spolu 994 tis. Sk/. Do výšky rozpočtu neboli naplnené
príjmy u dane z nehnuteľností z právnickych osôb /spolu menej o 344
tis. Sk/. Niektoré daňové subjekty si daňovú povinnosť za IV. štvrťrok
2000 splnili až začiatkom roka 2001 a niektoré ju nesplnili vôbec.
Vymáhanie daňových nedoplatkov je právne zabezpečené.
V oblasti daňových príjmov v kategórii domáce dane na tovary
a služby je vykázané plnenie vo výške 4 240 tis. Sk /104%/.
V štruktúre týchto príjmov je oproti rozpočtu nižšie plnenie na
príjmovej položke poplatok z predaja alkoholu a tabakových výrobkov
/menej o 128 tis. Sk/ a to z toho dôvodu, že šesť subjektov
podliehajúcich tomuto poplatku si svoju povinnosť v roku 2000
nesplnilo. Plnenie na príjmovej položke poplatok zo vstupného /41%,
menej o 59 tis. Sk/ je ovplyvnené počtom organizovaných akcií
podliehajúcich

tomuto poplatku. Priaznivé plnenie rozpočtu bolo
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vykázané na položkách poplatok

za psa, za ubytovacie kapacity

z reklamy, kde prekročenie rozpočtu predstavuje spolu čiastku 67 tis.
Sk. K prekročeniu rozpočtovanej čiastky došlo taktiež u cestnej dane,
kde boli príjmy oproti rozpočtu vyššie o 360 tis. Sk.
Ďalšiu časť vlastných rozpočtových príjmov tvoria nedaňové príjmy.
V tejto oblasti bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 109 %, čo je
v absolútnom vyjadrení prekročenie o 3 247 tis. Sk.
V štruktúre týchto príjmov nedošlo k naplneniu rozpočtu u príjmov
z podnikania a vlastníctva majetku /plnenie iba na 17%/, rest vo výške
1 085 tis. Sk, keď ani v priebehu roka 2000 nedošlo k úhrade
nedoplatku za finančné vysporiadanie r. 1998 /nájomná zmluva
o nájme tepelného hospodárstva Byttherm, s.r.o. Dolný Kubín/.
U príjmov skupiny administratívne a iné poplatky a platby je
vykázané plnenie na 98 % /rest 55 tis. Sk/. Negatívne plnenie týchto
príjmov ovplyvnilo najmä nenaplnenie príjmov na ošetrovné
v detských jasliach /24 %, rest 342 tis. Sk/, čo bolo v priebehu roka
2000 viackrát predmetom rokovania komisií a MZ. Nenaplnenie
poplatku za uloženie odpadu je spôsobené tým, že od mesiaca
september 2000 neprichádzajú platby od OFZ, a.s. Istebné za uloženie
odpadu. OFZ a.s. oznámil Okresnému úradu v Dolnom Kubíne, že od
septembra 2000 nevyváža žiadny odpad podliehajúci poplatku.
Najvyššie neplnenie rozpočtu

v rámci nedaňových príjmov je

vykázané v kategórii kapitálové príjmy /57 %/. Vykázaný rest 10.300
tis. Sk je ovplyvnený najmä nenaplnením príjmov z predaja budov
a to:

- nedoplatok kúpnej ceny za budovu OÚ k 31.12.2000

predstavoval 6 484.603.- Sk,
-

nerealizovaním predaja zrubového objektu v Srňacom /-260 tis.
Sk/, ½ objektu obecného domu v Beňovej Lehote /-147 tis. Sk/,

-

nižším príjmom z predaja

objektu na Kuzmínove oproti

rozpočtovanému príjmu o 770 tis. Sk,
-

nerealizovaním plánovanej zámeny objektov medzi mestom a OÚ
/MŠ Záskalie a Sevak/, rozpočet uvažoval s príjmom pre mesto vo
výške 1.074 tis. Sk.
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Vysoké prekročenie rozpočtu v položke Iné nedaňové príjmy je
spôsobené najmä tým, že v mesiaci december bola realizovaná platba
nájomného Tehosom, s.r.o. Dolný Kubín vo výške 11 mil. Sk.
Prekročenie rozpočtu v položke príjmy z prevodov z peňažných
fondov došlo v dôsledku toho, že v súlade s uzneseniami MZ č.
80/2000 a č. 94/2000 boli do príjmov rozpočtu prevedené prostriedky
FRB, ktoré boli použité na predčasné splátky bankových úverov.
Nízke plnenie na príjmovej položke ostatné príjmy – odvody
príspevkových organizácií z prevádzky /54%/ je ovplyvnené najmä
nerealizovaním plnej výšky nájomného spoločnosťou Tehos, s.r.o.
Dolný Kubín /1,6 mil. Sk/ a nevymožením nedoplatkov za
predchádzajúce roky /HCS, Flexiko, Byttherm, Bytthermstav,
Okresný úrad a i./. Nerozpočtované príjmy z NÚP predstavujú
refundáciu miezd pracovníkov, ktorých mesto zamestnáva na VPP.
Mimo rozpočtu získalo mesto v roku 2000 prostriedky zo štátneho
rozpočtu a štátnych fondov vo výške 7 260 tis. Sk a 1 604 tis. Sk
z naplnenia zmluvy o postúpení pohľadávky medzi mestom Dolný
Kubín a ŽOS Trnava, a.s. /dotácia nedočerpaná z roku 1999/. Išlo
o účelové dotácie, ktoré boli použité na akcie uvedené v tabuľkovej
časti tejto správy.
Výšku čerpania rozpočtovaných výdavkov za rok 2000 predstavuje
čiastka 78 576.141,81 Sk, z toho mimorozpočtové výdavky boli 8 864
tis. Sk. Rozpočtované výdavky boli čerpané na 90%, čo predstavuje
v absolútnom vyjadrení sklz vo výške 7 558 tis. Sk. Okrem uvedených
výdavkov bola ešte v mesiaci december 2000 poskytnutá spoločnosti
Tehos, s.r.o. pôžička vo výške 10,6 mil. Sk.
Čerpanie výdavkov v roku 2000 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 31.12.2000 predstavovali čiastku
2 506 tis. Sk.
Nakoľko finančná situácia mesta bola v priebehu celého roka 2000
nepriaznivá, mesto sa riadilo úspornými opatreniami vo vynakladaní
výdavkov. Prednostne boli zabezpečované výdavky na plnenie
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samosprávnych funkcií, splátky úverov, obligácií a úrokov z nich,
povinností

voči

zamestnancom

a poisťovniam,

prevádzky mestských , resp. mestom

financovanie

zriadených organizácií /TS,

MsKS, TIK, INFO-štúdio/ a ich finančné vysporiadanie z roku 1999.
Z uvedeného dôvodu bolo vo viacerých odvetviach činnosti vykázané
nižšie než rozpočtované čerpanie výdavkov.
K viac než trojnásobnému prekročeniu rozpočtu došlo v odvetví
vodné

hospodárstvo

a to

v dôsledku

nevyhnutnosti

sanovania

následkov povodní v roku 2000.
Čerpanie

výdavkov

v odvetví

výstavba

a oprava

miestnych

komunikácií za rok 2000 bolo realizované na 96 % rozpočtovanej
výšky, vecné plnenie na 102 % /k 31.12.2000 nerealizovaná úhrada
faktúry vo výške 106 tis. Sk/.
V odvetví bankové operácie je vykázané čerpanie na 94 % a to
vďaka tomu, že v dôsledku realizovania

predčasných splátok

bankových úverov bola dosiahnutá úspora na úrokoch z nich vo výške
viac ako 1 mil. Sk. Predčasné splátky boli realizované v súlade
s uzneseniami MZ

z mesiaca júna a novembra 2000. V položke

splátky z úrokov obligácií sa v priebehu roka 2000 nepodarilo
zlikvidovať sklz v tvorbe umorovacieho fondu

z roku 1999 o 2

splátky, t.j. namiesto rozpočtovaných 15 mesačných splátok bolo
realizovaných iba 13 /sklz o 242 tis. Sk/.
V odvetví kultúra je vykázané vcelku priaznivé čerpanie výdavkov,
prekročenie transferu je spôsobené vyfinancovaním straty vykázanej
za rok 1999 vo výške 149 tis. Sk.
V odvetví detské jasle výšku čerpania výdavkov v roku 2000
ovplyvňovali

skutočnosti,

ktoré

boli

podrobne

zdôvodňované

v priebehu roka v rámci štvrťročných správ o plnení rozpočtu . Jedná
sa o prekročenie na položkách mzdy, poistné a odstupné a to všetko
z titulu vykonaných organizačných zmien k 31.12.1999. Napr. po
vylúčení toho vplyvu boli mzdy za rok 2000 prekročené iba o 8 tis.
Sk. Taktiež v roku 2000 boli realizované odvody poistného do
poisťovní za november a december 1999.
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Podobne ako v DJ aj v klube dôchodcov došlo k miernemu
prekročeniu položky mzdy, na čom sa čiastkou 13 tis. Sk podieľajú
mzdy za december 1999 a čiastka 11 tis. Sk predstavuje prekročenie
rozpočtu v roku 2000. K prekročeniu na položke materiál a dodávky
došlo najmä z dôvodu vyšších cien potravín, čo je ale na strane
príjmov v plnom rozsahu kryté inkasom stravného. Čiastkou 10 tis. Sk
sa na prekročení tejto položky podieľa nerozpočtovaný nákup
stavebného materiálu na výstavbu vonkajšieho kozuba a čiastkou 7 tis.
Sk zabezpečenie vytlačenia stravných lístkov.
Čerpanie výdavkov v odvetví starostlivosť o rodinu a deti je závislé
od žiadostí a splnenia podmienok stanovených pre poskytnutie
peňažných a vecných dávok občanov.
K prečerpaniu rozpočtovaných výdavkov v odvetví výstavba miest
a obcí došlo v dôsledku výkupu pozemkov na Brezovci

pod

zamýšľanú výstavbu supermarketu firmou KTS Intergroup, s.r.o.
Žilina, ku realizácii ktorej však nedošlo.
K vysokému čerpaniu výdavkov v odvetví miestne hospodárstvo
/142 %, prekročenie o 613 tis. Sk/ došlo v dôsledku nerozpočtovaných
výdavkov na mzdy, odvody a ostatné náklady na VPP vo výške 1 028
tis. Sk. Táto čiastka je však krytá refundáciou miezd NÚP v príjmoch
vo výške 802 tis. Sk, v januári 2001 predstavovala refundácia 153 tis.
Sk a 73 tis. Sk predstavujú výdavky na materiálové vybavenie
pracovníkov

vykonávajúcich

VPP.

Prekročenie

výdavkov

na

Kubínsky jarmok je v plnom rozsahu kryté príjmami z neho.
Čerpanie rozpočtu miezd v odvetví mestská polícia je ovplyvnené
plnením za rok 1999 , po zohľadnení ktorého bola za rok 2000
vykázaná úspora 3 tis. Sk /do čerpania roku 2000 boli zahrnuté mzdy
r. 1999 vo výške 98 tis. Sk/. Podobne boli v mesiaci január
uskutočnené platby poistného týkajúce sa r. 1999. V položke dopravné
je vykázané prekročenie ovplyvnené viacnásobným zvýšením cien
PHM v priebehu roka 2000 a taktiež zabezpečením neplánovaných
opráv a údržby prideleného vozidla. V priebehu roka sa vyskytla
potreba opráv vysielačiek, v dôsledku čoho je prekročená aj položka
rutinná a štandardná údržba.
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V odvetví samospráva obcí a miezd je vykázané vyššie čerpanie
v položke odmeny poslancom a to z toho dôvodu, že v roku 2000 boli
vyplatené odmeny mestským výborom a ich členom za rok 1998 a I.
polrok 1999 vo výške 88 tis. Sk.
Na prečerpaní správy obecných úradov o 1 286 tis. Sk sa podstatnou
mierou podieľa prekročenie položky kapitálové výdavky / +885 tis.
Sk/, čo sú nad rámec rozpočtu realizované 2 štvrťročné splátky na
budovu MŠ odkúpenú od Tribometalu, a. s. Dolný Kubín. Vykázané
prekročenie miezd o 298 tis. Sk je v plnom rozsahu spôsobené
zúčtovaním decembrových miezd r. 1999 do čerpania r. 2000 /336 tis.
Sk/. V rámci tovarov a služieb došlo k prekročeniu rozpočtu najmä z
nasledovných dôvodov:
-

v materiáli a dodávkach neboli rozpočtované výdavky na závodné
stravovanie pracovníkov VPP /+50 tis. Sk/ a prekročené boli
rozpočtované výdavky na nákup kníh, novín a časopisov /20 tis.
SK – úhrada faktúry z roku 1998/,

-

dopravné bolo prečerpané z dôvodu zvýšenia cien pohonných
hmôt /+43 tis. Sk/,

-

rutinná a štandardná údržba – boli realizované nutné havarijné
opravy požiarnych zbrojníc nad rámec rozpočtu /+ 171 tis. Sk/,
výpočtovej techniky /+55 tis. Sk/ a rozmnožovacích strojov /+39
tis. Sk/. V tejto položke

nebola však vyčerpaná rozpočtovaná

čiastka na opravy budov v majetku mesta /- 217 tis. Sk/,
-

ostatné tovary a služby boli prečerpané najmä z dôvodu, že v tejto
položke je zaučtovaná odmena za postúpenú pohľadávku ŽOS
Trnava, a.s. /294 tis. Sk/, ďalej z dôvodu zvýšených znaleckých
odhadov /+ 35 tis. Sk/ ako podkladov pre prevody majetku mesta
a jeho vysporiadanie.
Čerpanie ostatných výdavkov z finančných opatrení je ovplyvnené

vrátením mýlnej platby poukázanej na účet mesta v posledných dňoch
roku 1999 a finančným vysporiadaním MsPO TIK-u za rok 1999.
Prečerpanie rozpočtu u výdavkov na nadácie a iné právnické osoby
je spôsobené prekročením rozpočtovanej výšky transferu pre INFOštúdio, s.r.o. Dolný Kubín a to v dôsledku začlenenia mestských novín
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Kubín do Infoštúdia, s.r.o. od 1. 4. 2000 a nutnosti nákupu snímacej
techniky v priebehu roka.
Plnenie výdavkov v odvetví kapitálové výdavky na rozvojové
programy bolo realizované len na 31 %. V rámci prípravnej
a projektovej dokumentácie

boli na akcii „Územnoplánovacia

dokumentácia sídelného útvaru Dolný Kubín“ vykonané práce za 800
tis. Sk, z toho však 360 tis. Sk bolo financované z prostriedkov ŠFŽP
a 80 tis. Sk prešlo na dofinacovanie do roku 2001 ako doplatok po
konečnom zúčtovaní dotácie. U akcií IBV Beňová Lehota –
kanalizácia a IBV Beňová Lehota – plyn dôjde k finančnému plneniu
až po odstránení kolaudačných závad. Viaceré akcie boli už ukončené
– Dom smútku Mokraď, Námestie Vojtaššáka – terénne úpravy,
Brezovec átria – otočka, IBV Malý Bysterec – oplotenie. Nedostatok
vlastných zdrojov bol na akcii prekrytie zimného štadióna nahradený
mimorozpočtovými zdrojmi zo ŠFTK MF SR vo výške 1,8 mil. Sk.
Mimo rozpočtu boli na kapitálové výdavky vynaložené finančné
prostriedky celkom vo výške 8 864 tis. Sk a to na akcie uvedené
v tabuľke.
K 31.12. 2000 vykazovalo mesto Dolný Kubín záväzky voči
dodávateľom vo výške 2 505.670,68 Sk a eviduje pohľadávky za
rozpočtovými príjmami vo výške 17 401.095,55 Sk.
Podrobnejšie údaje o príjmoch a výdavkoch mesta ukazujú tabuľky:
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Miestne poplatky a daň z nehnuteľností bezprostredné ovplyvňovali
tvorbu zdrojov do príjmov rozpočtu mesta. V roku 2000 bola situácia
nasledovná:
Daň z nehnuteľností
Neuhradené pohľadávky na DN za roky 1994-2000 predstavovali
výšku 5 239.076 Sk a na penáloch a pokutách vo výške 1 386.495.Sk, celkom 6 625.571.- Sk. Všetky pohľadávky boli právne
zabezpečené , odstúpené na vymáhanie majetko-právnemu oddeleniu
mestského úradu. Z fyzických osôb najväčšími dlžníkmi boli
podnikatelia

Rusch

Jozef,

Mičíková

Anna

a Pánik

Jozef,

z právnických osôb firmy Semiba, s.r.o. Dolný Kubín, ZVL – PM
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Dolný Kubín, VOSD, s.r.o. Dolný Kubín, Recall – Závodný Trnava,
Jednota SD Trstená, Gastrokomplex, s.r.o. Dolný Kubín, Uni-Con, a.s.
Praha, Megha, s.r.o. Dolný Kubín, HCS, s.r.o. Dolný Kubín, PARK
REAL, a.s. Dolný Kubín, EBA, a.s. Dolný Kubín, Garnex, s.r.o.
Oravský Podzámok.
Lokalizačný poplatok.
Výška pohľadávok na lokalizačnom poplatku predstavovala k
31.12.2000 čiastku 47. 882 Sk. V priebehu roka sa podarilo vymôcť
čiastku 20 841 SK a pre nevymožiteľnosť sa odpísala čiastka 27 740
Sk. Predpoklad vymoženia týchto pohľadávok je veľmi malý, lebo
dlžníci zanikli, nachádzajú sa mimo územia SR, respektíve nie je
možné zistiť ich sídlo.
Poplatok z predaja alkoholu a tabakových výrobkov.
Pohľadávky z tohto poplatku dosiahli k 31.12.2000 výšku 2
246.484,60 Sk, čo znamená ,že v priebehu roka došlo k zníženiu o
92.282, 40 Sk. Medzi dlžníkov podnikateľov /fyzické osoby/ patrili:
Peter Hruška z Dolného Kubína, Jozef Balčík z Dolného Kubína,
Zuzana Štriflerová z Dolného Kubína, Libor Slamka z Vyšného
Kubína, František Kortiš z Dolného Kubína, Zdenek Štelbacký
z Dolného

Kubína,

Anton

Hakáč

z Dolného

Kubína,

Ema

Miklušičáková z Dolného Kubína, Igor Mišura z Dolného Kubína, Ján
Bečka z Dolného Kubína, Peter Zemko z Dolného Kubína, Anna
Mičíková z Dolného Kubína, Pavol Grešša z Hruštína, Ľuboslav
Gavorník z Bratislavy, Milan Kovalčík z Dolného Kubína a medzi
právnické osoby Kaviareň Orava a Alejka s.r.o.
Poplatok za psa.
Výška pohľadávky predstavuje čiastku 9.631 Sk k 31.12.2000, čo je
oproti rovnakému obdobiu minulého roka menej o 7 500 Sk.
Poplatok za ubytovaciu kapacitu.
Výška pohľadávky na tomto poplatku k 31.12.2000 je 57.580 Sk.
Najväčším dlžníkom je ZOOZ Stavba SR RZ Srňacie.
Poplatok z reklamy.
Výška pohľadávky ku dňu 31.12.2000 predstavuje 9.315,60 Sk.
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VÝSTAVBA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE
Pre oblasť územníckej prípravy a investičnej činnosti bola
v mestskom rozpočte vyčlenená čiastka vo výške 7.786 Sk. Nízke
plnenie stavebných prác a odstraňovanie nedorobkov je zapríčinené
nedostatkom

finančných

prostriedkov,

čo

sa

prejavilo

na

neukončovaní akcií, z rozpočtu sa čerpalo 2 435 tis. Sk. Vecná stránka
plnenia sa zabezpečovala cez mimorozpočtové prostriedky vo výške 8
864 tis. Sk. Boli ukončené a zaradené stavby v hodnote 137 991 tis.
Sk.
Stav na úseku výstavby v investorstve mesta bola nasledovný:
-

Námestie J. Vojtaššáka Brezovec bolo dokončené dodávateľom ,
firmou Hydroekol Dolný Kubín,

-

Vodovod

+

vodojem

Beňová

Lehota

boli

dokončené

dodávateľom, firmou Hydroekol Dolný Kubín,
-

IBV Beňová Lehota – plynofikácia bola ukončená dodávateľom
Hydroekol Dolný Kubín a odovzdaná do správy SPP,

-

IBV Beňová Lehota – kanalizácia bola dokončená dodávateľom
Hydroekol Dolný Kubín,

-

IBV Záskalie – komunikácia , stavbu ukončila firma SAMOS
Dolný Kubín,

-

Dom smútku Mokraď – stavbu ukončila firma KBT Dolný
Kubín. Boli prevedené aj jemné terénne úpravy a výsadba
okrasných stromov a kríkov.

-

IBV Medzihradné vodovod + vodojem, stavbu ukončila firma
Hydroekol Dolný Kubín a odovzdala do správy Sevaku Dolný
Kubín,

-

Zimný štadión Dolný Kubín . Dodavateľom stavby boli
Technické služby s.r.o. Dolný Kubín. V roku 2000 sa dokončilo
prestrešenie celého zimného štadióna firmou Z+B Dolný Kubín.
Na

obvodových

stenách

boli

osadené

okná

a ukončené

zadebnenie tatranským profilom. Pracovníci VPP prevádzali
stavebno-montážné práce na vonkajších obvodových stenách.
Uskutočnila sa pokládka zámkovej dlažby v interiéri a pred
vstupom do objektu, osadený bol bleskozvod a vykonaná revízia.
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-

16-triedna základná škola Brezovec – Hattalova. Dodávateľ
stavby Technické služby ukončili práce a odovzdali ZŠ do správy
a údržby.

-

IBV IS Malý Bysterec . Dodávateľom stavby je firma SROS.
Stavba je vysoko rozostavaná. V roku 2000 prebiehali práce na
všetkých stavebných objektoch. Boli ukončené a odovzdané
rozvody plynu do správy SPP Žilina. Previedli sa hrubé terénne
úpravy pod komunikáciu, zemné práce a vyštrkovanie pod
komunikáciu.

-

IBV Kuríny – komunikácia A. Dodávateľom stavby sú
Technické služby s.r.o. Dolný Kubín. Stavba komunikácie trasy
A je ukončená a slúži svojmu účelu.

-

Otočka Átria Brezovec. Dodávateľ stavby Technické služby
s.r.o. Dolný Kubín stavbu ukončil.

-

Telocvičňu Obchodnej akadémie ukončil Agrostav Námestovo.
Mesto sa aktívne podieľalo na príprave a riešení odstránenia havárie

lesnej cesty na Kubínskej holi spôsobenej rozsiahlym zosuvom po
vytrvalých dažďoch v apríli. Na základe iniciatívy poslanca NR SR
Pavla Hajdúka sa uskutočnil poslanecký prieskum zameraný na
zisťovanie stavu a využitia lesnej dopravnej siete a v rámci neho aj
zisťovanie stavu poškodenia cesty na Kubínsku hoľu, ktorého sa
zúčastnili aj poslanci Anton Juriš, Jozef Klemens a riaditeľ Štátneho
fondu zveľaďovania lesa MP Drahoš Brezula. Podľa ich vyjadrenia si
oprava lesnej cesty vyžiada náklady približne 10 mil. Sk. Dotknuté
územie bolo monitorované, navrhnuté riešenie, zabezpečená potrebná
projektová dokumentácia a predovšetkým sa dosiahlo zjednotenie
názorov urbárskych spoločenstiev v území. Stavba je rozostavaná
a realizuje sa už v investorstve

Spolku bývalých urbarialistov

Záskalie.
Nepriaznivé poveternostné podmienky spôsobili zosuv svahu
a lesného porastu nad cestou III/0708 medzi Dolným Kubínom
a Oravskou Porubou cez Gäcel. Zosuvy sa v tomto roku rozšírili na
viac úsekov a počas zimy došlo k aktivácii starého zosuvu cestného
telesa, pričom bez jeho sanácie nie je možné obnoviť bezpečnú
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premávku na tejto ceste. Uzávierka cesty poškodzovala turistickú
sezónu v kempe Gäcel a občania Oravskej Poruby museli chodiť do
Dolného Kubíne okľukou cez Veličnú. Jeden z najväčších problémov
predstavoval aj diaľkový kábel vedený popri ceste v hĺbke asi pol
metra, čím znemožňoval vykonať dôsledné opatrenia na riešenie
vzniknutej situácie. Pri každom silnejšom vetre či daždi na Gäcelskej
ceste hrozil ďalší zosuv. Kalamita sa riešila na Okresnom úrade
v Dolnom Kubíne, prednosta zvolal všetky zainteresované strany.
Mestský úrad , oddelenie výstavby, architektúry a životného
prostredia zabezpečoval a realizoval stavby mimo plánu a rozpočtu
ako napr. opravu vstupu do mestského kultúrneho strediska
dodávateľom TS s.r.o., rozšírenie plynofikácie a vodovodu na ul.
Gacekovú dodávateľom firmou Bučkuljak , námestie v Beňovej
Lehote

dodávateľom

TS

s.r.o.,

projektové

a predprojektové

dokumentácie na 66-bytový dom Brezovec a prestavba a nadstavba
domu 1783 na ul. Ťatliakovej, ktoré mali byť určené sociálne slabším
rodinám.
V roku 2000 mesto vydalo len 6 stavebných povolení na
individuálnu bytovú výstavbu. Ukázalo sa, že mesto nemá stavebné
pozemky, ale v meste bol aj nízky záujem o individuálnu bytovú
výstavbu. Mesto potrebovalo nový územný plán sídelného útvaru.
Uskutočnila sa verejná súťaž na vypracovanie ÚP SÚ Dolný Kubín,
ktorý by mal byť hotový v roku 2002. Okrem toho v lokalitách,
v ktorých bol prejavený záujem o výstavbu rodinných domov sa
v súlade so stavebným zákonom pristúpilo za aktívnej účasti
záujemcov

k spracovaniu

zadaní

a urbanistických

štúdií

/ul.

Štefánikova, Záskalie/, ktoré prešli v mestskom zastupiteľstve
schvaľovacím konaním. Zadanie boli vypracované a schválené aj pre
urbanistickú štúdiu „Nad brehmi“. Mestský úrad získal podkladové
materiály,

vyjadrenia

a stanoviská

rozhodujúcich

podnikov

a organizácií o ich perspektívnom rozvoji a ďalšie dokumenty
potrebné k územníckemu plánovaniu a jej úspešnému uskutočneniu.
Vyhotovené „Prieskumy a rozbory“ v roku 2000 tvorili podklad na
spracovanie zadania a na riešenie územno-plánovacej dokumentácie.
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V rámci tejto etapy spracovania boli okrem iného vykonané
prieskumy

a rozbory

prírodných

podmienok,

priestorového

usporiadania a funkčného využitia územia, demografický potenciál,
sociálnych

infraštruktúr,

kultúrnych

a historických

hodnôt,

hospodárskej základne, záujmov obrany štátu, rekreácie a cestovného
ruchu, dopravného a technického vybavenia riešeného územia,
ochrany prírody a krajiny atď. Prieskumy a rozbory obsahujú textovú
časť a grafickú časť, ktorá je daná k nahliadnutiu mestského
zastupiteľstvu a účastníkom jeho konania. Spracovateľ ďalej pristúpil
k vypracovaniu Zadania na spracovanie územného plánu sídelného
útvaru Dolný Kubín, ktoré bude hotový v I. polroku 2001.
V rozpracovanosti je územný projekt zóny na ul. Medzihradskej.
Tu bol zhotovený geologický posudok, ktorý ovplyvnil veľkosť
riešeného územia.
V zadaní pre územný plán zóny Ožnica je snaha o urbanizovanie
územia, ktoré je podľa ÚP SÚ Dolný Kubín určené na zastavanie
nadmestskou

vybavenosťou.

zainteresovanými

Zadanie

a rozhodujúcimi

nebolo

orgánmi

prejednané

či

so

organizáciami.

Stanovisko nedal ani stavebný úrad. Z toho dôvodu sa schválenie
tohto zadania v roku 2000 nedoporučilo.
Na základe odporúčania zodpovedných pracovníkov Geologického
ústavu Dionýza Štúra v Bratislave dal mestský úrad Dolný Kubín
posúdiť vybrané územia z hľadiska možnosti získania termálnych vôd
pre mesto, ako aj možnosti ich využitia.
Urbanistická štúdia individuálnej chatovej výstavby Kubínska
hoľa slúži ako podklad pre výstavbu novej chatovej osady.
Stanovisko k tejto štúdii predložili: Slovenský pozemkový fond,
SEVAK š.p. Žilina, Slovenská správa ciest, Správa diaľkových
káblov,

Slovenské

telekomunikácie,

Slovenský

plynárenský

priemysel, SSA š.p., Severoslovenské štátne lesy Žilina, mesto Dolný
Kubín, Okresný úrad Dolný Kubín / odbor dopravy a CH, odbor
PPLH, Odbor regionálneho rozvoja, odbor

životného prostredia,

štátny okresný hygienik, odbor požiarnej ochrany, Spolok bývalých
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urbarialistov Veľký Bysterec, poľnohospodárske družstvo Bziny a
vlastníci susediacich pozemkov.
Veľmi pozvoľna sa pokračuje v m.č. Beňová Lehota /firma ANTRS/ a na Kocmáli /firma Zemko/. Výrazne sa nepokročilo v zastavaní
pripraveného územia na bývalej betonárke, budúcej ulice Lopušná.
Bytová výstavba na sídlisku Brezovec IV. stavba bola zastavená
najmä zmenou podmienok a nedostatkom finančných prostriedkov vo
Fonde rozvoja bývania . Záujemcovia

o byty neboli schopní

financovať ich výstavbu podľa pôvodných zámerov. Preto firma
J.P.V.K. SROS zálohy poskytnuté od klientov na finacovanie stavby
vrátila a hľadala reálne riešenie na pokračovanie bytovej výstavby.
Návrh na zmenu investičnej akcie z KBV na IBV lokalite
Brezovec IV. stavba predniesol v mestskom zastupiteľstve poslanec
Ing. Vladimír Kozáčik. V uvedenej lokalite boli rozostavané základy
pre 66 bytovú jednotku – nájomný dom. Poslanec Kozáčik navrhoval
postaviť tu v radovej zástavbe 28 , respektíve 37 bytových jednotiek
a 66 bytovú jednotku v inej lokalite. Uviedol: „Za súčasnej ťažkej
situácie mesta je hazard odmietnuť projekt, ktorý je schopný priniesť
finančný efekt vo výške 10 až 11 mil. Sk, pričom náklady na realizáciu
budú

približne 6 mil. Sk.“ Na podporu svojho projektu uviedol

prevádzkové výhody v radovej výstavby oproti IBV i oproti
hromadnej bytovej výstavbe. Radovka z hľadiska architektonického
by vhodne prepojila sídlisko IBV /Štrbičný

Járok a rozostavanú

lokalitu na pozemku p. Adamca/ s hromadnou bytovou výstavbou
jestvujúcich panelákov. Odstránil by sa architektonický „nezmysel“,
ktorý vznikol povolením stavby rodinného domu p. Adamca.
V prípade výstavby bytovky SRPS by bol z troch strán obkolesený
panelákmi. Zároveň z hľadiska perspektívneho rozvoja bytovej
výstavby by sa v meste Dolný Kubín prezentoval v súčasnosti jeden
z najvhodnejších modelov, ako riešiť problém výstavby bytov pre
pomerne početnú skupinu obyvateľov a zároveň sebestačnosti mesta
pri financovaní potrebnej infraštruktúry.
Radová zástavba spĺňa podmienky bývania na úrovni doby lepšie,
ako bytové domy a v porovnaní s rodinným domom je cenovo
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prijateľnejšia. Výstavba radových domov nie je závislá od
naakumulovania potrebného počtu solventných klientov, ktorí sú
potrební pre obsadenie a zároveň aj financovanie bytového domu.
Byty v radovej zástavbe je možné stavať a kolaudovať postupne podľa
možností klientov. Pri vhodnej skladbe radovej zástavby , by bolo
možné vytvoriť dve skupiny projektov, jeden pre solventnejších
klientov bez nároku a možností financovať výstavbu z fondu rozvoja
bývania

a druhý pre skupinu najmä mladých ľudí, ktorí spĺňajú

kritériá pre financovanie bytu z prostriedkov fondu rozvoja bývania
a cena domu v radovke by bola porovnateľná s cenou bytu v bytovom
dome a zároveň nepribudnú nároky klientov na výstavbu garáží,
ktorých architektonické riešenie v rámci mesta doposiaľ nebolo
zvládnuté. Úlohou mesta Dolný Kubín v tomto projekte je zabezpečiť
výstavbu komunikácié a inžinierskych sietí a ich financovanie. Podľa
zastavovacej štúdie, ktorá nemusí byť konečným riešením , by do
uvedenej lokality vošlo 37 radových domov. Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja na jeden rodinný dom poskytuje dotáciu vo
výške 122 500 .- Sk, čo pri počet domov predstavuje 4 532 500 Sk.
Pozemky, ktoré by mesto pri tomto počte predalo klientom,
predstavujú plochu cca 8000 m2, pri cene 550,- Sk/1m2 by výnos
z predaja pozemkov predstavoval sumu 4 400 000 Sk. Priemerná cena
pozemku je 120

000 Sk. Celková dĺžka inžinierskych sietí

a komunikácií, podľa štúdie je cca 260 bežných metrov, pri
predpokladanom hrubom náklade na 1 bm 35 000 Sk, je potreba
investícií na infraštruktúru 9 100 000 Sk. Za predpokladu, že by
mesto Dolný Kubín predalo pozemky a výnos z predaja by bol použitý
na výstavbu infraštruktúry a bola by pridelená dotácia, celý projekt by
bol finančne pokrytý. Investície do infraštruktúry zostanú v majetku
mesta.
V dolnokubínskom kine Choč sa 22. augusta 2000 uskutočnilo
stretnutie predstaviteľov mesta s občanmi iniciované mestským
úradom, nakoľko evidoval

1100 žiadostí o byt. Ústrednou témou

stretnutia bola problematika bývania a bytovej výstavby v Dolnom
Kubíne a jeho prímestských častiach. V úvode primátor informoval
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prítomných o súčasnej situácii v oblasti bytovej výstavby v meste.
Okrem už typických lokalít pre individuálnu bytovú výstavbu, ako je
Medzihradné, či Beňová Lehota sa v súvislosti s výstavbou uvažovalo
s lokalitami pod Trninami, Kocmáľom a na Brezovci. Ing. A.Karetka
informoval o možnostiach využitia štátnych dotácií na vybudovanie
infraštruktúr k týmto lokalitám. K príspevkom zo Štátneho fondu
rozvoja bývania sa vyjadril zástupca Okresného úradu, ktorý
informoval o zmenách v ich poskytovaní. Prezentovali sa aj finančné
inštitúcie,

zástupcovia

ktorých

hovorili

o možnosti

využitia

hypotekárnych úverov a stavebného sporenia na kúpu bytu, alebo
výstavby domu. Stavebné lokality si záujemcovia mohli pozrieť aj na
vystavených

štúdiách,

ktoré

sa

po

schválení

v mestskom

zastupiteľstve stanú súčasťou územnoplánovacej dokumentácie mesta
Dolný Kubín. Zástupcovia stavebných firiem informovali o svojich
zámeroch a ponúkli svoje kapacity pre bytovú výstavbu. Aj keď sa na
stretnutí s občanmi hovorilo k zaujímavej problematike týkajúcej sa
všetkých

občanov

mesta,

podujatia sa zúčastnilo

len

málo

Dolnokubínčanov. Preto sa beseda na túto tému opakovala dňa 5.
septembra 2000.
Medzi nový stavebný objekt roku 2000 v našom meste patrila
čerpacia stanica na Bysterci. Od 17. júla do 16. októbra ju postavil
Agrostav Námestovo, aj ju prevádzkoval. Je to plnohodnotná čerpacia
stanica so všetkými službami, ktoré sú v súčasnosti štandardné /
predaj pohonných hmôt, predaj motoristického tovaru a potravín,
autoumyvárka, vysávač a dofukovanie pneumatík.
Mestská tržnica v Dolnom Kubíne nadobudla nový vzhľad . Na
bočné otvorené strany

boli namontované veľké sklenené tabule

s estetickým dreveným obkladom , čo skvalitnilo nákupy najmä
v sychravých zimných mesiacoch. V prednej časti od cesty smerom na
kolonádny most bola predĺžená strecha tržnice, takže trhovníci získali
ďalšie metre na rozkladanie svojho tovaru bez obavy, že im naň
naprší.
V tomto roku sa rozhodovalo o výstavbe obchodného komplexu na
Brezovci, ktorého majiteľom by bola spoločnosť KTS Onretgroup
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Žilina. Sortiment strediska by sa mal zamerať na potraviny, drogériu
a iný spotrebný tovar. Na jeho výstavbe sa mali podieľať dve stavebné
firmy z nášho mesta a po spustení prevádzky nájde v obchodnom
stredisku prácu takmer 100 zamestnancov.
Na Alejke pokračovala výstavba polyfunkčného objektu pre
podnikateľov.

V prízemnej časti bol bufet – jedáleň, niekoľko

obchodov a verejné záchody, v nadstavenej časti podľa vyjadrenia
majiteľov budú obchody, kancelárske priestory a jeden byt.
V priebehu roka

poslanci niekoľkokrát rokovali o šírení TV

signálu, lebo v prímestských častiach sa opakovali požiadavky na
zlepšenie. Ponuky boli rôzne od firiem Promont s.r.o. Oravský
Podzámok, Sortec Elektronic a ponuka Ing. Kerpčára z Košíc.
Sortec Electronic chcela vysielač postaviť na Kubínskej holi, aby
pokryl signálom územie od Sedliackej Dubovej po Párnicu.
Nakoniec poslanci schválili TV vysielač charakteru MMDS pre
obyvateľov mesta, najmä občanov bývajúcich v mestských častiach,
kde nebola realizovaná výstavba televízneho káblového rozvodu.
Zámerom výstavby tohto systému je poskytovanie šírenia TV signálov
a služby internetu nielen občanom nášho mesta ale aj obciam Dolnej
Oravy. Na základe predloženého podnikateľského zámeru vybranej
firmy Promont TV Oravský Podzámok je prevádzkovanie základného
regionálneho TV vysielača, ktorý bude spravovať a vysielať TV
signál, respektíve TV programy: STV 1, STV 2, Markíza, TV Luna,
TV Global, ČT 1, ČT 2, TV Nova, TV Prima, TV 3, Max, Super Max,
Hallmark, HBO, TV 3 SK, regionálny Infokanál, Internet. Firma
Promont by vysielač postavila na Kuzmínove nákladom 1,8 mil. Sk.
V tomto roku sa rozhodlo aj o rekonštrukcii hlavného cestného
mostu postaveného v Dolnom Kubíne v roku 1949. Nosnosť
železobetónovej dosky predstavovala v tých časoch 115 ton. Výsledky
prehliadky ukázali, že nosnosť mostu klesla na 46 ton. Pod túto
skutočnosť sa podpísal čas , ale najmä nárast dopravy. Denne mostom
prechádzalo 4000 až

6000 automobilov, vrátane kamiónov. Pre

katastrofálny stav mosta museli vypnúť aj svetelnú signalizáciu, aby
autá hlavne nákladné nestáli na moste na červenú a nepreťažovali ho.
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Rekonštrukcia si vyžadovala kompletnú výmenu mostného zvršku
a posilnenie mostnej konštrukcie. Na jeseň 2000 sa konala verejná
súťaž pre stavebné firmy.
Obyvatelia novej bytovky č. 2295 na Brezovci boli natoľko
nespokojní so závadami v novostavbe, že záležitosť sa riešila na
mestskom úrade. Bytovku postavila firma Bytthermstav. Neboli to len
závady menšieho charakteru , ale časom prejavené skryté závady,
spôsobené nedôslednou robotou stavbárov, čo v konečnom dôsledku
neslúžilo cti stavbárov. Išlo o zatekanie strešných bytov cez okná,
parapety na balkónoch, nedorobenú izoláciu v pivniciach atď.
Dňa 5.októbra 2000 sa na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne stretli
starostovia okresu so zástupcami štátnej správy. Predmetom rokovania
okrem iného bola novela stavebného zákona a koncepcie územného
rozvoja Slovenska. Najväčšiu diskusiu a kritiku z rady starostov
vyvolala informácia k novele stavebného zákona, ktorú starostom
priblížil vedúci životného prostredia Ing. Alojz Meľo. Správa bola
zameraná najmä na tú časť novely, ktorá rozširuje kompetencie
starostov a primátorov na prejednávanie priestupkov súvisiacich
s povoľovaním informačných a propagačných

zariadení, ako aj

ukladania sankcií v súvislosti s týmito stavbami. Ďalšou otázkou
novely

bolo rozširovanie okruhu stavieb, ktoré spadajú pod

ohlasovaciu povinnosť. Týka sa to najmä drobných stavieb – garáži,
plynofikácie atď. Občanovi tieto stavby povoľovalo mesto alebo obec.
Na úseku údržby objektov boli prevedené elektropráce v radnici,
opravený štátny symbol a mestský erb, stolárske a zámočnícke práce
v pokladni mestského úradu, natieračské práce na budovách MÚ,
vodoinštalačné práce v reštaurácii radnica, oprava striech, izolácie na
obchodoch , Uniglobale a obchodnej akadémii na Bysterci. Oprava
chodníkov a miestnych komunikácii bola prevedená na Bysterci,
Brezovci, Banisku, Kňažej, ul. Matúškovej a Beňovej Lehote. Nový
chodník bol vybudovaný smerom na Lániky vedľa oplotenia cintorína
na Bysterci a na Lánikoch bolo vybudované nástupište MHD. Na ulici
Bystereckej pri Tehose s.r.o. bola vybudovaná zástavka MHD.
Povodie Váhu realizovalo úpravu Beňolehotského potoka na úseku

41

poškodenom povodňou. S fakultou architektúra Technickej univerzity
v Bratislave sa zabezpečuje realizácia úlohy riešenia parkovísk
a záchytných parkovísk mesta. Mestská hromadná doprava bola
doplnená novými menej kapacitnými autobusmi. Rekonštruovalo sa
verejné osvetlenie pod Kuzmínovom a bolo rozšírené VO v Beňovej
Lehote. Bol vypracovaný projekt rekonštrukcie svetelnej križovatky
štátnej cesty na Aleji Slobody. Drobné údržbárske úpravy sa previedli
na dome smútku. Na ulici Fučíkovej bolo vykonané odvedenie
povrchových vôd. Nad rámec volebného programu opravili lavicu
z Kňažej do Bzín, vybudovali vpustný objekt na potoku v Záskalí,
upravili

priestranstvo

pri

IBV

Medzihradné

–

Kuríny,

bol

vypracovaný program ekonomizácie údržby verejnej zelene.
Židovský

cintorín

v Dolnom

Kubíne

bol

objekt

značne

zdevastovaný vandalmi a rozkrádačmi náhrobných kameňov pre
kamenárske účely. S myšlienkou opravy priestorov cintorína prišla p.
učiteľka Albína Pániková zo ZŠ Janka Matúšku

a pre myšlienku

získala žiakov ZŠ i 13 gymnazistov. Pustili sa do čistenia. Pomoc
žiadala aj od mestského úradu a občanov mesta.
Na úseku čistoty a údržby v našom meste najviac práce vykonávali
Technické služby mesta s.r.o. Počas celého roka sa starali o údržbu
verejného osvetlenia,

čistotu miestnych komunikácii a chodníkov,

v zime odpratávali sneh a zhadzovali cencúle z mestských budov,
v lete umývali a zametali cesty a chodníky, čistili uličné vpuste
a kanalizáciu. Umývali svietidlá na kolonádnom moste, zabezpečovali
vianočnú výzdobu v našom meste, montovali lavičky, hojdačky,
kolotoče v detských parkoch, opravovali pieskoviská a preliezky,
obnovovali nátery v parkoch, športoviskách, na zábradliach, plotoch,
na kolonádnom moste, na moste Kuzmínovo, zástavkách MHD a
mestských budovách, odstraňovali škody po vandaloch, asfaltovali
výtlky na cestách a chodníkoch, starali sa o údržbu plynových kotolní
v meste a schodov v sídliskách. V roku 2000 vysadili 104 kusov
vzrastlých stromov, vysádzali záhony kvetmi /letničky, tulipány, ruže,
karafiáty, fresie, cally, atď./,vysadili z kvetov mestský erb na dvoch
miestach /pred mestským úradom a na Bysterci/, strihali živé ploty
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a ozdobné kry, kosili trávy v mestských parkoch , čistili cintoríny
v meste, vybudovali nové chodníky na novom cintoríne, na jeseň
hrabali a odvážali lístie, založili trávnatý kompost, starali sa
o prevádzku skleníkov a ich zimnú údržbu.
Technické služby s.r.o. zabezpečovali bežnú prevádzku plavárne a
v odstávke previedli potrebnú údržbu plavárne /maľovanie, náter,
vyčistenie bazéna, oprava spŕch, výdreva sauny, oprava saunovacej
pece a mreží atď. /.
Na zimnom štadióne zabezpečovali počas sezóny bežnú prevádzku,
udržiavali čistotu, účinnosť zariadení /chlad. zar., tg - strojovne,
elektro, rolba – hydromotor, /, vymaľovali priestory, opravili podlahy
v šatniach a na chodbe, oplotili areál, zamrežovali okná na prízemí
a od ľadovej plochy, pomáhali pri zastrešovaní. Sezóna na zimnom
štadióne začala dňa 15. septembra.
Na letnom štadióne sa starali o trávnaté ihrisko. Tieto práce
obsahovali jarné hnojenie /NPK/, dosev tráv, valcovanie, letné
hnojenie /liadok/, kosenie, polievanie, valcovanie, dosievanie semena,
drnovanie poškodených miest, zavlažovanie, jesenné hnojenie, po
sezóne

zazimovanie

trávnika

/rozhodenie

zeminy,

rašeliny

a trávnatého semena/, údržba ochozov, šintovanie. Atletickú dráhu
valcovali podľa potreby. Škvárové ihrisko slúžilo na tréningy a TS ho
upravovali.
Ešte začiatkom minulého roka vypracovali Technické služby Dolný
Kubín

projekt na výrobu zámkovej dlažby pre potreby mesta.

Ministerstvo výstavby a architektúry tento projekt schválilo a koncom
novembra poslalo na účet TS s.r.o. 350 tisíc Sk určených na jeho
realizáciu. Tie však uviazli v Agrobanke, ktorú Národná banka
vyhlásila za

neschopnú vyplácať vklady. Vďaka postúpeniu

pohľadávky tretej osobe sa TS 80% z danej sumy koncom júla tohto
roku vrátilo a TS ich mohli uhradiť dodávateľovi zariadenia
výrobu dlažby družstvu LV Orava, aby práce začali v októbri.

na
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Technické služby s.r.o. prevádzkovali aj opravu obuvi, ponúkali
pohrebné a cintorínske služby , udržiavali čistotu na cintoríne
a zabezpečovali vývoz pevného komunálneho odpadu.
Analýzu stavu verejného osvetlenia v Dolnom Kubíne vykonal Ing.
Richard Procik. V meste bolo 1650 kusov svetelných bodov
a priemerná ročná doba svietenia bola 4200 hodín. Pre nedostatok
finančných prostriedkov bol stav verejného osvetlenia v niektorých
lokalitách kritický, zariadenie bolo po dobe svojej životnosti. Obnova
zariadenia výmenou svietidiel nepostačovala, vyžadovala kompletnú
rekonštrukciu zariadenia VO aj s výmenou káblových rozvodov,
stožiarov a rozvádzačov verejného osvetlenia na uliciach: Kohutov
sad, Aleja Slobody, Nemocničnej , Štrbičný potok, Štefánikova, Čs.
armády, Ťatliakova, Rád pri Orave, Záskalie, Timravina, Beňová
Lehota, Malý Bysterec, Zochova, Pelhŕimovská, Lucenkova, SNP,
Hurbanova, Športovcov, Mokraď, nový cintorín, pri hoteli Park a na
cestnom obchvate Ružomberok – Trstená. V uvedených lokalitách sa
nachádza 554 svetelných miest, ktoré je potrebné kompletne
zrekonštruovať. Na zvyšných 1096 kusov je potrebné vymeniť
svietidlá. Pri kontrole svietivosti sa zistila nízka úroveň svetelnotechnických parametrov osvetlenia napriek tomu, že inštalovaný
príkon svietidiel je veľmi vysoký.
V lokalitách
bodoch

po dobe životnosti vznikali problémy v styčných

elektročastí

s káblovými

rozvodmi,

kde

vysokými

prechodnými odpormi a následnou vysokou teplotou dochádza
k odtekaniu káblov. Tak isto aj izolačné stavy vedení sú na
povolených hraniciach, v niektorých častiach, pri nepriaznivých
klimatických podmienkach, až hlboko pod povolenou hranicou.
V najstarších lokalitách je situácia natoľko kritická, že odčerpáva
maximálne prostriedky určené na údržbu VO v meste, ktoré by mohli
byť nasmerované na modernizáciu a rekonštrukciu

zariadenia.

Funkčnosť VO v okrajových častiach sa pohybovala okolo 50%
a celková funkčnosť osvetlenia mesta je na úrovni 2/3 z celkového
počtu svetelných bodov. Tento stav ohrozoval bezpečnosť premávky
na cestách. V dôsledku nefunkčnosti každého tretieho svietidla, vzniká
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na vozovke zlá rovnomernosť osvetlenia, ktorá nezodpovedá
technickým normám a môže byť príčinou vážnych dopravných nehôd.
Napriek súčasnej čiastočnej

funkčnosti

VO v Dolnom Kubíne

dožívalo a bolo na prahu svojich možností. Mesto vyhlásilo verejnú
súťaž na rekonštrukciu VO. Do súťaže sa prihlásili firma DobaPre s.
r.o. Bratislava a firma Siemens.
Súčasná

skládka

komunálneho

odpadu

pred

Širokou

má

obmedzenú kapacitu a jej životnosť je stanovená do roku 2008.
Príprava skládky tohto druhu odpadu trvá niekoľko rokov a preto sa
predstavitelia mesta Dolný Kubín stretli s ostatnými starostami
okresu, aby vytipovali niekoľko lokalít na novú skládku odpadu.
Požadované kritéria spĺňalo 7 lokalít v katastroch 6 obcí, ktoré sa
v priebehu roka posudzovali

pre užší výber. Koordinátorom

a gestorom prípravy stavby novej skládky odpadu boli Technické
služby Dolný Kubín s.r.o. O problémoch s odpadom v našom meste
vedel všetko RNDr. Marián Sabo, manažér TS s.r.o. Problémy
s čistotou v okolí bytoviek v našom meste začali v roku 1996

po

zvýšení poplatkov za odvoz komunálneho odpadu. Mnohé bytové
spoločenstvá

ale aj bytovky patriace do správy Okresného

spotrebného bytového družstva /OSBD/ totiž znížili nielen počet
kontajnerov ale aj počet odvozov smetí cez týždeň. Táto situácia
netrápila len obyvateľov mesta, ale aj pracovníkov Technických
služieb, ktorí majú na starosti vývoz odpadu, lebo okolo preplnených
košov ho museli ručne zbierať a priestor vyčistiť. Nerovnomernosť
množstva odpadu pred bytovkami spôsobovali aj drobní obchodníci ,
podnikatelia, výrobné prevádzky, ktoré nemali nahlásený vývoz
odpadu , ale využívali kontajnery pred bytovkami. Takéto bytovky
boli na Bysterci č. 1157, na Sihoti č. 1161, na Okružnej 2058, 2059,
2061, 2065 a na Brezovci 1958.

Tu bolo treba, aby obyvatelia

bytoviek poukázali na uvedené prípady a žiadali od podnikateľov
úhradu za zvýšený odvoz odpadu.
V apríli zorganizoval mestský úrad jarné upratovanie. Kontajnery
pre jednotlivé mestské časti boli pristavené podľa požiadaviek
predsedov mestských výborov. Počas upratovania sa občania skutočne
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činili. Na Banisku bolo 5 odvozov s množstvom odpadu 8,6 ton,
v Záskalí 10 odvozov s množstvom 12,58 ton odpadu, na Mokradi 6
odvozov s 9,88 t, na Bysterci 6 odvozov s 6,26 t, na novom cintoríne
boli 2 odvozy s 1,28 t, na Medzihradnom 8 odvozov s 17,28 t, na
Kňažej 7 odvozov s 12,38 t, na Brezovci 7 odvozov s 9,2 t, na Malom
Bysterci a Lánikoch 6 odvozov s 12,94 t, v Starom meste 6 odvozov
s 7,68 t. Spolu 65 odvozov s množstvom odpadu 99,96 ton. Vývoz
odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch stál mestský úrad ročne
600 tisíc Sk.
Mestská polícia pri svojich kontrolách v meste a okolí objavila dve
nové nepovolené skládky komunálneho odpadu na Medzihradnom
v lokalitách Srňacie a Kuríny. Na divo rastúcej skládke v Srňacom sa
okrem vriec s odpadom, ktorý tam pravdepodobne odhodili majitelia
neďalekých rekreačných chalúp, našlo aj okolo 80 litrov použitého
motorového oleja v plastových obaloch a tiež rôzne chemikálie. Na
Medzihradnom našli divokú skládku zeminy priamo za humnami
mestskej časti, ktorá bola zrovnaná, upravená a vyčistená, aby sa tu
mohlo vybudovať detské ihrisko.
Separovaný

zber

odpadu,

papiera,

skla

a plastov

sa

prostredníctvom Technických služieb realizoval v Dolnom Kubíne od
roku 1996 a bol prínosom pre odpadové hospodárstvo i životné
prostredie. Počas štyroch rokov Dolnokubínčania pochopili jeho
zmysel. Technické služby odovzdávali papier do zberných surovín a
sklo spracovateľskému závodu Skloobal Nemšová. Prudko sa zvýšil
zber skla. Zatiaľ čo v roku 1999 sa za celý rok nazbieralo 45 ton skla ,
v roku 2000 len za 9 mesiacov sa nazbieralo 50 ton skla. Dôvodom je
nielen zvýšený záujem o separovaný zber zo strany občanov, ale aj
fakt, že dnes sa už v maloobchodnej sieti nevykupujú takmer žiadne
sklenené obaly. Najväčšie problémy pri využití separovaného odpadu
spôsobovali plasty, zatiaľ sa využívali len PET fľaše, ktoré TS s.r.o.
vozili firme ASA Žilina do Martina, čo bolo dosť finančne
nevýhodné. Firiem, ktoré sa zaoberali spracovávaním odpadového
plastu, nebolo veľa. Jedna bratislavská spoločnosť napríklad bola
ochotná spracovávať plasty, ale odoberať ich chcela len vo väčšom
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objeme a na polotovar upravovať priamo v Dolnom Kubíne. Problém
bol však v tom, že Technické služby nemali vhodný priestor, kde by
mohli plastový odpad skladovať čo len pol roka.
V meste boli kontajnery na separovaný zber na 45 stanovištiach.
Technické služby uvažovali aj s možnosťou, ak sa bude dariť
využívať druhotné suroviny zo separovaného zberu, že v mestských
častiach s individuálnou bytovou výstavbou by sa zaviedol odnášací
systém, čo znamená, že občan by druhotné suroviny zhromažďoval vo
svojej domácnosti, napríklad v igelitových vreciach a od neho by sa
potom v presne stanovenom čase tieto suroviny odoberali.
Čistenie odpadových vôd mestských častí Dolného Kubína
s výnimkou Mokrade a Kňažej zabezpečuje čistiareň na Gäceli. Jej
rekonštrukcia, ktorá prebieha už 3 roky, si doposiaľ vyžiadala 3
milióny Sk. Dôvodom na rekonštrukciu ČOV bola skutočnosť, že je
po stránke technickej zastaralá a aby vyhovovala novým limitom,
ktoré vojdu do platnosti v roku 2002, bolo potrebné pristúpiť
k intenzifikácii,

to

znamená

zvýšiť

čistiaci

efekt

a kapacitu

čistiarenských zariadení. Doterajšia kapacita predstavovala 125 l za
sekundu, po rekonštrukcii sa zvýši na 202 l/s. Predpokladá sa, že sa tu
budú čistiť aj odpadové vody z Vyšného Kubína a Jasenovej. V roku
2000 prebiehala rekonštrukcia mechanického stupňa a biologickej
časti. Finančne by ju mali zastrešiť združené prostriedky z dánskych
fondov a našich fondov. K doterajším preinvestovaným 3 miliónom
korún by tak v priebehu 2 – 3 rokov malo pribudnúť ďalších 25
miliónov .
Čistenie odpadových vôd na Mokradi zabezpečuje čistička v bývalej
ZVL. Kňažia čističku nemá. Pokiaľ by mesto zabezpečilo odvedenie
povrchových a podzemných vôd z tejto mestskej časti podľa dohody,
to znamená v rokoch 2000 – 2001, štátny podnik Sevak Žilina pristúpi
buď k stavbe novej čističky priamo v Kňažej, alebo zabezpečí
odvedenie odpadových vôd do spomínanej čistiarne na Mokradi.
Konečné rozhodnutie záviselo od vzájomných rokovani všetkých
zainteresovaných strán.
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PODNIKANIE, OBCHOD, SLUŽBY
Oficiálne štatistiky uvádzali, že u celkového počtu ekonomicky
činných obyvateľov

pracovalo v sektore malého a stredného

podnikania okolo 62% osôb. Rozvoj a najmä stabilitu tohto sektoru
ovplyvňujú predovšetkým vysoké dane štátu, povinné poistné odvody,
ako aj nedostatok lacných úverov a ďalšie faktory vyplývajúce zo
samotného regiónu, v ktorom malý podnikateľ pôsobí.
V okrese Dolný Kubín bolo k 30. júnu 2000 evidovaných 2060
podnikateľských subjektov / k 30. 6. 1999 to bolo 1989/, z toho 463
právnických osôb / k 30. 6. 1999 – 455/ a 1597 fyzických osôb / k 30.
6. 2000 – 1544/. Za prvý polrok 2000 bolo vydaných 207 oprávnení,
z toho 181 živnostenských listov a 26 koncesií. Z tohto porovnania sa
zdá, akoby sa počet podnikateľských subjektov pohyboval na rovnakej
úrovni. Horšie to bolo pri porovnaní s údajmi roku 1997, kedy
v okrese bolo evidovaných 4056 podnikateľských subjektov, z roho
3527 fyzických osôb a 526 právnických osôb.
Počet vydaných oprávnení kolísal aj počas roka a to najmä
u sezónnych profesií, napríklad stavbárskych. Začiatkom roka, kedy
oživujú stavebné práce, rastie počet žiadostí, no a koncom roka, kedy
nastáva v stavebníctve útlm, živnostníci vracajú svoje živnostenské
listy a „odchádzajú“ na podporu.
V utorok 30. mája navštívil mestský úrad v Dolnom Kubíne PhDr.
Tibor Frank, výkonný riaditeľ Kanadského urbanistického inštitútu
/KUI/ v sprievode novozámockého primátora Ing. Ondreja Csandu
a generálneho sekretára ZMOS Gejzu Balogha, kde ich prijal primátor
mesta a prednosta Okresného úradu. Táto návšteva nadväzovala na
výsledky pracovnej cesty Johna Farrowa, prezidenta KIU a emisára
svetovej banky, ktorej cieľom bolo preveriť možnosti realizácie
projektu zameraného na podporu samosprávy a rozvoj regiónov.
Projekt má tri časti: 1. pomoc pri transformácii verejnej správy, 2.
vytypovanie priorít regiónu, 3. vypracovanie projektov pre získanie
finančnej podpory Svetovej banky. Ide o pilotný projekt, do ktorého
sú zapojené regióny Orava a Nové Zámky. Na jeho realizáciu bolo
vyčlenených 2 milióny kanadských dolárov. Tu treba dodať, že ide
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o najväčšiu výšku grantu, akú vláda Kanady poskytla štátom
v strednej Európe. Podľa požiadaviek Dr. T. Franka by malo byť
v krátkom čase v oboch mestách zriadené pracovisko pre kanadských
manažérov, ktorí budú projekt riadiť a taktiež vytvorená Koordinačná
rada, kde by mali zastúpenie obidva regióny, ZMOS a zástupcovia
KIU. Náplň práce kanadských manažérov spočíva v tom, ukázať, ako
oni riešia regionálne problémy.
Koncom júna sa na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne uskutočnil
workschop – stretnutie primátorov , starostov a podnikateľov z celej
Oravy s odborníkmi KIU. Zároveň si kanadskí predstavitelia

na

základe konkurzu vybrali aj styčné koordinátorky nášho regiónu
Moniku Marhevskú a Denisu Lejavovú. Kanadská strana bude
realizovať projekt na dvoch úrovniach, celonárodnej a regionálnej.
Prvou je príprava starostov na prevzatie kompetencií v rámci
decentralizácie verejnej správy. V druhej časti sa začne realizovať
v dvoch pilotných regiónoch na Slovensku strategické plánovanie.
Inštitút urbanizmu s podporou kanadskej vlády ponúka predstaviteľom
našej samosprávy pomocnú ruku pri zdokonaľovaní sa v príprave
strategického plánovania rozvoja regiónu a vypracovanie projektov
v snahe získať čo najviac finančných zdrojov. Kanadskí odborníci
budú vystupovať aj ako kredit pri získavaní financií zo Svetovej
banky a ďalších grantov európskych fondov pri realizácii konkrétnych
projektov rozvoja regiónu. Zo strany Oravcov ako prvá zaznela
požiadavka na zníženie nezamestnanosti, oživenia výroby v regióne a
dobudovania infraštruktúry v nadväznosti na rozvoj podnikania, najmä
v oblasti cestovného ruchu. Od septembra začala na Orave za účasti
KIU tvorba projektov regionálneho rozvoja.
Mesto Dolný Kubín mal niekoľko projektov na Centrálnu finančnú
a kontraktačnú jednotku CFCU Úradu vlády, ktorú zastrešuje program
PHARE CBC. Do tohto bloku patrili:
-

Polyfunkčný dom „Kubínčan“ – cieľom je vytvoriť kultúrnospoločenské centrum, ktoré by slúžilo ako iniciátor, koordinátor
a partner pri tvorbe programov, udalostí a podujatí v meste.
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Projekt počíta s prestavbou a prístavbou starej budovy v centre
mesta, ktorá v súčasnosti slúži potrebám Oravskej knižnice.
-

- Turistický sprievodca Dolný Kubín – Limanowa - cieľom
projektu je publikovanie turistického sprievodcu mestami Dolný
Kubín a Limanowa. Bude sprievodcom históriou, kultúrnym
vývojom a životom, turisticky atraktívnymi lokalitami oboch miest
a okolia.

-

Oživené remeslá – cieľom je nadviazať na bohaté remeselníctva
na slovenskej a poľskej strane Orave, vytvoriť priestor pre
prezentáciu ľudových remeselníkov v rámci dní mesta Dolný
Kubín a Limanowa.

-

Expozícia MiniEuroregión Tatry – cieľom projektu je formou
miniatúr

významných

objektov

architektúry

svetských

a sakrálnych stavieb, mohýl a pamätníkov, technických stavieb
a výrazných prírodných objektov jednotlivých oblastí regiónu
zvýrazniť existujúce partnerské vzťahy a priblížiť ich občanom.
Cieľom je zvýšenie ponuky atraktivít pre návštevníkov regiónu.
-

Priemyselný park - cieľom je nadviazať na súčasnú existujúcu
výrobu priemyslu a tým vytvoriť 500 – 1000 pracovných miest
a tým zlepšiť sociálnu situáciu

občanov mesta Dolný Kubín.

Projekt bol zaslaný do Bruselu dňa 14. decembra 2000. Finančný
náklad predstavuje 2,4 mil. EURO.
-

Medziobecná spolupráca – spoločná administratíva, ktorý bol
predložený s schválený Nadáciou otvorenej spoločnosti Open
Society Fundation, čím sme získali 480 000 Sk. Cieľom projektu
je poskytovanie odborného poradenstva v rámci oddelenia
výstavby a právneho poradenstva pre okolité obce mesta Dolný
Kubín.
Ďalším dôležitým krokom je aktivita mesta Dolný Kubín

v Euroregióne Tatry, ktorý zastrešuje našu spoluprácu s partnerským
mestom Limanowa, kde sa intenzívne rozvíja spolupráca na
projektoch PHARE CBC. Na podnet MV a RR SR mesto Dolný
Kubín

reagovalo

a bolo

na

úrovni

ZMODO

,

ZMOBO

a podnikateľskej sféry garantom vzniku ARR SEVER, ktorá je
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zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr. Jej
zameranie je informačná činnosť o možnostiach získať finančné
zdroje z fondov i vypracovávanie projektov pre mestá, obce
a podnikateľov regiónu.
V spolupráci so ZMODO a podnikateľmi bola v Dolnom Kubíne
založená Regionálna rozvojová agentúra, ktorej úlohou bolo
prispeiť

k rozvoju

regiónu,

malého

a stredného

podnikania,

zamestnanosti, informovanosti, príprave projektov pre mesto Dolný
Kubín, obce Dolnej Oravy a podnikateľov. Riaditeľom RRA bol Ing.
Vladimír Pavelka.
Pod názvom „Proces strategického plánovania“ sa konal dňa 26.
septembra seminár pracovníkov štátnej správy a samosprávy, ktorý
zorganizovala dolnokubínska regionálna kancelária KUI. Prednášali
lektori Robert MacIsaac, primátor mesta Burlington a Tim Dobbie,
prednosta mesta Burlinton. Cieľom strategického plánu je vytvoriť
víziu, ako by mal v budúcnosti región vyzerať. Strategické plánovanie
je dlhodobé a je vypracované na dobu 20-25 rokov. Plnenie úloh
strategického plánu riadi odborný tím, zložený z členov mestskej rady,
na čele s primátorom mesta, pričom odpočet plnenia úloh poskytujú
verejnosti dvakrát do roka. Organizácia M.E.S.A.10 vykonala podľa
metodiky Európskej únie prieskum ekonomickej výkonnosti v
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okresoch Slovenska. Dolný Kubín sa radil na 30. mieste, Tvrdošín na
47. a Námestovo na 78.
Rozvoju turizmu

napomáhal

projekt „Jantárová cesta“, do

ktorého boli zapojené tri štáty – Maďarsko, Slovensko a Poľsko. Na
Slovensku jantárová cesta viedla cez Oravu. Turista

si cestou

z Maďarska do Poľska bude môcť vybrať trasu cez liptovská Lúčky
a na oravskej strane smerom na Osádku – Leštiny – Pucov – Pokryváč
– Pribiš – Oravský Podzámok do Dolného Kubína, odkiaľ vedie
viacero ciest smerom do Poľska. Trasa je vhodná aj pre vyznávačov
cykloturistiky. Zapojením sa do tohto projektu chcú oravské subjekty
zvýrazňovať krásy celého regiónu a vytvárať také podmienky rozvoja,
aby turista mal záujem ubytovať sa v niektorom zariadení na Orave.
Na slovenskej strane projekt jantárová cesta financovala nadácia
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Ekopolis, ale jednotlivé obce si môžu vytvoriť vlastné projekty, ktoré
budú finančne podporené do výšky 30 tisíc Sk. Koordinátorom
projektu jantárovej cesty v našom meste bol RNDr. Ján Bencúr.
Turistickú informačnú kanceláriu v Dolnom Kubíne v tomto roku
postihla personálna zmena. Ing. Jadrňáková odišla pracovať do
zahraničia a poslanci v júni rozhodli, že prevádzkovateľom mestskej
kancelárie TIK sa po konkurze stala cestovná kancelária I.V.A. s.r.o..
Jej konateľ Ing. Peter Bezák doporučoval pre zlepšenie cestovného
ruchu v našom meste a okolí vypracovať katalóg informácií o regióne,
prírodno-historických
turistických

zaujímavostiach,

možnostiach

kultúrnych,

a poskytovateľoch

športových,

služieb

v oblasti

cestovného ruchu a turistiky. Ďalším cieľom bolo vydanie kalendára
kultúrno-spoločensko-športových akcií, lebo v Dolnom Kubíne a okolí
sa konalo množstvo vynikajúcich podujatí, ale len o niektorých z nich
cestovky vedeli v dostatočnom časovom predstihu.
TIK sa zúčastnila na VI. ročníku medzinárodného veľtrhu
Slovakiatour 2000. Návštevníci sa zaujímali o turistiku na Orave,
ubytovacích možnostiach, cenách na lyžiarske vleky. Žiaľ, v našom
stánku chýbal ucelený katalóg. Vydavateľstvo SIMPRESS R.G.T.
PRESS

ponúklo zástupcom oravskej samosprávy vypracovať

propagačný materiál o Orave. Zástupcovia

okresov Dolný Kubín,

Námestovo a Tvrdošín sa 15. marca dohodli na spoločnom postupe.
Celý projekt pre dolnú Oravu koordinoval Ing. Vladimír Pavelka
z mestského úradu v Dolnom Kubíne. Propagačný materiál bude
obsahovať uvítanie, základné údaje o Orave v štyroch jazykových
mutáciách, prezentáciu letných a zimných aktivít s panoramatickými
mapami nášho regiónu. Nebudú chýbať ani folklórne podujatia či
mapa výletov. Na konečnej podobe sa dohodli dňa 3. mája v Nižnej.
TIK Slovakotour oživila činnosť

Združenia podnikateľov

v cestovnom ruchu na Orave a začala tzv. infocesty na Oravu. Tu
využívala kontakty so zahraničnými, ale aj s domácimi cestovnými
kanceláriami, pozývala sem ich pracovníkov, aby na vlastné oči
spoznali tento región, vytvorili si k nemu vzťah, aby sa potom oni
sami stali propagátormi Oravy vo svete.
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Letná turistická sezóna

v našom meste bola horšia ako počas

minulých rokov, lebo ho navštívilo menej turistov. Príčinou bolo
veľmi nepriaznivé počasie v júli a vysoké ceny služieb.
Zimná turistická sezóna sa vydarila vďaka bohatej snehovej
nádielke. Športovo-turistické centrum /Ing. Fried/ prevádzkovalo
vleky na Kubínskej holi do polovice apríla a spokojní boli aj
prevádzkovatelia ubytovacích zariadení. Vznikol nový Športový klub
Kubínska hoľa. Pre budúcu sezónu boli potrebné stánky s rýchlym
občerstvením na parkovisku, prospekt o Kubínskej holi a nevýhodou
bola veľká vzdialenosť vlekov od parkoviska.
V roku

2000

sa

konal

27.

ročník

medzinárodného

poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX
v Nitre. Už 7-krát sa ho zúčastnila dolnokubínska firma FONTÁNA
s.r.o. /Juraj Gočál/. V tomto roku vystavovala stroje od talianskych
výrobcov určené do živočíšnej výroby na kŕmenie a miešanie krmív
pre hovädzí dobytok. Firma Fontana je generálnym dovozcom týchto
strojov. V minulom roku začala výrobu
a dodávajú ich

náhradných

dielcov

talianskym výrobcom. Sídlo firmy je na Kňažej,

výrobná hala vo Veličnej a firma zamestnávala 20 pracovníkov.
Americká spoločnosť Dana Corporation so sídlom v Ohiu zverejnila
dňa 23. februára 2000 verejný prísľub na akcie slovenskej strojárskej
firmy Tribometal a.s. Dolný Kubín. Tribometal vyrába klzné ložiská
pre výrobcov spaľovacích motorov. Vyše 60% produkcie ide na
export /ČR, SRN, Taliansko, PR, MR/. Tribometal patrí medzi
najlepších subdodávateľov firmy Volkswagen. Je trojnásobným
držiteľom Ceny kvality Škoda auto, a.s. Mladá Boleslav, od roku 1996
je držiteľom certifikátu ISO 9001 a od roku 1999 aj certifikátu QS
9000. Americká spoločnosť Dana Corporation chcela nadobudnúť
minimálne 81,99% akcií, čo je vyše 217 000 kusov a za jednu akciu
Tribometalu ponúkla 809 Sk, pričom lehota splatnosti verejného
prísľubu bola 30 dní. Obchod sa uskutočnil ešte v tomto roku.
Dana Corporation, ktorá má sídlo v Tolede sa zameriava na výrobu
náhradných dielcov pre motorové vozidlá. Spoločnosť bola založená
v roku 1904 a odvtedy sa jej pôsobenie rozšírilo do 32 krajín sveta,
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kde má takmer 300 väčších závodov s vyše 80-tisíc zamestnancami.
Vlaňajšie tržby boli 13,2 mld. USD. Tribometal by mal v budúcnosti
slúžiť

ako

jedna

z priemyselných

základní

na

distribúciu

automobilových a priemyselných produktov v strednej a východnej
Európe. Generálnym riaditeľom Dana Tribometalu a.s. sa stal Ing.
Vladimír Chytil, zástupcom Ing. Zdeno Polák.
Do priestorov bývalého autoservisu v.d. Oravan v Dolnom Kubíne
- Mokradi sa presťahovala firma SCAMEAST, ktorá sa zameriavala
na výrobu elektroinštalačného materiálu. Konateľom firmy bol Ing.
Milan Srnka. Firma Scameast

vznikla v roku 1953 v talianskom

meste Parre. Od roku 1996 začala budovať svoje pobočky v Európe
a v tomto

roku

vznikla

aj

dolnokubínska

pobočka.

Má
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zamestnancov a jej poslaním je vyrábať elektroinštalačný materiál pre
trhy vo východnej Európe. V súčasnosti vyrába okolo 500 druhov
výrobkov z celkového sortimentu firmy, ktorý predstavuje 4000
druhov. Ročne inovuje tretinu výrobkov.

Potrebné komponenty

dodávali ostatné dolnokubínske firmy.
Väčšina pracovníkov OFZ, a. s. v Istebnom a Širokej boli
Dolnokubínčania. V roku 2000 pracovala spoločnosť ako nová
akciová, založená dňa 1. decembra 1999, v ktorej 66% - nými
akcionármi boli OFZ Trading, a. s. a zamestnanci ZO OZ KOVO mali
34 % akcií. Zamestnanosť v podniku závisela od ekonomiky firmy.
Boli obdobia, keď

OFZ a. s. prepúšťala

zamestnancov alebo

prijímala nových. Napríklad dňa 1.júla 2000 prijala do pracovného
pomeru 53 pracovníkov, lebo sa do výroby uviedla ďalšia vysoká pec.
Za prvé štyri mesiace roka dosiahla spoločnosť zisk 6 mil. Sk.
Priemerný zárobok v podniku bol 11 964 Sk. V regióne patrila medzi
firmy s najvyšším priemerným zárobkom.
OFZ a.s. prispievala svojím zamestnancom na závodné stravovanie,
hradila náklady na dôchodkové doplnkové poistenie, odmeny
zamestnancom pri životných jubileách, na rekreačné pobyty
pracovníkov a ich rodinných príslušníkov /Chorvátsko/. Na dobrej
úrovni bola starostlivosť o zdravie. Pracovníci mali pravidelné
preventívne prehliadky,

pracovníci na rizikových pracoviskách
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jedenkrát ročne. Pracovníci , ktorí pracovali v podniku dlhšie ako 5
rokov mali nárok na 14-dňové bezplatné rekondičné pobyty počas
plateného voľna nad rámec svojej dovolenky. Rekondičné pobyty
prebiehali v hoteli Hutník v Malej Lučivnej. Spolupráca OFZ a.s.
a mestského úradu v Dolnom Kubíne bola na dobrej úrovne. OFZ
finančne prispievalo na

rôzne kultúrne a športové podujatia,

školským, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam v meste.
OFZ mala 1350 zamestnancov, svoje výrobky vyvážala do Česka,
Nemecka, Rakúska, Talianska, Poľska , Maďarska, na 1 Sk
dovezeného materiálu vyprodukovala 2,12 Sk.
ekonomická

Komplikovaná

situácia v OFZ a.s. Istebné pretrvávala v dôsledku

neprimerane vysokej ceny elektrickej energie. , ktorá pri výrobe
ferozliatín tvorí minimálne 1/3 vstupných materiálových nákladov.
Bez zníženia cien elektrickej energie na vývoznú úroveň nie je tento
závod konkurencie schopný. Neriešením kritickej situácie v OFZ a.s.
zo strany štátu hrozí zvýšenie nezamestnanosti v dolnooravskom
regióne. Keďže nedošlo k dohode o odberateľských cenách elektrickej
energie, hospodárske vedenie OFZ, a.s. Istebné bolo nútené k 31.
augustu ohlásiť hromadné prepúšťanie viac ako 400 pracovníkov.
V konečnom dôsledku to znamená ukončenie výroby ferozliatin
v závode Istebné k 31. decembru 2000. Daný stav, ako zdôraznil
generálny riaditeľ OFZ a.s. Istebné Ing. Vladimír Klocok, nie je
nemenný, avšak zvrátiť ho môže jedine ústretový prístup slovenských
energetikov, lebo rokovania s nimi neboli ukončené.
Vo štvrtok 17. augusta sa na pôde akciovej spoločnosti OFZ –
Profily stretli predstavitelia tejto firmy so zástupcami Európskej únie,
manažérmi

Európskej banky pre obnovu a rozvoj a zástupcami

Okresného úradu , Mestského úradu v Dolnom Kubíne a obecných
úradov okresu Dolný Kubín. Christian Bourgin, zástupca Európskej
únie a Európskej komisie na Slovensku pre poskytovanie financií
z programov PHARE označil akciovú spoločnosť Profily za
perspektívnu firmu, ktorá ho svojim potenciálom presvedčila a na
základe výsledkov dosiahnutých v poslednom roku jej vyjadril svoju
podporu. Christian Bourgin prejavil záujem o Oravu. Zdôraznil, že

55

Orava potrebuje veľké priemyselné podniky, no oveľa väčšie
možnosti videl v rozvoji cestovného ruchu. Pre Slovensko bolo
pripravených 100 miliónov EUR z programov PHARE, záležalo na
kvalite predložených projektov, koľko financií dostane Orava.
Od 1. januára 2000 výrobu tepla a dodávku teplej úžitkovej vody
v bytovom fonde nášho mesta zabezpečuje novovytvorená spoločnosť
TEHOS s.r.o., lebo nájomná zmluva s firmou Byttherm s. r. o. sa
ukončila 31. decembrom 1999 a poslanci nedoporučili pokračovať
s touto firmou v spolupráci. V Dolnom Kubíne bolo počas roka 255
vykurovacích dní. V priebehu I. polroka 2000 Tehos vypracoval
teplofikačnú štúdiu, ktorá z pohľadu budúcnosti /20 rokov/ naznačí,
akým smerom sa mesto bude uberať v tejto oblasti. Vedenie
spoločnosti s riaditeľom Ing. Ivanom Michalíkom vypracovalo viacero
alternatív riešenia problematiky výroby a rozvodu

tepla a TÚV,

pričom samotní spracovávatelia sa prikláňali k prvému návrhu, ktorý
počítal so zachovaním centrálnych zdrojov tepla a výmenníkových
staníc v meste a prípravy TÚV v jednotlivých objektoch.
V takom prípade by si náklady na realizáciu navrhovaných
racionalizačných opatrení vyžiadali v nasledujúcich rokoch investičné
náklady v celkovej výške 259 mil. Sk. Uvedený projekt by si
nevyžadoval zvýšenie ceny pre obyvateľov / čo však neznamená, že
spotrebiteľské ceny sa nebudú meniť vzhľadom na rast vstupných
nákladov

a cien

energií/.

Zdrojom

financovania

navrhovanej

alternatívy budú vlastné prostriedky spoločnosti Tehos pozostávajúce
z odpisov základných prostriedkov, ako aj vyprodukovaný zisk. Inak
je možné rátať aj s klasickým úverom , napr. pri urýchlení realizácie
schváleného

projektu

či

v prípade

potreby

jednorázového

zabezpečenia väčšieho množstva finančných prostriedkov v niektorom
roku postupného plnenia stanovených úloh.
Tehos s.r.o. nedoporučoval koncepciu rekonštrukcie celého mesta
na malé kotolne, pretože by ich bolo treba vybudovať 175 a vzhľadom
na ochranu životného prostredia by bolo treba urobiť okrem novej
teplofikačnej koncepcie aj tzv. rozptylovú štúdiu. Náklady na
vybudovanie jednej domovej kotolne predstavovali výšku 1,8 – 2,5
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mil. Sk. Cena plynu pre veľkoodberateľov bola stanovená na 3,76 Sk
/+DPH/, pre maloodberateľov na 4,15 /+ DPH/, čiže naďalej je
lacnejšia výroba tepla u centrálnych zdrojov tepla , nie u malých
domových kotolní.
Druhou koncepciou je budovanie kogeneračných jednotiek, avšak
takisto nie vo veľkom rozsahu, ale len na výrobu takého množstva
elektrickej energie, ktorú by jednotlivé kotolne spotrebovali. Takýto
spôsob by bol možný napr. na ulici Obrancov mieru. V ostatných
kotolniach sa Tehos zameriaval na modernizáciu a zdokonaľovanie
meracej a regulačnej techniky a vylepšovanie účinnosti samotnej
kotolne.
Dňa 7. októbra

poslanci v mestskom zastupiteľstve posudzovali

teplofikačné štúdie mesta Dolný Kubín vypracované projekciou Urban
a Plynofikácia

bytového

fondu

bytovými

kotolňami

z dielne

spoločnosti ODOS. Oba materiály posúdila Slovenská energetická
agentúra a na základe jej odporúčaní bol prednesený návrh
nepovoľovať výstavbu blokových kotolní tam, kde je pokrytie
dodávky tepla a TÚV z centrálnych zdrojov tepla. Napriek tomu, že si
odborné

stanovisko

agentúry

vyžiadali

sami

poslanci,

s jej

odporúčaním sa nakoniec nestotožnili a návrh neprešiel.
Firma Tehos prevádzkovala aj čistiareň na Hviezdoslavovom
námestí. Dňa 22. mája ukončila jej prevádzkovanie. Na Bysterci
v starej kotolni zriadila zberňu pre občanov, ktorí mali záujem
o služby chemickej čistiarne a práčovne v Ružomberku.
V roku 2000 investovala SEZ a. s. Dolný Kubín do realizácie
cieľov v oblasti ochrany životného prostredia 1,5 mil. Sk. Spoločnosť
neustále

monitoruje

kvalitu

vypúšťaných

vôd,

dávnejšie

splynofikovala vlastné tepelné hospodárstvo, znižuje produkciu
odpadu a triedi komunálny a zvlášť nebezpečný odpad.
Spomínanou poldruhamiliónovou investíciou tak SEZ a. s. zlepšila
pracovné

prostredie

vlastných

zamestnancov

a prispela

k ozdravovaniu životného prostredia občanov Dolného Kubína
i okolia. Výsledkom prijatej filozofie spomínanej firmy v oblasti
ochrany životného prostredia je získanie certifikátu systému EMS,
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potvrdzujúceho zhodu princípov riadenia spoločnosti s požiadavkami
normy STN ISO 14001, ktorý vedeniu SEZ a.s. dňa 22. januára
odovzdal zástupca certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia. SEZ a. s.
získala tento certifikát ako prvá na Orave, v rámci Slovenska patrí
medzi tridsiatku spoločností, držiteľov certifikátu systému EMS.
Medzi nové podnikateľské subjekty v našom meste v roku 2000
patrili:
- BASS, s.r.o. /Jozef Babec, Jaroslav Koma/ Dolný Kubín.
Predmetom ich činnosti bolo sprostredkovanie obchodu a služieb
a obchodná činnosť v rámci voľných živností.
-

PROMET SLOVAKIA, s.r.o. /Ing. Pavol Konečný/ Dolný
Kubín. Predmetom činnosti bolo podnikateľské poradenstvo,
sprostredkovanie obchodu a služieb, obchodná činnosť v rámci
voľných živností, - maloobchod, veľkoobchod, reklamné činnosti,
prenájom a predaj motorových vozidiel.

-

HEVA, s.r.o. /Eva Herleová, Jaromír Herle/ Dolný Kubín.
Predmetom činnosti bolo vedenie účtovníctva, poradenstvo
účtovné,

finančné,

veľkoobchod,

ekonomické,

maloobchod,

administratívne

sprostredkovateľská

práce,
činnosť,

prenájom motorových vozidiel, nákup a predaj nehnuteľností,
prenájom

strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu,

výskum trhu a verejnej mienky, reklamná činnosť.
-

REDIS, s.r.o. / Ing. Peter Kubík, Milan Kubík/ Dolný Kubín.
Predmetom činnosti bola montáž, oprava a údržba vyhradených
elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov, montáž
a opravy

kancelárskej

a reprodukčnej

techniky,

meracej

a regulačnej techniky, spotrebnej elektroniky, ústredného kúrenia
a vetrania,

výroba a opravy šijacích strojov

a elektrických

prístrojov pre domácnosť, elektroinštalatérstvo, vykonávanie
inžinierskych

stavieb

a priemyselných

stavieb,

bytových

a občianskych stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov,
stavebný dozor, poskytovanie software, dodávky

a poradenské

služby ohľadne programov na spracovanie dát, automatizované
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spracovanie dát, databanky, poriadanie školení, nákup a predaj
telekomunikačnej techniky, vedenie účtovníctva, rozmnožovanie
náhradných nosičov záznamu zvuku, obrazu, magnetického
záznamu pre počítače, prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí,
edičná činnosť, reklamná činnosť, maloobchod, veľkoobchod,
leasingová činnosť, výroba v rámci voľných činností, vzdelávanie
a mimoškolská výchova vo výpočtovej technike.
-

Polo elektro, s.r.o. /Ing. Peter Drozd/ Dolný Kubín. Predmetom
činnosti

bola

cestná

nákladná

doprava,

výskum

a vývoj

elektrotechnických výrobkov a systémov vybraných strojárskych
výrobkov, obchodná činnosť v rámci voľných živností, montážne
práce, marketingová činnosť, sprostredkovanie obchodu a služieb,
výroba, montáž a odbyt elektrotechnických výrobkov a systémov,
vybraných strojárskych výrobkov, výskum a vývoj v oblasti
prírodných a technických vied.
-

U.S.S-KH, verejná obchodná spoločnosť, /Vladimír Suja, Ing.
Peter Bezák, Ján Andris/ Dolný Kubín. Predmetom činnosti bolo
sprostredkovanie obchodu a služieb, predaj tepelne rýchlo
upravovaných mäsových výrobkov a bezmäsitých jedál na priamu
konzumáciu, predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na
priamu konzumáciu, obchodná činnosť v rámci voľných živností,
ubytovacie služby /do 10 lôžok/, požičovňa športových potrieb,
úschovňa batožín.

-

BORO, s. r.o. /Boris Brašeň/ Dolný Kubín. Predmetom činnosti
bola výroba výrobkov z dreva /poličky, palety, podnože pre
nábytok/ a sprostredkovanie obchodu a služieb.

-

KAIS, spol. s r.o. /Ingrid Glutová, Roland Budjak/ Dolný Kubín.
Predmetom činnosti bolo vedenie účtovníctva, sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, kúpa tovaru za účelom
jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a iným prevádzkovateľom
živností, reklamná činnosť.

-

MAKLER CONSULTING, s.r.o. /František Skopal, Mgr.
Ladislav Kozák/ Dolný Kubín. Predmetom činnosti bolo
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podnikateľské poradenstvo , reklamné činnosti, sprostredkovanie
služieb, sprostredkovanie činnosti v poisťovníctve.
-

UNIVERSAL PLUS, s. r. o. /Ing. Jozef Štefaničiak, Ing.
Stanislav Cesnek, Vladimír Jandura/ Dolný Kubín. Predmetom
činnosti bola obchodná činnosť v rámci voľných živností ,
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb, prenájom strojov
a zariadení, prenájom bytov a bytových zariadení, prevádzkovanie
cestovnej

kancelárie,

ubytovacie,

stravovacie

služby

a pohostinstvo.
-

Salt systém, s.r.o /Ing. Jaroslav Mihál/ Dolný Kubín. Predmetom
činnosti

bol

maloobchod

v rozsahu

voľných

živností,

veľkoobchod v rámci voľných živností, sprostredkovanie obchodu
a služieb, prenájom nehnuteľností, ubytovanie v súkromí.
Dopravné služby v meste poskytovala

mestská hromadná

doprava, ktorá ročne prepravila viac ako jeden milión ľudí. Od 24.
septembra vstúpil do platnosti nový cestovný poriadok a cena
cestovného lístka sa zvýšila o 1 Sk / 1 lístok = 5 Sk/. V súčasnosti
patrila cena cestovného v dolnokubínskej MHD medzi najnižšie na
Slovensku a SAD v Dolnom Kubíne mala stratu ročne 500 tis. Sk.
Zaužívané zľavy pre deti a dôchodcov ostali v platnosti.
Vozový park v Dolnom Kubíne patrí medzi najstaršie na Slovensku,
priemerný vek autobusov je 14 rokov. V priebehu roka dostal
odštepný závod SAD Dolný Kubín dva malokapacitné autobusy zn.
Mercedes, ktoré boli nasadené na prímestské linky. Privatizácia SAD
v roku 2000 bola naďalej v štádiu príprav, neuskutočnila sa. Výskum
verejnej

mienky

potvrdil

nesúhlas

občanov

a nespokojnosť

s minuloročnou redukciou spojov v okresoch Oravy.
Začiatkom roku 2000 vznikla iniciatíva „Pre pocit pohody“, ktorá
je spoločnou aktivitou Asociácie penziónov a malých ubytovacích
zariadení na Slovensku. V rámci tejto iniciatívy sa začiatkom roku
rozhodli do vzduchotechniky investovať tri pohostinské zariadenia,
medzi nimi aj Penzión Marína v Dolnom Kubíne. Tri mesiace po
inštalácii zaznamenali spokojnosť zákazníkov a zvýšenie tržieb.
Reštaurácia Marína má v oravskom regióne vynikajúcu povesť, je
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obľúbená

a vyhľadávaná

vďaka

kvalitným

jedlám

a službám.

Spokojní boli aj zamestnanci zariadenia. Zlepšilo sa vetranie
a pracovali v zdravšom prostredí.
Dňa 15. februára 2000 bolo v Obchodnom dome v DK uvedené do
prevádzky nové zariadenie – automatická požičovňa videokaziet.
Zaujímavé je, že takéto zariadenie je u nás sprevádzkovanié ako prvé
na Slovensku, ba i vo východnej Európe.
V dňoch 28.3. – 1.4. sa konali v našom meste Veľkonočné trhy
v mestskom kultúrnom stredisku a v dňoch 31. 3. – 1. 4. Autosalón
v priestoroch MsKS a na námestí Slobody. Veľkonočné trhy ponúkali
široký sortiment rôznorodého tovaru, ktorý bol obohatený o živé
remeslá. Autosalón ponúkal automibilové značky Škoda, Daewoo,
Audi, Volkswagen, Seat, Alfa Romeo, Renault, Fiat, Toyota, Iveco,
Lexus, Opel a autodoplnky fa HK Design.
Tradičný Kubínsky jarmok už XIX. ročník sa konal v dňoch 22.23. septembra. Predajné stánky boli na sídlisku Bysterec, kolotoče
a ďalšie jarmočné atrakcie pri golfovom ihrisku. Jarmok slávnostne
otváral primátor mesta na tribúne pred mestským kultúrnym
strediskom, ktorá potom slúžila kultúrnym vystúpeniam ľudovým
súborom, hudobným skupinám,

spevákom a tanečným skupinám.

Počas jarmoku sa konal aj autosalón.
Mestské kultúrne stredisko oživilo v Dolnom Kubíne Katarínske
trhy. Tohoročný sa konal v dňoch 21.- 23. novembra na námestí
Slobody. Návštevníci si mohli kúpiť rôznorodý tovar, pokochať sa
predvianočnou atmosférou pri vínku a živej hudbe. Paleta ponúkaného
tovaru bola pestrá, od nádherne zdobených

medovníčkov cez

množstvo drevených kuchynských pomocníkov, vianočné ozdoby,
obrusy, bižutéria, oblečenie , obuv až po autá. Ohlasy na Katarínsky
jarmok

od

občanov

boli

pozitívne.

Nespokojnosť

vyjadrili

s nedostatkom oblečenia pre deti a s cenami, ktoré v niektorých
stánkoch boli prehnané.
Talianská firma ATHESIS sa predstavila Dolnokubínčanom dňa 11.
apríla módnou prehliadkou v hoteli Park. Návštevníci si mohli pozrieť
najnovšie modely dámskej a detskej spodnej bielizne, nočného
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a domáceho oblečenia, kolekciu modelov určených na sezónu jar leto 2000 pod názvom Snežienka. Modely predvádzali študentky
Dievčenskej odbornej školy v Dolnom Kubíne pod vedením Mgr.
Dany Havkovej, Lívie Thonhauserovej a Ivety Mariňákovej. Krédom
firmy Anthesis je : „Pekný dizajn a kvalitný tovar, prezentovaný
profesionálnymi ľuďmi“.
Obľúbenou predajňou Dolnokubínčanov sa stala predajňa BUGY
v Kocke na Bysterci /Radovan Bugan/. Predávala čistiace prostriedky,
šampóny , penu do kúpeľa, mydlá atď. Všetky druhy tovarov mala
predajňa vo veľkých obaloch a zákazníkom ich dávkovala podľa
záujmu. Preto bol tento tovar lacnejší a výhodnejší. Dôchodcovia pri
nákupe dostali zľavu 10% z ceny nakúpeného tovaru.
Do žrebovania súťaže spotrebného družstva Jednoty pod názvom
AUTO PLNÉ ZDRAVIA sa zapojilo 542 Dolnokubínčanov. Medzi
vyžrebovanými boli Henricha Hrnčiariková, Magdaléna Kováčiková
a Antónia Tarajová.
V piatok 1. decembra 2000 bola v Dolnom Kubíne za účasti Carla
Spielvogela,

veľvyslanca

USA

v SR,

slávnostne

otvorená

maloobchodná predajňa Dr. Og drogéria. Dolnokubínčania mali
možnosť

v novej

predajni

v Elkope

nakupovať

so

zľavou.

Organizátori pripravili kultúrny program s mikulášskou nádielkou.
Prítomných zabával Otto Weiter. Na záver dňa organizátori pripravili
ohňostroj a celodenné zlosovanie, v ktorom M. Sotoniak z DK vyhral
horský bicykel.
Dňa 26. októbra sa v priestoroch hotela Park uskutočnilo tradičné
stretnutie obchodných partnerov Slovenskej poisťovne, a. s.
s podnikateľmi

a predstaviteľmi

organizácií.

Pozvanie

prijali

zástupcovia firiem, ktoré pôsobia na Orave, peňažných inštitúcií,
mestských a obecných samospráv, nemocníc i štátnej správy. Na úvod
stretnutia riaditeľ pobočky SP, a.s. v Dolnom Kubíne Ing. Martin
Kampa privítal hostí, poďakoval im za prejavovanú dôveru, poprial
šťastie a úspechy v podnikaní a oboznámil ich o aktivitách pobočky
SP, a.s. Na Slovensku bolo 29 komerčných poisťovacích spoločností,
ale SP a.s. mala na poistnom trhu podiel 52,74%. Pobočka v Dolnom
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Kubíne spravuje viac ako 100 tisíc dlhodobých poistení, to znamená,
že jej dôveruje 80% obyvateľov Oravy. Odborníkmi je poisťovňa
považovaná za stabilnú a silnú finančnú inštitúciu , v minulom roku
dosiahla zisk 46 563 Sk.
Jednou z foriem podnikania poisťovne je rozloženie rizika
potencionálnych škôd. Poisťovňa uskutočňuje aj záchrannú činnosť.
Orientuje sa na ochranu života a zdravia osôb, životného prostredia,
ale aj na ochranu majetku fyzických, právnických osôb a organizácií.
Riaditeľ

pobočky

informoval

prítomných

o pripravovanej

demonopolizácii zákonného poistenia zodpovednosti za škodu
z prevádzky motorových vozidiel. Toto poistenie by sa malo stať
povinne zmluvným poistením od roku 2002. Nasledovala diskusia
o problémoch , činnosti, úspechoch a nechýbali ani úsmevné príhody
z pracovného a osobného prostredia.
Na poistnom trhu si svoje postavenie upevnila aj poisťovňa
KOOPERATÍVA, a.s. Jej pobočka v Dolnom Kubíne za uplynulý
rok získala 20%-ný nárast poistení zásluhou pracovníkov a kvalitných
služieb. Okrem bežne používaných služieb, ako poistenie motorových
vozidiel, havarijné poistenie, majetkové poistenie, životné, úrazové
a rôzných foriem pripoistenia, ponúkali detské programy / V1,
štipendijné ST 1 A, B/, programy pre dospelých /S1, SD1/, programy
pre mladé rodiny pod názvom „Ľahká budúcnosť a Šťastná rodina“.
Dňa 19. mája 2000 vyhlásila Národná banka Slovenskú kreditnú
banku za neschopnú vyplácať vklady. Neanonymné vklady do výšky
322 tisíc Sk vyplácal od 19. júna Fond na ochranu vkladov. Pobočka
Slovenskej kreditnej banky v Dolnom Kubíne zanikla, podobne ako
pobočka Agrobanky.
Na Orave pôsobí 6 konkurenčných bankových domov. Všeobecná
úverová banka dňa 30. júna 2000 ukončila proces reštrukturalizácie.
Zároveň bilancovala ročnú skúsenosť v poskytovaní hypotekárnych
úverov. Riaditeľ pobočky VÚB v Dolnom Kubíne Ing. Igor Otepka
a referentka obchodnej stratégie a marketingu Ing. Emília Jurovčíková
pochvaľovali štátne príspevky k úrokovej sadzbe z hypotekárneho
úveru

na

podporu

bývania.

Banka

svoje

služby

ponúkala
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prostredníctvom siete na 234 obchodných miest. V súčasnosti už nejde
o rozširovanie existujúcich odbytových miest, ale banka mala záujem
zvyšovať kvalitu svojej práce s rozvojom existujúcich ako aj nových
aktivít s cieľom dosiahnutia úplnej spokojnosti svojich klientov.
Jednou z ciest bolo sprístupnenie produktov a služieb banky v rozsahu
služieb elektronického bankovníctva 7 dní v týždni 24 hodín denne.

NEZAMESTNANOSŤ
Podľa informácii

Ing. Dany Pšenákovej z Krajskej správy

štatistického úradu SR, pracoviska v Dolnom Kubíne, z priemerného
evidenčného počtu zamestnancov pracovalo v okrese Dolný Kubín
8153 zamestnancov, v Námestove 6320 a

v Tvrdošíne 7171.

Zamestnanosť na Orave najviac poklesla v Dolnokubínskom okrese,
čím sa tento región zaradil na 3. miesto v medziročnom poklese
zamestnanosti v Žilinskom kraji. Priemerná mesačná minimálna mzda
jedného pracovníka v Žilinskom kraji dosiahla výšku 9627 Sk, no za
priemernou mzdou na celom Slovensku zaostala o 1318 Sk. Pre
porovnanie, najvyššiu priemernú mzdu dosiahol Bratislavský kraj so
14 133 Sk a z oravských okresov je na tom najlepšie Dolný Kubín s
9778 Sk, pred Tvrdošínom s 8804 Sk a Námestovom s 8589 Sk.
Dňa 18. februára 2000 navštívil Dolný Kubín minister práce
a sociálnych vecí Peter Magvaši. Na okresnom úrade sa informoval
o sociálne otázky a zamestnanosť v dolnokubínskom okrese. Vedúca
odboru sociálnych vecí Jana Mazalánová ho informovala o vyplácaní
príspevkov na bývanie /800-900 žiadateľov/. Riaditeľ Okresného
úradu práce J. Maruniak informoval ministra o nezamestnanosti
a štruktúre

zamestnanosti.

Pomerne

nízka

zamestnanosť

bola

u absolventov s vysokoškolským vzdelaním /135/, nezamestnaných
absolventov v okrese bolo 336. Minister navštívil aj mestský úrad
v Dolnom Kubíne a závod Metalsint.
Dňa 14. augusta sa stal riaditeľom Okresného úradu práce PaeDr.
Jozef Bajčičák.
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K 30. júnu dosiahol počet evidovaných nezamestnaných v okrese
Dolný Kubín 4075 , čo predstavovalo mieru nezamestnanosti 23,53 %.
Najväčšiu nezamestnanosť vykazovala obec Zázrivá , kde bolo 496
nezamestnaných /42,8%/, najnižšie percento bolo v Kraľovanoch –
30

nezamestnaných

/12%/.

V Dolnom

Kubíne

bolo

2013

nezamestnaných, čo predstavuje 20,7 %.
K 13. septembru

bolo evidovaných v okrese Dolný Kubín 3837

nezamestnaných ľudí, čo predstavuje 21,23% nezamestnaných

z

ekonomicky aktívneho obyvateľstva. V meste Dolný Kubín bolo z
počtu

9698

aktívne

činných

obyvateľov

evidovaných

1950

nezamestnaných, čo predstavovalo 20,1% - nú mieru nezamestnanosti.
V novembri

2000

bolo

v našom

meste

1843

evidovaných

nezamestnaných, čiže 19%.
Nezamestnanosť žien

sa pohybovala od 882 evidovaných

nezamestnaných /EN/ po 982 EN, absolventov škôl od 107 EN po 182
EN a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou od 79 EN po 95.
Od 1. augusta vstúpila do platnosti novela zákona o zamestnanosti,
ktorou obciam umožnila v rámci VPP zamestnať prevažne dlhodobo
nezamestnaných po dobu 5 mesiacov. V prvej etape bolo v okrese
vytvorených 365 miest, z toho sa ihneď obsadilo 304 a bolo možné
umiestniť ešte ďalších 170 dlhodobo nezamestnaných. Nakoniec bolo
obsadených 415 miest v okrese Dolný Kubín.
v Dolnom Kubíne

Mestský úrad

dostal možnosť zamestnať 65 dlhodobo

nezamestnaných. Do konca augusta zamestnali 47, v septembri 55,
pracovali pri úprave verejnej zelene, na zimnom a letnom štadióne,
ako pomocní stavební robotníci. Niektorí pracovali na SČK, ŠK
Slávia Kubínska hoľa, v Domove dôchodcov, na Farskom úrade na
Kňažej a v Dolnom Kubíne, na OÚ, SZTP, KP PZ Žilina, OÚP. Aj
keď starostovia a primátori ocenili možnosť zamestnať dlhodobo
nezamestnaných, vyskytli sa problémy. Ľudia sa prijali do roboty
a potom sa im hľadala náplň práce a rovnako boli odmeňovaní tí, ktorí
sa opierali o lopatu ako tí, ktorí robili ťažkú stavebnú prácu. Druhým
problémom bolo stravovanie VPP. Zamestnávateľ musel zabezpečiť
pracovníkovi teplé jedlo a prispieť na jeho kúpu. Tretím problémom
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boli odvody do povinných fondov. Aby obce nemali tieto povinnosti,
dávali pracovníkom VPP mzdu nie vyššiu ako im poskytoval úrad
práce.
Okresný úrad práce v Dolnom Kubíne zorganizoval rekvalifikačný
kurz pre nezamestnaných so zmenenou pracovnou schopnosťou
a ťažkým zdravotným postihnutím. Kurz bol zameraný na obchodný
manažment a zúčastnilo sa ho 27 ľudí, z nich kurz ukončili 24. Do
pracovného pomeru sa podarilo zaradiť 7 absolventov kurzu. OÚP
v Dolnom Kubíne evidoval celkom 190 nezamestnaných so zmenenou
pracovnou schopnosťou a ťažším zdravotným postihom, čo pri
celkovej miere nezamestnanosti 21,32% v okrese predstavuje takmer
5%.

POĽNOHOSPODÁRI A ZÁHRADKÁRI
Na

Orave

sa

poľnohospodárstvom

zaoberalo

33

poľnohospodárskych družstiev, ktoré obhospodarovali 62 688 ha
poľnohospodárskej pôdy,

1 svojpomocné družstvo v Chlebniciach

/717 ha/ a 127 súkromne-hospodáriacich
na

výmere

2306

ha

roľníkov, ktorí gazdovali

poľnohospodárskej

pôdy.

V štruktúre

poľnohospodárskej pôdy PD prevládajú trvalé trávne porasty, ktoré sú
využívané na spásanie hovädzím dobytkom a cez letné obdobie
ovcami. Prístupnejšie plochy pre mechanizáciu sa využívajú na
výrobu sena, senáží a siláží. Nižšiu intenzitu rastlinnej výroby
ovplyvňujú menšie dávky priemyselných a organických hnojív z titulu
nedostatku finančných zdrojov u jednotlivých subjektov. Nedostatok
peňazí u oravských poľnohospodárov má za následok zastaranosť
poľnohospodárskej

techniky,

ako

aj

neriešenie

rekonštrukcií

existujúcich objektov, hlavne v živočíšnej výrobe. V súčasnosti
poskytované úvery s úrokom vo výške 23% sú nielen veľmi drahé, ale
jednotlivým subjektom nedostupné.
Na

konci

prvého

štvrťroka

2000

zaznamenali

oravské

poľnohospodárske družstvá pokles stavov hovädzieho dobytka oproti
minulému roku o 463 kusov, keď sa k 31.3. chovalo na PD 25 081
kusov. O viac ako tritisíc kusov, pod 10 000, poklesli stavy ošípaných
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a úbytok zaznamenala aj hydina. Naopak značne vzrástol počet oviec.
Produkciu mlieka odovzdávali PD mliekárňam do Tvrdošína,
združeniu Milk v Leštinách a do Liptovského Mikuláša. V prvom
štvrťroku vyrobili 6035 tisíc litrov mlieka, čo predstavuje o 322 tisíc
litrov viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Zlepšila sa aj
priemerná dojivosť na kus a deň, keď dosiahla hodnotu 7,95 litrov, čo
znamená nárast o 0,34 litrov.
V priebehu roka boli zaznamenané prípady napadnutia oviec alebo
hovädzieho dobytka voľne žijúcimi chránenými druhmi živočíchov
medveďom a vlkom. Medvede bežne poškodzovali včelíny ale aj
poľnohospodárske

plodiny

a ovocné

stromy.

Takéto

prípady

posudzovala komisia, kde boli zástupcovia poľovného združenia,
odboru PPLH, odboru

životného prostredia a ďalších odborníkov.

Poškodený mal nárok na peňažnú refundáciu, ale len v tom prípade,
ak škoda bola spôsobená medveďom.
Dňa

6.

júna

bol

do

funkcie

podpredsedu

Slovenskej

poľnohospodárskej a potravinárskej komory zvolený Ing. Jozef
Kondela. Usiloval o realizáciu rozvojových programov pre oravských
poľnohospodárov. Za nosný program pre Oravu považoval produkciu
mlieka a mliečnych výrobkov. Na oravských družstvách sú silné
manažérske tímy , z 33 družstiev, 19 hospodárilo so ziskom. Na Orave
pracovalo v poľnohospodárskom družstevníctve 2305 zamestnancov.
Jarné práce ovplyvnilo nepriaznivé počasie a podmáčaná pôda.
Počas slnečných dní v druhej polovici apríla zasiali obilniny a do 10.
mája zemiaky. Poľnohospodárske družstvá z roka na rok znižovali
pestovanie

obilia,

lebo

ceny

obilovín

ponúkaných

na

trhu

pestovateľmi z južného Slovenska sú pre našich poľnohospodárov
prijateľnejšie, ako samotná produkcia v našich podmienkach. Naši
poľnohospodári rozširovali pestovanie jednoročných a viacročných
krmovín. Zemiaky sa pestovali na ploche 420 ha, z toho 100 ha tvorila
sadba. Pestovanie zemiakov – oravského chleba, rozšírili súkromní
roľníci.
V tomto roku bol máj extrémne suchý a u trávnatých porastov na
Orave spôsobil stratu vo výške 24 miliónov Sk. Strata na trávnatej
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hmote predstavovala 30-50 percent, čo výrazne negatívne poznačilo
tohtoročnú zelenú žatvu. Výrazné straty sa evidujú aj pri krmovinách
pestovaných na ornej pôde, ktoré boli vyčíslené na 16,2 milióna Sk.
Straty na tržných

plodinách pestovaných na Orave /pšenica, raž,

jačmeň, ovos, kukurica na zrno/ predstavujú sumu 7,6 miliónov Sk.
Celkové straty u hlavných poľnohospodárskych plodín spôsobené
extrémnym suchom v jarných mesiacoch boli na Orave vyčíslené na
54,5 miliónov Sk.
Tohtoročná úroda zemiakov bola úspešná. Družstvá pestovali na
ploche 426 hektárov a so súkromnými roľníkmi sa pestovali zemiaky
na 897 hektároch na Orave. Výnos s 1 ha bol 19,5 ton, čo je o 6 ton
vyššia úroda ako v uplynulých troch rokoch. Žiaľ, v priebehu leta sa
zaznamenalo nadmerné množstvo krádeží zemiakov, kukurice
a zeleniny. Zlodeji neboli len našinci, ale dokonca i z okresu Martin.
U niektorých pestovateľov zemiakov v mestskej časti Záskalie
a Beňová Lehota sa vyskytlo háďatko zemiakové, z toho dôvodu
okresný veterinár vyhlásil v týchto častiach karanténu. Háďatko
zemiakové a rakovina zemiaková sa vyskytovala v oravských obciach
Zázrivá a Párnica už od roku 1994 a doviezla sa sadbou z Poľska.
Záhradkári boli veľmi spokojní s úrodou zemiakov , jabĺk i zeleniny.
Niektorí dosiahli unikátne výsledky v pestovaní zeleniny. Napríklad p.
Paulína Zanovitová v záhradkárskej osade Lieskovec na Bysterci dňa
1. decembra pri zberaní úrody vytiahla zo zeme čiernu redkvičku ,
ktorá aj s listami vážila 6,5 kg. Čierne redkvičky zasadila koncom
júna. Medzi vynikajúcich pestovateľov patril aj ekonomický
námestník TS s.r.o. Dušan Klamo. Vo svojej kancelárii

pestoval

banánovník, z ktorého zberal prvú úrodu.
Babie leto predĺžilo hubársku sezónu na Orave. Najmä na lúkach
a okrajoch lesov sa darilo jesenným hríbom. Dobrí hubári našli huby
na Mikuláša, dokonca ešte 10. decembra.

ŠKOLSTVO
V školskom roku 2000/2001 je na území mesta 11 predškolských
zariadení, 6 základných škôl, z toho 5 štátnych a 1 cirkevná ZŠ ako
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príspevková organizácia, 2 základné umelecké školy, z toho 1
s právnou subjektivitou, 1 Centrum voľného času detí a mládeže –
Domček

s celookresnou

pôsobnosťou

pri

zabezpečovaní

a organizovaní vedomostných a športových súťaží a olympiád, 1
pedagogicko-psychologická poradňa s ceookresnou pôsobnosťou,
poskytujúca poradenský servis v oblasti pedagogickej a špeciálnopedagogickej a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.
Predškolské zariadenia navštevuje 760 detí, teda naplnenosť
vzhľadom na stanovenú kapacitu, predstavuje 89,57%. Sú umiestnené
v 33 triedach s celodennou starostlivosťou. Z pohľadu vekovej
skladby v MŠ je zaradených 40 dvojročných detí, 296 predškolákov,
45 detí s odkladom povinnej školskej dochádzky a 10 detí
integrovaných. Z 11 predškolských zariadení sú vzhľadom na kapacitu
najmenej vyťažené 2 MŠ, a to XIX. MŠ v Záskalí a XVIII. MŠ na
Banisku, ktorej priestory využíva ZŠ Janka Matúšku umiestnením
jednej triedy prvákov a 1 oddelenia školského klubu detí.
Pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou je zriadená
prípravná trieda v XIII. MŠ. Predškolské zariadenia sa vo svojej
činnosti riadia výchovno-vzdelávacím programom pre MŠ, 3 MŠ
plnia alternatívny program edukačnej činnosti.
Po profesionálnej stránke

v MŠ pracuje 73 pedagogických

pracovníčok, 1 špeciálny pedagóg – logopéd.
Základné školy v meste navštevovalo 3397 žiakov / o 25 žiakov
menej ako v minulom roku/, umiestnených v 142 triedach. Naplnenosť
na triedu predstavovala 23,92 žiakov /celoštátny priemer je 23
žiakov/. V dolnokubínskych školách je umiestnených 62,13% žiakov
celého okresu. Do 1. ročníka je zapísaných 325 prvákov zaradených
do 14 tried, z 9. ročníkov bude pokračovať na stredných školách 419
žiakov z 18 tried.
Základné školy v meste sú vyprofilované, 2 sa orientujú na rozšírenú
športovú prípravu /ZŠ Martina Kukučína so zameraním na atletiku,
hokej – chlapci, volejbal – dievčatá a plávanie, ZŠ Kňažia so
zameraním na futbal – chlapci/, 1 s rozšíreným vyučovaním cudzích
jazykov /ZŠ Janka Matúšku/, 1 so zameraním na výchovu kresťanskej
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osobnosti, orientácia na edukáciu v duchu kresťanskokatolíckom /ZŠ
A. Radlinského/ a dve klasické školy.
Zo 6 škôl je jedna príspevková /ZŠ A.Radlinského/, ostatné sú
rozpočtové. ZŠ Janka Matúšku požiadala o udelenie právnej
subjektivity. Na školách sa realizujú viaceré edukačné programy
s alternatívnymi prvkami, vzdelávanie prebieha podľa platných
učebných osnov. Klasické vyučovanie sa postupne mení na tvorivé,
ako motivačný prvok sa hodne využíva pochvala za výkon žiaka, za
dobrú prácu. Vyskytujú sa aj negatívne prvky, a to v oblasti správania
sa žiakov.

Zhoršenie

správania žiakov

je

dôsledok

vplyvu

spoločenskej klímy so svojimi negatívnymi javmi, zhoršenie
sociálnych podmienok rodín, znížený záujem o spoluprácu rodiny
a školy hlavne vo vyšších ročníkoch. Medzi najčastejšie faktory
znížených známok zo správania patria: záškoláctvo, vulgárne
vyjadrovanie, drzé a agresívne správanie, ničenie školského majetku,
šikanovanie, fajčenie.
Na základných školách v meste vyučuje 234,2 pedagogických
pracovníkov,

vrátane

externých,

z toho

36

vychovávateliek

v školskom klube detí, 58 prevádzkových zamestnancov vrátane
kuričov. Z pohľadu kvalifikovanosti sú školy veľmi dobre obsadené,
problémy sa javia pri zabezpečení kvalifikovaného

vyučovania

telesnej výchovy na ZŠ M. Kukučína a učiteľov cudzích jazykov,
ktorým súčasná legislatíva umožňuje výnimku zo vzdelania.
Odbornosť /nie kvalifikovanosť/ vyučovania na štátnych školách
predstavuje 84,1% na 2. stupni ZŠ /Kňažia – 88,14%, M. Kukučína –
78,56%, J. Matúšku – 89,5%, ZŠ Nemocničná – 73,91%, ZŠ M.
Hattalu – 88%/ a 93,2% na I. stupni ZŠ /Kňažia -

95,6%, M.

Kukučína – 88,4%, J. Matúšku – 93,6%, ZŠ Nemocničná – 94,39%,
ZŠ Hattalu – 98,9%/.
Finančné náklady na základných školách v Dolnom Kubíne na
jedného žiaka v školskom roku sú nasledovné: ZŠ Kňažia – 11.351
Sk, ZŠ M.Kukučína – 9.500 Sk, ZŠ J.Matúšku – 11.260 Sk, ZŠ
M.Hattalu - 12.382 Sk, ZŠ Nemocničná – 17.793 Sk.
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Základné umelecké školy navštevuje 1282 žiakov, ktorí študujú
v odboroch hudobnom, výtvarnom a tanečnom. V ZUŠ pracuje 57
pedagógov a úväzkovo 7,3 prevádzkových zamestnancov. Problémy
sa javia v získavaní mladých kvalifikovaných učiteľov.
Centrum voľného času „Domček“ – jeho cieľom je zmysluplne
organizovať voľný čas detí a mládeže. Viaceré podujatia majú
celookresnú pôsobnosť. Centrum sa organizačne delí na 5 úsekov: 1.
kultúrno-spoločenský, 2. telovýchovy a športu, 3. prírodovedy,
techniky a ekológie, 4. pre prácu s mládežou, 5. ZOO – klub. Svoje
aktivity realizuje formou pravidelnej záujmovej činnosti, do ktorej je
zapojených približne 1100 detí a mladých ľudí a formou príležitostnej
záujmovej činnosti organizovaním širokého spektra kultúrnych,
spoločenských

a športových

podujatí.

Mimoškolskú

činnosť

zabezpečuje 15 pedagogických pracovníkov a o prevádzku sa stará 5
prevádzkových zamestnancov. V roku 2000 sa na podujatiach CVČ
Domčeka zúčastnilo 17 566 detí a mladých ľudí.
V priebehu roka bolo podujatí Domčeka CVČ neúrekom. V januári
pripravili záujemcom vychádzku na Kubínsku hoľu, diskotéky,
karneval, okresné kolo súťaže v streľbe na ZŠ M.Kukučína, súťaž pre
žiakov 6. ročníkov pod názvom „Štyri ročné obdobia“, divadelné
predstavenie rozprávky „Malý princ“. Vo februári sa konali súťaže vo
volejbale žiačok ZŠ J.Matúšku, volejbale študentiek SZŠ, volejbale
žiakov M.Kukučína, diskotéka, okresné kolo olympiády v nemeckom
jazyku, stolnotenisový turnaj, križovkárska súťaž, talentárium,
vychádzka na Kubínsku hoľu, súťaž v basketbale, akcia „Pevnosť
Domček“, karneval na klzisku, discoparty, deň otvorených dverí
v ZOO klube, kreslenie a maľovanie ornamentov, premietanie
videofilmov. V marci sa konali veľká súťaž v moderných tancoch,.
Nábor detí do jazdeckého klubu na Medzibrodí, predstavenie
estrádneho divadla pod názvom „Vitajte nuly“, repríza divadelného
predstavenia „Malý princ“,

Mini playback schow, okresné kolo

pytagoriády, okresné kolo chemickej olympiády, okresné kolo
fyzikálnej olympiády, výstup na Choč. V apríli bežali podujatia Deň
zeme, basketbal chlapcov, basketbal dievčat , vybíjaná chlapcov,
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vybíjaná dievčat, okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína, okresné kolo
olympiády slovenského jazyka. Začiatkom mája sa konali informačné
dni k novému mládežníckemu programu Európskej únie pod názvom
„Mládež“, diskotéky, opäť výstup na Choč, okresné kolo súťaže
„Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“. Záujmové útvary v Domčeku
pripravovali podujatia na svojich úsekoch. Úsek prírodovedy,
ekológie, techniky viedol krúžky počítačový, turistický, šikovné ruky,
ekologický, výtvarný, elektrotechnický a posilovňu.
Úsek telovýchovy a športu viedol krúžky volejbal staršie dievčatá,
strelecký /pre chlapcov/, aikido, vodná turistika, tanečný pre MŠ,
volejbal pre staršie i mladšie dievčatá.
Úsek kultúrno-spoločenský viedol krúžky anglického jazyka pre MŠ,
tvorivú dielňu - výtvarný, nemeckého jazyka, umelecká práca
s hlinou, šikulkovia, šikovné ruky, filatelistický, divadelný pre
dospelých, moderné tance, žurnalistický, folklórny, kurz šitia,
tanečný, klub dievčat.
Úsek pre prácu s mládežou viedol debatný klub, spoločenské tance,
fotografický, klub mladých „Streed club“, moderné tance, aerobic,
aikido, joga, kalanetika, volejbal, vodná turistika.
Počas letných prázdnin poriadal zahraničné tábory pre deti do
Bulharska, Talianska, Chorvátska, na Balatón a tuzemské do Zázrivej,
Plachtiniec a na Zemplínsku Šíravu.
Medzi jesenné podujatia patrili tradičné v záujmových úsekoch, ďalej
informačné stretnutie NAFYM – klubu /gymnazisti/, stretnutie členov
Streed clubu pod názvom „Varím, varíš, varíme...“, rozprávanie
o ceste a práci v Izraeli, turistická vychádzka s „Martinom na bielom
koni“ spojená so šarkaniádov, koncert skupiny ARVA, diskotéky,
besedy o práci AU-PAIR, turistické podujatie pod názvom „Domček
vás volá s Kubom Kubínskych s batohom po horách“, predstavenie
muzikálu Hamlet, benefičný koncert , vianočné podujatia pre deti
a mládež.
Pedagogicko-psychologická poradňa má celookresnú pôsobnosť,
ale ťažisko jej práce spočíva na mestských školách. Člení sa na dve
oddelenia, a to oddelenie osobnostného rastu, ktorého nosné aktivity
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smerujú k individuálnej diagnostisko-poradenskej a reedukačnej práci
s deťmi vo veku od 5 do 15 rokov, k poradenstvu pre učiteľov
a rodičov a k oblasti výchovného poradenstva. Druhé oddelenie
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie sa zameriava na
aktivity v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie sociálnopatologických javov. V rámci CVPP sa realizovala aj sekundárna
prevencia

pre deti s predelikventným správaním a pre deti

s ťažkosťami v správaní formou klubových aktivít. V PPP pracuje 7
odborných interných pracovníkov a 3 externí pracovníci.
V dňoch 26.-27. septembra sa v dolnokubínskom

hoteli Park

uskutočnila medzinárodná konferencia psychológov a výchovných
pracovníkov, ktorí sa venujú práci s deťmi. Konferencia niesla názov
„Výchovná a psychologická prevencia – intepersonálny prístup „ a jej
ústrednú myšlienku vyjadrovalo heslo „Vráťme deťom dôstojnosť
a sebavedomie“. Zmyslom konferencie, ako povedal PhDr. Anton
Sojčák, riaditeľ PPS v Dolnom Kubíne, bolo zjednotiť postupy
v preventívnej oblasti. Odborníci

z oblasti školstva, detskej

psychológie, ale aj z pedagogicko-psychologických poradní si tu mali
možnosť vymeniť svoje poznatky týkajúce sa práce s deťmi, stanoviť
si štandardy práce a hlavne zjednotiť svoje postupy v oblasti
prevencie.

Deti dnešnej doby sú vychované, sú aj múdre, svoje

poznatky čerpajú z televízie, videa i internetu, ale čo niektorým z nich
chýba, to je bezprostredný ľudský kontakt, a práve preto v dôsledku
určitej emocionálnej vyprahnutosti sa takéto deti dostávajú do
konfliktu s okolím. Účastníci konferencie preto prijali zásady, ako pri
práci s deťmi postupovať. Zdôraznili potrebu realizácie preventívnych
programov pre deti školského a predškolského veku a nutnosť
vyhodnocovania ich účinnosti. Ďalej potrebu vzdelávania výchovných
pracovníkov v oblasti prevencie a nutnosť spolupráce a koordinácie
svojej práce aj s inými inštitúciami.
Rozpočet rozpísaný Krajským úradom v Žiline pre školstvo v okrese
Dolný Kubín je nedostatočný. Prioritu pri úhradách na prevádzku
škôl majú faktúry za elektrickú

a tepelnú energiu, palivá, vodné,

stočné a telefóny. Chýbajú financie na údržbu, obnovu školského
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nábytku, školských a učebných pomôcok, na rozvojové programy
a ďalšie drobné nákupy, potrebné na riadny chod škôl. Základné školy
v meste mali budovy s rovnými strechami, ktoré nevyhovovali ,
zatekali, bolo treba ich rekonštruovať, ale chýbali desiatky miliónov
korún. Prestavbu plochej strechy na sedlovú vyžadovala ZŠ ul.
Nemocničná /rozpočtový náklad 4 900 tis. Sk/, ZŠ A. Radlinského /4
800 tis. Sk/, ZŠ Kňažia /4 600 tis. Sk/, ZŠ M. Kukučína /4 200 tis. Sk/.
Plynofikáciu bolo treba na ZŠ Kňažej, ZŠ M.Hattalu, ZUŠ
P.M.Bohúňa, III. MŠ a VII. MŠ. Prestavba model klubu pri CVČ
vyžadovala náklad 1 milión Sk. VI. MŠ na Kňažej bolo treba kúpiť od
vlastníka budovy firmy Glacier Slovakia Tribometal za 3 200 tis. Sk.
Závažným problémom škôl v roku 2000 sú neuhradené faktúry.
Dolnokubínske školstvo ich malo k záveru školského roka vo výške
7,1 mil. Sk.
V apríli roku 2000 začala svoju činnosť Okresná školská rada
/OŠR/ v Dolnom Kubíne. 47 predsedov školských rád dňa 13. apríla
zvolilo do OŠR ua pedagogických pracovníkov
Mikuláša, za poslancov MZ a OZ Ľ.

A. Kováča a F.

Bláhu ,G. Turčinu, M.

Bolekovú, za rodičov P. Kohára, Ing. Palugovú, A. Palugu, za
výchovné zariadenia J.Pečeňáka, za prevádzkových zamestnancov p.
M. Mišovičovú a za ZOOZ PŠ a V p. J. Frohlichovú. Zasadnutia OŠR
boli zamerané na aktuálne otázky škôl a školských zariadení a týkali
sa financovania, materiálneho zabezpečenia i personálneho obsadenia.
Na každom zasadnutí bol prítomný zástupca odboru školstva OÚ.
OŠR v Dolnom Kubíne si dala za cieľ napriek nedostatočnej
legislatíve v časti kompetencie, hájiť a presadzovať záujmy škôl
a školských zariadení. Byť nápomocná pri hľadaní riešení v neľahkej
situácii v školstve. Nie je v záujme členov OŠR byť kontrolórom
odboru školstva, vedení škôl a školských zariadení. Veľké nedostatky
v legislatíve

bude

potrebné

upraviť

novelizovaním

zákona

o samospráve v školstve tak, aby sa tento prvok demokracie nestal len
formálnym článkom v systéme školstva a jeho riadenia. Súčasné
kozmetické úpravy sú nedostatočné a vedú k deformácii celého prvku
samosprávy riadenia a jednotlivé články prestávajú byť funkčné. Už
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po roku pôsobenia rád sa prejavila antipatia, nedôvera, nechuť aktívne
sa zapájať do práce. Na základe poznatkov
vznikla

iniciatíva

samosprávnych

na

založenie

OŠR na Slovensku

„Združenia

orgánov. Prípravný výbor zasadal

školských
dňa 30.

novembra v Poprade a jeho úlohou bolo pripraviť celoslovenské
ustanovujúce zhromaždenie, na ktorom sa za náš okres zúčastnili Mgr.
Alexander Kováč a PaeDr. Ján Pečeňák. Zhromaždenie si za hlavný
cieľ uložilo presadenie a odstránenie legislatívnych nedostatkov, ktoré
bránia školským radám aktívnejšie sa podieľať na plnení úloh, prijatie
štatútu združenia. Už na prvom zasadnutí sa prejavila nejednotnosť
v názoroch na štatút, na duplicitu postavenia rodičov , na rozsah
združenia, či ponúknuť členstvo všetkým školským radám, alebo len
okresným a krajským.
V školských radách dolnokubínskych škôl pracovali poslanci MZ
takto: na ZŠ M.Kukučína MUDr. I.Dziewicz a Mgr. M. Koklesová, na
ZŠ J.Matúšku K.Hromádka a Ing. J. Manco, na ZŠ Nemocničná Mgr.
F.Mikuláš a Mgr. J. Macík, na ZŠ M.Hattalu Dr. J.Hunčaga a Dr. J.
Bajčičák, na ZŠ Kňažia J. Briestenský a S. Blahút, na CZŠ A.
Radlinského Ing. Ľ. Behula a

MUDr. M. Čajková, na ZUŠ

P.M.Bohúňa Ing. P. Drozd a J. Kapala, na ZUŠ I. Ballu Mgr. G.
Turčina a Dr. J. Pečeňák, na Gymnáziu P.O.Hviezdolsava Ing. Ľ.
Ondirko a Mgr. O. Blaško na OA Dr. Ľ. Bláha a Ing. Z. Kubačková,
na SZŠ MUDr. J. Štefák a MUDr. M. Chrenko, na SOU-služieb Mgr.
J. Kubala a Ing. M. Valach, na SOU – stroj. Kňažia Ing. L. Muška a L.
Pecháček.
Odbor školstva Okresného úradu v Dolnom Kubíne usporiadal dňa
4. októbra

celooravskú konferenciu škôl a školských zariadení

zapojených do projektu podporujúceho zdravie, na ktorej sa zúčastnilo
80 učiteľov a 20 hostí z celej Oravy. V dolnokubínskom okrese sa do
tohto projektu zapojilo 16 základných škôl z 19 a 6 materských škôl.
Rokovanie prebiehalo v troch sekciách. Pod vedením učiteľky Anny
Rechtoríkovej sa hovorilo o projekte zdravá výživa, zdravom spôsobe
života a správnej výžive. Environmentálnou výchovou sa zaoberala
druhá sekcia, v ktorej Mgr. Katarína Figľová formou pracovnej dielne
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oboznámila prítomných so svojimi poznatkami. V tretej skupine boli
ústrednou témou najväčšie
fajčenie,

používanie

O spomínaných

témach

problémy dnešných rodín, a to drogy,
alkoholu,

kriminalita,

besedovali

pod

vedením

rozvodovosť.
Mgr.

Jany

Michalíkovej zástupcovia polície, pracovníčky sociálneho odboru
a štátneho zdravotného ústavu.
Okresná rada SAŠŠ / Slovenská asociácia športu na školách /
a kabinet telesnej výchovy pri OÚ , odbore školstva – úseku metodiky
v Dolnom Kubíne už tretí rok vyhodnotili súťaž “Škola roka“. Táto
súťaž sa vyhodnocuje na základe dosiahnutých výsledkov v školských
súťažiach po linke SAŠŠ. Súťaží sa zúčastňovali školy podľa
vlastného uváženia a vlastných podmienok pre jednotlivé športy
a materiálnych podmienok. Zapojenosť do športových súťaží má
klesajúcu tendenciu , o čom svedčí fakt, že 18 škôl sa nezapojilo ani
do jednej súťaže, aj keď majú podmienky. Je potešiteľné, že skoro
všetky súťaže, ktoré boli pre

okres Dolný Kubín sa uskutočnili.

Neuskutočnila sa súťaž v malom futbale pre nezáujem škôl usporiadať
obvodné kolá, aj keď bol dostatočný počet prihlásených škôl.
V športoch plávanie a bežecké lyžovanie sa žiaci zúčastnili priamo
krajského alebo celoslovenského kola.
Vyvrcholením všetkých športových súťaží bola Medzinárodná
olympiáda detí a mládeže KALOKAGATIA 2000 v Trnave. Na
olympiádu sa prebojovali atlétky ZŠ M. Kukučína , plavci ZŠ M.
Kukučína a Osemročné gymnázium v Dolnom Kubíne. Okrem atlétov
a plavcov dobre reprezentovali náš okres basketbalisti ZŠ M.Hattalu,
ktorí v medzikrajskom

finále vo Svite obsadili 3. miesto. Najväčší

úspech dosiahla vytrvalostná štafeta 5x800 m ZŠ M.Kukučína, ktorá
v celoslovenskom finále v Trenčíne zvíťazila a

potvrdila, že

dosiahnutý čas v okresnom kole nebol náhodný. Svoju dobrú
výkonnosť mohli potvrdiť v celoslovenskom finále aj žiaci ZŠ Kňažia
v štafete 10x1000 m , ale svojou neúčasťou vo finále veľmi sklamali
usporiadateľov. Do súťaže sa započítava aj organizátorska aktivita
v priebehu školského roka. Okres bol organizátorom regionálnych
a krajských súťaží. Poradie škôl na základe hodnotiacich kritérií je
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nasledovné: 1. ZŠ M.Kukučína Dolný Kubín , 3. ZŠ A.Radlinského
DK, 5. OG P.O.Hviezdoslava DK, 6. ZŠ J. Matúšku DK, 7. ZŠ
M.Hattalu, 8. ZŠ Kňažia, 11. CVČ Domček DK.
Dňa 28. júna sa konala v Domčeku slávnostná akadémia pri
príležitosti 50. výročia odovzdania školskej budovy ZŠ Janka
Matúšku. Blahoželať prišli významní hostia: primátor Dr. Ľ. Bláha,
prednosta OÚ Ing. Ľ.Ondirko, vedúca odboru školstva E.Behulová
i zástupca družobnej školy z Dánska pán Johansen. Ing. Ivan Budiak,
štátny tajomník MV SR poslal pozdravný telegram a ministerstvo
školstva ďakovný list. Škola má dobre meno a prestíž. Primátor mesta
odovzdal Cenu primátora Oľge Škrabákovej, bývalej riaditeľke
školy, ktorá jej venovala celý život. Kultúrny program pripravili žiaci
základných škôl.
Slávnostným príhovorom riaditeľky ZŠ Kňažia Mgr. Daši
Badáňovej bola dňa 26. októbra slávnostne otvorená akadémia pri
príležitosti 35. výročia vzniku školy. V škole sa začalo vyučovať
v školskom roku 1965/66. Nastúpilo do nej 632 detí, ktoré vyučovalo
30 pedagógov v 20-tich triedach. V roku 1972 bola zriadená školská
jedáleň, v roku 1979 družina a v roku 1986 telocvičňa. Na škole sa
vystriedalo 6 riaditeľov, z nich najdlhšie – 18 rokov pôsobil Ernest
Stehura. Z pôvodného pedagogického zboru

od otvorenia školy

doteraz vyučuje Mgr. Eduard Moravčík. Škola je už niekoľko rokov
zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie“. O aktivite žiakov
a pedagógov v tejto oblasti svedčí aj fakt, že ZŠ bola zaradená do
národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Žiaci uplatňujú tzv. pitný
režim, telovýchovné chvíľky, v rámci zdravého spôsobu života sa učia
dodržiavať hygienické návyky a pod. Škola je aktívna aj v oblasti
projektov s environmentálnym zameraním Modré z neba, ako aj
v projekte zameranom na emocionálnu výchovu detí, ktorý je známy
pod názvom Cesta. Súčasťou osláv bolo kultúrno-umelecké pásmo,
v ktorom sa predstavili žiaci školy, ale aj deti z miestnej materskej
školy, ako aj spoločenské posedenie určené pre bývalých a terajších
pracovníkov školy, sponzorov, členov rodičovskej rady, rady školy
a ostatných hostí. Viacerí bývalí učitelia po prehliadke školy ocenili
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nielen dosahované výsledky, ale aj stavebné aktivity v areáli školy.
V tomto roku bola otvorená nová prístavba v náklade 19 mil. Sk.
Najväčšou základnou školou v okrese bola ZŠ Martina Kukučína
na Bysterci. Navštevovalo ju 1080 žiakov. Dňa 19. decembra ZŠ
uskutočnila v mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne druhý
ročník slávnostnej školskej akadémie RUKA V RUKE. Ako povedala
riaditeľka školy Mgr. Darina Balleková, Ruka v ruke je symbol
generačnej komunikácie, symbol odhodlania a snahy pochopiť jeden
druhého a ruka v ruke kráčať k tej krajšej spoločnej budúcnosti.
Myšlienka usporiadať podobné podujatie skrsla v hlavách vedenia
školy už vlani. Vtedy bolo hlavným cieľom akadémie akési
symbolické ukončenie roka Úcty k starším a preto bol aj program
venovaný všetkým rodičom ale aj starým rodičom žiakov školy. No
a keďže sa usporiadatelia stretli s veľkým ohlasom, rozhodlo sa
podobným spôsobom spríjemniť vianočné sviatky všetkým rodičom,
starým rodičom žiakov, ako aj ostatným ľuďom. Vo vestibule žiaci
ponúkali vlastné výrobky ako ikebany, medovníčky, slané ozdoby atď.
Návštevníci si mohli dokonca zakúpiť

vianočný receptár, ktorý

pripravili vychovávateľky školského klubu. Výťažok z predaja
vianočných ozdôb bol venovaný na podporu projektu škola
podporujúca zdravie, do ktorého sa ZŠ M.Kukučína zapojila a získala
certifikát o zaradení do národnej siete škôl podporujúcich zdravie.
V kultúrnom programe pre rodičov a starých rodičov vystúpilo
v preplnenej sále MsKS 175 žiakov ZŠ M.Kukučína. Koledy, básne,
piesne, tance, scénky , to všetko návštevníkom pripomenulo blížiace
sa

Vianoce.

Organizátorkami

podujatia

boli

Mgr.

Katarína

Števonková a Mgr. Danka Sagálová.
Dňa 11. mája odišiel z Dolného Kubína autobus plný žiakov.
Cieľom cesty bolo Dánsko, komúna Egebjerg. Išlo už o druhý pobyt
žiakov a pedagógov tejto školy v Dánsku, ktorý sa uskutočnil v rámci
družobných vzťahov Dolného Kubína a Egebjergu. Cieľom pobytu je
umožniť žiakom spoznať novú krajinu a jej školský systém a tiež
overiť si schopnosť komunikácie v cudzom jazyku.
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Aktívna spoluipráca Dolného Kubína a komúny Egebjerg v Dánsku,
ktorá sa najskôr začala rozvíjať v oblasti výmeny skúseností medzi
samosprávami a neskôr sa rozšírila aj na spoluprácu ZŠ a ZUŠ
a organizovanie výmenných kultúrnych podujatí začína prinášať aj
svoje ďalšie ovocie. Existencia Hudobnej školy v Ollerupe inšpirovala
obidve strany k myšlienke zriadiť školu podobného charakteru
v Dolnom Kubíne. Išlo by o jednoročnú školu pre absolventov, ktorí
sa nedostali na vysoké školy a ktorí by tu mohli rozvíjať svoj talent
v oblasti hudby, športu, cudzích jazykov a podobne. Tým by sa
určitým spôsobom riešil aj problém nezamestnanosti, lebo študenti by
ďalej pokračovali na jednoročnej škole a nerozširovali by rady
nezamestnaných a ani by neodčerpávali finančné prostriedky u úradov
práce. Je predpoklad, že zo strany Európskej únie by mohol vzniknúť
záujem o vytvorenie takejto školy a projekt by podporila finančne.
Prvé kroky vykonali primátor Ľ. Bláha a M.Johansen na Ministerstve
školstva SR.
Základnú školu A. Radlinského navštevovalo 43 žiakov
vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť, dokonca dve žiačky odkázané na
invalidný vozík. Vedenie školy sa preto rozhodlo vypracovať
a realizovať program integrácie žiakov so špeciálno-pedagogickými
potrebami , čiže zaradiť do výchovno-vzdelávacieho procesu
zdravotne postihnuté deti medzi zdravých rovesníkov. Program
integrácie vypracovaný riaditeľom Gustávom Turčinom vyžadoval
prijať špeciálneho pedagóga,

zaistiť metodickú pomoc, priebežné

vzdelávanie učiteľov a poradenskú službu. Zabezpečenie integrácie
vyžadovalo

aj

materiálno-technické

vybavenie

školy,

najmä

bezbariérový prístup do budovy školy a učebné pomôcky.
Dňa 7. mája

v MsKS pripravili žiaci ZŠ A. Radlinského kultúrny

program z príležitostí Dňa matiek. Vystúpenie žiakov ZŠ A.
Radlinského a škôlkárov II. MŠ bolo príjemným spestrením
nedeľného popoludnia a potešilo mamy a staré mamy. V bohatom
programe si mohli pozrieť vystúpenia detí, ktoré svoje básne, piesne
i tančeky venovali mamám. Na adresu mám odznelo veľa krásnych
slov a myšlienok. Boli to slová vďaky za lásku, starostlivosť
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i trpezlivosť, ale aj vtipné vyjadrenia detských túžob a prianí, ktoré
dokáže pochopiť a splniť len mama. V programe vystúpil aj cirkevný
spevácky zbor Tintinábulum s piesňami venovanými Bohu a Panne
Márii, pretože deň matiek je aj sviatkom Panny Márie.
Oravské osvetové stredisko v spolupráci so ZŠ Nemocničná Dolný
Kubín pripravilo pre základné a stredné školy Oravskú astronomickú
vedomostnú súťaž „Čo vieš o hviezdach ?“. Členovia astronomických
krúžkov, ale aj ostatní nadšenci astronómie si svoje vedomosti mohli
overiť v okruhoch: všeobecná astronómia, astrofyzika, história
astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje a využitie
kozmonautiky v astronómii. Na súťaži sa zúčastnilo 43 žiakov zo 17
škôl nášho regiónu. Traja najlepší súťažiaci si vybojovali postup do
krajského kola súťaže v Žiline. V I. kategórii bol prvý Ján Naništa
z gymnázia v Dolnom Kubíne, druhý Michal Mrva zo ZŠ Janka
Matúšku a tretia Simona Nekorancová zo ZŠ Nemocničnej. V II.
kategórii bol prvý Anton Michalica zo ZŠ J. Matúšku, druhý Milan
Haško zo ZŠ M. Kukučína a tretia Denisa Nemčeková zo ZŠ
Nemocničnej.
Okresné osvetové stredisko usporiadalo tradičný ročník výtvarnej
súťaže „Vesmír očami detí“. Do súťaže bolo prihlásených 478
výtvarných prác z 34 škôl. Súťažná výstava bola sprístupnená
verejnosti dňa 12. apríla v priestoroch ZŠ Nemocničná v Dolnom
Kubíne. Výtvarné práce hodnotila odborná porota zo ZUŠ P. M.
Bohúňa,

ktorá

vybrala

práce

do

celoslovenského

kola.

Z Dolnokubínčanov postúpili práce Michala Lavríka, Tomáša Šípku,
Anny Kovalčíkovej, Michala Šuvadu, Filipa Mancu, Zuzany
Krúpovej, Márie Matisovej, Veroniky Remkovej, Zuzany Špitálovej ,
Jakuba Joštiaka, Zuzany Mudroňovej a Evy Kucbelovej .
V piatok 19. mája sa v areáli SOU strojárskeho v Kňažej uskutočnila
okresná súťaž mladých požiarnikov, ktorú usporiadali Okresný
výbor

Dobrovoľnej

požiarnej

ochrany

v Dolnom

Kubíne

a Dobrovoľný požiarny zbor v Dolnom Kubíne – Kňažej. V kategórii
chlapcov zvíťazila Veličná „A“ pred Kňažou II. a Zázrivou. Medzi
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dievčatami sa najviac darilo Zázrivej, druhé miesto obsadilo družstvo
z Medzibrodia a tretie družstvo z Veličnej.
Dňa 13. apríla sa konal III. ročník súťaže žiakov ZŠ okresu Dolný
Kubín o histórii Oravy v dolnokubínskom centre Orava. Zúčastnilo
sa 10 družstiev zo základných škôl okresu Dolný Kubín a 1 družstvo
z gymnázia v Dolnom Kubíne. Zatiaľ čo trojčlenné družstvá riešili
testy o významných osobnostiach Oravy, ich spolužiaci dokazovali
svoju zručnosť v súťaži „Čo ma naučil starý otec, stará mama“. A tak
priamo pred očami poroty ožívali staré remeslá a rodili sa veľkonočné
kraslice, vyšívané obrúsky, drevené habarky, či prútené metly. Za
svoje majstrovstvo si každý účastník tejto časti súťaže odniesol
z Dolného

Kubína

osobnostiach

Oravy

historický

diplom.

najlepšie

V kvíze

vedomosti

o významných

preukázali

dievčatá

z gymnázia P.O.Hviezdoslava z Dolného Kubína Zuzana Ondrejková,
Jana Mäsiarová a Jarmila Kušnieriková. Na druhom mieste sa
umiestnili žiaci ZŠ z Chlebníc a na treťom žiaci ZŠ Janka Matúšku.
D)a 17. mája sa konal v dolnokubínskom centre Orava III. ročník
dejepisnej súťaže žiakov ZŠ z celej Oravy. Remeselníci ukázali
výrobu modrotlače /Bobrov/, výrobu hrablí /Liesek/, rezbárke
úžitkové práce s goralským motívom /Hladovka/, hračky /Chlebnice/,
varešky a habarky

/Novoť/, košikárstvo /Námestovo/, čipky,

medovníčky, kraslice atď. Výsledky súťaže boli nasledové: na 1.
mieste sa umiestnili žiaci gymnázia P.O.Hviezdoslava, na 2. mieste
ZŠ

Chlebnice

a na

3.

mieste

ZŠ

Námestovo.

Celookresné

i celooravské kolo pripravili v spolupráci PaeDr. A. Pániková
z metodického oddelenia OŠ OÚ,

PhDr. Soňa Maťugová , Mgr.

Mária Grófová a Eva Vrláková zo Štátneho okresného archívu
v Dolnom Kubíne, PhDr. Kováčová a Eva Lofajová z Oravského
múzea v Dolnom Kubíne a

Mgr. Štefana Kojš, rímsko-katolícky

kňaz vo Veličnej.
Z príležitosti 55. výročia ukončenia 2. svetovej vojny učitelia
dejepisu z Oravy navštívili bývalý koncentračný tábor Osvienčin
v Poľsku. V tábore, ktorý oslobodila Červená armáda v januári 1945,
zomierali predovšetkým Židia z európských krajín, ale aj tí, ktorí im
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pomáhali. Medzi upálenými boli aj deti a starí ľudia. Účastníci
exkurzie sa oboznámili s neľudskými podmienkami odsúdencov,
kremačnými pecami, ubykáciami, múrom smrti a osobnými vecami po
zavraždených. Exkurzie sa zúčastnilo aj víťazné družstvo žiakov 3.
ročníka súťaže „História Oravy“. Akciu zorganizoval Kabinet
dejepisu pri metodickom oddelení odboru školstva v Dolnom Kubíne,
ktorej vedúcou je PaeDr. Albína Pániková.
Škola jazykov OK otvorila pre záujemcov počas školského roka
kurzy

angličtiny

a nemčiny.

Boli

určené

začiatočníkom

i pokročilým, deťom, mládeži i dospelým. Začiatočníci, ktorí si osvoja
základy jazyka, sa môžu po štyroch mesiacoch vzdelávať v kurze pre
dospelých. Tí, ktorí sa už jeden z uvedených jazykov učili, sa môžu
prihlásiť rovno do kurzu pre pokročilých. Vyučovanie bolo jedenkrát
v týždni. Kurzy sa konali v malých skupinkách a mohli ich
navštevovať deti od 6. ročníka ZŠ.
V dňoch 30.7 – 6.8.2000 usporiadal Zväz civilnej ochrany SR
v poradí už XI. ročník výcvikového tábora Mladých záchranárov
CO pre deti vo veku 10-14 rokov v rekreačnom zariadení
ZEMAPOLS v Osádke pri Dolnom Kubíne. Na slávnostnom otvorení
tábora sa okrem prezidenta Zväzu CO SR Ladislava Kmošenu
zúčastnil aj vedúci odboru COO KÚ v Žiline Ing. Dušan Brtko
a vedúci odboru COO OÚ v Dolnom Kubíne Peter Ďuroška. 50 detí
pod dohľadom 12 funkcionárov počas 8 dní absolvovalo prípravu na
budúce funkcie vedúcich alebo pomocníkov vedúcich krúžkov
mladých záchranárov CO,

ktorých počet z roka na rok rastie.

V súčasnosti pracuje 2200 detí v 320 takýchto krúžkoch. Počas pobytu
v tábore sa deti učili základom zdravotníckej prípravy, topografie,
dopravnej, požiarnej a streleckej prípravy. Dôraz bol kladený na
predmet prostriedky individuálnej ochrany. Vyuka bola na programe
počas 4 dní vždy dopoludnia a v odpoludňajších hodinách prebiehali
rôzne športové súťaže. Žiaci sa zúčastnili aj celodenného výletu do
Bešeňovej, kde navštívili termálne kúpalisko. Program tábora
vyvrcholil táborovou olympiádou pod názvom „Ukáž, čo vieš“, kde
preukázali svoje znalosti a fyzickú zdatnosť. Chlapci z Dolného
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Kubína /Juraj Kobyľák, Jozef Hajtmánek, Peter Ďuroška a Tomáš
Dulovec/ boli na 3. mieste.
Väčšina účastníkov tábora dostala pochvalné uznanie za vzorné
správanie, vzorný prístup k plneniu úloh a pochvalu za záujem
o ochranu prírody. Každý účastník dostal osvedčenie o absolvovaní
prípravy na funkciu v krúžku mladých záchranárov CO.
Viac ako 100 detí dolnokubínskych škôl lemovalo v utorok 24.
októbra Hviezdoslavovo námestie v Dolnom Kubíne, kde sa
uskutočnil beh Teryho Foxa. Jedna z organizátoriek behu Zuzana
Vengrínová vysvetlila, že Tery Fox bol mladý muž chorý na rakovinu,
no i napriek tomu začal symbolický beh naprieč Kanadou, aby získal
finančné prostriedky na liečenie tejto zákernej choroby. Jeho zámer sa
mu nepodarilo uskutočniť, lebo ho zmarila choroba, ale behy na
počesť Teryho sa konajú po celom svete. V Dolnom Kubíne sa tento
beh uskutočnil počas Dní športu 2000 a bol venovaný postihnutým
deťom. Zúčastniť podujatia sa mohli nielen detí, symbolickú trasu
okolo námestia mohol absolvovať každý a akýmkoľvek spôsobom. Na
malých v cieli čakala sladká odmena a všetci účastníci dostali diplom.
Šťastné úsmevy detí zo strediska sociálnej starostlivosti a výborná
atmosféra svedčili o tom, že podujatie sa vydarilo.
Všetky základné školy v meste organizovali podujatia zamerané na
zamedzenie protispoločenského konania žiakov, v súvislosti so
zvyšujúcim sa počtom mladých ľudí požívajúcich alkoholické nápoje,
ale aj protidrogovú problematiku. Príkladom bola ZŠ Kňažia.
Poriadala besedy žiakov
Protidrogovú

výchovu

s policajtmi,

na

škole

lekármi

zabezpečovala

a psychológmi.
Mgr.

Mária

Moravčíková, koordinátorka protidrogovej prevencie. Najaktívnejší
žiaci

po

absolvovaní

školení

organizovaných

Pedagogicko-

psychologickou poradňou v Dolnom Kubíne pôsobia ako lektori
v nižších ročníkoch a zúčastňovali

sa celoslovenských súťaží

zameraných na túto problematiku.
Na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne pracovala Komisia pre
prevenciu protispoločenskej činnosti. Školská koncepcia v oblasti
protidrogovej prevencie sa na Orave zameriava predovšetkým na
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primárnu prevenciu. Žiaci sú na školách dostatočne informovaní
o problematike drog a ich účinku na človeka. Výskyt drog bol
zaznamenaný na jednej základnej škole v Dolnom Kubíne. Na školách
však začal rezonovať aj iný vážny problém, otázka šikanovania
a násilného

správania

sa.

Vo

väčšine

prípadov

ide

o deti

z nefunkčných rodín, ktorých hodnotový systém výchovu deformuje.
Viaceré školy signalizujú, že v našom okrese je veľa rodín
dysfunkčných. Dôvody sú rôzne. Ťažké sociálne podmienky,
alkoholizmus, alebo naopak, vysoké hmotné zabezpečenie, ale
nezáujem o dieťa.
Súčasťou protidrogovej prevencie sú aj projekty, na ktoré pre
dolnokubínsky okres boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške
142 500 Sk. V oblasti protidrogovej prevencie sú pedagógom
ponúkané rôzne vzdelávacie programy a jeden z nich organizoval
Centrum

výchovnej

psychologickej

prevencie

/CVPP/

pri

Pedagogicko-psychologickej poradni v Dolnom Kubíne. Hlavnou
činnosťou

oddelenia

a sekundárnej

CVPP

prevencie

sú

aktivity

v oblasti

sociálno-patologických

primárnej

javov

ako

záškoláctvo, kriminalita, drogové závislosti. Od začiatku roka
pracovníci CVPP v Dolnom Kubíne zorganizovali pre žiakov ZŠ 28
zážitkových aktivít a priama intervencia v skupine mala veľký
význam najmä pri znižovaní násilia a agresivity v

triednych

kolektívoch. Odborní pracovníci PPP zabezpečovali aj individuálnu
psychologickú

a psychoterapeutickú

starostlivosť

o klientov

s ťažkosťami v správaní, celkom pre 20 klientov.
Preventívna starostlivosť a skupinové vyšetrenie detí v predškolskom
veku za účelom predchádzania ťažkostí v učení a správaní sa
realizovala na 7 materských školách pre 71 detí, pričom do
individuálnej pokračujúcej starostlivosti je zaradených aj 30 detí
s ťažkosťami v učení a správaní.
Učitelia oravských základných škôl už 45 rokov spievali
v Spevokole oravských učiteľov. Toto významné výročie si
pripomenuli koncertom v evanjelickom a. v. chráme v Donom Kubíne
a slávnostnou akadémiou v priestoroch SOU a Obchodnej akadémie.
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Spevokol začal svoju činnosť v roku 1955 pod vedením Petra
Škrabáka a Vincenta Marettu. Účinkoval pri významných výročiach,
pamätných

dňoch,

spomienkových

dejateľoch i otvoreniach

slávnostiach

na

známych

Hviezdoslavových Kubínov. Jednu zo

základných aktivít spevokolu predstavujú

výchovno-vzdelávacie

podujatia pre všetky typy škôl. Na tento účel si postupne vybudoval
primeraný repertoár, ktorý prezentuje vývinový prierez vokálnej
hudby. Za 45 rokov vystúpil Spevokol oravských učiteľov na 540
podujatiach. Spevokol je známy nielen na Slovensku a v Čechách, ale
vystupoval aj v Maďarsku, Poľsku, taliansku a Nemecku.
Aj v tomto roku

patrila dňa 27. marca Estrádna sála MsKS

v Dolnom Kubíne učiteľom materských, základných, základných
umeleckých a stredných škôl, ktorí si spoločne s vedením Okresného
a Mestského úradu pripomenuli Deň učiteľov. V úvode prítomných
pozdravila Ing. Eva Behulová, vedúca odboru školstva OÚ, ktorá
vyjadrila vďaku za to, že napriek nepriaznivej situácii v rezorte
školstva svedomito a ochotne vykonávajú svoju prácu a popriala im,
aby sa súčasným stavom nedali znechutiť. Celosvetová „kampaň za
kvalitu vzdelávania“ by mohla a mala byť tým správnym signálom na
zlepšenie danej situácie a tým aj zachovanie kvalitnej úrovne nášho
vzdelávacieho systému. Prítomným sa prihovoril aj prednosta OÚ Ing.
Ľubomír Ondirko a primátor mesta Dr. Ľubomír Bláha. Potom
nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili žiaci a študenti
dolnokubínskych škôl.
Niektoré materské školy v našom meste mali za sebou 5-ročné
skúsenosti s programom Krok za krokom. III. MŠ na ul. Obrancov
mieru realizuje tento program v dvoch triedach. V prvej triede
prebieha program zameraný na integráciu postihnutých detí

do

kolektívu MŠ. Druhá modelová trieda organizuje a zabezpečuje
vzdelávacie semináre pre riaditeľsky a učiteľky MŠ, rodičov a iných
záujemcov. Myšlienka tohto programu oslovila nielen rodičov detí,
ktoré MŠ navštevujú, ale aj učiteľky, ktoré sa už dva roky majú
možnosť zúčastňovať seminárov. Tieto organizuje Okresný úrad
v Dolnom Kubíne, odbor školstva v spolupráci s nadáciou Škola
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dokorán pod vedením pani Evy Batunovej, učiteľky III. MŠ. Do
programu sa zapojil aj kolektív VII. MŠ – Námestie slobody. Tento
program realizujú vo všetkých troch triedach pod vedením riaditeľky
Jitky Jackulíkovej. Do programu Krok za krokom sa zapojila aj ZŠ
Martina Kukučína na Bysterci v Dolnom Kubíne.
Stredné odborné učilište poľnohospodárske a Dievčenská odborná
škola v Oravskom Podzámku spoločne s občianskym združením
pôsobiacim pri týchto školách zorganizovali počas dvoch týždňov júla
a augusta tzv. prázdninové dvory pre deti základných škôl z Dolného
Kubína a okolia. Projekt prázdninových dvorov sa priamo pod
Oravským hradom uskutočnil už po druhýkrát na základe ponuky
Slovenskej asociácie športu na školách a vďaka finančnej pomoci
z programu ochrany a podpory detí a mládeže Slovenska. Projekt sa
stretol aj s priaznivým ohlasom rodičov a detí. Pedagogickí pracovníci
umne skĺbili prírodné danosti prostredia, rieky Oravy a vybavenia
školy. A tak si deti prišli na svoje najmä pri člnkovaní, stavaní stanov
a rôznych športových hrách.
V nedeľu 25. júna sa zaplnilo námestie Slobody v Dolnom Kubíne
deťmi MŠ. Konalo sa tu tradičné podujatie pod názvom „Vitaj leto“ .
V MsKS sa predstavilo v kultúrnom programe okolo 150 detí,
recitovali, spievali, tancovali. Divadelné predstavenie pripravili žiaci
ZŠ Nemocničná. Do tanca hrala hudobná skupina Rebeka. Nechýbali
atrakcie pre deti ako skákajúci hrad, autíčka a rôzne súťaže.
Medzi vydarené škôlkárske podujatia patrila šarkaniáda na zimnom
štadióne dňa 24. októbra. Zúčastnili sa deti VII. MŠ, učiteľky
a rodičia. Súťaž v púšťaní šarkanov bola odštartovaná fúkaním
balónov detí a rodičov. Po tomto zahrievacom kole každé z detí
prezentovalo svojho šarkana. Boli tu orly, draky, parašutisti, strašidlá
a spoločný šarkan v tvare ryby.
XVIII. MŠ

na

Banisku bola zapojená

do programu „Zdravá

materská škola“ už tri roky. Po získaní certifikátu bola zaradená do
medzinárodnej siete. Počas roka sa zapájala do mnohých aktivít napr.
Deň zeme, Deň zdravia, denné otužovanie detí vodou, pôsobenie
ekologického krúžku v škôlke a podobne. Najväčšiu radosť priniesol
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deťom tretí ekologický karneval, ktorý bol pre deti z celého sídliska.
Konal sa na ihrisku. Vstupenkou bola maska z odpadového materiálu.
Podľa rytmov diskohudby sa v tanci vykrúcali šašovia, princezné,
veterný kráľ, lekárnička a iní. Ďalšou vydarenou akciou bolo spanie
v MŠ pod názvom „Čo robí škôlka v noci?“ a návšteva konskej
farmy.
Vysoká škola v Dolnom Kubíne. V januári 2000 bola podpísaná
dohoda medzi Obchodnou akadémiou a Trnavskou univerzitou
o zriadení detašovaného pracoviska Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce v Dolnom Kubíne. Ide o päťročné magisterské štúdium, ktoré
študenti ukončia záverečnými skúškami a absolventi školy by sa po
jej ukončení mali v praxi uplatniť ako odborníci v oblasti sociálnej
práce. Obchodnú akadémiu navštívil dekan Fakulty ošetrovateľstva
a sociálnej práce MUDr. Alexander Sabo, DrSc. a bývalý rektor TU
MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., ktorý je zároveň garantom celého
projektu. Odborné predmety na škole budú vyučovať pedagógovia
z TU a všeobecné predmety pedagógovia OA a VOŠ. Prijímacie
pohovory absolvovalo 80 študentov, prijatých bolo 26. Slávnostná
imatrukulácia študentov prvého ročníka Trnavskej univerzity, ktorí
budú študovať sociálnu prácu na detašovanom pracovisku pri
Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, sa uskutočnila dňa 5. októbra
2000. Slávnostný akt otvoril predseda akademického senátu TU Prof.
MUDr. Štefan Kopecký, ktorý prítomným predstavil nových
študentov. V mene študentov

predniesol slávnostný imatrikulačný

sľub Marek Čulen. Na slávností sa zúčastnila prodekanka TU PhDr.
Jana Berešová, vedúca katedry zdravotníctva a sociálnej práce PhDr.
Jana Levická, zástupkyňa katedry sociálnej práce PhDr. Mária
Bielová, riaditeľka OA PhDr. Magda Baričiaková a primátor mesta
Dolný Kubín PaeDr. Ľubomír Bláha.
Žiaľ, tohoročný rozpočet TU nerátal s detašovaným pracoviskom
v Dolnom Kubíne. Aby mohol začať zimný semester, vedenie
Obchodnej akadémie oslovilo 20 firiem so žiadosťou o sponzorské
príspevky. Škola potrebovala 300 tisíc Sk.
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V okrese Dolný Kubín deviatu triedu ZŠ ukončilo 655 žiakov.
Najväčší záujem bol o stredné školy , kde prijali 229 žiakov. Na
Strednú zdravotnú školu sa hlásilo 90 záujemcov, prijali 68. Na
Hotelovú akadémiu prijali 60 uchádzačov, hlásilo sa 72. Po stredných
školách nasledovali gymnáziá a trojročné učilištia. Poslednú možnosť
štúdia na bilingvárnych gymnáziách z ôsmeho ročníka využilo len 6
žiakov zo 618 ôsmakov. Na SOU služieb v Dolnom Kubíne bol
zvýšený

záujem

o odbor

kaderníčka

a operátor

drevárskej

a nábytkovej výroby. Malý záujem prejavili deviataci o odbor
inštalatér, maliar a krajčír pre dámske odevy. Na SOU strojárskom
obrátili svoju pozornosť najmä na mechanika a opravára pre cestné
motorové vozidlá, no takmer nulový záujem je o mechanika pre
obrábacie stroje. 50%-ný záujem bol o odbory kuchár, čašník,
predavačka. Na súkromné učilište v Dolnom Kubíne si podalo
prihlášky 20 žiakov, z toho 18 na odbor stolárstvo, kde bolo
pripravených len 10 miest. Ekonomická situácia sa taktiež celkom
určite podpísala aj pod výber deviatakov, keď až 505 žiakov ostálo po
skončení základnej školy študovať v dolnokubínskom okrese. 166
študentov sa bude na svoje budúce povolanie pripravovať mimo
dolnej Oravy. 13 žiakov, z toho 5 dievčat, ukončilo povinnú školskú
dochádzku v nižšom ročníku.
Obchodná akadémia prijala do prvého ročníka 120 žiakov /4 triedy/,
na 2-ročnú diaľkovú formu štúdia /pomaturitné štúdium sociálnoprácne/ prijali 34 študentov a na 3-ročné denné štúdium /vyššie
odborné sociálno-.právne/ prijali 34 študentov.
V dňoch 23.-26. septembra sa zúčastnila

delegácia Obchodnej

akadémie pod vedením riaditeľky PhDr. Magdy Baričiakovej a Mgr.
Martina Hakulinu

na pracovnom rokovaní v nórskom mestečku

Farsund. Pracovné stretnutie sa týkalo rozbehnutia nového projektu
pod názvom „Dôležitosť ochrany životného prostredia a obchodný
styk. Odlišné ciele?“ v rámci programu Socratec/Comenius 1. Tento
program financuje Európska únia pre asociované a členské krajiny
a od školského roku 2000/2001sa doň zapojila aj OA v Dolnom
Kubíne 1. B trieda na čele s triednym profesorom Mgr. Martinom
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Hakulinom, ktorý je zároveň aj koordinátorom projektu. Cieľom
projektu je okrem rozvíjania paneurópskeho myslenia a cítenia aj
nadväzovanie kontaktov so zahraničnými partnermi a skĺbenie
teoretických poznatkov, ktoré žiaci získajú počas troch rokov štúdia,
s praktickými skúsenosťami. Partnermi projektu sú viaceré školy
v Európe, konkrétne škola obchodného typu vo Farsunde, v Seinajoki
/Fínsko/,

v Stachowiciach

/Poľsko/

a Obchodná

akadémia

v Handlovej.
Počiatočné aktivity sú zamerané na spoznávanie sa so študentmi
partnerských

škôl

prostredníctvom

komunikácie

cez

internet,

založenie internetovho časopisu na výmenu poznatkov a prieskum
trhu

v troch

povedomie

okresoch
slovenských

Oravy,

zameraný na environmentálne

spotrebiteľov

a výskyt

ekologických

produktov. Popri tom sa zoznámia s prírodou, turistickými krásami
a v neposlednom rade budú pracovať aj na zlepšovaní medziľudských
vzťahov. V priebehu troch rokov trvania projektu sa ráta aj
s výmennými pobytmi študentov v jednotlivých krajinách, pričom už
v apríli sa plánoval príchod nórskej a fínskej delegácie na Oravu.
Dňa 18. októbra sa uskutočnil v Žiari nad Hronom VI. Regionálny
veľtrh cvičných firiem, ktorého sa zúčastnilo 28 firiem zo Slovenska.
Obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne reprezentovalo 20 študentov
pod hlavičkou cvičných firiem PRONO, s.r.o., ktorých pripravuje
Ing. Dana Sabaková, CK BEST, GALFATEX a MAXIMUM. Veľtrh
sa uskutočnil v sále kultúrneho domu, kde organizátori pripravili pre
študentov – podnikateľov skutočne príjemné prostredie. Cvičné firmy
tu prezentovali svoje výrobky a služby, uzatvárali dohody a takto si
mali možnosť vyskúšať život skutočných podnikateľov. Cieľom však
nebolo dosiahnuť čo najväčší obrat, ale zaujať zákazníkov. Na základe
ankety mohli návštevníci veľtrhu určiť, ktorá firma sa im najviac
páčila. Hodnotil sa imidž, správanie a ochota zamestnancov, celkový
vzhľad stánku, reklama a rozsah ponuky. Cvičná firma PRONO s.r.o.
sa na veľtrhu stala najlepšou firmou.
V dňoch 27. – 29. novembra sa v dome odborov v Bratislave
uskutočnil 3. medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Súťaže sa
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zúčastnilo 72 slovenských a 8 zahraničných cvičných firiem. Veľtrh
organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania MŠ SR pod
záštitou ministra školstva Milana Ftáčnika, ktorý ho aj slávnostne
otvoril. Zúčastnila sa aj cvičná firma PRONO v OA v Dolnom
Kubíne. Ako jediná mala pripravenú súťaž o reálne ceny. Zvíťazila
rakúska cvičná firma , naša firma PRONO sa umiestnila na 7. mieste,
čo si zaslúži obdiv.
Nadácia
s Obchodnou

PRO-Orava

uskutočnila

v septembri

v spolupráci

akadémiou v Dolnom Kubíne a Okresným úradom

práce kurz, zameraný na rozvoj zručnosti v oblasti poradenstva pre
vzdelávanie dospelých a profesnú orientáciu. Kurz sa uskutočnil
v rámci projektu programu EÚ Leonardo da Vinci: poradenstvo pre
dospelých – školenie školiteľov. Kurzu sa zúčastnili ľudia, ktorí
pracujú v sociálnej, humanitnej a pedagogickej oblasti, pričom väčšina
účastníkov bola už predtým vyškolená v kurze supervízie v sociálnej
práci, prostredníctvom programu TEMPUS, do ktorého bola zapojená
Obchodná

akadémia

v Dolnom

Kubíne.

Cieľom

celého

medzinárodného projektu, do ktorého je PRO-Orava zapojená, je
podporiť rozvoj poradenstva v oblasti vzdelávania a profesnej
orientácie pre dospelých. Podľa skúsenosti z Veľkej Británie má
takýto typ poradenstva veľký význam pre správnu štruktúru trhu
práce, personálny rozvoj v podnikoch a rozvoj znevýhodnených
skupín obyvateľstva. V neposlednom rade pozitívne vplýva na kvalitu
života

dospelej

nezamestnanosti

populácie
a rozvoj

všeobecne,

podnikov.

znižovanie

Projekt

je

stavu

realizovaný

v spolupráci s partnermi z Veľkej Británie, Írska a Islandu.
V dňoch 11.-12. decembra uskutočnili študenti VOŠ a občianske
združenie ŠANCA peňažnú zbierku pre detské oddelenie nemocnice
s poliklinikou v Dolnom Kubíne.
S cieľom neformálnych stretnutí mladých ľudí zo stredných škôl
Dolného Kubína pripravilo MsKS pod záštitou primátora dlhodobú
súťaž o naj triedu roka 2000. Súťaž pozostávala z piatich kôl /tri
športového charakteru a dve vedomostné/ a je určená triednym
kolektívom tretiakom. Víťaznú trieda dostane zadarmo sálu na svoju
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stužkovú slávnosť a zapíše sa do pamätnej knihy mesta Dolný Kubín.
Do súťaže sa zapojilo osem tretiackych tried z Obchodnej akadémie,
Gymnázia P.O. Hviezdoslava a Dievčenskej odbornej školy.
Dolnokubínske občianske združenie Homo erectus pripravilo počas
školského roku niekoľko tvorivých súťaží pre žiakov základných
a stredných škôl pod názvom „Mládež a tolerancia“.. Súťaže boli
vypísané v kategóriách : literatúra, výtvarné umenie, fotografia, film
a video a populárna pieseň. Ústrednou témou súťažných prác bude
tolerancia k rôznorodým menšinám našej spoločnosti, národnostiam,
telesne postihnutým, ale i deťom a ženám v domácnostiach. Tvorivá
súťaž Mládež a tolerancia má zachytiť prípady neznášanlivosti, ale
i viesť mládež k aktívnemu tolerantnému postoju k rôznorodosti našej
spoločnosti.
V utorok 21. novembra sa na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne
stretol poslanec NR SR Ľubomír Andrassy so študentmi
dolnokubínskych stredných škôl. V úvode tohto neformálneho
stretnutia priblížil mladým ľuďom základné princípy fungovania
demokratického štátu. Vysvetlil im, na čo nám je parlament a vláda
a akú úlohu by mali plniť vo vyspelej demokracii súdy. Na aktuálnu
tému platiť či neplatiť vysokoškolské štúdium mal iný názor ako
popredseda vlády Ivan Mikloš, ktorý bol v Dolnom Kubíne pred
týždňom. Podľa neho čiastočné spoplatnenie vysokoškolského štúdia
nevyrieši katastrofálny stav nášho školstva. Niet inej cesty, ako
prispievať na školstvo vyššou sumou zo štátneho rozpočtu, tak ako je
to vo väčšine vyspelých štátov. V diskusii študentov zaujímalo, či je
možné bojovať proti korupcii pri prijímaní na vysoké školy, prečo
SMK zneužíva národnostnú otázku pri vytľkaní politického kapitálu,
ale aj dôvod častých návštev nášho regiónu rôznymi politikmi.
Skutočnosť, že si tu v poslednej dobe podávajú kľučky vnímajú ako
reklamu jednotlivých politických subjektov a rozhodne nie ako snahu
pomáhať pri riešení problémov regiónu.
V rámci stretnutí organizovaných Stálou konferenciou občianskeho
inštitútu besedoval podpredseda vlády SR Ivan Mikloš na pôde
okresného úradu so študentmi dolnokubínskych stredných škôl
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o otázkach, ktoré zaujímajú mladých ľudí. Za najväčšie bohatstvo
Slovenska označil mladú vzdelanú generáciu. Podpredseda vlády sa
snažil študentom vysvetliť potrebu nevyhnutných zmien a reformných
krokov, ktorých realizácia by posunula Slovensko medzi vyspelejšie
štáty. Najdiskutovanejšou témou sa stal systém finacovania vysokých
škôl, keď Ivan Mikloš sa snažil študentom vysvetliť nutnosť aspoň
čiastočného spoplatnenia tejto formy štúdia, keď o tomto probléme
chýba verejná diskusia. Ako ďalej Ivan Mikloš zdôraznil, po zavedení
takéhoto systému, by v konečnom dôsledku malo šancu študovať na
vysokých školách viac mladých ľudí. Dolnokubínskych študentov
zaujímali v diskusii s podpredsedom vlády popri školstve aj sociálne
problémy, nezamestnanosť a globalizácia.
Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne ešte v roku 1998
„adoptovala na diaľku“ dievčatko Presitu z Indie, ktorú finančne
podporuje. Medzi ďalšie aktivity zdravotníčok patrili zbierky na
akciách PIN, Narcisy, zber liečivých rastlín, darovanie krvi,
spolupráca s políciou pri kontrole lekárničiek, pôsobenie vo funkcii
rozhodcov

pri

súťažiach

zdravotníckych

družín,

starostlivosť

o obyvateľov penziónu na Brezovci a deti na detskom oddelení NsP.
Slovenský červený kríž udelil mládežníckej skupine SČK pri Strednej
zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne medailu k 80. výročiu založenia
ČK na Slovensku. Na škole je 100%-ná organizovanosť v SČK.
V miestach, kde sídli Stredná zdravotná škola sa zistil už v roku
1999 vysoký výskyt komárov, ktorý sa v roku 2000 ešte zvýžil do
takej miery, že bez množstva prostriedkov likvidujúci hmyz by 70
študentov na internáte asi nemohlo existovať. Komáre ohrozovali aj
vyučovanie, obyvateľov bytoviek, dokonca aj detské oddelenie NsP.
Riaditeľ školy PaeDr. Jozef Hunčaga sa obrátil o pomoc na mestský
úrad. V spolupráci s oddelením služieb MÚ firma Biodekonta
lokalizovala miesta s najväčším výskytom komárov v rozvodoch
odvádzajúcich splaškové vody do mestskej kanalizácie a tiež v
teplovodných rozvodoch, kde sú priam ideálne podmienky na
rozmnožovanie

komárov.

Závery

odborných

stanovísk

ŠZÚ,

Biodekonty a

SEVAKU jednoznačne odporúčali rekonštrukciu
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kanalizačnej siete, ktorá by podľa predbežného rozpočtu vyžadovala
500 tisíc Sk.
Vstup do Európskej únie znamenal pre gymnázium novú koncepciu
rozvoja a vzdelávania pod názvom Milénium , ktorá bola prvýkrát
zverejnená v januári 2000. Zachycuje nové trendy vo vyučovaní.
Nevyhnutné je uskutočniť obsahovú transformáciu gymnaziálneho
učiva v jednotlivých predmetoch v rámci štandardov, vytvoriť väčší
priestor

pre

rozvoj

a spoluprácu

s talentovanými

a tvorivými

študentmi. Dôležitou súčasťou transformácie školstva je akreditácia
gymnázií a štandardizácia pedagogickej spôsobilosti s náväznosťou na
maturitné skúšky s tým, že by akreditáciu akceptovali predovšetkým
VŠ, čím by vznikla užšia vzájomná prepojenosť medzi gymnáziami
a VŠ na prijímacích pohovoroch a spoločenskou požiadavkou. Bola tu
možnosť udelenia právnej subjektivity škole, zlepšenia postavenia
stredoškolského učiteľa atď. Koncepcia sa mala realizovať do roku
2015.
Dolnokubínski absolventi

gymnáziá P. O. Hviezdoslava boli

v tomto roku úspešní na prijímacích pohovoroch na vysoké školy. Z
97 maturantov si prihlášku nepodali len 3 študenti. 80 študentov bol
úspešných , čo predstavuje 85,1% . Z osemdesiatky prijatých
študentov na vysoké školy 15 budú študovať ekonómiu, 4 právo, 3
medicínu, 1 Vysokú školu múzických umení, odbor režisérstvo, 3
študentov prijali na Vysokú školu vojenskú, ostatných na technické
univerzity a pedagogické fakulty.
Jubileum 40 rokov svojho trvania si pripomenulo Stredné odborné
učilište Kňažia v tomto školskom roku. Pred štyridsiatimi rokmi
nastúpilo do I. ročníka 12 žiakov, vyučovalo sa v skromných
podmienkach a pre odborný výcvik mali k dispozícii len dva sústruhy,
frézku a niekoľko zámočníckych stolov. Po piatich rokoch sa
presťahovali do priestorov školy na Ul. Janka Matúšku, kde mali
učebňu, klubovňu, internát a zámočnícku dielňu. V roku 1971 začala
výstavba súčasného areálu, ktorý tvorí desaťtriedna budova pre
teoretické vyučovanie, dielne praktického vyučovania,

domov

mládeže, športoviská, knižnica, bufet, dorastová ambulancia atď.
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Medzníkom v histórii SOU strojárskeho bol rok 1991. ZVL sa dostal
do takých finančných ťažkostí, že nebol schopný financovať školu,
preto zriaďovateľom školy sa stalo Ministerstvo hospodárstva SR.
V roku 1993 sa rozšírila ponuka štúdia o učebné odbory mechanik
opravár pre cestné motorové vozidlá, autoklampiar,
dámske odevy, cukrár a

krajčírka pre

pekár. V súčasnosti sa na SOU Kňažej

vzdeláva 300 žiakov v dennej forme štúdia a 60 žiakov popri
zamestnaní. Vzdelávajú sa v 2 študijných odboroch strojárskeho
zamerania a 7 učebných odboroch s rôznym zameraním. Na odborný
a osobnostný rast zverencov dohliada 21-členný kolektív učiteľov, 16
majstrov odborného výcviku a 4 vychovávatelia.
SOU svojím žiakom zabezpečuje nielen teoretické a praktické
vzdelanie, ale aj výchovu mimo vyučovania, ubytovanie vo vlastnom
domove mládeže a stravovanie v školskej jedálni. Finančnú situáciu si
škola vylepšuje podnikaním v cestovnom ruchu. Ubytovaní turisti
majú k dispozícii stravu a bohato vybavené športoviská, ktoré pri
športových aktivitách využíva široká verejnosť. Najväčší záujem je
o prenájom športovej haly a tenisových kurtov.
Za prijateľné ceny poskytujú zákazky na rôzne strojárske práce –
brúsenie, frézovanie, sústruženie, zváranie. Zváračská škola ponúka
kurzy nielen žiakom školy, ale aj verejnosti. Učilište má oprávnenie
vykonávať emisné kontroly osobných automobilových vozidiel,
okrem nich ponúka aj klampiarske a autoopravárenské služby. Veľký
záujem je aj o cukrárenské výrobky, no na nedostatok zákaziek sa
nemôžu sťažovať ani budúce krajčírky.
Dlhodobým zámerom vedenia SOU a poradným orgánom je
postaviť učilište na úroveň moderného regionálneho vzdelávania
a školiaceho centra. Vyučovací proces aj naďalej prispôsobovať
náročným kritériám trhového systému hospodárstva. Zaviedli sa nové
učebné odbory, rekvalifikácie, rozširuje sa vyučovanie výpočtovej
techniky,

účtovníctva,

ekonomických disciplín.

strojopisu,

marketingu

a technicko-
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Pri príležitosti svojho okrúhleho výročia pripravilo SOU Kňažia
výstavu z dejín školy pod názvom „SOU – Kňažia sa vám
predstavuje“ .
V spolupráci s Inštitútom priemyselnej výroby v Žiline vznikla na
SOU – služieb, DOŠ a Hotelovej akadémii v Dolnom Kubíne
myšlienka zriadiť na tejto škole Konzultačné stredisko pre
bakalárske štúdium majstrov odborného výcviku. Cieľom štúdia
bolo zvýšiť úroveň odborného vzdelania u pracovníkov stredných
odborných učilíšť. Podmienkou prijatia na toto štúdium bolo
absolvovanie trojsemestrálneho doplnkového pedagogického štúdia
na Univezite M.Béla v Banskej Bystrici. Vyučovacie predmety sú
zamerané

na

pedagogiku,

didaktiku,

psychológiu,

riadenie

a organizovanie školstva. Školu v tomto roku ukončilo 50 bakalárov
záverečnou štátnou skúškou a obhajobou záverečnej písomnej práce.
Na Združenej strednej

škole hotelových služieb a obchodu

v Dolnom Kubíne študovalo 700 žiakov, z toho 200 v prvých
ročníkoch. Najväčší záujem bol o exkluzívne 5-ročné maturitné
štúdium na Hotelovej akadémii. Mnohí z absolventov Hotelovej
akadémie odchádzali pracovať do západnej Európy.
Slávnostnou recepciou v školskej reštaurácii Stavbár sa ukončil
projekt „My v Európskej únii“ realizovaný v rámci programu
Sokrates na SOU – služieb a Hotelovej akadémii v Dolnom Kubíne.
Projekt realizovaný v spolupráci so SOU Turany a partnerskou školou
SG Haarlem z Holandska bol zameraný na zvýšenie jazykových
znalostí študentov a tiež na spoznávanie svojich krajín a kultúr.
Súčasťou projektu boli výmenné návštevy študentov a pedagógov.
Pre úspešných absolventov stredných škôl ponúkala nadácia PROSLOVAKIA prax v odbore vo Švajčiarsku. Uchádzač musel byť
absolventom strednej školy a priemerne ovládať jazyk nemecký alebo
francúzsky. Vybratí uchádzači absolvovali 6-12 mesačnú prax vo
švajčiarskych firmách a podnikoch.
Rozhodnutím Okresného úradu v Dolnom Kubíne dňa 25. októbra
bola Špeciálnej základnej škole pre telesne postihnutých
v Dolnom Kubíne povolená verejná zbierka v priestoroch firmy
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Pizzeria Mama Dolný Kubín. Darované financie škola použila na
nákup špeciálnych názorných učebných pomôcok a didaktických
pomôcok. Škola potrebovala aj kopírovací stroj na kopírovanie inak
drahých pracovných listov.
Dňa 22. decembra sa uskutočnilo vianočné posedenie v špeciálnej
základnej škole pre telesne postihnuté deti v Dolnom Kubíne za účasti
zástupcov Dr. Og Drogérie a spoločnosti Drogérie Slovakia , a.s.,
ktorí darovali deťom dary za 10 000 Sk. Príjemná atmosféra a radosť
v detských očkách nebolo to jediné, čo čakalo na zástupcov Dr. Og
Drogérie v škole na Matúškovej ulici. Deti s podporou riaditeľky
Anny Tabačikovej, ako aj celého učiteľského zboru pripravili pre
svojich hostí z Drogérii krásnu vianočnú výzdobu, koláčiky, vianočné
koledy a divadelné predstavenie. Deti dostali ako dar vhodné učebné
pomôcky pre rozvoj motoriky /montážné stavebnice, puzzle, nástroje
pre domácu dielňu, hry a balíčky s kvalitnou detskou kozmetikou,
ktorú pomáhala vyberať Jana Matisová.
Mestský úrad v Dolnom Kubíne poskytoval deťom Domova
sociálnych služieb v rámci rehabilitácie bezplatný pobyt na krytej
plavárni každú stredu.

KULTÚRA
Základné umelecké školy v Dolnom Kubíne pokračovali aj v roku
2000 v tradícii medzinárodných festivalov – hudobných a výtvarného.
V dňoch 1.-4. mája sa uskutočnil IV. ročník medzinárodnej súťaže
v hre na husliach a viole pod názvom „Čírenie talentov pre 21.
storočie“ pod umeleckou a pedagogikou záštitou prof. Bohdana
Warchala, Slovenského komorného orchestra a Moyzesovho kvarteta.
Súbežne s týmto podujatím prebiehali aj ďalšie – X. medzinárodný
festival tradičnej a ľudovej hudby pod názvom „Staré nôty mladých
strún Európy“ a I. medzinárodné sympózium „Hudba ako fenomén
vplývajúci na duchovný vývin mladých ľudí. Slávnostné otvorenie
všetkých podujatí sa uskutočnilo na pôde Oravskej galérie v pondelok
1. mája. Niekoľko sto účasníkov privítali primátor mesta Dr. Ľ.Bláha
a Ing. Viliam Gruska, ku ktorým sa tým najvýstižnejším spôsobom –
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hrou na husliach pripojil riaditeľ ZUŠ P.M.Bohúňa Leonard Vajdulák.
Potom nasledovala vernisáž výstavy „Historické kontexty slovenských
ľudových hudobných nástrojov“, ktorú prítomným priblížil jej autor
PhDr. Ivan Mačák. Série koncertov sa uskutočnili v evanjelickom a.v.
chráme v Leštinách, v kostole Povýšenia sv. Kríža na Brezovci
a v mestskom kultúrnom stredisku na Bysterci.
Najväčší aplauz si vyslúžil minuloročný víťaz Alexej Rosík, ktorý
však v tomto roku nesúťažil. Festival obohatili študenti Strednej
priemyselnej školy zo Zvolena, ktorí pod vedením majstra husliara
Jána Nemčeka ukázali obecenstvu , ako sa vyrábajú husle.
Obdivuhodné

bolo

vystúpenie

Moyzesovho

kvarteta,

ktoré

doprevádzala Katarína Slimáková z Dolného Kubína, študentka
Konzervatória v Bratislave.
Po

štvordňovom

maratóne

a sprievodných akcií

koncertov,

súťažných

vystúpení

konalo sa na nádvorí Oravskej galérie

vyhlásenie najúspešnejších účastníkov IV. ročníka Čírenia talentov.
Hlavná hodnotiaca porota na čele s Petrom Michalicom rozhodla, že
hlavná cena poputuje na Ukrajinu jedenásťročnej Marte Buraovej.
Ocenenie

Mladej

hodnotiacej

rady

získala

Lucia

Kopsová

z Bratislavy, ktorej zároveň udelili aj Cenu primátora mesta Dolný
Kubín.

Z oravských

účastníkov

v priamej

konfrontácii

s medzinárodnými účastníkmi najlepšie obstáli Eva Janigová a Andrej
Matis zo ZUŠ P. M. Bohúňa, ktorí získali čestné uznania.
Ako hodnotil festival hlavný porotca významný Peter Michalica ?
Povedal: “Čo sa týka základných parametrov súťaže, nemôžem
konštatovať, že by sa jej úroveň zmenila oproti vlaňajšku negatívnym
smerom. Myslím si, že v organizačnej sfére dokonca mnohé prvky
prebiehajú hladšie a kľudnejšie. Vysoká latka náročnosti sa
neochvejne týči v centre Oravy i naďalej. Úroda mimoriadnych
talentov je neplánovateľná a môže byť výsledkom kooperácie síl
ľudských s nebeskými. Môže, no nemusí. Práve zato treba byť
vnímavým nielen k letu komét – ich pravidelne zjavenia sa nášmu
zraku by boli možné ako výsledok totálneho vesmírneho chaosu – ale
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vychutnať aj krásu žiary meteorov. A táto možnosť zatiaľ v Dolnom
Kubíne nikdy nechýbala. „
Na prelome mája a júna /od 30. mája do 2. júna/ 2000 sa v našom
meste konal pod záštitou štátneho tajomníka MV SR Ing. Ivana
Budiaka V. ročník festivalu Ivana Ballu, ktorého organizátorom
bola ZUŠ I. Ballu v Dolnom Kubíne pod vedením riaditeľa Karola
Hromádku. Úvod patril koncertu talentov slovenských konzervatórií .
V stredu a štvrtok

prebiehali v Dolnom Kubíne a Nižnej

súťaže

Klavírna Orava, Mladí gitaristi a Husľové talenty. Festivalu sa
zúčastnilo

500

návštevníkov,

účinkovalo

230

súťažiacich.

Dominantou festivalu boli koncerty v priestoroch Oravskej galérie,
kde sa konal koncert najlepších

poslucháčov slovenských

konzervatórií, recitál violistu Petra Vrbinčíka, ktorého sprevádzala
rodáčka

Maruška

Strapcová

Heinzová,

koncert

poslucháčov

Akadémie múzických umení v Banskej Bystrici, kde študovali
odchovanci učiteľky Kláry Hromádkovej zo ZUŠ I. Ballu Evka
Kavuljaková, Zuzana Zvonárová a Peter Cigaňák. V poslednom
festivalovom koncerte pod názvom „ZUŠ I. Ballu deťom“ vystúpili
skupiny Pltníci, Babucha, Una Corda, Scat, Strix a tanečná skupina
Blšky.
Laureátom súťaže Klavírna Orava sa stal Peter Duchnický
z Kežmarku, primát v súťaži Mladí gitaristi patrí Matejovi Fremlovi
z Prahy a v súťaži huslistov zvíťazil Juraj Tomka z Partizánskeho.
Z domácich interprétov sa najviac darilo Kataríne Mikšíkovej zo ZUŠ
P.M.Bohúňa, ktorá zvíťazila v II. kategórii Husľových talentov, v III.
kategórii obsadil 3. miesto Andrej Matis zo ZUŠ P.M.Bohúňa a Lucii
Palkovej zo ZUŠ I. Ballu, ktorá v III. kategórii súťaže Mladí gitaristi
obsadila 2. miesto.
Na sklonku júna sa 12-ročná Paulínka Labudová z Dolného Kubína
zúčastnila detského festivalu ľudovej hudba 2000 v Liptovskom
Mikuláši , na ktorom získala titul laureát v kategórii sólistov
spevákov. Paulínka je žiačkou ZŠ M. Kukučína, spieva vo folklórnom
súbore Kubínčan a

tri roky navštevuje Základnú umeleckú školu
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Ivana Ballu. Po tomto víťazstve postúpila na folklórny festival do
Východnej.
Koncom

júna

sa

dolnokubínsky

Akordeónový

orchester

"Amandolo", ktorý pracuje pri ZUŠ P.M. Bohúňa zúčastnil ako jediný
súbor zo Slovenska na I. ročníku medzinárodného európskeho
festivalu akordeónových orchestrov v Prahe. Festivalu sa zúčastnilo
40 súborov z 9 európskych krajín, pričom v kategórii mládežníckych,
v ktorej súťažil aj Amandolo ich bolo 18. Amandolo pod vedením
umeleckej vedúcej Viery Vrtichovej sa v silnej konkurencii umiestnil
na 5. mieste. Orchester mal súťaž ťažšiu o to, že vedúca dirigovala bez
nôt. V napätej atmosfére si nevšimla, že partitúry sa vyšmykli z obalu
a zostali v taške. West Side Story a zvyšný repertoár bolo potrebné
oddirigovať naspamäť. Veľkým úspechom Dolnokubínčanov okrem
5. miesta bolo aj pozvanie na EXPO 2000 do Hannoveru.
Myšlienka účasti akordeónového súboru z Dolného Kubína na
EXPO 2000 v Hannoveri sa zrodila v hlave bývalej riaditeľky Márie
Kleňovej, ktorá zaslala videonahrávku

Amandola do slovenskej

kancelárie EXPO 2000. Na základe nahrávky bol
akordeónový súbor pozvaný na EXPO 2000. Pre

33-členný

spoluprácu bol

Dolnokubínčanom vybratý orchester Gymnázia Róberta Schumana z
nemeckého Zwickau. Najskôr oba orchestre absolvovali dvojdňový
nácvik a v nedeľu 24. septembra vystúpili na spoločnom galakoncerte.
Spoločný koncert absolvovali trikrát a dve vystúpenia absolvovali v
slovenskom pavilóne.
Dňa 16. októbra ožili priestory mestského kultúrneho strediska v
Dolnom Kubíne najlepšími detskými výtvarnými prácami, lebo sa tu
konal IV. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňová
paleta. Súťaž pod záštitou Ministerstva školstva SR zorganizovala
Základná umelecká škola

P.M. Bohúňa a mestský kultúrny dom

Bialsko-Biala. Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo 181 škôl rôzneho
typu a zamerania s 2891 prácami. Medzinárodná porota tak v neľahkej
úlohe vybrala 198 prác do zlatého, strieborného a bronzového pásma
a naviac udelila 184 čestných uznaní. Hlavnú cenu IV. ročníka
Bohúňovej palety porota udelila šesťročnej Danke Salákovej z
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Dolného Kubína. Bohúňová paleta si získala stálych priaznivcov a
oslovila mnohých výtvarných pedagógov a žiakov nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí, o čom svedčí zvyšujúci sa počet i kvalita
mladých výtvarníkov. V tomto ročníku súťaže dominovala najmä
maľba, v ktorej najviac upútala tvorba najmladšej vekovej kategórie,
kde

sa

najvýraznejšie

prejavila

schopnosť

komunikovať

prostredníctvom obrazu a farebného cítenia 4-7 ročných detí, ktorých
spontánne vyjadrovacie prostriedky sú najpôsobivejšie.
Oravská galéria v Dolnom Kubíne si pripomenula

35 rokov

svojej existencie. Prípravy na jej založenie začali dňa 3. septembra
1965

a jej sídlo bolo v Oravskom Podzámku. V roku 1970 sa

presťahovala do Dolného Kubína do župného domu, ktorý jej slúži
dodnes. Táto baroková budova z konca 17. storočia si svoju dnešnú
podobu zachovala z čias poslednej rozsiahlej úpravy v roku 1893,
pričom neobaroková úprava čelnej fasády pochádza z roku 1896. V
roku 1987 sa začalo s rekonštrukciou župného domu, ktorú realizoval
Pamiatkostav Žilina. Počas rekonštrukcie bol pracoviskom galérie
kaštieľ vo Vyšnom Kubíne. Vlastnými silami upravila Florinov dom
na expozičné účely, naďalej prevádzkovala Slanický ostrov umenia a
galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne.
Hlavné medzníky v 35-ročnej histórii Oravskej galérie sú:
-

1970 - usporiadala svoju prvú výstavu v priestoroch župného

domu,
-

1971 - sprístupnila trvalé expozície "Slovenskej tradičnej ľudovej
plastiky a maľby" na Slanickom ostrove umenia,

-

1979 -otvorila stálu expozíciu Márie Medveckej v Tvrdošíne,

-

1983 - získala Cenu Ministra kultúry za dlhodobo dosahované
dobré výsledky,

-

1995 - sprístupnila trvalé expozície umenia 15.-20.storočia,

-

1996 - OG bola udelená výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá
v kategórii Výstava - Expozícia a tvorivému kolektívu bola
udelená Cena Martina Benku,

-

1998 - OG získala štatút Krajskej galérie.
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V súčasnosti OG spravuje 6 pamiatkových objektov v okresoch Dolný
Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Ako jediná na Slovensku prevádzkuje
loď "Slanicu". Zbierkový fond tvorí 8 výtvarných disciplín v počte
6936 umeleckých diel a každoročne navštívi objekty OG a jej
krátkodobé či trvalé expozície vyše 50 000 návštevníkov.
Výstavný rok 2000 otvorila Oravská galéria dňa 27. januára . V
Malej výstavnej sieni bola výstava fotografií amerického fotografa
Craiga Barbera, ktorý si sám vyrába fotografické prístroje "Camera
obscura", čo je predchodkyňa fotoaparátu bez objektívu. Konštruuje
ju z tvrdých kartónov a pásky. Finálne negatívy spája do diptychov a
triptychov, ktoré exponuje dlhšie ako hodinu v tmavej komore. Barber
študoval fotografiu na State University v New Yorku. Fotografuje
najmä scény z ciest po americkom západe, Taliansku, Thajsku a
Vietnamu, kde slúžil počas vietnamskej vojny. Craig Barber navštívil
Slovensko a na základe toho vznikla aj táto výstava, ktorú spoločne
realizovali Dom fotografie v Poprade a Oravská galéria. Výstava
trvala do 26. marca.
Vo veľkej výstavnej

sieni otvorili výstavu Bienále knižného

umenia Martin, ktorú uviedla OG v Dolnom Kubíne v prvej premiére
v spolupráci

s Turčianskou galériou v autorskej koncepcii PhDr.

Dáriusa Matáka. Zastúpenie 114 autorov zo 16 krajín, po prvýkrát aj
mimoeurópskych

- z Japonska, Kórey, Izraela a USA , je veľkou

výzvou a signálom, že prelom milénii môže byť aj veľkou renesanciou
knihy v tých najnáročnejších podobách. III. ročník Bienále priniesol
aj mimoriadne silné zastúpenie v oblasti knižného dizajnu, typografie,
v bibliofilskej a autorskej knihe, znova sa zaskvela umelecká knižná
väzba, ilustrácie i ex líbris. Súčasťou III. ročníka Bienále bola aj
výstava nestora slovenského knižného dizajnu Roberta

Broža

v kategóriách typografia, ex líbris a bibliografia.
Dňa 31. marca sa uskutočnila v Oravskej galérii vo veľkej sieni
Župného domu v Dolnom Kubíne vernisáž výstavy „Ján Berger“,
v autorskej koncepcii PhDr. Ivana Jančára. Výstava bola pripravená
v spolupráci s galériou mesta Bratislavy, ktorá výstavu uviedla
premiérovo

začiatkom

roka.

Vystavená

kolekcia

olejomalieb
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akademického maliara a profesora na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave je prierezom tvorby posledných tridsiatich rokov.
Autor zobrazuje prírodu, nevyhýba sa ani figúre, i keď tá väčšinou
mizne v spletitosti prírody. Vnímanie obrazov si vyžaduje určitú
intimitu, ich farebnosť zase denné svetlo.
V malej výstavnej sieni Župného domu bola otvorená výstava „Jana
Ovsáková – Ponáranie“. Kurátorkou výstavy bola PhDr. Eva
Luptáková. Jana Ovsáková sa narodila v Trstenej, študovala na SUPŠ
v Kremnici /desing/, na VŠVU v Bratislave /komornú maľbu
u profesora Bergera/ a jeden rok absolvovala na Akadémii výtvarných
umení vo Viedni /maľba, profesor A. Lehmden/. Od roku 1999 je
asistentkou na VŠVU v Bratislave, na katedre maľby. Vystavených
bolo 70 olejomalieb komorného formátu z rokov 1996-1999.
OG v spolupráci so ZUŠ P. M. Bohúňa

v Dolnom Kubíne,

Hudobným múzeom Slovenského národného múzea v Bratislave
a AIA centrom v Bratislave pripravili výstavu

HISTORICKÉ

KONTEXTY

HUDOBNÝCH

slovenských

NÁSTROJOV, ktorej vernisáž

ľudových

sa uskutočnila dňa 1. mája 2000

v Malej sieni Župného domu OG. Výstava sa uskutočnila z príležitosti
medzinárodných podujatí venovaných hudbe a mládeži. Námet
a scenár: PhDr. Ivan Mačák, výtvarné a priestorové riešenie: Doc. Ing.
Viliam Gruska, inštalácia : Ing. Erika

Pisarčíková, Pavol Adam

a pracovníci Oravskej galérie, produkcia: AIA Centrum. Výstava
trvala do 11. júna.
Vyše 200 maliarskych diel od 80 autorov z ôsmich krajín majú
možnosť vidieť návštevníci výstavy OBRAZY, ktorú v piatok 12.
mája za hudobného doprovodu skupiny PLOŠTÍN PUNK otvorili vo
veľkej sieni Župného domu. Súbor vystavených diel predstavuje
doposiaľ najväčšiu súkromnú zbierku sprístupnenú na Slovensku.
Bratislavský novinár Ivan Melicherčík ju budoval 20 rokov. Osobitne
v nej zaujmú kolekcie diel Mikuláša Galandu, Martina Benku, M..A.
Bazovského, J. Jakobyho i skupiny Galandovcov. V expozícii, ku
ktorej vyšiel rozsiahly katalóg, sú aj obrazy od Ľ.Fullu, K.Sokola,
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J.Alexyho, V.Hložníka, E. Zmetáka, V.Chmela, J.Jankoviča, A. Klima
a ďalších významných maliarov.
Melicherčíkova zbierka zahŕňa tiež diela parížských Španielov
O.Domíngueza a G. Condoya, ďalej V. Vasarelyho, E. Nemesa, A.
Frohnera, E. Murtiča, O. H. Hajeka, M. Konjoviča a

iných

medzinárodne známych umelcov. České maliarstvo je zastúpené
dielami J. Kolářa, J. Jíru, F. Grossa, J. Sopka, J. Baucha, D. Matouša
a ďalších.
Jedným z cieľov výstavy je podľa zberateľa a publicistu Ivana
Melicherčíka

podnietiť ostatných slovenských zberateľov umenia

k podobným akciám. Zverejnenie pozoruhodnej súkromnej zbierky
v Oravskej galérii nesporne vnáša do aktuálnej expozičnej ponuky
slovenských galérii okysličujúci prvok. Výstavu otvorila PhDr. Eva
Luptáková a trvala do 9. júla 2000.
Medzi trvalé

výstavy OG v Dolnom Kubíne patrili výstavy:

Tradičné ľudové umenie – výber vo východnom trakte Župného
domu, Mária Medvecká – maliarka z Oravy – výber z diela
v severnom trakte Župného domu, Staré umenie 15.-19. storočia –
Ikony na 1. poschodí a Slovenské výtvarné umenie 20. storočia na
ploche 1000m2.
Výstavu fotografií známeho anglického spisovateľa 19. storočia
Lewisa Carrolla otvorila dňa 15. júna v malej sieni Župného domu
PhDr. Eva Luptáková, riaditeľka OG, komisárka výstavy Dr. Lucia
Benická z Domu fotografie v Poprade a prítomná bola aj Katarína
Martinková z Britskej rady v Bratislave, pretože tento ojedinelý
projekt vznikol práve vďaka spolupráci s Britskou radou.
Lewis Carroll, vlastným menom Charles Litwitge Dodgson, poslaním
kňaz a povolaním profesor matematiky na Oxfordskej univerzite, sa
preslávil ako spisovateľ a to fantastickým príbehom pre deti „Alenka
v ríši divov“ a málokto vie, že bol aj fotograf. S fotografovaním začal
v 50-tych rokoch 19. Storočia v Anglicku, ale aj vo svete. Vystavené
fotografie, ktorých výber uskutočnil Roger Taylor predstavujú prierez
jeho tvorby. Je tu zastúpená portrétna fotografia, v ktorej dominujú
najmä portréty malých dievčat, ktoré sa spájajú s jeho literárnym
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svetom. Sú tu aj portréty kolegov – profesorov Oxfordskej univerzity,
literárnych vedcov, umelcov a venuje sa aj krajinárskej fotografii,
ktorá zachytáva prostredie Oxfordu, kde žil. Na jeho fotografiách
vyniká

mimoriadne

zaujímavá

práca

so

svetlom.

Význam

fotografickej tvorby Lewisa Carrolla spočíva v tom, že nám zanechal
zaujímavý obraz života viktoriánskej doby v Anglicku.
Výstava trvala do 23. júla 2000.
Dňa 14. júla vo veľkej výstavnej sieni Župného domu sa konala
vernisáž veľkolepej výstavy pod názvom SVET PRIATEĽOV –
World of Friends, ktorú pripravila PhDr. Eva Luptáková a Dušan
Junek, ktorému sa podarilo zhromaždiť ojedinelú kolekciu 181
plagátov od 165 autorov z 39 krajín a z 5 kontinentov. Takúto bohatú
zbierku sa podarilo zostaviť aj preto, lebo jednotliví autori venovali
svoje plagáty ako poctu významnému česko-slovenskému umelcovi,
dizajnérovi Jánovi Rajlichovi seniorovi, ktorý sa v roku 2000 dožil 80
rokov. Rozsiahla umelecká, organizátorska a publicistická činnosť
Jána Rajlicha sen. v uplynulých desaťročiach významne pomohla
rastu viacerých výrazných osobností slovenského umenia a dizajnu.
Práve Ján Rajlich bol ústrednou postavou vernisáže výstavy. Ján
Rajlich znamená vo svete dizajnu pre svet to, čo Milan Kundera
v literatúre.

Pre

výstavu

bol

spracovaný

katalóg

s dátami

o vystavujúcich autoroch, sprievodnými textami a blahoželaniami
jubilantovi od jednotlivých autorov. Výstava trvala do 3. septembra .
Prvý septembrový štvrtok sa priestory Župného domu niesli
v znamení vernisáže dvoch výstav. Veľká výstavná sieň ožila
kolekciou diel pod názvom POSLOVIA ČASU. Prvý z poslov,
maliar a grafik Róbert Hromec pri svojej tvorbe čerpal inšpiráciu
v každodennom živote. Fantastický je jeho popis realizácie, rovnako
ako výsledok jeho tvorivého konania. Svedkami tohto tvorivého
procesu sú rozpohybované postavy v jeho obrazoch, ktorými vzdáva
hold kráse, človeku i prírode. Vo vystavovaných prácach ako
spoločný motív dominuje hlava človeka. Viac ako 40 obrazov Róberta
Hromca vhodne dopĺňa dvadsať diel Milana Lukáča, ktorý v každom
období svojej tvorby, použitím klasických materiálov a vdýchnutím
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života cez výdobytky civilizácie vzdáva hold človeku a odkazu
z pradávna. Reliéfna tvorba Milana Lukáča je oblasť, ktorá sa nijako
neodkláňa od programovej dráhy. Myšlienka človečenstva , ktorú
„viaže“ z klasických

materiálov,

čím

jeho

diela nadobúdajú

a získavajú nadčasovosť.
Najmenší si prišli na svoje v malej sieni Župného domu, kde bola
otvorená výstava HRAČKY. Išlo o prezentáciu prác študentov počas
desaťročnej existencie odboru hračiek a dekoratívnych predmetov
školy úžitkového

výtvarníctva v Kremnici. Výstavy trvali do 5.

novembra.
Po úspešných dvoch ročníkoch sympózia maľby v improvizovaných
ateliéroch v humne pláteníckej kúrie v Štefanove nad Oravou a na
Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade /21.9. – 1.10. 2000/
pripravila OG III. Medzinárodný ročník sympózia maľby , na ktorý
po autoroch to Slovenska, Poľska, Čiech a Francúzska pozvala v roku
2000 maliarov Ivana Csudaia, Stanislava Diviša a Laca Terena, ktorý
bol jedným z iniciátorov vzniku sympóziá na Orave.
Dňa 10. novembra 2000 sa v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne
konali vernisáže dvoch

nových výstav. Pätnásť diel uvedených

autorov /I.Csudaia, L.Terena, S.Diviša/ je nainštalovaných v malej
sieni Župného domu. Grafické štúdio Choma-Krupa vydali aktuálne
noviny k tejto výstave.
Vo veľkej sieni Župného domu
METAMORFÓZY

SKLA

–

výber

bola otvorená výstava
diel

z Medzinárodných

sklárskych sympózií v Lednických Rovniach z rokov 1992-2000. Od
roku 1992 Združenie slovenských sklárov s veľkorysou podporou
sklární Rona LR Crystal organizujú každé dva roky v Lednických
Rovniach sklárske sympóziá, zamerané na tvorbu z fúkaného skla.
Cieľom tohto sympózia je nielen rozvíjanie kontaktov medzi našimi
a zahraničnými umelcami, venujúcimi sa profesionálne tomuto médiu,
ale taktiež priestor pre vzájomnú pozitívnu konfrontáciu umeleckých
štýlov a idiómov. Počas osemročnej histórie sa na sympóziu
zúčastnilo vyše štyridsať zahraničných a domácich

umeleckých

sklárov a designerov. Medzi zahraničnými účastníkmi môžeme nájsť
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takú zvučné mená, ako napríklad Ursula Merker z Nemecka, Simsa
Cho a Mayumi Shinohara z Japonska, Elizabeth Swinburn v Veľkej
Británie, Veronique Monod a Yan Zoritchak z Francúzska, Lisa
Gherardi z Holandska , Paula Barton zo Švédska a Susan Holland
z USA. Z domácich účastníkov je potrebné spomenúť Evu Fišerovú,
Máriu Hajnovú, Pavla Hlôšku, Jozefa Kolembusa, Petra Šípoša .
Súčasťou výstavy bola aj projekcia videozáznamov, zachytávajúcich
nielen atmosféru jednotlivých sympózií, ale dali možnosť nahliadnuť
do priestorov sklárskej hute a na samotných umeleckých sklárov pri
tvarovaní sklárskej matérie. Výstava trvala do 31. decembra 2000.
Koncom novembra navštívila Dolný Kubín a Oravskú galériu
Dominique Laurentová, riaditeľka mestskej

Galérie Montcalm

v kanadskom meste Hull, ležiaceho neďaleko Ottawy. Táto návšteva
sa uskutočnila vďaka iniciatíve veľvyslanca SR v Kanade MUDr.
Miroslava Mikolášika.
Pani Laurentová sa mala možnosť oboznámiť s Oravskou galériou
prostredníctvom internetu a prejavila záujem navštíviť ju aj osobne.
Okrem dolnokubínskej galérie navštívila Galériu Márie Medveckej
v Tvrdošíne, pozrela tvrdošínsky drevený kostolík, Podbiel a Oravský
hrad. Tu ju zaujali výstavné priestory. Výsledkom tejto návštevy by
mohla byť v budúcnosti spolupráca oboch galérii a predstavenie
umelcov z quebeckej oblasti Oravcom.
Pod záštitou predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu sa v Dolnom
Kubíne konal v dňoch 27.-30. septembra 46. HVIEZDOSLAVOV
KUBÍN, súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy
a v tvorbe divadiel poézie.
Účastníkov Hviezdoslavovho Kubína privítal primátor mesta DK Dr.
Ľ. Bláha, ktorý zdôraznil, že Hviezdoslavov Kubín sa koná na počesť
veľkého slovenského básnika, oravského rodáka, ale aj celej domácej
a svetovej obce básnikov a prozaikov, bez ktorých tvorby by bol život
mnohých z nás nepredstaviteľný.
V nesúťažných aj súťažných recitačných prehliadkach sa predstavilo
celkove 50 recitátorov a jeden recitačný súbor. Do súťaže divadiel
poézie sa prihlásili štyri divadlá, pričom Dolný Kubín prezentovalo
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Malé poetické divadlo pri Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava, ktoré
sa predstavilo už v predvečer oficiálneho otvorenia v priestoroch
novoinštalovanej expozície P. O. Hviezdoslava s pásmom nazvaným
Kukučín a Perica.
Vyvrcholením prvého večera Hviezdoslavovho Kubína bol program
venovaný Viliamovi Záborskému /1920-1982/ pri príležitosti jeho 80tého nedožitého výročia narodenia. V programe si na majstra
Záborského

,

herca,

Hviezdoslavovej

pedagóga

tvorby,

i nezabudnuteľného

zaspomínali

režisér

interpréta

Vlado

Rusko,

dramaturgička Jana Liptáková a herci Štefan Bučko a Eva Krížiková,
ktorá vyjadrila potešenie nad tým, že takýto program bol zaradený na
HK, lebo Záborský bol Hviezdoslav a Hviezdoslav sa viaže
k Dolnému Kubínu a to spolu jedno s druhým silno nadväzuje.
Druhý večer

bol venovaný spomienkam básnika a textára

Joža

Urbana /1964-1999/, ktorý réžijne pripravil MUDr. Richard Veselý
pod názvom „Raz predsa musí prestať pršať“. Dej sa odohrával
v bratislavskej

kaviarni

U

Michala,

priesečníku

troch

neodmysliteľných bodov vysokoškolského študentského života – UK,
univerzitnej knižnice a antikvariátu. Na Joža Urbana zaspomínali
redaktor Peter Zemaník, básnik Maroš Bančej a ďalší.
Prekvapením HK bol verdikt poroty, ktorý v mene predsedu poroty
prof. Jána Findru predniesol básnik Ján Buzássy: „Celková úroveň
prednesov nedosiahla úroveň predchádzajúcich ročníkov, neobjavil sa
ani žiadny výrazný talent. „
Odborná porota pracovala v zložení: prof. Ján Findra /predseda/, Ján
Buzássy, Mgr. Jaroslava Čajková, Nina Martinková, Ján Kamenistý
a Jozef Fabuš. Výsledky 46. Hviezdoslavovho Kubína sú nasledovné:
IV. kategória recitátorov poézie: 1. miesto neudelené, 2. miesto
Linda Petráková zo Senice, 2. miesto Katarína Kubíková z Topoľčian,
3. miesto neudelené, čestné uznanie: Katarína Dubcová z Bratislavy
a Adriana Straková zo Starej Turej.
IV. kategória recitátorov prózy: 1. miesto neudelené, 2. miesto :
Jozef Leporis z Prievidze, 2. miesto Daša Kožáriková z Partizánskeho,
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3. miesto : Barbara Bagiová z Košíc, 3. miesto: Soňa Lutherová
z Bratislavy.
V. kategória recitátorov poézie: 1. miesto : Ingrid Zachorecová
z Hurbanova, 2. miesto Andrea Adamčíková z Michaloviec, 3. miesto
Martina Péčiová z Košíc, čestné uznanie: Katarína Péčiová z Košíc.
V. kategória recitátorov prózy: 1. miesto: Milada Záthurecká
z Martina, 2. miesto: Martina Péčiová z Košíc, 3. miesto Jana Vodiová
z Adamovských Kochanoviec.
Cenu predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu dostala Ingrid
Zachorecová z Hurbanova.
Cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska dostala Milada
Záthurecká z Martina.
Cenu

Spolku

slovenských

spisovateľov

dostala

Alena

Ondrejmišková z Prievidze.
Cenu Okresného úradu v Dolnom Kubíne dostal Jozef Leporis
z Prievidze.
Cenu Mestského úradu v Dolnom Kubíne dostala Lucia Paraličová
z Plavnice.
Cenu Obecného úradu vo Vyšnom Kubíne dostala Eva Petríčková
z Nžnej nad Oravou.
Cenu Oravského múzea P. O. Hviezdoslava dostala Martina
Péčiová z Košíc.
Cenu Gymnázia P. O. Hviezdoslava dostala Lucoa Rentková
z Námestova.
Cenu vydavateľstva Petra Hubu v Dolnom Kubíne dostala Monika
Bendzáková z Ružomberka.
Cenu Kníhkupectva ZRNO v Dolnom Kubíne dostala Soňa Šebová
z Prešova.
Odbornú porotu pre divadlá tvorila PhDr. Ľubomír Šárik /predseda/,
Oľga Janíková a Vojtech

Kondrót.

Hlavnú

cenu

Národného

osvetového centra a Cenu spolku slovenských spisovateľov udelili
Malému poetickému divadlu pri Oravskom múzeu P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne za inscenáciu Sokyne od Strečna
v réžii Evy Lofajovej.
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Kronika kultúrno-osvetových podujatí v meste Dolný Kubín v roku
2000 bola bohatá. Prebiehali v kultúrnych zariadeniach, základných
a stredných školách, kluboch, reštauráciách i v hoteloch.
-

Okresná

knižnica

vydala

KALENDÁRIUM

významných

osobností z oravského regiónu, ktoré sa svojou prácou v oblasti
politickej, hospodárskej, kultúrnej, ale aj literárnou tvorbou
zapísali do povedomia oravskej verejnosti, presiahli rámec
regiónu. Ale nájdeme tu aj osobnosti, na ktoré sa z politických
dôvodov kedysi zabudlo. Autorka Darina Zemenčíková spracovala
životopisné heslá vyše 130 jubilujúcich osobností, ktorých výročia
si

v roku 2000 pripomenieme. Okrem života a diela je tu

spomenutá aj literatúra, v ktorej sa o dotyčnej osobnosti môžeme
dozvedieť viac, pamiatky a tiež menný a miestopisný register.
-

Dňa 16. januára sa v družobnom poľskom meste Limanová
uskutočnil slávnostný novoročný koncert, na ktorý boli pozvaní
aj predstavitelia mesta Dolný Kubín na čele s primátorom. Na
koncerte vystúpili aj naši hudobníci zo ZUŠ P.M.Bohúňa pod
vedením

riaditeľa

Leonarda

Vajduláka

a operná

speváčka

dolnokubínska rodáčka Gabriela Marettová – Uchálová. Stretnutie
malo aj pracovnú časť, počas ktorej došlo k podpísaniu dohody
o spolupráci medzi oboma mestami. Na slávnosti sa zúčastnili
predstavitelia nemeckého mesta Wathlingen, ktorým sa natoľko
páčilo vystúpenie našich žiakov ZUŠ, že ich pozvali na návštevu
Wathlingenu.
-

Klub mladých MsKS v januári pripravil podujatia: zimná
starostlivosť o pleť, klubový večer so psychológom pod názvom
Poznaj sám seba, diskotéku, klubový večer o správnej výžive.

-

Január v MsKS

sa

neobišiel

bez

plesov.

Uskutočnil

sa

Reprezentačný ples mestského zastupiteľstva.
-

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava a Centrum voľného času
v Dolnom Kubíne otvorili dňa 21. januára vo Florinovom dome
filatelistickú výstavu pod názvom ORAVA 2000. Trvala do 28.
februára.
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-

Dňa 27. januára si kultúrnici pripomenuli 70. výročie úmrtia
Juraja Janošku, literárneho kritika, redaktora, kultúrneho
a verejného pracovníka a evanjelického biskupa. Narodil sa
25.12.1856 v Dolnom Kubíne a zomrel 27.1.1930 v Liptovskom
Mikuláši.

-

Dňa 1. februára sa konal v divadelnej sále MsKS Večer Milana
Markoviča, známeho humoristu z Bratislavy.

-

Dňa

2.

februára

sa

na

minogolfe

uskutočnil

koncert

dolnokubínskych hudobných skupín STRIX a TARGO.
-

Dňa 5. februára sa konal v MsKS VI. reprezentačný ples pekárov
a cukrárov, na ktorom do tanca hrala skupina Senzus. V tento
istý večer

sa

v hoteli

Park

konal

reprezentačný ples

zdravotníkov.
-

Klub mladých MsKS vo februári pripravil podujatia: voľné
klubové aktivity, stretnutie so psychológom, módne trendy
v účesovej tvorbe, informačný večer o zázračnej rastlinke ALOE
VERA, diskotéku, stretnutie mladých spisovateľov – amatérov.

-

Mladá nádejná speváčka Katarína Greňová natočila na hlavnej
dolnokubínskej stanici videoklip ku svoje piesni Never No. Po
dokončení ho vysielali televízne stanice STV a VTV.

-

Okresné osvetové stredisko pripravilo dňa 12. februára tvorivú
dielňu o technike drôtovania fliaš a nádob pod vedením Evy
Chrípkovej pre 16 frekventantov vybratých z 24 záujemcov.

-

Základná škola M. Kukučína na Bysterci pripravila dňa 12.
februára v estrádnej sále MsKS III. ročník rodičovskej zábavy.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci a do tanca hrala hudobná
skupina Víkend.

-

Dňa 15. februára mal v dolnokubínskej

Oravskej knižnici

premiéru dokumentárny film o živote a diele barda slovenskej
literatúry Pavla Országha Hviezdoslava. Scénar dokumentu
vypracoval PhDr. Augustín Maťovčík, riaditeľ Bibliografického
ústavu Matice slovenskej a režisérom je Ivan Petrovický.
Dokument mapuje Hviezdoslavov život od kolísky po hrob, jeho
tvorbu a popretkávaný je autentickými dokumentami kroník,
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rukopismi jeho básni, ale aj lyrickými pohľadmi na oravskú
krajinu, či iné miesta spojené so životom Hviezdoslava.
-

Dňa 21. februára Okresné osvetové stredisko v Dolnom Kubíne
otvorilo v priestoroch MsKS výstavu pod názvom Fašiangová
maska. Išlo o výstavu detských prác výtvarných krúžkov
základných umeleckých škôl a základných škôl, na ktorej sa
predstavilo 60 detí z celej Oravy. Plošné návrhy i funkčné masky
z textilu, kartónu, či kašírované masky zaujali návštevníkov
a mohli poslúžiť ako inšpirácia pre prebiehajúcu sezónu
maškarných plesov a fašiangových zábav. Výstava trvala do 13.
marca 2000.

-

Filmový klub 23 pri kine Choč dňa 21. februára pozýval
priaznivcov na premietanie filmu Oscar Wilde.

-

Dňa 25. februára estrádne divadlo FEMINA sa predstavila
programom pod názvom „Vitajte nuly“ v Domčeku. V programe
diváci videli prečo je Orava Oravou, Miss hôr, ukážky z filmov
a slávikov na ulici. V rámci programu sa predstavilo Malé
poetické divadlo s hrou „Rozprávka o obroch“.

-

Dňa 27. februára sa v mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom
Kubíne uskutočnila premiéra dobrodružného filmu Sokoliar
Tomáš, ktorý bol nakrútený podľa rovnomenného románu Jozefa
Cígera Hronského. Film bol natočený na Oravskom hrade pod
vedením režiséra Václava Vorlíčka. Premiéry sa zúčastnili
producent p. Geletka, pomocný režisér Halama, architekt Ing. V.
Gruska,

predstaviteľ

Tomáška

Branislav

Holička,

Marta

Sládečková, Andrej Mojžiš a ďalší, s ktorými bola po premiére
beseda.
-

Vo februári sme si pripomenuli výročia významných osobností
nášho

mesta:

125.

výročie

narodenia

Jána

Jaroslava

Medzihradského /1875-1961/, hudobného pedagóga a huslistu,
100. výročie narodenia Aurela Styka /1900-1977/, novinára
a publicistu, 55. výročie úmrtia Jána Bezeka /1878-1945/
redaktora,

publicistu

a evanjelického

kňaza,

150.

výročie
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narodenia

a 85. výročie úmrtia Jána Trnkóciho, kníhtlačiara

a vydavateľa.
-

Dňa 28. februára sa v Domčeku CVČ konala premiéra
svetoznámej poviedky Antoina de Saint Exupéry „Malý Princ“,
ktorú režijne pripravil Richard Bobek. Je príbehom o sile
a múdrosti čistého srdca, o láske, ktorá nesúdi, ktorá miluje pre ňu
samu, ktorú svojim svetlom šíri okolo seba. Atmosféru príbehu
umocnili výkony amatérskych hercov a

najmä hlavných

protagonistov Radka Chromeka /Malý Princ/ a Natálie Bencúrovej
/Ruža/, vynikajúca hudba i kostýmy vystihujúce povahové črty
jednotlivých postáv. Ďalej hrali Anton Vlček, Peter Čutka,
Ladislav Kakačka, Táňa Pšeníková, Roman Zelina. Hudobný
doprovod zabezpečil orchester pedagógov ZUŠ P.M.Bohúňa
a ZUŠ I. Ballu pod vedením L. Vajduláka. Garanti predstavenia
boli Ministerstvo kultúry SR a Francúzsky inštitút v Bratislave.
Malý princ bol akýsi „vlajkový projekt“ občianskeho združenia
Diverzita, ktoré si kladie za cieľ podporovať tvorivé aktivity
človeka v meste. V rámci rozvoja tvorivosti chcela Diverzita
podporovať divadelné, hudobné , ale aj environmentálne aktivity
občanov a tak u nich prebudiť tvorivý potenciál, ktorý by
v konečnom dôsledku prispel k

tvorbe krajšieho životného

prostredia a krajšieho života. Diverzita plánovala pripraviť
divadelné predstavenie „Búrka“ od W.Shakespeara a „Princeznú
Turandot“ od C. Gozziho. Mala kultúrny projekt pod názvom
„Tancujúca rieka“. Spočíval v tom, že v koryte rieky Oravy,
moste, ale aj jej brehoch by boli inštalované rozličné sochy, ktoré
by spestrili výzor mesta. Do akcie chceli zapojiť umelcov výtvarníkov a sochárov v meste a mestský úrad.
V marci sa podarilo členom občianskeho združenia Diverzita
nafilmovať divadelné predstavenie Malý princ v Dolnom Kubíne.
Ostravský kameraman Honza Bartoň so svojím štábom sa podujal
na tieto práce.
-

Dňa 1. marca sa v sále Domčeka konal

I. ročník súťaže

moderných tancov. Súťaž bola rozdelená na dve kategórie: žiaci
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1.-4. ročníka a 5.-9. ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 18 skupín
a centier voľného času detí z Dolného Kubína, Tvrdošína,
Ružomberka, čo predstavovalo celkom 160

Námestova a
súťažiacich.

V I.

kategórii

zvíťazila

skupina

JUMP

III.

z Tvrdošína, ktorá tancovala na skladbu Barbie Jung. V staršej
kategórii švor-členná porota vyhlásila za víťaza skupinu Fresh
z CVČ Dolný Kubín.
-

V piatok 3. marca sa v mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom
Kubíne uskutočnil XVIII. ročník

súťaže detskej dramatickej

tvorivosti „O erb mesta Dolný Kubín“. Usporiadateľom súťaže
bolo Okresné osvetové stredisko, MsKS, Okresný úrad v DK
a mestský úrad DK. Súťaže sa zúčastnili mladí divadelníci s DDS
Stonožka

a DDS

Radosť

z Námestova.

Dolný

Kubín

reprezentovali ZŠ Nemocničná, Malé poetické divadlo

a DDS

Kukučín zo ZŠ M.Kukučína na Bystrerci. Žiaci zo ZŠ
Nemocničnej zahrali rozprávku „O troch medvieďatách“, ktorú
naštudovali pod vedením učiteliek I. Grootovej a I. Smičkovej.
Malé poetické divadlo pod vedením Evy Lofajovej uviedlo
rozprávku „O obroch“ a súbor Kukučín zo ZŠ M. Kukučín sa
predstavil inscenáciou „Nikdy nie je neskoro“, ktorú žiaci
naštudovali pod vedených Mgr. Oľgy Babicovej. Víťazstvo si na
základe rozhodnutia odbornej poroty, ktorej predsedom bol PhDr.
Ľ. Šárik, odniesol DDS Radosť s hrou Dom zbohatlíkov a postúpil
na krajskú prehliadku DDS.
-

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava pripravil

vo Florinovom

dome výstavu fotografií Jozefa Mastráka pod názvom „Ľudia
a hory“. Vernisáž výstavy sa konala dňa 3. marca a výstava trvala
do 9. apríla.
-

Klub mladých pri MsKS v marci pripravil voľné klubové večery,
neformálne stretnutie mladých pod názvom „Povedzme si ....“,
diskotéku, podujatie pod názvom „Poznaj sám seba“, besedu na
tému „Kým nie je neskoro“ o príčinách alkoholizmu, besedu
o novinkách na knižnom trhu, o správnej výžive pod názvom
“Jesť, ale ako?“.
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-

Filmový klub 23 pripravil pre záujemcov premietanie iránskeho
filmu pod názvom „Chuť čerešní“.

-

Dňa 7. marca sa konal v estrádnej sále MsKS fašiangový
karneval pre detí. Detské folklórne súbory pripravili program pod
názvom „Pochovávanie basy“.

-

Dňa 11. marca sa konal v Domčeku z príležitosti uvedenia II.
reprízy predstavenia Malý princ krst rovnomenného CD, kde je
zaznamenaná hudba z predstavenia. Hudbu k Malému princovi
zložila arménska skladateľka Karine Sarkisjan, toho času učiteľka
na ZUŠ v Martine. CD v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou
priateľov Francúzska a frankofónneho sveta a Centrom voľného
času detí a mládeže v DK vydalo občianske združenie Diverzita.
Hudobné aranžmány pripravila Romana Šumská a tvorbe na CD
sa podieľal orchester pod vedením: klavír Romana Šumská, husle
Ľudmila Záňová a Petronela Hladišová, kontrabas Jozef Hladiš,
bicie Vlado Pavlo a vokály skupina UNA CORDA. CD nahral
Rastislav Pavlík.

-

Počas marca vo výstavnej sieni v mestskom kultúrnom stredisku
v Dolnom Kubíne

verejnosť mohla vidieť výtvarné práce

študentov SPŠT z Ružomberka.
-

Dňa

13.

marca

Okresné

osvetové

stredisko

uskutočnilo

vzdelávacie stretnutie redaktorov obecných novín a záujemcov
o prácu s obecnými novinami so šéfredaktorom dvojtýždenníka
Národná osveta Štefanom Cifrom a jeho zástupkyňou Natáliou
Oravcovou. Vo dvoch blokoch získali prehľad o žurnalistických
žánroch, ich členení a hlavných zásadách pri práci s textom
i praktické

skúsenosti

s prácou

v redakcii,

vznikom

čísla,

grafickou úpravou a etikou novinárskej práce.
-

Dňa 14. marca Okresné osvetové stredisko pripravilo vzdelávacie
stretnutie vedúcich folklórnych skupín Oravy s cieľom získať
obraz o súčasnom dianí, stave v jednotlivých súboroch, priblížiť
a ozrejmiť hlavné zásady pri práci a tvorbe programu. Stretnutie
uvítali začínajúci vedúci detských folklórnych súborov a učiteľky
z materských a základných škôl, ktoré sa venovali tejto práci. Na
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tvorivom stretnutí okrem praktických ukážok odzneli i mnohé
podnetné názory a myšlienky. V súčasnosti, kedy sa deti kŕmené
pasivitou médií odnaučili spievať a tancovať, možno už nie je
prvoradé prísne dodržiavať pôvodnosť použitého materiálu a
čistotu kroja. Hlavné je naučiť deti vnímať a cítiť ľudový spev
a pohyb. Chcenie, ochota – zo strany vedúceho, učiteľa i zo strany
detí. Najdôležitejšie je začať. Radosť z pekne pripraveného
programu pre mamy či otcov je vzpruhou do ďalšej práce. To
ostatné príde časom s rastom ambícií, s pomocou odborníkov, pri
rozboroch a vyhodnoteniach na súťažiach.
-

Marec – mesiac knihy sa pre Oravskú knižnicu stal príležitosťou
pre zviditeľnenie mnohých aktivít. V rámci I. ročníka týždňa
slovenských knižníc sprístupnila verejnosti internetovú stanicu
a predstavila
vybavenia

možnosti
Epris.

Pri

využitia

právnického

príležitosti

významného slovenského národovca

215.

programového

výročia

narodenia

Jána Hollého

premietla

dokumentárny film o jeho živote a diele za účasti autora scenára
PhDr. Antona Maťovčíka. Pracovníčky knižnice pre najmladších
čitateľov pripravili kvízové odpoludnie plné zábavy a drobných
odmien. Deti, ktoré si prečítali knihu Belások od dolnokubínskej
spisovateľky pani Blaženy Mikšíkovej sa mohli zúčastniť
autorskej besedy spojenej s autogramiádou. Pre staršiu vekovú
skupinu čitateľov pripravili literárne pásmo venované 180. výročiu
narodenia Andreja Sládkoviča pod názvom „Dobre sa maj,
strieborný Hron!“ V oddelení pre deti sa uskutočnila beseda
o súčasnej

slovenskej

literatúre

a vyhodnotenie

tradičného

mesačného kvízu.
-

Dňa 23. marca sa v mestskom kultúrnom stredisku konalo
divadelné predstavenie legendárneho rozprávkového príbehu
MRÁZIK.

-

Dňa 26. marca sa v areáli minigolfu konal koncert hudobných
skupín Black Town-Buso, Security, Oravia a STRIX.

-

V dňoch 27. a 29. marca usporiadali Mestský úrad , ZUŠ
P.M.Bohúňa a ZŠ M. Kukučína

koncert dánskych študentov
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z Efterskolle Song and Music z Ollerupe, ktorí prišli do Dolného
Kubína na pozvanie uvedených inštitúcií.
-

V marci vyšiel XVI. Zborník Oravského múzea venovaný
osobnosti P.O.Hviezdoslava, ktorého 150. výročie narodenia si
v minulom roku pripomenula slovenská verejnosť. Zborník OM
obsahuje odborné príspevky, ktoré odzneli na vedeckej konferencii
v Dolnom Kubíne. V kapitole Spoločnosť je uvedená história
Čaplovičovej knižnice, bohatstvo teologickej zbierky i kultúrnoliterárne zaujímavosti. Kapitola Príroda sa zaoberá floristickými
pomermi

Tupej a Ostrej skaly, hradného brala v Oravskom

Podzámku, ale aj Babej hory a stavom vodného vtáctva na základe
zimného sčítania vtákov.
-

Folklórista Gustáv Socháň, umelecký vedúci folklórneho súboru
KUBÍNČAN oslávil svoju 50 v kruhu dolnokubínskych priateľov
a vzácnych hostí. Jubilantovi pogratulovali primátor mesta Dr. Ľ.
Bláha, známy slovenský folklórista Jaroslav Ševčík, primátor
mesta Šahy Ing. Hán Lovy, oravskí folklóristi a o veselú atmosféru
na stretnutí sa postarala ľudová muzika folklórneho súboru
ROZSUTEC z Terchovej.

-

Dňa 30. marca

si oravská verejnosť pripomenula nedožité

sedemdesiate narodeniny jasenovského rodáka Milana Kleňa
/1930-1998/, ktorý žil v Dolnom Kubíne. Pôsobil ako učiteľ,
vedúci odboru školstva a kultúry, publicista, féjtonista, poviedkár,
autor kníh Premeny Oravy, Súbežnice života oravského človeka ,
Múdrosť srdca, Florin. Manželka Mária Kleňová vydala
bibliografiu tlačených príspevkov M.Kleňa, ktorých je okolo 450.
-

Kultúrne pamiatky tvoria jednu z najvýznamnejších oblastí
kultúrneho

dedičstva

krajiny.

V okrese

Dolný

Kubín

je

evidovaných 114 nehnuteľných a 329 hnuteľných kultúrnych
pamiatok. Nehnuteľné kultúrne pamiatky okresu tvoria historické
objekty, ľudová architektúra a archeologické lokality. Hnuteľné
pamiatky sú sakrálneho charakteru a tvoria súčasť chrámových
interiérov. Ochrana kultúrnych pamiatok si vyžadovala finančné
príspevky od štátu, ktorých však bol nedostatok, preto obnova
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kultúrnych pamiatok upadala.

Druhým zdrojom, z ktorého je

možné čerpať finančné prostriedky je štátny fond PRO
SLOVAKIA. V našom meste sa o fasády meštianskych domov na
historickom námestí staral mestský úrad, o župný dom OG, o
Čaplovičianu Oravské múzeum a o kostoly príslušné farské úrady .
-

Dňa 1. apríla sa v Domčeku konal IX. ročník súťaže MISS
ORAVA GAUDEAMUS, ktorej sa zúčastnilo 9 finalistiek.
Víťazkou sa stala 16-ročná Janka Domiňáková z Rabče, ktorá
svojím prejavom najviac presvedčila odbornú porotu. Jej členom
bol aj ružomberský futbalista , rodák z Dolného Kubína, František
Mikuláš, ktorý víťazku dekoroval. Prvou vicemiss sa stala 17ročná Monika Blahútová z Novote a druhou vicemiss 17- ročná
Patra Dendisová z Lokce. Najviac hlasov z početného obecenstva
a cenu Miss sympatia získala 15-čočná Leonarda Bučková
z Dolného Kubína.

-

Klub mladých pripravil v apríli nasledovné podujatia: besedu
s odborníkmi na tému apríl – mesiac lesov, informačný večer o
rastline Aloe Vera, besedu s odborníkmi pod názvom Poznaj sám
seba, besedu na tému správna výživa, kurz o výrobe veľkonočných
kraslíc, diskotéky, voľné klubové vcečery. Filmový klub 23
premietol fínsky film JUHA a anglický film Sud prachu.

-

Dňa 8. apríla sa v mestskom kultúrnom stredisku konal
Protidrogový koncert nazvaný LE FREAK. Vystúpila na ňom
známa speváčka Katarína Korcek, Peter Markuliak , pochádzajúci
z Dolného Kubína, Peter Lipa ml., Janko Lehotský a Miro Hank.
Diváci si mali možnosť vypočuť kvalitnú muziku vďaka
bohatému repertoáru mladých hudobníkov. Napriek tomu, že na
koncerte vystúpili umelci skutočne zvučných mien slovenskej
hudobnej scény, kubínska mládež nemala záujem podporiť svojou
prítomnosťou

koncert

takéhoto

charakteru.

V poloprázdnej

divadelnej sále, oblepenej plagátmi propagujúcimi zdravie vyznel
koncert dosť neosobne a stroho. Ako povedal Marko Sališ, jeden
z organizátorov koncertu, získať finančné prostriedky na túto
akciu bolo nesmierne náročné. Prekvapujúce je, že podporiť
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koncert sa neodhodlali žiadne firmy ani inštitúcie, ale fyzické
osoby.
-

V sobotu 8. apríla sa v Senici uskutočnil V. ročník Medzinárodnej
súťažnej prehliadky folk, blue-grass a country kapiel, sólistov
a country tancov Senický kľúčik 2000. Po tretíkrát

sa ho

zúčastnila aj dolnokubínska skupiny PLTNÍCI, ktorej sa naozaj
darilo. V kategórii A I. do 12 rokov si Pltníčatá v zložení Jakub
Šupka, Michaela Tóthová a Eva Šupková vybojovali prvenstvo.
V kategórii A II. získala časť Pltníkov - Peter Medveď, Zuzana
Andrisová a Alenka Spišáková 3. miesto. Duo Nilo a Maco
v kategórii A III. získali 1. miesto a zároveň Peter Medveď získal
za svoju prvotinu „Zo sna“ 2. miesto v súťaži autorov. V poslednej
voľnej kategórii sa prezentovala celá kapela, ktorá získala 2.
miesto. Pltníci išli tohto roku na trh s vlastnou kožou. Na ôsmich
vlastných skladbách sa podieľali Peter Medveď, Miroslav
Trnovec, Ivana Záňová a Juraj Šupka. Práve tieto by sa
v budúcnosti mohli stať základom autorského repertoáru kapely.
-

Hudbou ožila aj stará piváreň v Dolnom Kubíne. Dlho bola
zatvorená, v apríli tu začali podnikať traja mladí Ružomberčania.
Aby prilákali ľudí, lebo v Dolnom Kubíne je 70 krčiem, posedenie
spríjemňovali rockovou hudbou z CD nosičov, ale aj koncertom
hudobnej skupiny Horizont a dixielandovej kapely Hot Sound
Dixi Band.

-

Dňa 11. apríla bola vo výstavńej sieni MsKS sprístupnená
verejnosti zaujímavá výstava amatérskych výtvarníkov Milana
Sojčáka z Chlebníc a Štefana Smržíka z Námestova pod názvom
„Kov a drôt v rukách človeka“. V ich tvorbe dominuje kov
a drôt v rôznych tvaroch a kombináciách, pričom prevládajú
úžitkové predmety – vešiaky, svietniky, podnosy, misy, tácne atď.

-

V apríli zorganizovalo mestské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne pre záujemcov kurz REIKI. Mystická cesta starovekých
majstrov, pomocou ktorej môžu byť ruky každého nástrojom
pokoja, mieru, harmónie a uzdravenia. Kurz viedol majster Reiki
Tibor Geljen.
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-

Koncom apríla navštívili členovia občianskeho združenia Cesty
a Pionier Švédsko. Počas sedemdňového pobytu realizovaného
vďaka finančnej podpore programu „Mládež a Európa“ navštívili
mesto Jonkoping, ktoré sa nachádza pri jazere Vättern.
Oboznámili sa s možnosťami využívania voľného času mladých
ľudí vo Švédsku, ktoré sú naozaj bohaté: návštevy múzea, divadla,
koncertom a klubov. Venujú sa aj športu, najmä basketbalu,
futbalu a golfu. Mladých Dolnokubínčanov zaujal aj školský
systém, ktorý sa od nášho líši aj tým, že vyučovanie je voľnejšie,
študenti sa nemusia prezúvať a obedy majú zadarmo. Najkrajším
zážitkom boli večery strávené na jazere v kanoe.

-

Dňa 30. apríla sa v sále MsKS v Dolnom Kubíne stretlo asi 200
detí z celého Žilinského kraja na Kubínskych spievankách. Išlo
o krajskú súťažnú prehliadku detských ľudových hudieb, detských
speváckych skupín a sólistov. Súťažilo sa v štyroch vypísaných
kategóriách. V programe vystúpilo 10 detských speváckych
skupín, 12 sólistov spevákov a 1 skupina inštrumentalistov.
Štvorhodinový maratón detských vystúpení a sprievodný program
– podvečerné vyhrávanie ľudových hudieb pred budovou
mestského kultúrneho strediska pripravili Krajský úrad v Žiline,
Okresné osvetové stredisko, Mestský úrad v Dolnom Kubíne
a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

-

Eva Bajčiová a Eva Lofajová pripravili v máji vo Florinovom
dome ručných prác žien pod názvom KRÁSA ŽIVOTU.

-

Dňa 2. mája bola v priestoroch Oravského múzea P.O.Hvizdoslava
slávnostne otvorená obnovená expozícia Pavla Országha
Hviezdoslava. Podľa návrhov scénaristov Miša A. Kováča
a Augustína Maťovčíka a vo výtvarnom riešení Rajmunda Lauru
je táto literárna expozícia podstatným spôsobom renovovaná
v pôvodnom inštalačnom zariadení architekta Z. Rossmanna /z
roku 1954/ v duchu nových hviezdoslavovských výskumov
a moderných
v obrazovej

muzeologických
skratke

prehľad

postupov.
životných

Expozícia

podáva

osudov

a obsah

básnikovho diela od narodenia cez prechodné zastávky a poetické
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vrcholy v námestovskom období /1879-1899/ až po záverečnú
fázu jeho tvorivých výbojov na sklonku života v dolnokubínskom
prostredí. Pôvodné inštalačné zariadenie a muzeálne artefakty
/básnikova pracovňa a i./ sú obohatené o dobový nábytok a nové
exponáty /napr. olejomaľby Miloša Bazovského, Ivana Žabotu,
ilustrácie k Hájnikovej žene od Martina Benku, kresba Janka
Alexyho, kolekcia 15 artprotisov Evy Trizuljakovej na námet
Krvavých sonetov a ďalšie/, ktoré v príťažlivom farebnom riešení
a celkovom uvoľnení priestoru jednotlivých panelov navodzujú
dojem akoby novej expozície.
-

Po úspešnom zvládnutí semifinálovej súťaže „Francúzska pieseň
2000“ , ktorej sa zúčastnilo 18 interprétov do celoslovenského
finále postúpila Mária Muráňová, študentka IV. ročníka Gymnázia
v Dolnom Kubíne.

-

Klub mladých v máji pripravil nasledovné podujatia: voľné
klubové

aktivity,

stretnutie

s odborníčkou

na

besede

o antikoncepcii pod názvom „Máj, lásky čas“, rozprávanie o lete
a prázdninových brigádach, prednášku „Zemské a kozmické
žiarenie – vplyv na človeka“, kurz „Práca so siderickým kyvadlom
a otočnou virguľou“, stretnutie so psychológom, beseda o správnej
výžive spojená s praktickými ukážkami, veľkú burzu kníh.
Filmový klub 23 premietol americký film Tri sezóny a anglický
film Láska prekliata.
-

Dňa 13. mája usporiadalo MsKS veľkú módnu schow
HVIEZDY. Išlo vlastne o každoročný záver kurzu malých
manekýnok, na ktorom sa predviedli. Šesťnásť malých dievčat
ukázali obecenstvu, čo sa v kurze naučili. V prestávkach medzi
predvádzaním mohli prítomní vidieť víťazov Mini playbach schow
2000 a tanečnú skupinu FRESH.

-

Domček CVČ v Dolnom Kubíne usporiadal okresnú detskú
spevácku súťaž ľudových piesní pod názvom Slávik Slovenska.
V dvoch kategóriách si svoje spevácke umenie otestovalo 25 detí
zo základných škôl dolnokubínskeho okresu. Za doprovodu súboru
pod vedením Leonarda Vajduláka

sa mladí slávici predstavili
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povinnou

piesňou a skladbou podľa vlastného výberu. Medzi

víťazov patrili Ivanka Kubačková zo ZŠ M.Kukučína Bysterec
v I. kategórii a v II. kategórii Pavol Kubáň zo ZUŠ P.M.Bohúňa,
ktorí postúpili do krajského kola súťaže Slávik Slovenska. Ako
náhradníčky porota určila Zuzanu Hábekovú a Paulínu Labudovú.
-

Dňa 14. mája sa v MsKS

sa Radošínske naivné divadlo

predstavilo hrou Stanislava Štepku „Včela v zime“.
-

Slovenská literárna verejnosť si v roku 2000 pripomenula 140.
výročie narodenia Martina Kukučína. Pri tejto príležitosti
pripravilo Oravské osvetové stredisko a mestské kultúrne stredisko
v Dolnom

Kubíne

v spolupráci

s Bibliografickým

ústavom

v Martine spomienkové oslavy dňa 17. mája v MsKS. Na
populárno-vedeckom

seminári odzneli referáty pracovníkov

Bibliografického ústavu MS /PhDr. Augustína Maťovčíka, DrSC.
Pavla Pareničku CSc, Petra Cabadaja/ o živote a diele Martina
Kukučína a o jeho pobyte v Južnej Amerike. Na spomienkovom
večery sa recitovalo, Kukučínovou hrou „Máje“ sa predstavil
divadelný súbor zo Zubrohlavy, zahrali žiaci ZUŠ P.M.Bohúňa.
-

V dňoch 22.-24. mája sa konala Krajská súťažná prehliadka
v prednese poézie a prózy žiakov Žilinského kraja. Vo všetkých
kategóriách

vystúpilo

24

recitátorov.

Medzi

úspešných

Dolnokubínčanov patrili: Janka Gregušková zo ZŠ M.Kukučína –
2. miesto v I. kategórii poézia,

Paulína Labudová zo ZŠ

M.Kukučína –2. miesto v II. kategórii próza, Barbora Medvecká
zo ZŠ M. Kukučína – Diplom za originálny prednes v II.kategórii
próza, Silvia Skubeňová z Gymnázia P.O.Hviezdoslava DK 2.
miesto vo IV. kategórii poézia, Ondrej Maťko z Gymnázia P.O.H.
v DK –3. miesto vo IV. kategórii próza, Martina Chomová
z gymnázia P.O.H. DK – 3. miesto v V. kategórii poézia. Malé
poetické divadlo pri Oravskom múzeu v DK sa umiestnilo na 1.
Mieste v kategórii divadelná poézia s hrou „Sokyne od Strečna“
v réžii Evy Lofajovej. Tým sa nominovalo na celoslovenskú
prehliadku Hviezdoslavov Kubín.
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-

Dňa 26. mája sa na minigolge v Dolnom Kubíne konal koncert
skupín VÍKEND a ORAVIA /Tomáš Ďaďo, Roman Revay, Miro
Jarčák/ spojený s tanečnou zábavou.

-

Dňa 29. mája sa konal v evanjelickom a. v. chráme v Dolnom
Kubíne koncert českej hudobnej skupiny Spirituál kvintet. Vo
svojom hudobnom odbore sú profesionáli.

Preplnený kostol

svedčil o záujme Dolnokubínčanov vypočuť si skupinu a vďaka
búrlivému potlesku zahrali o dve pesničky naviac.
-

Oslavy

Dňa detí 2000 sa v našom meste konali na voľnom

priestranstve pri Zimnom štadióne, ktoré pre najmenších a ich
rodičov pripravili Mestský a Okresný úrad, mestské kultúrne
stredisko a CVČ Domček. Počasie bolo vynikajúce. Tí najmenší si
poskákali po nafukovacom hrade, starší absolvovali rôzne súťaže ,
napríklad v zbieraní cukríkov. Požiarníci, zdravotníci a mestská
polícia pripravili deťom

zaujímavé ukážky z ich každodennej

práce. O príjemnú náladu sa postarali muzikanti zo základných
umeleckých škôl, ich súbory a hudobná skupina Rebeka. Večer
bol pre starších Juniáles v neďalekej Kopačke, kde do tanca hrala
country skupiny Korýtko.
-

Interiér Florinovho domu ožil dňa 5. júna výstavou , ktorú pri
príležitosti nedožitých 70. narodenín Milana Kleňa , z jeho
literárnej a výtvarnej pozostalosti pripravili pracovníci Oravského
múzea P.O.Hviezdoslava. Súčasťou vernisáže bolo aj uvedenie
knihy Milana Kleňa : Príliš ľudské vzťahy, v ktorej autor
neváhal odhaľovať povojnové neduhy, ľudskú malosť, smiešnosť
a zadubenosť. Krátku prózu, poviedky a fejtóny plné úsmevných
príbehov z rodín, úradov, škôl a krčiem, jednoducho tie príliš
ľudské vzťahy zozbierala manželka autora Mária Kleňová. Knihu
uviedli krstní rodičia , šéfredaktorka časopisu Senior Viera
Hojsíková a riaditeľ Bibliografického ústavu MS PhDr. Augustín
Maťovčík.

-

V dňoch 6.-30. júna sa konala vo výstavnej sieni mestského
kultúrneho strediska výstava

mladých autorov Igora Ľubeka

a Mirky Modelskej pod názvom SUGAR SWEET.
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-

V prvý júnový týždeň navštívil folklórny súbor KUBÍNČAN
Chorvátsko, kde sa zúčastnili XVIII. ročníka Prehliadky
slovenského folklóru krajanských súborov. Program Kubínčana ,
v ktorom nechýbali tance, piesne a oravské melódie sa krajanom
veľmi páčil. Najväčší

potlesk dostali za čísla „cepový zo

Žaškova“ a „fašiang z Dolnej Oravy“.
-

Začiatkom júna dolnokubínski herci vystupovali vo Francúzsku
s rozprávkou Malý princ. Pozvanie dostali od Francúzskeho
inštitútu a vystupovali v rámci týždňa slovenskej kultúry vo
Francúzsku.

-

V dňoch 8.-10. júna sa vo mestskom kultúrnom stredisku konala
X. veľká módna show pod názvom „Som, čo som“. Schow
pripravil Milan Ilčík. Do programu bolo zapojených 40 mladých
ľudí, modelky módno-tanečnej skupiny M+M. Predviedli módne
návrhy salónov Módy Plus Ružomberok, Petra Janotu, Kataríny
Pazderovej a Strednej priemyselnej školy textilnej v Ružomberku.
Z dolnokubínskych butikov sa predstavila Nina a Beverly Hills.

-

Dňa 14. júna sa v dolnokubínskom MsKS predstavili spievajúci
školáci v 16. kole populárnej súťaže HVIEZDIČKA, ktorú
organizovala ZŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne. Spevákov
sprevádzala

skupina

Spektfort

a v úlohe

moderátorky

sa

predstavila speváčka Libuša Gáliková. Divákom sa najviac páčila
pesnička „Vymyslená“ v interpretácii Tomáša Danču zo Strediska
sociálnej

starostlivosti

v Dolnom

Kubíne.

Druhá

skončila

Veronika Kacková a 3. miesto obsadili sestry Natália a Miroslava
Jurčiakové.
-

Vydavateľstvo Petra Hubu v Dolnom Kubíne si v tomto roku
pripomenulo 10. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti
vydalo knihu pod názvom Orava v časoch minulých i prítomných.

-

Dňa 17. júna usporiadalo Mestské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne úvodný ročník aerobik – maratónu. Aktívne sa zapojilo
do aerobic-maratónu 38 účastníčok a predcvičovateľky Lucia
Hattalová z Ružomberka a Jožka Kučeríková, Janka Váleková
a Alica Kostolánska z Dolného Kubína. Takmer štvorhodinový
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aerobikový kolotoč v kategórii do 30 rokov najlepšie zvládla
Andrea Leberská z Ružomberka, druhá bola Katarína Medvecká
a tretia Renata Priesolová, obe z Dolného Kubína. V kategórii nad
30 rokov sa umiestnila na 1. mieste Jaroslava Slosarčíková, na 2.
Táňa

Kozáčiková

a na

3.

Alena

Smolková.

Primát

najsympatickejšej súťažiacej si odniesla Silvia Smolková.
-

Dňa 18. júna sa folklórny súbor KUBÍNČAN zúčastnil na VII.
Dňoch slovenskej kultúry v poľskej Jablonke. Program festivalu
pripravili Spolok Slovákov v Poľsku, ústredný výbor v Krakove
a oblastný

výbor

v Jablonke,

Okresné

osvetové

stredisko

v Dolnom Kubíne v spolupráci s Krajským úradom v Žiline
a s príspevkom Štátneho fondu PRO SLOVAKIA.
-

Dňa 22. júna sa v mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom
Kubíne konal koncert hudobnej skupiny STRIX.

-

Dňa 28. júna sa konal v mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom
Kubíne koncert známeho moravského speváka Jožka Černého.

-

V priestoroch Centra Orava v Dolnom Kubíne sa dňa 28. júna
uskutočnilo spomienkové podujatie

a seminár o živote a diele

literárneho historika, bibliografa, spisovateľa a regionalistu Oravy
Jozefa Kohutha /1828-1900/ pri príležitosti 100. výročia jeho
smrti. Podujatie skončilo položením kvetov na hrobe J. Kohutha
na cintoríne v Dolnom Kubíne. J. Kohuth vyštudoval teológiu a od
roku 1856 pôsobil ako farár v Dolnom Kubíne. Zaslúžil sa aj
o postavenie

novej

školy.

Ťažisko

jeho

práce

je

v literárnohistorickom výskume, v ktorom zhromaždil množstvo
bibliografických
a literatúre.

údajov,

Venoval

sa

najmä

k bernolákovskému

skúmaniu

rukopisných

hnutiu

pamiatok,

vyhľadával bibliografické dáta, pripravoval široko koncipovaný
prehľad slovenskej katolíckej spisby z rokov 1700-1894.
-

Známa dolnokubínska hudobná skupina AYA /Mário Tománek,
Boris Lettrich, Vladimír Kubala, Rado Pažej/ pokrstila svoje nové
v poradí tretie cédečko pod názvom TRY. CD obsahuje 13
pesničiek, niektoré /So mnou a Teším sa na teba/ sú známe zo
slovenského rozhlasu. Pesnička pod názvom Aj tak skončím pod
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zemou mala natočený videoklip, ktorý mal premiéru v TV
Markíza v relácii Raňajky.
-

Od 1. júla rozšírilo Infoštúdio mesta Dolný Kubín svoju
programovú ponuku o vysielanie programov TV Global. Je to
spojenie lokálnych televízií Slovenska, ktoré vzniklo z iniciatívy
majiteľov súkromnej košickej televízie TV Naša. Do siete je
zapojených vyše 20 televíznych staníc a naši diváci si mohli
pozrieť lokálne TV vysielanie v Košiciach, Snine, Humennom,
Žiline, Hlohovci, Banskej Bystrici , Devínskej Novej Vsi ,
Rožňave atď.

-

Dňa 2. júla začali pred hotelom Park v Dolnom Kubíne obľúbené
nedeľné koncerty. Počas mesiaca júla si Dolnokubínčania mohli
vypočuť folkového speváka Petra Medveckého, skupinu Rosičky
z Dolného Kubína, dychovú hudbu Istebňanka z Istebného
a skupinu STRIX.

-

Pod názvom Rezonancie 2000 alebo Júlový Kubín začali
v našom meste

dňa 2. júla kultúrno-športové podujatia, ktoré

Kresťanské spoločenstvo pripravovalo počas celého mesiaca.
Obsahovali podujatia ako koncerty spevákov a hudobných skupín,
športové súťaže, nočný pochod. Pri zimnom štadióne bol pre
najmenších postavený indiánsky stan, kde na najmenších čakalo
hľadanie pokladu, plavba v kanoe, jazda na poníkoch a strieľanie
prakom na cieľ.
-

Tridsaťtri detí z Dolného Kubína ale aj okolia sa na začiatku leta
stretlo v Zázrivej, aby spoločne strávili prázdninový čas vo
výtvarnej dielni.
deťom

zaujímavý

Hlavná vedúca Katarína Hubová pripravila
a bohatý

program.

Okrem

kultúrnych

a športových aktivít sa mohli deti zapojiť do tvorivých výtvarných
dielní a osvojiť si mnohé výtvarné techniky ako napríklad
modelovanie z hliny, kašírovanie, batikovanie, práca s drôtom,
kresba pastelom, uhlíkom, tušom, technika mandaly. Každú
techniku viedol odborne prizvaný lektor a výsledné výrobky si deti
zobrali domov ako pamiatku na tábor.
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-

Na VI. Cyrilometodejských oslavách v Malatinej sa stretli oravskí
folklóristi, medzi ktorými nechýbal dolnokubínsky folklórny
súbor KUBÍNČAN v programe „jarmočné vyhrávanie“.

-

Dňa 8. júla sa v redakcii Oravy konalo vyžrebovanie veľkej jarnej
súťaže. Medzi šťastnými výhercami patrili Dolnokubínčania
Miroslav Zrník, Pavol Líška a Margita Kubasová.

-

Okolo 200 praiznivcov rocku sa zišlo v sobotu 22. júla na
Kuzmínove v Dolnom Kubíne na III. rockovom zábere.
Predstavilo sa sedem rockových skupín zo Slovenska. Úspešná
bola dolnokubínska rocková skupina TARGO /Roman Révai,
Miro Kvašňovský, Juraj Pracný, Vlado Pavlo, Ján Šuvada/, ktorá
roztancovala divákov. K dobrej nálade prispela opekaná klobása
a pivo. Z Dolného Kubína vystupovali ďalšie dve

skupiny:

STRIX a BUSTER.
-

Dolnokubínska hudobná skupina PLTNÍCI sa počas tretieho
júlového

víkendu

zúčastnila

už

po

tretíkrát

najväčšieho

slovenského festivalu country, folku, bluesgrassu a trampu
v Banskej Štiavnici pod názvom STRUNOBRANIE.
-

V poslednú júlovú nedeľu sa na Wojtasovej poľane pod Tatrami
konal goralský festival nazvaný Euroregión bez hraníc 2000,
ktorý pripravila Rada Euroregiónu Tatry, Úrad gminy bukowina
Tatrzaňska, obce Jurgów, Tatranská Javorina a Ždiar. V úvode
programu vystúpil dolnokubínsky folklórny súbor KUBÍNČAN.
Kultúrny program bol obohatený o ukážky remesiel, ľudového
umenia a tradičných zvyklostí, ochutnávky regionálnych potravín,
zbojnícke tance z Podhala, Oravy a Spiša pri goralskej vatre.

-

Počas augusta v nedeľných koncertoch pred hotelom Park
vystúpili hudobné skupiny STRIX z Dolného Kubína, RENONS
z Dolného Kubína, LEKRA z Dolného Kubína, MARTINER
z Martina a PETER MEDVECKÝ z Dolného Kubína.

-

Od 1. augusta nastúpil na post riaditeľa Oravskej knižnice PhDr.
Milan Gonda z Martina. Doterajšia riaditeľka Ing. Katarína
Vandlíková bude pôsobiť vo funkcii riaditeľky knižnice v Martine.
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-

V dňoch 11.-19. augusta sa v českom Hronove uskutočnil 70.
ročník

prestížnej divadelnej prejliadky pod názvom Jiráskov

Hronov a 2. ročník festivali CEC AITA/IATA. Slovensko
reprezentoval divadelný súbor V.S.O.P. Hviezdoslav z Dolného
Kubína. Predstavil sa s hrou „Hájnikova žena – zabíjala...“
v úprave a réžii Silvestra Lavríka. Súbor absolvoval dve
predstavenia a mal úspech, o čom svedčia mnohé pozvania do
zahraničia.
-

Dolnokubínske rockové skupiny HYPNOFUNCH, ORAVIA
a PROCES /Peter Medvecký/

sa dňa 13. augusta zúčastnili

festivalu oravských rockových skupín v Námestove.
-

Dňa 17. augusta bola vo Florinovom dome otvorená nezvyčajná
výstava pod názvom Veľké jubileum 2000, ktorej autorkou je
Katarína Ileninová. Výstava obsahovala

históriu kresťanských

rokov, ktorá sa začala písať v roku 1300. Výstava trvala do 20.
augusta.
-

Druhý augustový útorok sprístupnili v priestoroch mestského
kultúrneho

strediska

v Dolnom

Kubíne

predajnú

výstavu

dekoratívnej keramiky z tvorivej dielne Anny Modelskej.

Jej

tvorbu spájajú dva charakteristické póly. Jeden pól s tradičným
materiálom a technikou, druhý pól predstavuje slobodná práca
s keramickou hmotou v duchu dnešných výtvarných princípov.
Opiera sa hlavne o výrobu dekoratívnych a úžitkových predmetov
zhotovovaných na hrnčiarskom kruhu spolu s kombináciou ručne
dotvarovaných dekorov. Netradičný dizajn nádob a objektov
vyniká osobitnou tvarovou líniou.
-

Pod názvom Šanca pre lásku 2000 sa dňa 22. augusta v Dolnom
Kubíne už po tretikrát uskutočnilo festivalové koncertné turné
gospelovej hudby. Koncerty boli medzi mladými ľuďmi obľúbené.
V programe vystúpili skupiny April Quintet, ružomberský
dievčenský folk Mimicry, Metelica z Bardejova, Credo zo Zvolena
Skalka z Trstenej, Richard Čanaky a Braňo Letko s pieňami
„Chvál a ..... prekvapenie“.

-

Dňa 28. augusta sa vo Florinovom dome konala vernisáž výstavy
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pod názvom Človek a rastliny. Výstavu pripravila RNDr. Oľga
Removčíková, botanička Oravského múzea.
-

Dňa 29. augusta sa na minigolfovol ihrisku v Dolnom Kubíne
konala prehliadka hudobných skupín pod názvom ORAVA FEST
2000. Stretlo sa tu desať oravských hudobných skupín a priaznivci
dobrej hudby. Z dolnokubínskych skupín vystúpovali STRIX,
ORÁVIA, PLTNÍCI a TARGO.

-

Okresné osvetové stredisko v Dolnom Kubíne na začiatku
školského

roku sprístupnili v ZŠ Nemocničnej a v priestoroch

mrestského kultúrneho strediska putovnú výstavu pod názvom
Polícia očami detí, zloženú z najkrajších výtvarných prác
rovnomennej celoslovenskej súťaže.
-

Občianske združenie DIVERZITA a Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava pripravili netradičnú výstavu v Citadele Oravského
hradu pod názvom E 322 2000. Výstava bola zameraná na súčasné
medzinárodné umenie a návštevníci si mohli pozrieť obrazy,
fotky, plastiky a objekty z dreva a kameňa. Na výstave sa
podieľalo 30 umelcov zo Slovenska, Česka a Poľska. A prečo E
322 ? Nadväzuje na historické pozadie územia, lebo v tejto
lokalite sa v dobách pred Kristom stretávali kultúry rímskeho
a barbarského sveta, v stredoveku tadiaľto viedli obchodné cesty
spájajúce sever a juh Európy a dnes by to malo byť miesto, kde si
budú mladí ľudia vymieňať názory na umeleckú tvorbu, svoje
skúsenosti a zručnosti.

-

Divadelné spracovanie Hájnikovej ženy v réžii Silvestra Lavríka
a dramaturgii Karola Horváta dosiahlo maximum, čo sa na
amatérskych doskách získať dalo. S. Lavrík dostal ponuky
z profesionálnych divadiel a at odišiel. Súbor Hviezdoslav sa
odmlčal. Po personálnom preobsadení v súbore začal v septembri
2000 nacvičovať hru od Ferka Urbánka Pytliakova žena pod
vedením režiséra Karola Horváta.

-

V dňoch 22.-23. septembra sa konali DNI MESTA DOLNÝ
KUBÍN a súčasne XIX. KUBÍNSKY JARMOK.

To bola

príležitosť na vystúpenie mnohých súborov, medzi ktoré patrili:
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folklórny súbor

KUBÍNČAN, poľská hudobná skupina PÓL

GODZINY, country skupina MINIMAX, skupina historického
šermu,

estrádna

skupina

ÁTI

KLIMOVEJ

so

skupinou

EMINENT, detská ľudová hudba z Oravskej Polhory GOLUSKA,
hudobné skupiny TARGO, MODUL, ORÁVIA.
-

PhDr. Augustín MAŤOVČÍK, riaditeľ Bibliografického ústavu
Matice slovenskej , dostal za svoje celoživotné dielo Cenu
Ministra kultúry SR za rok 2000. Dolnokubínčania mali možnosť
stretnúť sa a pozhovárať s PhDr. Augustínom Maťovčíkom na
vedeckých seminároch Oravskej knižnice i Oravského múzea P.
O. Hviezdoslava. Bohatá je Maťovčíková publikačná činnosť.
Vydal

knihy

o dolnokubínskej

Čaplovičovej

Bibliotéke,

monografie oravských obcí, oravských dejateľov spracoval
v šesťzväzkovom
a výberovom

Slovenskom

bibliografickom

slovníku

Reprezentačnom

bibliografickom

lexikóne

Slovenska.
-

Tanečná skupina FRESH pod vedením Otta Draškoviča v CVČ
Domček mala rok 2000 veľmi úspešný. Miška Trnovcová, Mirka
Juráková, Mirka Tóthová, Evka Chomisteková, Marta Stančeková,
Katka Brenkusová, Adela Siváková, Zuzka Szekerešová a Evka
Kovalčíková nacičili 12 tanečných choreografií a naše mesto
reprezentovali na viacerých súťažiach. Na okresnom kole súťaže
moderných tancov v Dolnom Kubíne

získali 1. miesto, na

krajskom kole súťaže moderných tancov v Liptovskom Mikuláši
získali 1. miesto, na celoslovenskej súťaži moderných tancov
v Bratislave Ružinove sa umiestnili na 5. mieste.
-

Klub mladých MsKS v Dolnom Kubíne usporiadal

v októbri

tieto podujatia: otvorenie činnosti v novom školskom roku
spojené s besedou o nápadoch v činnosti klubu, voľné klubové
aktivity, čiže videofilmy, ping pong, počúvanie hudby, diskotéky,
beseda so psychológom, beseda o správnej výžive spojená
s ochutnávkou niektorých jedál, stretnutie s kozmetičkou na tému
jesenná starostlivosť o pleť, večer o literatúre pod názvom

129

literárna čajovňa. Filmový klub 23 uviedol americký film Hillary
a Jackie.
-

Oravské osvetové stredisko pripravilo v októbri a novembri
tvorivé

dielne

určené

pre

amatérskych

záujemcov

o ľudovoumelecké výrobky. Na prvej tvorivej dielni pod názvom
Papierová krása si účastníci vyskúšali a naučili sa techniky
zhotovovania kvetov, kytíc a vianočných

ozdôb. Obľúbená

hračka môjho detstva bol názov druhej tvorivej dielne. Jej
účastníci sa naučili zhotovovať tradičné handrové hračky /bábiky
a zvieratká/ pod odborným vedením lektora. Vianočné ozdoby zo
šúpolia

bol názov tretej tvorivej dielne. Účastníci sa učili

zhotovovať z tohto materiálu postavy anjelov, hviezdy, betlehemy.
-

Centrum voľného času detí a mládeže Domček uskutočnil
víkendovú tvorivú dielňu pre deti /27.-29.10.2000/. Tvorivej
dielne II. sa zúčastnilo 21 detí a pod odborným vedením Kataríny
Hubovej a Jany Tarabovej si vyskúšali prácu s drôtom. Počas
pobytu

v Zázrivej mali možnosť aj športového vyžitia

v priestoroch zariadenia CVČ.
-

Dňa 10. októbra divadelné dosky mestského kultúrneho strediska
ožili netradičným a šokujúcim tanečným predstavením Na vaše
hroby podľa románu francúzskeho spisovateľa Borisa Viána
Napľujem na vaše hroby. Režisérom a choreografom predstavenia
bol Ján Ďurovčík, účinkovali

známi bratislavskí herci Dušan

Cinkota, Igor Holováč, Monika Haásová a ďalší.
-

Dňa 16. októbra

sa v zasadačke Okresného úradu v Dolnom

Kubíne konal seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia
Antona

Kociana

a múzejníka.

/1900-1984/,

Seminár

pedagóga,

pripravilo

P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

Oravské

prírodovedca
múzeum

Na seminári odzneli

príspevky, ktoré priblížili Antona Kociana ako prírodovedca,
pedagóga, zanieteného

turistu i ochráncu prírody a spomienky

/manželky Etely a syna Jaroslava/ odkryli aj čo-to zo súkromného
života. A. Kocian úzko spolupracoval s Botanickým ústavom
Karlovej univerzity v Prahe, Slovenským hydrometeorologickým
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ústavom , ale aj s poprednými osobnosťami z oblasti prírodných
vied

napr.

univerzitným

profesorom

Júliusom

Nyárádym

z Rumunska. Prispel k usporiadaniu zbierok Karpatského múzea
v Poprade,

Slovenského

národného

múzea

v Martine

a v Oravskom múzeu, kde pracoval ako kustód a lektor. Pre
činorodého

charakteristiku

života

Antona

Kociana

sa

pravdepodobne najlepšie hodia slová Milana Kleňa, ktoré napísal
v nekrológu: „Anton Kocian mal svoj botanický svet. A keďže boli
v ňom okrem vecí na zemi aj poniektoré z tých vecí medzi zemou
a oblohou, mal aj svoj botanický vesmír...“
Na seminári vystúpil aj Spevokol oravských učiteľov. Vo
Florinovom dome bola otvorená výstava pod názvom

Anton

Kocian – pedagóg, prírodovedec a múzejník. O 16. hodine sa
uskutočnila pietna spomienka na cintoríne v Mokradi.
-

Dňa 19. októbra

sa v mestskom kultúrnom stredisku konalo

divadelné predstavenie hercov divadla Maškrta z Košíc pre deti
pod názvom „Pavilón snov a výmyslov“.
-

Dňa 26. októbra sa v mestskom kultúrnom stredisku konala súťaž
o najlepšiu starú mamu a starého otca z príležitosti mesiaca
úcty k starším. Súťažili štyri dvojice pod moderátorskym
dohľadom Jána Valentíka. V prvom kole bolo spievanie
ľubovoľnej pesničky alebo recitovanie básničky, v druhom kole
vyrábali vianočné ozdoby, rozprávali o svojich snoch a súťaženie
ukončili spoločnou ukážkou najobľúbenejšej

hry. Jednotlivé

súťažné kolá boli popretkávané hovoreným slovom herečky Márie
Kráľovičovej

a o hudobný

doprovod

sa

postarala

skupina

Babucha. Súťažili tri staré mamy s vnučkami a jeden starý otec so
svojou vnučkou. V silnej konkurencii zvíťazil starý otec Jaroslav
Rišian s vnučkou Alžbetkou Labudovou, ktorý si porotu získal
hovoreným slovom, keď neraz zatienil i moderátora Jána
Valentíka.
-

Na svojich starých rodičov nezabudli žiaci ZŠ A. Radlinského,
ktorí im z príležitosti mesiaca úcty k starším

pripravili na

predposlednú októbrovú nedeľu kultúrny program /piesne,
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básničky, tance a scénky/ pod názvom „Vnúčatá starým
rodičom“ v mestskom kultúrnom stredisku.
-

Oravská knižnica je známa svojou bohatou kultúrno-výchovnou
činnosťou. Či už organizovaním stretnutí so spisovateľmi,
prípravou

programov

pri

príležitosti

jubileí

významných

oravských literátov, ale aj aktívnym vedením mladých ľudí k
umeleckej tvorbe. Pri Oravskej knižnici pracuje už dva roky
Literárny klub FONTÁNA, ktorý združuje 15 záujemcov /Iveta
Grootová, Michal Skála, Jarka Kulinová, Peter Varga,

Tomáš

Toček, Miro Líška, Lenka Červeňová, Peter Tomáň, Peter
Varman, Erika Juráková, Maja Muráňová, Milan Čukča, Michal
Kalinič a ďalší/ o písanie poézie a prózy. Sú medzi nimi žiaci
základných škôl, študenti stredných škôl, vysokoškoláci i starší ,
ktorí tu získavajú praktické vedomosti z oblasti jazyka a štylistiky.
Členom klubu pomáhali lektorka Otília Štepitová a Katarína
Kasalová, pracovníčka knižnice. Svoju tvorbu publikovali
v regionálnych novinách, literárnom časopise Dotyky a výsledkom
ich činnosti bol aj zborník literárnych prác pod názvom „ Na
úteku“.
-

Dňa 23. októbra pripravila Oravská knižnica pre záujemcov
besedu so spisovateľom, publicistom a kultúrnym pracovníkom
PhDr.

Konštantínom

Horeckým.

Besedovalo

sa

o jeho

najnovších dielach pod názvom „Zločin kráča Európou“ a
„Brechanie na pokojných pocestných“. Konštantín Horecký hoci
má 75 rokov, je plný energie, dokonca vlani lietal na rogale.
-

V dňoch 20.-25. októbra sa konal už 78. ročník SCÉNICKEJ
ŽATVY v Martine, na ktorom sa zúčastnilo z Dolného Kubína
Malé poetické

divadlo

pôsobiace pri

Oravskom

múzeu

P.O.Hviezdoslava. Predstavili sa hrou „Sokyne od Strečna“.
-

V dňoch 1.-15. novembra si mohli Dolnokubínčania pozrieť vo
výstavnej sieni mestského kultúrneho strediska

VI. ročník

celoštátnej tematickej výtvarnej súťaže a putovnej výstavy
s protidrogovým zameraním pod názvom „Prečo som na svete
rád/rada... lebo je tu veselo“.
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-

V pondelok dňa 6. októbra zorganizoval Miestny odbor Matice
slovenskej v Dolnom Kubíne matičné popoludnie pri príležitostí
viacerých výročí. Matičné popoludnie otvoril predseda MO MS
Ing. Vladimír Mišala. Úvod pripraveného programu bol venovaný
185. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. S jeho životom a dielom
oboznámila prítomných Dr. Mariana Šuhajová, profesorka
tunajšieho gymnázia. Referát Mgr. Rastislava Stančeka, kaplána
evanjelickej a. v. cirkvi v Dolnom Kubíne, bol zameraný na
duchovný život Ľudovíta Štúra. Vedecký tajomník MS Tomáš
Vinkler venoval niekoľko slov Ľ.Štúrovi, nosnou časťou jeho
príhovoru bolo 125. výročie zatvorenia Matice slovenskej.
Spoločenskú atmosféru počas menovania prvých slovenských
biskupov Jána Vojtaššáka, Mariána Bláhu a Karola Kmeťku pred
80 rokmi priblížil Mons. Alfonz Letanovský, rímskokatolícky
dekan. Na margo listu židovských historikov obviňujúcich
biskupov zo spoluzodpovednosti za deportáciu slovenských Židov
do poľského koncentračného tábora Osvienčimu

Mons.

Letanovský poznamenal, že jeho obsah nemožno považovať za
hodnoverný, pretože vychádza z komunistickej brožúry. Prítomní
si vďaka Petrovi Maruniakovi, vedeckému pracovníkovi Matice
pripomenuli

aj

85.vVýročie

narodenia

Arverda

Greberta,

dolnokubínskeho rodáka, ktorý počas svojho života pôsobil ako
diplomat. O hudobný doprovod na matičnom stretnutí sa postaral
spevácky súbor Rosička pod vedením p. Prídavka.
-

Klub mladých MsKS v Dolnom Kubíne v mesiaci november
pripravil nasledovné podujatia: voľné klubové aktivity, podujatie
Fitness, rozprávanie o zákernej chorobe AIDS s pracovníčkou
Centra podpory zdravia, stretnutie so psychologičkou pod názvom
Poznaj sám seba, stretnutie s odborníčkou na správnu výživu,
Fitness – čo sa skrýva pod týmto názvom. Filmový klub 23
premietol belgicko-francúzský film „Toto hrdina“ od Jaca van
Dormaela.

133

-

Mestské kultúrne stredisko dňa 7. novembra žilo tancom
a predvádzaním.

Konal sa konkurz do 4. ročníka kurzu

manekýnok. Šancu mali dievčatá a chlapci vo veku 5-12 rokov.
-

Európska únia vyhlásila 8. november 2000 za Deň mládeže. Jej
cieľom bolo práve v tento deň prostredníctvom rôznych podujatí
priblížiť mladým ľuďom najväčší grantový program „MLÁDEŽ“ ,
zameraný na podporu voľno-časových aktivít. V Dolnom Kubíne
mali mladí ľudia zabezpečený voľný prístup na internet, kde na
adrese www. iuventa.sk/nafym

mohli podrobne informovať

o možnostiach, ktoré im EÚ poskytuje. Podľa Evy Teťákovej,
konzultantky programu pre Žilinský kraj, sú dnešní mladí ľudia
pohodlní a neustále sa spoliehajú na pomoc dospelých. EÚ im
poskytuje obrovské možnosti

ba

i realizáciu, finančne ich

podporí a napriek tomu je veľmi málo tých, ktorí ich využijú.
-

Dňa 9. novembra sa v Domčeku CVČ konala zábavno-tanečná
súťaž „Tanečný maratón“. Tanečný maratón pripravili výchovné
pracovníčky z úseku pre prácu s mládežou pod myšlienkou „Dňa
boja proti rasizmu a xenofóbii“. Domček CVČ už tri roky
spolupracuje s dobrovoľnými pracovníkmi rómskeho pôvodu,
ktorí túto tanečnú súťaž pre 87 detí zorganizovali. Pracovníci Otto
Draškovič, Jozef Pleško a Miroslav Hrudál vytvorili tanečné
štúdio pre deti od 6 do 17 rokov a najlepší sa mohli stať členmi
tanečnej skupiny FRESH a tanečného divadla.

-

Dňa 15. novembra pripravila Oravská knižnica v Dolnom Kubíne
v spolupráci s agentúrou Závislosť

pre záujemcov besedu na

tému drogovej závislosti. Pozvanie prijali šéfredaktor časopisu
„Závislosť“ PhDr. J.Mazár a jeho spolupracovníci.
-

Dňa 16. novembra sa v priestoroch Oravskej knižnice konala
beseda so spisovateľkou pre deti a mládež p. P. Kováčovou so
žiakmi ZŠ A. Radlinského.

-

V novembri

2000

KAKAUKOVÁ

vyšla

vo

vydavateľstve

PRINCEZNÁ,

ktorej

Motýľ

knižka

autorkou

je

Dolnokubínčanka Blažena Mikšíková, rod. Gromadová. Kniha
je určená všetkým deťom, ktoré nemajú radi mlieko. Hovorí
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o malej princezničke, ktorú vyčaruje duch pralesa z kvetov
kakaovníka a posiela ju do sveta, aby pomáhala zvieratkám
i ľuďom a samozrejme aby našla svojho princa. Blažena
Mikšíková je autorkou knižky pre deti pod názvom DÚHENKA,
ktorú česká televízia sfilmovala a na STV 1 si ju mohli slovenskí
diváci pozrieť 25. decembra o 20. hodine . Ku knižke BELÁSOK,
ktorá vyšla v minulom roku napísala autorka pokračovanie.
Rozprávku

BELÁSOK

vydalo

vydavateľstvo

Mladé

letá

Bratislava. V súčasnosti pracovala na rozprávke FÚZIKOVÉ
AUTÍČKA.
-

Vo štvrtok 16. novembra sa v mestskom kultúrnom stredisku
konal III. ročník cyklu SÁM SEBOU. Hosťom Milana Ilčíka bol
tentokrát

spevák

Roman

Revai.

Viacmenej

nepravidelné

medailóny Dolnokubínčanov, ktorým sa podarilo v živote niečo
dosiahnúť mali doteraz skôr komorný charakter. Roman Révai to
však zvrátil a plná divadelná sála bola svedkom na naše pomery
veľkolepej koncertnej schow. Hoci Roman vyhlasoval, že o sebe
nemá čo povedať, vďaka brilantnosti moderátora M. Ilčíka sa
diváci toho dozvedeli dosť. Medzi Romanovými hosťami, ktorých
si pozval , na koncerte vystúpili kapely Moskyt a Elektra, spevák
Tomáš Ďaďo, Boris Lettrich, Alek Mala, Bobo Kantor. Zlatým
klincom večera bolo vystúpenie hudobnej skupina TERGA,
v ktorej Roman Révai v súčasnosti spieva.
-

V piatok 17. novembra sa v priestoroch oravskej knižnice
uskutočnil krst Zborníka básni nazvaného „Na úteku“, do
ktorého autorsky prispela 12-členná básnická družina literárneho
klubu FONTÁNA. Krstnou mamou sa stala pani Otília Štepitová,
ktorá vo svojom príhovore čitateľom poznamenala: „Tematikou je
osobná reflexia, reagovanie na známy i neznámy stav duše, vnútra
človeka, alebo na vonkajšie podnety, ktoré nás znepokojujú. Čiže
nič cudzie, je to v nás a okolo nás. Preto verše presahujú osobnú
skúsenosť, sú vlastne vnútornými pocitmi nás všetkých. Láska,
sklamanie, rozčarovanie, samota. Večná ľudská téma ...“
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-

V druhej polovici novembra vo výstavnej sieni MsKS

mohli

návštevníci vidieť jubilejný V. ročník výtvarnej výstavy pod
názvom INŠPIRÁCIE 2000. Základná umelecká škola I. Ballu
tak

už

po

piaty raz

poskytla

možnosť

vystavovať

32

dolnokubínskym profesionálnym , ale aj neprofesionálnym
výtvarníkom. Koncepcia výstavy spočívala na troch nosných
žánroch – figure, zátiší a krajine. Takéto nenásilné usporiadanie
umožňuje zaujímavé porovnania riešení výtvarných problémov
a netrieští zbytočne našu pozornosť. Aj keď vystavené práce mali
rozdielnu výtvarnú úroveň, zámerom výstavy nebolo porovnávať
kvalitu výtvarných prác, ale všetkých povzbudiť k novým
počinom a citlivým pohľadom na svet ich odradiť od stereotypov
akéhokoľvek druhu.
-

Dňa 17. novembra sa v priestoroch CVČ Domček uskutočnilo
predstavenie muzikálu HAMLET, vytvoreného na motívy
známeho Shakespearovho diela. Divákovi sa naskytla otázka, či
zostane zachovaná klasická forma diela, alebo mladí herci,
študenti IV. ročníka muzikálového herectva JAMU v Brne,
predvedú niečo nové, netradičné, ako to v poslednej dobe býva
zvykom. Muzikál však svojou tradičnou klasickou koncepciou
spojenou s mierne odľahčeným prejavom hercov skutočne splnil
očakávania každého diváka.

-

Dňa 21. novembra zorganizovalo Oravské osvetové stredisko
v priestoroch mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne
stretnutie recitátorov poézie a prózy formou tvorivej dielne
recitátorov a učiteľov. Lektorkou podujatia bola PhDr. Eva
Kollárová z Univerzity M. Béla v Banskej Bystrici, ktorú si so
záujmom vypočulo 33 učiteľov. Program obsahoval prípravu
recitátora, výber textov, odporúčanie a informáciu o vhodnej
literatúre. Ďalšou časťou bolo hodnotenie prednesu oravských
recitátorov na 46. Hviezdoslavovom Kubíne odbornou porotou,
ukážka

analýzy

súčasných

prednesov

–

kombinácia

videozáznamov a živých prednesov. So svojimi dlhoročnými
skúsenosťami v práci s detskými recitátormi na základnej škole sa
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podelili s prítomnými učiteľky ZŠ M.Kukučína Števonková,
Bezáková a Lehotská.
-

Dňa 27. novembra vo Florinovom dome bola otvorená výstava
obrazov mladého výtvarníka Ľudovíta Polčica. Kurátorkou
výstavy s názvom DE PROFUNDIS

bola

PhDr. Zuzana

Bartková. Ľ.Polčic /nar. 1973 /, rodák z Dlhej nad Oravou,
absolvoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Bratislave
propagačnú grafiku a Výtvarnú katedru Fakulty humanitných
a prírodných vied na UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti
pôsobí ako asistent na katedre maliarstva Fakulty výtvarných
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Venuje sa maľbe
a voľnej grafike a doteraz mal 6 výstav zo svojej tvorby.
-

Dňa 28. novembra sa v priestoroch Domčeka CVČ uskutočnil
benefičný koncert pod záštitou primátora mesta. Na koncerte sa
predstavil český hudobník Jiří Dohnal so svojím nezvyčajným
hudobným nástrojom – sitár, ktorého pôvod siaha do 13. storočia
a bol obľúbeným hudobným nástrojom šľachty. Súčasťou koncertu
bolo aj rozprávanie o ďalekých cestách po Indii a premietanie
diapozitívov. „Koncert pre sitár „

usporiadala

dolnokubínska

pobočka Spoločnosti Joga v dennom živote. Finančný výťažok
z koncertu bol venovaný na dokončenie Detského krízového
centra v Bratislave.
-

Dňa 30. novembra
strediska

sa v divadelnej sále mestského kultúrneho

konalo divadelné predstavenie rozprávky TRI

PRASIATKA v podaní hercov divadla SNP z Martina.
-

Dňa 30. novembra Okresné osvetové stredisko v spolupráci s CVČ
Domček pripravilo prehliadku konferencierov a moderátorov.
Do dvojkolovej súťaže sa mohli prihlásiť záujemci vo veku 15 –
35 rokov. V prvom kole bola interpretácia troch krátkych
spravodajských textov na ľubovoľnú tému v trvaní najviac 1,5
minúty. V druhom kole sa súťažilo v interpretácii moderátorskeho
textu v ľubovoľne uvolenej relácii napr. rozhlasovej, televíznej,
športovej,

pesničkovej,

informačnej,

zábavnej,

vzdelávacej,

vážnej, pre deti, mládež , atď. v časovom limite 3 minúty.
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-

Tradičné

stretnutie

s Mikulášom

kultúrnom stredisku dňa

sa

konalo

v mestskom

3. decembra. Okrem stretnutia

s Mikulášom sa konal bohatý kultúrny program. Hneď v úvode sa
predstavila v štýle country hudobná skupina HOP CUP. O tom ako
vznikli okolité vrchy Choč, Kubínská hoľa, Babia hora a ďalšie sa
mohli deti dozvedieť z rozprávky „O OBROCH“, ktorú zahrali
členovia divadielka FEMINA a Malého poetického divadla pri
Oravskom múzeu. O dobrú náladu sa postarala dievčenská
skupina

tanečno-spevácka

SCAT,

ktorá

zaspievala

svoje

najznámejšie hity a pridala niečo aj z pripravovaného cédečka.
Nakoniec prišiel Mikuláš s plným batohom dobrôt, ale najprv mu
deti museli zaspievať, zarecitovať a zatancovať .
-

Pod názvom „Rút Lichnerová- autorkin dolnokubínsky návrat“
sa v Oravskej knižnici uskutočnilo dňa 4. decembra stretnutie so
spisovateľkou, ktoré bolo spojené s krstom jej najnovšej knihy
„RIEKA – príbeh bielej, ružovej a tyrkysovej „. Celé podujatie
moderoval PhDr. Milan Gonda, riaditeľ Oravskej knižnice
a básnik Rudolf Jurolek. Rút Lichnerová, rodená Kušnieriková,
rodáčka z Dolného Kubína začala písať v 80-tych rokoch. Prvá
knižka pod názvom „V kremenisku“ vyšla v roku 1989. Doteraz
vydala päť knižiek, okrem dvoch spomenutých to sú tituly
„Šahíziho tabía“ /1994/, „Slepá rybka“ /1998/ a monografia
„Jozef Kollár“.

-

Obdobie adventu a príchod Vianoc je čas, kedy už po štvrtýkrát
v našom meste pracovníci Všeobecnej úverovej banky v Dolnom
Kubíne zorganizovali benefičný koncert, ktorý sa konal
v rímskokatolíckom

kostole

Povýšenia

sv.

Kríža.

Heslom

podujatia, ako povedal Ing. Igor Otepka, riaditeľ VÚB v Dolnom
Kubíne, je „Umenie získať“, čo symbolicky vyjadruje myšlienku,
že za peniaze je možné všetko získať, len nie pokoj, lásku alebo
zdravie. V rámci benefičného koncertu pre NsP v Dolnom Kubíne
vystúpili mladí umelci zo ZUŠ P.M.Bohúňa a hosťom večera bol
virtuóz Peter Michalica. Sponzorské dary vo výške 75 tisíc Sk
odovzdal

Ing.

Igor

Otepka

predstaviteľom

Nemocnice
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s poliklinikou

v Dolnom

Kubíne,

Trstenej,

Námestovu

a Špeciálnej základnej škole pre telesne postihnutých v Dolnom
Kubíne. Výťažok z koncertu vo výške 17 300 Sk prevzala
primárka detského oddelenia NsP v Dolnom Kubine MUDr. Mária
Lalinská od primátora Dr. Ľ. Bláhu.
-

Dňa 7. decembra sa uskutočnil vianočný koncert v evanjelickom
a. v. chráme. Najkrajšie sviatky roka spríjemnili melódie v podaní
komorného dychového telesa JUNIOR BRASS QUINTET.

-

Klub mladých MsKS pripravil v decembri nasledovné podujatia:
rozprávanie o správnej výžive a vianočných sladkostiach, klub pre
Vás..., rozprávanie o zákernej chorobe 3. tisícročia AIDS, beseda
pod názvom „Poznaj sám seba“ o komunikačnom tréningu, ukážka
a výroba vianočnej dekorácie, Vianoce v klube, posledná diska
tisícročia. Filmový klub 23 premietol anglický film „Tajnosti
a lži“ a americký film „Diktátor“.

-

CVČ Domček uskutočnil dňa 13. decembra pre deti a mládež
poučné pásmo pod názvom „ZVYKY NA LUCIU“. Obsahom
bolo rozprávanie o poverách, čaroch , bosorkách, lebo sa
tradovalo, že Lucia 13. decembra je deň bosoriek.

-

Dňa 14. decembra občianské združenie DIVERZITA uskutočnila
v mestskom

kultúrnom

stredisku

slávnostnú

premiéru

videofilmu MALÝ PRINC.
-

Dňa 17. decembra o 15. hodine sa uskutočnili v mestskom
kultúrnom

stredisku

ORAVSKÉ

VIANOCE.

Vystupovali

folklórne súbory. Oravské osvetové stredisko uviedlo XI. ročník
scénickej fresky o zvykoch
Oravské

Vianoce

sú

a bohatstve vianočných tradícií.

najväčším

oravským

zvykoslovným

programom a počas jedenástich rokov existencie oslovili vo
svojich štyridsiatich uvedeniach v rámci celého

Slovenska už

sedemtisíc divákov. Tento rok sa v Dolnom Kubíne predstavilo
120 účinkujúcich z deviatich oravských obcí a programovo
obsahovali zvyky na Katarínu, Ondreja, priebeh štedrovečernej
večere a vinše, koledy a betlehemské hry.
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-

Večer dňa 17. decembra sa uskutočnilo v mestskom kultúrnom
stredisku po dlhšej odmlke

REPETE Z REPETE. Skupina

Renons vystúpila v menšom obmenení: Milan Juriga, Gustáv
Chomistek, Ján Čilík, Miroslav Jurčiak, Ferdinand Mesároš,
Antónia Leginusová a Adriana Chomisteková. Moderátorom
podujatia bol Karol Polák ako hosť vystúpil Robo Kazík. Odzneli
najlepšie priesne roku 1995: 1. Vzdialená /I. Mihál/, 2. Dievčatko
oravskô /J. Zápotočný ,

3. Butterfly

/M.Čutka/, 4.

Smoliar

/A.Fogašová, M. Kuna/, 5. Ty si moja jediná /V. Sališ/, 6. Vráť sa
mi, láska /I. Mihál/, 7. Marína, Marína /D. Krška/, 8. Zabúdaj,
zabúdaj /D. Škombárová/, 9. Pieseň o decembri /M.Čutka/.
-

V decembri

MAGMA Čadca publikáciu o oravských

vydala

kostoloch pod názvom „ORAVA 1267-2000, Na ceste k pravde“.
Celofarebná 50-stranová brožúra formátu A3 dáva ucelený obraz o
69 katolíckych a evanjelických kostoloch na Orave so stručným
popisom dejín jednotlivých obcí a farností. Autorom projektu je
Peter Chmura, autorom fotografií Norbert Kotrbanec a publikáciu
zostavila a grafický návrh pripravila Mária Ščuryová. Súčasné
cirkevnosprávne

usporiadanie

Oravy

pozostáva

z troch

rímskokatolíckych subdekanátov: Námestovo s 20 farnosťami,
Trstená s 12 farnosťami a Dolný Kubín s 11 farnosťami a okrem
toho je na Orave 8 cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania. V publikácii chýba modlitebňa Cirkvi
Bratskej na Malom Bysterci v Dolnom Kubíne.
-

Dňa 29. decembra

divadelný súbor

HVIEZDOSLAV uviedol

V. S. O. P.

premiéru tragikomédie Arthura

Schnitzlera ANATOL.
-

Posledná noc tisícročia bola v mestskom kultúrnom stredisku
veselá s hudobnou skupinou REBEKA, ohňostrojom a tanečnou
zábavou v estrádnej sále.
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v roku 2000

uskutočnilo 8 divadelných predstavení s návštevnosťou 2500 divákov,
57 zábavných programov a koncertov s návštevnosťou 17000 divákov,
9 diskoték s návštevnosťou 950 mladých ľudí, 43 vzdelávacích
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podujatí, kurzov, výstav s návštevnosťou 4900 ľudí. Súbory záujmoumeleckej činnosti uskutočnili 16 vystúpení / 160 skúšok/
s návštevnosťou 6600 divákov a iných aktivít v MsKS bolo 224
s návštevnosťou 38 650 ľudí. Klub mladých v roku 2000 uskutočnil
107 podujatí s návštevnosťou 4 849 ľudí. Všetkých podujatí spolu
v roku 2000 v MsKS bolo 614 s návštevnosťou 75 449 ľudí.
V porovnaní s minulými rokmi kultúrny život v Dolnom Kubíne
zreteľne stagnoval. Menší záujem bol o lístky na divadlo, koncert či
film. Dôvodom tohto útlmu je zhoršujúca sa ekonomická situácia
jednotlivcov i rodín.
V oblasti výchovno-vzdelávacej MsKS ponúkal kurzy: jazykové angličtiny a nemčiny, hru na klavír, gitaru, kurz spoločenských
tancov, kurz šitia a strihov, redukčný telocvik, kalanetiku aerobic,
tanečnú školu, výtvarné kurzy /maliarstvo, keramika, textilné techniky
ako batikovanie, tenerifa, gobelín, tapiséria/. MsKS ponúkal
miestnosti na odborné semináre, vedecké konferencie a rôzne aktivity
organizáciám a podnikom, avšak v meste je mnoho inštitúcií, ktoré
tiež ponúkajú tieto služby.
V záujmovo-umeleckej činnosti sa darilo divadelnému súboru
HVIEZDOSLAV, ktorý bol súborom MsKS. V repertoári DS
Hviezdoslav zostala naďalej divadelná hra „Hájnikova žena“. Okrem
účastí na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom
a európskom

festivale

v Jiráskovom

Hronove

uskutočnil

DS

vystúpenia pre širokú verejnosť v rúznych mestách Slovenska.
V repertoári folklórneho súboru KUBÍNČAN sa objavili nové
programy so zameraním na folklór v oblasti dolnej Oravy. V roku
2000 sa súbor zúčastnil na festivaloch slovenského folklóru
v Chorvátsku, Nemecku a Poľsku. Doma sa predstavil na podujatiach
vo Veličnej, Oravskej Porube, Oraviciach, Malatinej a v Kremnici.
Fúbor finančne zabezpečuje MsKS a štátny fond kultúry PRO
SLOVAKIA. Umeleckým vedúcim súboru je Gustáv Socháň, tancuje
40 mladých ľudí.
Medzi pravidelné aktivity MsKS patrili spomienkové slávnosti
venované významným osobnostiam našich národných dejín: 90.
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výročie úmrtia Ladislava Nádaši Jégého a 140. výročie narodenia
Martina Kukučína.
Mestské kultúrne stredisko pripravilo príležitostné podujatia ako
„Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia“, Deň matiek, Vitaj leto, súťaž
o najlepšiu starú mamu, starého otca, Kubínske Vianoce, Veľkonočné
a Katarínske trhy. Medzi hudobno-zábavné podujatia patrili výchovné
koncerty, koncerty vážnej hudby, divadielka pre materské školy.
Pre milovníkov výtvarného umenia boli pripravené výstavy: Moji starí
rodičia, Mikuláš – Dedo Mráz – Santa Claus, Keramika – tvar – farba,
Detská hračka.
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne spolupracovalo
s Národným osvetovým centrom v Bratislave, Oravským osvetovým
strediskom, Základnými umeleckými školami, evanjelickým a. v.
a rímsko-katolíckym farským úradom v Dolnom Kubíne.
Činnosť Klubu mladých bola rozdelená na organizované akcie
a voľné klubové aktivity. Organizované akcie boli pripravené
s odborníkmi na danú tému, športové podujatia, diskotéky, klubové
večery, prázdninové podujatia, turistické vychádzky, medailóny,
besedy. Všetky akcie mali protidrogový podtón. Medzi výstavy
mladých ľudí patrili : Metamorfózy SPŠ textilnej z Ružomberka,
SUGAR SWEET Igora Ľubeka, výtvarné práce Adriany Nociarovej,
celoslovenská výstava prác na tému „Prečo som na svete rád/rada,
lebo je tu veselo“. Počas voľných klubových aktivít mali mladí ľudia
priestor na vlastnú činnosť, záujmy, využitie voľného času. Dobrý
ohlas mala súťaž stredných škôl „O naj... triedu roka 2000 v meste
Dolný Kubín“, módno-tanečná skuopina M+M, v ktorej účinkuje 50
mladých ľudí vo veku od 14 do 22 rokov.
Kino CHOČ mal 488 predstavení v roku 2000 s návštevnosťou
14386 divákov. Pre materské školy, základné školy a stredné školy sa
premietlo 42 predstavení s návštevnosťou 2718 divákov. V rebríčku
návštevností kín na Slovensku, ktorých je 287, je dolnokubínske kino
na 58. mieste. Oproti roku 1999 sa znížil počet predstavení.
Najúspešnejšie filmy v roku 2000 boli Princ Egyptský, Toy Story 2 –
príbeh

hračiek,

Dobrodružstvá

Myšiaka

Stuarta,

Dinosaurus.
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Z celovečerných titulov divácky najúspešnejšie v roku 2000 boli
Gladiátor, Šiesty zmysel, South Park, Johanka z Arku, Kňaz rabín
a blondínka, 60 sekúnd, Patriot, Himaláje, Sokoliar Tomáš , Peliška.
Kinosála sa využívala aj na iné akcie ako Čírenie talentov, plenárne
rodičovské

zasadnutia

s občanmi ohľadom

gymnázia,

stretnutie

architektov

mesta

bytovej výstavby, skladanie sľubu volebných

komisií pred referendom a pod.
V roku 2000 sa vykonala oprava strechy nad šatňou kina. V kine
chýba kvalitná zvukové aparatúra, používa sa stará z roku 1969, ktorá
nevyhovuje. V súčasnosti sú všetky filmy spracované

systémom

Dolby stereo a keďže kino nemá príslušnú zvukovú aparatúru,
dochádza k znehodnoteniu celkového dojmu.
Filmový klub 23 premietol v roku 2000 celkom 23 filmových diel za
účastí 393 divákov. Premieta sa každý druhý pondelok. Klub mal 57
členov.
INFOŠTÚDIO mesta Dolný Kubín vykonávalo svoju činnosť na
základe licencie Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie
v Bratislave v káblových rozvodoch UPC Slovensko, s.r.o. Infoštúdio
bol ochodná spoločnosť, ktorej zakladateľom a spoločníkom bolo
mesto Dolný Kubín. Konateľom spoločnosti bol PhDr. Branislav
Kaššovic, zamestnancov bolo 5. Infoštúdio bolo členom združení
LOTOS v Martine a ALTEV v Košiciach, ktorých cieľom bola
podpora regionálnych televízií a vysielania. Pôvodne spravodajsky
zamerané

vysielanie

bolo

rozčlenené

na

samostatné relácie:

spravodajstvo, šport, magazín, textové vysielanie a od polovice roka
2000 priame prenosy z rokovania mestského zastupiteľstva. V roku
2000 bolo odvysielaných 76 premiérových relácií, ktoré obsahovali
736 samostatných príspevkov , pre porovnanie v roku 1999 to bolo 52
samostatných relácii so 400 samostatnými príspevkami. Pre TV
Global bolo pripravených 20 príspevkov. Celkove bolo nakrútených
9600 minút záznamu a odvysielaných 27 hodín /premiérových
príspevkov/.
Rozpočet Infoštúdia predstavoval 1 083 000 Sk, príjmy z reklamy
dosiahli výšku 500 tisíc Sk.
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ZAHRANIČNÉ DRUŽOBNÉ VZŤAHY MESTA
Spoluprácu

s mestami v zahraničí mesto Dolný Kubín začalo

intenzívne rozvíjať na začietku 90. rokov v súvislosti so spoločenskopolitickými zmenami v strednej Európe. Do roku 2000 mal Dolný
Kubín družobné vzťahy s mestom Limanová v Poľsku /od 1969/,
Pelhřimov v Českej republike /od 1970/, Eger v Maďarsku /od 1980/,
comuna Egebjerg v Dánsku /od 1991/, Gapp vo Francúzsku /od 1992/,
Montpelier vo Francúzsku /od 1998/, Schladming v Rakúsku /od
1991/, Cittadela v Taliansku /od 1991/, Strij na Ukrajine /od 1999/
a Wathlingen /od 2000/. Pravidelne partnerské vzťahy boli s mestami
Limanova, Pelhřimov, Eger, Egebjerg a Montpelier, s ostatnými išlo
o občasné partnerské vzťahy.
Mesto Dolný Kubín plne podporuje a aktívne sa podieľa na
procesoch

vytvárania

priaznivých

podmienok

pre

rozvoj

medzinárodných vzťahov. Je členom Euroregiónu Tatry, v rámci
ktorého prispieva ku kultúrnej a vednej spolupráci, spoločným
slovensko-poľským občianskym aktivitám formou spoluorganizovania
kultúrnych, športových , vzdelávacích a poznávacích podujatí.
Euroregión bol dobre fungujúcou úniou miest a obcí pohraničných
regiónov Slovensko-Poľsko, ktorej ambície do budúcna stoja na
podobných tradíciách, jazyku, kultúre i štátnosti. Komunikačná
a ľudská príbuznosť, dobrá fyzická dostupnosť i dlhoročné osobné
kontakty, vytvárajú sľubné predpoklady pre budúcu spoluprácu.
Existencia európskych cezhraničných zväzov, ktorých hlavným
cieľom je eliminácia nevýhodných skutočností vyplývajúcich z
existencie hraníc je dôležitým činoteľom v realizácii myšlienky
zjednotenej Európy.
V rámci Euroregiónu mesto komunikuje najmä s poľským mestom
Limanova /Mgr. Leszek Wozniek, burmistrz miasta/, ktoré je od roku
2000 tiež členom Euroregiónu. Systematická spolupráca nastala
hlavne po roku 1991 a realizuje sa na základe ročných dohôd
o spolupráci, ktoré medzi sebou uzatvárajú mestské úrady na
konkrétne

oblasti

spolupráce

v bežnom

roku

a s konkrétnymi
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termínmi realizácie.

Mesto Dolný Kubín podpísalo zmluvu

o spolupráci s Limanovou do roku 2003. Medzi aspekty, ktoré sa javia
ako prekážky v rozvíjaní vzťahov a poľským pohraničným regiónom
je neexistencia colnej únie medzi Slovenskou republikou a Poľskom ,
existujúce právne predpisy, ktoré neumožňujú obciam a mestám
rozvíjať cezhraničnú spoluprácu na ekonomickej úrovni, nedostatok
praktických

informácií

o možnostiach

cezhraničnej

spolupráce

a podporných fondov Európskej únie.
V rámci V 4 má mesto Dolný Kubín družobný kontakt s mestom
Pelhřimov / Ing. Miroslav Březina, primátor mesta/ v Českej
republike. Je to dlhoročná družba miest a úroveň nadviazaných
vzťahov je nadštandardná. Dochádza k parvidelným stretnutiam
predstaviteľov samospráv, odborov, športovcov, pri ktorých opäť
veľkú úlohu zohrávajú osobné priateľstvá i spoločné vízie budúcej
podoby spolupráce. Je to perspektívna úroveň vzťahov.
Na maďarskej strane je to mesto Eger /Dr. Nagy Imre,
polgármesteri/, ktoré už 20 rokov predstavuje Dolnému Kubínu
patrnera v organizovaní

kolektívnych i individuálnych turistických

výmenách pracovníkov samospráv, škôl, spojených so vzdelávacimi
a poznávacími exkurziami regiónov.
V rokoch 1991-1992 nadviazal Dolný Kubín prvé kontakty cez
lektora anglického

jazyka v Dolnom Kubíne Mogensa Johansena

z Dánska a družobnej školy ZŠ Janka Matúšku vo Vester Skerninge
v Dánsku a komunou Egebjerg. Po roku 1993 sa spolupráca rozvíjala
medzi poslancami, členmi mestskej rady, základnými a strednými
školami , umeleckými školami, občanmi a intenzívne sa rozvíja
doteraz. V rámci spolupráce komúna Egebjerg /Poul Weber, mayor/
zabezpečila niekoľko študíjnych pobytov v Dánsku pre našich
študentov, pedagógov a

knihovníkov. Tieto vzájomné vzťahy sa

realizujú na základe uzavretej dvojstrannej zmluvy o priateľstve
a spolupráci medzi mestom Dolný Kubín a komúnou Egebjerg, ktorá
bola slávnostne podpísaná v Dolnom Kubíne dňa 26. júna 1994.
Hlavným prínosom

pre mesto Dolný Kubín je ochota a záujem

predstaviteľov samosprávy Egebjerg

podeliť sa o skúsenosti
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s činnosťou a fungovaním samosprávy, predstaviť vlastný model
riadenia samosprávy, zavedenie zaujímavého typu školy na Slovensku
cez fondy Európskej únie.
Dolný Kubín si od tohto partnerstva veľa sľubuje i napriek veľkej
vzdialenosti miest. Dánom sa páči Dolný Kubín a región Orava
a z komúny Egebjerg navštívi

ročne naše mesto

okolo 400 ľudí

v individuálnych alebo skupinových zájazdoch.
Partnerstvo s Montpelier /Georges Freche, primátor mesta/ dalo
poznať naším radným francúzsky samosprávny model. Pripravili sa
podmienky medzi mestami na študentské výmeny, spoločné športové
a kultúrne podujatia. Montpelier je sídelným mestom vyššieho
územného celku a rozvinutým obchodným centrom.
V roku 1999 bol nadviazaný družobný kontakt s ukrajinským
mestom Strij /Roman Šramovjat, miskij golova/, ale voľným vzťahom
prekáža zavedenie vízovej povinnosti zo strany SR v júni 2000.
Oficiálne partnerské vzťahy má mesto Dolný Kubín s mestami Gapp
/ Jacque Aschery, zástupca primátora/ vo Francúzsku, Schladming
v Rakúsku , Cittadela /Metteo Scalco, podnikateľ/ a Wathligen
/Wolfgang Grube, samtgemeindeburgermeister/ v Nemecku.
Spolupráca so zahraničnými mestami je pre Dolný Kubín prínosom.
Mesto by potrebovalo viacej finančných prostriedkov na podporu
a pokrytie nákladov spojených s výmennými návštevami zahraničných
delegácií a účasťou našich delegácií, škôl, kultúrnych inštitúcií,
športovcov a podnikateľov v družobných miestách v zahraničí.

SOCIÁLNE POMERY
Sociálna starostlivosť je súčasťou sociálneho zabezpečenia a tvoria
ju najmä peňažné a vecné dávky a služby sociálnej starostlivosti. Na
vývin sociálnej úrovne najviac vplýva nezamestnanosť, lebo prináša
negatívne dopady na životnú úroveň a sociálnu odkázanosť. Sociálne
postavenie občanov, 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
štát, obce, fyzické a právnické osoby.
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Mestský úrad v zmysle uvedeného zákona poskytuje občanom
s trvalým bydliskom v meste jednorázové sociálne dávky. Ide o rodiny
s deťmi, o občanov, ktorí sa nie vlastnou vinou dostali do nepriaznivej
životnej situácie, hmotnej alebo sociálnej núdze. Pri rozhodovaní
o poskytnutí jednorázovej dávky sociálnej pomoci Mestský úrad
postupoval v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov a zákona č. 125/1998 Z.z. o ustanovení
súm životného minima v znení neskorších predpisov.
Podľa uvedeného zákona § 48, odst. 12 písm. a/ môže dávku sociálnej
pomoci poskytnúť občanom, ktorí sa ocitli z objektívnych dôvodov
v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov spojených so
záujmovou činnosťou dieťaťa, s vybavením dieťaťa do detského
tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz a na kúpeľnú
liečbu detí

aj dospelých. Z podaných 41 žiadostí bolo kladne

vybavených 32, vyplatená suma 31 775 Sk.
Podľa písm. b/ uvedeného zákona sa dávka sociálnej pomoci môže
poskytnúť na úhradu mimoriadnych výdavkov spojených s kúpou
základného vybavenia domácnosti. Z podaných 4 žiadostí boli kladne
vybavené 4 v celkovej sume 9 000 Sk.
Mestský úrad pri posudzovaní žiadostí prihliadal na dobrú povesť
žiadateľa,

na dodržiavanie zásad

starostlivosť o deti, bral

občianskeho

spolužitia,

na

do úvahy zoznam neplatičov a aké

pohľadávky mal žiadateľ voči mestu. Sociálne slabým občanom
mestský úrad prideľoval nájomné byty. Podmienky prideľovania
nájomných bytov boli nasledovné: mesačný príjem nájomcu nesmel
prevyšovať dvojnásobok životného minima, nájomca bol osoba
s ťažkým zdravotným postihom, nájomca mal neúplnú rodinu
najmenej s dvoma a viac maloletými deťmi, nájomca bol občan, ktorý
potreboval pomoc podľa osobitného predpisu a mal trvalé bydlisko
v Dolnom Kubíne.
V Dolnom Kubíne boli nasledovné služby a zariadenia sociálnej
starostlivosti:
-

Domov dôchodcov na ul. M.Hattalu na Brezovci mal kapacitu
131 miest, bol plne obsadený a v poradovníku čakateľov bolo 50
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žiadateľov o umiestnenie. DD bol zariadením Krajského úradu
v Žiline.

Penziónu v Dolnom Kubíne

darovala akciová

spoločnosť OFZ peňažný dar v hodnote 20 000 Sk na spríjemnenie
prostredia. V mene všetkých obyvateľov Penziónu
výboru samosprávy domova

predseda

František Fandák a tajomníčka

Helena Ruttkayová poďakovali Ing. Vladimírovi Klocokovi ,
riaditeľovi OFZ za humanitnú pomoc.
-

Stredisko sociálny služieb

na ul. Matúškovej bolo tiež

zariadením Krajského úradu v Žiline. Malo kapacitu plne
obsadenú

42

deťmi

telesne

a mentálne

postihnutými.

V poradovníku na voľné miesta bolo 11 žiadateľov. Vývarovňa
v objekte

SSS

zabezpečovala

aj

stravovanie

pre

domov

dôchodcov.
Dňa 5. mája

dostalo SSS nový mikrobus pre deti od

Automobilových závodov Volkswagen Bratislava. O darovanie sa
zaslúžili štátny tajomník MV SR Ing. Ivan Budiak a pani
prezidentová Irena Schusterová. Vďaka mikrobusu mohli deti
dvakrát do týždňa absolvovať hipoterapiu v Medzibrodí na
konskej farme, častejšie navštevovať plaváreň, zúčastňovať sa
krátkodobých výletov a pobytov i špeciálnej olympiády, do ktorej
sa v tomto roku prihlásili.
-

Zariadenie opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt starých
občanov na ul. Zochovej na Malom Bysterci malo kapacitu 10
miest a všetky boli obsadené. Zriaďovateľom bol Okresný úrad
v Dolnom Kubíne.

-

Klub dôchodcov so stravovňou zriadil a prevádzkuje Mestský
úrad v Dolnom Kubíne. Zariadenia sú umiestnené v spoločnom
objekte na ul. Obrancov mieru. Stravovňa KD je na prízemí
/kuchyňa a 2 jedálne/. Počas roka bolo vydaných 18 336 obedov,
čo

denne

predstavuje

82

zabezpečovala donáška obedov

stravníkov.

Zo

stravovne

sa

prostredníctvom opatrovateliek

Okresného úradu a Charity do domácností imobilných občanov.
Klub dôchodcov je umiestnený na I. poschodí, dôchodcovia majú
k dispozícii herňu, klubovne, spoločenskú miestnosť, knižnicu
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a záhradu. Náklady na prevádzku stravovne a klubu dôchodcov za
rok 2000 činili 1.134.918,79 Sk, inkaso od stravníkov 399.519 Sk.
Počas roka cena mäsového jedla bola 24 Sk, cena múčneho jedla
19 Sk.
-

Opatrovateľskú službu v meste zapezpečoval Okresný úrad
v Dolnom

Kubíne,

s ktorým

mesto

spolupracovalo

pri

vyhľadávaní osôb odkázaných na túto službu a pri výbere osôb
vhodných pre výkon opatrovateľskej služky. Počas roka pracovalo
v meste 12 opatrovateliek z povolania a 6 opatrovateliek na
dohody, ktoré zabezpečujú služby pre 50 odkázaných občanov.
-

Spišská katolícka charita poskytovala charitatívnu službu
v rodinách. Pracovalo v nej 9 charitatívnych sestier, hlavnou
sestrou Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti /ADOS/
CHSR v Dolnom Kubíne bola Anna Ciganpalová - sestra
Magdaléna. V sociálnej službe sa starali o 41 klientov s deviatimi
charitatívnymi sestrami, ktoré odpracovali 7062 hodín služby
a v zdravotnej službe o 57 klientov so štyrmi zdravotnými sestrami
a jedným rehabilitačným pracovníkom. Táto služba je vzájomne
často doplňovaná, pretože väčšina pacientov bola prevažne
imobilná, odkázaná na sestry. Charita upredostňovala úplne
opustených a odkázaných na pomoc, žijúcich v ťažkých bytových
podmienkach a takých

o ktorých sa nemal kto starať. Charita

poskytovala aj individuálne poradenské služby pre narkomanov
a závislých od alkoholu v spolupráci s psychiatrickým oddelením
NsP v Trstenej. Charita sa venovala aj rodinám s viacpočetnými
deťmi,

ktorým

pomáhala

hmotne

a finančne.

Poskytovala

jednorázové finančné dary u sociálne odkázaných na pomoc, ktorí
sú vo veľmi zlých podmienkach, ale len po dôkladnom overení
skutočnosti. Charita podávala šatstvo a jedlo bezdomovcom
z Dolného Kubína i okolia.
-

Evanjelická

zborová

diakónia

v Dolnom

Kubíne

tiež

poskytovala opatrovateľskú službu starým a nevládnym občanom.
Mestský úrad poskytoval občanom aj iné služby ako spisovanie
žiadostí o dôchodok, o zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť , žiadosti
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o umiestnenie

v Domove

dôchodcov,

žiadosti

o opatrovateľskú

službu, vyjadrenia k ustanoveniu osobitného príjemcu preberania
dôchodku, vyjadrenia k žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci
/sociálne dávky, príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia,
príspevky na opatrovanie/.
V roku 2000 sa rozhodlo o prvom azylovom dome v Dolnom
Kubíne. Azylový dom pre opustené matky s deťmi sa pripravoval
v Záskalí , v bývalej materskej škole, potom súkromnom učňovskom
stredisku a mal by byť otvorený na budúci rok. Rekonštrukcia si
vyžiada 2 mil. Sk. Jeho zriaďovateľom je dolnokubínsky Okresný
úrad. Bude slúžiť opusteným matkám, deťom a tehotným ženám, ktoré
sa ocitli v takej sociálnej kríze, že si ju nedokážu riešiť samé.
Zariadenie má celoslovenskú pôsobnosť, no slúžiť bude najmä
potrebám regiónu Oravy. Jeho kapacita umožní bývanie ôsmym až
desiatim matkám a maximálna dĺžka pobytu v azylovom dome by
nemala presiahnúť jeden rok. Zariadenie bude poskytovať bývanie
a poradenstvo. Nákupy, varenie, pranie si musia obyvateľky
zabezpečovať sami a do nákladov na bývanie budú zahrnuté aj všetky
náklady vyplývajúce z týchto činností.
Názory Dolnokubínčanov na azylový dom sú rôzne. Niektorí o ňom
nevedia, niektorí ho odmietajú, alebo sú úplne ľahostajní ale viacerí
boli za pomoc matkám v ťažkej sociálnej situácii.
Počas prvého májového týždňa prebehla v našom meste akcia pod
názvom „Na pomoc starým a opusteným občanom“, keď sa po
uliciach predávali odznaky Červeného kríža – piny. Nešlo o samotný
predaj pinov, tie slúžili len ako poďakovanie ľuďom, ktorí finančným
darom prispeli starým a opusteným občanom. V okrese Dolný Kubín
sa v pin-kampani vyzbieralo 12 300 Sk, ktoré boli určené na podporu
sociálnych činnosti Slovenského červeného kríža. Z podobnej akcie
dostávali príspevky aj detské domovy.
Od 1. júla 2000 bola zriadená ubytovňa pre sociálne slabších,
rozvedených , nezamestnaných alebo neprispôsobivých občanov
mužského

pohlavia.

Ubytovňa

bola

v bývalej

budove

Severoslovenských vodárni a kanalizácii medzi budovami závodu
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SEZ a bývalého Okresného stavebného podniku. Objekt bol
zmontovaný z unimobuniek, vonkajšie obvodové steny sú obité
doskami. Nájomníci týchto bytov sa sťažovali na zatekanie cez
strechu, veľkú vlhkosť a plesne.
Občianske združenie ŠANCA v našom meste je zamerané na
podporu

pozitívneho

rozvoja

osobnosti

–

sebapoznávanie,

komunikácie, efektívne využívanie voľného času. Otvorilo klub
ŠANCA, prostredníctvom ktorého pomáhali deťom zo sociálne
slabých rodín vo veku od 6 do 16 rokov, najmä v osobnostnom
rozvoji. Pracovali v materskej škole za kultúrnym strediskom na
Bysterci. Aktivity s deťmi zameriavali na hry, súťaže, umelecké
a športové činnosti.
Dôchodcovia v našom v našom meste žili vo svojom klube
plnohodnotným životom aj podľa svojich záujmov. Spevácky krúžok
pravidelne každý pondelok nacvičoval nové a opakoval staršie piesne.
So svojím programom vystúpil šesťkrát na členských schôdzkach
KD,

jedenkrát

na členskej

schôdzi Jednoty dôchodcov,

na

celoslovenskom zraze Jednoty dôchodcov a telesne postihnutých
v Turčianskych Tepliciach, z príležitosti „Dňa aktívnej staroby“ na
Gäceli, v Domove dôchodcov na Brezovci a v Dome opatrovateľskej
služby na malom Bysterci.
Záhradkársky krúžok mal k dispozícii klubovú záhradu, v ktorej
členovia pracovali od jari do zimy. Pestovali hlavne kvety a ovocie.
Práca začínala vyhrabaním listov a suchej trávy, ryľovaním, siatím
a presádzaním, vysádzaním sadeničiek a ozdobných kríkov, kosením
trávy. Pleli, okopávali, zrezávali staré kríky a konáre. Dopestovali
ríbezle a maliny, z ktorých navarili sirup na spoločné posedenia.
Z ovocných stromov mali slivky, jablká a hrušky, ktoré tiež
konzumovali na spoločných posedeniach.

Starali sa aj o úpravu

trávnikov, chodníkov, izbových kvetov, obločných kvetov, kvetinovú
výzdobu klubovníí a zasadačky, zimné uskladnenie cibuliek kvetov
a hľúz.
Členovia krúžku šikovných rúk opravovali záhradkárske náčinie,
lavičky v klubovej záhrade , postavili záhradné ohnisko, vydláždili
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miesto pre kontajner, na skrášlení okolia odpracovali 200 hodín
a kosili trávu.
Príchod roka 2000 v Klube dôchodcov počkalo spoločne 9
osamelých členov. Do klubu chodievali žiaci ZŠ J. Matúšku,
materských škôl a ZUŠ na členské schôdze dôchodcov a v kultúrnom
programe im zaspievali, zarecitovali, zatancovali. Z príležitosti MDŽ
im pracovníčky knižnice pod vedením p. Kasalovej predviedli pásmo
o žene od M. Rúfusa, v spolupráci s Oravským osvetovým strediskom
sa konali prednášky zo zdravovedy, študentky Strednej zdravotníckej
školy chodievali merať krvný tlak, z CVČ Domčeka chodievala do
klubu lektorka

a pravidelne cvičili.

Redakcia časopisu SENIOR

zorganizovala dňa 5. júna v priestoroch hotela Park stretnutie so
svojimi čitateľmi nad 50 rokov. Organizovaním pravidelných
mesačných diskusných fór vždy v inom meste Slovenska chcela
nadácia prispieť k rozvoju a zlepšeniu aktívnej sociálnej komunikácie
seniorov, dať im možnosť a priestor otvorene hovoriť o problémoch,
ktoré trápia najstaršiu generáciu. KD zorganizoval zájazd do Jablonky
a Slovenského raja. Zúčastňovali sa vernisáži v Oravskej galérii.
Pri príležitosti ukončenia mesiaca úcty k starším sa 10. novembra na
pôde Okresného úradu uskutočnilo slávnostné stretnutie dôchodcov.
Prítomným sa prihovoril prednosta OÚ Ing. Ľ. Ondirko a zástupcovia
Jednoty dôchodcov Slovenska Jozef Jusko, predseda Krajskej
organizácie SJD a Eduard Trizuliak, predseda MO SJD v Dolnom
Kubíne . Mestská organizácia Jednoty dôchodcov mala 2000 členov
a na svoju činnosť používali priestory klubu dôchodcov. Na oslave si
pripomenuli 10. výročie vzniku Jednoty dôchodcov Slovenska.
Všetkým dôchodcom patrili slová vďaky , uznania

a úcty za

celoživotnú prácu a úsilie, ktoré venovali nielen svojej rodine ale aj
spoločnosti. Symbolicky boli odmenení Elena Kubášková a Ján
Kubáň. O kultúrny program sa zaslúžili žiaci ZUŠ P.M.Bohúňa , ZŠ
A. Radlinského a ZŠ M. Kukučína.
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ZDRAVOTNÍCTVO
Nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádašiho Jégeho v Dolnom
Kubíne je definovaná ako NsP II. typu, ktorá poskytuje liečebnopreventívnu starsotlivosť pre spádovú oblasť okresu Dolný Kubín
s počtom obyvateľov 39 520 a nadregionálnu ústavnú a odbornú
ambulantnú starostlivosť pre región Orava /129 959 obyvateľov/.
Lôžkové

oddelenia

OAIM,

ortopédia,

neurológia,

chirurgia,

novorodenecké oddelenie – úsek patologických novorodencov,
patologické oddelenie , podobne aj mnohé odborné ambulancie
poskytujú služby pre obyvateľov okresu Námestovo a Tvrdošín.
Niekoré nadštandardné služby NsP Dolný Kubín zabezpečovala aj
pre okresy Liptovský Mikuláš, Čadca a Žilina. Jednalo sa o operácie
štítnej žľazy, angiografie, CT, zavádzanie stentov, histopatologické
vyšetrenia, dialýzy.
NsP mala k 31. decembru 2000 9 lôžkových oddelení: 1. Interné,
na ktorom bolo 60 postelí, 10,71 lekárskych miest a priemerna
ošetrovacia doba 8,37 dní,

2. Neurologické s 34 lôžkami, 4,60

lekárskymi miestami a priemernou dobou ošetrovania 9,28 dní, 3.
Detské s 50 lôžkami, 6,90 lekárskymi miestami a priemernou dobou
ošetrovania 6,05 dní, 4. Gynekologicko-pôrodnícke so 60 lôžkami,
5,60 lekárskymi miestami a dobou ošetrovania 8,19 dní, 5.
Chirurgické s 55 lôžkami, 7,20 lekárskymi miestami a dobou
ošetrovania 5,64 dní, 6. OAIM so 6 lôžkami , 6,90 lekárskymi
miestami a dobou ošetrovania 4,43 dní, 7. Ortopedické s 30 lôžkami,
5,30 lekárskymi miestami a priemernou dobou ošetrovania 7,89 dní, 8.
Doliečovacie s 30 lôžkami, 2 lekárskymi miestami a dobou
ošetrovania 24,37 dni, 9. Novorodenecké s 20 lôžkami, 1,10
lekárskym miestom a dobou ošetrovania 5,80 dní.
Špecifické oddelenia NsP boli dialýza a oddelenie urgentnej
medicíny.
Oddelenia SVLZ: OKB, OKM, RDG, patologicko-anatomické,
oddelenie funkčnej diagnostiky, OLVaS, FRO a HTO. Kompletne
je zabezpečná ambulatná starostlivosť na odborných ambulanciách,
ktoré zostali v NsP po odštátnení sekundárnej sféry.
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Na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami došlo v júni
2000 k zmene financovania nemocnice vydaním opatrenia MF SR,
ktorý

určil

maximálnu

cenu

všetkých

výkonov

zdravotnej

starostlivosti poskytovaných poistencom jednotlivými zariadeniami
ústavnej zdravotnej starostlivosti za jeden mesiac. Pre NsP Dolný
Kubíne maximálna cena určená vo výšku 16.437.000 Sk. Ani táto
suma nepokryla priemerné mesačné náklady, ktoré sú vo výške
18.573.166 Sk. Platby od zdravotných poisťovní v tomto roku
nedosiahli

ani

výšku

prospektívneho

rozpočtu

predpísaného

Ministerstvom zdravotníctva SR. Dôsledkom toho je neustále
predlžovanie doby úhrad dodavateľských faktúr dopadom na
zvyšovanie zadĺženia nemocnice.
Finančné prostriedky, ktoré poistovne NsP uhradili sa použili na
preplatenie faktúr na lieky, ŠZM, energiu, vodu, palivá, mzdové
prostriedky, potraviny a opravy.
Stav pohľadávok ku 31. decembru 2000 predstavoval 71.613 tis. Sk, z
toho zdravotné poisťovne predstavujú sumu 52.703 tis. Sk. Najväčšie
pohľadávky pretrvávajú naďalej u poisťovní Spoločná ZP, VšZP
a Sidéria – Istota. Záväzky NsP v Dolnom Kubíne predstavujú
108.660 tis. Sk, z toho najväčšie položky sú na zákonné odvody do
fondov, lieky a ŠZM, potraviny ako aj úroky z omeškania.
Finančný plán, ktorá bol vypracovaný na začiatku roka 2000
vychádzal z reálnych potrieb a z očakávanej výšky výnosov a bol
dodržaný. Rast cien energie a pohonných hmôt sa prejavil zvýšením
nákladov na potraviny, všeobecný materiál, lieky, špeciálny
zdravotnícky materiál. V porovnaní s rokom 1999 sa celkové náklady
znížili a PHM pri zmene palivového systému.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebol zabezpečený
včasný odvod poistného Sociálnej poisťovni vo výške 32.759 tis. Sk,
Národnému úradu práce vo výške 8.147 tis. Sk, zdravotným
poisťovniam

4.029 tis. Sk. Odvody do zdravotných poisťovní sa

riešili vzájomnými zápočtami vo výške 11.984 tis. Sk.
V oblasti výnosov bol nárast v položke tržby platené od odštátnených
ambulancií, ktorým NsP poskytuje služby ako upratovanie, kúrenie
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atď. Pozitívne treba hodnotiť činnosť Hematologicko-transfúzneho
oddelenia, ktoré zabezpečuje krv a krvné výrobky nielen pre našu NsP
ale aj pre nemocnice na území celého Slovenska. Avšak nedostatok
reálnych peňazí sa prejavuje aj tu, nakoľko neuhradených faktúr za
krv je vo výške 1.492 Sk.
V roku 2000 bol zaznamenaný pokles celkových nákladov /oproti
rovnakému obdobiu v 1999/ vo výške 4.076 tis. Sk a vykázali HV
stratu 34.389 tis. Sk. Celková zadĺženosť NsP Dolný Kubín aj za
predchádzajúce roky je 140 mil. Sk.
NsP Dolný Kubín bola vybudovaná ako nemocnica II. typu pre 24
rokmi. Všetky základné oddelenia boli dobudované po technickej
a prístrojovej stránke okrem oddelení ORL, očného, urologického,
psychiatrického a TERCH, ktoré v NsP absentujú.
Hoci sa každoročne investovali nemalé finančné prostriedky
z pridelených zdrojov MZ SR, ale najmä z vlastných rozpočtových
zdrojov, neustále narastá počet prístrojov a zdravotníckej techniky,
ktorá je morálne zastaralá a amortizovaná. Nákup novej zdravotníckej
techniky je čoraz naliehavejší, žiaľbohu v období, kedy sa tok financií
od zdravotníckych poisťovní spomaľuje eventuelne stagnuje. V roku
2000 sa uhradila dodávka sklopnej RTG steny od firmy Siemens
/5.000 tis. Sk/. Z kapitálových výdavkov pridelených MZ SR na rok
2000 sa uhradili 2 ks prepravných sanitných vozidiel vo výške 1.058
tis. Sk , pre potreby OUM sa zakúpil defibrilátor za 345 tis. Sk
a servoventilátor za 827 tis. Sk.
Zo sponzorských finančných prostriedkov boli zakúpené pre účely
dokumentácie

a archivácie

na

chirurgickom

patologickom oddelení 2 ks digitálnych

a anatomicko-

fotoaparátov v celkovej

výške 80 tis. Sk a infúzna pumpa v hodnote 50 tis. Sk pre potreby
detského oddelenia.
Najakútnejšie prípady vo vybavení zdravotníckou technikou sa NsP
podarilo vyriešiť nákupom z vlastných finančných prostriedkov
tvorených pomocou odpisov z investičného majetku, ku ktorým patria:
-

záznamové zariadenie za 175 tis. Sk pre RZP,

-

ultrazvukový prístroj za 69 tis. Sk pre FRO,
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-

externý kardiostimulátor v počte 2 ks v celkovej výške 62 tis. Sk
pre interné oddelenie – JIS,

-

defibrilátor pre interné oddelenie – JIS, je vyplatený len do výšky
504 tis. Sk,

-

Felícia

PICK UP vo výške 285 tis. Sk pre potreby osobnej

a hospodárskej dopravy,
-

Infúzne pumpy /4 ks/ vo výške 196 tis. Sk,

-

Injekčný dávkovač /5 ks/ vo výške 215 tis. Sk,

-

Fetálny monitor pre GPO vo výške 494 tis. Sk.

Na rok 2000 boli pridelené finančné prostriedky z kapitálových
výdavkov MZ SR vo výške 27 706 tis. Sk na rekonštrukciu striech,
operačných sálov a požiarne schodiská I. etapa. Stavba bola ukončená
v decembri 2000.
Medzi naliehavé požiadavky na nákup zdravotníckej techniky patrí
niekoľkoročná požiadavka na zriadenie nemocničného informačného
systému z dôvodu zakúpenia biochemického analyzátora, nakoľko nie
je doriešené archivovanie a spracovanie laboratórnych výsledkov pre
jednotlivé oddelenia. V I. etape finančne náročného projektu by
postačovalo zakúpiť laboratórny informačný systém /LIS/. NsP
zabezpečuje kompletný laboratórny servis /HTO, OKM, OKB/ pre
lekárov primárneho kontaktu, preto treba modemové spojenie
objednávateľov vyšetrení s laboratóriami.
Medzi najnaliehavejšie požiadavky oddelení pre najbližšie obdobie
patrilo: 1. na internom oddelení laryngoskop, Ambuvak, 2. na
detskom oddelení ultrazvuková detská sonda zvuková, 3. na
neurologickom oddelení odsávačka , germicidný žiarič, glukomer,
monitorovací systém na JIS, 4. na chirurgickom odelení operačný stôl,
ultrazvukový flowmeter pre vyšetrenie periférnych ciev, 5. na
gynekologicko-pôrodnickom oddelení hysteroskop, kardiotograf, PC,
reflektorové lampy pre pôrodnícke sály, 6. na doliečovacom oddelení
EKG,

lineárne

dávkovače,

7.

na

novorodeneckom

termolôžko a monitorovací systém pre JIS,

oddelení

8. na ARO 2 ks

servoventilátorv a prenosný defibrilátr, 9. na ortopedické oddelenie
príslušenstvo k artroskopu a mrazničku pre kostnú banku.
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Na oddelenia SvaLZ: 1 na OKM potrebovali germicídne žiariče,
acidobazický analyzátor, LIS, 2. na patolog. anat. oddelenie
recyklátor, mikroskop,

zmrazovací mikrotóm, 3. na TaRCH

bronchoskop, spirometer, 4. na FRO vírivý kúpeľ, kúpeľ galvanický
štvorkomorový, krátkovlnná diatermia, 5. na HTO trepačka na
mikroplátne pre imunohematológiu, mraziací box, analyzátor krvných
obrazov, 6. na dialýzu 2 ks dialyzačného monitoru. Dialýza mala 6
lôžok a 1 lekárske miesto.
Počas roku 2000 v NsP Dolný Kubín nastali zmeny v počte postelí
oproti roku 1999. Z počtu 365 postelí sa vykazuje len 345. Ku dňu
15. február 2000 bolo zrušené kožné oddelenie s počtom 20 postelí .
Počet lekárskych miest na lôžkových oddeleniach je 51,31 v roku
2000, v roku 1999 bol 49,30. V roku 1999 bol počet ošetrovacích dní
89.852, v roku 2000 sa znížil na 87.089dní.
NsP Dolný Kubín mala v roku 1999 počet zamestnancov 784,66,
v roku 2000 sa znížil počet na 731,27 zamestnancov, čo predstavuje
pokles o 53,39 zamestnancov.
Lieky a ŠZM. V roku 2000 sa podarilo neprekročiť limit v čerpaní
prostriedkov na lieky v objeme 14 mil. Sk

/plnenie na 99,5%

v objeme 13.933.213 Sk/, naopak prekročil sa limit v čerpaní
finančných prostriedkov na ŠZM v objeme 22 mil. Sk /plnenie 118/
v objeme 26.155.580 Sk/. K prekročeniu limitu ŠZM došlo najmä z
dôvodov medziročného inflačného a cenového nárastu, vysokých
nákladov na nákup aloplastických materiálov pre ortopédiu /TEP,
atď./, vysokého počtu a finančnej náročnosti výkonov SvaLZ, kde
NsP poskytovala kompletný servis vyšetrení pre celú spádovú oblasť
Oravy.
V roku 2000 bolo v NsP 829 pôrodov /890 v r. 1999/, v NsP sa
narodilo 838 detí v roku 2000

/894 v roku 1999/, perinatálna

úmrtnosť v prom. predstavovala 3,62 prom. /v roku 1999 to bolo 4,4
prom./. V roku 2000 bolo NsP 11 193 pacientov hospitalizovaných
/ 11 865 v roku 1999/, počet dialýz bol 4 267 v roku 2000 /4 880
v roku 1999/.
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V roku 2000 zomrelo v NsP 231 pacientov /217 v roku 1999/. Počet
lekárskych miest v ambulanciách bol 20 a oproti roku 1999 sa
nezmenil. V SvaLZ bol počet lekárskych miest 8,80 v roku 2000,
v roku 1999 predstavoval 9 miest.
V roku 2000 prebehlo 174 811 ambulantných vyšetrení pacientov
/v roku 1999 bol nižší počet pacientov – 169 067/.
V poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti /LPS/ pretrváva
nedostatok financií

od zdravotných

poisťovní pre NsP, ktorý sa

prejavuje jednak v rozsahu poskytovaných služieb /počet LD,
ambulantných a SvaLZ výkonov/ a na druhej strane nedostatkom
drahších liekov

a ŠZM, v neposlednom rade aj obmedzením

niektorých finančne náročných výkonov, na ktoré nezostávajú
finančné

prostriedky

/napr.

obmedzenie

počtu

angiografií,

hormonálnych a mikrobiologických vyšetrení, finančne náročných
operácií s použitím staplerov alebo aloplastických materiálov/.
Napriek tomu výsledky NsP v Dolnom Kubíne za rok 2000 sú
dobré. NsP si udržuje priaznivý trend v počte ošetrovacích dní –
87.089, aj keď došlo k miernemu poklesu z dôvodu prestavby JIS
izieb na chirurgickom a neurologickom oddelení a maľovaniu na
detskom,

internom,

chirurgickom

a gynekologicko-pôrodnickom

oddelení . Stúpol počet ambulantných vyšetrení oproti roku 1999 o
5744, keď v roku 2000 ich bolo 174.811. Tento údaj svedčí o tom, že
sa darí presúvať ťažisko LPS z ústavnej na ambulantnú formu
starostlivosti. V roku 2000 dopravná zdravotná služby NsP realizovala
vyše 18 000 prevozov a vozidlá rýchlej zdravotíckej pomoci
zasahovali vyše 900 krát.
Darí sa znižovať priemernú ošetrovaciu dobu na lôžkových
oddeleniach. V roku 2000 sa dosiahla priemerna ošetrovacia doba
7,78 dní / v 1999 to bolo 8,27 dní a v roku 1998 až 9,2 dní/.
Stúpajúci trend je v raste percenta využitia postelí. V NsP je
reprofilovaných

30 akútnych lôžok na oddeleniach internom,

detskom, novorodeneckom, GPO a neurologickom/ na chronické
lôžka.

Táto

zmena

bola

vytvorená

stavebnými

úpravami,

organizačnými a personálnymi opatreniami do 31. decembra 2000.

158

Napriek finančnej náročnosti operatívy na aloplastický materiál
/TEP bedrového a kolenného zhybu/ nedošlo na ortopedickom
oddelení k poklesu vykonaných aloplastík oproti minulému rokom
/1998 – 40, 1999 – 62, 2000 – 72/. V počte a kvalite vykonaných
aloplastík sa naše ortopedické pracovisko zaraďuje medzi najlepšie
v SR, aj keď financovanie nášho zariadenia zo strany poisťovní to
nezohľadňuje. Spokojnosť pacientov a kvalita s odbornou úrovňou
operatívy s použitím aloplastických materiálov povzbudzuje NsP
v Dolnom Kubíne o uchádzanie sa o zaradenie medzi akreditačné
pracoviská v súlade s novou koncepciou odboru ortopédie.
V pracovných výsledkoch gynekologicko-pôrodnického oddelenia
sa znížila perinatálna úmrtnosť natoľko, že NsP v Dolnom Kubíne sa
zaraďuje medzi najlepšie pracoviská v SR i napriek klesajúcemu počtu
pôrodov.
Medzi najbližšie úlohy NsP, o splnenie ktorých usilovali už v roku
2000 bolo zavedenie laboratórneho informačného systému pre OKB,
OKM a HTO, zahájiť II. etapu výstavby operačných sál, výstavba
heliportu v areáli NsP, po prístavbe operačných sál presťahovať
doliečovacie oddelenie

do bloku lôžkových oddelení NsP,

rekonštruovať kuchyňu a práčovňu.
V roku 2000 sa ukončila I. etapa privatizácie zdravotníckych
zariadení podľa „Koncepcie odštátňovania zdravotníckych zariadení
MZ SR“. Odštátnili sa všetky ambulancie primárneho kontaktu, t.j. 13
ambulancií praktického lekára pre dospelých, 10 ambulancií
praktického lekára pre deti a dorast, 3 gynekologické ambulancie a 18
stomatologických ambulancií.
Nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne pomohli sponzorské
dary niektorých firiem. V septembri darovala akciová spoločnosť
OFZ Trading pohotovostné vozidlo. Dar odovzdal riaditeľovi NsP
v Dolnom Kubíne MUDr. Jánovi Kapralčíkovi riaditeľ OFZ Trading
Ing. Peter Pacera. Dňa 22. novembra dolnokubínska spoločnosť
celosvetového koncernu

Dana - Glacier Tribometal

odovzdala ortopedickému oddeleniu NsP dar

Slovakia

/vrtací systém

pre

operácie bedrových a kolenných kĺbov/ v hodnote 440 tisíc Sk. Dar
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odozvzdal riaditeľ akciovej spoločnosti Dana v Dolnom Kubíne Ing.
Vladimír Chytil. Občianské združenie Šanca darovalo detskému
oddeleniu NsP peňažný dar vo výške 10 000 Sk. Dar odovzdal
primárke detského oddelenia MUDr. Márii Lalinskej riaditeľ
občianskeho združenia Šanca Michal Filek.
Významným podujatí NsP v Dolnom Kubíne

bolo stretnutie

pracovníkov oravských chirurgií na Gäceli. Keď sa v Dolnom Kubíne
v roku 1976 otvorilo chirurgické oddelenie , prešlo na dolnú Oravu
pracovať viacero lekárov a sestričiek. Vtedy sa dohodli, že sa budú
stretávať striedavo v Dolnom Kubíne a v Trstenej. Od začiatku 90.
rokov dolnokubínska chirurgia stretávania neuskutočnila. Čas však
ukázal, že to bola pekná tradícia a nové vedenia oboch chirurgií sa
v nej rozhodli pokračovať. Nešlo však len o spoločenský rozmer. Na
stretnutí si stovka

pracovníkov chirurgických oddelení vypočula

prednášku MUDr. Reného Jágera z NsP Trstená o komplikáciách,
ktoré vznikajú po ťažkých poraneniach končatín a prednášku primára
chirurgie v Dolnom Kubíne MUDr. Jána Neznámeho o operáciách
štítnej žľazy. Dolnokubínska chirurgia operovala najviac štítnych žliaz
na Slovensku. Ako prvý operoval štítnu žľazu v Dolnom Kubíne
MUDr. Miroslav Váňa CSc., odvtedy sa v Dolnom Kubíne operuje
ročne okolo 250 pacientov. Do Dolného Kubína si prišla dať operovať
štítnu žľazu aj pacientka z Veľkej Británie a do dnešných dní sa na
dolnokubínskej chirurgii operovalo 4000 pacientov s rozličnými
ochoreniami štátnej žľazy, čo je dôkazom vysokej odbornej úrovne
a dolnokubínski chirurgovia sú schopní svojou prácou konkurovať
i ďaleko

významnejším

a vyšším

pracoviskám

na

Slovensku.

Stretnutia oravských chirurgov sa zúčastnili aj endokrinológovia
z celého Slovenska, ktorí pacientov na operáciu štátnej žľazy
pripravujú.
V Dolnom Kubíne bolo zriadené Centrum pre liečbu obezity
/CLO/

pod vedením MUDr. Jána Trubana. CLO je súčasťou

diabetologickej a endokrinologickej ambulancie, v ktorej je vyhradený
osobitný priestor pre pacientov s nadváhou a obezitou. Mnohí pacienti
trpia

ochorením,

ktorého

príčiny

sú

práve

v nadbytočných
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kilogramoch. Odborník vychádza z tzv. komplexného prístupu k
liečbe nadváhy a obezity, čo znamená, že zohľadňuje príjem energie
v potrave, fyzickú aktivitu pacienta, celkový životný štýl a potreby
odbornej liečby liekom. Vyšetrenie obezného pacienta pozostávalo
z merania telesnej hmotnosti a množstva tuku v tele tukomerom,
diagnostikovania možných zdravotných rizík, výpočtu tzv. indexu
telesnej hmotnosti a rozboru tukového metabolizmu. Po počiatočným
vyšetreniach lekár pacientovi pomôže zostaviť individuálny diétny
režim, informuje ho o kalorickom zložení jednotlivých potravín
a poradí mu vhodnú úpravu životného štýlu a fyzickej aktivity.
V prípade potreby nasadí aj podpornú liečbu liekom. Túto liečbu si
pacient uhrádzal sám.
V januári sa v Dolnokubínskom okrese rozšírila chrípka a jej
podobné akútne respiračné ochorenia. V priebehu prvého januárového
týždňa bolo 2720 ochorení, z toho 867 pacientov v meste Dolný
Kubín. Jeden pacient nad 60 rokov zomrel. V druhom januárovom
týždni počet pacientov sa znížil na 1928 a v nasledujúcich dňoch na
1427 prípadov. Išlo o typ chrípky A, ktorá nenadobudla charakter
epidémie. Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami, ako zápal
priedušiek, zápal pľúc a najmä u detí zápal horných ciest dýchacích.
Pracovníci

Štátneho

zdravotného

ústavu

podľa

pozorovaní

predpokladali nárast chrípky približne v piatom až siedmom týždni
roka.
Svetová zdtavotnícka organizácia /WHO/ každý rok venuje 7. apríl
niektorej oblasti

zdravia ľudstva, tohtoročný bol vyhlásený za

Deň duševného zdravia. Zachovať si duševné zdravie, znamená žiť
tak, aby všetky naše dušebné pochody prebiehali optimálne, správne
odrážali životnú realitu a aby riešenie úloh, ktoré pred nás postaví
život, aspoň sporadicky prinášalo pocit uspokojenia. Ďalším atribútom
jeho zachovania je harmonický rozvoj osobnosti prejavujúcej sa
v jednote, v integrovanosti a v tendencii zdokonaľovať sa. Pestovať
duševné zdravie znamená viesť sám seba k duševnej otužilosti, vedieť
si poradiť s tým , čo škodí, zvládať životné situácie tak, že zvládneme
predovšetkýmm seba, vedieť predvídať, čo by mohlo škodiť a vedieť
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tomu predchádzať. Odpočinok a rozhovory s ľuďmi sú veľmi dôležité
a žiadúce v životne vypätých situáciách. Pre všetkých, ktorí sa ocitli
v situácii, keď si nevedeli poradiť, ponúkalo svoje služby Centrum
poradensko-psychologických služieb v Dolnom Kubíne pod vedením
Mgr. Evy Pribylincovej.
7. apríl – DEŇ NARCISOV v Dolnom Kubíne organizovala
Stredná zdravotná škola. Študentky tejto školy z III. a IV. ročníka
pod vedením Mgr. Gabriely Matkulčíkovej ponúkali občanom
v uliciach papierové narcisy a dostávali od ľudí peňazné čiastky na
Ligu proti rakovine. Dolnokubínčania v uliciach prispeli v tomto
roku sumou 34 196 Sk. Do zbierky sa zapojilo aj občianske združenie
CESTY. Na Slovensku ročne pribúdalo 20 000 prípadov rakoviny , z
toho 200 ochorení pripadlo na deti.
Centrum zdravia v Dolnom Kubíne vyzvalo do občanov fajčiarov,
aby sa zapojili do medzinárodnej súťaže pod názvom „Prestaň fajčiť
a vyhráš“. Súťaž sa konala v dňoch 2. – 29. mája 2000 pre všetkých
ľudí, ktorí jeden mesiac prestanú fajčiť a takto podporia svoje zdravie.
Ceny sa losovali v regionálnom kole, národnom a medzinárodná cena
predstavovala 10 tisíc USD a mala byť udelená na výstave EXPO
2000 v Hanoveri.
Neurologické oddelenie NsP v Dolnom Kubíne v tomto roku
pracovalo za sťažených podmienok pre stavebné a rekonštrukčné
práce, lebo sa tu budovala Jednotka intenzívnej starostlivosti . Počet
lôžok bol dočasne zredukovaný na 8 miest a maximálne sa mohlo
hospitalizovať 30 pacientov na neurológii. Pacientov s najťažším
zdravotným postihom mnohokrát v stave bezvedomia umiestnili na
iných izbách. Nebolo to ideálne, keď tzv. ľahší pacienti registrovali
pacientov v stave bezvedomia a sťaženú prácu mali aj zdravotné
sestry, lebo ťažko chorí si vyžadovali náročnejšiu zdravotnícku
starostlivosť a prístrojové vybavenie. Lôžkové oddelenie neurologie
slúžilo pacientom s cievnymi mozgovými príhodami, s mozgovými
nádormi,

platničkovými

ochoreniami,

sklerózou

multiplex

či

epilepsiou. Výskumy a poznatky svedčia o tom, že v poslednom
období mnohé neurologické ochorenia postihujú stále mladšie vekové
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kategórie občanov. Svedčí to nielen o nezdravom spôsobe života, ale
aj o ďalších civilizačných vplyvoch na organizmus človeka.
Dolnokubínska nemocnica bola zaradená do medzinárodného
cerebrovaskulárneho programu, v rámci ktorého budovala Jednotku
intenzívnej starostlivosti určenú pre pacientov a náhlymi mozgovými
príhodami. Podľa dlhodobých štatistík totiž diagnostika a starostlivosť
o pacienta počas prvých hodín od mozgovej príhody rozhodujú nielen
o ďalšom postupe liečby, ale hlavne o budúcom zdravotnom stave
pacienta. Efektívne zdiagnostikovanie a nasadenie okamžitej liečby je
výhodné aj z pohľadu celkových nákladov na liečbu.
Príchod leta sa tradične spájal aj s výskytom ochorení na
salmonelózu. V dolnokubínskej NsP počas jedného letného mesiaca
evidovali 50-60 prípadov tohto ochorenia. V máji Štátny zdravotný
ústav

v Dolnom

Kubíne

začal

robiť

vyšetrenia

aj

na

kampilobakteriálnu enteritídu, ktorého výskyt sa na Orave zvýšil.
Ochorenie je podobné salmonelóze a pochádza zo živočíšnych
produktov. Išlo

o ochorenie čriev a žalúdka, ktoré sa prejavovalo

bolesťami brucha, hnačkou a teplotou. V máji sa v Dolnom Kubíne
vyskytli 4 prípady ochorenia vyvolaných kompilobaktérom.
Dňa 12. septembra 2000 začali členovia Lekárskeho odborového
združenia /LOZ/ pred budovou NR SR v Bratislave držať hladovku,
ku ktorej podporné stanovisko zaujali aj lekári z nášho

mesta.

Hladovkou chceli odborári poukázať na skutočnosť, že vláda
a kompetentní sa dostatočne nezaoberajú

riešením problémov

v rezorte zdravotníctva. Dolnokubínski lekári sa k tejto prostestnej
akcii pripojili písomnou formou. Podľa informácie MUDr. Eleny
Bajačekovej, prezidentky Regionálnej lekárskej komory v Dolnom
Kubíne, v NsP Dolný Kubín sa k protestnej akcii pripojilo podpisom
60 lekárov , čo predstavuje 90%-nú účasť lekárov. Okrem podpisov
všetci zúčastnení súhlasia s požiadavkami, ktoré LOZ nastolilo, keď
situácia

v zdravotníctve

si

skutočne

vyžaduje

určité

zmeny

a zlepšenie. Podľa slov MUDr. E. Bajačekovej, lekári chcú touto
protestnou akciou poukázať na samotnú organizáciu v zdravotníctve,
na potrebu zlepšenia zdravotníckych služieb, hlavne čo sa týka
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ochrany zdravia pacientov a v druhom , neposlednom rade aj na
zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotníckych pracovníkov, či
už lekárov alebo stredný zdravotný personál, pretože ich pracovné
podmienky sa v poslednom čase zhoršujú.
Už tradične sa každoročne 1. december spája so svetovým dňom
boja proti AIDS, ktorý sa v tomto roku nesie pod heslom „Muži
a AIDS – špeciálny prístup“. V Žilinskom kraji do dnešných dní boli
zistené 2 pozitívne prípady HIV, na Slovensku 81 prípadov.
Pracovníci zdravotníckych centier a lekári sa zúčastnovali na
stredných školách besied so študentami, na ktorých vysvetľovali
prenos a príznaky tejto nevyliečiteľnej infekcie a spôsoby , ako sa
majú mladí ľudia proti nej brániť.
Náše mesto a región často navštevovali poľskí turisti za účelom
zimných športov, najmä lyžovania. Za účelom hľadania obojstranne
účinných

opatrení

pri

prevoze

a

poskytovaní

lekárskych

a záchranárskych služieb poľským občanom v regióne Vysoké Tatry
a naopak slovenským občanom v Poľsku sa uskutočnila konferencia
v Poľane Gladovka, na ktorej Dolný Kubín zastupoval MUDr.
Mladimír Hruda. V NsP sa ošetrujú Poliaci, ktorí si spôsobili úrazy pri
letnej alebo zimnej turistike, išlo hlavne o zranenia a ochorenia pri
dopravných nehodách i v horách. Poliaci nie sú ochotní uhradiť za
tieto ošetrenia, aj keď podpíšu faktúru za ošetrenie. V rokoch 19952000 bolo v Dolnom Kubíne ambulantne vyšetrených 191 Poliakov
a v NsP Dolný Kubín hospitalizovaných

37 Poliakov. Návrhy sa

týkali iniciovania medzištátnej dohody o bezplatnom poskytovaní
zdravotníckych služieb a o možnosti klíringu – koncoročného
vyúčtovania nákladov slovenskej a poľskej strany.
Štátny zdravotný ústav v Dolnom Kubíne patrí medzi zariadenia
s vysokou úrovňou práce. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že dňa 10.
októbra mu bol udelený Certifikát správnej laboratórnej praxe,
ktorý priznáva Slovenská národná akreditačná služba pri Slovenskom
metrologickom ústave v Bratislave a bol zaradený do novej siete ŠZÚ.
Pracovníci ŠZÚ v Dolnom Kubíne používali pri svojich meraniach
a pri spracovávaní jednotlivých vzoriek postupy a metódy, ktoré sú
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v súlade s platnými technickými normami pre danú oblasť. Znamená
to, že ktorýkoľvek orgán sa môže s požiadavkami na zabezpečenie
merania obrátiť na ŠZÚ v Dolnom Kubíne a výsledky, ktoré mu budú
dodané majú oficiálny charakter pre použitie v ktorejkoľvek
spoločenskej či právnickej oblasti. Riaditeľom ŠZÚ bol MUDr. Jozef
Kereškéni.
V júli 2000 sa ukončila rekonštrukcia budovy Štátneho zdravotného
ústavu v Dolnom Kubíne. Pôvodná rovná strecha, cez ktorú zatekalo,
sa nahradila

novou sedlovou strechou. Rekonštruovala sa aj

elektroinštalácia z dôvodu rozšírenia prevádzky ŠZÚ, ktorým pribudla
laboratórna a výpočtová technika. ŠzÚ na Brezovci usmerňoval
v regióne

celej

Oravy

starostlivosť

v odboroch

hygieny,

epidemiológie a mikrobiológie.
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Dolnom Kubíne,
ktorého predsedníčkou bola MUDr. Danuša Litváková

bilancoval

svoju činnosť na územnom sneme za účasti najvyššieho predstaviteľa
SČK Ing. Bohdana Telgárskeho. ÚS SČK v DK evidoval 4008 členov.
Organizoval prednášky, školenia, zdravotnú výchovu, ale aj
poskytovanie sociálnych služieb a humanitnej činnosti. Osobitnú
kapitolu tvorilo darcovstvo krvi. V roku 2000 ÚS SČK v DK vyhlásil
už piatykrát podujatie pod názvom „Valentínska kvapka krvi“.
V Dolnom Kubíne sa tejto akcie zúčastnilo 148 darcov krvi, z toho 21
prvodarcov.

Všetky odbery zvládlo 18 pracovníkov transfúzneho

oddelenia NsP v Dolnom Kubíne pod vedením MUDr. Evy Hrudovej.
V máji sa darcovia krvi

stretli v hoteli Park na slávnostnom

odovzdávaní plakiet MUDr. Jána Jánskeho. Bronzovú plaketu dostalo
116 darcov, striebornú 36 a zlatú 27. Najvyššie ocenenie za 80
bezpríspevkových odberov prevzali z rúk MUDr. D.Litvákovej,
predsedníčky ÚS SČK v Dolnom Kubíne a MUDr. Hrudovej,
primárky Hematologicko-transfiziologického oddelenia NsP Viktor
Buzák a Ladislav Kubala. Celkovo SČK na Orave doposiaľ udelilo
2519 bronzových, 1163 striebornych , 341 zlatých a 11 diamantových
plakiet Jána Janského.
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Tohtoročnú súťaž mladých zdravotníkov zorganizoval ÚS SČK
na futbalovom ihrisku v Dolnom Kubíne. Súťažilo sa v poskytovaní
prvej pomoci. Znalosti 31 družstiev v troch kategóriách najskôr
preveril vedomostný test o Červenom kríži, Červenom polmesiaci
a SČK. Najzaujímavejšou disciplínou bolo poskytovanie praktickej
pomoci pri poleptaniach, šoku, tržných ranách, zlomeninách alebo
resustitácii. Mnohých mladých zdravotníkov zaskočila nová forma
súťaže, keď si neťahali otázky, ale podľa ukážky mali sami určiť
zranenia a následne poskytnúť prvú pomoc. Hliadky mladých
zdravotníkov navyše určovali aj liečivé rastliny a ich použitie. Po
poldňovom maratóne porota vedená MUDr. Antonom Šindliarom
vyhlásila konečné výsledky. Medzi družstvami prvej pomoci si
najlepšie počínali študenti z Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne. Prvenstvo medzi hliadkami mladých zdravotníkov v I. stupni
patrilo ZŠ Nižná, prvenstvo medzi hliadkami v II. stupni ZŠ M.
Kukučína v Dolnom Kubíne. Hliadka mladých zdravotníkov zo ZŠ
M.Hattalu v Dolnom Kubíne sa umiestnila v II. stupni na 3. mieste.
Základná

organizácia

postihnutých

/SZZP/

chorobami

/ZPCCH/

Slovenského
a Zväzu

v Dolnom

zväzu

postihnutých
Kubíne

mala

zdravotne
civilizačnými
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členov.

Predsedníčkou bola p. V. Floreková, tajomníčkou p. J. Vrábliková
a pokladníčkou p. Kutlíková. ZO SZZP a ZPCCH v Dolnom Kubíne
sa zapojil do projektu „Slovensko bez bariér“. Členovia sa pravidelne
stretávali,

organizovali

turistické a športové podujatia.

Veľmi

vydarený bol napríklad poznávací zájazd do Martina, Turčianských
Teplíc , Kunerádu a Kremnice. Mestský úrad poskytoval členom
SZZP a ZPCCH zľavu na návštevu kina Choč.
Sluchovo postihnutí členovia sa zapojili do nového projektu,
v ktorom komunikáciu im uľahčovali počítač a internet a preto sa
nazýval „Projekt www“. Odborníčkou projektu v Dolnom Kubíne
bola Ing. Dana Števonková. Projekt bol vlastne návrhom webu pre
sluchovo

postihnutých.

kompenzačných

Web

pomôckach,

obsahoval

informácie

o STSP,

kontaktné adresy na lekárov

–

špecialistov, právne zákony a pod. Malo to slúžiť sluchovo
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postihnutým, uľahčovať prácu v organizáciách a audiocentrách,
ktorých je na Slovensku šesť.

MESTSKÁ POLÍCIA A BEZPEČNOSŤ V MESTE
Novela zákona
právomoci mestskej

o obecnej polícii od 1. januára 2000 rozšírila
polície v Dolnom Kubíne. Podľa vyjadrenia

náčelníka MP Leonarda Bobčeka medzi nové právomoci patrilo
oprávnenie zastaviť motorové vozidlo, ak vodič spáchal priestupok,
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového
vozidla, požadovať vysvetlenie od každej osoby, ktorá môže pripieť
k objasneniu priestupku a pod.
Mestská polícia v Dolnom Kubíne v roku 2000 zavŕšila desiaty rok
svojej činnosti. Mala 13 zamestnancov. Svoju pozornosť zameriavala
na zabezpečenie vecí verejného poriadku, ochrany životného
prostredia, ochranu majetku mesta a dodržiavanie všeobecnozáväzných nariadení mesta, prijatých mestským zastupiteľstvom.
Činnosť mestskej polície prebiehala v dvoch smenách, v čase od
8,30 hod. do 3,15 hod. v pracovné dni, cez víkend len v nočnej smene.
V piatok a v sobotu slúžili v nočnej smene dve hliadky. Ich potreba
vzišla

z väčšej kumulácie ľudí v meste, hlavne mládeže, spojenej

s poriadaním diskoték a zábav. Počas nich a hlavne po ich skončení
dochádzalo k najväčšiemu porušovaniu verejného poriadku a ničeniu
majetku mesta. Nezriedka však k ničeniu došlo po tretej hodine ráno,
keď už zo strany mestskej polície nebola zabezpečená služby. Aby aj
táto doba bola pokrytá pristúpilo sa k spolupráci so štátnou políciou
a vytvoreniu dočasných zmiešaných hliadok MP a OOPZ. Mestská
polícia tak pracovala v troch smenách a to od 8. hod. ráno do 6. hod.
ráno. Tieto služby prebiehali v mesiacoch október a november.
Činnosť MO je založená na pešej obchôdzkovej činnosti hlavne
v centre mesta. Obhliadková činnosť autom bola zameraná na mestské
časti a sídliská mesta. V lete

hliadky využívali služobné bicykle

a v nočných hodinách služobných psov.
Celkový počet priestupkov v roku 2000 bol 2394, z toho dopravných
1991, alkoholizmus mladistvých 27, ochrana životného prostredia 1

167

proti verejnému poriadku 292, proti občianskemu spolunažívaniu 28
a proti majetku 56. MP vykonala počas roka 363 kontrol dodržiavania
záverečnej hodiny, 8 kontrol o ambulatnom predaji, na úseku ochrany
životného prostredia bolo zistených 1136 závad a nepovolených
skládok odpadu 34. MP odovzdala na riešenie OR PZ v Dolnom
Kubíne 9 prípadov podozrenia z trestnej činnosti.
Pri výkone služby v meste MP spolupracuje s OO PZ a OO
dopravného inšpektorátu. Tu prebieha koordinácia služieb priamo
v teréne, ako aj pri organizovaní spoločných akcií. Snahou je, aby
spolupráca viedla ku eliminácii protispoločenskej činnosti. Ďalšia
spolupráca prebieha s oddelením všeobecnej a vnútornej správy
Okresného úradu, kde MP postupuje na prejednanie priestupky
v oblasti verejného poriadku, ktoré MP síce objasnila, ale nevyriešila
v blokovom konaní. Aktívne sa rozvíja spolupráca s VÚ 1540 a to
hlavne pri pôsobení na vojakov základnej služby, ktorí sú hlavnými
aktérmi porušovania verejného poriadku v meste. Ďalej spolupráca
s VÚ 1540 prebieha aj pri zabezpečovaní poriadku na kultúrnych
a športových

podujatiach,

prísahách

a pod.

MP

spolupracuje

s odborom veterinárnej správy pri odchyte túlavých psov. S hlavným
kontrolórom mesta spolupracuje pri kontrolách podávania alkoholu
mladistvým

v reštauráciách, kontrolách hracích automatov a

kontrolách priznania príjmov z predaja alkoholu a tabaku.
Mestská polícia prezentovala svoju činnosť na Dni polície a na
športových akciách v minifutbale, hokeji, prednášala žiakom na
základných školách, podieľala sa na prezentovaní projektu JPU –
Junior Police Ventures – Mládež proti kriminalite. V streleckej súťaži
mestských polícií Slovenska dolnokubínska MP obsadila v družstvách
3. miesto, v súťaži jednotlivcov 1. a 3. miesto.
Vydareným podujatím mestskej polície bolo zorganizovanie
prednášky a besedy dňa 20. júna 2000

s MUDr. Františkom

Novomestským CSc., hlavným súdnym lekárom SR, na tému drogy .
Fajčenie marihuany totiž nebola len záležitosť veľkých miest, ale
vyskytovalo sa aj v Dolnom Kubíne.
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V priebehu roka 2000 sa vyskytlo 38 prípadov kriminality
maloletých detí do 15 rokov. Podľa sociálnej kurátorky Marty
Novákovej o Okresného úradu v Dolnom Kubíne boli príčiny
kriminality maloletých v rodinách v nedostatku komunikácie rodičov
s deťmi i v hmotnom nedostatku. Najčastejšie sa jednalo o krádeže
v spolupáchateľstve.
Dňa 13. októbra sa konala tlačová beseda na okresnom riaditeľstve
PZ v Dolnom Kubíne o bezpečnostnej situácii v okrese Dolný Kubín.
Riaditeľ OO PZ plk. Jozef Domiňák odovzdal ďakovný list
náčelníkovi mestskej polície v Dolnom Kubíne L. Bobčekovi za dobrú
vzájomnú spoluprácu. Následne plk. Vladimír Gonda informoval
prítomných, že za 9 mesiacov bolo v našom okrese spáchaných 716
tretsných činov so spôsobenou škodou 106 mil. Sk. Polícia objasnila
443 skutkou, čím sa zaradila na 1. miesto v objasnenosti prípadov
v Žilinskom kraji. Najviac trestných činov

- 362 bolo na úseku

majetkovej trestnej činnosti, 170 trestných činov sa týkalo násilia,
ekonomická trestná činnosť predstavovala 43 prípadov, dopravných
nehôd bolo 589.
Zlodeji nemali úctu ani ku kostolu. V noci z 26. na 27. septembra sa
zlodej vlámal cez okno do rímskokatolíckeho kostola sv. Kataríny
a z kovovej pokladničky ukradol 12 tisíc Sk, ktoré predstavovali
členské príspevky pre spolok sv. Vojtecha. Zlodej sa vlámal aj do
bohostánku a na kostole spôsobil škody za 3 tisíc Sk. Mons. Alfonz
Letanovský sa sťažoval aj na vandalizmus, ktorý bol zistený v kostole
sv. Kataríny znečisťovaním a sprejovaním.
V dňoch 7. apríla a 5. septembra boli zaznamenané v meste útoky
skínov na dolnokubínskych Rómov. Bleskový zásah polície sa
v obidvoch prípadoch vydaril.
Aktivita dopravnej polície
premávky.

V sobotu

22.

mala za cieľ bezpečnosť cestnej
januára

sa

uskutočnila

dopravno-

bezpečnostná akcia na cestách v meste. 14 policajtov sa zameralo na
kontrolu dodržiavania zákazu používania alkoholu vodičmi pred alebo
počas jazdy. Zadržali 2 vodičov , ktorí požili alokoholické nápoje a 5
vodiči dostali pokuty za zlý technický stav vozidla.
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Organizácia spojených národov vyhlásila od 1. do 7. mája
medzinárodný týždeň bezpečnosti na cestách.

Dolnokubínska

dopravná polícia vykonávala v meste počas tohto týždňa zvýšený
dozor nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
zameraním

na

kontrolu

dodržiavania

jej

pravidiel,

so

kontrolu

technického stavu a povinnej výbavy vozidiel.
Dňa 25. augusta sa dopravný inšpektorát zameral na kontrolu v rámci
opatrení počas letnej turistickej sezóny. 15 policajti zistili 43
dopravných priestupkov.
V roku 2000 vzniklo na území okresu Dolný Kubín 76 požiarov so
spôsobenou škodou 6.016.100 Sk a následnou škodou 135 500 Sk.
Počas roka boli zaznamenané požiare kontajnerov na sídliskách
Bysterec,

Brezovec

a Banisko.

Najviac

požiarov

vzniklo

z

neopatrnosti, pri vypaľovaní suchej trávy, nesprávnou manipuláciou
so spaľovacími olejmi atď. Jednotka zboru požiarnej ochrany
v Dolnom Kubíne vykonala najviac výjazdov k dopravným nehodám,
pri ktorých

vykonávali príslušníci špeciálne záchranné práce,

vyprosťovanie osôb z havarovaných vozidiel, zabezpečovanie dopravy
z úseku havárie a iné práce spojené s odstraňovaním následkov po
havárii.

ŠPORT
Tradičným podujatím celoslovenského významnu bol VII. ročník
udeľovania Ceny Fair Play MUDr. Ivana Chodáka za rok 2000.
Moderátorom pudujatia

bol Karol Polák st. Ešte pred samotným

vyhlásením cien sa konal krst knihy Vladimíra Medzihradského pod
názvom „Osemdesiatiny športov a turistiky v Dolnom

Kubíne“.

Knihu netradične lyžiarskym voskom pokrstil nestor dolnokubínskeho
športu Pavol Kutlík st., aby tak „namazal“ cestu oravským
športovcom k víťazstvám.
Potom sa už k slovu dostala prvá kategória ocenených za dlhoročnú
funkcionársku činnosť a prínos pre slovenský futbal. Z rúk predsedu
Slovenského futbalového zväzu /SFZ/ Františka Laurinca a primátora
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Ľubomíra Bláhu si postupne prevzala Ceny Fair Play pätica
ocenených. Ako prvý Alexander Bugala, zanietený funkcionár
michalovského futbalu, v ktorej liahni vyrástli mnohí vynikajúci
futbalisti. Za najšťastnejšiu generáciu, ako priamo na javisku označil
svojich rovestníkov Ján Petrovič, si prevzal rytierske ocenenie práve
tento futbalista – hokejista, ktorý na sklonku 60-tych rokov pôsobil
v Nižnej na Orave. Tretí ocenený v tejto kategórii Miloš Sedramač,
ešte aj dnes vo svojich osemdesiatich rokoch stále aktívne pôsobí vo
FK Rača ako hlásateľ a sám seba pokladá za burliváka, tlmiaceho
vášne fanúšikov na štadióne. Ocenenie za dlhoročný prínos pre
slovenský futbal sa dostalo aj žurnalistovi Milanovi Valkovi, vždy
nekompromisne vystupujúceho proti rôznym nešvárom v našom
futbale. Na prekvapenie všetkých, ale hlavne samotného moderátora,
sa medzi ocenenými objavilo meno legendy športového komentovania
Karola Poláka, ktorý síce vyštudoval operný spev a herectvo, no svoj
život zasvätil športu, najmä futbalu.
Za mimoriadny čin boli ocenení dvaja športovci. Alexander
Kubaška, pôsobiaci pri mládežníckych družstvách HFC Humenné,
ktorý cestou zo stretnutia II. dorasteneckej ligy asi 1 km pred
Rožňavou zachránil život vodičovi autobusu, ktorý upadol do
bezvedomia. Cenu Fair play za mimoriadny čin udelil SFZ aj Pavlovi
Tomčufčíkovi, hráčovi TZ Sokol Brezovička z okresu Sabinov. Pavol
dňa 7. mája 1999 zachránil život spoluhráča Miroslava Janíčka, ktorý
po strete s hosťujúcim brankárom stratil vedomie a zapadol mu jazyk.
Pavol Tomčufčík má nielen dôveru spoluhráčov, ale aj spoluobčanov,
ktorí ho zvolili za starostu.
Za najväčšieho aplauzu vystúpil na dolnokubínske pódium najlepší
slovenský futbalista XX. storočia Ján Popluhár. Cenu MUDr. I.
Chodáka získal síce pred piatimi rokmi, no aj dnes má pre neho
rovnako vysokú cenu. Cenu za dlhoročnú úspešnú hráčsku činnosť
dostal Alexander Vencel st.. Posledným ocenením „in memoriam“
bol Peter Dubovský, ktorého tragická smrť vytrhla z kruhu rodiny aj
futbalového života. Cenu prevzal jeho otec Viliam Dubovský.
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Príjemnú atmosféru podujatia doladili kultúrnym programom deti
folklórneho súboru Goluska z Oravskej Polhory , skupina Lojzo
s Mariánom Kochanským a liptovská skupina Ploštín punk.
Najlepších športovcom za rok 2000 prijal na mestskom úrade
primátor Ľ. Bláha, aby im poďakoval za vzornú reprezentáciu mesta
Dolný Kubín. Medzi najlepších patrili: 1. Peter Bihári, vzpierač,
v roku 2000 vytvoril päť slovenských rekordov, 2. Marek Jurčo,
hokejový reprezentant SR do 15 rokov, 3. Milan Haško, plavec,
držiteľ 54 medailí z majstrovstiev SR, 4. Iveta Šudová, volejbalistka,
5. Pavol Bača, futbalista, najlepší strelec V. ligy, dal 26 gólov, 6.
Jakub Osrihoň, vynikajúci lyžiar, 7. Dávid Svrčina, stolný tenista, 8.
Michal Halaj, atlét, 9. Peter Sládek, atlét, ktorý na ME veteránov
získal 4. miesto vo viacboji. Zo športových klubov a telovýchovných
jednôt boli ocenené dolnokubínske volejbalistky za 4. miesto
v extralige, družstvo silového trojboja Elkopu WLC za víťazstvo
v I. lige a mladší žiaci basketbalového klubu za 2. miesto na
majstrovstvách SR.
Agdem Dolný Kubín usporiadal novoročný volejbalový turnaj
mužov v telocvični ZŠ A. Radlinského. Zúčastnili sa družstvá z DK,
Ružomberka, Liptobvského Mikuláša a

Oravského Podzámku.

Domáci zvíťazili nad Oravským Podzámkom , ale v ďalších zápasoch
podľahli a umiestnili sa na 4. mieste.
Dňa 9. januára sa konali Majstrovstvá Oravy v streľbe zo
vzduchových zbraní, ktorých sa zúčastnilo 18 strelcov. Súťažilo sa
v dvoch disciplinách a to v streľbe zo vzduchovej pištole N+40 a zo
vzduchovej pušky N+40. Víťazom v prvej disciplíne sa stal František
Poláčik z Dolného Kubíne /ZO Tribometal/, ostatné umiestnenia
získali súťažiaci z Nižnej, Výšného Kubína a Hruštína.
Plavci Mestského plaveckého klubu /MPK/ Dolný Kubín sa
zúčastnili v dňoch 15.-16. januára X. ročníka medzinárodného
pohára McDonaldu v polohovom plávaní v rakúskom Linci.
Z plavcov MPK dosiahol najlepšie umiestnenie Milan Haško, ktorý na
100 m PP obsadil 3. miesto a Michaela Halačová získala 1. miesto vo
finále na základe absolvovania 4 disciplín /100 m VS, orsia, znak,
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motýlik/. Ďalší plavci MPK si pri štartoch osemkrát zlepšili svoje
najlepšie osobné výkony. MPK Dolný Kubín v celkovom hodnotení
klubov obsadil 7. miesto.
Slovenský lyžiarský zväz ÚAD Bratislava poveril ŠK Orava SKI
Dolný Kubín usporiadaním IV. ročníka Slovenských kvalifikačných
pretekov v slalome v dňoch 22.-23. 1.2000. Preteky sa uskutočnili
v lyžiarskom areáli Kuzmínovo v Dolnom Kubíne v kategóriách
mladšie a staršie žiačky a mladší a starší žiaci. Súťaže sa zúčastnilo
150 pretekárov z celého Slovenska. Dolnokubínčania sa umietnili na
miestach do 20, lepší bol M. Revai zo ZVL Dolný Kubín na 12.
mieste.
MHC OFZ VTJ Dolný Kubín nadviazal na tradičnú hokejovú
družbu s poľským mestom Nowy Targ aj v tomto roku. Priateľské
stretnutie sa konalo 19.1.2000. Naši žiaci skupiny „A“ vyhrali, menej
sa darilo mladším žiakom skupiny „B“.
Z iniciatívy Dr. Ľ.Bláhu, primátora mesta a pedagógov z Obchodnej
akadémie

sa v piatok 21.1.2000 uskutočnil I. ročník futbalového

turnaja „Memoriál Alexandra Dudáka“ na počesť kolegu a priateľa
v novej telocvični Obchodnej akadémie . Súťažili tri družstvá:
Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Obchodná akadémia a Proftím. Keďže
finále skončilo bezgólovou remízou, museli rozhodnúť jedenástky,
pričom až gól V. Pavelku v 17-tej sérii rozhodol o víťazstve Proftímu.
Dňa 22.1.2000 hokejisti „A“ prehrali s Kežmarkom a Liptovským
Mikulášom, hokejisti „B“ prehrali s Kežmarkom , ale vyhrali so
Žilinou. O postup do 1. ligy hrali s Levicami s výsledkom 3:2. Podľa
vyjadrenia manažéra dolnokubínskych hokejistov JUDr. Bukna postup
Dolnokubínčanov do 1. ligy môže skomplikovať Ružomberok, ktorý
sa odvolal proti získaniu 2 bodov za kontumačné víťazstvo
Dolnokubínčanov nad Ružomberčanmi. Hokejisti Dolného Kubína II.
hokejovej ligy prehrali s družstvom Trebišova. V tabuľke sa MHC
OFZ DK umiestnil za Trebišovom na 2. mieste, za DK sa umiestnili P.
Bystrica a Bardejov. V januári sa Dolnokubínčanom v postupe do I.
hokejovej ligy darilo.
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Popri

družstve dospelých

je v MHC Dolný Kubín aj viacero

mladších hokejových družstiev podľa vekových kategórii a žiackych
kategórii. Najmladší z nich sú žiaci športovej triedy ZŠ M.Kukučína
vo veku 10-11 rokov, ktorých trénerom je Radoslav Bielička
a vedúcim Feranc Blažej. Hodnotiť ich výsledky je predčasné.
Trochu vykrištalizovanejším kolektívom je družstvo šiestakom
a siedmakov zásluhou vedúceho Mariána Zubaja a Milana Svetláka.
Trénerom je Ladislav Jesenský. Osmaci a deviataci sa pripravujú na
prechod do dorastu pod trénerom Mgr. Ľubomírom Turkotom
a Mariánom Levákom. Budúcimi posilami dolnokubínskeho hokeja sú
dorastenci, ktorých trénuje už osem rokov Ján Jurena.
V prvom kole nadstavbovej časti najvyššej ženskej volejbalovej
súťaže hostil Agdem Dolný Kubín dňa 22.1.2000 Senicu,
v predchádzajúcom
Kubínom.

kole

vyhrala

s Doprastavom

Vďaka Elene Švábyovej

aj

ktorá

s Dolným

Dolnokubínčanky vyhrali.

V drese Agdemu sa po prvýkrát predstavila nová ruská posila Júlia
Gadjievová, ktorá bude v DK do konca apríla. Za najlepšiu hráčku
bola vyhlásená Lenka Juříčková. Agdem DK v 3. kole nadstavbovej
časti prehral s družstvom

Slávia UK OZAP Bratislava, aj

s Doprastavom Bratislava, takže sa v tabuľke umiestnili za týmito
družstvami na 3. mieste. Za Agdemom DK sa umiestnili Senica,
Žilina, Žiar nad Hronom, Poprad, Pezinok, UK Forplast a Nitra.
Volejbalisti muži DK v II. lige s družstvom Jastrabá

Kremnica

prehrali.
V sobotu 29.1.2000 sa uskutočnil v Dolnom Kubíne II. ročník
Pohára

Kuzmínovo

predžiakov

v obrovskom

slalome.

Usporiadateľom pretekov bol ÚAD Bratislava a ŠK Orava Dolný
Kubín. Dolnokubínčania sa vo svojich kategóriách umiestnili takto:
Staršie predžiačky: 11. Z. Škvarková /ŠK Orava SKI DK/, 33. S.
Šindlerová /ŠK Orava SKI DK/. Starší predžiaci: 4. J. Ostrihoň /ZVL
DK/, 13. J. Kutlík /ZVL DK/. Mladšie predžiačky: 19. D. Šindlerová
/ŠK Orava SKI DK/. Mladší predžiaci: 13. I. Dziewicz /ZVL DK/, 16.
M. Bedlek /ZVL DK/, 25. M. Kutlík /ZVL DK/, 47. J. Sahatqija /ZVL
DK/.
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V poslednú januárovú sobotu sa v telocvični ZŠ Kňažia uskutočnil
medzinárodný turnaj starších žiakov v halovom futbale „O pohár
primátora mesta Dolný Kubín“. Turnaja sa zúčastnili mužstvá
z Limanovej, Martina, „A“ a „B“ z Dolného Kubína. Najlepším
strelcom bol Andrej Puškáš a najlepším hráčom Stanislav Janký, obaja
z mužstva „A“ DK. Tabuľka: 1. DK A, 2. Martin, 3. DK B, 4.
Limanová.
Basketbalisti - starší žiaci si dobre počínali v súťaži s družstvami
Banská Bystrica a Prievidza. Najviac bodov mali hráči: Sobčík,
Rázga, Hradec, Prílepok, First, Šaliga, Hochholzer, Klocok, Bajdich,
Hradec, Bajo, Mikuláš. Mladší žiaci hrali s Prievidzou a Lučencom.
Najviac bodov: Balko, Sklárčik, Uhričík, Šaffo, Šuc, Štajer, Strapec,
Dubovský, Gajarský, Maršinský.
Na prestížnom medzinárodnom juniorskom ETA I. turnaji
v Tarbes vo Francúzsku v dňoch 1.-6. 2. 2000 vynikajúco zabojoval
slovenský

juniorský

tenisový

reprezentant

do

14

rokov

Dolnokubínčan Peter Miklušičák. Vo štvorhre suverénne vyhral
s Kamilom Čapkovičom z TK Ružomberok. Na turnaji sa zúčastnili
hráči z 50 štátov z celého sveta. P. Miklušičák v dvojhre so Švédom
Morfeldtom prehral.
Začiatkom februára sa v Banskej Bystrici uskutočnili halové
majstrovstvá stredoslovenského kraja v atletike žiactva a dorastu.
Pretekov sa zúčastnil športovci z TJ Orava Dolný Kubín, ktorí
dokázali, že patria medzi najlepších. Žiaci štartovali aj na
majstrovstvách dorastu, kde aj medzi dorastom získali medailové
umiestnenia.

Vysokú

výkonnostnú

úroveň

potvrdili

formou

prekonaných štyroch oravských a štyroch okresných rekordov.
Majstrami kraja sa stali žiaci ZŠ M.Kukučína: Simona Mecková
v behu, Katarína Brenkusová v skoku na žrdi, Miroslava Kojšová
v chôdzi. 2. miesta obsadili: Ján Laura v skoku o žrdi, Gabriela
Šafáriková v skoku o žrdi a Stanislav Prílepok v skoku do výšky.
3. miesta obsadili: Tibor Jurčák v behu, Michal Halaj v behu, Simona
Mecková v behu, Eva Bugáňová

v skoku o žrdi, Zdeno Molnár

v behu, Katarína Brenkusová v skoku o žrdi. 4. miesta obsadili: Jozef
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Majda v behu, J. Ňáčiková v behu, J. Kojšová v chôdzi, E.
Chomisteková v skoku o žrdi, M. Halaj v behu, M. Tokár v behu, S.
Prílepok v trojskoku, J. Laura v skoku o žrdi, M. Kupčíková vo vrhu
guľou. Oravské a okresné rekordy vytvorili: Jolana Rácová v behu
a Jakub Joštiak v behu.
Dňa 4. 2. 2000 náhle zomrel MUDr. Peter Rajniak, dolnokubínsky
rodák, špičkový športovec, reprezentant ČSSR v basketbale.
Vo februári MHC OFZ VTJ Dolný Kubín v kvalifikácii o postup do
I. ligy prehrali hokejový zápas s mužstvom z Považskej Bystrice.
V predposlednom stretnutí s favoritom HK VTJ Vagónka Trebišov
dolnokubínski hokejisti vyhrali. Bol to výborný hokej s víťazným
koncom. Medzi hokejistov

MHC OFZ VTJ Dolný Kubín patrili:

Kyselica, Ševčík, Uram, Sekej, Sedma, Ješko /kapitán/, Košťam,
Hliničan, Palúch, Prvák, Čomka, Kogel, Antoška, Selecký, Rysuľa,
Matúška, Štulajter, Krecháč, Kráľ. Vedúcim mužstva bol Scherberger,
trénerom Žitník a riaditeľom klubu JUDr. A. Bukna.
Oravsko-liptovská hokejová súťaž sa ukončila 12. kolom.
Dolnokubínske „Béčko“ sa umiestnilo v tabuľke na 2. mieste za
Liptovským Mikulášom. V B- mužstve hrali Peter Palúch , Pavol
Špila, Rastislav Ševčík, Jaroslav Trokan, Branislav Meľo, Maroš
Jurena,

Ľubomír Črep, František Vido, Ján Črep, Boris Florek,

Michal Kukan, Emil Ďaďo, Radoslav Bielička, Andrej Hliničan,
Roman Juráš, Peter Smoleň, Milan Rusina. Vedúci mužstva bol Ján
Jurena, tréner Tibor Kriváň. Medzi najlepších hračov patrili Emil
Ďaďo, Jaro Troka, Miroslav Selecký, Rastislav Ševčík, Pavol Špila ,
Andrej Hliničan.
Hokejový klub MHC OFZ VTJ Dolný Kubín usporiadal 26. 2. 2000
medzinárodný hokejový turnaj žiakov „O pohár primátora mesta
Dolný Kubín“. Turnaja sa zúčastnili družstvá z Nového Targu,
Ferencvárs Budapešť, extraligový HK 32 Liptovský Mikuláš a domáci
žiaci.

Najlepší

boli

žiaci

z Liptovského

Mikuláša,

druhí

Dolnokubínčania, Maďari tretí a štvrtí boli Poliaci. Z našich dali góly
T. Zubaj, L.Vojtas, M. Hančiak, M. Horňák, M. Konštiak, P.
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Hanušniak, A. Belvončík. Najlepší brankár turnaja bol Ledvoruch
z Dolného Kubína.
V sobotu 12. 2. 2000 volejbalistky Agdemu Dolný Kubín vyhrali
volebalový zápas so Žilinou. V ďalšom kole v skupine o 1-6. miesto
utrpeli Dolnokubínčanky prehru na domácej palubovke so Žiarom
nad Hronom. Po prehre v Senici nepríjemná strata bodov posunula
Agdem na 4.mieste v tabuľke. Štvrté miesto Agdemu v tabuľke
utvrdila aj prehra so Žiarom nad Hronom, ale Agdem mal zaručenú
účasť v Európskej lige.
Volejbalistky juniorky z Dolného Kubína

skončili v dlhodobej

súťaži na treťom mieste v skupine A.
Volejbalové mužstvo Agdem mužov sa v tabuľke II. ligy udržali na
2. mieste po prehre s Púchovom.
V nedeľu 20. 2. 2000 sa v budapeštianskej Olympia hale uskutočnili
Medzinárodné majstrovstvá Maďarska veteránov v halovej atletike.
Na majstrovstvách sa zúčastnilo vyše 30 guliarov a medzi nimi
pretekár Jaroslav Lupák z TJ Orava Dolný Kubín. J. Lupák vo svojej
kategórii obsadil prvé miesto a v absolútnom hodnotení sa umiestnil
na druhom mieste.
Dňa 25. 2. 2000 sa v plnom zdraví dožil osemdesiatky Rudolf
Otradovský,

športovec

a tréner,

zakladateľ

dolnokubínskej

organizovanej cyklistiky. Pri tejto príležitosti R. Otradovského prijal
primátor mesta Ľubomír Bláha. Prijatie bolo spojené so slávnostným
zápisom do pamätnej knihy mesta Dolný Kubín. R. Otradovský prišiel
do Dolného Kubína v roku 1946 a pracoval tu ako kožušník. Založil
TJ SOKOL Elektro-Praga. Medzi jeho zverencov patrili športovci
Lettrich, Florek, Gebura, Medzihradský, Maršinská, SališováProcházková, Rizmanová-Bajnoková, Kubašková, z ktorých mnohí
boli preborníci kraja a účastníci majstrovstiev republiky. V Dolnom
Kubíne R. Otradovský začal organizovať cyklistické preteky,
majstrovstvá kraja každoročne a čoskoro sa stal Dolný Kubín známy
v celej republike. Okrem cyklistiky sa R. Otradovský venoval aj
bežeckému

lyžovaniu,

streľbe

z malokalibrovky,

a s Jánom Brodňanským aj jaskyniarstvu.

skalolezectvu
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V dňoch 18.-20. 2. 2000 bola Nitra dejiskom stretnutí jednej zo
štyroch kvalifikačných skupín tenisových halových Majstrovstiev
Európy družstiev juniorov do 14 rokov. Zúčastnil sa Dolnokubínčan
Peter Miklušičák a bol úspešný, vybojoval si účasť na Majstrovstvá
Európy v San Miniato v Taliansku v dňoch 3.-5. marca 2000. Na ME
v Taliansku získal Peter Miklušičák titul majstra Európy. V máji sa
Peter Miklušičák

zúčastnil v Nymburku

v ČR európskeho

medzinárodného juniorského turnaja do 14 rokov v tenise – Wilson
Cup ETA 2 . Peter získal 50 ETA bodov a postúpil z 25. miesta na 11.
miesto v Európe.
ZŠ M.Kukučína usporiadala regionálne majstrovstvá Oravy
v zimnom viacboji /šplh, skok do diaľky z miesta, plávanie, člnkový
beh, hod plnou loptou z miesta autovým spôsobom/. Súťažilo 218
pretekárov vo svojich kategóriách. Najúspešnejší boli pretekári ZŠ
M.Kukučína: J.Kupčík, S. Lopeňová, A.Široňová, J.Hala, M.Pokusa,
M.Kevešová,

M.Trnovcová,

I.Kaliský,

M.Zurek,

L.Torbíková,

M.Szekereš, K.Špániková, M.Haško, I. Novotná, T. Moravčík, E.
Chomisteková, P. Kočalka, J.Batuna.
Atléti TJ Orava Dolný Kubín sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska
v atletike, ktoré sa konali v novej športovej hale Elán v Bratislave.
Vyše 700 športovcov žiakov a dorastencov súťažilo vo svojich
kategóriách o umiestnenie. Z Dolnokubínčanov bola najúspešnejšia
Simona Mecková, získala striebornú medailu v behu. V skoku o žrdi
získala Gabriela Šafáriková bronzovú medailu. Štvrté miesta obsadili
Katarína Brenkusová v skoku o žrdi, Mariana Kupčíková vo vrhu
guľou, Michal Halaj v behu, Ján Laura v skoku o žrdi. Medzi osem
najlepších šprintérov sa prebojoval Jozef Majda a vytvoril nový
oravský rekord.
Dňa 26. 2. 2000

sa na Kuzmínove uskutočnili kvalifikačné

lyžiarske bežecké preteky starších a mladších žiakov oblasti Sever,
ktoré usporiadal lyžiarsky oddiel TJ Slávia Dolný Kubín. Aj napriek
nepriaznivým poveternostným podmiekam sa technickej skupine
lyžiarskeho oddielu a priaznivcom z radov rodičov žiakov, ktorým
pretekajú deti v oddieloch , podarilo zabezpčiť preteky tak, aby
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zodpovedali lyžiarskym pravidlám. Z domácich pretekárov na
najleošie umiestnili Jana Lonská /4. miesto v kat. staršie žiačky/ a
Veronika Podstrelená /3. miesto v kat. mladšie žiačky/.
Dňa 3. 3. 2000 sa na Zábave v Hruštíne konal X. ročník
„Memoriálu Jána Pečeňáka“ a XXXI. ročník streleckých súťaží,
ktoré zorganizovalo Združenie technických športov ZO Dolný Kubín.
Dolnokubínčania dosiahli v prvej desiatke nasledovné výsledky: 5.
miesto - Dolný Kubín V.A. /Urbánek, Babinský, Laššák/, 8. miesto –
KPS Dolný Kubín /Glemba, Bražina, Kubačka / a 9. miesto Dolný
Kubín V. /Sekera, Skála, Keklák/.
TJ Orava Dolný Kubín a ZŠ M. Kukučína usporiadali dňa 4. 3. 2000
„Zimné majstrovstvá SR vo viacbojoch všestrannosti žiactva“.
Zúčastnili sa ich žiaci z okresov Dolný Kubín, Čadca, Liptovský
Mikuláš, Žilina, Martin a Spišská Nová Ves. Z našich žiakov sa vo
svojich kategóriách najlepšie umiestnili : Silvia Lopeňová /5./,
Jaroslav Kupčík /4./, Vladimír Fašánok /6./, Alena Široňová /2./,
Martina Kevešová /8./ , Matúš Pokusa /4./ , Ján Halaj /9./, Michaela
Trnovcová /4./, Lucia Torbíková /5./, Michal Zurek /5./, Igor Kaliský
/7./, Marin Sekereš /8./, Katarína Španiková /3./, Eva Chomisteková
/5./, Lucia Porvichová /9./, Milan Haško /4./, Tomáš Moravčík /6./,
Jakub Kaliský /7./, Martin Zurek /4./, Ľuboslav Batuna /8./.
V stolnotenisovej sezóne 1999/2000, ktorá sa skončila súťažami
koncom februára, víťazom V. ligy sa stala Nižná, Dolný Kubín „C“
sa umiestnil v tabuľke na 4. mieste.
Oravský hokejový zväz si pripomenul 15 rokov svojej existencie.
Zásluhu na jeho založení mali Gustáv Socháň, Jozef Babinský, Ján
Slivčák, Radoslav Povala, Jozef Kadlubiak, Marián Vasek, Ľubomír
Ďjobek, Anton Murín,

Jozef Suroviak, Cyril Ďaďo, Miroslav

Maškara, Jozef Maslík, Ondrej Buday, Ján Bečka a František
Kvačkay. Sevak Dolný Kubín získal významnejšie umiestnenie až
v V. ročníku - 4. miesto. V desiatom ročníku HC Dolný Kubín sa
umiestnil v tabuľke ako druhý a mužstvo SEVAK DK na štvrtom
mieste.

Toto

umiestnenie

v nasledujúcich ročníkoch.

si

Dolnokubínčania

obhájili

aj
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Na záver hokejovej sezóny dostal kolektív žiakov 7. ŠHT ZŠ
M.Kukučína pozvánku na HK Kežmarok na hokejový turnaj
siedmakov. Na 1. mieste sa umiestnili žiaci z Liptovského Mikuláša,
na 2. Dolný Kubín , na 3. Ružinov Bratislava, na 4. Kežmarok.
V družstve hrali Jozef Kubala, Róbert Janík, Marián Troup, Štefan
Lukáš, Michal Záhumenský, Lukáš Greško, Michal Smolka, Martin
Horňák, Ján Béčka, Marek Jurčo, Tomáš Smolka, Juraj Laštík, Michal
Hanko, Roman Vajdiar, Milan Svetlák, Tomáš Vodička a Marián
Zubaj.
V utorok 28. marca sa v CVČ Domčeku uskutočnilo slávnostné
vyhodnotenie hokejovej sezóny 1999/2000. Vyhodnotenia sa okrem
mladých hokejistov zúčastnili prezident MHK OFZ VTJ Dolný Kubín
Mgr .J.

Kubala, manažér klubu JUDr. Bukna, vedúci tréner

športových hokejových tried Ladislav Jesenský a ďalší hostia. Káder
mužstva tvorilo 23 hráčov, odohrali 16 zápasov s celkovým skóre
27:159 a keďže nezískali ani bod, skončili na predposlednom mieste.
Okrem toho sa piataci zúčastnili dvoch turnajov, kde boli vyrovnanejší
súperi a obsadili na nich 1. a 2. miesto. Najlepšími hráčmi sezóny sa
stali Vojtas, Krška a Záhumenský.
Plavci MPK Dolný Kubín sa dňa 25. 3. 2000 zúčastnili
medzinárodných

pretekov

„Karvinský

motylkársky

trojboj“

v Karvinej. V konkurencii viac ako 300 plavcov z 23 klubov z Čiech,
Slovenska a Poľska absolvovali 13 štartov, vytvorili si 4 osobné
rekordy a dosiahli vo svojich kategóriách nasledovné umiestnenie: M.
Haško 1. miesto /100 m PP/, 6. m /100 m VS/, 10. m. /50 m M/, 12. m.
/100 m M/, B. Kľusková 5. m. /200 m M/, 9. m. /50 m M/, J. Zvada
14. m. /200 m M/, 15. m. /50 m M/, 19. m. /100 m M/, J. Kaliský 8. m.
/100 m PP/, 20. m. /100 m VS/, 23. m. /100 m M/ a 26. m. /50 m M/.
Prvý ročník kolkárskej súťaže začal v septembri 1999 a skončil 26.
marca 2000 v Orfeo klube v Dolnom Kubíne turnajom pod názvom
„ORFEO CUP o Pohár kolkového turnaja“. S počtom bodov 12 na
treťom mieste skončilo družstvo Sukkers v zložení Polák, Matlák,
Vojtek, Karaba, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Real / 20
bodov/ v zložení Kovalčík, Janík, Vrobeľa a Dragan a zvíťazilo
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družstvo Červenej hviezdy v zložení Sališ, Majzel, Britvík, Hnilica
a Mandič. Najlepšími hračmi turnaja sa stali Hnilica a Dragan.
Dolnokubínski futbalisti v úvodnom jarnom zápase vyhrali
s Podbielom presvedčivo 5:0 a v tabuľke V.ligy obhájili 1. miesto. Po
prehre s Valčou sa v tabuľke ocitli na 2. mieste.
Športový klub Elkop WLC Dolný Kubín sa zúčastnil vzpieračskej
súťaže Oblastné majstrovstvá – západ. Zúčastnilo sa 60 pretekárov.
Z našich sa vo svojich kategóriách umiestnili na 3. mieste Peter
Janíček, Milan Tarcal 7. miesto, Róbert Mäsiar 3. miesto, Jozef
Mrmoľ 2. miesto a Viktor Mahút 2. miesto.
Dňa 25. 3. 2000 sa uskutočnilo prvé kolo najvyššej slovenskej
súťaže družstiev – I. liga mužov vo vzpieraní . Družstvo ELKOP
WLC Dolný Kubín reprezentovali Peter Janíček /312 bodov/ , Peter
Bihári /296 b./, Jozef Bihári /274 b./, Gustáv Bihári /269 b./, Miroslav
Herúd/ 260 b./ a Juraj Kupčo /256 b./, ktorí spolu získali 1413 bodov
a tak sa umiestnili na 6. mieste.
V marci volejbalistky Agdemu hrali prvé zápasy o postup do finále
o majstra Slovenska. Obidva zápasy so Sláviou ÚK OZAP Bratislava
a Doprastavom Bratislava prehrali. Po ďalších zápasoch v apríli sa
AGDEM Dolný Kubín umiestnil na 4. mieste , ktorým si
Dolnokubínčanky vybojovali právo hrať v Európskom pohári CEV
v zostave: Soňa Sakálošová, Tatiana Krempaská, Iveta Šudová, Anna
Štefániková, Lenka Juŕíčková, Ľubica Nábočíková.
Juniorky sa zúčastnili turnajov o postup do I.ligy. Hrali s hráčkami
z Považskej Bystrice, Hnúšťa a Banskej Bystrice, skončili s 2 bodmi
na treťom mieste zo štyroch účastníkov. Volejbalisti Agdem muži
hrali v II. lige skupiny Sever. Skončili na predposlednom 8. mieste s
36 bodmi pred poslednými Mošovcami. Oravská volejbalová liga pre
pre mužov Agdem Dolný Kubín skupiny „A“ skončila 6. miestom
v tabuľke a muži Agdem

Dolný Kubín skupiny B Hlavatík sa

umiestnili na 2. mieste v tabuľke
Staršie žiačky zo ZŠ J.Matúšku reprezentovali nielen Dolný Kubín
ale aj Žilinský kraj na Majstrovstvách SR v stolnom tenise dňa 2. 4.
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2000 v Malackách. Denisa Lenčová a Lýdia Zaťková sa umiestnili na
1. mieste.
Z iniciatívy nadšencov stolného tenisu v Záskalí Dolnom Kubíne sa
uskutočnil dňa 26. 3. 2000

III. ročník stolnotenisového turnaja

v kultúrnom dome v Záskalí. V hlavnej kategórii zvíťazil Ján Halaša
pred Petrom Trnkócym a Jánom Meravým. V kategórii žien zvíťazila
Iveta Jadrňáková. V zmiešanej kategórii dievčat a chlapcov zvíťazila
Zuzana Halašová pred Ivanom Protušom a Evou Halašovou.
TJ Roháč Zuberec zorganizovala v prvý aprílový deň už 26. ročník
lyžiarskych pretekov o Goralský klobúčik. Na svahoch zjazdovky
v Spálenej v dvoch kategóriách pretekalo 307 dievčat a chlapcov zo
47 TJ zo Slovenska, Čiech a Poľska. Z chlapcov oravských pretekárov
sa najlepšie darilo Martinovi Ostrihoňovi z lyžiarskeho oddielu ZVL
Dolný Kubín. Trénerom LO ZVK DK bol Ing. Ivan Muška. LO ZVL
DK patril medzi slovenskú špičku. V kategórii starších žiakov úspešne
reprezentoval Marek Révai, ktorý v slovenskom pohári obsadil 15.
miesto. Jakub Ostrihoň v celkovom poradí Slovenského pohára
skončil na výbornom 2. mieste a v rámci Európskeho pohára
v talianskom Sestriére na 8. mieste. V starších predžiakoch dosiahol
dobré výsledky aj Jakub Kutlík, v mladších predžiakoch sa darilo
Borisovi Gajdošovi a Matejovi Kutlíkovi.
Na Majstrovstvách Slovenska v basketbale

v dňoch 28.-30.4.

2000 v Spišskej Vovej Vsi obsadili mladší minibasketbalisti BK
Dolný Kubín 3. miesto. O tento úspech sa zaslúžili tréner Peter Takáč,
vedúci družstva Juraj Kobyľák a hráči Maroš Kapusta, Matej Záň,
Peter Strapec, Miloš Hradec, Ján Beňuš, Juraj Kobyľák, Ivan Stana,
Ladislav Stolárik, Maroš Pašerba, Aurel Trnovec, Filip Cedzo,
Miroslav Žilík, Peter Janák, Peter Urban, Miroslav Vacek, Ján
Štefanica, Radoslav Neuballer, Peter Ptačin, Ľubomír Strežo, Tomáš
Gustiňák. BK Dolný Kubín zvíťazil s Interom Bratislava, BK
Baníkom Handlová, Juniorom Levice a prehral s BK AC LB Spišská
Nová Ves a Chemosvitom Svit. Do A mužstva ALL STARS bol
nominovaný Miroslav Žilík a do B Miloš Hradec. Zároveň boli
obidvaja nominovaní do širšieho kádra výberového družstva
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basketbalistov Slovenska, ktoré sa zúčastní európského JAMBORÉÉ
v talianskom San Reme.
Dňa 15. 4. 2000 sa v Púchove uskutočnilo I. kolo súťaže družstiev
v plávaní. V konkurencii 12 mužských a 13 ženských oddielov
a klubov sa na popredných miestach umiestnili Dolnokubínčania
z MPK Milan Haško, Júlia Veglarčíková, Jakub Kaliský. Dobrú
pripravenosť preukázali Michal Vrobeľ, Dušan Nemček, Katarína
Špániková, Patrícia Hagarová, Veronika Micháleková, Jana Hašková,
Barbora Kľusková, Martina Kevešová, Vladimír Hrivnák, Peter
Zvada, Igor Kaliský.

Plavcom MPK Dolný Kubín sa darilo na

plaveckej súťaži žiakov A, dorastu a dospelých v Novákoch. Na
popredných miestach sa umiestnili Michal Zurek, Milan Haško,
Barbora Kľusková, Peter Zembjak, Igor Kaliský, Katarína Špániková,
Patrícia Hagarová, Juraj Zvada. Na oblastných plaveckých pretekoch
v Handlovej

sa

dobre

umiestnili

M.Vrobeľ,

M.Trkoczy,

V.

Micháleková, J. Kyseľ. Ľ. Hrivnák, M. Rabada, M. Kevešová, J.
Hašková, M. Špániková.
Úvodná etapa Oravskej cykloligy 2000 sa uskutočnila 1. mája
v Lipnici Wielkej a ukončilo ju 155 cyklistov.

Súťažiacim boli

zarátané okrem individuálnych výsledkov aj výsledky za školu, klub,
rodinu, okres a obec. Cyklotrasa merala 5 km, dospelí a juniori
absolvovali po 20 km. Výsledky Dolnokubínčanov boli nasledovné: 1.
miesto Michal Škvarka /K: 12-13 rokov/, 2. miesto Peter Škvarka /K:
17-18 rokov/, 2. miesto Igor Otepka /K: 30-39 rokov/, 3. miesto
Šimon Škvarka /K:40-49 rokov/.
V piatok 12. mája sa na futbalovom ihrisku na Bzinách uskutočnila
futbalová súťaž uniformovaných zložiek. Poradie mužstiev podľa
výsledkov bolo nasledovné: 1. BS Matis Dolný Kubín , 2. MsP Dolný
Kubín, 3. VÚ 1540 Dolný Kubín , 4. OR PZ Dolný Kubín, 5. OO PZ
Dolný Kubín.
V sobotu 13. mája 2000 sa v Senici uskutočnili juniorské
Majstrovstvá Slovenska v

silovom trojboji. Pod trénerskou

taktovkou Petra Janíčka a Viktora Mahúta

predstavili sa borci

z Elkopu WLC Dolný Kubín, ktorí z jedenástich váhových kategórií
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obsadili štyri.

Prvenstvo získal Gustáv Bihári, ktorý vytvoril 5

osobných rekordov a splnil kvalifikačný limit na Majstrovstvá sveta
a Európy. Ďalšie prvenstvo získal Jozef Marmoľ, na 3. mieste skončil
Miroslav Vlžák a 5. Robert Mäsiar.
Na Majstrovstvách Slovenska vo vzpieraní dorastu a juniorov
v Trenčíne štartovala za ŠK WLC ELKOP Dolný Kubín Marta
Žiarová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste. Na Majstrovstvách
Slovenska mužov, žien a juniorov v Košiciach dňa 26. 5. 2000 získali
výborné umiestnenie Peter Bihári / 5 nových slovenských rekordov –
jeden v trhu, po dva v nadhode a dvojboji/, Jozef Bihári /2./, Juraj
Kupčo /3./, Peter Janíček /4./, Marta Žiarová /2./. Súčasne so
slovenským šampionátom prebiehalo aj II. kolo I. ligy družstiev.
Dolnokubínčania skončili na 4. mieste a v celkovom poradí im patrí 5.
priečka. Družstvo reprezentovali : P. Bihári, P. Janíček, M. Herúd, J.
Bihári a J. Kupčo.
Na oblastných pretekoch mladých atlétov sa darilo žiakom ZŠ M.
Kukučína v TJ Orava Dolný Kubín. V I. kole dlhodobej súťaže
staršieho žiactva pre rok 2000 vyhralo družstvo starších žiačok, keď
získalo 206 pomocných bodov. Na popredných miestach sa umiestnili
Gabriela Šafáriková, Zuzana Rázusová, Jana Ňáčiková, Darina
Cuprová, Štefan Kapičák, Tomáš Hagara, Katarána Brenkusová,
Lucia Gajdošíková, Eva Bugáňová, Simona Mecková, Veronika
Škyvrová, Mária Kadučáková, Miroslava Kľučiarovská, Marek Danek
a Ján Laura.
V I. kole mladšieho žiactva a prípraviek obsadili mladší žiaci TJ
Orava 2. miesto a v kategórii prípraviek patrí mladým atlétom 5.
miesto. Mladšie žiačky skončili na 3. mieste. Víťazmi jednotlivých
disciplín boli: J. Joštiak, M. Paška, J. Rácová, J. Dragan a A.
Siváková.
Dorastenky TJ Orava skončili na 2. mieste a svojou výkonnosťou
dokázali, že majú ambície na majstrovstvá Slovenska. Dorastenci
obsadili 5. miesto. Medzi najlepších Dolnokubínčanov patrili: Ľ.
Muráň, E. Bugáňová a

Z. Škoríková. Majsterkami kraja sa stali

žiačky: E.Bugáňová, S. Mecková a G. Šafáriková.
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Začiatkom júna sa na letnom štadióne uskutočnili Majstrovstvá kraja
mladšieho žiactva a prípraviek, ktoré usporiadal TJ Orava DK.
Z domácich pretekárov sa najviac darilo mladšej žiačke Jolane
Ráczovej, ktorá si vo vrhu guľou vybojovala majstrovský titul. Druhá
skončila Adela Siváková z DK. Najúspešnejším mladším žiakom sa
stal Jakub Joštiak, získal dve strieborné medaily v skoku do diaľky
a v behu.

Medzi

prípravkármi

si

najlepšie

počínala

Martina

Miklušičáková, zvíťazila v hode kriketovou loptičkou a Zuzana
Holková v skoku do výšky. Kvarteto Miklušičáková, Holková,
Maliterná a Burgárová v behu 4 x 60 m obsadili 3. miesto.
Týždeň po majstrovstvách Slovenska v basketbale mladších žiakov
sa počas predposledného májového víkendu v Dolnom Kubíne zišlo 6
družstiev starších žiakov, aby bojovali o Pohár primátora mesta Dolný
Kubín. Zúčastnili sa družstvá z Dolného Kubína, Prievidze, Ostravy,
Žiliny, Banskej Bystrice a Bratislavy. Víťazom turnaja sa stala
Prievidza, druhé miesto obsadila Ostrava, Dolný Kubín bol 3. Za
Dolný Kubín bodovali Sobčák, Balko, Rázga, Hradec, Sklárčik,
Uhričík, Dubovský, Strapec, Prílepok, Hruška, Močáry, Filo a Juriga.
Medzi najlepších hráčov sa prebojoval Rázga.
Koncom mája odštartovala Mestská tenisová liga v Dolnom
Kubíne svoj IV. ročník. Súťažilo 8 mužstiev. VÝPLET, ktorý skončil
minulý rok posledný, súťaž opúšťa a do ligy postúpili ZEMKOVCI.
Umiestnenie po I. kole v tabuľke bolo nasledovné: 1. Fernet Stock
Team, 2. Mladá Garda, 3. Ota Soft, 4. Art Modul, 5. Likvidátori, 6.
Rein Medvedíci, 7. Majstri, 8. Tipex. V 2. kole boli 1. Ota Soft, 2.
Mladá garda, 3. Fernet Stock Team a 4. Art Modul.
Na Majstrovstvách Slovenska vo vzpieraní žiakov, ktoré sa konali
začiatkom júna v Ružomberku vybojoval vo svojej kategórii
výkonom v dvojboji 3. miesto Michal Pokusa /ELKOP WLC DK/ .
Samuel Krúpa bol 9. V bulharskom hlavnom meste v Sofii na konali
Majstrovstvá Európy v silovom trojboji, ktorých sa zúčastnil Gustáv
Buhári, pretekár ELKOP WLC Dolný Kubín. V kategórii do 52 kg
obsadil 3. miesto.
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Začiatkom júna pokračoval Slovenský pohár v cestnej cyklistike
v Dudinciach a v Krupine. V Dudinciach triumfoval Dolnokubínčan
Dušan Orgoník a v etapových pretekoch na 112 km v Krupine na
náročnej trati sa umiestnil druhý. V sobotu 17. júna sa v Jasnej pod
Chopkom konalo 4. kolo Slovenského pohára horský bicykel – cross
country. V kategórii juniorov Dušan Orgoník vybojoval 2. miesto
a v kategórii dorastu Michal Škvarka 6. miesto.
V sobotu 17. 6.2000 sa v telocvični Obchodnej akadémie uskutočnil
volejbalový turnaj zmiešaných družstiev.

Štartovali 4 družstva:

z DK, Bratislavy a 2 z Ružomberku. Farby domáceho tímu hájili Soňa
Sakálošová, Lenka Juříčková, Boris Demeter, Peter Potočan, Roland
Karcol a Peter Gašparík. Družstvo si vybojovalo prvenstvo, o 2. a 3.
miesto sa podelili ružomberské družstvá a 4. skončila Bratislava.
V nedeľu 11. júna na futbalovom štadióne v Dolnom Kubíne sa
uskutočnil III. ročník okresnej miniolympiády materských škôl
o Putovný pohár prednostu Okresného úradu v Dolnom Kubíne.
Súťažilo 146 detí zo 16 materských škôl okresu Dolný Kubín v 4
disciplinách: behu na 30 m a 200 m, hode kriketovou loptičkou
a skoku z miesta. Celkové výsledky: 1. XX. MŠ Dolný Kubín, 2. MŠ
Dolný Kubín, 3. MŠ Žaškov. Víťazmi jednotlivých disciplín boli:
Vladimír Petráš z XX. MŠ DK v behu, Veronika Kostolanská zo VIII.
MŠ DK v behu, Silvia Kacová zo VII. MŠ v behu a skoku z miesta.
Pri príležitosti 80. výročia založenia organizovaného športu
v Dolnom Kubíne sa v sobotu 3. júna

uskutočnilo

futbalové

popoludnie, v rámci ktorého si svoje sily zmerali Internacionalisti
Dolného Kubína s Proftímom. Ako druhí nastúpili na trávnik
odchovanci Dolného Kubína proti futbalistom, ktorí reprezentujú
mesto v V. lige.
V dňoch 10.-11. 6. 2000 sa v Handlovej konali plavecké preteky
„O pohár mesta Handlová“, ktoré sa považujú za neoficiálne
majstrovstvá SR desaťročných. Najúspešnejším pretekárom z našich
bol Jakub Kysel, získal 3. miesto na 50 a 100 m VS.
Milan Haško, žiak 9. ročníka ZŠ M. Kukučína a plavec MPK
Dolný Kubín sa zúčastnil 22. júna v Trnave Kalokagatie 2000 –
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pretekov najlepších slovenských plavcov ZŠ. Vybojoval striebornú
medailu. Počas víkendu 14.-16. 7. 2000 sa v Humennom uskutočnili
plavecké Majstrovstvá SR seniorov a dorastu, ktorého sa zúčastnilo
218 najlepších slovenských plavcov. Dolný Kubín reprezentovali
Haško, Zvada, Kaliský, Špániková a Moravčík. V kategórii dorastu v
20 štartoch sa päťkrát umiestnili do 10. miesta a 18-krát do 20. miesta.
Do finále sa prebojoval M. Haško.
Tenisový športový klub v Dolnom Kubíne zorganizoval III. ročník
tenisového turnaja mládeže, ktorého sa zúčastnilo 26

hráčov.

V kategórii chlapcov do 13 rokov sa na prvých troch miestach
umiestnili Jakub Suroviak, Ľubo Kudláč a Peter Sopúch, v kat. dievčat
do 13 rokov Zuzana Kristeľová, Michaela Hábeková a Ivana
Hucíková, v kat. chlapcov od 14 do 18 rokov Matej Chytil, Milan
Holišík , Peter Androvič, v kat. dievčat od 14 do 18 rokov Ľudmila
Šmardová, Jana Mäsiarová a Zuzana Púčiková.
Z iniciatívy Volejbalového klubu Hlavatík sa v sobotu 1. júla na
ihrisku ZŠ A.Radlinského uskutočnil I. ročník Memoriálu MUDr.
Petra Rajniaka a Libora Buriana.

Volejbalového turnaja sa

zúčastnili 4 družstvá. Poradie víťazov bolo nasledovné: 1. družstvo
A Dolný Kubín, 2. družstvo starých pánov Dolný Kubín, 3. družstvo
B Dolný Kubín, 4. družstvo Dlhá nad Oravou.
Na Majstrovstvách Európy v silovom trojboji veteránov dňa 6. 7.
2000 v maďarskom Gyori reprezentoval Dolný Kubín Viktor Mahút
v kat. Masters I. do 110 kg. V trojboji za dosiahnutý výkon obsadil 8.
miesto, v jednotlivých disciplinách skončil na 6. mieste v mŕtvom
ťahu, 7. mieste na lavičke a 8. mieste v drepe.
Majstrovstvá Slovenska žiactva v atletike pre rok 2000 sa konali
v Nitre. Michal Halaj sa stal v behu na 1500 m prekážok majstrom
Slovenska. Veronika Škyvrová získala striebornú medailu v hode
kladivom, rovnako aj Tomáš Hagara. Medzi bronzových medailistov
patrili: Lucia Gajdošíková v hode oštepom, Eva Bugáňová a Gabriela
Šafáriková v skoku o žrdi. Na štvrtých miestach sa umiestnili Simona
Mecková, Štefan Kapičák a Mária Kadučáková.
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Dolnokubínčan Vladimír Janiga

vyhral súťaž „O najlepšieho

fanúšika našich futbalistov“, ktorú usporiadali denník Nový čas
a Globtel. Výhrou sa prebojoval ako divák na svetovú olympiádu do
austrálskeho Sydney. Olympiádu navštívil s manželkou.
Karate klub v Dolnom Kubíne má v súčasnosti 50 členov vo veku
7-15 rokov, z toho 15 dievčat. Za 8 rokov svojej činnostu dokázali
zverenci trénerov Ing. Juraja Kotlína a Mariána Sucháňa získať na
majstrovstvách Slovenska štyri prvé miesta, štyri druhé miesta a deväť
tretích miest. Okrem toho získali v Slovenskom pohári šesť prvých
miest a tri druhé miesta. V ostatnom období mali nasledovné úspechy:
Martina Kusá na Majstrovstvách SR seniorov získala 3. miesto v kat.
nad 60 kg, Tomáš Statečný na MS mladších žiakov do 30 kg získal 2.
miesto a na majstrovstvách stredného Slovenska 1. miesto, Radovan
Jurík získal na Majstrovstvách Slovenska do 50 kg 1. miesto, Lukáš
Maretta získal 2. miesto v II. kole Slovenského pohára mladšieho
dorastu, družstvo

mladších dorastencov v zložení Marek Radúch,

Radovan Jurík, Lukáš Maretta, Marek Hýl získalo 1. miesto na MSS
a 2. miesto v Slovenskom pohári. Ako výnimočný talent sa ukazuje
13-ročný Marek Radúch, ktorý získal titul majstra Stredného
Slovenska a na IV. ročníku Európskeho pohára žiakov a dorastencov
za účastí pretekárov 9 krajín bol v kat.12-13- ročných chlapcov prvý.
Futbalový rok 1999/2000 sa pre dolnokubínske mužstvá skončil
nasledovne: mužstvo Dolný Kubín v V. lige obsadilo 3. miesto za
Valčou a Turanmi. V Oravskej futbalovej súťaži sa žiaci v II. triede
skupiny A umiestnili na 5. mieste.
Počas prvého augustového víkendu sa uskutočnil II. ročník
AGDEM CUP , počas ktorého si v Dolnom Kubíne zahralo volejbal
12 družstiev zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny a Ruska na volejbalových
kurtoch ZŠ A. Radlinského. Medzi najlepších 6 tímov

sa zo

slovenských družstiev prebojovali len Dolnokubínčanky. Vo finále sa
umiestnili na 6. mieste.
Počas prvého augustového víkendu sa uskutočnil II. ročník
šachového

turnaja

OPEN

KUZMÍNOVO

Dolný

Kubín.

Usporiadateľom bol Ing. Pavol Palider, zúčastnilo sa 42 hráčov.
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Hlavným favoritom turnaja bol hráč s najvyšším ELO, medzinárodný
majster V. Priehoda z Lučenca. Titul však po trojdňovom zápolení
nakoniec zostal doma, vybojoval ho MUDr. Anton Šingliar, ktorý si
z deviatich možných bodov na svoje konto pripísal 8,5.
V sobotu 5. 8. 2000 sa v Dolnom Kubíne uskutočnil III. ročník
atletického mítingu veteránov. Míting usporiadal atletický oddiel TJ
Orava Dolný Kubín a okrem pretekárov zo Slovenska sa ho zúčastnili
Poliaci a Maďari. Jaroslav Lupák z DK utvoril vo vrhu guľou nový
slovenský rekord. Vo vrhačskom štvorboji zvíťazil Poliak Krzesinski,
druhý skončil J.Lupák. Ďalší Dolnokubínčan Peter Sládek v hode
oštepom a diskom sa umiestnil na 5. mieste.
Viac ako 150 pretekárov z celého Slovenska sa zúčastnilo XVI.
ročníka Oravského vodného slalomu a III. kola Slovenského pohára
žiakov vo vodnom slalome a zjazde na Gäceli. Oba preteky usporiadal
Športový klub polície v Dolnom Kubíne V trojdňovom maratóne sa
našim žiakom a dorastencom darilo. V zjazde dlhom 5 km sa v kat.
mladších žiakov umiestnil na 2. mieste Ján Janček, na 3. Peter Kurjak.
Rovnaké umiestnenie si vybojovali Vladimíra Osadská a Zuzana
Rybanská. Dvojkajak Komáromy – Slančík si vybojovali bronzovú
medailu. Celkovým víťazom Oravského vodného slalomu bol

R.

Horváth z Liptovského Mikuláša. Z Dolnokubínčanov sa Ivan
Osadský umiestnil na 11. mieste.
Počas posledného augustového víkendu sa športovci ŠKP Dolný
Kubín zúčastnili 5. kola Slovenského pohára vo vodnom slalome
a zjazde a tiež Memoriálu M.Havlíčka v slalome na rieke Hron vo
Zvolene. Vo svojich kategóriách sa umiestnili: K1: mladší žiaci: 2.
Kurjak, 5. Janček, 7. Adamec, 14. Rybanský. Starčí žiaci: 7. Ľ.Janček,
8. Slančík. Mladšie žiačky: 5. Osadská. Staršie žiačky: 3. Rybanská.
Slalom: Mladší žiaci: 1. J. Janček, 2. Adamec, 7. Kurjak, 10.
Rybanský. Starší žiaci: 7. Ľ.Janček, 9. Slančík. Mladšie žiačky: 2.
Osadská. Staršie žiačky: 3. Rybanská.
V Memoriáli M. Havlíčka v 200 m dlhom slalome sa zúčastnilo 150
pretekárov zo Slovenska, Ruska a Macedónska.

Medzi mladšími
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žiakmi zvíťazil Jozef Adamec, druhý bol Ján Janček. V prvej trojke sa
umiestnili Vladimíra Osadská /2./ a Zuzana Rybanská /3./.
Dňa 26. 8. 2000 vyvrcholili V. etapou

na Kuzmínove preteky

v horských bicykloch tzv. Oravská cykloliga. Na šiestich okruhoch
päť kilometrov dlhej trate sa ako druhý umiestnil Milan Pisarčík
z Dolného Kubína. Darilo sa aj ďalšín Dolnokubínčanom: Dorast: 1.
Michal Škvarka. Juniori: 1. Peter Škvarka. Kadeti: 2. Jakub Kaliský.
Veteráni: 3. Igor Otepka.
V dňoch 19.-22. augusta sa

na dvorcoch Slávie, NsP a pri ZŠ

Kňažia uskutočnil XIV. ročník tenisových pretekov Dolný Kubín
CUP 2000 neregistrovaných hráčov. Pretekov sa zúčastnilo 86 hráčov
v jednotlivých kategóriách. Do finále sa dostali : Žiaci: Suroviak –
Šuran. Žiačky: Ondrejková – Mäsiarová. Dorastenci: Chytil – Pačesa.
Dorastenky: Šmardová – Kulichová. Ženy: Vicianová – Trnková.
Muži: R. Moravčík – Ľ. Kudláč. Štvorhra muži: Berec, Haluštík –
Sališ, Majzel.
V poslednú augustovú sobotu sa na letnej terase Kopačky zišli silní
muži z Oravy a Turca, lebo sa tu konali preteky v pretláčaní rukou
alebo armwrestlingu. Prítomnosť trojnásobného majstra Slovenska
Ivana Ivanča ale i medzinárodného rozhodcu Petra Regulyho dodávala
tomuto amatérskemu podujatiu punc profesionality. Domácemu
Ľudovítovi Pribulovi sa ušlo 4. miesto. Víťazom turnaja bol P.
Spuchliak z O. Polhory, Ľubomír Škrabák z Dolného Kubína bol tretí.
Vo svojich váhach sa na 3. miestach umiestnili aj Radoslav Minda
a Jozef Kapitán.
V sobotu

26.

augusta

sa

plavci

z

MPK

DK

zúčastnili

medzinárodných plaveckých pretekov v Štúrove. Najviac sa darilo
Milanovi Haškovi, ktorý získal hlavnú cenu pretekov na 100 m prsia
a tiež 3. miesto na krauliarskej stovke. Ďalšie medailové pozície
obsadili: 3. Jozef Plavák, 3. Jakub Kysel, 3. Tomáš Moravčík, 3. Juraj
Zvada.
Dňa 7. septembra 2000 tragicky zomrel Mgr. Miroslav Vojtek,
významný

športovec,

pretekár

v atletike,

reprezentant

ČSSR,

rozhodca, tréner a funkcionár atletického oddielu TJ Orava Dolný
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Kubín. Počas aktívnej pretekárskej činnosti vytvoril 22 oravských
rekordov. Jeho osobné maximum v skoku do diaľky bol 734 cm počas
štúdia na gymnáziu. Pôsobil ako učiteľ TV na gymnáziu v Dolnom
Kubíne a neskoršie na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.
Pri príležitosti 25. výročia založenia futbalového klubu AJAX,
dlhoročného úspešného účastníka malej mestskej ligy v Dolnom
Kubíne sa v sobotu 19. augusta na futbalovom štadióne uskutočnilo
spomienkové stretnutie bývalých a súčasných hráčov tohto mužstva.
Stretnutia sa nedožili František Kvačkaj a Michal Laurinčík. V drese
oranžových hosťoval aj primátor mesta DK Dr. Ľ. Bláha, ktorému sa
podarilo streliť dva góly. Ďalším hosťom bol Peter Galis. V súčasnom
mužstve AJAXU hrajú: Bugan, Bysterský, Feranc, Jašica, Koumba,
Kutlík, Kysel, Macko, Matis, Nehaj Ladislav, Nehaj L. ml., Nehaj
Pavol, Pukáč Juraj, Pukáč J. ml., Stuchlý, Štefaničiak a Varga. Medzi
bývalých hráčov patrili: Buliak, Ďaďo, Farbák, Hanko, Harmata,
Matis, Rázga, Stuchlý a Žabenský.
V sobotu 9. septembra vyvrcholil VI. ročník volejbalovej ligy
dolnokubínskych ZŠ. Dlhodobú súťaž hrávajú 6-členné družstvá od
októbra do marca. Pôvodne mal byť záverečný turnaj už v máji.
Poradie škôl bolo: 1. ZŠ A. Radlinského DK, 2. ZŠ Dlhá nad Oravou,
3. ZŠ M. Kukučína. Najlepší hráči boli zo ZŠ M.Kukučína Danka
Malíková a Peter Gašparík.
Za účastí siedmich družstiev zo Slovenska sa v telocvični ZŠ A.
Radlinského uskutočnil II. ročník basketbalového turnaja O pohár
primátora mesta Dolný Kubín. Našim baskedbalistom sa nedarilo
a umiestnili sa ba poslednom 6. mieste. Prvá bola Prievidza,
nasledovali družstvá

Spišská Belá, Ružomberok, Poprad, Roto

Banská Bystrica, UMB Banská Bystrica.
V nedeľu 17. septembra sa uskutočnilo na štadióne MFK Dolný
Kubín finále majstrovstiev kraja družstiev mladšieho žiactva v ľahkej
atletike. Atletickej
chlapčenských

súťaže sa zúčastnilo 8 dievčenských a 7

družstiev, celkove 260 pretekárov. Veľmi dobrý

úspech dosiahli domáce pretekárky, ktoré sa umiestnili na 2. mieste.
Chlapci boli 6.

Najlepšie výkony domácich predviedli: Zuzana
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Pajdušáková /1. - skok do diaľky/, Anežka Chovanová /1. – hod
guľou/, Jakub Joštiak /1. – beh/, Jolana Ráczová /2. – hod guľou/,
Juraj Bragan /2. – beh/, Ján Halaj /2. – beh/.
V dňoch 14. – 15. augusta 2000 sa uskutočnil v Dolnom Kubíne
XII. ročník tenisového turnaja zdravotníkov „O pohár riaditeľa
NsP“. Zúčastnilo sa ho 8 žien a 14 mužov z Dolného Kubína
a Trstenej. Vo finále žien zvíťazila M. Pánisová nad M. Tholtovou
a vo finále mužov porazil M. Majzel

J. Rázgu.

V sobotu 23. 8. 2000 sa hral IV. ročník tenisového turnaja štvorhier
„O putovný pohár mesta Dolný Kubín“. Zúčastnilo sa ho 16 dvojíc.
Vo finále zdolal Moravčík s Meškom pár Kudláč, Rázga. Tretí skončil
Bartoš s Batunom.
Dňa 18. 8. 2000 sa odohral na dolnokubínskom futbalovom štadióne
medzinárodný futbalový zápas Dolný Kubín –

Limanová.

Dolnokubínčania porazili Limanovcov. Za domácich skórovali
dvakrát Turkota i Furinda. Jeden presný zásah si pripísal i Kudláč. Za
najlepšieho hráča vyhlásili Gawrowa z Limanovej.
V polovici augusta založili 8 nadšenci vysokohorskej turistiky
Chočský vysokohorský turistický klub. Na počesť jeho vzniku
zorganizovali výstup na najvyšší vrch Európy – 4807 metrov vysoký
Mont Blanc dňa 39. augusta. Koncom septembra sa členovia
zúčastnili jesenného stretnutia slovenských vysokohorských turistov
v Roháčoch. Čakal ich tiež výstup na Kriváň a tury vo Vysokých
Tatrách. Predsedom klubu bol Albín Michalica.
V septembri skončila malá mestská liga vo futbale. Podľa
hlavného organizátora súťaže Jindřicha Masaroviča , úroveň
uplynulého ročníka možno označiť za slušnú. Neustále pretrvávali
problémy v dochádzke hráčov na jednotlivé zápasy, lebo mnohí
pracovali na smeny, alebo chodili na týždňovky. Ďalším problémom
je hracia plocha. Hrávali na škvárovom ihrisko pro golfe, ale
potrebovali by kvalitnejšie ihrisko s antukovou plochou. V konečnej
tabuľke MMFL sa družstvá umiestnili nasledovne. 1. Delfíni, 2.
Dallas, 3. Foks, 4. Žatva, 5. Tipex, 6. Primalex, 7. Damers, 8. Gofa, 9.
Trides, 10. V družstve Delfínov hrali: Ján Záchel, Ján Šípka, Dušan
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Haluštík /kapitán/, Jozef Balek, Bohumil Fedor, Vladimír Jašica,
Miloš Horemuž, Roman Kočička, Bohuslav Bugan, Stanislav Bale,
Erik a Ivan Prílepkovci, Martin Chomistek, Michal Harezník, Štefan
Čutka a Roman Válek. Najlepším strelcom súťaže sa stal Peter Brňák
/Foks/, ktorý dal 13 gólov, nasledovali: Jozef Bálek /Delfíni/ - 11
gólov, Miroslav Cvacho /Dallas/ a Ladislav Tomáň – 8 gólov, Patrik
Zrnčík /Damers/ - 7 gólov, Dušan Šúth /Trides/ a Stanislav Škorňa
/Primalex/ - 6 gólov.
Týždeň pred začiatkom najvyššej ženskej slovenskej volejbalovej
súťaže sa dolnokubínske volejbalistky zúčastnili na silne obsadenom
turnaji v Ostrave, na ktorom štartovali prvé 4 družstvá z najvyššej
českej volejbalovej súťaže, doplnené o vicemajsterky zo Senice
a poltucet účastníkov uzatváral práve Agdem Dolný Kubín. Konečné
poradie súťaže: 1. Frenštát, 2. Brno, 3. Liberec, 4. Ostrava, 5. Senica,
6. Dolný Kubín.
Dňa 23. septembra 2000 sa konal Bratislavský vodný slalom a 7.
kolo Slovenského pohára vo vodnom slalome v areáli vodného
slalomu v Čunove. Dolnokubínčania sa na Bratislavskom vodnom
slalome umiestnili nasledovne: 3. Ján Janček, 7. Peter Kurjak, 11.
Jozef Adamec, 3. Ľubomír Janček ml., 10. Ján Slančík, 1. Zuzana
Rybanská, 6. Vladimíra Osadská, 3. Michak Komaromy, 6. Ľubomír
Janček st., 13. J. Janček, 21. J. Slančík, 26. P. Kurjak, 35. J. Adamec,
4. Zuzana Rybanská, 10. Vladimíra Osadská. V 7. kole vodného
slalomu prvenstvo vo svojich kategóriách získali Ján Janček a Zuzana
Rybanská.
V septembri náhle zomrel MUDr. František Lipka, športový
lekár v Dolnom Kubíne. Zúčastňoval sa výcvikových táborov
a športových sústredení, desaťročia bol predsedom Zdravotnej
komisie OV SZTK a členom predsedníctva OV SZTK.
V sobotu 21. októbra 2000 sa v Dolnom Kubíne za Kopačkou
objavili štáby televízii STV, Markíza, Infoštúdium. Konalo sa
stretnutie s držiteľmi olympijských medailí z nedávnej olympiády
v Sydney bratov Hochschornenrovcov so stovkami priaznivcov
vodného slalomu.

Stretnutia sa zúčastnil aj Michal Martikán
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a Miroslav Stanovský.

Súčasne sa konala rozlúčka vodných

slalomárov so sezónou. Diváci si pozreli dve kolá propagačných
pretekov na vlnách Oravy. Podujatie zorganizoval Športový klub
polície a mestský úrad v Dolnom Kubíne.
Dolnokubínske volejbalistky začali sezónu bez trénerky, lebo Soňa
Sakálošová odišla do Francúzska. Novým trénerom sa stal Štefan
Čuvala zo Žiliny, ktorého poslednou trénerskou zástavkou bol rakúsky
Salzburg. Agdem DK sa v tabuľke zatiaľ umiestnil na 9.
predposlednom mieste. V jesenných súťažiach po 7. kole boli
dolnokubínske volejbalistky na 9. mieste v tabuľke, čo svedčilo
o útlme, po 8. kole boli volejbalistky na 8. mieste v tabuľke.
Centrum pohybu a relaxácie pre telesne a mentálne postihnutú
mládež v Dolnom Kubíne

uviedli pracovníčky Územného spolku

Červeného kríža po prázdninách do prevádzky. Centrum bolo určené
viacerým cieľovým skupinám. Okrem postihnutých detí to boli
seniori, nastávajúce mamičky a široká verejnosť. Nadácia Markíza
darovala centru hydromasážnú vaňu.
V sobotu 14. 10. 2000 odštartovala v Svätoplukove I. liga mužov
v silovom trojboli. Medzi

deviatimi štvorčlennými družstvami sa

predstavili aj zástupcovia Športového klubu vzpierania ELKOP WLC
Dolný Kubín. Družstvo si v zložení Gustáv Bihári, Miroslav Vlžák,
Jozef Marmoľ a Robert Mäsiar počínalo naozaj dobre a so ziskom
1449 bodov sa umiestnili na 1. mieste v tabuľke. Nasledovali mužstvá
zo Svätoplukova,

Žarnovice, Častej, Bánoviec, Žiliny, Trenčína

a Hurbanova. V Ústí nad Labem sa konali Majstrovstvá sveta
v silovom trojboji v kategórii Masters. Dolný Kubín zastupoval Viktor
Mahút, ktorý v silnej konkurencii 400 pretekárov z celého sveta získal
13. miesto.
V sobotu 18. novembra sa v Trenčíne konalo záverečné kolo I. ligy
družstiev v silovom trojboji. Zástupcovia klubu Elkop WLC Dolný
Kubín

v zložení Gustáv Bihári, Miroslav Janíček, Viktor Mahút

a Miroslav Vlžák viedli po I. kole, no náskok pred pretekármi zo
Svätoplukova a Žarnovice bol iba niekoľkobodový. V 2. kole sa
zaskvel Gustáv Bihári, ktorý zaistil Dolnokubínčanom postup do
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extraligy. Na vzpieračskej súťaži Veľká ceny Třinca sa predstavili
vzpierači ŠK Elkop WLC Dolný Kubín. V konkurencii 31 pretekárov
obsadil Peter Janíček 4. miesto a Juraj Kupčo 10. miesto.
V rámci Dni športu

pripravili aj v Dolnom Kubíne Slovenský

zväz telesnej kultúry v spolupráci s CVČ Domčekom pre najmladšiu
generáciu žiakov základných škôl „beh Teriho Foxa“ dňa 24. 10.
2000. Zúčastnilo sa 160 detí ZŠ Nemocničnej, ZŠ J. Matúšku
a Ústavu sociálnej starostlivosti.
Jesenná futbalová súťaž skončila pre dolnokubínskych futbalistov ,
ktorí hrali v V. lige 13. kolom umiestnením v tabuľke na 2. mieste za
Martinom B. Futbalové mužstvo žiakov z Dolného Kubína hralo
v skupine

A a v jesennej

súťaži

bolo

jednoznačným

víťazom

v tabuľke. Rovnako sa umiestnili aj mladší žiaci skupiny A z Dolného
Kubína.
V sobotu 28. októbra sa plavci MPK KD zúčastnili ďalšieho kola
oblastných majstrovstiev žiactva a dorastu v plávaní, ktoré sa
uskutočnili v Novákoch a Handlovej.

Najvyššie umiestnenia vo

svojich disciplínach získali: Prvé miesta: Martin Trnkócy, Jakub
Kysel, Barobora Kľusková, Katarína Špániková, Peter Zembjak,
Michal Zurek, Tomáš Moravčík. Druhé miesta: Jana Hašková, Michal
Vrobeľ, Patrícia Hagarová, Milan Haško. Tretie miesta. Martina
Kevešová, Barbora Kľusková, Michal Zurek a Milan Haško.
Dňa 4. 11. 2000 sa v Dolnom Kubíne konalo II. kolo plaveckých
súťaží za účastí pretekárov z Nižnej a Žiliny. Z Dolnokubínčanov sa
na popredných miestach umiestnili: P. Zembjak /2./, J.Kysel /2./, T.
Moravčík /1./, J. Kaliský /1./, M. Trnkócy /2./, M. Rabata /3./, P.
Hagarová /2./, B. Kľusková /1./, V. Micháleková /2./, M. Kevešová
/2./, M. Špániková /1./.
Mestský plavecký klub zhodnotil plaveckú sezónu roku 2000.
Predseda MPK J. Špánik poďakoval trénerovi Jánovi Haškovi za
doterajšiu činnosť, lebo k 31.12.2000 ukončil trénerstvo. Trénerom
kategórie A bol Pavol Brlaj, trénerom kategórie B bol Róbert Petrovič
a trénerom kategórie C bol Ján Rabada. V A boli najlepší plavci:
Milan Haško, Jakub Kaliský, Tomáš Moravčík, Barbora Kľusková,
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Michal Zurek, Peter Zvada a Katarína Špániková. V B: Michal
Vróbeľ, Michaela Špániková, Janka Hašková, Veronika Micháleková,
Martina Kevešová, Andrea Štupendeková a Martin Trnkócy. V C:
Jakub Kysel, Andrej Štajer, Matej Rabada, Ľubomír Hrivnák a Jozef
Plavák.
V posledný októbrový týždeň začal VIII. ročník učiteľskej
volejbalovej ligy. Prvé kolo sa uskutočnilo v telocvični ZŠ
Nemocničnej v Dolnom Kubíne. V každom družstve hrali tri ženy
a traja

muži.

Ich

vzájomná

spolupráca

na

ihrisku

vytvára

charakteristickú črtu tohto turnaja. Šesť zmiešaných družstiev hralo
každý s každým. Výsledky: 1. ZŚ M.Kukučína Dolný Kubín, 2.
Domček CVČ DK, 3. Priatelia školy - ZRPŠ, 4. ZŠ Dlhá nad Oravou,
5. ZŠ A. Radlinského DK, 6. ZŠ Nemocničná DK a ZŠ Hattalová DK.
Koncom októbra

sa v Orfeo klube v Dolnom Kubíne začal II.

ročník dlhodobého kolkového turnaja ORFEO CUP 2000/2001.
V zápasoch nastúpili 9 družstiev , každé so 4 hráčmi, súťažilo sa
každú nedeľu. Tabuľka po 3. kole bola nasledovná: 1. Červená
Hviezda, 2. Orava, 3. Nosorožci, 4. Real, 5. Kelti, 6. KKK, 7. Big
Lebowski, 8. Medvede, 9. Vepy.
V novembri začali oravské stolnotenisové súťaže. V V.lige
reprezentovali Dolný Kubín tri družstvá: Dolný Kubín A, Dolný
Kubín B, Dolný Kubín C. Hrali s družstvami s Námestova, Hruštína,
Mutného a navzájom. Po 6. kole stolnotenisových súťaží bol Dolný
Kubín A na 2. mieste za Námestovom A , Dolný Kubín C na 7.
mieste a Dolný Kubín B na 8. mieste v tabuľke.
V novembri začali hokejové súťaže. Druholigoví dolnokubínski
hokejisti sa v tabuľke umiestnili na 3. mieste za Žilinou a Detvou.
Dolnokubínski šachisti hrali v III. lige. V jesenných stretnutiach
družstvo Dolný Kubín A sa umiestnilo na 3. mieste a družstvo Dolný
Kubín B na 7. mieste v tabuľke 12 družstiev zo Slovenska. Naše
družstvá reprezentovali: J. Karcol, R. Hrnčiar, D. Hrnčiar, Palider, A.
Šingliar, Chmelár, Haluška, Kavuljak, M. Huba, Murín , Olbert,
Pecko, Ambrozy, Molnár a Knaperek.
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Začiatkom decembra v 2000 sa v bratislavskej Redute stretla
celoslovenská tenisová spoločnosť, na ktorej boli vyhlásení najlepší
tenisti roka 2000 vo svojich kategóriách. Medzi najlepších patril aj
Dolnokubínčan Peter Miklušičák.
Dňa 9.12.2000 sa v Trenčíne konal VI. ročník medzinárodného
vianočného

turnaja vzpieračov.

Pretekov

sa zúčastnilo

68

vzpieračov , ktorí súťažili v 7 vekových kategóriách. Dolný Kubín
reprezentoval ŠK ELKOP WLC Dolný Kubín.

Najviac sa darilo

Marte Žiarovej /2./, Lenka Falátová bola 10., Peter Janíček 4., Juraj
Kupčo 7. a Michal Pokusa 14.
V sobotu 9. decembra sa za účasti asi 200 karatistov z celého
slovenska uskutočnilo 3. kolo Slovenského pohára karate starších
dorastencov a juniorov a 2. kolo mladších dorastencov v karate.
Z Dolnokubínčanov bol úspešný Marek Radúch , získal 1. miesto
v kat. mladších dorastencov, Lenka Mindová

3. v kat. starších

dorastencov a Martina Kusá 3. v kat. junioriek.
V dňoch 16.-17. 12. 2000 sa zúčastnili mladí dolnokubínski
hokejisti, žiaci 7. ŠKT, medzinárodného hokejového turnaja
v Budapešti. Súťažilo 8 mužstiev zo 6 krajín. Naši hokejisti odohrali
4 stretnutia a obsadili 5. miesto.
Tesne pred Vianocami vyhlásila Slovenská asociácia kulturistiky
a silového

trojboja

najúspešnejších

športovcov

roka

2000.

Najúspešnejším silovým trojbojárom SR sa stal Gustáv Bihári za 3.
miesto na Majstrovstvách Európy a vytvorenie nových slovenských
rekordov na majstrovstvách sveta juniorov.
Klub slovenských turistov Orava Dolný Kubín zorganizoval už
v poradí XXVIII. ročník Silvestrovského výstupu na Choč.
Zúčastnilo sa okolo 1600 účastníkov.

ROZNE UDALOSTI
Rok 2000 v našom meste začal prekrásnym ohňostrojom. Prvé
dieťa, ktoré sa narodilo v dolnokubínskej NsP bol chlapček Viliam
Bakoš a primátor mesta mu daroval vkladnú knižku ako prvý kapitál
pre vstup do života. Ako druhé dieťa sa v NsP Dolný Kubín narodilo
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dievčatko Timea Meľová. V priebehu roka 2000 sa v Dolnom Kubíne
narodilo

841

detí,

z

toho

449

chlapcov

a

392

dievčat.

Dolnokubínčania svojím deťom dávali najčastejšie chlapčenské mená
Matúš /22/, Filip /21/, Jakub, Michal a Peter / 20/

a dievčenské

Kristína /20/, Mária a Katarína /16/. Dňa 31. decembra 2000 mal
Dolný Kubín 19 896 obyvateľov, z toho 10 196 žien a 9 700 mužov.
S rokom 2000 sa očakávali rôzne zmätky v ríši počítačov
a skutočne sa stali, aj keď štáby informatikov zabezpečovali ich
spoľahlivosť. O kurióznu situáciu sa na mestskom úrade postaral
počítač Y2K v evidencii obyvateľstva. Na januárové uvítanie
novorodencov „pozval“ pani Máriu Matejčíkovú, ktorá v novembri
1999 oslávila svoje sté narodeniny. Jej mamičkou podľa počítača sa
stala jej vlastná dcéra.
Vojaci

dolnokubínskych

kasárni

prichádzajú

a odchádzajú

na

základnú vojenskú službu trikrát v roku. V zime bola bohatá nádielka
snehu a oni sa vytrvalo starali o údržbu areálu a okolia kasárni.
Pomáhali prestárlym a nemocným občanom na železničnom prechode
neďaleko kasárni.
V prvé februárové dni

boli občania nášho mesta, ale najmä

vydavatelia novín, nemilo prekvapení zmetkami v distribúcii novín,
ktoré nastali v stánkoch Prvej novinovej spoločnosti, ale aj
u súkromných predajcov, ktorým PNS noviny dodávala. Niektoré
denníky, ktoré občan pravidelne kupoval, sa tu neobjavili vôbec, alebo
len v minimálnom množstve a regionálna tlač až po niekoľkých
dňoch. V niektorých stánkoch regále zívali prázdnotou celý týždeň.
Príčinou bolo rozhodnutie správcu konkurznej podstaty, na základe
ktorého bola činnosť PPS a. s. ukončená. V našom okrese distribúciu
novín začali zabezpečovať dve firmy a to KT Print s.r.o. a firma
Topas s.r.o.
Dňa 18. februára navštívil naše mesto minister práce, sociálnych
vecí a rodiny Peter Magvaši. Jeho prvé kroky viedli na Okresný úrad
v Dolnom Kubíne, kde sa stretol so zástupcami okresu na čele
s prednostom Ľ. Ondirkom. Pracovného stretnutia sa zúčastnila
vedúca odboru sociálnych vecí OÚ Jana Mazalánová, ktorá ministra
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informovala o nie veľmi priaznivých ohlasoch občanov na novú dávku
– príspevok na bývanie. Najväčší priestor venoval minister
nezamestnanosti , ktorá je v okrese Dolný Kubín k 31. januáru 24%.
Potom minister navštívil mestský úrad a závod Metalsint.
Na stretnutí Združenia miest a obcí Dolnej Oravy vo februári
v Dolnom

Kubíne

sa

prejednávala

transformácia

vodárni

a kanalizácii, oprava a modernizácia čističky odpadových vôd
v Dolnom Kubíne. Na Orave je zakopaných 617 km potrubí
dopravujúcich do domácností pitnú vodu a 97 km potrubia
kanalizačného,

ktoré

majú

v správe

Severoslovenské

vodárne

a kanalizácie , odštepný závod Dolný Kubín. Transformačný proces
trvá už 7 rokov a ani v roku 2000 nebol ukončený. Cena vody rástla,
preto ľudia vodou šetrili. Zatiaľ čo v roku 1991 pripadalo na osobu
a deň 180 litrov vody, v roku 2000 to bolo 93 litrov vody.
Dňa 27. februára sa konal pre milovníkov prírody

II. ročník

turistického pochodu na bežkách na Kubínsku hoľu pod názvom
„Jeleňou stopou“. Zraz účastníkov bol na „Záhradkách“ v Beňovej
Lehote. V rámci podujatia mohli účastníci vzlietnúť na balóne,
previesť sa na saniach s konským alebo psím záprahom a na snežných
skutroch. Vítaní boli snowboardisti, bežkári a lyžiari, pre ktorých boli
pripravené kvalitné trate. Na všetkých čakala ochutnávka piva a pravý
jelení guláš. K dobrej nálade prispela hudba v rytme disco a živá
country hudba. Usporiadaleteľmi podujatia boli Universal s.r.o.
Záhradky DK, Penzión pani „B“, ŠK Meteor, chata V.Pisarčík
a mestský výbor Záskalie. Podujatie bolo vskutku vydarené a pre deti
to bol šťastný deň.
Dňa 4. marca sa stretli na výročnej členskej schôdzi rybári. Miestna
organizácia Slovenského rybárskeho zväzu /MO SRZ/ v Dolnom
Kubíne má 538 členov a v tomto roku si pripomenuli 75. výročie
svojho vzniku. Predsedom MO SRZ bol Ernest Pokusa. V priebehu
roka vysadili násady v hodnote 384 tisíc Sk a ulovili 17 760 kusov
rýb. Rybári sa starali o čistotu a úržbu potokov, výsadbu násad
sústreďovali na podustvu, dokončili oplotenie odchovných rybníkov
vo Vyšnom Kubíne a zorganizovali tradičné súťaže v love kaprov
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„Kapor non stop 2000“ a „Oravskú mušku“. Aj keď sa v poslednom
období objavovali názory o privatizácii vodných tokov, členovia
rybárskeho zväzu tieto názory jednoznačne odmietali, aby bohatstvo
potokov a riek sa dostali do rúk jednotlivcov. Milan Kupec z Dolného
Kubína v polovici mája chytil 13-kilogramového amura v Orave. Trojčlenné družstvo z MO SRZ Dolný Kubín sa tohto roku na XXVIII.
celooravských pretekoch v love rýb udicou na plávanú umiestnil na
3. mieste.
Ing. Jaroslav Šubjak z Dolného Kubína je absolventom Vysokej školy
poľnohospodárskej v Brne , odboru zootechnika a špecializácie
rybárstvo. Patrí medzi spoluautorov knihy „Rukoväť rybárskeho
hospodárstva“

a učil

rybárstvo

na

Združenej

strednej

poľnohospodárskej škole v Ivanke pri Dunaji. Publikoval odborné
články o rybárstve do časopisu Slovenské poľovníctvo a rybárstvo
a do českého odborného časopisu Muškáření sériu článkov pod
názvom „Po najkrajších slovenských vodách“. Jeho najväčšími
úlovkami doteraz bola metrová štuka , 12,5 – kilogramový kapor a 60
cm pstruh v Rabčickom potoku. Rybárčil v Nórsku, Luxembursku,
Taliansku, Chorvátsku, Poľsku, Bulharsku a Čechách, ale podľa jeho
vyjadrenia najčistejšie sú slovenské vody.
Oravská spoločnosť na ochranu vtáctva organizovala kampaň
„Jarné prílety“, ktorá spočívala v zaznamenaní príletov vybraných
druhov vtákov ako napr. bociany, škorce, drozdy atď. Už desaťročia
bol „obyvateľom“ nášho mesta bocian biely, ktorý sídlil na komíne
budovy

metodického

Hviezdoslavovom

strediska

námestí.

Keď

odboru
priletel

školstva
so

svojou

OÚ

na

družkou,

Dolnokubínčania vedeli, že už sa oteplí. Založil si rodinu a počas jari
sme mohli pozorovať tri hladné krky, čakajúce na potravu.
V septembri pred odletom z nášho mesta sedeli bociany niekoľko dní
na vrcholoch smrekov v horičke za potokom nad Ul. Lopušnou, akoby
sa všetci čakali a keď vytvorili skupinu 13 či 15 bocianov odleteli do
teplých krajov.
Ornitologický klub pri Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne

sa

zapojil do projektu na záchranu bocianov. V lete naše mesto a Oravu
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navštívili zástupcovia Švajčiarsko-lichtenštajnskej nadácie Ciconia,
ktorá sa zaoberá záchranou bocianov v Európe a Afrike. Do projektu
sa zapojila aj nemecká nadácia Global Naturale a Spoločnosť na
ochranu vtáctva na Slovensku. Kontaktnou osobou v našom regióne
bol RNDr. Dušan Karaska, vynikajúci odborník a riaditeľ Oravského
múzea P. O. Hviezdoslava. Projekt na záchranu bocianov obsahuje 10
základných bodov od vyhľadávania hniezdenia bocianov, cez opravu
starých a budovanie nových hniezd, zabezpečenia potravy vytváraním
malých jazierok s dostatkom obojžívelníkov. Ornitologický klub pri
Oravskom múzeu informoval o činnosti nadácii na záchranu bocianov
v Zborníku Oravského múzea.
Vo štvrtok 9. marca v skorých ranných hodinách došlo v dôsledku
dlhodobého a intenzívneho dažďa k zosuvu pôdy na cestu vedúcu na
Záskalie. Pri odstraňovaní zosunutej zeminy bolo potrebné nasadiť
ťažké mechanizmy a čistenie cesty trvalo 15 hodín. Aj napriek
množstvu zosunutej pôdy, vozovka bola krátko po nahlásení zosuvu,
aspoň v jednom pruhu rýchle očistená a prejazdná a obyvatelia
Záskalia neboli odrezaní od sveta.
Prívaly neutíchajúceho

dažďa situáciu v mestských častiach, ale

i v samotnom meste poriadne zdramatizovali. Napriek tomu, že
hladina rieky Oravy nedosiahla v Dolnom Kubíne ani I. stupeň
povodňovej aktivity, na mnohých miestach sa občania k svojim
domom museli doslova prebrodiť. Voda sa dostala do pivníc, garáži
a skladov. Najkritickejšia situácia bola medzi Pekárňami a bufetom
„U Biňasa“, kde majiteľom zatopilo sklad potravín, strojovňu,
plynové kotle a chladiaci box. Problémy s vodou mali aj občania na
ulici Gagarinovej, Hattalovej, vedľa Florinovho domu, medzi
rímskokatolíckym kostolom a Domčekom , na Banisku a v Beňovej
Lehote. Predseda okresnej povodňovej komisie Ing. Alojz Meľo
informoval, že najhrozivejšia situácia v okrese bola na riečke
Zázrivka, ktorej hladina dosiahla 195 cm a bol tu vyhlásený II. stupreň
povodňovej

aktivity.

V Dolnom

predstavovali čiastku 800 tisíc Sk.

Kubíne

povodňové

škody
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V piatok dňa 10. marca navštívil

okres Dolný Kubín štátny

tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Brňo, ktorý
v sprievode Mgr. Jozefa Kubalu, zástupcu prednostu okresného úradu,
navštívil aj mestský úrad v Dolnom Kubíne, kde sa stretol
s primátorom a riaditeľmi výrobných podnikov a stredných odborných
škôl. Peter Brňo informoval prítomných o úlohách, ktoré ministerstvo
hospodárstva v súčasnosti rieši. Predovšetkým je to snaha zlepšiť
podnikateľské prostredie, kde si ministerstvo vytýčilo okolo 30
okruhov, ktoré treba v tejto oblasti zlepšiť. Štátny tajomník vyzdvihol
fakt, že bolo schválených 8 kapitol – medzi nimi aj kapitola rozvoja
malého

a stredného

podnikania,

o ktorých

sa začne

rokovať

s Európskou úniou v súvislosti s pripravovaným vstupom Slovenska
do EÚ. Rozvoju podnikania by mal napomôcť program na podporu
exportu financovaný z Phare, ako aj podpora cestovného ruchu zo
strany ZÚ, ktorá po prvýkrát v histórii priznala tomuto sektoru
prioritu. Účastníci stretnutia poukázali na problém rozvoja odborného
školstva, ktoré dopláca na to, že nie sú jasne definované dlhodobé
ciele hospodárstva , a tak mnohé odbory s dlhodobou tradíciou ,ako
napr. elektrotechnika, strojárenstvo, ale aj stavbártvo pomaly zanikajú,
o niekoľko rokov však v regióne budú chýbať.
Prvý jarný deň v Dolnom Kubíne bol hrozný. Silné snehové
prehánky spôsobili záveje a pokrývali vozovku klzkým snehom .
Neopatrní vodiči motorových vozidiel skončili v priekope, lebo sa
nedalo ani brzdiť ani otáčať. V treťom marcovom týždni bolo 15
dopravných nehôd.
Dňa 5. apríla sa konalo kladenie vencov k pamätníku oslobodenia
na Hviezdoslavovom námestí pri príležitostí 55. výročia oslobodenia
Dolného Kubína. Jubilejnej spomienkovej akcie sa zúčastnili aj
poslanci NR SR Pavol Hajdúk a predseda SDSS Jaroslav Volf.
Položením kytíc kvetov a vencov všetci prítomní vzdali hold a úctu
nielen osloboditeľom Československej a Sovietskej armáde, ale
pripomenuli si aj pamiatku tisícov obetí druhej svetovej vojny, ktoré
sa mierových rokov nedožili.
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Besnota voľne žijúcich zvierat je stálym nebezpečenstvom
a potenciálnym zdrojom prenosu tejto nebezpečnej nákazy na domáce
zvieratá a človeka. U voľne žijúcich zvierat, najmä u líšok sa tlmil
výskyt besnoty pokladaním orálnej vakcíny proti besnote v teréne.
Líšky po požití tobolky získali odolnosť voči besnote. Vakcíny sa
zhadzovali v našom regióne letecky dvakrát v roku , v polovici apríla
a v polovici októbra. Regionálna veterinárna správa v Dolnom Kubíne
pravidelne upozorňovala aj chovateľov psov a mačiek na povinnosť
očkovania domácich miláčikov proti besnote. Vakcinácia zvierat bola
stálym predmetom kontroly zo strany štátnej veterinárnej správy.
Začiatkom apríla vykonali pracovníci Regionálnej veterinárnej
správy v Dolnom Kubíne laboratórne rozbory, ktoré potvrdili výskyt
moru včelieho plodu

v katastrálnom území mesta Dolný Kubín

a prímestských častiach, tiež v obciach Bziny, Jasenová, Vyšný Kubín
a Oravská Poruba. RVS preto zakázal presun včiel

v uvedených

obciach, presun medu a ostatných včelích produktov z ohniska
nákazy, vrátane použitia medu a vosku na včelárske účely. Med
získaný od postihnutých včiel je na konzumáciu možné použiť len po
zriedení vodou a prevarení. Mimoriadne veterinárne opatrenia boli
stanovená 12 mesiacov od likvidácie nákazy.
Počas Veľkonočných sviatkov nastal zosuv pôdy a poškodenie
cesty na Kubínsku hoľu. Príčinou bolo obrovské množstvo snehu,
ktoré sa náhle topilo a podmočenie. Keďže pôda nebola zamrznutá,
voda do nej vtekala a svah sa premočil. Prvé pohyby začali vo
veľkonočnú sobotu. Cesta začala klesať a do večera klesla o 5 metrov.
Zosuv svahu pokračoval ďalej, bolo to neuveriteľné, 25 metrov
vysoké smreky sa „kĺzali“ po stojačky aj o 50 metrov nižšie a nezvalili
sa. Posunuli sa aj celé úseky cesty, bez toho, aby sa rozpadol asfaltový
povrch. Odtrhlo sa 90 metrov lesnej cesty pri zosuve dlhom asi 400
metrov. Zosuv poškodil asi 1000 kubíkov lesnej pôdy a bol potrebný
výrub stromov. Cesta viedla cez územia viacerých majiteľov lesných
spoločenstiev – urbárov.
Pod záštitou Euroregiónu Beskydy sa počas posledného aprílového
víkendu v Bialsko-Bialej uskutočnil veľtrh zameraný na propagáciu
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a rozvoj medzinárodného cestovného ruchu, na ktorom sa
prezentovali predstavitelia štyroch štátov – Poľska, Slovenska, Česka
a Maďarska,

pričom

nechýbali

zástupcovia,

štátnej

správy,

samosprávy a podnikateľov celej Oravy. Prvý deň veľtrhu bol
venovaný len pre odborníkov cestovného ruchu. Delegácia mestského
úradu z Dolného Kubína sa zúčastnila seminára o investíciách do
cestovného ruchu. Stánok Oravy sa tešil veľkej pozornosti aj vďaka
pracovníkom Oravského múzea, ktorí v dobových kostýmoch
povyšovali navštevníkov do šľachtického stavu, o čom im vystavili aj
písomný doklad. Podnikateľskú sféru zastupovali cestovné kancelárie.
V piatok 28. apríla sa v kasárňach VÚ 1540 konala vojenská
prísaha pre 126 nováčikov. Na slávnostnom akte sa zúčastnili pplk.
Ing. Jozef Butvin, veliteľ VÚ, zástupca veliteľa Železničného vojska
SR Ing. Michal Maďar a primátor mesta, ktorý vo svojom prejave
vyzdvihol dlhoročné dobré vzťahy medzi mestom a dolnokubínskym
vojenským útvarom.
„ Dňa 30. apríla 2000 netankujte benzín ani naftu!“. Tento text sa
šíril už týždeň elektronickou poštou prostredníctvom siete internet.
Výzva bola zameraná proti zvyšovaniu cien benzínu a nafty.
Výška neplatičov nájomného v Dolnom Kubíne predstavuje vyše 3
milióny Sk. Najväčšie nedoplatky sú na slobodárni na Ťatliakovej
ulici, kde dlh dosahuje 1,5 mil. Sk. Celkove je v meste evidovaných
50 neplatičov, ktorých dlh je nad 10 000 Sk. Z toho dôvodu mestský
úrad rozhodol najväčších neplatičov presťahovať do mestskej
ubytovne v areáli bývalého Sevaku, kde je pripravených 16
jednolôžkových izieb. Táta ubytovňa slúžila aj pre rozvedené
manželstvá, keď manželka bola na základe rozhodnutia okresného
súdu zaviazaná zabezpečiť náhradný byt pre manžela.
Sviatok práce 1. máj 2000 pripadol na pondelok. Väčšina
obyvateľov využila slnečný predĺžený víkend na oddych v kruhu
rodiny, práce na záhradkách či návrštevy vzdialených príbuzných.
Vďaka tomu sa program, ktorý pripravil Mestský úrad v Dolnom
Kubíne a MsKS tešil iba neveľkej pozornosti Dolnokubínčanov. Úvod
patril pochodu dychovky Istebňanka z Hviezdoslavovho námestia na

204

námestie Slobody a príhovorom primátora mesta a zástupcom
politických strán. Nasledoval koncert spevácko-hudobných skupín
Rosička a Renons. Poobedňajší program patril tradičným súťažiam
pre deti, ktoré pripravil pre najmenších CVČ Domček.
Na sv. Floriána , patróna požiarnikov, pripravila jednotka Zboru
požiarnej ochrany v Dolnom Kubíne pred svojím sídlom ukážku
svojej zručnosti, techniky a pripravenosti. Najmä žiaci základných
a materských škôl si s veľkým záujmom prezreli technické vybavenie
dolnokubínskych požiarnikov, s ktorým zasahujú nielen pri požiaroch,
ale aj pri dopravných nehodách. Samotní požiarnici pripravili pre deti
ukážky svojej činnosti pri zásahoch, ako zlikvidovať požiar,
vystrihnúť z havarovaného auta zraneného človeka, no najväčšej
pozornosti sa tešilo zlaňovanie zo strechy budovy. Niektorí odvážlivci
sa sami spustili zo strechy na lane.
Na počesť 55. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa konal na
Hviezdoslavovom námestí pietný akt kládenia vencov k pamätníku
oslobodenia, za účastí zástupcov Zväzu protifašistických bojovníkov,
mestského a okresného úradu a zástupcov politických strán v Dolnom
Kubíne.
Prvý májový štvrtok navštívila delegácia poslancov MZ na čele
s primátorom Dr. Ľ. Bláhom poľskú Limanovú na pozvanie od
burmistra Leszeka Wožniaka. V rámci programu Dolnokubínčania
navštívili zámok Wawel v Krakove. Poobede na spoločnom posedení
si pripomenuli 30 rokov vzájomných družobných vzťahov a Poliaci
predstavili Dolnokubínčanom svoj projekt v rámci Euroregiónu.
Nosnú tému rokovania tvorila vzájomná výmena skúseností
a možnosti riešenia problémov samosprávy.
Na recipročnú návštevu francúzskeho mesta Montpellier pozvalo
predstaviteľov mesta Dolný Kubín a futbalové mužstvo Proftím
vedenie mestského dopravného podniku mesta Montpellier, ktorého
zamestnanci navštívili Dolný Kubín. To boli základy budúcej
spolupráce. Po oficiálnom prijatí v podniku a na montpellierskej
radnici navštívili Dolnokubínčania aj okolité mestečká Paulhan, Lunel
a Jacou, kde sa stretli s primátormi miest. V rámci týchto stretnutí sa
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hovorilo aj o možnosti spolupráce najmä v oblasti kultúry a školstva
a výmenných pobytoch za účelom zdokonalenia našich študentov vo
francúzskom jazyku. V mestečku Paulhan položila naša delegácia
kyticu kvetov k pamätníku gen. Milana Rastislava Štefánika, ktorého
majú Francúzi vo veľkej úcte.
Dňa 28. mája prežívala rímsko-katolícka farnosť v Dolnom Kubíne
veľkú

cirkevnú

sviatosť

birmovania,

ktorú

vysluhoval

Spišskokaitulský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Túto sviatosť
prijalo 290 mladých ľudí.
Projekt Nadácie Média pod názvom Senior Fórum predstavila dňa
5. júna redakcia časopisu Senior v priestoroch Hotela Park v Dolnom
Kubíne. Podľa slov redaktorky Seniora Viery Hojsíkovej, projekt si
kladie za cieľ eliminovať komunikačné bariéry, ktoré spoločnosť
postavila

okolo

vekovej

skupiny

občanov

nad

50

rokov.

Organizovaním pravidelných mesačných diskusných fór by nadácia
chcela prispieť k rozvoju a zlepšeniu aktívnej sociálnej komunikácie
seniorov, dať im možnosť a priestor otvorene hovoriť o problémoch,
ktoré ich trápia a snažiť sa nájsť spôsob alebo cestu vedúcu k
praktickému vyriešeniu diskutovaných problémov. Seniorom sa
prihovoril 78-ročný MUDr. B. Geryk, ktorý sa venuje Univerzite III.
veku v Martine a pozval Dolnokubínčanov a Oravcov na štúdium na
tejto univerzite.
V dolnokubínskom Centre Orava sa dňa 23. júna uskutočnila
prezentácia knihy JUDr. Milana Galandu a Mgr. Mareka Benedika
„Ústavné súdnictvo na Slovensku“. Stretnutie sa uskutočnilo pod
záštitou

Stálej

konferencie

občianskeho

inštitútu

a hosťom

diskusného večera bol Mgr. Richard Rybníček, riaditeľ Inštitútu pre
verejné otázky v Bratislave. Uvedená kniha bola už tretia publikácia
JUDr. M.Galandu, ktorý sa radí

medzi popredných expertov na

ústavné právo na Slovensku. Kniha upúta nielen odbornú ale aj laickú
verejnosť. Súčasťou stretnutia nebolo len právo ale aj súčasná politika.
Odznela tu kritika Dzurindovej vlády /ignorovanie vlastných
materských strán v koalícii, nesprávny odhad situácie v snahe založiť
na Slovensku silnú politickú stranu.../ i jej úlohy v reforme verejnej
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správy, dokončení privatizácie, prijatí novely ústavy, vytvorenie
takých podmienok v štáte, aby ďalšia vláda nemala šancu zmeniť
politický režim atď. Na Slovensku platí, že voľby sú vždy o tom, aký
bude politický režim, čo bolo dosť neštandardné desať rokov po
revolúcii.
MUDr. Miroslav Mikolášik z Dolného Kubína pôsobil ako
veľvyslanec SR v Kanade. Po 13 mesiacoch prišiel dovolenkovať do
rodného mesta a veru všetci boli zvedaví na pozíciu Slovenska
v Kanade. Veľvyslanec v uvedenom čase zorganizoval 9 kultúrnych
podujatí, kde sa Slovensko prezentovalo ako vyspelá a vzdelaná
krajina. Napríklad výstava 120 výtvarných diel slovenských umelcov,
ktorá sa inštalovala vo viacerých kanadských mestách, prehliadka
filmov Višegrádskej štvorky, koncerty sólistky Novej scény Márie
Eliášovej, prezentácia kandidatúry SR na usporiadanie olympiády.
Dňa 14. júla sa na Kuzmínove rozhorela

symbolická vatra

zvrchovanosti pri príležitosti 8. výročia prijatia

Deklarácie

zvrchovanosti Slovenskej republiky. Zorganizovala ju MO Matice
slovenskej v Dolnom Kubíne, MO SNS a MO HZDS. Hymnické
piesne zaspievali členovia súboru Rosička a krátkymi prejavmi
pozdravili prítomných Ing. Vladimír Mišala za Maticu slovenskú a
Ing. Záhradník za HZDS.
Slovenský poľovnícky zväz Orava Dolný Kubín usporiadal dňa 6.
augusta na sídlisku Bysterec pri zimnom štadióne oblastnú výstavu
psov. Zúčastnilo sa 78 psov 14 plemien, pričom prevládali poľovnícke
plemená

s uniformovanými majiteľmi v zelenom poľovníckom

oblečení. Za celkového víťaza a najkrajšieho psa určila porota
bavorského farbiara Bambiho, ktorého majiteľom je JUDr. Róbert
Slamka z Vyšného Kubína.
Dňa 19. augusta sa za Kopačkou na Bysterci konali pivné slávnosti.
Hlavní organizátori Ján Chylka a Vladimír Žofaj si dali záležať a pre
divákov i súťažiacich pripravili skvelý program. Moderátorom
podujatia bol Jozef Murín, hrala hudobná skupina Rebeka. Hlavným
rozhodcom

bol

Barnabáš

Uvegeš,

jeho

stopky

rozhodovali

o umiestnení. V prvej súťažnej disciplíne – pití flaškového piva na čas
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zvíťazil pán J. Bednarčík /10,4 sek./, druhý bol Ján Rešutík /10,5 sek./
a tretí bol V. Svorenčík. Medzi ženami prvá bola pani Jadroňová,
vypila pivo za 12,6 sek., druhá p. Dobiášová. Druhou disciplínou bol
hod šesťnásťkilovým závažím. Prvý bol aktívny športovec veterán
Jaroslav Lupák, druhý p. Adamec. Pivový sud zdvihol za minútu 11krát nad hlavu iba pán Adamec a pani Jadroňová dokonca 35-krát.
Pravdaže muži dvíhali sud plný piva a ženy prázdny súdok.
V súťaži o najväčší „pivný mozoľ“ zvíťazil opäť pán Kutlík, ktorému
v páse namerali 158 cm. Súťaž v držaní litráka piva zvíťazil p.
Maršinský /5 minút/, druhý bol p. Adamec. Medzi ženami mala
najpevnejšiu ruku

p. Majdová. Milan Bodorík, niekoľkonásobný

víťaz v pití litrového piva zvíťazil aj tento rok. Mal čas 7,2 sek. Zo
žien vyhrala p. Jadroňová. Na pivných slávnostiach za Kopačkou sa
zišlo vyše 300 ľudí.
Na počesť 56. výročia Slovenského národného povstania sa
v pondelok 28. augusta uskutočnil pietny akt kladenia vencov
k pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom
Kubíne. Vence a kytice položili predstavitelia okresu, mesta,
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, medzi ktorými
nechýbali priami účastníci povstania a prítomní boli aj zástupcovia
politických strán – SDĽ, KSS, SDSS , HZDS a armády. Slávnostný
prejav predniesol Pavol Hajdúk, zástupca primátora a poslanec NR
SR.

Zdôraznil,

že SNP

sa svojim

významom

radí

medzi

najvýznamnejšie udalosti slovenských dejín, pretože vďaka nemu sa
Slovensko zaradilo medzi víťazné štáty protihitlerovskej koalície.
Hodnoty ako mier, sloboda, demokracia a právo na slušný život, za
ktoré položili život mnohí účastníci povstania, treba aj dnes chrániť
a rozvíjať, pretože aj v nich tkvie odkaz SNP.
Na druhý deň 29. augusta navštívil naše mesto aj Čestný občan mesta
Dolný Kubín kpt. Vladimír Semionovič Macnev – Potemkin, veliteľ
partizánskeho oddielu Ščors, ktorý navštívil niektoré miesta bojov
v Lučivnej a na Zábave v Hruštíne. Na dolnokubínskej radnici ho aj
s bývalou

príslušníčkou

partizánskeho

oddielu

Signál

Elenou

Kováčikovou prijal RSDr. Pavol Hajdúk, pracovníci MÚ a poslanci
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mestského zastupiteľstva. . Súčasťou prijatia bol aj zápis do Pamätnej
knihy mesta Dolný Kubín.
V posledný augustový víkend sa v Dolnom Kubíne konal VI. ročník
medzinárodného zrazu majiteľov Volkswagenov. V Dolnom
Kubíne sa stretlo vyše sto autíčok chrobákov, vzduchom chladených
Volkswagenov z Poľska, Čiech a Slovenska. V Dolnom Kubíne sa
konala jazda zručnosti, nasledovala exhibičná jazda po oravských
obciach a spoločenský program v Istebnom – sídle Slovenského VW
klubu.
Agentúra pre rozvoj cestovného ruchu v regióne Tatier vydala novú
turistickú

mapu

o Orave.

V Dolnom

Kubíne sú

zdôzanené

pamätihodnosti Oravskej galérie a Oravského múzea, ktoré môžu
turisti navštíviť. Reklamná agentúra ZRNO v Dolnom Kubíne vydala
turistickú mapu mesta . Úvodné časti obsahujú stručnú históriu
Oravskej knižnice, mapu mesta s fotografiami pamätihodnotí a stručné
údaje o meste Dolný Kubín. Na zadnej strane bola reklama reštaurácie
a penziónu Maríny.

Mapa Dolný Kubín vyšla pri príležitosti 50.

výročia vzniku knižnice.
Prvého septembra 2000 uplynulo osem rokov od prijatia Ústavy
Slovenskej republiky, ktorú prijala vtedajšia SNR. Prijatím tohto
najvýznamnejšieho dokumentu krajiny sa začali písať nové dejiny
štátoprávneho vývoja na Slovensku. Táto významná udalosť
v dejinách Slovenska a slovenského národa sa stala súčasťou
historického kalendára, do ktorého sa zapísala ako štátny sviatok –
Deň Ústavy SR. Na znak úcty, za spevu slovenskej štátnej hymny
a hymnických piesní, položila kvety k Lipe slovenskej štátnosti
v tento deň hŕstka obyvateľov mesta, zložená z členov MO MS a MO
HZDS .
Dňa 15. septembra si veriaci občania uctili sviatok Sedembolestnej
Panny Márie – patrónky Slovenska. Mons. Alfonz Letanovský,
správca dolnokubínskej rímsko-katolíckej farnosti a dekan okresu sa
zasadzoval o vybudovanie kaplnky Sedembolestnej Panny Márie
v areály nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne. Nemocnica je
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miesto, kde chorí ľudia trpia a hľadajú duchovnú pomoc a útechu vo
svojej bolesti , ktorá by im takto bola poskytnutá.
Za účasti zástupcov dolnokubínskeho útvaru Železničného vojska,
ale aj predstaviteľov štátnej správy a samosprávy sa stal piatok 27.
október slávnostným dňom vojenskej prísahy 118 nováčikom, ktorí
na vzákladnú bojenskú službu do dolnokubínskych kasárni narukovali
4.

októbra,

aby si

splnili

svoju

občiansku

povinnosť.

Po

trojtýždňovom základnom výcviku v prijímači tak vojaci zložením
vojenskej prísahy prehlásili, že sú si vedomí svojich povinností pri
obrane štátu. Po akte slávnostnej vojenskej prísahy sa nováčikovia po
prvýkrát v rovnošatách rozišli na krátku dovolenku do svojich domov,
no do civilu ich zatiaľ oficiálne čakalo ešte jedenásť mesiacov
v zelenom.
Dňa 9. októbra si poštoví pracovníci v Dolnom Kubíne pripomenuli
Svetový deň pošty. Slovenská pošta sa nachádza v období zmien
a rozvoja, poštárska práca je stále nenahraditeľná. Je to práca ťažká,
najmä pre poštárky v prímestských častiach, ale krásna, lebo spája
ľudí.
Dňa 12. októbra 2000 sa zišlo plénum Okresného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov /SZPB/ na svoje
zasadanie. Hovorilo sa o práci členov okresného výboru a základných
organizácií a za hlavný cieľ do budúcnosti sa vytýčila aktivizácia
členov a rozšírenie členskej základne z radov mladšej generácie
a sympatizantov. V druhej časti rokovania bol 18 členom / Jozef
Slovík, Jaroslav Prokop, Eduard Trizuljak, Pavol Janiga, Michal
Boroš, Ondrej Hanko, Ondrej Hulek a ďalší/ odovzdaný Pamätný list
prezidenta SR pri príležitosti 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny
a Dňa víťazstva nad fašizmom. V nasledujúcich dňoch predsedníctvo
udelilo 40 pamätných listov občanom Oravy.
Za účasti 60 delegátov zo všetkých krajov Slovenska sa v sobotu 4.
novembra v Dolnom Kubíne – Mokradi uskutočnil IV. snem Zväzu
CO SR. Správu o činnosti Zväzu CO od predchádzajúceho snemu,
ktorý sa konal v roku 1996 tiež na Orave, predniesol Ladislav
Kmošena, prezident zväzu. Napriek tomu, že od roku 1993 zväz
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zápasí s nedostatkom financií, pretože dovtedy bol financovaný
z rozpočtu štátu, L.Kmošena tvrdil, že uplynulé obdobie bolo jedno
z najúspešnejších za celých 48 rokov svojej existencie. Začala sa dariť
práca s mládežou, ktorú chce zväz takto odpútať od negatívnych javov
spoločnosti. Súčasťou programu bolo aj oceňovanie najaktívnejších
členov plaketami a diplomami. Medzi ocenenými bol aj Ernest Pokusa
z Dolného Kubína. Snem zvolil za prezidenta na ďalšie obdobie opäť
Ladislava Kmošenu, ktorý túto funkciu zastáva od roku 1993.
V dňoch 9.- 10. novembra 2000 sa konalo celoslovenské stretnutie
okresných archivárov v Dolnom Kubíne pod hlavičkou Odboru
archívnictva MV SR. Rokovanie prebiehalo

v zasadačke OÚ

v Dolnom Kubíne. Prítomných privítali prednosta OÚ Ing. Ľubomír
Ondirko a vedúci organizačného odboru OÚ Ján Kapala. O súčasných
problémoch archívnistva na Slovensku informoval riaditeľ OA MV
SR PhDr. Peter Kartous CSc., ktorý je aj predsedom heraldickej
komisie MV SR. O príprave a priebehu reformy verejnej správy
informoval archivárov Ing. J. Líška, riaditeľ sekcie verejnej správy
MV SR. Pre budúcnosť archivárov je dôležité, aby ostali štátnymi
organizáciami v rámci jedného riadenia. Najväčším problémom
slovenského archívnictva bol nedostatok finančných prostriedkov na
údržbu archívnych budov a zabezpečenie výpočtovej techniky.
Koncom druhého novembrového týždňa sa na výročnej členskej
schôdzi stretli členovia Horskej služby oblasti Orava , aby
bilancovali svoju činnosť v sezóne 1999/2000. Náčelník HS Pavol
Brnčala hodnotil činnosť HS v uvedenej sezóne ako vydarenú. Oravu
navštívilo množstvo turistov a

v strediskách Kubínska hoľa,

Kuzmínovo a Lučivná zasahovala horská služba 125 krát. Okrem
úrazov na zjazdovkách to boli pátracie akcie po stratených turistoch –
lyžiaroch, ktoré našťastie skončili úspešne.
Okrem záchranárskej práce sa členovia HS zameriavali na prevenciu.
Kým v zime značkovali lyžiarske trate a zimné turistické trate, v lete
značkovali turistické chodníky, upravovali smerovky a tabuľky.
Zimné preškoľovanie členov HS bolo zamerané na zdravovedu
a obsluhu transportných prostriedkov používaných na zvoz pacientov.
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dobrovoľných členov a čakateľov. V HS

HS Orava má 54

nepracovala ani jedna žena.
Poisťovňa Kooperatíva si pripomenula 10 rokov svojho trvania na
finančnom trhu. Bola to najväčšia súkromná poisťovna a.s. V Dolnom
Kubíne bol riaditeľom pobočky Ing. Martin Zembjak a kancelária tu
existovala od roku 1991. Kooperatíva usilovala o zvyšovanie podielu
a dynamiky životného poistenia, novým produktom bolo investičné
životné poistenie Variant Profit. Vznikol v spolupráci s akcionárom
Wienwr Städtische Versicherung

a Bank Austria Creditansralt.

Zvyšovala aj podiel na trhu poistenia motorových vozidiel, lebo
v roku 2002 by mal v tejto oblasti skončiť monopol Slovenskej
poisťovne.
V decembri si vojenskí dôchodcovia pripomenuli 10. výročie vzniku
Klubu vojenských dôchodcov pri Posádkovej správe v Dolnom
Kubíne. Klub pri svojom vzniku mal 33 členov, v roku 2000 mal 18
členov, bývalých dôstojníkov a práporčíkov z povolania vo veku od
70 so 80 rokov. Predsedom klubu bol pplk. vo výslužbe 75-ročný
Pavol Gonda. V klube konali besedy s lekármi, so zástupcami
zdravotných

poisťovní,

pracovníkmi

odborov

sociálnej

práce

Okresných úradov i kolegami Okresnej vojenskej správy, výlety po
Orave za kultúrou i poznaním. Navštevovali pamätníky padlých
v SNP a 2. svetovej vojne.

ČINNOSŤ POLITICKÝCH STRÁN A HNUTÍ
Plnenie

volebného

Sociálnodemokratickej

programu
strany

Mestskej

Slovenska

/MO

organizácie
SDSS/

bolo

programom januárovej schôdze. Hlavnú správu preniesol člen
Ústrednej rady SDSS Dr. Ľ.Bláha. Členovia zaujali stanovisko
k pripravovanému územnému členeniu Slovenska, rokovali o projekte
„Dolný Kubín , mesto kultúry“, o spolupráci s podnikateľmi na úseku
rozvoja cestovného

ruchu

a turizmu,

o spolupráci

s ostatnými

politickými stranami a hnutiami v meste. Predsedom MO SDSS v DK
bol Pavol Kutlík st.
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Okresná konferencia SDSS sa konala 1. 3. 2000 v Dolnom Kubíne.
Medzi delegátov prišiel predseda KV SDSS zo Žiliny Ing. M. Potaš.
Delegáti sa zaoberali uplatňovaním

programových cieľov strany

v podmiekach okresu Dolný Kubín, posilňovaním kompetencií
verejnej správy a jej reformy. Za predsedu OV SDSS zvolili
Vladimíra Medzihradského.
Z príležitosti 55. výročia oslobodenia mesta Dolný Kubín navštívil
naše mesto predseda SDSS Jaroslav Volf. Stretol sa s členmi MO
SDSS, prerokovali formy koaličnej spolupráce a plnenie volebných
programov. Stretol sa aj s členmi vrcholového manažmentu firmy
Elkop, ktorá zamestnávala 300 pracovníkov. Riaditeľ Ing. Slavko
Habánik informoval o práci svojej firmy, ktorá sa úspešne uplatňuje
na domácich i zahraničných trhoch.
Poslanci NR SR za Kresťansko-demokratické hnutie /KDH/
navštívili vo februári Žilinský kraj. Dolný Kubín navštívil Ján
Čarnogurský. Zastavil sa na Okresnom súde v Dolnom Kubíne, kde
v súčasnosti pôsobí sedem sudcov. OS v DK mal nevyriešené súdne
spory súvisiace so zrušením druhej vlny kupónovej privatizácie.
Trestná agenda v porovnaní s inými okresmi nezaznamenala veľký
nárast. Značný podiel na nej tvorili dopravné nehody. Minister J.
Čarnogurský navštívil aj cirkevnú ZŠ A. Radlinského, pobesedoval
s učiteľmi, odpovedal na ich otázky a informoval o novozriadenom
úrade na vyšetrovanie zločinov komunizmu.
Dňa 17. februára si členovia KDH pripomenuli 10 rokov svojej
existencie a činnosti.
Dňa 28. mája sa uskutočnil Snem KDH okresu Dolný Kubín.
Pracovného rokovania snemu sa zúčastnilo 38 delegátov zo 17 klubov
okresu DK. Prítomný bol aj Ján Čarnogurský, ktorý odpovedal na
väčšinu interpelácii účastníkov snemu. Delegátov zaujímali otázky
týkajúce sa vzťahov SDK, SDKÚ a KDH, znižovania preferencií
hnutia, prešetrovania spôsobu financovania KDH orgánmi polície,
deblokácii ruského dlhu Devín bankou atď.
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Dňa 11. októbra sa na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne konala
tlačová konferencia a Pavlom Hrušovským, popredsedom NR SR,
ktorý novinárov informoval o svojej pracovnej ceste po Orave.
V sobotu 5. februára sa v Dolnom Kubíne uskutočnil V. okresný
snem Hnutia za demokratické Slovensko /HZDS/, na ktorom sa
zúčastnilo 73 delegátov zastupujúcich 24 základných organizácii
z obcí. Hosťami snemu boli poslanci NR SR Jozef Tarčák a Ľudmila
Mušková. Informáciu o činnosti HZDS v okrese Dolný Kubín
predniesol Ing. Vladimír Pavelka, ktorý v nej zhodnotil činnosť
strany, výsledky prezidentských volieb, zaoberal sa ekonomickou
a sociálnou situáciou v tomto regióne. Výsledky rokovania snemu
vyjadrili účastníci v „Prehlásení delegátov snemu“, v ktorom podporili
transformáciu hnutia na politickú stranu a vzhľadom na zhoršujúcu sa
hospodársku a sociálnu situáciu a rast napätia v spoločnosti podporili
uskutočnenie petičnej akcie a následné predčasné parlamentné voľby.
Za predsedu OP HZDS bol opätovne zvolený Ing. Vladimír Pavelka,
podpredsedami sa stali Andrej Fogaš, Mária Bobáková, Ján Beňuš,
Katarína Mikušová a Jozef Kmeť.
Dňa 11. októbra 2000 sa Vladimír Mečiar , predseda HZDS –
ľudovej strany stretol na mítingu s Dolnokubínčanmi. Odpovedal na
otázky občanov k súčasnej ekonomickej, sociálnej a politickej situácii
na Slovensku, k metódam a formám politického vládnutia súčasnej
koalície atď. Preplnená sála MsKS v Dolnom Kubíne svedčila o tom,
že V. Mečiar má v našom meste vedúce postavenie v rebríčku
predvolebných preferencií politikov.
V piatok 3. marca sa uskutočnil kongres Okresnej organizácie
Strany občianskeho porozumenia /OO SOP/. Kongresu sa zúčastnil
poslanec NR SR Igor Presperin a štátny tajomník MV SR

Ivan

Budiak. Kongres mal pracovný charakter a bol zameraný na riešenie
vnútrostraníckych otázok, príprav na reformu verejnej správy, novelu
Ústavy SR.
Na II. krajskom kongrese SOP v Žiline dňa 8. apríla bol zvolený Ivan
Budiak do Republikového predsedníctva SOP.
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V pondelok 10. apríla navštívil Dolný Kubín
predseda strany SMER.

Róbert Fico,

V rámci svojej pracovnej návštevy sa

stretol s primátorom DK Ľ.Bláhom a pracovníkmi Mestského úradu.
Diskutovali

o reforme

a nezamestnanosti

verejnej

v okrese.

správy,

R.

Fico

sociálnej

informoval

situácii
primátora

o pripravovanom projekte SMERu zaviesť tzv. pracovné testy. Ich
podstatou by bolo, že nezamestnaní, aby mohli dostať sociálnu
podporu musia sa hlásiť nie na úrade práce ale na mestskom úrade,
kde by mali odpracovať 8,5 hodiny do týždňa na verejno-prospešných
prácach v meste. Taktiež informoval o návrhu SMERu budovať
priemyselné zóny. Priemyselný park by sa však budoval na báze
samosprávy , nie štátnej správy, ako to navrhovalo Ministerstvo
hospodárstva SR. Za regionálneho koordinátora SMERu v Dolnom
Kubíne bol na ustanovujúcom sneme tejto strany na Orave zvolený
Ing. Š. Líška, ktorý otvoril regionálnu kanceláriu SMERu na Aleji
Slobody. Regionálnu radu tvorilo 6 členov.
Strana demokratickej ľavice /SDĽ/ uskutočnila 17. júna okresnú
konferenciu za účasti 60 delegátov z 20 ZO SDĽ v obciach okresu
DK. Za staronového predsedu zvolili Mgr. Jozefa Kubalu, ktorý
zhodnotil činnosť okresnej organizácie a nové úlohy na najbližšie dva
roky zameral na rozšírenie členskej základne SDĽ a problematiku
regionálnej politiky SDĽ. Hosťom konferencie bol Peter Magvaši,
minister sociálnych vecí a rodiny SR.
V sobotu 23. 9. 2000 sa v Dolnom Kubíne stretol na svojej
ustanovujúcej konferencii Miestny zväz Slovenskej demokratickej
a kresťanskej únie /SDKÚ/, ktorý za svojho predsedu zvolil Petra
Markoviča.

Podpredsedom

sa

stal

Štefan

Záhora

a členmi

predsedníctva Ľuboš Smoleň, Stanislav Markovič a Róbert Petrovič.
Hosťami konferencie boli Peter Košút z Krajskej agentúry SKD,
Branislav Orava, poslanec NR SR a Tibor Šimoni, riaditeľ Oddelenia
vnútorných vzťahov SKDÚ. Konferencia rozhodla o delegátoch na
Krajskú konferenciu SKDÚ dňa 22 . 10. 2000 do Žiliny.
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE DIVERZITA
V Dolnom Kubíne už niekoľko rokov pracuje občianske združenie
/OZ/ DIVERZITA. Je rozdelené

na tri sekcie – kultúrnu,

spoločenskú a environmentálnu. Každá z nich má svoje vlastné
projekty, no všetky sa vzájomne prelínajú. Nosným programom tohto
združenia je „Podpora tvorivosti občana“. Program, ktorým chcú
v ľuďoch vzbudiť tvorivý potenciál, dôveru vo vlastné schopnosti
a talent.
OZ Diverzita pripravilo

projekt

na

vytvorenie Oravského

polyfunkčného centra v budove kina Choč. Navrhovali premiestniť
kino Choč do budovy mestského kultúrneho strediska na Bysterec.
V priestoroch kina – bývalej synagógy by boli výstavné priestory,
priestory pre filmový, divadelný, hudobný , multimediálny klub
a antikvariát. Kultúrne polyfunkčné centrum má byť určené pre širokú
profesionálnu a amatérsku

obec autorov, pre tvorbu a prezentáciu

tradičných a alternatívnych foriem umeleckej a kultúrnej tvorby,
vernisáži, výstav, koncertov, besied a prednášok nielen v rámci
umenia

a kultúry.

Cieľom

Diverzity

vytvorením

polyfunkčného centra je podnecovanie a podpora

kultúrneho

čoraz širšieho

okolia k vlastnej tvorbe, k jej prezentácii a tým pádom k rozvoju
osobnosti, čo v konečnom dôsledku znamená prospech pre región, pre
občanov regiónu, vzájomne sa kultúrne a ľudsky obohacovať
a rozvíjať.
Podľa názoru manažéra OZ Romana Zelinu „súčasná kultúra je stále
negatívne ovplyvňovaná predstavou socialistického modelu riadenia
kultúry. Je to zapríčinené funkcionármi bývalého režimu, ktorí naďalej
zotrvávajú v štátnych a mestských kultúrnych inštitúciách. Bránia
rozvoju

kultúry,

ktorá

nespĺňa

ich

provincionalistické

a zoschematizované predstavy, preto nie sú garantom podnecovania
a podpory umeleskej tvorby a následne jej prezentácie. Našou
odpoveďou je občianska angažovanosť, ktorá je predpokladom
vytvorenia občianskej spoločnosti. Ako občanom nám ide o kontrolu
štátnych úradníkov platených občanmi, o transparentné narábanie
a rozumné hospodárenie so zverenými financiami“.

216

Členovia diverzity Richard Bobek a Boris Baňas objavili pár
mladých talentov a výsledkom ich úsilia bola úspešná divadelná hra
„Malý princ“.
Štart projektu OZ Diverzity

Seresor off 2000 sa uskutočnil 3.

novembra 2000 v priestoroch dolnokubínskej knižnice. Na stretnutí sa
hralo na fujare, recitovalo, debatovalo pri ukážkach videofilmov.

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ DOLNEJ ORAVY
Počas celého roka sa Z MODO na svojich stretnutiach zaoberalo
prípravou

reformy

verejnej

správy.

V jarných

mesiacoch

sa

starostovia a primátori vyjadrovali k otázke výberu sídla vyššieho
územného celku pre Oravu. Dňa 13. marca sa v Dolnom Kubíne stretli
primátori Dolného Kubína, Tvrdošína a Námestova s prednostami
oravských okresov

a jednoznačne vyjadrili podporu pripravovanej

reforme verejnej správy, pričom zdôraznili, že je najvyšší čas, aby
sídlom Oravsko-liptovsko-turčianskeho vyššieho územného celku bol
Dolný Kubín.
Stretnutia

zástupcov

štátnej

správy

a miestnej

samosprávy

oravského regiónu sa zúčastnila pracovníčka politicko-ekonomického
oddelenia Veľvyslanectva USA v Bratislave Kelly Janigová. Cieľom
jej návštevy bolo monitorovať prípravy a ohlasy na reformu verejnej
správy aj v okrajových regiónoch Slovenska a tieto informácie mali
slúžiť ako podklad pre správu Ministerstva zahraničných vecí USA
o súčasnom vývoji na Slovensku.
Na aprílovom zasadnutí Združenia miest a obcí Bielej Oravy
/ZMOBO/ v Oravskej Lesnej

účastníci podporili Dolný Kubín za

sídlo vyššieho územného celku Oravy, Liptova a Turca.
Na aprílovom zasadnutí ZMODO rokovali o náhrade povodňových
škôd spôsobených prívalmi vody v dňoch 9.-10. marca na Orave.
Povodňové škody na Orave starostovia vyčíslili na 22 mil. Sk. Žial,
v ani jednej obci nebol vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity.
Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity je jedna z podmienok, aby
mohli byť škody zúčtované. Tak sa stalo, že obce nedostali náhradu za
povodňové škody.
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Dňa 22. júna sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo stretnutie ZMODO
so zástupcami štátnej správy, podpredsedom ZMOSu Jozefom
Mrvom, zástupcami občianskeho združenia MESA 10 a zmocnencom
vlády SR pre reformu verejnej správy Viktorom Nižňanským. V.
Nižňanský vyjadril nespokojnosť so spormi okolo sídiel vyšších
územných celkov. Zo sporu medzi Martinom a Ružomberkom bolo
jasné, že sa vôbec neuvažovalo o Dolnom Kubíne ako o centre VÚC
a nepodporoval ho ani štátny tajomník Ivan Budiak z dôvodu
excentrickej polohy a neveľkej priemyselnej perspektívy. Besedovalo
sa aj o problémoch volebného systému do VÚC. Účastníci stretnutia
podporili alternatívu, aby o VÚC nerozhodoval parlament a vláda, ale
ľudia v regiónoch prostredníctvom volených poslancov v mestských
a obecných zastupiteľstvách.
Vo štvrtok 17. augusta sa uskutočnilo zasadnutie ZMODO, ktoré
viedol primátor mesta Dolný Kubín Dr. Ľubomír Bláha. Informoval
starostov o neúspešnej kandidatúre Dolného Kubína na sídlo VÚC,
o plynofikácii Oravy, vyjadril nespokojnosť s prácou úradníkov okolo
úhrady povodňových škôd. Mgr. Denisa Lejavová informovala
o činnosti KIU a Ing. K. Cimráková . prednostka MÚ , o prípravách
na založenie tzv. Vidieckeho parlamentu.
V dňoch 12.-13. septembra sa uskutočnilo zasadnutie Rady ZMOS,
ktorého sa zúčastnil primátor mesta Dolný Kubín. Zástupcovia
regionálnych združení tu prejednávali možnosti získania príspevkov
z fondu ISPA, čo bolo možné až po vypracovaní Národného programu
regionálneho rozvoja a Plánu rozvoja vidieka. Rada ZMOS vyjadrila
kritiku na

spomalenie postupu

reformy verejnej správy

v jednotlivých rezortoch štátnej správy. Prerokovala novely zákonov
o miestnych daniach , o parkovaní v intraviláne mesta, stavebný zákon
atď.

Pripomienky smerovali aj k postupu privatizácie vodárni

a kanalizácií, ktorých majetok by mal prejsť na obce.
Dňa 5. októbra sa uskutočnilo na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne
stretnutie ZMODO. Rokovalo sa o nezamestnanosti, koncepcii
územného

rozvoja

Slovenska,

novele

stavebného

zákona,

218

prejednávaní priestupkov. Starostovia kritizovali novelu stavebného
zákona, lebo im pribudli kompetencie bez patričných prostriedkov.
Na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne sa 26. októbra 2000 stretlo
vyše 50 starostov a primátorov z obcí Oravy, Turca a Liptova.
Zorganizovala ho ZMOS a rokovalo sa hlavne o sídle vyššieho
územného celku. Stretnutia sa zúčastnili i vládny zmocnenec pre
reformu verejnej správy Viktor Nižňanský a za odborný tím Ján Kello
a JUDr. Milan Galanda.
Na zasadnutí ZMODO dňa 21. novembra 2000 na Okresnom úrade
v Dolnom Kubíne sa starostovia obcí vyjadrovali k návrhu rozpočtu
vlády SR a k návrhu rozpočtu miest a obcí na rok 2001. Ako povedal
Dr. Ľubomír Bláha , ktorý viedol rokovanie ZMODO, starostovia
s rozpočtom

zásadne nesúhlasia, lebo výška financií, akú navrhla

vláda , už nie je ani na prežitie. Ďalej Dr. Ľ. Bláha informoval
starostov o možnosti zriadenia spoločných úradovní, ktoré by
poskytovali odborný servis v oblasti zabezpečovania výstavby
viacerým obciam v regióne a ktoré by financovala Nadácia Otvorenej
spoločnosti.

