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Úvodom
„Uplynulých 12 mesiacov bolo obdobím, keď sa naša
samospráva za pochodu vyrovnávala s mnohými negatívnymi
skutočnosťami. Priznávam, že som o existencii mnohých
nemal dovtedy presné informácie. Od začiatku nás čakala
poriadna diera v rozpočte a len pomaly sa nám ju darilo
zmenšovať.
Museli
sme
uhradiť
záväzky
mesta
z predchádzajúceho roku vo výške takmer 600 tisíc EUR,
dofinancovať rekonštrukcie škôl z našich zdrojov v objeme
viac ako 700 tisíc EUR, splácame úvery, ktoré si mesto vzalo
na výstavbu Aquarelaxu, rekonštrukciu verejného osvetlenia,
renováciu futbalového štadióna, vybudovanie optických trás
a bytového domu na Brezovci. Výška úverov presahuje 8 mil.
EUR. Ročne ide z mestskej kasy na splácanie úrokov takmer 1
mil. EUR, to je takmer jedna osmina celkového rozpočtu...“
Primátor Roman Matejov o roku 2011.
Naplno sa prejavila kríza v zdravotníctve a o pomeroch v zdravotníctve sme sa
dozvedeli viacej ako kedykoľvek v minulých rokoch. Nahromadené sociálne, ekonomické aj
občianske problémy v spoločnosti sa neriešili ale komplikovali. Vláda SR premiérky Ivety
Radičovej sa v utorok 11. októbra 2011 „rozpadla“ po tom, ako jej poslanci nevyslovili
dôveru. Premiérka spojila hlasovanie o dôvere s hlasovaním o navýšení eurovalu.
Po desiatich rokoch sa konalo sčítanie ľudí, domov a bytov v júni 2011. Dolný Kubín
mal 19633 obyvateľov, ale do konca roka klesol počet obyvateľov na 19190 (31.12.2011).
Ľudia z mesta sa vysťahovali, ak postavili rodinné domy v okolitých dedinách
Dolnokubínskeho okresu, lebo v Dolnom Kubíne bol nedostatok stavebných pozemkov.
Niektorí sa odsťahovali do zahraničia, lebo tam našli prácu a založili si rodinu. V priebehu
polroka 2011 odišlo z Dolného Kubína 443 občanov.
Na úseku výstavby bolo dokončené a odovzdané do užívania zrekonštruované Námestie
P. O. Hviezdoslava v Starom meste.
Žilinský samosprávny kraj si pripomenul 10. výročie založenia a pri tejto príležitosti sa
konal tzv. Župný deň s množstvom kultúrnych podujatí dňa 17. októbra 2011. Žilinský
samosprávny kraj vyhlásil rok 2011 na Orave za „Rok Martina Hattalu“ pri príležitosti 190.
výročia jeho narodenia. Medzi okrúhle výročia v našom meste patrili: 150. výročie narodenia
kníhkupca Jozefa Gašparíka Leštinského, 90. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava, 90. výročie
založenia kina v Dolnom Kubíne, 60. výročie založenia Okresnej knižnice, 60. výročie
otvorenia Základnej školy Janka Matúšku v Starom meste, 40. výročie založenia Mestského
kultúrneho strediska, 35. výročie založenia Klubu dôchodcov, 35. výročie založenia
ortopedického oddelenia v NsP Dolný Kubín, 30. ročník Kubínskeho jarmoku, 20. výročie
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založenia Základnej umeleckej školy Ivana Ballu, 20. výročie založenia mestskej polície, 10.
výročie literárnej súťaže Florinova jar.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Na Slovensku prebieha sčítanie obyvateľov, domov a bytov každých desať rokov. V roku
2011 sa konalo v dňoch 13. mája až 6. júna. Mesto Dolný Kubín malo 19633 obyvateľov,
z toho 10050 žien a 9583 mužov. Vekovú štruktúru ukazujú štatistické tabuľky.
Počty obyvateľov vo veku 0-54 rokov:
vek

0-4 roky 5-9r.

muži
ženy
spolu:

566
488
1054

503
498
1001

10-14r. 15-19r.
556
509
1065

647
639
1286

20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r.
827
782
1609

935
869
1804

885
800
1685

762
734
1496

605
656
1261

45-49r. 50-54 r
689
768
1457

670
834
1504

Počty obyvateľov vo veku 55-100 rokov:
vek
55-59 rokov 60-64r. 65-69r. 70-74r. 75-79r. 80-84r. 85-89r. 90-94r. 95-99r. 100+ nezistené
muži
679
455
332
211
140
79
35
6
1
0
0
ženy
733
544
388
287
234
155
99
26
2
1
4
spolu
1412
999
720
498
374
234
134
32
3
1
4

Národnostné zloženie obyvateľov Dolného Kubína: Z celkového počtu 19633
obyvateľov v Dolnom Kubíne sa k slovenskej národnosti hlásilo 17848 obyvateľov,
k maďarskej národnosti sa hlásilo 20 obyvateľov, k rómskej 31, k rusínskej 2, k ukrajinskej
14, k českej 142, k nemeckej 3, k poľskej 34, k chorvátskej 4, k srbskej 3, k ruskej 5,
k moravskej 12, k bulharskej 2, k ostatnej 40 a 1473 obyvateľov neuviedlo svoju národnosť
v sčítacom hárku.
Náboženské vyznanie obyvateľov Dolného Kubína bolo nasledovné: Z celkového
počtu 19633 obyvateľov sa 11369 hlásilo k Rímskokatolíckej cirkvi, 2764 obyvateľov
k Evanjelickej augsburského vyznania cirkvi, 81 ku Grékokatolíckej, 19 k Pravoslávnej, 1
k Reformovanej kresťanskej cirkvi, 23 k náboženskej Spoločnosti Jehovovi svedkovia, 33
k Evanjelickej cirkvi metodistickej, 3 ku Kresťanským zborom, 5 k Apoštolskej cirkvi, 2
k Bratskej jednote baptistov, 8 k Cirkvi adventistov siedmeho dňa, 174 k Cirkvi bratskej, 1
k Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí, 3 k Starokatolíckej cirkvi, 7 k Cirkvi
československej husitskej, 3 k Bahájskemu spoločenstvu a 81 k iným cirkvám. 2693 občanov
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Dolného Kubína uviedlo v kolónke „bez vyznania“ a 2520 občanov neuviedlo žiadnu
informáciu v kolónke o náboženskom vyznaní.
Štatistické údaje o najvyššie dosiahnutom vzdelaní obyvateľov Dolného Kubína: 1988
obyvateľov uviedlo základné vzdelanie, 1905 obyvateľov uviedlo učňovské vzdelanie bez
maturity, 1834 obyvateľov uviedlo stredné odborné vzdelanie bez maturity, 672 obyvateľov
uviedlo úplné stredné učňovské vzdelanie s maturitou, 4096 obyvateľov uviedlo úplné stredné
odborné vzdelanie s maturitou, 947 obyvateľov uviedlo úplné stredné vzdelanie všeobecné,
404 obyvateľov uviedlo vyššie odborné vzdelanie, 620 obyvateľov uviedlo vysokoškolské
vzdelanie bakalárske, 2858 obyvateľov uviedlo vysokoškolské vzdelanie (magister, inžinier,
doktor), 165 obyvateľov uviedlo vysokoškolské doktorantské vzdelanie, 3128 obyvateľov
vyplnilo kolónku bez vzdelania a 1016 obyvateľov neuviedlo informáciu o svojom vzdelaní.
Štatistické údaje o materinskom jazyku obyvateľov Dolného Kubína: 17515
obyvateľov uviedlo ako svoj materinský jazyk slovenský jazyk, 26 obyvateľov uviedlo
maďarský jazyk, 23 obyvateľov rómsky jazyk, 10 obyvateľov rusínsky jazyk, 10 obyvateľov
ukrajinský jazyk, 176 obyvateľov český jazyk, 8 obyvateľov nemecký jazyk, 32 obyvateľov
poľský jazyk, 3 obyvatelia chorvátsky jazyk, 2 obyvatelia jidiš jazyk, 45 obyvateľov uviedlo
svoj materinský jazyk v kolónke ostatné a 1783 obyvateľov neuviedlo žiadny údaj v tejto
kolónke.
Štatistické údaje o najčastejšie používanom jazyku v domácnosti: 16224 obyvateľov
Dolného Kubína uviedlo slovenský jazyk, 7 obyvateľov uviedlo maďarský jazyk, 20
obyvateľov uviedlo rómsky jazyk, 5 rusínsky jazyk, 2 ukrajinský jazyk, 72 český jazyk, 18
nemecký jazyk, 8 poľský jazyk, 3 chorvátsky jazyk, 49 anglický jazyk, 111 obyvateľov bolo
uvedených v kolónke „ostatné“ a 3112 obyvateľov v kolónke „nezistený“.
Štatistické údaje o najčastejšie používanom jazyku na verejnosti: 16996 obyvateľov
Dolného Kubína uviedlo slovenský jazyk, 2 obyvatelia uviedli maďarský jazyk, 8 rómsky
jazyk, 2 rusínsky jazyk, 108 český jazyk, 65 nemecký, 3 poľský, 2 chorvátsky, 1 jidiš, 176
anglický jazyk, 116 obyvateľov bolo uvedených v kolónke „ostatné“ a 2154 bolo uvedených
v kolónke „nezistené“.
Štatistické údaje o počítačových znalostiach obyvateľov Dolného Kubína: Prácu
s textom ovládalo na počítači 11419 obyvateľov Dolného Kubína, neovládalo 4690
obyvateľov a 3524 obyvateľov bolo uvedených v kolónke „nezistené“. Prácu s tabuľkami
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ovládalo 9086 obyvateľov Dolného Kubína, neovládalo 6430 obyvateľov a 4117 obyvateľov
bolo uvedených v kolónke „nezistené“. Prácu s elektronickou poštou ovládalo 10838
obyvateľov Dolného Kubína, neovládalo 5088 obyvateľov a 3707 bolo uvedených v kolónke
„nezistené“. Prácu s internetom ovládalo 12123 obyvateľov Dolného Kubína, neovládalo
4224 obyvateľov a 3286 bolo uvedených v kolónke „nezistené“.

Vedenie mesta (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, odborné komisie, mestské výbory)
Mestské zastupiteľstvo malo devätnásť poslancov. Zasadnutia poslancov mestského
zastupiteľstva sa počas roka 2011 konali v dňoch: 27. januára, 24. marca, 16. júna, 8.
septembra, 29. septembra, 10. novembra a 15. decembra. Poslanci prijali 66 uznesení.
Orgánmi mestského zastupiteľstva bola mestská rada a odborné komisie. Zloženie mestskej
rady bolo nasledovné: Mgr. Gustáv Turčina, Ing. Ľudovít Behula, PaedDr. Ľubomír Bláha a
MUDr. Juraj Štefák. Mestská rada zasadala v dňoch 18. januára 2011, 15. marca a 30. augusta
2011.
Odborných komisií MsZ bolo osem: 1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov Mesta Dolný Kubín (MUDr. Metod Kulich, Ing. Anton
Krákorník, Mgr. Gustáv Turčina, Mgr. Ján Raclavský, Ing. Zdena Poracká), 2. Komisia pre
financovanie a rozpočet (Ing. Ján Šimún, MUDr. Peter Šulej, Ing. Ľudovít Behula, PaedDr.
Ľubomír Bláha, Ing. Alojz Oparty, Ing. Milena Dutková, Ing. Juraj Pukáč ml.), 3. Komisia
výstavby, dopravy a životného prostredia (Bc. Pavol Heško, MUDr. Metod Kulich,
Ľubomír Záň, Ján Briestenský, Ing. Michal Dibdiak, Ing. Ondrej Škvarka, Alojz Korbeľ), 4.
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu (Mgr. Juraj Jonák, Mgr. Vladimír Kubišta,
Mgr. Matúš Lakoštík, Mgr. Leonard Vajdulák, Ing. Eva Behulová, PaedDr. Ján Pečeňák, Bc.
Anton Vraňák), 5. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva (MUDr. Eva Hrudová, MUDr.
Juliana Gregová, Ing. Pavol Matlák, Ing. Tatiana Nesvadbová, MUDr. Jaroslav Hubčík, Bc.
Katarína Nováková, Viera Turzová, PaedDr. Jozef Hunčaga), 6. Komisia verejného
poriadku (Ing. Ľudovít Behula, Mgr. Vladimír Kubišta, Mgr. Ján Raclavský, Pavol Halaša,
Ľubomír Záň, Ing. Ľubomír Ondirko, Vladimír Jandura, Miloš Diežka), 7. Komisia
regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a služieb (Ing. Alena Skirčáková, Mgr. Ján
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Raclavský, Ing. Zdena Poracká, Ing. Vladimír Kovalčík, RNDr. Peter Strežo, Mgr. Peter
Drozd, Jozef Gustiňák), 8. Komisia pre prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca
mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta vznikla zo
zasadnutia MsZ 16. júna 2011 (Ing. Zdena Poracká, Mgr. Juraj Jonák, náhradníci MUDr.
Metod Kulich, MUDr. Eva Hrudová).
Mestské zastupiteľstvo dňa 27. januára 2011 schválilo členov mestských výborov, členov
odborných komisií a dozorných rád spoločností TEHOS, s. r. o., Technické služby Dolný
Kubín, s. r. o., Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o. a Aqua Kubín, s. r. o.
Mestský výbor Staré mesto mal nasledovných členov: predseda Mgr. Juraj Jonák, Ing.
Ľudovít Behula, Monika Bakošová, Ľubica Škulcová, Jozef Hrabal, Ing. Jozef Manco, Mgr.
Miroslav Dráb, RSDr. Božena Bojkovská, Mgr. Ladislav Svrčan, Zdeno Chmelan a Ivan
Tittel.
Mestský výbor Beňová Lehota: predseda Vladimír Jandura, MUDr. Eva Hrudová, Michal
Lavrík, Milan Krajčovič, Ing. Jaroslav Mišúl, Ing. Ján Krajčovič a Pavol Nehaj.
Mestský výbor Malý Bysterec: predseda MUDr. Eva Hrudová, JUDr. Martin Kováčik,
Katarína Novotná, Ing. Ľubomír Ondirko, MUDr. Mária Kecerová, Ing. Marta Demeterová,
prom. hist. Peter Huba.
Mestský výbor Veľký Bysterec: predseda Mgr. Matúš Lakoštík, Ing. Alena Skirčáková,
Ľubomír Záň, MUDr. Peter Šulej, MUDr. Juliana Gregová, Ing. Zdena Poracká, Ing. Dalibor
Pelach, PhDr. Dušan Krška, Jaroslav Záhora, Mgr. Ľuboš Smoleň, Gabriela Floreková, Viera
Vargová, Ing. Pavol Matlák, Mgr. Andrej Kuhejda.
Mestský výbor Brezovec: predseda MUDr. Juraj Štefák, Mgr. Gustáv Turčina, PaedDr.
Ľubomír Bláha, Mgr. Ján Raclavský, Ing. Anton Krákorník, MUDr. Metod Kulich, Ing.
Michal Dibdiak, Venanc Maretta, Peter Kubačka, Michal Šulič, Oľga Kopilcová, RNDr. Oľga
Removčíková, Mgr. Peter Drozd a Jozef Kubala.
Mestský výbor Medzihradné:

predseda Ing. Ondrej Škvarka, Ing. Ján Šimún, Ing. Mária

Macáková, Mária Tomanová, Miroslav Dechtár, Dušan Habánik, Pavol Orság, Jozef Škvarka,
Milan Harmaniak, Tibor Janík, Miloš Diežka, Mgr. Katarína Podobová, Daniela Šutvajová
a Mgr. Martin Pukáč.
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Mestský výbor Banisko: predsedníčka Viera Turzová, Ing. Ján Šimún, Mgr. Vladimír
Kubišta, Emília Grísová, Natália Floreková, Ing. Juraj Kubas, Ing. Miroslav Málik, Martin
Garaj, Marek Kutlík a Marián Pyszko.
Mestský výbor Záskalie: predseda Pavol Halaša, Bc. Pavol Heško, Dušan Trnkócy, Pavol
Trnkócy, Anna Pániková, Ing. Vladimír Kozáčik, Ing. František Okoličáni, Ľubomír Milan,
Ing. Anton Strežo, Mgr. Róbert Ullmann a RNDr. Peter Strežo.
Mestský výbor Mokraď: predseda Bc. Pavol Heško, Bc. Ingrid Čutková, Bc. Jozef Sobčák,
Ignác Smolár, Patrik Kotúľ, Katarína Durajová a Mária Šeligová.
Mestský výbor Kňažia: predseda Bc. Pavol Heško, Ján Briestenský, Vlasta Dúhová,
Ladislav Pecháček, Eva Tabačková, Miroslav Ondrek, Jozef Pačesa, Mgr. Jana Greššová,
Slavomír Bartoš, Ľudmila Potočanová, Katarína Nováková, Emília Brčáková, Peter Laurinčík
a Ján Chovanec.
Nový primátor Mgr. Roman Matejov odvolal z funkcií vedúcich odborov Mestského
úradu v Dolnom Kubíne dňa 5. januára 2011 a vyhlásil výberové konanie na tieto posty.
Zástupcom primátora sa stal Mgr. Gustáv Turčina, prednostom poslanec NR SR Mgr. Peter
Markovič a jeho zástupcom Ing. Vladimír Adamec, bývalý riaditeľ dolnokubínskej pobočky
Sociálnej poisťovne. Poslanec NR SR Peter Markovič požiadal o uvoľnenie z postu prednostu
MsÚ po troch mesiacoch (k 5. 4. 2011), lebo sa stal tajomníkom ministerskej rady
predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Primátor Roman Matejov vymenoval do funkcie
prednostu MsÚ Ing. Vladimíra Adamca, funkcia zástupcu prednostu bola zrušená. Novým
vedúcim finančného odboru sa stal Ing. Róbert Kudla. Vedúcou odboru organizačného a
vnútorných vecí sa stala najprv Ing. Viera Hadová, v októbri 2011 ju nahradil Mgr. Patrik
Bartoška PhD.
Mgr. Jozef Kaščák sa stal novým hovorcom Mesta Dolný Kubín a zároveň vedúcim
kancelárie primátora. Od roku 1997 bol riaditeľom mestskej televízie Infoštúdia Dolný Kubín.
Predtým pracoval pre verejnoprávny rozhlas, lokálne televízne stanice a súkromné rádio.
Jozef Kaščák publikoval v rôznych printových médiách a vyšla mu kniha pod názvom „Živá
reklama“ (2011). Novou konateľkou mestskej televízie Infoštúdia Dolný Kubín sa stala Mgr.
Martina Brnčalová dňa 8. septembra 2011.
Vedenie MsÚ podniklo viaceré úsporné opatrenia, ktoré boli dôsledkom výpadku
podielových daní a napätej finančnej situácie samosprávy. „Šetríme v prvom rade na sebe“,
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vyhlásil hovorca. Mesto znížilo mzdy zamestnancom o osobné ohodnotenie a znížilo stav
zamestnancov.
Vedenie Mesta Dolný Kubín vykonalo niektoré zmeny v organizačnej štruktúre úradu
s cieľom ušetriť výdavky a zefektívniť činnosti. Od 1. júna 2011 sa zlúčili odbor školstva,
mládeže a športu s odborom správy a riadenia športových zariadení do jedného odboru. Ďalej
sa spojili odbor právny a prevodov majetku s odborom organizačným a vnútorných vecí.
Zrušilo sa oddelenie komunálneho manažmentu a vytvoril sa referát verejného obstarávania.
V októbri 2011 Mestský úrad prepustil dvoch pracovníkov z odboru školstva a zrušil
oddelenie kultúry. O jedného zamestnanca menej mali odbor právny a vnútorných vecí,
finančný a spoločný stavebný úrad.
Hlavný kontrolór Mesta Dolný Kubín Ing. Peter Florek vykonal 33 kontrol počas
roka 2011, z toho jedenásť na odboroch MsÚ, tri v príspevkových organizáciách, päť
v základných školách a základných umeleckých školách, tri v materských školách a osem z
titulu sťažnosti a petícií občanov. Vypracoval odborné stanoviská k rozpočtu, záverečnému
účtu, dve pre finančné ústavy a správy o výsledkoch kontrol, kontrole plnenia ukladacích
uznesení,

kontrolnej činnosti a o vybavovaní oznámení, podnetov, sťažností a petícií

občanov.
Interpelácie poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva:
-

poslankyňa MUDr. Juliana Gregová požiadala v mene občanov Veľkého Bysterca na
zastupiteľstve dňa 27. januára 2011, aby v rámci šetrenia finančných prostriedkov bola
už vypnutá zimná (vianočná) svetelná výzdoba,

-

upresniť výber dane za psa pre dôchodcov v meste, rozhodnúť o ich oslobodení od
platenia tejto dane,

-

zverejniť na webovej stránke mesta sadzby za vydanie zatúlaného psa, ktorý bol
odchytený mestskou políciou a umiestnený v karanténnej stanici,

-

riešiť sťažnosti občanov na prevádzku motorkárov na Bysterci (Trniny a iné okolité
kopce) a využiť v tomto prípade kompetencie mesta,

-

zverejňovať na webovej stránke mesta kompletné materiály mestského zastupiteľstva
aj s prílohami, napr. správy o kontrolách,

-

riešiť finančnú zľavu pre dôchodcov, ktorí mali záujem navštevovať základnú
umeleckú školu a vzdelávať sa,
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-

vyznačiť prechod pre chodcov na komunikácií od záhradkárskych osád ku garážam na
Veľkom Bysterci,

-

dobudovať prístupovú cestu k rodinným domom na Ul. gen. Svobodu na Malom
Bysterci,

-

opraviť chodník od materskej školy na Brezovci ku výškovým bytovkám, vybudovať
nový chodník na ulici Mierovej nad bývalým obvodným oddelením polície smerom
k autobusovej zastávke na Ul. Ľ. Štúra,

-

zriadiť prechod pre chodcov cez areál ZUŠ na ulici Športovcov,

-

opraviť schody pri objekte COOP na ulici Okružnej, ktoré boli v dezolátnom stave,

-

vytvoriť parkovacie miesta položením zatrávňovacích panelov pre občanov Okružnej
ulice (možnosť získania cca 20 parkovacích miest), ktorí boli ochotní svojpomocne
pomôcť,

-

vytvoriť nové parkovacie miesta na sídlisku Banisko,

-

riešiť problém vytekajúcej vody v mieste „Skratky“ na Banisku, ktorá stekala okolo
domov a cez dvory rodinných domov,

-

ďalšie interpelácie sa týkali informácií o trestno-právnom konaní vo firme Tehos,
s.r.o., štrajku lekárov a transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, dotácie pre
Klaster Orava (združenie podnikateľov a samospráv v cestovnom ruchu) a vstupu
mesta do nového Klastra. Mestské zastupiteľstvo schválilo vstup Mesta Dolný Kubín
do Organizácie destinačného manažmentu Klaster Orava.

Obyvatelia a chatári mestskej časti Srňacie spísali petíciu za obnovu pamiatkovej lokality.
Žiadali opravu komunikácie do mestskej časti, lebo súčasná stará cesta bola v dezolátnom
stave a po tohoročných prívalových dažďoch ohrozovala bezpečnosť návštevníkov aj
obyvateľov. Ďalej žiadali zrekonštruovať kultúrne pamiatky v Srňacom. Petíciu podpísalo
takmer päťsto ľudí.
Poslanci

mestského

zastupiteľstva

schválili

nasledovné

všeobecno-záväzné

nariadenia počas roka 2011:
-

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Dolný Kubín,

-

VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2012,
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-

dodatok k VZN č. 2/2009 o státi motorových vozidiel na miestnych komunikáciách,
účelových komunikáciách a parkoviskách Mesta Dolný Kubín,

-

VZN č. 11/2011 - Štatút mestskej polície Dolný Kubín,

-

dodatok k VZN 7/2010 - Štatút Mesta Dolný Kubín,

-

VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín,

-

VZN - Smernica pre vybavovanie sťažností v podmienkach Mesta Dolný Kubín,

-

dodatok k VZN č. 12/2008 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín.

Nezisková mimovládna organizácia Transparency Internacional Slovensko zverejnila
rebríček sto najväčších samospráv s hodnotením, ako zverejňujú zmluvy verejnosti.
Samosprávy majú od 1. januára 2011 povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na
svojej webovej stránke. Mesto Dolný Kubín sa umiestnilo na 16. mieste, získalo 83 bodov
zo 100 možných. Napríklad Mesto Tvrdošín sa umiestnilo na 91. mieste. Jednoznačne
v prípade oravských miest je stále čo vylepšovať.
V novembri 2011 začali vychádzať „Noviny občanov mesta Dolný Kubín“
(dvojmesačník). Podnetom pre vydávanie novín bolo množstvo požiadaviek občanov Dolného
Kubína. Primátor mesta Roman Matejov o novinách povedal v prvom čísle: „Pokladáme si za
slušnosť i samozrejmosť, aby sme dostávali pravdivé informácie o dianí a živote v našom
meste. Vzhľadom na potrebu šetrenia financií sme zvolili lacnejší variant novín, ktoré budú
vychádzať ako príloha periodika Oravec. V týchto týždňoch sa naša krajina ocitá na ďalšej
križovatke, koľkej už v poradí? Najvyšší politici už zase experimentujú a skúšajú, koľko toho
Slováčisko vydrží. Akoby nestačilo, že celý svet speje do temnejšej doby ekonomickej, no
najmä morálnej krízy. Z médií sa dozvedáme o kriminalite, senzáciách, živote tzv. celebrít,
podsúvajú sa nám nekorektné a neoverené informácie vytrhnuté z kontextu. Pomaly nikde sa
už nehovorí o skutočných životných hodnotách, o poctivo pracujúcich ľuďoch a ich radostiach
i problémoch, o vydarených spoločenských udalostiach, hodnotných koncertoch alebo
o úspechoch našich škôl. Tieto noviny sa budú pokúšať prinášať kaleidoskop informácií
o aktuálnom dianí v našom meste bez vedľajších úmyslov a skresľovania pravdy“.

Rada seniorov Mesta Dolný Kubín
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Rada seniorov sa zišla s novým vedením Mesta Dolný Kubín dňa 2. marca 2011. Bola
poradným orgánom primátora a vyjadrovala sa k vybraným materiálom, prejednávaným na
mestskom zastupiteľstve. Z toho dôvodu sa RS stretávala 2 -3 dni pred konaním mestského
zastupiteľstva. Ďalšie zasadnutia RS sa konali v dňoch 22. marca, 13. júna, 8. septembra, 26.
septembra a 12. decembra 2011. Predsedom Rady seniorov bol PaedDr. Jozef Hunčaga,
tajomníkom Daniel Mlynárik a v druhej polovici roka Mgr. Jozef Kaščák. Členmi RS na
obdobie rokov 2011-2014 sa stali: František Barťák (Jednota dôchodcov Slovenska), Mária
Chrenová (Denný stacionár Dolný Kubín), Mgr. Ľudovít Matejčík (školstvo), Dušan Kurčina
(mestská časť Kňažia), Ing. Andrej Švehla, CSc. (priemysel) a MVDr. Ján Uhrín
(poľnohospodárstvo, veterinárna starostlivosť).
Pripomienky, návrhy a požiadavky RS počas roka boli nasledovné:
-

konať hudobný festival „Rockový záber“ na inom mieste, nie pri Penzióne Koliba,
lebo podobné hudobné festivaly na Slovensku sa konajú mimo obytných zón,

-

kontrolovať aktivačných pracovníkov (VPP), aby pri dočisťovaní ulíc v meste boli
dôslednejší,

-

včas odviesť nakopený posypový materiál, aby nedochádzalo k jeho opätovnému
rozmetaniu,

-

odviesť hromadu lístia, ktorá na Chočskej ulici znečisťovala verejný priestor od jesene
do jari,

-

očistiť miesta po spílených stromoch na ulici SNP, kde zostalo množstvo drobného
odpadu,

-

dočistiť celú ulicu MDŽ na Malom Bysterci,

-

riešiť aktuálnu potrebu opráv miestnych komunikácií a dôslednejšie kontrolovať práce
po ich vysprávkach,

-

zabezpečiť odstránenie jamy, spôsobenej vykopávkou OVS na Ul. Vodárenskej pri
bytovom dome,

-

odstrániť plech, ktorý visel na komíne bytového domu v m. č. Kňažia,

-

oboznámiť seniorov Denného centra,

satelitných klubov a Jednoty dôchodcov

o zmenách zákona o sociálnej starostlivosti. Zároveň poskytnúť predmetnú novelu
zákona vo fotokópii, aby bola k dispozícii seniorom v uvedených zariadeniach
k nahliadnutiu,
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-

pôsobiť na školách preventívne voči sprejerom, tiež prostredníctvom Infoštúdia
a miestnej tlače,

-

sledovať prostredníctvom MsP dopravu v meste, najmä prechod pre chodcov pri
bytovom dome Kubínske terasy na Brezovci, kde chodci nevidia blížiace sa motorové
vozidlá prichádzajúce zo zákruty smerom od gymnázia,

-

zabezpečovať čistenie ulíc v mestských častiach aj v zimnom období,

-

riešiť prístupovú cestu pri Rímskokatolíckom farskom úrade smerom k Daňovému
úradu, kde sa tvoria zápchy v období dovozu a odvozu žiakov rodičmi do ZŠ J.
Matúšku, a to odstránením zákazovej dopravnej značky, ktorá je tam úplne zbytočná,
lebo ju nikto nerešpektuje,

-

riešiť možnosť poskytnutia zľavy seniorom pri návšteve Aquarelaxu,

-

doplniť webovú stránku mesta o informácie zo zasadnutí RS, aj požiadavky Jednoty
dôchodcov a Denného stacionára,

-

odstrániť roxor na chodníku na Medzihradnom, ktorý tam trčí do výšky 10 cm a môže
prísť k úrazu,

-

vyčistiť priestor po odstránení predajných stánkov pred nemocnicou,

-

osadiť vhodné kvety do prázdnych kameninových kvetináčov na Gäceli,

-

realizovať v Dolnom Kubíne monitorovanie seniorov prostredníctvom Orange,

-

očistiť autobusovú zastávku pri Obvodnom úrade na Bysterci od rôznych nálepiek
a taktiež očistiť vonkajšie sklá na skrinkách, ktoré oznamujú úmrtia občanov,

-

zabezpečiť dodávku dreva do krbu v Dennom stacionári,

-

zabezpečiť, aby na cintoríne nedochádzalo počas smútočných obradov k výpadkom
reprodukovaného slova a smútočnej hudby,

-

prostredníctvom mestskej polície zvýšiť kontrolu mládeže popíjajúcej v okolí
Kuzmínova a pri lavici pod horičkou,

-

požiadať vlastníkov pozemkov a OVS, aby pravidelne kosili trávu, lebo často býva
prerastená, tiež zabezpečiť pravidelné kosenie celého areálu ZŠ Kňažia,

-

zabezpečiť opravu plota pred Denných stacionárom v m. č. Kňažia.

Volebný program mesta Dolný Kubín 2011-2014

14

Volebný program mesta Dolný Kubín bol otvorený pracovný dokument, ktorý bolo možné
v priebehu volebného obdobia na základe nových skutočností a objektívnych potrieb
mestského zastupiteľstva upravovať. VP obsahoval hlavné zámery, ktoré boli obsahom
predvolebných programov politických strán a hnutí, ktorých zástupcovia boli zvolení do
mestského zastupiteľstva. Základ tvoril volebný program primátora Mgr. Romana Matejova.
Kontrolu plnenia úloh obsiahnutých vo VP vykonávali poslanci v MsZ, MsR, odborných
komisiách a mestských výboroch.
Hlavné úlohy volebného programu
1. Ekonomika mesta, finančná politika. Hospodárska kríza sa negatívne odrazila na
stave verejných financií. Poklesla zamestnanosť, spotreba i zisky podnikov a do
rozpočtu prúdilo menej daní. Na druhej strane vyššia nezamestnanosť prinášala
zvýšený tlak na sociálne výdavky. Samospráva sa už nemohla spoliehať na pomoc
štátu. Úlohy:
-

zlepšiť podmienky na podnikanie v našom meste, aby sa zabezpečili občanom nové
pracovné príležitosti,

-

v krátkodobom horizonte sa sústrediť na zlepšenie služieb pre občanov namiesto
veľkých investičných činností,

-

zvýšiť efektivitu využívania majetku mesta, vo väčšej miere využívať eurofondy
a možnosti spolupráce so súkromným sektorom,

-

výťažok z prípadného predaja nepotrebného majetku investovať do zlepšenia
infraštruktúry,

-

zvýšiť informovanosť občanov o hospodárení mesta a umožniť im podieľať sa na
rozhodovaní o prioritách rozpočtu,

-

zlepšiť hospodárenie mestských spoločností tak, aby neboli záťažou pre rozpočet, ale
aby doň prispievali,

-

počas volebného obdobia znížiť dlh mesta,

-

zverejniť

zmluvy

a faktúry,

aby

sa

minimalizoval

priestor

pre

korupciu

a klientelizmus,
-

využívať elektronické aukcie, ktoré šetria prostriedky mesta pri verejnom obstarávaní.

2. Mestský úrad, mestské spoločnosti, bezpečnosť a verejný poriadok:
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-

komunikovať s občanmi, zainteresovať občanov do verejného života formou ankiet
a prieskumov,

-

optimalizovať organizačnú štruktúru mestského úradu,

-

zintenzívniť spoluprácu s tretím sektorom,

-

skvalitniť spoluprácu s inštitúciami na území mesta,

-

reorganizovať systém práce mestských spoločností za účelom ich zefektívnenia
a znižovania finančných nákladov mesta,

-

priblížiť činnosť mestskej polície bližšie k občanom,

-

transparentnosť vo všetkých sférach činnosti mesta,

-

prostredníctvom webovej stránky mesta zverejňovať viac informácií zo všetkých
oblastí, elektronizácia služieb pre občanov i podnikateľov, zásadne zefektívniť
administratívu na mestskom úrade v prospech občana,

-

projekt „Stop kriminalite“ – vypracovať efektívny plán s cieľom znižovania
kriminality na území mesta a implementovať ho do praxe.

3. Výstavba, rekonštrukcie, doprava, miestne hospodárstvo, životné prostredie:
-

umožniť investorom výstavbu nových výrobných hál s cieľom vytvorenia nových
pracovných miest, predovšetkým v priemyselnej zóne Mokraď,

-

vypracovať parkovací systém mesta a uviesť ho do praxe,

-

doriešiť trasovanie rýchlostnej komunikácie R3 tak, aby čo najmenej zasahovala do
života mesta,

-

z prostriedkov eurofondov postupne rekonštruovať materské školy, umelecké školy
a mestské kultúrne stredisko,

-

rekonštrukcia chodníkov a schodísk,

-

vytipovať nové lokality na individuálnu bytovú výstavbu, pripraviť ich v zmysle
zmeny územného plánu mesta a podporiť výstavbu inžinierskych sietí,

-

podporiť výstavbu nových bytových domov, dobudovať saunový svet v aquaparku
AquaRelax,

-

v centre mesta dobudovať verejné WC,

-

modernizovať systém separovaného zberu v meste,

-

revitalizovať mestskú zeleň, zveľaďovať kvetinovú výzdobu mesta, pravidelne
udržiavať trávnaté plochy a celkovú čistotu v meste,
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-

sprísniť postihy pre znečisťovateľov životného prostredia, odstrániť nelegálne skládky
odpadu a zabrániť vzniku nových,

-

rekultivovať starú mestskú skládku komunálneho odpadu v Širokej,

-

zabezpečiť výstavbu nových detských ihrísk, rekonštruovať existujúce detské ihriská
a športoviská,

-

zabezpečiť výstavbu nových parkovacích plôch v meste,

-

prehodnotiť jednotlivé spoje mestskej autobusovej dopravy v prospech požiadaviek
občanov.

4. Školstvo, mládež, šport:
-

vytvárať dostupné podmienky pre regeneráciu síl pedagogických zamestnancov škôl
na území mesta v mestských športových zariadeniach v aquaparku AquaRelax,

-

dotvoriť športový areál na Bysterci vybudovaním nových športovísk,

-

z mesta Dolný Kubín vybudovať centrum tréningov, športových sústredení a relaxu
pre športovcov, mládež i návštevníkov mesta,

-

mestské športoviská viac sprístupniť verejnosti,

-

vybudovať nové menšie športoviská, oddychové zóny a detské ihriská v meste,

-

systematicky podporovať talentovanú mládež v oblasti vedy, kultúry a športu formou
finančného fondu,

-

vytvoriť mestský metodický orgán s cieľom aktuálneho vzdelávania učiteľov
jednotlivých predmetov a skvalitnenia podmienok ich vzájomnej komunikácie,

-

vytvárať podmienky pre lepšie vybavenie škôl učebnými pomôckami, skvalitňovať ich
materiálno – technické vybavenie,

-

vytvárať podmienky pre činnosť univerzity tretieho veku,

-

podporovať spoluprácu podnikov so strednými školami s dôrazom na rozvojové
odbory,

-

zapojiť mladých ľudí do diskusie o meste a do rozhodovacieho procesu,

-

vytvoriť podmienky na rekonštrukciu ostatných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta,

-

zlepšiť materiálno – technologické vybavenie športových zariadení a zabezpečiť ich
efektívnejšiu využiteľnosť,

-

vytvoriť nový systém vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi športovými klubmi,
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-

aktívne podporovať šport v školách,

-

rozšíriť kapacitu materských škôl na území mesta.

5. Kultúra:
-

zrekonštruovať mestské kultúrne stredisko a vytvoriť z neho kvalitnú inštitúciu
klasickej, ľudovej i modernej kultúry,

-

vytvoriť kultúrno-umeleckú radu mesta ako poradného orgánu primátora,

-

v roku 2013 byť partnerom mesta Košice v projekte Európske hlavné mesto kultúry
a umožniť našim občanom zažiť špičkové kultúrne podujatia,

-

umelecké využitie nábrežia Oravy,

-

komplexné riešenie propagácie kultúrnych a umeleckých podujatí v meste,

-

realizácia projektu „Kultúra do mestských častí“,

-

systematická podpora najvýznamnejších kultúrnych a umeleckých podujatí v meste,

-

Zmeškalov dom – umožniť vznik novej kultúrnej ustanovizne, ktorá bude slúžiť na
vzdelávanie mládeže v oblasti kultúry, koncerty vážnej hudby,

-

umožniť založenie stálej umeleckej scény,

-

vytvorenie podmienok pre vznik umeleckej akademickej pôdy – Katedra starej hudby,

-

formou grantového systému „Šanca pre všetkých“ podporovať rôzne združenia
v činnosti a organizácii festivalov,

-

modernizácia kina Choč (digitalizácia),

-

spustiť novú súťaž v Dolnom Kubíne pod názvom „Plagát roka“,

-

obnoviť noviny občanov mesta – KUBÍN.

6. Sociálna oblasť, rodina, zdravotníctvo, cirkev:
-

napomáhať stabilizovať a revitalizovať nemocnicu s poliklinikou v spolupráci s jej
zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom,

-

sústrediť sa na udržateľnosť a kvalitu sociálnej štruktúry služieb a zariadení v meste,
za ktoré Dolný Kubín dostal tie najvyššie ocenenia v rámci celej republiky,

-

zavádzať nové služby pre sociálne alebo zdravotne odkázaných občanov,

-

sociálna a komunitná rehabilitácia – socializácia vybraných cieľových skupín
obyvateľstva, podať im pomocnú ruku pri návrate do bežného života,

-

zazmluvniť nedostatkové a podporné služby pre občanov mesta poskytované tretím
sektorom,
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-

spolupracovať pri zabezpečovaní služieb starostlivosti o dlhodobo chorých občanov,

-

hospicová starostlivosť – službu zabezpečovať personálom s pevnými duchovnými
a morálnymi zásadami,

-

postupne premieňať Dolný Kubín na bezbariérové mesto, umožniť telesne
postihnutým občanom sa plnohodnotne zapojiť do života v meste, podmienku
bezbariérového vstupu aplikovať v každom stavebnom povolení,

-

umožňovať seniorom zmysluplné prežívanie jesene života s dôrazom na organizovanie
kultúrno – spoločenských, športových a turisticko – poznávacích aktivít,

-

dôchodcom nad 70 rokov vyplácať finančný príspevok pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším,

-

podporovať aktivity Jednoty dôchodcov a satelitných klubov dôchodcov zriadených
mestom, spolupracovať s Radou seniorov,

-

pokračovať v tradícii organizovania Vianočného benefičného koncertu pre nemocnicu,

-

na báze partnerstva úspešne spolupracovať s predstaviteľmi všetkých cirkví,

-

finančne podporovať rodiny pri narodení dieťaťa,

-

umožniť vznik a fungovanie zariadenia na spôsob detských jaslí.

7. Zamestnanosť, podnikateľské prostredie:
-

aktívne získavať nových investorov do mesta za účelom vytvárania nových
pracovných príležitostí,

-

získavať pozemky do vlastníctva mesta, zabezpečiť dopravnú komunikáciu,
inžinierske siete a ponúknuť ich investorom na výstavbu nových výrobných
priestorov,

-

spolupracovať s miestnymi podnikateľmi, zaujímať sa o ich problémy a hľadať
riešenia výhodné pre mesto i zamestnávateľov,

-

prostredníctvom vybraných mestských komunikačných prostriedkov umožniť vznik
burzy práce pre našich občanov,

-

podporovať vznik chránených pracovných dielní pre telesne postihnutých občanov.

8. Energetika, tepelné hospodárstvo:
-

zamerať sa na zníženie ekonomickej náročnosti pre občanov v oblasti tepelnej
energetiky Dolného Kubína cez mestskú spoločnosť TEHOS, s.r.o.,
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-

zamerať sa na dosiahnutie energetickej sebestačnosti mesta Dolný Kubín s využitím
všetkej biomasy nachádzajúcej sa v blízkosti mesta vrátane využitia predpokladaného
potenciálu geotermálnej energie,

-

zabezpečiť súhlas MsZ s vypracovaním koncepcie rozvoja mesta Dolný Kubín
v tepelnej energetike, ktorá sa stane súčasťou územno-plánovacej dokumentácie
mesta,

-

zaoberať sa možnosťou výroby elektrickej energie z biomasy v biomasovej kotolni
Bysterec,

-

zabezpečiť podmienky pre systémový rozvoj existujúcich sústav tepelných zariadení
na území mesta s cieľom dosiahnuť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla,
hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvale udržateľného
rozvoja s dôrazom na ochranu životného prostredia v súlade so zámermi energetickej
politiky Slovenskej republiky a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti
energetiky.

-

9. Turistika, cestovný ruch, zahraničné vzťahy:

-

využiť kultúrne tradície a pamiatky mesta v rozvoji cestovného ruchu,

-

umožniť občanom nášho mesta spoznávať družobné partnerské mestá v zahraničí a ich
kultúru,

-

spojiť mesto s okolím – sprístupniť okolie mesta pomocou turistických chodníkov
a umožniť občanom i návštevníkom relax a prechádzky s výhľadom na mesto,

-

spolupracovať

s Klastrom

Orava

a spoločne

ponúkať

pre

potencionálnych

návštevníkov nášho mesta balíky služieb (turistika, pamiatky, kultúrne predstavenia,
festivaly, športové vyžitie, ubytovanie, strava, sprievodcovské služby),
-

spolupracovať s Klubom turistov v Dolnom Kubíne s cieľom spoločného budovania
turistických chodníkov a zapojenia sa do turistickej činnosti širšieho okruhu občanov,

-

propagovať mesto na medzinárodných výstavách cestovného ruchu,

-

podporovať projekty s domácimi i zahraničnými partnermi,

-

pripraviť ponuku pre možnosť rekreácie v družobných mestách Dolného Kubína,

-

urobiť z Kuzmínova integrálnu súčasť mesta pre všetky vekové kategórie
s premostením potoka za Oravskou galériou a vybudovaním chodníka na Kuzmínovo.
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PRIORITY MESTSKÝCH ČASTÍ
Počas uplynulých štyroch rokov sa v našom meste urobilo veľa dobrej práce pre
skvalitnenie života. Viacero vecí stále ostáva i vďaka celosvetovej hospodárskej kríze
a značnému poklesu výberu podielových daní ako hlavnému príjmu samosprávy
nevyriešených. Tie najťažšie časy má už ekonomika za sebou. Nastáva čas konjunktúry
a mesto sa bude môcť opätovne pustiť do riešenia problémov, ktoré najviac trápia občanov.
Na nastávajúce volebné obdobie sú vytýčené priority pre konkrétne mestské časti:
Brezovec: 1. vybudovanie ďalších parkovacích miest, 2. vybudovanie a rekonštrukcia
ďalších chodníkov, 3. dobudovanie športového areálu pri umelej tráve, vrátane osvetlenia, 4.
dopravné a pešie napojenie na Ul. železničiarov, 5. zlepšiť prístupovú komunikáciu ku
garážam a k záhradkám.
Bysterec: 1. vybudovanie ďalších parkovacích miest, 2. vybudovanie prepojovacej
komunikácie pri SOUS k aquaparku a odľahčenie dopravy cez sídlisko, 3. dobudovanie pešej
kolonády pri rieke Orave, 4. vybudovanie ďalších detských ihrísk, 5. rekonštrukcia
chodníkov.
Banisko: 1. rozširovanie parkovacích plôch, 2. pokračovanie v odvodňovaní sídliska, 3.
zlepšenie prístupovej komunikácie ku garážam a záhradkám, 4. vymeniť antuku na ihrisku za
umelú trávu, 5. rekonštrukcia všetkých schodov, 6. úprava priestoru pred nákupným
strediskom.
Staré mesto: 1. rozširovanie parkovacích plôch, 2. rekonštrukcia chodníkov a schodísk, 3.
revitalizácia mestskej zelene a mobiliáru, 4. vyriešenie problematickej križovatky obchodný
dom Tesco – železničné priecestie, 5. oprava komunikácie okolo obchodného domu Tesco, 6.
vyriešenie chodníka od priecestia na Ulicu Bernolákovu a Ulicu železničiarov.
Kňažia: 1. výstavba kanalizácie a chodníka popri štátnej ceste, 2. výstavba
multifunkčného ihriska pri základnej škole, 3. rekonštrukcia základnej školy, 4. dôraznejšia
kontrola verejných priestranstiev políciou, 5. dostavba chodníkov, 6. rekonštrukcia povrchu
miestnych komunikácií a chodníkov.
Mokraď: 1. výstavba chodníka popri štátnej ceste, 2. výstavba chodníka od železničného
priecestia na Kocmáľ, 3. parkovisko pri dome smútku, 4. rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, 5.
chodník ku Jelšavskej lavici.

21

Záskalie: 1. výstavba chodníka popri komunikácii smerom na Bysterec, 2. výstavba
multifunkčného ihriska, 3. vyriešenie problematických križovatiek – výjazd na cestu prvej
triedy I/70 a výjazd na Kubínsku hoľu, 4. dostavba inžinierskych sietí a komunikácie na IBV
Lány, 5. doriešenie využitia areálu bývalej materskej školy.
Medzihradné: 1. rozšírenie cintorína, 2. stabilizácia cesty na Ul. Šmidkého, 3. výstavba
multifunkčného ihriska, 4. revitalizácia detského ihriska pri starom obchode, 5. regulácia
potoka, 6. v rámci kompetencií Žilinského samosprávneho kraja presadiť opravu cesty na
Srňacie.
Malý Bysterec: 1. rekonštrukcia ihriska, 2. vybudovanie chodníka na cintorín, 3.
rekonštrukcia komunikácie, osvetlenie oporného múra.
Beňová Lehota: 1. rekonštrukcia cesty na Kubínsku hoľu, 2. podpora výstavby
inžinierskych sietí novej IBV, 3. výstavba komunikácie k novej zástavbe, 4. regulácia potoka.

Udelenie Ceny primátora mesta a ďakovných listov
Posledné mestské zastupiteľstvo roku 2011 začalo malou slávnosťou. Primátor Mesta
Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov odovzdával významným osobnostiam ceny. Cena
primátora bola udelená etnológovi PhDr. Jiřímu Langerovi za mimoriadne zásluhy pre
rozvoj kultúrnych hodnôt a zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne Orava. Jiří Langer bol
spoluzakladateľom Oravskej galérie a stál pri zrode Múzea ľudovej architektúry (skanzenu)
v Zuberci. Sústavne sa podieľal na spracovaní príspevkov do monografií miest a obcí Oravy
na úseku histórie, ľudovej architektúry, dejín umenia a etnológie.
Ďakovné listy dostali predseda Rady seniorov Mgr. Jozef Hunčaga, publicista Mgr.
Stanislav Markovič, zakladateľ Onkologického klubu v Dolnom Kubíne Rudolf
Pohančeník a manželia Elena a Samuel Vaňovci, aktívni v oblasti náhradnej rodinnej
starostlivosti.

Rozpočet a hospodárenie mesta
Rozpočet Mesta Dolný Kubín na rok 2011 bol schválený uznesením mestského
zastupiteľstva dňa 16. decembra 2010 ako prebytkový, s príjmami vo výške 7.976.164 EUR
a výdavkami vo výške 7.975.120 EUR. Prebytok rozpočtu predstavoval 1.044 EUR. Zmeny
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v rozpočte boli schválené uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 28/2011 dňa 16. júna
2011, č. 49/2011 dňa 29. septembra 2011 a č. 56/2011 dňa 15. decembra 2011, čím bol
rozpočet príjmov upravený na 14.070.416 EUR a rozpočet výdavkov na 14.028.752 EUR.
Rozbor plnenia príjmov za rok 2011. V pláne rozpočtu príjmy predstavovali 12.931.760
EUR a v skutočnosti 12.603.630 EUR, čo bolo 97%. Na príjmoch sa podieľali daňové príjmy
(6.990.308 EUR), nedaňové príjmy vrátane rozpočtových organizácií (814.070 EUR), granty
a transfery (2.939.279 EUR) a bežné príjmy RO (175.203 EUR).
Medzi daňové príjmy patrili dane z príjmov a kapitálového majetku, daň z majetku (z
nehnuteľností), daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a
miestny poplatok za komunálne odpady. Dane z príjmov a kapitálového majetku
predstavovali 5.597.749 EUR (plnenie 102%). Išlo o príjmy na základe zákona NR SR č.
564/2002 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Daň z majetku – daň z nehnuteľností (orná pôda, trvalé trávnaté porasty, lesné pozemky,
záhrady, stavebné pozemky, stavby, byty, chaty, garáže, priemyselné stavby a pod.)
predstavovala 797.314 EUR (plnenie na 110%). V Dolnom Kubíne bolo 8476 daňovníkov
k 31. decembru 2011.
Daň za psa predstavovala príjem 15.137 EUR (101%) za 870 psov

starších ako šesť

mesiacov v roku 2011. Sadzba dane za psa mala päť stupňov: pes chovaný pri rodinnom
dome (7,92 EUR), pes chovaný v bytovom dome (39,60 EUR), pes chovaný v koterci (13,20
EUR), pes chovaný v uliciach Jelšavskej a Partizánskej (1,98 EUR) a pes využívaný na
stráženie PO (49,50 EUR).
Daň za ubytovanie predstavovala 15.996 EUR (133%) a platilo ju dvadsať šesť subjektov
poskytujúcich prechodné ubytovanie.
Daň za užívanie verejného priestranstva predstavovala 5.120 EUR (plnenie 102%).
Zaplatilo ju 141 daňovníkov, ktorí užívali verejný priestor na poskytovanie služieb,
stavebného zariadenia, skládky, sezónne alebo príležitostné terasy, predajného zariadenia,
lunaparku a iných atrakcií.
Miestny poplatok za komunálne odpady predstavoval príjem 558.992 EUR (plnenie 96%)
od 9382 platcov, ktorými boli fyzické osoby, právnické osoby a podnikatelia. Osoby staršie
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ako 70 rokov a držitelia preukazu ZŤP mali zľavu, platili len 40% z ročného poplatku,
študenti 50% a poplatníci zdržujúci sa v zahraničí z dôvodu zárobkovej činnosti 75%.
Nedaňové príjmy boli plnené ku dňu 31. decembra 2011 v celkovej výške 814.070 EUR,
čo predstavuje 111% rozpočtovaných nedaňových príjmov. V štruktúre nedaňových príjmov
došlo k naplneniu rozpočtu u príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku (plnenie
141%). Tvorili ich príjmy z prenájmu pozemkov, nebytových priestorov, bytov a podobne.
U príjmov skupiny administratívne a iné poplatky a platby bolo plnenie vo výške 412.920
EUR. Patrili tu príjmy za matričnú činnosť, osvedčovanie fotokópií a podpisov (12.630 EUR),
za rybárske lístky (1.884 EUR), za výrub stromov (428 EUR), za povolenie reklám (446
EUR), rozkopávok (2.116 EUR), za ostatné správne konanie, predovšetkým na úseku
stavebného poriadku a dopravy (6.560 EUR). Za vydané povolenia na prevádzku výherných
prístrojov prišlo do rozpočtu mesta 66.014 EUR a za prevádzkovanie výherného hracieho
prístroja podľa zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
vo výške 1.495,50 EUR.
V skupine pokuty a penále boli pokuty vybraté mestskou políciou vo výške 5.365 EUR,
pokuty vyrubené Obvodným úradom v Dolnom Kubíne 1.605 EUR, pokuty za Spoločný
obecný úrad 1.260 EUR a pokuty vyrubené odbormi mestského úradu 467 EUR.
Do skupiny nedaňové príjmy patrili aj príjmy za materské školy (41.035 EUR), príjmy za
terénne sociálne služby (45.790 EUR), za pohybové sociálne služby (48.507 EUR), predaj
vstupného na zimný štadión (5.699 EUR), za používanie športových zariadení (51.678 EUR),
prenájom malého futbalového ihriska (166 EUR), odchyt psov (392 EUR), príspevok
z recyklačného fondu (10.650 EUR), stravné v materských školách (105.604 EUR), odpredaj
prebytočného majetku (1.509 EUR), úroky z účtov (1.327 EUR), náhrady poistného plnenia
(63.380 EUR), refundácie z minulých rokov (1.994,16

EUR), výťažok z lotérii a iných

podobných hier (23.065 EUR). Odvod z výťažkov stávkovej kancelárie platila právnická
osoba a sadzba odvodu predstavovala 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného
roka.
Plnenie bežných rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou bolo nasledovné: Základná
škola Petra Škrabáka 17.375 EUR, Základná škola Janka Matúšku 34.195 EUR, Základná
škola Martina Kukučína 22.370 EUR, Základná škola s MŠ Kňažia 11.596 EUR, Centrum
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voľného času – Domček 21.233 EUR, Základná umelecká škola Ivana Ballu 30.305 EUR a
Základná umelecká škola P. M. Bohúňa 38.129 EUR.
Granty a trasfery boli účelovo viazané finančné prostriedky v celkovej výške 2.939.279
EUR. Poskytovateľmi boli Krajský stavebný úrad na Spoločný stavebný úrad v Dolnom
Kubíne (18.285 EUR), Krajský školský úrad na Školský úrad v Dolnom Kubíne (12.688
EUR), Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na Štátny fond rozvoja bývania
(8.461 EUR),

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na rodinné prídavky (1.364 EUR),

Ministerstvo vnútra SR na matriku (23.695 EUR), Ministerstvo vnútra SR na hlásenie pobytu
občanov a register (6.488 EUR), Úrad vlády SR na projekt „Stop drogám“ (3.562 EUR), Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny na regionálny rozvoj zamestnanosti (18.545 EUR), Krajský
školský úrad na odchodné, asistent učiteľa (17.516 EUR), Krajský úrad na životné prostredie
(2.242 EUR), Európsky sociálny fond na aktivačné práce (7.684 EUR), Krajský úrad na
cestnú dopravu (1.029 EUR), Krajský školský úrad na dopravné školám (42.883 EUR),
Krajský školský úrad na vzdelávacie poukazy (50.394 EUR), Krajský školský úrad na stravné
a štipendium v hmotnej núdzi (26.675 EUR), Krajský školský úrad na dotácie školám
(2.341.994 EUR), Ministerstvo financií SR na sociálne zabezpečenie (100.247 EUR), Fond
sociálneho rozvoja SR na komunitnú sociálnu prácu (12.446 EUR), Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny na príjemcov v hmotnej núdzi (56.435 EUR), Eurofondy na Základnú školu J.
Matúšku (13.257 EUR), Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na chránenú dielňu mestskej
polície (14.574 EUR), Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt „O päť minút dvanásť“
(1.961 EUR), Krajský školský úrad na vzdelávanie žiakov SZP (7.770 EUR), Krajský školský
úrad na mimoriadne výsledky žiakov (1.000 EUR), Krajský školský úrad na výchovu
a vzdelávanie v materských školách (32.865 EUR), Obvodný úrad v Dolnom Kubíne na
sčítanie obyvateľov, bytov a domov (17.539 EUR), Úrad vlády SR na program revitalizácie
krajiny (20.000 EUR), Obvodný úrad v Dolnom Kubíne na povodňové záchranné práce
(69.050 EUR) a Úrad vlády SR na kultúrne podujatie Hviezdoslavov Kubín (8.630 EUR).
Kapitálové príjmy boli dosiahnuté vo výške 1.684.770 EUR za rok 2011 (plnenie 74%).
Na týchto príjmoch sa podieľali splátky z predaných bytov (12.646 EUR), z odpredaja
pozemkov vo výške 275.764 EUR podnikateľským spoločnostiam i fyzickým osobám.
Kapitálové granty a trasfery predstavovali výšku 1.396.360 EUR a jeho poskytovateľmi boli
Ministerstvo financií na výmenu okien na budove MsÚ (10.000 EUR), Eurofondy na
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rekonštrukciu Hviezdoslavovho námestia (1.106.093 EUR) a Eurofondy na rekonštrukciu
Základnej školy J. Matúšku (280.467 EUR).
Rozbor čerpania výdavkov mesta za rok 2011 plánoval v rozpočte 13.272.643 EUR
a v skutočnosti predstavoval čerpanie vo výške 12.759.377 EUR (plnenie 93%). Výdavky sa
členili na bežné a kapitálové. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 10.634.065 EUR
a kapitálové výdavky vo výške 2.124.312 EUR.
Bežné výdavky boli rozdelené do desiatich oddielov. Oddiel 01 – všeobecná verejná
správa – predstavovala v pláne upravený rozpočet vo výške 1.581.040 EUR a čerpanie
v skutočnosti 1.557.645 EUR (t. j. 99%). Výdavky na výkon samosprávy vo výške 1.336.868
EUR (98%) zahŕňali výdavky na zabezpečenie činnosti mesta vyplývajúce zo zákonov,
vrátane činnosti delimitovaných zo štátu na mestá a obce, činnosť volených funkcionárov
a poslaneckého zboru a chod mestského úradu. Boli tu výdavky na mzdy zamestnancov
(632.726 EUR), odvody poistného (212.044 EUR), odchodné (5.078 EUR), odstupné (28.767
EUR), nemocenské dávky (5.533 EUR), cestovné výdavky tuzemské (741 EUR), cestovné
výdavky zahraničné (488 EUR), výdavky na energie (58.808 EUR), vodné a stočné (3.566
EUR), telefón, mobil, poštové služby (46.135 EUR), internet (5.453 EUR), náklady na
výpočtovú techniku vrátane tlačiarní (3.849 EUR), všeobecný materiál (11.998 EUR),
odborné publikácie, noviny, zbierky zákonov (1.325 EUR), softvér (151 EUR), licencie
(2.048 EUR), reprezentačné (921 EUR), dopravné, palivo, mazivo, oleje, údržba automobilov,
diaľničné známky a poistné (8.778 EUR). Ďalej výdavky na údržbu vo výške 43.187 EUR sa
uhradili za opravu výpočtovej techniky, údržbu rozmnožovacích strojov, údržbu budov,
objektov alebo častí a údržbu softvéru, prenájom poštového priečinka a bankového priečinka
1.460 EUR, služby 261.862 EUR – školenia, semináre 1.665 EUR, propagácia, reklama
a inzercia 5.049 EUR, všeobecné služby 6.341 EUR (renovácia tonerov, výroba kľúčov,
zdravotná služba), špeciálne služby

51.054 EUR (bezpečnostný projekt 8.390 EUR,

elektronické obstarávanie 468 EUR, trovy exekúcie súd. Spor Y. F., s.r.o. 18.381 EUR, súdne
trovy 14.766 EUR), pranie prádla, geometrické plány, exekučné služby, stravovanie
zamestnancov 26.334 EUR, prídel do sociálneho fondu 5.330 EUR, kolkové známky 118
EUR, odmeny poslancov MsZ, MsR, občianske výbory, komisie 30.703 EUR, úroky
z omeškania – súdny spor Y. F. s.r.o. 100.064 EUR.
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Štátny fond rozvoja bývania - činnosť delimitovaná na samosprávu od 1. januára 2004.
Dotácia je poukazovaná z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a za rok
2011 predstavovala čiastku 8.461 EUR. Dotácia čiastočne refunduje mzdu pracovníka na
tomto úseku.
Finančná a rozpočtová oblasť vo výške 13.793 EUR zahŕňala poplatky bankám za vedenie
bežných účtov a úverových účtov, poplatok za čerpanie nových úverov, audítorské
a poradenské služby.
Medzi iné všeobecné služby

patrili výdavky na matričnú činnosť, v rámci ktorej sú

vykonávané činnosti súvisiace so sobášmi, narodeniami, úmrtiami, vydávanie osvedčení
o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine, osobitná matrika (sobáš, narodenie,
úmrtie v cudzine), potvrdenie o stave pre cudzinu, určenie otcovstva k nenarodenému aj
k narodenému dieťaťu, späť vzatie priezviska po rozvode manželstva. Celkové výdavky na
úseku matriky boli 27.890 EUR. Dotácia z Obvodného úradu v Dolnom Kubíne bola vo výške
23.695 EUR a rozdiel vo výške 4.195 EUR bol uhradený z vlastných príjmov mesta.
Transakcie verejného dlhu boli uhradené úroky z úverov bankám vo výške 161.555 EUR,
z toho ŠFRB 42.022 EUR.
Oddiel 03 – verejný poriadok a bezpečnosť - si vyžiadal výdavky vo výške 226.123 EUR,
z toho na službu

mestskej polície 183.046 EUR a na požiarnu ochranu 8.390 EUR.

V požiarnej ochrane boli náklady na prevádzku požiarnych zbrojníc v mestských častiach
Záskalie, Mokraď a Kňažia.
Oddiel 04 – ekonomická časť - vo výške 479.114 EUR predstavoval výdavky na výstavbu
(rekonštrukcia námestia), cestnú dopravu (údržba lávok, zastávok MAD, oprava zábradlí,
zvodidiel, dopravného značenia, vysprávky mestských komunikácií, letná údržba ciest a
chodníkov, zimná údržba ciest a chodníkov, mestská autobusová doprava) a cestovný ruch
(účasť na výstavách CR).
Oddiel 05 – ochrana životného prostredia – predstavoval výdavky vo výške 638.712 EUR
na nakladanie s odpadmi, znižovanie znečisťovania a ochranu životného prostredia. Úhrada za
služby súvisiace so zberom a uložením odpadu, triedením, skládkovaním, likvidácie čiernych
skládok odpadu, nákup odpadových nádob a oprava plôch pod odpadovými nádobami si
vyžiadali výdavky vo výške 617.322 EUR. Čistenie vodných tokov a kanalizácie stálo 11.601
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EUR a výdavky vo výške 9.789 EUR na realizáciu projektu „Program revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí Slovenska pre rok 2011“.
Oddiel 06 – bývanie a občianska vybavenosť – rozpočet sa čerpal vo výške 669.293 EUR
(100%). Obsahoval výdavky na rozvoj mesta, zásobovanie vodou, verejné osvetlenie, bývanie
a občiansku vybavenosť. V skupine rozvoj mesta boli výdavky (483.565 EUR) súvisiace
s pracovníkmi na aktivačnú činnosť, náklady na údržbu verejnej zelene, náklady na údržbu
detských ihrísk, vstupných panelov do mesta, stojanov, údržbu prenajatého majetku mesta
i majetku, ktorý nebol prenajatý.
Oddiel 08 – výdavky na rekreáciu, kultúru, šport, náboženstvo predstavovali výšku
981.711 EUR (t.j. 100%). Úhrady sa týkali športových podujatí, dopravného na športové
podujatia, príspevky sedemnástim športovým klubom v meste na činnosti, dotácia Mestskému
kultúrnemu stredisku na činnosť, dotácia na Hviezdoslavov Kubín, pre Mestské detské
centrum Píšťalka, Penziónu Koliba na podujatie Folklórny Kubín, ZUŠ na podujatie Talenty
pre Európu, na Kubínsku hudobnú jeseň, o. z. Femina, o. z. Filmový klub 23. o. z. Inšpirácie,
na údržbu pamätníkov v meste, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť, na ocenenia podľa
štatútu mesta, odmeny členom ZPOZ, na uvítanie detí do života, na vysielanie Infoštúdia
(96.512 EUR), prevádzku domov smútku, členské v rôznych združeniach (Región Tatry,
RVC Martin, ZMOS, ZMODO, príspevok Zväzu protifašistických bojovníkov, ZO DIA
Oprava, o. z. SNE, ZO Slovenská jednota dôchodcov atď.
Oddiel 09 – vzdelávanie -

obsahoval upravený rozpočet vo výške 5.617.001 EUR,

v skutočnosti sa vyčerpalo 5.624.412 EUR. V skupine predškolská výchova sa účtovali
výdavky na materské školy a školské stravovanie v mestských materských školách na uliciach
Obrancov Mieru, Na Sihoti, Námestí Slobody, Odbojárov, Chočskej a Záskalickej. Zo
skupiny základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou boli použité finančné prostriedky na
dotáciu pre neštátne školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímsko-katolíckej cirkvi
Biskupstva Spišské Podhradie vo výške 209.148 EUR, ďalej dotácie pre súkromnú CVČ
Laura združenie 22.505 EUR, Jas Media Plus s. r. o. 29.080 EUR, Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva 75.002 EUR. Ďalej sa financovala obnova základných
škôl - výdavky na vybavenie škôl nábytkom, výpočtovou technikou v rámci realizovaných
projektov z EÚ, na rekonštrukciu ZŠ J. Matúšku 20.974 EUR. Bežné výdavky rozpočtových
organizácii s právnou subjektivitou tvorili 2.470.344 EUR na ZŠ M. Kukučína, ZŠ J.
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Matúšku, ZŠ a MŠ Komenského, ZŠ P. Škrabáka, ŠKD, ŠSZČ, školské jedálne pri týchto
školách, ZUŠ Ivana Ballu, ZUŠ P. M. Bohúňa, Centrum voľného času detí a mládeže –
Domček.
Oddiel 10 – sociálne zabezpečenie – upravený rozpočet predstavoval 476.842 EUR, skutočné
čerpanie 457.055 EUR (t. j. 96%). Patrili tu výdavky na činnosť denného centra a vývarovňu
seniorov, výdavky na regionálny rozvoj zamestnanosti, na zariadenie opatrovateľských
služieb, opatrovateľskú službu, prepravnú službu, dávky sociálneho zabezpečenia pre
občanov v hmotnej núdzi, pomoc občanom v hmotnej núdzi (jednorázové sociálne dávky), na
zariadenia sociálnych služieb (Kotva, Nádej, Stop, Šanca), výdavky na pochovanie občanov,
ktorých nemal kto pochovať a na projekt Stop drogám.
Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 2.582.639 EUR a ich čerpanie bolo vo
výške 2.124.312 EUR (t. j. 82%). Boli zrealizované nasledovné akcie:
-

na úseku územného plánovania rekonštrukcia ZUŠ P. M. Bohúňa, energetický
certifikát ZŠ J. Matúšku, posúdenie protipožiarnej bezpečnosti,

-

výmena okien na budove mestského úradu,

-

výstavba mestskej komunikácie v priemyselnej zóne Mokraď, kúpa chodníka od fi.
Oravex, s. r. o.,

-

rekonštrukcia Hviezdoslavovho námestia,

-

rekonštrukcia Základnej školy J. Matúšku.

Rozbor plnenia finančných operácií. Príjmové finančné operácie boli v rozpočte plánované
na výšku 1.138.656 EUR, ale v skutočnosti tvorili 863.209 EUR. V rámci finančných operácií
boli uskutočnené prevody fondu mesta na pokrytie výdavkových položiek rozpočtu vo výške
118.442 EUR. Príjmové finančné operácie tvorili úver a zostatok prostriedkov z minulých
rokov. Výdavkové finančné operácie boli v rozpočte plánované na 756.109 EUR, ale
v skutočnosti tvorili 397.728 EUR. V roku 2011 mestu neboli preplatené faktúry
z eurofondov.
Mesto Dolný Kubín vytváralo štyri fondy: 1. fond rezervný (213.714,31 EUR), o ktorom
rozhodovalo mestské zastupiteľstvo, fond sociálny (9.408,29 EUR), ktorého použitie
upravovala kolektívna zmluvy, fond rozvoja bývania (141.383,63 EUR) a fond
talentovanej mládeže (6.784,65 EUR).
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Mesto Dolný Kubín malo jednu príspevkovú organizáciu – Mestské kultúrne stredisko,
ktorej výnosy predstavovali 462.835,82 EUR a náklady 462.857,51 EUR, takže hospodársky
výsledok tvoril 21,69 EUR.
Po bilancii aktív a pasív k 31. decembru 2011 majetok Mesta Dolný Kubín predstavoval
finančnú sumu vo výške 39.432.294,05 EUR. Mesto malo dlh vo výške 8.671.037,85 EUR.
Podrobné tabuľky boli uverejnené na webovej stránke mesta a v bilančnej ročnej správe
finančného odboru MsÚ pre mestské zastupiteľstvo.
Hodnotenie plnenia programov Mesta Dolný Kubín. Programový rozpočet mesta
v roku 2011 tvorilo pätnásť programov. Vyhodnotenie jednotlivých programov sa skladalo
z vyhodnotenia podprogramov a prvkov, formou vyhodnotenia schválených cieľov a ich
merateľných ukazovateľov. Podrobnú charakteristiku programov obsahuje záverečný
účet a výročná správa o účtovnej závierke, ktorú auditorovala Ing. Lenka Naňová z fi.
Interaudit Zvolen, s. r. o.
Výkaz programového rozpočtu mesta: 1. Plánovanie, manažment a kontrola – 1.184.761
EUR (76%). 2. Propagácia a marketing – 123.803 EUR (100%), 3. Interné služby – 541.350
EUR (78%), 4. Služby občanom – 92.121 EUR (99%), 5. Bezpečnosť – 226.123 EUR (98%),
6. Odpadové hospodárstvo – 614.379 EUR (100%), 7. Pozemné komunikácie – 1.831.318
EUR (100%), 8. Mestská autobusová doprava – 145.175 EUR (100%), 9. Vzdelávanie –
6.263.678 EUR (95%), 10. Šport – 400.241 EUR ( 99%), 11. Kultúra – 223.068 EUR (100%),
12. Prostredie pre život – 497.424 (100 %), 13. Bývanie – 79.078 EUR (101%), 14. Sociálne
služby – 443.183 EUR (96%), 15. projekt AquaRelax – 489.894 EUR (100%).
Rozpočtové hospodárenie Mesta Dolný Kubín za rok 2011 ukazuje tabuľka:
Rozpočet mesta

príjmy

Bežný rozpočet

10.918.858,54

10.634.068,85

+ 284.789.69

1.684.770,43

2.124.311,86

- 439.541,43

863.208,87

397.727,80

+ 465.481,07

13.466.837,84

13.156.108,51

Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Rozpočet spolu

výdavky

rozdiel

+ 310.729,33
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Mesto Dolný Kubín je akcionárom Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s., v ktorej
vlastní 106 470 ks akcií a ich súčasná hodnota (2011) je 2.756.508,30 EUR, čo predstavovalo
15,364% podiel na majetku spoločnosti. Mesto má 100% majetkovú účasť v spoločnostiach:
Tehos Dolný Kubín, s.r.o.(výška vkladu 2.756.508,30 EUR), Technické služby Mesta Dolný
Kubín, s.r.o. (156.639 EUR), Aqua Kubín, s. r. o. (4.355.043 EUR) a Infoštúdio Mesta Dolný
Kubín, s.r.o., (13.211,17 EUR).

Výstavba a životné prostredie
Národná diaľničná spoločnosť, zástupcovia vedenia mesta a občania sa stretli na
verejnom hovore v kine Choč začiatkom roka 2011 a pokračovalo hľadanie najvhodnejšieho
riešenia výstavby rýchlostnej komunikácie R3. NDS vyžadovala postoj mesta v tejto
problematike. Mesto deklarovalo, že najvýhodnejší je modrý variant, nakoľko najmenej
zasahuje rušivo do života občanov a chráni pozemky pre ďalší rozvoj mesta. Existoval ešte
zelený a červený variant výstavby rýchlostnej komunikácie R3. Variant rýchlostnej
komunikácie ponad Brezovec a Medzihradné sa stal neaktuálnym. Poslanci sa na
zasadnutiach vyjadrovali k výstavbe rýchlostnej komunikácie R3 cez mesto Dolný Kubín.
Opakovaný problém nelegálnej skládky rôzneho odpadu v mestskej častí Záskalie na
Rybárskej ulici znepríjemňoval obyvateľom život aj v tomto roku. Pre smrad zo smetiska
ľudia nemohli ani vetrať. Smetisko na Rybárskej ulici bolo ukážkou ignorantstva
a bezohľadnosti človeka k životnému prostrediu a ostatným obyvateľom. Uprostred kopy
odpadov vyčnievala tabuľa so zákazom ukladania odpadu. Poslanec Pavol Halaša riešil
dlhodobý problém s vedením mesta, ktoré rozhodlo inštalovať pri skládke kameru
a pokutovať nezodpovedných odvážlivcov až do výšky 600 EUR. Ďalšia čierna skládka sa
nachádzala v mestskej časti Medzihradné. Odstránenie týchto dvoch čiernych skládok odpadu
stálo mestskú pokladnicu 1.500 EUR v júni 2011.
Niektorí Dolnokubínčania boli neporiadni v separovaní zberu (plast, sklo, papier).
Tvrdili, že nemá význam separovať, lebo videli pracovníkov Technických služieb vysypať
triedené smeti do jedného kontajnera, ktoré odviezlo auto. Riaditeľ TS vylúčil tento spôsob
zberu odpadu, okrem toho sa na dvore Technických služieb mesta odpad ešte dôkladnejšie
preberal a triedil na linke.
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Súčasťou kvetinovej výzdoby mesta boli muškátové pyramídy od konca mája do konca
septembra. V roku 2011 ich mesto objednalo v záhradníctve v Andovciach pri Nových
Zámkoch. Bolo ich 35 a zdobili Námestie P. O. Hviezdoslava, Námestie Slobody, priestor
pred MsÚ, obchodným domom na Radlinského ulici, pri gymnáziu a na Veľkom Bysterci.
Záhradníctvo dodalo aj muškáty na kolonádový most a na stĺpy verejného osvetlenia.
Letničky (asi 12 tisíc kusov) kupovali Technické služby mesta Dolný Kubín v záhradníctve
Martina Vaňu v Dolnom Kubíne.
Zrekonštruované historické Hviezdoslavovo námestie v Dolnom Kubíne slávnostne
a oficiálne sprístupnili dňa 27. júla 2011. Vyznačovalo sa bezbariérovosťou a počas letných
horúcich dní zvlhčovaním jemnou hmlou, čo je na Slovensku úplná novinka. Kompletná
modernizácia za 1,3 milióna EUR, prevažne z eurofondov, zahŕňala aj novú fontánu
s protišmykovým okrajom, fontánu na pitie pri vchode do parku dejateľov, atypické
kvetináče, nové lavičky, dve netypické lavičky so zeleňou i svietiace lavičky okolo trávnika
s ihličnatým stromom, miesto pre pódium alebo ľadovú plochu, rôzne formy osvetlenia
a bodové hry pre deti. Napriek mnohým úpravám, historický charakter námestia zostal
zachovaný. Vyvýšenú strednú plochu odstránili a celé námestie položili do jednej línie, čím
docielili nielen jeho bezbariérovosť, ale aj jednoduchú údržbu. Pôvodnú zeleň z väčšej časti
odstránili a vysadili osemnásť nových drevín, položili vyše päťsto metrov štvorcových
trávnika a tridsať metrov štvorcových kvetinových záhonov. Park dejateľov predĺžili
k Jasenovskému potoku a tam sa chodník zatáča okolo evanjelického a. v. kostola až
k Oravskému múzeu P. O. Hviezdoslava. Cyklisti sa po námestí mohli pohybovať voľne
a bicykle mohli odkladať do stojanov. Vjazdu automobilov bránili zasúvacie kovové stĺpy,
ktoré sa vtiahli do zeme pri prejazde hasičov, policajtov, záchranárov alebo vozidiel
povoleného zásobovania.
Dňa 15. augusta 2011 boli otvorené nové verejné toalety na Hviezdoslavom námestí za
kinom Choč. Boli v tomto priestore veľmi potrebné. Občania za službu platili 30 centov.
Druhé verejné toalety slúžili občanom na Aleji slobody pri autobusovej zástavke.
V auguste 2011 začala rekonštrukcia Cirkevnej spojenej školy a práce boli plánované
do konca mája 2012. Rekonštrukcia sa týkala výmeny okien, podláh, zateplenia fasády
budovy, školskej kuchyne a jedálne. V projekte bolo zahrnuté aj interiérové vybavenie tried.
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Mesto Dolný Kubín kúpilo autonómny systém varovania, ktorý dá vedieť zvukom
sirény prípad, keď začne pri zimnom štadióne unikať čpavok. Táto zdraviu škodlivá látka sa
používala na výrobu ľadu. Zabezpečiť varovný systém nariadil samospráve zákon.
Každoročne sa bytové domy v meste zatepľovali. Obyvatelia bytovky na Okružnej ulici
na Bysterci dali pri zatepľovaní zhotoviť búdky pre netopiere a dažďovníky, lebo stavebné
práce zlikvidovali okrídlencom pôvodné skrýše. Spolunažívanie s netopiermi a dažďovníkmi
bolo pre ľudí výhodné a užitočné, lebo okrídlenci chytali hmyz celý deň. Podľa vyjadrenia
Martina Ceľucha zo Spoločnosti na ochranu netopierov jeden netopier ulovil za noc zhruba
tritisíc komárov a dažďovníky chytali hmyz celý deň. Búdky z polystyrénu, ktoré vyrobil
Martin Ceľuch, boli vložené do zateplenia.
Technické služby Mesta Dolný Kubín v novembri a decembri 2011 vypílili vyše dvadsať
ihličnanov, ktoré prekážali alebo zasahovali do ochranného pásma – pri Gymnáziu P. O.
Hviezdoslava šesť tují, v mestskej časti Medzihradné (Hamuljakova ulica) štrnásť borovíc
a dva smreky a na Banisku ihličnany, ktoré narúšali rozvody vysokého napätia. Magistrát
plánoval v budúcom roku vysadiť rovnaký počet okrasných drevín, akých dal spíliť.
Oficiálnym poklepaním základného kameňa sa dňa 21. novembra 2011 začalo budovanie
pruhu pre pomalé vozidlá na frekventovanom cestnom ťahu I/59 medzi Ružomberkom
a Dolným Kubínom za účasti podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR Jána Fígeľa. Zámer pre zlepšenie pomerov tohto úseku, ktorým
denne prešlo okolo 8000 vozidiel, ležal na stole už desať rokov, no realizoval sa až teraz.
SKI Centrum Kubínska hoľa v Dolnom Kubíne

rozbehla v lete 2011 ďalšiu

investíciu – dobudovanie zasnežovania hornej časti lyžiarskeho strediska. Pre nedostatok
prírodného snehu sa niekedy nemohla naplno využívať nová sedačková lanovka. Podnikanie
SKI Centra Kubínskej hole uvítali podnikatelia v cestovnom ruchu, lebo pomôže prilákať na
Oravu viac spokojných návštevníkov. SKI Centrum Kubínska hoľa začala projekt užívania
tejto jedinečnej lokality aj mimo lyžiarkej sezóny – budovaním cyklotrasy.
V novembri 2011 začalo Mesto Dolný Kubín s realizáciou projektu budovania vodozádržných zariadení. V rámci projektu sa budovali rôzne stavebné objekty z dreva
a vrstevnicové rigoly, ktorých úlohou je zadržať vodu z prívalových zrážok v lesoch a na
lúkach nad zastavanou časťou mesta. Lokality sa nachádzajú v katastrálnych územiach Dolný
Kubín, Záskalie, Veľký Bysterec a Malý Bysterec. Na samotnej realizácii sa podieľalo desať
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pracovníkov, ktorí boli vybratí spomedzi evidovaných nezamestnaných. Počas práce
vybudovali vrstevnicové zavodňovacie pásy, malé hrádze v zvážniciach, eróznych ryhách,
v drobných vodných tokoch, na poľných cestách a podobne. Majiteľmi dotknutých pozemkov
boli mesto, súkromníci a urbárne spoločenstvá, Slovenský pozemkový fond a Rímskokatolícka cirkev. Všetci vlastníci s navrhovanými zásahmi súhlasili. Cieľom projektu bolo
vytvoriť na území mesta opatrenia s cyklickou zádržnou kapacitou dažďovej vody s objemom
viac ako 10 000 ml. Bežná prevádzka týchto stavieb a terénnych úprav je nenáročná,
v prípade poškodenia ich konštrukcie je následná oprava veľmi jednoduchá. Primátor mesta
Dolný Kubín Roman Matejov povedal: „Týmito krokmi znížime negatívne dopady lokálnych
povodní aj mieru rizika v spádovom území. Pozitívom bude zvýšenie zásob podzemnej vody
a výhľadovo aj výdatnosť tunajších prameňov“. Vláda SR vyčlenila pre Dolný Kubín na
tento projekt 20 000 EUR a piatimi percentami sa na nákladoch podieľala samospráva.
Vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej bolo zreštaurované priečelie chóru,
korpus organu a okná v oratóriu. V sakristii sa realizovalo oteplenie, zníženie stropu a obnova
vnútorného zariadenia. Nad kazateľnicou bola namontovaná textová svetelná tabuľa. Ďalšia
oprava sa týkala farskej budovy – izolácia budovy, vymaľovanie, doplnenie zariadenia fary,
vymaľovanie Pastoračného centra a opravy garáži.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili projekt pod názvom „Z Moravy na Oravu“
v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Cieľom
projektu je vyznačenie už jestvujúcich cyklotrás Dolnej Oravy, ktoré budú rozdelené do troch
kategórií podľa obtiažnosti. Dĺžka značených cyklotrás je 188 km. Označenie cyklotrás je
naplánované formou smerových šípok, informačných tabúľ a značením v teréne. Celkové
náklady sú vypočítané na 34.963,40 EUR, z toho spolufinancovanie mesta Dolný Kubín
predstavuje čiastku 1.748,17 EUR. Bola vytvorená pracovná skupina, ktorej garantom sa stal
Mgr. Turčina a členmi Ing. Kosmeľ, cykloklub Dolný Kubín, Ing. Kubina z Dolného Kubína
a projektový manažér mesta Vsetín.

Obchod, služby, podnikanie
Mesto Dolný Kubín sa zúčastnilo na XVII. Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu
ITF Slovakiatour v dňoch 20. – 23. januára 2011 v priestoroch výstavného a kongresového
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centra Incheba Expo Bratislava. Súčasťou veľtrhu bola výstava „Poľovníctvo a Oddych“
s tretím

ročníkom

„Wellness

a fitness“.

Veľtrh

ITF

sa

vypracoval

na

jeden

z najvýznamnejších veľtrhov na Slovensku, ale aj v regióne Strednej Európy. Je zaradený do
kalendára najvýznamnejších podujatí v oblasti cestovného ruchu a je členom prestížnej
medzinárodnej organizácie veľtrhov cestovného ruchu ITTFA. Návštevníkom ponúkol
kompletný pohľad na oblasť cestovného ruchu – predstavil jednotlivé krajiny ako možné
dovolenkové destinácie a pripravil priestor prezentácie pre odbornú verejnosť, pre ktorú je
cestovný ruch zdrojom obživy. Celkovo sa na veľtrhu predstavilo 398 vystavovateľov
z Bulharska, Cypru, Českej republiky, Čiernej Hory, Dominikánskej republiky, Egypta,
Chorvátska, Grécka, Indonézie, Izraela, Jamanky, Japonska, Maďarska, Poľska, Rakúska,
Slovenska, Slovinska, Srbska, Talianska, Tunisu, Turecka a Veľkej Británie. Na veľtrhu sa
priamo prezentovalo 21 zahraničných turistických centrál a zahraničných regiónov. Veľtržné
podujatie navštívilo 72531 návštevníkov, z toho bolo 9135 zaregistrovaných odborníkov.
Mesto Dolný Kubín malo stánok s Klastrom Orava a obcou Zuberec. Na náročnej
príprave tejto prezentácie sa najviac zúčastňovali Ing. Kosmeľ a Ing. Badáň z Dolného
Kubína. Primátor Mesta Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov sa na výstave stretol s mnohými
predstaviteľmi slovenských miest. So zástupcami Mesta Košíc dohodol spoluprácu pri
niektorých spoločných aktivitách

v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.

S podpredsedom ŽSK rokoval o rekonštrukcii Oravskej knižnice a o Dolnokubínskej
nemocnici, v ktorej hrozil zánik lekárskej pohotovosti. Primátor sa stretol s premiérkou Ivetou
Radičovou, ktorú informoval o aktuálnych problémoch samosprávy a zúčastnil sa na rokovaní
s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti o rýchlostnej komunikácii R3.
Informoval o celkovej dopravnej situácii v meste Dolný Kubín.
Počas roka 2011 sa vyhrotila situácia v priemyselnej zóne Mokraď, keď niekoľkým
firmám došla trpezlivosť po rokoch prázdnych sľubov a avizovali odchod z Dolného Kubína,
ak samospráva nedodrží dohody a nezabezpečí pre ne pozemky na ďalšiu výstavbu a rozvoj.
V roku 2011 sa podarilo vedeniu mesta úspešne zavŕšiť komplikovaný proces zámeny, kúpy
a sceľovania pozemkov, ktoré potom Mesto Dolný Kubín mohlo predať investorom
v priemyselnej zóne Mokraď. V areáli bola dokončená nová komunikácia a inžinierske siete
zo štátnych financií. Takto sa zlepšili podmienky pre stabilizáciu a rozvoj firiem Miba,
Nobel, Klauke, Kajometal, Mestorm a ďalším. K tejto problematike sa vyjadril v médiách

35

primátor mesta Roman Matejov: „Dokázali sme vytvoriť slušné podmienky pre stabilizáciu
a rozvoj firmám. Urobili sme všetko pre to, aby sa neopakovala situácia spred niekoľkých
rokov, keď z Dolného Kubína odišlo niekoľko firiem kvôli tomu, že im vtedajšie vedenie
mesta nedokázalo ponúknuť pozemky

na nové výrobné haly, rozmach produkcie

a prijímanie nových zamestnancov. Rozširovanie výroby prinesie mestu ekonomický rast,
príjmy do rozpočtu a perspektívu pre obyvateľov zo širokého regiónu Oravy“.
Spoločnosť Klauke v Dolnom Kubíne vyrábala spojovacie prvky a zamestnávala 250
ľudí. Do mesta prišla pred desiatimi rokmi a mala názov Utilux. Sídlila na Mokradi vedľa
Technických služieb mesta Dolný Kubín. S cieľom rozšíriť výrobu sa chcela premiestniť do
priemyselného parku, ale ten bol už plný. Nemecký konateľ požadoval nový priestor, inak by
sa presťahoval do inej lokality. V snahe udržať významného zamestnávateľa Mesto Dolný
Kubín ponúklo firme časť pozemku Technických služieb s rozlohou päťtisíc metrov
štvorcových. Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali s firmou Klauke o konkrétnych
podmienkach v decembri 2011.
Spoločnosť MIBA Sinter Slovakia v priemyselnom parku na Mokradi mala záujem
o kúpu ďalších pozemkov. V Dolnom Kubíne začala výrobu pred dvadsiatimi rokmi so 14
zamestnancami, v súčasnosti zamestnávala 600 ľudí. Podnik vyrábal komponenty pre
automobilový priemysel.
Ministerstvo hospodárstva SR udelilo ocenenie spoločnosti Klaster Orava v súťaži
inovatívnych činov v kategórii technologických inovácii. Združenie cestovného ruchu Klaster
zaviedol vo svojich partnerských zariadeniach systém elektronickej zľavovej karty Orava
pass.

Do

projektu

sa

zapojili

ubytovacie

zariadenia

s kapacitou

1500

lôžok.

Najvýznamnejšími atrakciami letnej sezóny, ktoré sú zahrnuté do systému sú Oravský hrad,
AquaRelax v Dolnom Kubíne, Salaš Hruštín, Skanzen v Zuberci, Plte na Orave a Adventure
Golf. Karta a systém propagácie poskytujú informácie o možnostiach využívania voľného
času v regióne, informácie o oravských zaujímavostiach a špecialitách. Turista a návštevník
Oravy pomocou karty jednoduchým spôsobom čerpá zľavy, čím sa jeho pobyt v regióne
zlacňuje. Technologickou podstatou sú čítacie zariadenia na karty, softvér, centrálny server,
online pripojenie a operačný systém Windows. Všetky operácie v systéme sú evidované
centrálnym systémom, čím sa získava presná evidencia s možnosťou štatistického
vyhodnocovania a využívania v marketingovom plánovaní.
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SAD skvalitnila prepravnú službu pre Dolnokubínčanov zriadením dvoch zástavok pri
obchodných centrách LIDL a TESCO v meste. Autobusové spoje prechádzali okolo
nákupných centier a cestujúcim platili prestupové lístky. To znamenalo, že pri prestupe z inej
mestskej linky na autobus do obchodnej zóny si nemuseli kupovať nový lístok. Dopravca
SAD Liorbus vytvoril nový grafikon mestskej autobusovej dopravy, ktorý platil od 11.
decembra 2011. Niektoré spoje s veľmi nízkou frekvenciou cestujúcich boli zrušené.
Napríklad víkendový spoj z Brezovca do Beňovej Lehoty o 6.55 hod., večerný autobus
z Beňovej Lehoty o 22.35 hod., školský autobus z Aleje Slobody do Záskalia o 16.50 hod.,
víkendový autobus z Brezovca na Banisko a z Baniska na Alejku po 18. hod.
Obľúbené a tradičné „Veľkonočné trhy“ sa konali v dňoch 12.-13. apríla 2011 na
Námestí slobody v Dolnom Kubíne.
Penzión Belez v Beňovej Lehote aj v tomto roku pripravil „zabíjačkové hody“ pre
miestnych obyvateľov v marci 2011. Kuchári pripravili kapustnicu, pečenú klobásu, jaternice
a grilovanú bravčovú krkovičku. Zišlo sa okolo sedemdesiat Beňolehoťanov, ich priateľov
a podujatie sa im páčilo.
Benzín a nafta sústavne zdražovali a tak Dolnokubínčania chodili tankovať do
neďalekého Chyžného a Jablonky v Poľsku. Na jednom litri ušetrili 21 centov. Dokonca aj
Liptovčania chodievali na pohonné hmoty do spomenutých dedín v Poľsku.
Pekáreň Švarc mala predajne na dvoch miestach (Veľký Bysterec, kolonádový most)
v Dolnom Kubíne a ľudia si veľmi obľúbili jej pekárenské výrobky. V tomto roku si pekáreň
Švarc pripomenula 20. výročie prevádzky. Chutný a voňavý sortiment bol bohatý – desať
druhov chleba a okolo 50 druhov pekárenských výrobkov podľa tradičných receptúr. Rodinná
firma sídlila v Tvrdošíne a výrobky predávala po Orave a Liptove.
Katarínske trhy v Dolnom Kubíne sa konali v dňoch 21. – 22. novembra 2011 na
Námestí slobody pred Mestským kultúrnym strediskom.
Dňa 3. decembra 2011 sa konal „Kubínsky bazár“ (kúpa a predaj) vo vestibule
Mestského kultúrneho strediska.
Vianočný jarmok ľudových remesiel sa konal v dňoch 16. – 17. decembra 2011 na
Námestí slobody a v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.
Každý rok v Dolnom Kubíne vznikli nové firmy a podnikateľské subjekty a niektoré
firmy zanikli. Medzi novovzniknuté firmy a spoločnosti patrili: Realitná kancelária OREA,
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s.r.o., WASTE-TEC SYSTEMS, s.r.o., JMG Kúpelne, s.r.o., ELIT SEVER, s.r.o., DRAJEX,
s.r.o., ARAM SYSTEM, s.r.o., Arol – cu, s.r.o., AUTOMARKO – SK, s.r.o., ESPEVE 1, s. r.
o., ESPEVE 2, s.r.o., ESPEVE 3, s.r.o., ESPEVE 4, s.r.o., IKON, s.r.o., Pema com, s.r.o.,
PEMIX, s.r.o., Agentúra EL, s.r.o., Centrum RUFFE, s.r.o., SALVSTAV, s.r.o., AB SOLAR,
s.r.o., Paer – Ice, s.r.o., Pneubest, s.r.o., Gaia natura, s.r.o., SPAGO, s.r.o., SQUARES, s.r.o.,
LŠ STAVBY, s.r.o., PRING consulting, s.r.o., S&M HOLDING, s.r.o., M publishing, s.r.o.,
Dent – ORL, s.r.o., HELP CAR, s. r. o., KROVMONT s. r.o., mgps, s.r.o., ROYAL
PARTNERS SLOVAKIA s.r.o., BMTECHSTAV, s.r.o., Margita, s.r.o., PARIS SK, s.r.o.,
ALTERMEDIC s. r. o., ARBITER, s.r.o., DENT MAR, s.r.o., SOJCAK, s.r.o., STELLA –
ORL, s.r.o., ALINA FURMAN, LP trans, s.r.o., CHATA TRAFO, s.r.o., PEDAG, s.r.o.,
artchymia, s.r.o., Belga, s.r.o., Kaštieľ Kubínyi, s.r.o., LANSTEL & JFA INVESTMENTS
s.r.o, CeHaTex, s.r.o., IK-STAVING, s.r.o., Insia Cutka, s.r.o., SK-KABANOS, s.r.o.,
Metales FIXING, s.r.o., LUCI DK s r.o., Inteles, s.r.o., INOX SK, s.r.o., FA MI, s.r.o.,
Control-Desing, s.r.o., Virtual Tax, s.r.o., KB music, s.r.o.
Medzi zaniknuté firmy a podnikateľské subjekty v roku 2011 patrili: LIKOR, s.r.o.,
MAKLER CONSULTING, s.r.o., METALGRIP, s.r.o., EKOPIL s.r.o., BELVONČÍK spol.
s r.o., ASFALTA, s. r.o., DOSS, s. r.o., JMC Holding, s.r.o., MEDIACOMP spol. s r.o.,
MERVE, spol. s r.o., Myst Travel s r.o., 1 st Slovak Society, s.r.o., J O K Y spol. s r.o.,
G.S.Production, s.r.o., RM Patrners, s.r.o., SIMBUTA, s.r.o., GRIMEX PLUS, spol. s r.o.,
GYNOTERMAL – S Internatinal Slovakia, s.r.o., MIBRA, s.r.o., ORAVIS, s.r.o., VARDAR
SKOPIJE, s.r.o., Boris Trans, s.r.o., PAMATRANS, s.r.o., PROGAT MARKETING
SERVICE, s.r.o., QUATROGAS PLUS, spol. s r.o., SAMARA, s.r.o., KRMIVÁ – ZMESY,
spol. s r.o., CLARE, s.r.o., BASPOL, spol. s r.o., ATEKS, spol. s r.o., KARGOMONT, s.r.o.,
DLPS s.r.o., DEFT GROUP, s.r.o.

Nezamestnanosť
V januári 2011 dosiahla nezamestnanosť na dolnej Orave 15,6 %, bez práce bolo 2895
obyvateľov. Najviac pracovníkov prepustili stavebné firmy. Desiatky pracovníkov prišlo
o prácu po zrušení firmy Primalex Dolný Kubín. V januári 2011 pribudlo do evidencie
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nezamestnaných 274 mien. Na trhu práce bolo voľných 57 miest. Prácu ponúkala firma Nikro
so sídlom v Oravskej Porube.
Koncom septembra 2011 dosiahla miera nezamestnanosti v okrese Dolný Kubín 14,69 %
a v meste Dolný Kubín 13%. Prácu nemalo 2676 ľudí. Dolnokubínsky úrad práce ponúkal
36 voľných pracovných miest. Išlo o miesta pre profesie kuchár, čašník, pomocný stavebný
robotník pri údržbe vodných tokov, údržbár, predavač, operátor CNC strojov, obchodný
zástupca. V decembri Úrad práce v Dolnom Kubíne otvoril kurz pre záujemcov o profesiu
operátora CNC strojov.
Dňa 31. decembra 2011 bolo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne
evidovaných 1284 uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom na území mesta Dolný
Kubín. Pri počte 9563 ekonomicky aktívnych obyvateľov mesta to predstavovalo mieru
nezamestnanosti 13,427%. Oproti roku 2010 sa počet uchádzačov o zamestnanie zvýšil
mierne – o 16. Miera nezamestnanosti v Dolnom Kubíne sa v roku 2011 zvýšila o 0,78%.
Z počtu 1284 uchádzačov o zamestnanie bolo 574 žien a 710 mužov, z toho 130 evidovaných
absolventov škôl sa na celkovej nezamestnanosti mesta podieľalo 10,12%. Podľa miery
nezamestnanosti bol Dolný Kubín obcou so štvrtou najnižšou mierou nezamestnanosti
v okrese (Horná Lehota – 11,81% predstavovala najnižšiu mieru nezamestnanosti a Zázrivá –
28,17% predstavovala najvyššiu mieru nezamestnanosti).
Štruktúra nezamestnanosti v Dolnom Kubíne k 31. decembru 2011 bola nasledovná:
14 nezamestnaných vo veku 15-19 rokov, 399 nezamestnaných vo veku 20-29 rokov, 295 vo
veku 30-39 rokov, 258 vo veku 40-49 rokov a 318 vo veku nad 50 rokov. Podľa ukončeného
vzdelania bolo 112 nezamestnaných so základným vzdelaním, 456 vyučených, 517 so
stredoškolským

vzdelaním

ukončeným

maturitou,

49

s vyšším

vzdelaním

a 112

s vysokoškolským vzdelaním. Vysoký podiel mladých absolventov všetkých druhov škôl
hlavne vyučených, maturantov a s vysokoškolským vzdelaním niekedy mohol byť
znepokojujúci v prípade, že sa dostali do kategórie dlhodobo nezamestnaných, neuplatnili
svoje vedomosti v praxi a nenadobudli pracovné návyky. V roku 2011 bolo evidovaných 305
nezamestnaných do 3 mesiacov, 220 nezamestnaných do 4-6 mesiacov, 252 nezamestnaných
do 7-12 mesiacov, 227 nezamestnaných do 13-24 mesiacov a 280 nezamestnaných nad 24
mesiacov.
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Poľnohospodárstvo, záhradkárstvo, veterinárstvo
Začiatok poľnohospodárskej sezóny sa javil ako najlepší za uplynulé roky, ale
dlhotrvajúce dažde po Medardovi (8. júna 2011) zmarili vyhliadky na dobrú úrodu. Od
polovice augusta do konca októbra 2011 bolo extrémne suché počasie. V roku 2011 bola
slabšia produkcia medu.
Botanici Oravského múzea zmapovali invázne rastliny v Dolnom Kubíne. Pohánkovec
(falopia japonica) bola agresívna rastlina, ktorá za rozrástla pri rieke Orave medzi
železničným mostom a cestným mostom. Ďalšia invázna rastlina krídlatka dokázala prerásť aj
asfalt. No a zistené boli aj netýkavka a bolševník.
Riaditeľom Štátneho a veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne sa stal Ing. Peter
Mydlo. Ústav mal na Slovensku len dve pracoviská – v Dolnom Kubíne a Prešove. Ústav
v Dolnom Kubíne zamestnával 71 odborných zamestnancov. Hlavným cieľom ústavu bol
výkon laboratórnej diagnostiky na územi SR za podmienok a spôsobmi uvedenými vo
všeobecne právnych predpisoch o veterinárnej starostlivosti a ďalších VZPP a rozhodnutí
MPRV SR. Zamestnanci dvoch pracovísk ústavu vyšetrili 120.755 vzoriek a vykonali
215.812 vyšetrení počas roka 2011.
Regionálna

veterinárna a potravinová správa si v novembri 2011 „posvietila“ na

predajcov potravín z automobilov. Zamestnanci RVPS kontrolovali, či predávajú bezpečné
a kvalitné potraviny tak ako predajcovia v klasických obchodoch.
Deti Materskej školy v Kňažej s učiteľkami a rodičmi vytvorili výstavu pod názvom
„Jeseň, pani bohatá“ v októbri 2011. Z ovocia a zeleniny vytvorili rôzne figúrky, pričom im
pomáhali aj rodičia a starí rodičia. Výstava trvala celý október 2011 a v novembri ju preložili
do satelitného Klubu dôchodcov v Kňažej.
Chovatelia psov v Dolnom Kubíne nahlásili pre zdanenie 870 psov.
Milovníci zvierat v Dolnom Kubíne sa zhodli na tom, že Orave chýba útulok pre túlavé
zvieratá. Hlavnou iniciátorkou myšlienky zriadiť útulok sa stala Renáta Haverlová
s chovateľmi a podporoval ju aj veterinárny lekár Milan Andrejčák, ktorý by v útulku
poskytoval zdravotnú starostlivosť. Súčasťou útulku navrhnutého v mestskej časti
Medzihradné by bola aj karanténna stanica, ktorú v súčasnosti prevádzkovala mestská polícia
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na Brezovci. Náčelník mestskej polície túto iniciatívu uvítal, lebo jej realizácia by znamenala
odľahčenie práce mestskej polície od starostlivosti o túlavé zvieratá. Útulok pre zvieratá
v Dolnom Kubíne by mal fungovať na báze dobrovoľníctva. Aktivisti budú peniaze zháňať
sponzorsky a založia neziskovú organizáciu. Dňa 19. novembra 2011 dobrovoľníci upratovali
karanténnu stanicu pre zvieratá na Brezovci, ktorú prevádzkuje Mesto Dolný Kubín. Podujatie
zorganizovala R. Haverlová a prišlo jedenásť študentov.

Školstvo
Učitelia na Slovensku rozbehli aktivity na zlepšenie financovania školstva a zvýšenie
platov. Avizovali celoslovenský štrajk, ale po páde vlády SR rozhodli počkať a rokovať
s novou vládou. Názor väčšiny dolnokubínskych učiteľov vyjadrila riaditeľka ZŠ Petra
Škrabáka Magdaléna Kubisová: „Ako riaditeľka školy som apolitická. Záleží mi na kvalite
školstva, na dôstojnosti človeka, na jeho motivácii, ale aj finančnom ohodnotení, aby sa
všetkým zamestnancom dostávalo spoločenského uznania. Aby žiaci mali konečne knihy, aby
školy nezápasili s nedostatkom financií. Vláda padla, problémy zostali. Školstvo je výrazne
poddimenzované. Minister Jurzyca povedal, že naše požiadavky sú rozumné, ale ťažko
realizovateľné. Zvýšenie platov má umožniť zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý je
v druhom čítaní parlamentu. Je potrebné, aby rokovanie pokračovalo aj napriek pádu vlády“.
Nezisková organizácia VPV-ARWA realizovala projekt „Mestečko mieru a slobody
v Dolnom Kubíne“. Na projekte sa zúčastnilo 40 detí zo štyroch základných škôl v meste. Už
pri budovaní mestečka si žiaci vytvorili vlastné mestské časti, ktoré pomenovali podľa svojich
škôl – Ámosovo, Kukučínovo, Matúškovo a Škrabákovo. Žiaci sa zúčastnili niekoľkých
workshopov na tému ľudských práv a slobôd a zmapovali situáciu vo svojom blízkom okolí.
Pracovali ako investigatívni novinári. Na základe zistení navrhli miniprojekt na podporu
ľudských práv a slobôd. Týmto projektom deti poznali význam slov diskriminácia, rasizmus
a xenofóbia, ktoré sa bežne používajú v médiách.
Základná škola Martina Kukučína v Dolnom Kubíne mala 643 žiakov, z toho na I.
stupni (1.-4. roč.) 251 žiakov a na II. stupni 392 žiakov (5.-9. roč.). V školskom roku
2010/2011 prospelo 99,84% žiakov, zníženú známku z chovania malo 25 žiakov, z toho 4
dievčatá. Škola mala 32 tried, medzi odborné triedy patrili fyzikálna, chemická, dve jazykové,
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počítačová miestnosť, školský internet, školská knižnica, multimediálna učebňa, dielne na
praktické vyučovanie a kuchynka. Škola mala 49 pedagogických zamestnancov a 29
nepedagogických. Riaditeľkou bola Mgr. Katarína Števonková a vo vedení pracovali Anna
Horáková, Katarína Kováčová, Jana Michaligová a Veronika Pečeňáková. Na škole pracovalo
34 záujmových krúžkov, do ktorých sa zapájalo 420 žiakov. Školský klub detí navštevovalo
199 žiakov.
Škola bola zapojená do projektov: Otvorená škola, Otvorená škola šport, Krok za krokom,
Správaj sa normálne, Strom života, Kvapka, Zelená škola, Škola podporujúca zdravie,
Správna cesta, Infovek.
Medzi najzaujímavejšie školské akcie patrili: „O hallowenskú tekvicu, Vianočný bazár,
O majstra sudoku, Európsky deň rodičov a školy, Farebný týždeň, Žiacky ples, Juniales –
rozlúčka s deviatakmi“ a školský časopis „Mladé letá“.
Žiaci školy dosahovali úspechy v športových súťažiach, vedomostných olympiádach
i v prednese poézie a prózy. Volejbalové družstvo dievčat vyhralo okresnú súťaž
a volejbalové družstvo chlapcov sa umiestnilo na 2. mieste. Vynikajúce úspechy dosiahli
v bedmintone, atletike (Ivana Ťapajová) a florbale. V matematickej olympiáde boli výborní
Michal Smoleň, Ivana Dlugošová, Michal Hečko, Lucia Hečková a Dominik Ján Sebo,
v geografickej olympiáde Michal Hečko, Pavlína Tomagová a Michaela Salcerová,
v dejepisnej olympiáde Michaela Salcerová, v olympiáde anglického jazyka Zuzana
Kršáková, v olympiáde nemeckého jazyka Martin Oščadnický, v okresnej prehliadke
Hviezdoslavovho Kubína Jana Vankúšová, Júlia Hečková, Samuel Poláček, Matej Spišiak,
Magdaléna Géryová, Nikola Babinská, Michaela Kliačiková, v krajskej súťaži HK Samuel
Poláček a Michaela Kliačiková.
ZŠ poriadala množstvo exkurzií. V rámci občianskej výchovy a dejepisu žiaci pod
vedením učiteľa PaedDr. Martina Rázgu navštívili Štátny archív v Dolnom Kubíne, Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, Mestský úrad v Dolnom Kubíne,
pracovisko mestskej polície i Obvodný úrad v Dolnom Kubíne. V Štátnom archíve sa žiakom
venovala riaditeľka PhDr. Soňa Maťugová. Hovorila im o dejinách mesta Dolný Kubín,
pomocných vedách historických – heraldike, sfragistike, chronológii a genealógii, ktoré
žiakov veľmi zaujímali. Žiaci čítali starý slovenský písaný archívny dokument z 19. storočia
a pozreli si výstavu v učebni archívu. Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sa žiakom
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venoval Ing. Vladimír Števonka. Predstavil úrad, hovoril o jeho štruktúre a informoval o práci
zamestnancov. Na Obvodnom úrade v Dolnom Kubíne sa žiakom venoval prednosta Mgr.
Pavol Ľorko a informoval žiakov o fungovaní a úlohách štátnej správy. Ďalšou zaujímavou
exkurziou žiakov občianskej výchovy s učiteľom PaedDr. Martinom Rázgom bola návšteva
banky. Venovala sa im pani Erika Foltínová. Hneď na úvod pripravila deťom súťaž
s kurzovým lístkom a zaujímavé ceny, potom im porozprávala o práci v banke, jej histórii,
poslaní, službách klientom a premietala krátky film. Žiaci mohli nahliadnuť aj do priestorov,
ktoré boli prístupné len zamestnancom banky. Žiaci dostali rôzne propagačné materiály
a časopisy o bankovej problematike.
Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne mala 425 žiakov, z toho na I. stupni
195 žiakov a na II. stupni 230 žiakov. Škola mala 20 tried. Školský klub žiakov pod názvom
Kubík navštevovalo 147 žiakov a boli rozdelení do 6 tried. V školskom roku 2010/2011
prospelo 99% žiakov, vyznamenaných bolo 425 žiakov. Riaditeľkou školy bola Mgr.
Magdaléna Kubisová, zástupcom Mgr. Alexander Kováč a vo vedení pracovali Jozef Macík,
Daniela Facunová, Anna Bakošová a Eva Mihálová. Škola mala 63 zamestnancov, z toho 40
pedagogických.
Škola bola zapojená do projektov: Detský čin roka, Projekt Občan – výchova detí
k demokratickému občianstvu, Týždeň hlasného čítania, Správaj sa normálne, Baterky na
správnom mieste, Štebotavé vtáčiky, Vyčisti si svoje miesto, Zelená škola, Jeden svet na
školách, Les ukrytý v knihe, Recyklohry, Super trieda, Zber papiera. Žiaci s učiteľmi tvorili
školský časopis pod názvom IHLA.
Škola mala výborných žiakov, úspešných v rôznych športových a vedomostných
súťažiach. Do matematickej Pytagoriády sa zapojilo 19 žiakov, medzi úspešných patrili Jakub
Homolka a Katarína Studeničová. V matematickej olympiáde sa na popredných miestach
umiestnili Jaroslav Prílepok, Zuzana Čellárová, Veronika Včelková, Martina Ondrejčáková,
Katarína Studeničová a Jakub Homolka. Do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN
sa prihlásilo desať žiakov, cenu dostali Pavol Studenič, Simona Lesayová, Vladimír Macko,
Jaroslav Prílepok a Diana Moľová.
V korešpondenčnom seminári Taktik bolo úspešných päť riešiteľov a do Taktik Výzva – on
line test cez PC sa prihlásilo desať tímov. V biologickej olympiáde (zoológia) boli úspešní
Pavol Studenič a Katarína Studeničová, v geologickej olympiáde Samuel Hrubec,
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v prírodovednej olympiáde Jakub Homolka a Pavol Studenič, v súťaži Hviezdoslavov Kubín
Zuzana Čellárová, v olympiáde slovenského jazyka Libuša Removčíková, v olympiáde
anglického jazyka Andrea Mikulášová a Michaela Trabalíková, v olympiáde nemeckého
jazyka Marek Chovanec, v dejepisnej olympiáde Pavol Studenič, Katarína Studeničová,
Dominik Kojs, Andrea Mikulášová a Lukáš Svýba.
Vo výtvarnych súťažiach boli úspešní Emma Salajová, Matej Pilarčík, Richard Bukna, E.
Kumorová, Barbora Klimčíková, Martina Pukáčová, Kristína Kováčiková, Matyáš Vaňo,
Natália Manťová a Lucia Šutvajová. V speváckej súťaži Slávik sa výborne umiestnili Rebeka
Ondrejčáková a Karin Lepetová a v súťaži Oravské spievanky bodovali Rebeka Ondrejčáková
a Peter Močáry. V dopravnej súťaži sa výborne umiestnili Michal Vajzer, Andrea Svybová
a Nikola Petrušeková.
Medzi obľúbené akcie školského strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ) patrili tvorivé
dielne (paličkovanie, pletenie košíkov, aranžovanie ikebany z jesenných plodov, zdobenie
medovníkov), Potulný kabaret (divadlo Actores), týždeň zdravého životného štýlu, týždeň
otvorených dverí, Mikuláš, piataci v noci v škole, imatrikulácia prvákov, Deň Zeme, Deň
vody, Projekt občan, aktivity Zelenej školy. V testovaní deviatakov dosiahlo 52 žiakov
úspešnosť 51,8% a v slovenskom jazyku 58 žiakov dosiahlo úspešnosť 66,7%.
Škola usporiadala tradičný fašiangový karneval pre žiakov a veľmi sa vydaril. Deťom sa
páčil program veľkého klauna, konali sa súťaže, pochod masiek a tancovalo sa. Deti dostali
lízanky, šišky a čaj.
Dňa 2. decembra 2011 sa na Základnej škole P. Škrabáka konalo stretnutie s Jeanom
Rosenmondom, ktorý pochádzal z Karibiku – Haiti, rozprával deťom a učiteľom o svojej
krajine. Jean na multimediálnej tabuli odprezentoval prírodu, kultúru, zvyky, tradície i jedlo
Haiti. Nasledovala beseda, na ktorej mali žiaci množstvo otázok. S úžasom počúvali správy
o nedávnom katastrofálnom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo pol milióna ľudských obetí.
Tlmočníkom z francúzštiny na besede bol štvrták Natheniel Guiqerro, ktorý má otca Francúza
a svoju úlohu zvládol na jednotku. Vďaka nemu sa deti dozvedeli o Haiti aj to, čo
v učebniciach nie je napísané.
Základná škola Janka Matúšku v Dolnom Kubíne mala 673 žiakov, z toho na I. stupni
308 a na II. stupni 365 žiakov. Škola mala 29 tried. Školský klub detí pracoval v desiatich
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oddeleniach a navštevovalo ho 246 žiakov. Riaditeľkou školy bola PaedDr. Mária Andrisová
a zástupcami Mgr. Gabriela Slúková a Mgr. Rastislav Eliáš.
Škola si pripomenula 60. výročie založenia na slávnostnej akadémii pod názvom „Svetlo
poznania“ dňa 25. februára 2011. Program pripravili učitelia so žiakmi. Súčasťou osláv bola
výstava o histórii školy. Večer sa konal „Ples priateľov ZŠ Janka Matúšku“. O dobrú náladu
sa postarali hudobná skupina Fresh Band, ľudová skupina Poniklec, Tanečná škola Maestro
a ľudový súbor Kukučka.
Základnú školu Janka Matúšku v Dolnom Kubíne navštívil minister školstva SR Eugen
Jurzyca dňa 27. októbra 2011. Témou návštevy bolo oboznámenie sa s vyučovacím
procesom, stupňom vybavenia školy a problémami, ktoré trápia učiteľov. Minister hovoril
s pedagógmi z dolnokubínskych MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ na tému obsahovej

reformy

vzdelávacej sústavy, zmien zákonov, systému odmeňovania, nedostatku učebníc, rozdielneho
prístupu ministerstva k súkromným a štátnym školám, o porovnávaní výsledkov škôl, ale aj
o zjednodušení školskej agendy a opodstatnenosti alebo zbytočnosti avízovaného štrajku
učiteľov. Minister Eugen Jurzyca o dolnokubínskom stretnutí povedal: „Potešila ma vysoká
odborná úroveň debaty, úprimnosť pedagógov a mnohé ich podnetné názory a návrhy.“
Minister prisľúbil učiteľom posunutie termínu Monitora (testovania žiakov) a prijímacích
skúšok na stredné školy na neskorší termín. Spoločnú reč našli aj vo vnímaní rezerv v rezorte
školstva, potrebe odbúrania zbytočnej byrokracie a nutnosti systémových zmien vo
financovaní školstva.
Základná škola Janka Matúšku sa zapojila do grantového programu Nadácie Orange –
Školy pre budúcnosť a podala projekt „Zem je naše ihrisko“. Projekt dolnokubínskych
školákov bol úspešný v konkurencii 461 predložených aktivít a zaradil sa medzi 107
úspešných projektov, ktoré budú podporené celkovou sumou 120 000 EUR. V projekte
hovoria o tom, že pozoruhodnosti a krásy sa dajú objavovať aj na Slovensku, stačí len nájsť
zábavnú formu učenia v kombinácii so zmysluplným trávením voľného času. Cestovaním
vlakom po Slovensku mimo hlavných železničných ťahov chcú žiakom ukázať Slovensko.
Počas 3 – 4 dňovej exkurzie budú objavovať a zakladať nové geoskrýše. Prácou s turistickým
GPS prístrojom sa žiaci priamo v teréne zdokonalia v čítaní digitálnych máp, orientácii
v teréne a poznatkoch z geografie. Žiaci vyrobia na hodinách techniky mince s pamätným
logom školy, ktoré umiestnia do skrýš. Absolvovaním kurzu krajinnej fotografie pod vedením
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profesionálneho fotografa sa naučia zásady a rôzne metódy fotografovania prírodných
scenérií a úprav fotografií do umeleckej podoby, ktoré vystavia aj v priestoroch školy.
Základná škola s materskou školou na ulici Komenského mala 206 žiakov, z toho na
I. stupni 88 a na II. stupni 119. Školu navštevovali žiaci z Kňažej, mestských častí Jelšava
a Mokraď a obcí Bziny, Medzibrodie, Pokryváč a Pucov. Z 206 žiakov bolo vyznamenaných
83 a neprospeli štyria v školskom roku 2010/2011. Zníženú známku z chovania malo šesť
žiakov. Testovanie deviatakov v matematike ukázalo 48,8% úspešnosť a v slovenskom jazyku
57,7% úspešnosť.
Riaditeľkou ZŠ s MŠ školy bola Mgr. Dáša Badáňová a zástupkyňou Mgr. Daniela
Szabová. Materskú školu navštevovalo 42 detí, mala päť zamestnancov a vedúcou bola Viera
Šaligová. Výchovno-vyučovací proces počas školského roka dopĺňali celoškolské akcie pod
názvami: Kniha – môj talizman k medzinárodnému dňu školských knižníc, Súzvuk – program
k výročiu školy – Súzvuk výchovy a vzdelávania v meste Dolný Kubín, Halloween, Správaj
sa normálne (projekt pre piatakov), Bambiriáda, zber papiera, Deň zdravej výživy
a ochutnávka s osvetou, Deň matiek, Bláznivý apríl pre žiakov 1.-3. ročníkov, Deň Zeme
(podujatie pre žiakov 2.-4. ročníkov), Testovanie TIMSS&PIRLS žiakov 4. ročníka, Deň pre
svoje mesto, besedy o zdravej výžive, Stop fajčeniu a drogám, Ako správne sedieť?, Marec –
mesiac knihy, spravná výchova štvrtákov, beseda v Oravskej knižnici, výchovné koncerty,
bábkové divadlo, beseda s príslušníkmi polície, karneval, divadelné predstavenia v MsKS,
exkurzie žiakov, návštevy výstav v Oravskej galérii, návšteva Oravského hradu a Múzea
oravskej dediny v Zuberci atď.
Záujmových krúžkov (ŠSZČ) bolo jedenásť a navštevovalo ich 127 detí.

Medzi

záujmové útvary patrili: tvorivá dieľňa, Lego Dacta, florbal, futbal, tenis, volejbal, hra na
gitare, angličtina v MŠ, zdravotnícky krúžok, matematický a stolný tenis. Škola vydávala
školský časopis „Kolotoč zaujímavostí“ a redakčná rada pripravila štyri relácie do
celoškolského vysielania rádia Kňažia.
Škola mala žiakov úspešných v rôznych športových, vedomostných a talentových
súťažiach. V matematickej olympiáde sa výborne umiestnil Martin Maretta, v astronomickej
súťaži „Čo vieš o hviezdach?“ Patrik Pukáč, v súťaži Vševedko SR Michal Opatera a Monika
Janotíková, v súťaži o tvarovanie keramiky a slova Lujza Blahútová, Juraj Hojo a Dominika
Durajová, v súťaži o najkrajší list Marek Jackulík, v súťaži o najkrajší komix Lujza
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Blahútová, v olympiáde anglického jazyka Michal Duraj. V matematickej súťaži „Klokanko“
sa stali úspešnými riešiteľmi Samuel Valko, Adrián Čižmárik, Peter Kršák a Monika
Janotíková. Do okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda sa zapojili Peter Dulovec,
Michal Opatera, Slavomír Šutý, Peter Hraško, Veronika Šutá, Michaela Jurigová, Natália
Kršáková, Lujza Blahútová, Juraj Hojo a Dominika Durajová.
V športových súťažiach sa M. Števek a J. Habáň umiestnili na prvom mieste v okresnom
kole cezpoľného behu. V stolnom tenise boli úspešní M. Jackulík, J. Ščasný, J. Holišík, E.
Šalata, v basketbale sa chlapci umiestnili na 3. mieste v okresnej súťaži (M. Kohár, M. Taraj,
J. Habáň, B. Petrovič, R. Kováčik, M. Trnovec a P. Kováčik), vo futbale sa umiestnilo
družstvo chlapcov na 2. mieste v okresnej súťaži (J. Habáň, M. Jackulík, P. Šinál, M.
Trnovec, P. Kováčik, P. Petrovič, J. Hojo, M. Števek, J. Dragan, M. Duraj, P. Tabačka),
družstvo mladších žiakov sa vo futbale umiestnilo na 3. mieste v okresnom kole (P. Dauda, S.
Šutý, I. Sagan, P. Hraško, P. Dulovec, D. Kramár, R. Suroviak, D. Švalec), vo volejbale
obsadili prvé miesto v okresnej súťaži (M. Taraj, J. Habáň, B. Petrovič, R. Kováčik, P. Pukáč,
P. Kováčik, M. Kohár, P. Tabačka), vo vybíjanej na 2. mieste v okresnom kole (Paluga,
Horváth, Briš, Vajdiar, Pollák, Chovanec, Urban, Dányl, Tarčák).
Vo výtvarných súťažiach boli úspešní Erika Šinálová, Anabela Blahútová, Kristína
Kajanová, Jozef Svitek, Martin Paluga, Marek Dlhoš, Katarína Kubalová, Adela Jánošová,
Ema Saganová, Monika Trančová, Eliška Karčová, Lukáš Sagan, Mariana Trančová a Simona
Beňušová. V súťaži Hviezdoslavov Kubín školu reprezentovala Alica Beňušová. V speváckej
súťaži Super Star boli úspešní Katarína Stacherová, Gabriela Lacúchová, Nina Matúšková,
Patrícia Harezníková, Soňa Batunová a Rebeka Cengelová.
Škola mala 45 rokov a v roku 2011 bola jedinou v meste, ktorá nebola komplexne
zrekonštruovaná. Mala však už vypracovaný projekt rekonštrukcie. Cez Ekofond SPP
plánovala výmenu okien a zateplenie. Z financií mesta bol zrekonštruovaný interiér
telocvične, kotolňa, strecha na dvoch budovách, osvetlenie a prestavba sociálnych zariadení.
Základná škola sa vďaka podpore nadácie „Pre deti Slovenska“ zapojila do projektu „S
deťmi pre deti“. Jeho cieľom bolo pripraviť oslavu pre deti na Medzinárodný deň detí.
Hlavnou úlohou projektu bol rozvoj životných zručností a myšlienka dobrovoľníctva. Druhý
projekt pod názvom „Babka k babce budú kapce“, do ktorého sa škola zapojila, mal naučiť
žiakov deviateho ročníka ZŠ základné finančné pojmy, zoznámiť sa s peniazmi a ich
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hodnotou, naučiť ich základnú orientáciu a rozdiely vo finančných inštitúciách. Zámer
pomáhal riešiť nedostatočné finančné vzdelanie u detí, ktoré končili základnú školu a chystali
sa odísť z domáceho prostredia, študovať v inom meste a bývať na internáte. Dostali
občiansky preukaz a stali sa viac-menej zodpovednými za seba a svoje činy.
Základná škola sa úspešne zapojila do medzinárodného projektu Comenius, ktorý pod
názvom „kultúrne dedičstvo“ združuje päť základných škôl, okrem Kňažej po jednej z Veľkej
Británie, Francúzska, Talianska a Švédska. Žiaci sa vzájomne poznávali. Každá škola mala za
úlohu predstaviť kultúrne dedičstvo svojej krajiny. Dolnokubínski žiaci sa zamerali na ľudové
tradície – rozprávky, piesne a tance. V programe boli aj vzájomné návštevy, pričom deti
bývali v rodinách.
Základná škola, Materská škola a Gymnázium Andreja Radlinského v Dolnom
Kubíne sa nazývala

Spojená cirkevná škola. Jej zriaďovateľom bola Rímskokatolícka

cirkev, Spišské biskupstvo v Spišskom Podhradí. Riaditeľom školy bol Mgr. Ľudovít Mačor.
Škola mala 29 pedagogických zamestnancov a 16 nepedagogických. Školu navštevovalo 266
žiakov, učili sa v 15 triedach. Testovania 9 sa zúčastnilo 34 žiakov. V slovenskom jazyku
dosiahli úspešnosť 55,6% a v matematike 50,6%.
Škola mala vynikajúcich žiakov. Školu prezentovali v krajskom i celoštátnom kole
technickej olympiády, ktorá pozostávala z vedomostnej i praktickej časti. Úspešní boli Michal
Meško, Michal Heško a Andrej Smoleň. Vymysleli vrhač na stolno-tenisové loptičky
a originálny stojan na mobilný telefón. Celoškolskú fyzikálnu olympiádu vyhral Martin
Čižmár, Filip Straka získal 2. miesto. V obvodnom kole matematickej olympiády sa Peter
Nemček umiestnil na 2. mieste a v biologickej olympiáde na 3. mieste. Medzi ďalších
úspešných žiakov vo vedomostných súťažiach patrili: A. Benka, L. Podstrelená, N.
Urbaníková, M. Žúbor, J. Kajanová, T. Benka, R. Zvara, D. Mrocek, Z. Kováčiková, M.
Tomán, A. Kováčiková, R. Šimková, M. Štyráková a O. Suroviak. V okresnom kole súťaže
Hviezdoslavov Kubín sa na 1. mieste umiestnil Andrej Štyrák, na 2. mieste Eva Diežková (II.
kategória) a Alexandra Mušková na 3. mieste v III. kategórii. V športových súťažiach (letnom
biatlone, behu na lyžiach, cezpoľnom behu, atletike) dosahovali výborné výsledky Lucia
Podstrelená, Ivana Diešková, Sára Machajová, Samuel Šoch, Emília Púčková a Lucia
Lachová. Na majstrovstvách okresu vo florbale a vybíjanej sa družstvá CSŠ umiestnili na 1.
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mieste, v basketbale dievčat a stolnom tenise dievčat na 2. mieste a vo volejbale dievčat na 3.
mieste.
Počas školského roka pracovalo v ŠSZČ celkom 40 krúžkov zameraných na prírodné
vedy, cudzie jazyky, šport, informatiku, kultúru, umenie a zdravovedu. Krúžky navštevovalo
355 žiakov a viedlo ich 26 vedúcich.
Cirkevná spojená škola zorganizovala na koniec fašiangov ples pre rodičov, učiteľov
a priateľov školy dňa 5. februára 2011. Celý večer sa niesol v znamení liečivej sily humoru.
Pri vstupe do sály bol každý účastník plesu zo 180 hostí dôkladne vyšetrený a posilnený
„medikamentmi“, aby bol plný sily na prichystanú zábavu a aby odolal bacilom chrípky, ktorá
„zúrila všade naokolo“. Pousádzaných hostí privítali a fašiangový večer otvorili dekan
farnosti Ľubomír Pekarčík s riaditeľom školy Ľudovítom Mačorom. Nasledoval tradičný
valčík, kultúrny program žiakov, súťaže i tombola.
Dňa 23. februára 2011 sa konal karneval pre žiakov prvého stupňa (1.-4. ročníkov), ktorý
pripravila CSŠ v mestskom kultúrnom stredisku. Poobede mali žiaci druhého stupňa
a osemročného gymnázia CSŠ školský fašiangový ples. Škôlkári CSŠ mali svoj karneval
v jedálni školy dňa 2. marca 2011.
Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne pripravila projekt pod názvom „Tehlička pre
Afriku“, ktorým chcela podporiť výstavbu studní v krajine, kde je nedostatok pitnej vody
a tým trpia deti.

Išlo o peňažnú zbierku. Školáci CSŠ sa počas pôstu pokúsili zrieknuť

sladkostí a ušetrené peniaze venovať na dobrú vec.
Dňa 25. marca 2011 si CSŠ pripomenula „Deň počatého dieťaťa“. Gymnazisti pripravili
obrazové prezentácie, ktoré premietali na veľkom plátne vo vestibule školy. Nechýbali
informačné plagáty. Chlapci rozdávali biele stužky symbolizujúce nevinnosť nenarodeného
dieťaťa.
Výstava detských výtvarných prác pod názvom „Vesmír očami detí“ bola slávnostne
otvorená v priestoroch CSŠ dňa 3. apríla 2011.
Počas „Týždňa Zeme“ sa žiaci s učiteľmi zapojili do upratovacej akcie pod názvom
„Vyčistíme si Slovensko“ v apríli 2011. Čistili blízky breh rieky Oravy a vytriedili odpad,
ktorý tam našli (plasty, sklo, papier a ostatný odpad). Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili na
besede s RNDr. Oľgou Removčíkovou, odbornou pracovníčkou Oravského múzea, ktorá ich
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oboznámila s rastúcimi chránenými druhmi rastlín na Orave. RNDr. Dušan Karaska priblížil
problematiku vyskytujúceho sa vtáctva na Orave.
Tri družstvá mladých zdravotníkov CSŠ sa zúčastnili koncom apríla 2011 regionálnej
súťaže mladých zdravotníkov, ktorú usporiadal Územný spolok Červeného kríža v Dolnom
Kubíne. V jednotlivých kategóriách získali jedno prvé miesto a dve druhé miesta. O úspech sa
zaslúžili žiaci Romana Stanická, Katarína Hešková, Alexandra Mušková, Mariana Beňušová,
Martin Čižmár, Monika Borová, Dominika Teličáková, Jozef Diškanec, Oliver Muška, Martin
Toman, Mária Vráblová, Katarína Košarišťanová, Lýdia Bielová, Zuzana Palugová
a Michaela Leginusová.
Dňa 25. mája 2011 študenti CSŠ navštívili kráľovský hrad v meste Krakov a múzeum
koncentračného tábora v Osvienčime. Tábor im pripomenul, že vojna, ktorú prežívali ich
prastarí rodičia, bola hrozná a že netreba zabúdať, aký krehký a vzácny je ľudský život a akú
má hodnotu. Koncentračný tábor Osvienčim je pre celý svet smutným pamätníkom ľudskej
nenávisti a intolerancie. Aj stovky Židov z Oravy tu bolo odvlečených v rokoch 1941-1942.
V októbri 2011 vymenilo 28 žiakov CSŠ učebňu za ubytovňu na Hutách. Bežné predmety
doplnili aktivity pod holým nebom v škole v prírode. Absolvovali výlet ku mlynom
v Kvačianskej doline prehliadku Múzea oravskej dediny – ľudovej architektúry na Brestovej
v Zuberci, kde sa dozvedeli podrobnosti o výrobe plátna a pečení chleba. Deti si pochvaľovali
akciu „hľadanie pokladu“, súťaž o geniálnu hlavičku, program „Trieda baví triedu“, večerné
čítanie a turnaj vo vybíjanej. Posledný deň v škole patril sv. omši v miestnom kostole.
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne navštevovalo 555 žiakov, z toho
4-ročné gymnázium 368 a 8-ročné gymnázium 187 žiakov v školskom roku 2010/2011. 216
žiakov ukončilo školský rok s vyznamenaním. Zo 125 absolventov školy 110 pokračovali
v štúdiu na vysokých školách a 15 nastúpili do zamestnania. Riaditeľom školy bol Mgr. Peter
Hacaj, zástupcami Mgr. Ľuboslav Kováčik a Mgr. Ján Furinda. Škola mala 19 tried, 46
pedagogických zamestnancov a 11 nepedagogických zamestnancov.
Na škole pracovalo trinásť záujmových krúžkov – literárny, dejepisný, anglického
jazyka, astronomický, chemický, divadelný, basketbalový, halového futbalu (2), volejbalový
(2),

florbalový

a kondičného

posilňovania.

Študenti

nemeckého

jazyka

písali

v medzinárodnom online časopise KICK. Na škole sa organizovali pre všetkých žiakov rôzne
mimoškolské aktivity, napríklad divadelné predstavenia, spoločenské večierky, Európsky
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deň jazykov, dni francúzskej kuchyne, kultúrno-poznávacie zájazdy, francúzska hra petang,
výchovné koncerty, medzitriedne športové súťaže vo volejbale, basketbale, florbale a stolnom
tenise.
Študenti prezentovali školu vo vedomostných, športových i umeleckých súťažiach ako
boli fyzikálna olympiáda, astronomická „Čo vieš o hviezdach ?“, olympiáda mladých vedcov,
krajské súťaže v basketbale a atletike, celoslovenské kola súťaže v basketbale a atletike (hod
oštepom), medzinárodná súťaž v plávaní telesne postihnutých v Indii. Škola organizovala
rôzne kultúrno-spoločenské aktivity na úrovni mesta, spolupracovala s neziskovými
organizáciami, so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov, so spolkom Červený
kríž, študenti sa aktívne zapájali do darcovstva krvi (Študentská kvapka krvi), uskutočňovali
zbierky pre deti zo sociálne slabších rodín, pripravili program pre seniorov v Klube
dôchodcov.
Dňa 6. októbra 2011 navštívil naše mesto veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko
Alex Hartmann. Témou stretnutia na radnici boli možnosti spolupráce v oblasti obchodných
a hospodárskych vzťahov, v cestovnom ruchu, kultúre a vzdelávaní. Alex Hartmann sa stretol
aj so študentmi a pedagógmi Gymnázia P. O. Hviezdoslava. Táto škola je už tri roky zapojená
do projektu „Školy – partner budúcnosti“, ktorý okrem finančnej a materiálnej pomoci
umožňuje študentom získať jazykové certifikáty, ktoré slúžia ako náhrada maturitnej skúšky.
Primátor mesta Roman Matejov sa vyjadril: „Spolková republika Nemecko je významný
hospodársky partner pre celú Strednú Európu. Mám radosť z toho, že Nemecko podporuje
vzdelávanie v našich školách a dáva mladým ľuďom šancu uplatniť sa na trhu práce.“
Veľvyslanec sa v kine Choč stretol s pedagógmi a študentmi, ktorý pre neho pripravili
kultúrny program.
Študentka Ivana Mrázová reprezentovala školu na medzinárodnej fyzikálnej olympiáde
mladých vedcov v africkom Durbane. Získala vynikajúce umiestnenie – bronzovú medailu
medzi tristo súťažiacimi z 50 krajín sveta.
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne mala 40 pedagogických zamestnancov, 22 tried,
6 nepedagogických, v domove mládeže a jedálni 4 zamestnancov. Riaditeľom bol PaedDr.
Ľubomír Bláha a zástupcom riaditeľa Ing. Michal Batuna. OA v Dolnom Kubíne mala
družobné vzťahy s partnerskými školami v zahraničí – s Obchodnou akadémiou v Liberci,
Trnavskou univerzitou v Trnave, polytechnickou školou vo fínskom Kemi Torniu,
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v Mníchove, Transilvánii v Rumunsku, Parme v Taliansku, Hertogenboshe v Holandsku,
v Tarnove v Poľsku a s Univerzitou v Reykjaviku na Islande. Na škole pôsobili cvičné firmy
v predmete ekonomické cvičenia a v predmete cestovný ruch. Škola ukončila sedemnásť
projektov a v roku 2011 bežalo sedem projektov: Infovek, VINDEE, Európski partneri
ontgoings, PPS, Leonardo da Vinci, Mobility, Učíme sa inovatívne, kreatívne a hravo – učíme
sa pre život a prax. Študenti pracovali v záujmových krúžkoch, ktorých bolo 31, napr.
jazykové, športové, účtovníctvo, dejepisný, matematický, informatický, Klub rozvoja
životných zručností atď.
Dňa 25. novembra 2011 sa konal „Deň Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne“, čiže
deň otvorených dverí pre verejnosť a záujemcov študovať na tejto škole. Program podujatia
bol určený pre žiakov ZŠ a pozvaných hosťov. Mohli si pozrieť niektoré učebne, ich
vybavenie, spôsob výučby atď.
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne sa zapojila do viacerých
súťaží. Napríklad osem žiakov sa zapojilo do súťaže o najlepšiu powerpointovú prezentáciu
pod názvom „Spoznaj svoj región – Dobré správy samosprávy“. Súťaž organizoval Žilinský
samosprávny kraj dňa 17. októbra 2011 pri príležitosti konania Župného dňa. V tvorivej
konkurencii 196 súťažiacich z celého Žilinského kraja bola vyhodnotená na druhom mieste
Andrea Drengubiaková z V. M triedy odboru Hotelová akadémia za prácu „Po stopách
Martina Kukučína“.
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne získala celoslovenskú
„Cenu kvality medzinárodných projektov“ dňa 1. decembra 2011. Škola sa zúčastňovala už
pätnásť rokov v súťaží projektov a zabodovala projektom „Mobilita v EÚ – štandard kvality
stratégie odborného vzdelávania SOŠ“. Realizoval sa v rokoch 2009-2010 a zúčastnilo sa ho
47 žiakov a učiteľov. Žiaci strávili v zahraničí tri týždne, učitelia jeden týždeň. Partnermi boli
firmy v Čechách, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Lichtenštajnsku, Taliansku a Grécku. Škola
chcela napĺňať motto: „Žiak bude cítiť, že všetko, čo škola pre neho robí, má, alebo hádam
bude mať zmysel a že absolvent školy prizná, že všetko, čo škola pre neho robila, malo
zmysel“.
Študentky Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Dolnom Kubíne Lenka Hlinková,
Michaela Magulová a Júlia Farská prišli s myšlienkou vytvoriť ľudskú reťaz na znak
zblíženia stredoškolákov. Príprava na akciu, ktorá bola súčasťou vzdelávacieho programu

52

Európskej únie, im trvala tri týždne. Dňa 4. októbra 2011 prerušili vyučovanie všetky stredné
školy v Dolnom Kubíne, ich študenti sa pochytali za ruky a vytvorili živú reťaz od
kolonádového mosta, cez Hviezdoslavovo námestie po Park Martina Kukučína. Do podujatia
sa zapojilo asi tisíc študentov.
Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne mala 11 tried, 305 žiakov, 31 učiteľov,
riaditeľom bol PaedDr. Peter Takáč a zástupkyňou Mgr. Eva Balková. Študentky sa zapojili
do finančnej zbierky pod názvom „Deň narcisov“ a vyzbierali 1962,3 EUR v uliciach mesta.
Škola usporiadala súťaž zdravotníckych družstiev dňa 24. apríla 2011. Tri študentky
(Kadučáková, Javornícka a Šprláková) sa zúčastnili celoštátnej medzinárodnej súťaže
v poskytnutí prvej pomoci v Brne v dňoch 2.- 3. mája 2011. Študenti vydávali školský časopis
UZLÍK.
Škola pravidelne organizovala pre svojich zamestnancov zájazdy za krásami Slovenska
a spájala ich s turistickými aktivitami, napríklad vo Vysokých Tatrách a Slovenskom raji. Dňa
1. júla 2011 sa konal výlet do Kremnice a Banskej Štiavnice. Navštívili Kremnickú
mincovňu, Múzeum gýčov, Uličku a Galériu slávnych nosov i banskoštiavnickú baňu v hĺbke
päťdesiat metrov.
Stredná odborná škola polytechnická v Kňažej mala 291 žiakov, 42 pedagogických
zamestnancov a 21 nepedagogických. 16 žiakov prospelo s vyznamenaním. Riaditeľom školy
bol Ing. Jozef Mihalko, zástupcami Ing. Tatiana Lorencová a Ing. Milan Bruncko. Študenti
mali záujem o jedenásť študijných a učebných odborov – mechanik strojov a zariadení,
mechanik nastavovač, pracovník marketingu, cukrár, viazač aranžér kvetín, autoopravár –
mechanik,

mechanik špecialista automobilovej dopravy, manažér výroby a kontroly

v automobilovom priemysle, strojárstvo – montáž a opravy, záhradníctvo a potravinárstvo.
Škola sa prezentovala na burzách škôl regiónu Orava, dňoch otvorených dverí a vydávala
časopis pod názvom „Spotrebkáčik“. Žiaci sa prihlásili do „Olympiády ŽSK“, v rámci ktorej
sa zúčastnili výtvarnej a literárnej súťaže na tému „Prevencia proti drogám“, prezentovali
svoju činnosť v škole a zúčastnili sa elektronickej prezentácie na VÚC Žilina. Medzi ďalšie
školské akcie patrili zábavný večer ku Dňu študentstva, imatrikulácia prvákov, Mikuláš
v škole, Vianočná pošta, Deň učiteľov, aprílový farebný deň, Bambiriáda, program k MDD v
Ústave sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Študenti sa zapojili do zbierky Deň narcisov,
zbierky pre n. o. Úsmev ako dar, absolvovali prednášky a besedy o ochrane životného
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prostredia, zdravom životnom štýle, filmové predstavenia, výlety do blízkeho okolia,
návštevy Oravského múzea, Oravskej galérie a Historického cintorína v Dolnom Kubíne.
Záujmové krúžky na škole navštevovalo 223 žiakov. Najväčší záujem bol o športové krúžky
(futbal, kulturistika, volejbal, atletika), o krúžok informačno-komunikačné technológie
a medzi ďalšie patrili jazykové (nemecký jazyk), matematický, etický, Mladý účtovník,
finančná gramotnosť, hudobný a novinársky. Žiaci sa zúčastnili mnohých súťaží a olympiád –
z anglického jazyka, nemeckého jazyka, občianskej náuky, matematickej súťaže Génius
logicus, súťaže v informačných zručnostiach IBOBOR, matematickej Klokan, literárnej
o najkrajšiu poviedku, súťaže v cestovnom ruchu, technickom kreslení ZENIT, súťaže Mladý
účtovník, medzinárodnej súťaže „Spotreba pre život“. V krajskom kole súťaže ZENIT sa
umiestnili na 2., 4., 5. a 7. mieste.
Škola realizovala projekt „Vzdelávanie – Premena tradičnej školy na modernú“
v spolupráci s Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Projekt bol
financovaný zo zdrojov EÚ. Jeho cieľom bolo uskutočniť prestavbu vzdelávania v škole.
Kľúčovou aktivitou bola inovácia školského vzdelávacieho programu, zavedenie nových
foriem ako napr. e-learningové a distančné vzdelávanie, pomocou ktorých žiaci získali vyššiu
konkurencie schopnosť na trhu práce. Do projektu boli zapojení žiaci učebných a študijných
odborov zameraných na strojárenstvo, potravinárstvo, ekonomiku a služby. V rámci projektu
škola kúpila moderné didaktické pomôcky, boli vybudované tri nové učebne IKT, vybavené
prenosnými počítačmi, interaktívnymi tabuľami a dátovými projektormi. Medzi ďalšie
projekty, ktoré škola úspešne realizovala boli „Otvorená škola, Grafické systémy a Mobility“.
Základná umelecká škola P. M. Bohúňa mala 685 žiakov v školskom roku 2010/2011.
Riaditeľom školy bol PaedDr. Leonard Vajdulák, zástupcami Stanislav Štrba a Jana Jelenská.
Škola mala 35 zamestnancov, z toho 32 pedagogických. Hudobný odbor navštevovalo 405
žiakov a výtvarný 280 žiakov. V školskom roku 2010/2011 hudobný odbor absolvovalo 43
žiakov a výtvarný 14. Na štúdium na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania bolo
prijatých 5 absolventov školy.
Počas školského roka 2010/2011 mala škola 130 aktivít a prezentácií pre verejnosť.
Žiaci hudobného odboru vystupovali na vernisážach výstav v Oravskej galérii, na
slávnostných zasadnutiach mestského zastupiteľstva pri odovzdávaní cien primátora
a ďakovných listov, na Dňoch mesta Dolný Kubín, koncertoch počas Kubínskej hudobnej
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jesene, na festivale Talenty pre Európu, v Oravskom múzeu (Stamic Quartet), Florinovom
dome, na koncerte pre seniorov v mesiaci úcty k starším, koncerte ku Dňu žien a matiek, na
stužkovej slávnosti, školskej besiedke, okresných, krajských a celoslovenských hudobných
súťažiach, benefičnom koncerte pre nemocnicu, triednych prehrávkach, absolventských
koncertoch, na historickom plese Meštianskej besedy, na oslavách 60. výročia založenia ZŠ J.
Matúšku, na výtvarných súťažiach Bohúňova paleta, súťaži naše mesto, najkrajšia ilustrácia
povestí českých a slovenských autorov, výstave BP-Bialsko-Biala, výstave Vianočná
pohľadnica, súťaži Žitnoostrovské pastelky,

Mudrochova paleta, Vesmír očami detí,

Najkrajšia kraslica.
Žiaci školy sa zúčastnili štrnástich súťaží a festivalov, na ktorých dostali ocenenia: 1. 24
hours piano sa zúčastnili Lucia Orošová, Klaudia Chomisteková, Erika Slušňáková, Jaroslav
Prílepok, Damián Šida, Michaela Cvachová, Michaela Povalová, Alžbeta Fedorová, Nina
Jaššová, Iveta Solivajsová, Peter Nemček, Martina Harezníková, Andrea Majchráková, Marek
Bachroň, Matúš Kľúčik, Barbora Batunová, Paulína Jackulíková, Adriana Murínová, Klára
Janigová, Martina Mišániková, Dávid Batuna a Soňa Batunová. 2. Súťaže Musica arvenzis
sa zúčastnili Alžbeta Fedorová, Ela Fedorová, Emma Gabryšová, Adriana Murínová, Zuzana
Vajduláková, Alica Matušáková, Alexandra Matušáková, Natália Plichtová a Ján Fedor. 3. Na
otváracom koncerte Kubínskej hudobnej jesene vystupovala Zuzana Vajduláková a ŠKO
Žilina. 4. Na výtvarnom salóne ZŤSP v Bratislave získala hlavnú cenu Katarína Mešková
a Zuzana Ranostajová. 5. XVII. Husľovej dielne v Žiline sa zúčastnili Kristína Hajdúchová,
Ela Fedorová, Filip Abaffy, Martin Pavlík, Michal Matis, Zuzana Vajduláková, Anežka
Kurajdová, Rebeka Drozdová, Lujza Lakoštíková, Alexandra Belušová, Petra Kučková
a Dorka Lakoštíková. 6. Ružomberskej klasickej gitary v Ružomberku sa zúčastnili Líza
Hazuchová a Natália Vicáňová. 7. Celoslovenskej klavírnej súťaže ZUŠ Schneiderova
Trnava sa v zlatom pásme umiestnili Klaudia Chomisteková a Andrea Majchráková. Lucia
Orošová sa umiestnila v striebornom pásme. 8. Súťaže Nitrianska hudobná jar Jozefa
Rosinského v Nitre a zúčastnilo 35 členov akordeónového orchestra Amandolo. 9. XVI.
ročníka regionálnej súťažnej prehliadky v štvorručnej hre na klavíri v Žiline sa v zlatom
pásme umiestnili Soňa Batunová a Dávid Batuna. 10. Na Akordeónovom festivale 2011
v Giraltovciach sa na popredných miestach umiestnili Dominika Chudiaková (1. miesto),
Andrej Kováčik (2.) a Jana Toráčová (3.). 11. Na 10. ročníku súťaže mladých spevákov
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Vrútky 2011 sa umiestnila v zlatom pásme Klaudia Chomisteková, v striebornom Alžbeta
Labudová a čestné uznanie získali Michaela Sviteková a Ester Hudecová. 12. Na súťaži
Nitrianska Lutna 2011 v Nitre sa zúčastnila Zuzana Removčíková. 13. Na Festivale Ivana
Ballu 2011 – Klavírnej Orave boli úspešní Alžbeta Fedorová a Nina Jaššová. 14. Na X.
ročníku medzinárodnej súťaže Euromussete – Goldentango v Rajeckých Tepliciach sa
v zlatom pásme umiestnila Dominika Chudiaková a v bronzovom pásme Jana Toráčová.
V júli 2011 sa konali medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy známe ako MUSICA
ARVENZIS. Kurzy absolvovali mimoriadne nadaní študenti ZUŠ, konzervatórií a vysokých
škôl. Viedli ich špičkoví pedagógovia na sláčikových nástrojoch, flautu a klavír Viktor
Derevianko (Izrael), Peter Čerman (SVK), Vesselin Paraschkevov (Bulharsko), Jozef
Kopelman (SVK), Misha Furman (Holandsko), Benzion Shamir (Izrael), Marco Terlizzi
(Taliansko), Julia Dinerstein (Holandsko), Mikhail Zemtsov (Mexiko) a Vladimír Brunner
(Nemecko). Počas deviatich dní odznelo deväť koncertov.
Poľsko-slovenské tvorivé dielne sú projektom cezhraničnej spolupráce základných
umeleckých škôl P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne a Hudobnou školou v poľskom Živci.
Učitelia a žiaci uvedených škôl absolvovali tri trojdňové stretnutia v apríli, júni a septembri
a na záverečnom koncerte vystúpili najlepší žiaci.
Základná umelecká škola Ivana Ballu v Dolnom Kubíne pôsobila v meste 20 rokov.
Riaditeľom školy bol Karol Hromádka, zamestnancov bolo 28, z toho 25 pedagogických.
Škola mala sedem predmetových komisií: 1. gitarové oddelenie (predsedníčka Anna
Murinová), 2. sláčikové (Peter Kučka), 3. dychové a spevácke (Ľubomír Kolena), 4. klavírne,
keyboardové a akordeónové (Anna Psotová), 5. hudobná náuka (Janka Hromádková), 6.
výtvarný odbor (Jana Barťáková), 7. tanečný odbor (Veronika Škyvrová). V školskom roku
2010/2011 školu navštevovalo 628 žiakov, z toho hudobný odbor 248, výtvarný odbor 286
a tanečný odbor 94. S vyznamenaním prospelo 516 žiakov a na stredné školy s umeleckým
zameraním sa hlásilo 5 žiakov.
Aktivity školy boli významné a prezentovali mesto. Škola usporiadala XVI. ročník
hudobného festivalu Ivana Ballu, ktorý sa delil na súťaže „Klavírna Orava Kláry Havlíkovej,
Mladí gitaristi a Husľové talenty“. Škola sa podieľala na sprievodnom programe
Hviezdoslavovho Kubína, Kubínskeho jarmoku, Koncertu pre mesto, Vianočnom koncerte,
Novoročnom koncerte. Žiaci sa zúčastnili súťaže Tanečný Kubín. Ľudová hudba Karola
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Hromádku a Detská ľudová hudba vystupovali na Folklórnom dni mesta Dolný Kubín,
Nižnianskych minisynkopách, Podroháčskych folklórnych slávnostiach a Dni otvorených
dverí ZUŠ. Žiaci výtvarného odboru prezentovali svoje diela na výstave pod názvom
„Absolventi 2011“ v mestskom kultúrnom stredisku. Pripravili tu aj tradičnú výstavu pod
názvom „Inšpirácie 2011“.
Škola bola zapojená do európskych projektov, vďaka ktorým realizovala spoluprácu so
ZUŠ v meste Giurgiu v Rumunsku a so školou v poľskom Sanoku.
Mimoriadne úspechy na súťažiach a festivaloch dosiahli žiaci hudobného odboru Laura
Záňová, Radovan Hrkeľ, Zuzana Lučivňáková, Ivana Bírová, Andrej Benka, Juliana
Grandtnerová, Michaela Sopúchová, Zuzana Blašková, Andrea Veronika Fedorová, Lucia
Blašková, Eva Babinská, Katarína Cabanová a Agáta Kováčová. Tanečná skupina SHOT sa
v kategórii hip hop detí umiestnila na 2. mieste v krajskom kole súťaže. Juniori tanečnej
skupiny B-Up sa umiestnili v krajskej súťaži na 2. mieste a deti tanečnej skupiny STD na
treťom mieste. V celoštátnej tanečnej súťaži sa skupina B-Up umiestnila na 3. mieste. Žiaci
výtvarného odboru dosiahli úspechy na súťažiach „Bohúňová paleta (26 žiakov), Lidice 2011,
Žitnoostrovské pastelky, Bienale grafiky detí a mládeže v Toruni, Vianočná pohľadnica, Moje
mesto, Rozprávkové šarkany, Povesti a legendy a Výtvarné spektrum v Čadci“.
ZUŠ I. Ballu podporila kultúrnym vystúpením 24-hodinový maratón v in-line korčuľovaní
na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne. V podaní hudobnej skupiny Booblefuck zaznelo šesť
vlastných skladieb, ktorými sa predstavili talentované speváčky Alexandra Skirčáková
a Zuzana Palugová, gitaristky a autorky textov piesní. Na gitare ich sprevádzal ich učiteľ K.
Škvarka, ktorý bol autorom hudby. Vystúpila tiež skupina Song s rockovými hitmi
zahraničných interpretov.
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím a ZŠ Janka Matúšku
v Dolnom Kubíne usporiadali tretí ročník podujatia „Nočné táborové čítanie“ v Srňacom
v júli 2011. Podujatie bolo podporené z charitatívneho fondu Lion a sponzorskej pomoci
hotela Orava Srňacie.
Od 1. novembra 2011 Mesto Dolný Kubín zvýšilo poplatky za stravné v zariadeniach,
ktorých

bolo

zriaďovateľom.

V materských

a v základných školách o päť centov.

školách

zdražel

obed

o šesť

centov
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Mesto Dolný Kubín sa staralo o sedem materských škôl: MŠ III. na ul. Obrancov
mieru, MŠ V. na ul. Na Sihoti, MŠ VII. na Námestí Slobody, MŠ XIII. na ul. Odbojárov, MŠ
XVIII. na ul. Chočskej, MŠ pri ZŠ Komenského a MŠ XIX. na ul. Záskalickej.
Dňa 21. júla 2011 sa konala prednáška na tému „Výchova a vzdelávanie detí v súlade
s pedagogikou Márie Montessori“ v Materskej škole na ulici Obrancov mieru. Prednášali
Martina Jokelová Ťuchová a Jordán Jokel z Bratislavy, odborníci na túto problematiku.
Montessori pedagogika zdôrazňuje slobodu dieťaťa, jeho prirodzenú aktivitu a záujem
o poznávanie.
Centrum voľného času detí a mládeže – Domček v Dolnom Kubíne pripravil pri
príležitosti Dňa zeme, ktorý v tomto roku pripadol na veľkonočné prázdniny, zaujímavé
stretnutie – prednášky a besedy s pracovníkmi Oravského múzea P. O. Hviezdoslava RNDr.
Oľgou Removčíkovou, RNDr. Dušanom Karaskom, RNDr. Jaroslavom Kociánom a Petrom
Tomáňom. Žiaci sa dozvedeli o ich výskumoch v prírode, premietali sa filmy a diapozitívy
o rastlinách, hubách, vtáctve a neživej prírode. Besied sa zúčastnilo 300 žiakov so svojimi
učiteľmi. Aby bol Deň zeme úplný, žiaci vyčistili od odpadkov záhradu Domčeka a vyzbierali
všetky popadané šušky v parčíku pred centrom.
Centrum voľného času detí a mládeže – Domček ponúkal cez letné prázdniny letné
tábory. Absolvovalo ich 150 detí v siedmich turnusoch. Každý letný tábor mal svoj
špecifický názov, napríklad „Rok olympionika, Indiánsky letný tábor, Ahoj kamoši, nikto
nelenoší, Túlavé topánky, Pirátske leto, Adrenalínový letný tábor“. Program bol pestrý
a zaujímavý – súťaže, hry, výlety za atrakciami do okolia mesta, plavba loďou na Oravskej
priehrade, raftovanie po Váhu, jazdenie na koni, hľadanie pokladu na Gäceli, cesta lanovkou
na Malinô Brdo, návšteva lanového parku Tarzanka v Ružomberku. Denne navštevovalo
Domček asi 35 detí cez letné prázdniny. Ak pršalo, zábavu našli v Domčeku.
Centrum voľného času – Domček v Dolnom Kubíne zorganizovalo II. ročník technickej
olympiády žiakov základných škôl. Úlohou súťaže bolo motivovať žiakov k tvorivej
činnosti, podporovať záujem o techniku, prispievať k uvedomelej voľbe povolania
a orientovať žiakov ZŠ k štúdiu na technických odboroch. Súťaže sa zúčastnilo dvadsať
žiakov zo siedmich základných škôl Oravy. Z Dolnokubínčanov bol úspešný Martin Šinál
z CSŠ a postúpil do krajského kola súťaže.
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Združenie mladých Laura, sestry seleziánky a SCVŠ Laura organizovali pre deti cez letné
prázdniny zaujímavý program, ktorý nazývali „putovné prázdniny“. V Dolnom Kubíne mal
tzv.

puťák dlhoročnú tradíciu. Absolvovali ho pešo a niekedy aj autobusom. Napríklad

absolvovali výstup na Šíp, navštívili Liptovský hrad, Šútovské vodopády, Jánošíkove diery
atď. Prímestský prázdninový tábor pre deti u sestričiek seleziánok ponúkal množstvo
zaujímavých hier, súťaží, besied a poučenia.

Kultúra
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne nemalo dostatok finančných prostriedkov
na opravu vonkajšej fasády a preto vypracovalo projekt „Za kultúrou do uličky“. Medzi
MsKS a ZUŠ mal vzniknúť priestor pre alternatívne umenie. Riaditeľka MsKS v Dolnom
Kubíne Mgr. Jana Greššová oslovila umeleckú priemyslovku v Ružomberku. Ako prvý sa
prihlásil Radovan Straka s nápadom prekryť ventilačné rúry za MsKS grafitmi. Študent
zhotovil na Hviezdoslavov Kubín aj básnikovu postavu vo vlastnom prevedení. Projekt
poskytoval realizáciu pre začínajúcich autorov.
Havarijný stav strechy na budove MsKS sa vyriešil prenájmom strechy pre solárne
panely. Tisíc dvesto metrov štvorcových si prenajala firma AB Solar za 2040 EUR ročne.
Ministerstvo kultúry SR podporilo sumou 3000 EUR projekt Mestského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubíne pod názvom „Dostupná AZÚM (MÚZA)“. Telesne postihnutí
umelci a návštevníci sa vďaka novým výstavným panelom ľahšie dostanú k vystaveným
dielam. Mestské kultúrne stredisko zo získaných peňazí vynovilo šestnásť prenosných
panelov a zorganizovalo štyri výstavy. Ako prvý sa verejnosti predstavil dolnokubínsky
amatérsky fotograf Peter Gáll dňa 20. októbra 2011. Žiaci špeciálnej školy vystavovali od 7.
novembra 2011, koniec novembra a začiatok decembra patril fotografiám Zuzany Kršákovej
a Veroniky Jurčíkovej.
Chronologický zoznam a výkaz podujatí Mestského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne uvádzame v časti tejto kapitoly pod názvom „Kronika kultúrnych podujatí počas
roka 2011“.
Oravská galéria

v Dolnom Kubíne začala rok 2011 výstavou obrazov Vojtecha

Kolenčíka pod názvom „Maľby“ vo veľkej výstavnej sieni a výstavou fotografií Jána
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Sekala v malej výstavnej sieni dňa 13. januára 2011. Vojtech Kolenčík, docent na Katedre
grafiky a iných médií VŠVÚ v Bratislave, sa okrem grafiky a maľby venuje aj kresbe,
knižnej ilustrácii a grafickému dizajnu. Usporiadal mnoho výstav doma i v zahraničí. Výstava
fotografií pod názvom „Prehliadnuté momenty“ Jána Sekala, českého autora, žijúceho vo
Francúzsku, zachytávala zvyčajné výseky reality z mestského prostredia, ktoré bežne
prechádzame bez povšimnutia. Osobitým bol autorov prístup zameriavajúci sa na detail,
najmä z okna, ktoré dominovali celému zobrazeniu. Výstavy trvali do 20. marca 2011.
Dňa 24. marca 2011 sa v Oravskej galérii konala vernisáž dvoch výstav. Vo veľkej
výstavnej sieni si Dolnokubínčania pozreli tvorbu Pavla Ruska pod názvom „O krok bližšie“
a v malej výstavnej sieni niťokresbu Vlasty Žákovej.
Dňa 5. mája 2011 sa konala vernisáž putovnej výstavy ocenených diel umelcov do 35
rokov v malej výstavnej sieni Oravskej galérie. Na výstave pod názvom „Maľba“ svoje diela
predstavili výtvarní umelci Andrea Bartošová, Michal Bôrik, Michal Czinege, Eva Činčalová,
Jarmila Džuppová, Alexandra Fazekašová, Ľudmila Hrachovinová, Juraj Kollár, Monika
Pascoe Mikyšová, Juliana Mrvová, Erik Šile, Ján Vasilko a Ivona Žirková.
Oravská galéria v Dolnom Kubíne pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií dňa
18. mája 2011 pripravila komentovanú prehliadku výstavy pod názvom „O krok bližšie“
v podaní Pavla Ruska. Pre rodiny s deťmi pripravila tvorivé aktivity. V týždni od 16. mája do
19. mája 2011 sa organizované školské skupiny zapájali do „Superkvízu – spoznávajme
galériu“. Návšteva stálych expozícií bola spestrená tvorivou interpretáciou obrazov a všetci
mali vstup do galérie bezplatný.
Dňa 16. júna 2011 sa konala vernisáž nových výstav v Oravskej galérii. Vo veľkej
výstavnej sieni vystavovali svoje výtvarné diela Braňo Jánoš a Pavol Hammel. V malej
výstavnej sieni predstavil svoju tvorbu bratislavský sochár Róbert Szittay pod názvom
„Tváre hmoty“.
Riaditeľka Oravskej galérie PhDr. Eva Luptáková získala ocenenie v súťaži
„Výnimočné ženy Žilinského kraja“ Cenu za 3. miesto v kategórii veda – umenie si
slávnostne prevzala dňa 29. júna 2011 na pôde úradu Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž
vyhlásil Inštitút rodovej rovnosti a hlasy dostala aj od obyvateľov Oravy.
Vernisáže nových výstav v Oravskej galérii sa konali v septembri 2011. Vo veľkej
výstavnej sieni známy výtvarník prof. VŠVÚ Ivan Csudai a žiaci 4. ateliéru predstavili
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výtvarné diela pod názvom „Consistent“. Štvrtý ateliér je odbornej verejnosti známy ako
ateliér, ktorý sa primárne orientuje na maľbu. Výstava ponúkala obrazy geometrickej maľby,
obrazy zviditeľňujúce farby a elementárne tvary, rovnako aj obrazy s akcentom na figuráciu.
Niektorí z vystavujúcich sa pokúsili zachytiť ľudí v prostredí ich prirodzeného sveta, ukázať
ich akoby z odstupu, pričom táto dištancia vedome hľadala v dôverne známom svete také
stránky, ktoré sú v každodennom živote prehliadnuté. Iní sa zase zamerali v maľovaní využiť
silu obrazotvornosti, zamerali sa tvorbu svetov existujúcich na hranici reálneho a nereálneho
sveta. V malej výstavnej sieni si návštevníci pozreli kresby z rokov 1969-1987 umelca Juraja
Meliša pod názvom „Ad fontes, K prameňom“. Juraj Meliš je známy aj ako sochár.
VIII. ročník výstavy detských prác pod názvom „Kreslili sme v galérii“ predstavil
v septembri 2011 verejnosti výtvarné práce, ktoré vznikli počas tvorivých dielni v Oravskej
galérii.
Dňa 10. novembra 2011 sa konali vernisáže nových výstav v Oravskej galérii. Vo veľkej
výstavnej sieni Župného domu si návštevníci pozreli 130 fotografií Igora Grossmanna pod
názvom „Vybrané z archívu času“, ktoré predstavovali panorámu fotografovej tvorby
z rokov 1950-2008. Fotografie vyjadrovali príbehy ľudí, odhaľovali radosti i každodenné
bôle, hľadali netradičné pohľady i prekvapujúce súvislosti. V malej výstavnej sieni vystavoval
kolekciou fotografií aktov v štýle glamour a intímnych portrétov výtvarník Vlado Bača pod
názvom „Z intímneho denníka“. Akoby v opare citlivo zobrazil ženské portréty a akty, ktoré
zdramatizoval svetlom dopadajúcim z okna so žalúziami. Výstavy trvali do 8. januára 2012.
Oravská galéria sa zapojila do II. ročníka akcie „Deň študentstva v kultúre“ a poskytla
študentom voľný vstup do svojich expozícií. Podobná ponuka platila aj v Oravskom múzeu P.
O. Hviezdoslava.
V roku 2011 sa Oravskej galérii podarilo získať z dotačného systému Ministerstva kultúry
SR dotáciu na projekt „Reštaurovanie barokových plastík“. Dotácia vo výške 3450 EUR
umožnila galérii komplexnú reštauráciu troch drevených plastík anjelov z 18. storočia,
ktoré sú súčasťou rozsiahlej zbierky sakrálneho umenia v Oravskej galérii. Výtvarné umenie
Oravy a systematické

budovanie jeho zbierky

bolo od založenia Oravskej galérie jej

primárnou špecializáciou. Z toho prirodzene vyplynulo aj ďalšie zameranie galérie na ľudové
a insitné umenie. Neoddeliteľnou súčasťou zberateľskej

činnosti galérie

je aj odborná

ochrana umelecko-historického dedičstva. Preto Oravská galéria zabezpečuje odborné
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ošetrenie zbierkových predmetov – ich konzervovanie a reštaurovanie. Reštaurátorka Mgr.
art. Michaela Poliaková Addová sa pri všetkých reštaurátorských prácach pridržala
prvoradého zámeru zosúladiť muzeálny spôsob reštaurovania,

zameraný na konzerváciu

dochovaného originálu, s požiadavkou estetického a vizuálneho zjednotenia prezentovanej
plastiky.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Čaplovičova knižnica ponúkala verejnosti
výstavu pod názvom „Posol piesňovej kultúry“ o Jurajovi Tranovskom, autorovi
evanjelického spevníka Cithary sanctorum. Výstava trvala do konca januára 2011. Dňa 10.
januára 2011 sa v Čaplovičovej knižnici konal odborný seminár na tému „Juraj Tranovský,
posol piesňovej kultúry“. S odbornými referátmi vystúpili z Dolného Kubína Mgr. Katarína
Ileninová, vedúca Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne a Mgr. Rastislav Stanček,
zborový farár Evanjelickej cirkvi a.v. v Dolnom Kubíne. Podujatie pripravila vedúca
Čaplovičovej knižnice Mgr. Katarína Ileninová v spolupráci s Múzeom v Tešíne.
Oravské múzeum ponúkalo záujemcom výstavu pod názvom „Rok Martina Hattalu na
Orave“ pri príležitosti 190. výročia narodenia jazykovedca. Výstava bola inštalovaná
v Literárnej expozícií P. O. Hviezdoslava. Spomienkové pásmo pod názvom „Keď obzriem
sa svojom po živote ...“ pripravilo Oravské múzeum dňa 28. novembra 2011 pri príležitosti
190. výročia narodenia Martina Hattalu a 90. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava v expozícii P.
O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Počas roka 2011 navštívilo expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava 203.730
návštevníkov. Najväčší podiel tvorili domáci turisti (60,62%), potom z Poľska (21,67%),
Čiech (11,43%), Maďarska, Ruska, Litvy, z ostatných štátov Európy, Ameriky i Ázie.
Najväčší záujem bol o Oravský hrad, ktorý navštívilo 159 577 návštevníkov. Oravské
múzeum venovalo veľkú pozornosť edičnej a výstavnej činnosti. Vydalo monografiu
„Kurucké vojny a ich odkaz v histórii“ a XXVII. Zborník Oravského múzea. PhDr. Zdenka
Porubčinová publikovala štúdiu o pozoruhodných dielach zo 16. storočia v Čaplovičovej
knižnici a PhDr. Soňa Maťugová článok „Postoj mešťanov Dolného Kubíne k židovskej
komunite v rokoch 1720-1918“. Ďalšími autormi z Dolného Kubína boli PhDr. Martin
Chmelík, PhDr. Dagmar Kubištová, RNDr. Oľga Removčíková a Mgr. Katarína
Ileninová. Oravské múzeum počas roka 2011 ponúklo verejnosti šestnásť výstav.
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Vo Florinovom dome sa konali výstavy. V januári a februári si mohli návštevníci
pozrieť výstavu pod názvom „Bolo raz jedno remeslo“. Od začiatku marca do 15. mája 2011
bola sprístupnená pozoruhodná výstava pod názvom „Liptovskí murári pomáhali stavať
Budapešť“. Oravské múzeum ju prevzalo zo Slovenského národného múzea v Martine.
Výstava pod názvom „Východná Ázia“ trvala od 23. mája do 24. júla 2011. Podľa kurátorky
Mgr. Kataríny Ileninovej je zaujímavá hlavne pre deti. Všetky vystavované kusy, mapy
a listiny

boli zo zbierok Oravského múzea – Čaplovičovej knižnice a od súkromných

zberateľov. Ďalšia výstava vo Florinovom dome pod názvom „Podoby doby“ bola o diele
výtvarníka Hieronýma Balku. Návštevníci si mohli pozrieť výstavu v dňoch 1. augusta – 11.
septembra 2011. RNDr. Oľga Removčíková pripravila zaujímavú výstavu pod názvom
„Rastliny v živote človeka“. Trvala v dňoch 19. septembra -30. októbra 2011. Dňa 7.
novembra 2011 sa konala vernisáž výstavy diel grafika a fotografa Laca Pagáčika pod
názvom „Kubínske portréty“. Autor vybral na výstavu fotografie z ulíc a divadelného javiska
v našom meste. Výstava trvala do 4. decembra 2011. Dňa 12. decembra 2011 sa konala
vernisáž výstavy fotografií Veroniky Jurčíkovej pod názvom „Nemé obrázky“.
Oravské a Kysucké múzeum sa podieľali na spoločnom projekte, ktorého výsledkom bola
kniha pod názvom „Alchýmia v Čaplovičovej knižnici“ od autora Miloša Jesenského,
riaditeľa Kysuckého múzea. V knižnej zbierke Vavrinca Čaploviča v Dolnom Kubíne sa
nachádza 480 zväzkov chemickej literatúry vydanej v rokoch 1500 – 1810. Väčšinu z nich
tvoria vzácne alchymistické diela, napísané prevažne v latinčine a nemčine. Najobsiahlejší
tematický celok novej dvestostranovej knihy tvorí analýza diel štyridsiatich najvýznamnejších
autorov a editorov alchymistických spisov vrátane Bacona, Paracelsa či Sendivogia.
Dňa 8. novembra 2011 uplynulo deväťdesiat rokov od smrti Pavla Országha
Hviezdoslava. Oravské múzeum pripravilo spomienkové podujatie.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne si pripomenula 60. výročie
svojho založenia. Posledný marcový týždeň bol plný rôznych zaujímavých podujatí pri
príležitosti „Týždňa slovenských knižníc“. Návštevníci si pozreli výstavu o dejinách
knižnice, zúčastnili sa besedy so spisovateľmi Antonom Laučekom, Miroslavom Sanigom,
Ivanom Daudom, konal sa deň otvorených dverí, slávnostný zápis prvákov za čitateľov
knižnice a ich pasovanie za rytierov pekného slova, tradičné podujatie „Noc s Andersenom“.
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Prvú medzinárodnú konferenciu v rámci slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce
v kultúre zorganizovala Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s knižnicou
v Limanowej dňa 23. februára 2011. Program pod názvom „Desaťročie 2001-2010 – vstup
do nového milénia“ sa uskutočnil v aule Obchodnej akadémie a účastníci si vypočuli šesť
odborných referátov.
Dňa 24. apríla 2011 sa konala medzinárodná konferencia pod názvom „V čítaní je
poznanie“,

ktorú

pripravila

Oravská

knižnica

Antona

Habovštiaka

v spolupráci

s Regionálnou knižnicou v Karvinej v aule Obchodnej akadémie. Aktivita sa realizovala
v rámci projektu „Darujme si kúsok historických tradícií“, spolufinancovaného Európskou
úniou, Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci projektu cezhraničnej spolupráce SR
a ČR v rokoch 2007-2013.
Oravská knižnica A. Habovštiaka a týždenník MY Oravské noviny zorganizovali VIII.
ročník súťaže školských časopisov dňa 23. júna 2011. Porota hodnotila trinásť časopisov.
Prvé miesto získal časopis „Únik“ ZŠ a MŠ v Habovke, druhé časopis „Kohútik“ ZŠ J.
Matúšku v Dolnom Kubíne a tretie miesto časopis „Sused“ ŠZŠ pre žiakov s telesným
postihnutím a DSS pre deti a dospelých v Dolnom Kubíne.
Oravská knižnica A. Habovštiaka v spolupráci s mestskou televíziou Infoštúdio Dolný
Kubín a týždenníkom MY Oravské noviny zorganizovala IV. ročník súťaže o titul „Kniha
Oravy 2011“. Čitatelia hlasovali o sedemnástich knihách. V prvej kategórii – beletria – sa na
prvom mieste umiestnila kniha „Putovanie s Duchom dávnych čias“ od autora Petra Hubu,
na 2. mieste kniha „Živá reklama“ od Jozefa Kaščáka a na treťom mieste „Mladá slovenská
poviedka 2011“ od autorov Miroslava Žabenského a Márie Janotíkovej. V druhej kategórii –
odborná literatúra – boli výsledky nasledovné: 1. miesto kniha „Vidiecke šľachtické sídla“ od
autorov Tomáša Januru

a Michala Čajku, 2. miesto „Monografia Zuberec“, ktorá bola

výsledkom práce osemnástich autorov, medzi nimi PhDr. Soni Maťugovej Nemčekovej
a Mgr. Evy Vrlákovej z Dolného Kubína, pod vedením zostavovateľky PhDr. Cecílie
Matysovej zo Zuberca. Na 3. mieste sa umiestnila kniha „Desaťročie 2001-2010 vstup do
nového milénia“ od autoriek Janky Gvoždiakovej a Haliny Matras. Medzi ďalšie nominované
knihy do súťaže Kniha Oravy 2011 patrili: v prvej kategórii (beletria) Jozef Blaha:
„Spomienky a životné vyznania II.“, a v druhej kategórii (odborná literatúra) Peter Andráš –
Dušan Meško: „Dejiny rodu Meško 1190-2010“, František Bizub a kol.: „Aktívny
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osemdesiatnik“, Darina Dudášová: „V zrkadle času. Dejiny Evanjelického a. v. cirkevného
zboru v Párnici“, Svetlana Jonáková – Mária Andrisová – Nataša Markovičová: „Základná
škola Janka Matúšku Dolný Kubín – 60. výročie“, Petr Ludbik – Petr David: „Stredné
Slovensko“, Michal Mačička: „Praktický odchov včelích matiek“, Augustín Maťovčík:
„Poklady dejín a kultúry Oravy“, Pavol Parenička – Adam Záň: „Rodom a srdcom z Oravy.
Oravci v slovenskej kultúre, literatúre a vede“, František Mikloško: „Desať spravodlivých.
Ľudia, knihy, dokumenty 1985-2010“ a Kolektív autorov: „Polstoročie Spojená škola
Tvrdošín“.
Dňa 22. septembra 2011 sa konala prezentácia novej knihy Petra Hubu pod názvom
„Putovanie s Duchom dávnych čias“ v náučnom oddelení Oravskej knižnice A. Habovštiaka.
Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne pripravila pre záujemcov výstavu
pod názvom „Po stopách osobností Moravsko-sliezskeho kraja“ v dňoch 24. októbra – 30.
novembra 2011.
Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne pripravila pre verejnosť stretnutie so
strážcom Národného parku Veľká Fatra a správcom vtáčej rehabilitačnej stanice v Zázrivej
Metodom Macekom v rámci cyklu „Kreslo pre hosťa“ dňa 30. novembra 2011. Dňa 20.
decembra 2011 sa konalo ďalšie podujatie cyklu „Kreslo pre hosťa“, tentoraz so
spisovateľkou Blaženou Mikšíkovou z Dolného Kubína.
Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne pripravila ďalšie stretnutie v rámci
cyklu „Kreslo pre hosťa“ dňa 30. novembra 2011 s horolezcom Ladislavom Ďuroškom.
Podujatie sa konalo v rámci projektu „Výpravy za vzájomným kultúrnym poznaním“,
finančne podporeného z fondov EÚ.
Oravská knižnica A. Habovštiaka každoročne udeľovala titul „Priateľ knižnice“. V roku
2011 ho dostali Oľga Kasalová, dlhoročná zamestnankyňa Oravskej knižnice v Dolnom
Kubíne a Štefan Jakoby (†2012), bývalý evanjelický a. v. farár v Jasenovej.
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne aj v tomto roku umožnilo záujemcom
získať nové poznatky a skúsenosti s folklórnym súborom alebo skupinou. Na základe
potvrdenia o akreditácii Ministerstva školstva SR otvorilo druhý ročník akreditovaného
cyklického vzdelávania „Tradícia folklóru dnes“, na ktorom účastníci získali odborné
vedomosti zo základov folkloristiky, prehľad slovesného, hudobného a tanečného folklóru
a poznatky z oblasti rodinných a kalendárnych obyčajov a zvykov na území Slovenska.
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Prostredníctvom metód a foriem terénneho výskumu vo folkloristike a etnológii dostali
i praktické zručnosti s vyhľadávaním, dokumentovaním a následne scénickým spracovaním
a využitím folklórneho materiálu vo folklórnom kolektíve. Absolventi cyklického vzdelávania
boli kompetentní viesť folklórne teleso, viesť pohybovú prípravu a získali všeobecný
etnografický rozhľad. Podujatie začalo 4. novembra 2011 v Dolnom Kubíne a uviedla ho doc.
PhDr. Hana Hlôšková, CSc. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, predsedníčka
Národopisnej spoločnosti Slovenska. Prednášala o vývoji národopisu, o problematike
folkloristiky, umožnila účastníkom získať základnú orientáciu v dostupnej národopisnej
literatúre, encyklopédiách, priblížila osobnosti folklorizmu, žánre folkloristiky, venovala sa
i terénnemu výskumu v etnológii a folkloristike. Stretnutia s ďalšími odbornými lektormi
tvorili teoretické multimediálne prednášky, zážitkové učenie – hudobné, fotografické
i filmové ukážky, praktickú inštruktáž, tréning a cvičenie. Záverečná skúška účastníkov sa
konala v septembri 2012.
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pripravilo VIII. ročník celoslovenskej
súťaže pod názvom „Mladá slovenská poviedka“. Do súťaže sa prihlásilo 120 autorov.
Vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 26. októbra 2011. Práce posudzovala odborná porota
v zložení: Prof. PhDr. Eva Kollárová, CSc. (predsedníčka), Prof. PhDr. Etela Farkašová,
CSc., PaedDr. Július Lomenčík, PhD., PhDr. Jozef Brezovský a Mgr. Ján Štepita, spisovateľ.
Medzi úspešných Dolnokubínčanov patrili: Juraj Vasek za poviedku „Zlodej“, Nina
Krúpová za poviedku „Nezvyčajný sen“, Jakub Medvecký za poviedku „Mars žije, rastie
tam krásna tráva“ a Tatiana Karkošková za poviedku „Svet je malý“. Podľa vyjadrenia
predsedníčky poroty, autori príjemne prekvapili vzdelanosťou, rozhľadenosťou a talentom.
Kronika kultúrnych podujatí počas roka 2011:

-

Mestské kultúrne stredisko zrušilo konanie mestského reprezentačného plesu pre
nízky záujem občanov. Po tom, čo na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne prepustili
niektorých zamestnancov a vyhlásili výberové konanie na miesta vedúcich odborov,
niektorí zamestnanci zrušili svoju účasť na mestskom plese. Odhlásilo sa 45 ľudí,
takže podľa riaditeľky MsKS sa pre zvyšných zamestnancov neoplatilo organizovať
mestský ples.
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-

Dňa 6. januára 2011 sa konal tradičný Novoročný koncert v kostole sv. Kataríny
Alexandrijskej.

Program otvoril novoročným prianím pán dekan prof. Ľubomír

Pekarčík, po jeho vystúpení zavinšoval prítomným zborový farár ECAV Mgr.
Rastislav Stanček a nakoniec sa ku všetkým prihovoril nový primátor mesta Mgr.
Roman Matejov. Všetci, ktorí prijali pozvanie, mali možnosť zažiť neopakovateľný
umelecký zážitok vďaka Žilinskému miešanému zboru pod vedením Štefana
Sedlického. V repertoári dominovala sakrálna zborová tvorba klasických i súčasných
skladateľov ako napr. Claudia Monteverdiho, Piotra Iljiča Čajkovského, Mikuláša
Schneidera Trnavského, W. Kilara, Zděnka Lukáša, Pavla Kršku a Franza Biebla.
Zaujímavým prvkom koncertu bolo aj rozostavenie sa speváckeho zboru pri dvoch
skladbách programu, ktoré ešte zvýraznilo vynikajúcu akustiku chrámu.
-

Dňa 15. januára 2011 sa konal v divadelnej sále MsKS tanečný work shop pod
názvom „Hip hop fakulta s lady Mel“.

-

Do 17. januára 2011 trvala vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne výstava pod názvom „Vianočná pohľadnica“.

-

Dňa 23. januára 2011 sa Veličianske ochotnícke divadlo predstavilo klasickou
veselohrou od Tajovského „Statky – zmätky“. Pre veľký úspech sa konala repríza
predstavenia dňa 26. marca 2011.

-

Historický maškarný ples Meštianskej besedy v Dolnom Kubíne sa konal
v estrádnej sále MsKS dňa 18. februára 2011.

-

Dňa 19. februára 2011 sa v Dolnom Kubíne uskutočnil V. ročník „Svetového dňa
sprievodcov“, ktorého sa zúčastnilo 73 obyvateľov mesta. Cieľom podujatia bolo
priblížiť obyvateľom a turistom historické skvosty mesta. Všetci záujemcovia
o prehliadku mesta sa stretli na Námestí slobody pred MsKS a potom absolvovali trasy
na Židovský cintorín, na výstavu o Jurajovi Tranovskom v Oravskom múzeu P. O.
Hviezdoslava a prehliadku Evanjelického chrámu a. v. Mesto Dolný Kubín sa v tejto
celoslovenskej aktivite umiestnilo na 8. mieste.

-

Dňa 21. februára 2011 pripravila Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne
spomienkové literárno-tematické pásmo „Jozef Gašparík Leštinský“ pri príležitosti
150. výročia narodenia oravského rodáka. Podujatie sa konalo v priestoroch čitárne
Oravskej knižnice.
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-

Do 28. februára 2011 mohli autori, píšuci poéziu a prózu, prihlásiť svoje práce do
literárnej súťaže FLORINOVA JAR. Literárnu súťaž vyhlásil primátor mesta Mgr.
Roman Matejov a občianske združenie Homo Erectus o Cenu mesta Teodora Herkela
Florina. V tomto roku sa konal desiaty ročník súťaže a prihlásilo sa 62 autorov.
Porota v zložení Juraj Lukáč, redaktor novín Orava, Ondrej Ivan, akademický maliar,
Miro S. Líška, básnik, Peter Medvecký – hudobník, vyhodnotila práce nasledovne: I.
kategória – za poéziu: 1. miesto Jana Piknová zo Starej Ľubovne, 2. Eva Viktória
Malíková z Čadce, 3. Katarína Petríková z Považskej Bystrice, - za prózu: 1. miesto
Pavol Stuchlý z Dolného Kubína, 2. Jakub Medvecký z Dolného Kubína, 3. Ivan
Petrovič z Trstenej. II. kategória: - za poéziu: 1. Miroslav Kapusta z Banskej Bystrice,
2. Roman Beňo z Trnavy, 3. Štefan Zvarík z Brezovej pri Žiline, - za prózu: 1.
Veronika Samková z Košíc, 2. miesto Anka Valentýniová Zaježková zo Zvolena, 3.
Dana Chovancová z Dolného Kubína. Diplomy za poéziu dostali Mária Čuchtová
a Miriam Rusinková zo ZŠ a MŠ Sedlice. Zvláštne ocenenie primátora mesta
a občianskeho združenia Homo Erectus dostali Anna Gordan z Košíc a Jozef Páleník
zo Svinnej.

-

Dňa 5. marca 2011 sa konal koncert známej dolnokubínskej kapely Oravia – Deep
Purple revital. Pripravil ho Klub 77.

-

Dňa 8. marca 2011 sa v Dolnom Kubíne konala folklórna „Rozlúčka s fašiangmi“ na
Námestí slobody. O kultúrny program pod názvom „Fašiangy sa krátia, už sa
nenavrátia“ sa postarali folklórne skupiny Malé Rosičky a Rosička rosa.

-

Dňa 9. marca 2011 sa v divadelnej sále MsKS konalo divadelné predstavenie pre
najmenších pod názvom „Brána slnka“.

-

Dňa 10. marca 2011 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konalo predstavenie
Spišského divadla pre deti.

-

Dňa 13. marca 2011 sa konalo divadelné predstavenie hry „Perón“ v podaní divadla
„Východná Európa“. Podujatie pripravil Klub 77“.

-

Dňa 16. marca 2011 sa konalo tanečné predstavenie írskeho súboru „Merlin“ pod
názvom „Fantasy of Dance“ v divadelnej sále MsKS.

-

V dňoch 17.- 22. marca 2011

sa konali v divadelnej sále MsKS IX. Kubínske

divadelné dni, regionálna súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov.
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Program festivalu obsahoval tri regionálne súťaže. KDD začali súťažou detskej
dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti – O erb mesta Dolný
Kubín (XXIX. ročník). V štyroch programových blokoch sa divákom predstavilo
jedenásť súborov, medzi nimi aj detský divadelný súbor „Akotak“ z Dolného Kubína
s hrou „Mirko a murárik“ od Viliama Janíka a súbor „Kde sa vzalo“, tiež z Dolného
Kubína

(špeciálnej

školy DSS).

V programe

oravskej

súťaže

činoherného

a alternatívneho divadla dospelých sa predstavil dolnokubínsky súbor P.A.L.O. s hrou
„Som u lekára“ od Kataríny Chovancovej. Program KDD vyvrcholil dňa 22. marca
2011 regionálnym kolom Hviezdoslavovho Kubína – súťažou v umeleckom prednese
poézie a prózy, detských recitačných kolektívov a divadiel poézie.
-

Dňa 18. marca 2011 sa konalo predstavenie v podaní známych českých hercov pod
názvom „Turecká kaviareň“. Orfeo klub ponúkal záujemcom „Oldies párty rádia
Viva“.

-

Dňa 20. marca 2011 sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne
koncert bratov Honzu a Františka Nedvědovcov.

-

Mestské kultúrne stredisko ponúkalo verejnosti vo výstavnej sieni výstavu
veľkoformátových čiernobielych fotografií pod názvom „Výpoveď divokého muža“.
Výstavu výtvarných diel Kataríny Novákovej pod názvom „Hra s farbami“ si mohli
pozrieť návštevníci vo výstavnej sieni MsKS v dňoch 16. – 31. marca 2011.

-

Základná umelecká škola P. M. Bohúňa pripravila pre milovníkov hudby „Jarný
koncert“ dňa 23. marca 2011 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.
Predstavil sa Štátny komorný orchester zo Žiliny pod vedením Olivera Dohnányho
s klaviristkou Jordanou Palovičovou, ktorá v jubilejnom roku hudobného skladateľa
Jána Cikkera (100. rokov narodenia) predviedla jeho Concertino pre klavír
a orchester. V rámci dramaturgickej akcie „Pocta Beethovenovi – osobnému
priateľovi Mikuláša Zmeškala“ zaznela v Dolnom Kubíne už v poradí tretia
Beethovenova symfónia.

-

Dielnička Žubrienok bol názov tvorivej dielne o kvetoch, ktorá sa konala dňa 25.
marca 2011 v klubovni MsKS.

-

Dňa 26. marca 2011 sa konal koncert „Smola a Hrušky“, známej slovenskej skupiny.
Vystúpila aj miestna hudobná skupina Lekra, Klub 77.
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-

Dňa 27. marca 2011 sa konala obľúbená piesňová súťaž pod názvom „Kubínske
akordy“ (v minulosti mala názov Kubínske repete) v divadelnej sále MsKS.

-

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne organizovalo od januára do marca 2011
regionálnu výtvarnú súťaž pod názvom „Vesmír očami detí“. Do súťaže sa prihlásilo
241 výtvarných prác detí z 34 oravských škôl. Porota v zložení Mgr. Daniel Marček
zo ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne, PhDr. Miroslav Žabenský, riaditeľ OKS
a Adam Záň, pracovník OKS vybrali práce, ktoré postúpili do celoslovenského kola
súťaže. Medzi úspešných žiakov z Dolného Kubína patrili: Veronika Bražinová (MŠ
Obrancov mieru), Denis Murgaš (MŠ Obrancov mieru), Natália Bobáňová (MŠ na
Sihoti), Martina Pukáčová (ZŠ P. Škrabáka), Kristína Lorencová (ZŠ Komenského),
Eva Mikušová (ZUŠ P. M. Bohúňa), Helenka Strkáčová (ZUŠ P. M. Bohúňa), Marek
Kudláč (ZUŠ P. M. Bohúňa) a Miška Škapcová (ZUŠ P. M. Bohúňa). Výtvarné práce
boli

vystavené v priestoroch CSŠ

Andreja

Radlinského v Dolnom

Kubíne

a v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.
-

Dňa 3. apríla 2011 si Dolnokubínčania pozreli divadelné predstavenie „Rozmarný
duch“, komédiu anglického dramatika N. Cowarda v podaní slovenských hercov Petra
Sklára, Zuzany Tlučkovej, Eleny Podzámskej, Zuzany Kocúrikovej, Františka Kovára
a Zuzany Vačkovej v divadelnej sále MsKS.

-

Vo výstavných priestoroch MsKS bola otvorená nová výstava pod názvom „Oravská
drevená plastika“ dňa 4. apríla 2011 a trvala do 28. apríla 2011. Výstava ponúkala na
obdiv diela oravských rezbárov, ktorí prinášali svojský pohľad na témy sakrálne,
výjavy zo života remeselníkov a dedinského života. Fotogaléria MsKS ponúkala
výstavu výtvarných prác detí ZUŠ Ivana Ballu.

-

Orfeo Club ponúkal záujemcom podujatie „2 DJ s Party“ dňa 8. apríla 2011. Dňa 15.
apríla 2011 ponúkal Orfeo Club video disco.

-

Dňa 9. apríla 2011 sa konala krajská súťaž moderného tanca pod názvom „Tanečný
Kubín“ v divadelnej sále MsKS v Dolnom Kubíne.

-

Dňa 12. apríla 2011 sa konal absolventský koncert žiakov ZUŠ P. M. Bohúňa
v koncertnej sále školy.

-

ZUŠ P. M. Bohúňa mala úspešných žiakov. Dňa 4. mája 2011 sa zúčastnili
jubilejného 10. ročníka súťaže mladých spevákov „Vrútky 2011“. Na popredných
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miestach sa umiestnili žiačky ZUŠ Klaudia Chomisteková, Alžbeta Labudová,
Michaela Sviteková, Lucia Blšáková a Natália Palugová z triedy učiteľky Romany
Šumskej.
-

Dňa 17. apríla 2011 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne konalo tradičné súťažné podujatie detských folklórnych skupín Žilinského
kraja známe pod názvom „Kubínske krpčeky“. Predstavilo sa osemnásť súborov
z Oravy, Turca, Liptova, Kysúc a horného Považia. Účinkovalo takmer päťsto detí,
predviedli zvykoslovný tanečný materiál severného Slovenska a súťažili o postup do
celoslovenskej súťaže. Víťazom súťaže sa stal detský folklórny súbor „Hajovček“ zo
Strečna.

-

Dňa 26. apríla 2011 sa konal koncert bratislavského kvarteta „Solamente Naturali“
v Evanjelickom chráme a. v. v Dolnom Kubíne. Zahrali „Quartetto g mol Mikuláša
Zmeškala“. Koncertných hostí potešili interpreti Miloš Valent (husle), Dagmar
Valentová (husle), Peter Vrbinčík (viola) a Juraj Kováč (violončelo). Organizátorom
podujatia bol PaedDr. Leonard Vajdulák, riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom
Kubíne.

-

Dňa 5. mája 2011 sa konala vernisáž diel výtvarníka Jána Sušku pod názvom „Har –
magedon. Ssk“ vo výstavnej sieni MsKS.

-

Fotogaléria MsKS ponúkala výstavu výtvarných prác deti Základnej umeleckej školy
Ivana Ballu.

-

Dňa 7. mája 2011 sa konala súťaž pod názvom „Tanečný Kubín“ v divadelnej sále
MsKS. Súťažilo sa v modernom a módnom tanci v kategórii show, disco, hip hop,
break dance, open choreografie.

-

XV. ročník medzinárodného hudobného festivalu Bohdana Warchala v hre na
sláčikové nástroje pod názvom „Talenty pre Európu“ sa konali v Dolnom Kubíne
v dňoch 13.-15. mája 2011. Podujatia sa zúčastnilo 63 súťažiacich a 7 komorných
zoskupení (takmer sto mladých muzikantov) zo Slovenska, Čiech, Chorvátska,
Maďarska, Poľska, Ruska, Slovinska, Srbska, Švédska a Ukrajiny. Hodnotiaca rada
bola zložená z 15 popredných pedagógov a interprétov zo Slovenska i zahraničia
a predsedom bol Prof. Peter Michalica. Súťaže v sólovej hre sa konali v Zmeškalovom
dome hudby a Evanjelickom a. v. chráme. Súčasťou festivalu boli večerné koncerty
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pre verejnosť, ktoré sa konali v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava, Zmeškalovom
dome hudby a rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Medzi unikátne
koncerty patrili: Dňa 13. mája 2011 vystúpilo v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava
Stamicovo kvarteto z Prahy, ktoré viedlo komplet piatich sláčikových kvartet od
Sofije Gubajduliny. Dňa 14. mája 2011 vystúpili na Husľovom recitáli poľská
huslistka Alexandra Bucholc a slovenský klavírista Matej Arendárik. Dňa 15. mája
v rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej

vystúpili na koncerte

vlaňajší víťazi súťaže Talenty pre Európu a Slovenský komorný orchester Bohdana
Warchala s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom. Hlavnú cenu súťaže získala
Goliat Katarzyna z Gdanska.
-

Dňa 14. mája 2011 sa konalo v areáli penziónu Koliba tradičné podujatie „Folklórny
deň Kubína“ (štvrtý ročník). Obecenstvu sa predstavili folklórne súbory Váh
z Liptovského Mikuláša, Hornád z Košíc, Porubanka z Oravskej Poruby, žiacke
folklórne súbory z mesta a okolia a detský folklórny súbor Rosička (škôlkári).
Hlavnou organizátorkou podujatia bola Katarína Drengubiaková.

-

V dňoch 16. – 19. mája 2011 sa konal v kine Choč filmový festival pod názvom
„Envirofilm“. Verejné premietanie filmov o životnom prostredí zo Slovenska, Česka,
Anglicka a Francúzska zaujalo mnohých Dolnokubínčanov. Podujatie v rámci
projektu „Príroda nepozná hranice“ s podporou EÚ – Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, pripravili MsKS a Slovenská zväz ochrancov prírody a krajiny.

-

Kino v Dolnom Kubíne malo deväťdesiat rokov. Dolnokubínčan Michal Bencúr
založil prvé kino v Dolnom Kubíne v roku 1921 a malo názov „Kino Bio Invalid“.
V súčasnosti mestskému kinu „Choč“ v Dolnom Kubíne hrozil zánik pre slabú
návštevnosť a nedostatok finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Dolný Kubín na
opravu budovy a novej premietacej techniky.

-

Dňa 21. mája sa konala „Bambiriáda 2011“, hravé, veselé, súťažné a zaujímavé
podujatie pre deti na Námestí slobody. Vystupovali detské hudobné, tanečné, folklórne
a spevácke skupiny žiakov základných škôl a detí materských škôl v meste Dolný
Kubín.

-

Dňa 22. mája 2011 sa konalo v divadelnej sále MsKS tanečné vystúpenie folklórneho
súboru LÚČNICA z Bratislavy pod názvom „Mladosť a krása“.
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-

Pri príležitostí Svetového dňa Zeme bola v kine Choč otvorená výstava pod názvom
„Natura 2000“ o európskych chránených územiach.

-

Dňa 26. mája 2011 sa konal v kine Choč jazzový koncert pod názvom „Pink Horse
Trio“. Predstavili sa hudobníci Juraj Šustek (piano), Matúš Dobeš (basa) a Peter
Kurilla (bicie).

-

Dňa 28. mája 2011 sa konal koncert pod názvom „René Lacko & Down Town Band“
v minibare Oravia.

-

V dňoch 31. mája – 3. júna 2011 sa konal XVI. ročník Festivalu Ivana Ballu –
medzinárodných interpretačných súťaží detí a mladých hudobníkov v hre na gitaru,
klavír a husle. Koncerty odzneli v mestskom kultúrnom stredisku a Evanjelickom a. v.
chráme. Festival Ivana Ballu otvoril Sliezsky gitarový oktet slávnostným koncertom
v Evanjelickom chráme a. v. Viac ako 190 hudobníkov sa prezentovalo v troch
interpretačných súťažiach: Mladí gitaristi, Klavírna Orava a Husľové talenty.
Festival ponúkol verejnosti tri koncerty, druhý bol venovaný spomienke na
zakladateľskú osobnosť hry na gitare Jozefa Štrupela – zrakovo postihnutého
pedagóga, ktorý vychoval mnoho gitaristov dnešnej strednej generácie. Na koncerte
vystúpil jeho žiak, známy gitarista Miloš Slobodník a popredný anglický lutnista Ben
Salfield. Tretí koncert predstavil mladých umelcov – gitaristov Vladimíra Ondrejčáka
a Denisu Benčovú. ZUŠ I. Ballu v Dolnom Kubíne sa stala najúspešnejšou na Orave
v získaní základných ocenení. Medzi úspešných patrili: Zuzana Lučivňáková, Ivana
Bírová, Andrej Benka, Laura Záňová, Michaela Sopúchová v súťaži „Mladí gitaristi“
a Katarína Cabanová v súťaži „Husľové talenty“, ktorých pripravovali učitelia Klára
Hromádková, Anna Murinová a Peter Kučka. Dvadsaťpäť- členný orchester školy
sprevádzal na Chrámovom koncerte v rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny
Alexandrijskej cirkevné spevácke zbory. Zahrali náročné hudobné skladby Vivaldiho,
Bacha, Händla a ďalších. Sólistka Agáta Kováčiková získala 3. miesto v krajskom
kole súťaže „Slávik Slovenska“.

-

Pri príležitosti Dňa detí sa konalo zábavné a súťažné podujatie „Mesto deťom“
v areáli pri zimnom štadióne a v AquaRelaxe.
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-

V posledný májový týždeň 2011 zavítal do Dolného Kubína cirkus Romanza, ktorý
bol založený ako rodinný podnik už v roku 1848. Všetky predstavenia boli plné
divákov z Dolného Kubína a okolia.

-

„Polícia očami detí“ je názov celoročnej výtvarnej súťaže žiakov oravských škôl.
V tomto roku sa konal V. ročník súťaže, ktorá bola otvorená pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Dolnom
Kubíne. Detské výtvarné práce zdobili steny vestibulu policajnej budovy. Kresby
poskytovali detské vnímanie práce policajtov, zvýrazňovali hodnoty dobra,
spravodlivosti a dodržiavania zákonov. Na maľbách, kresbách či kolážach dominovali
motívy akčných policajných zásahov a zásahov so služobnými psami. Preventista
Tibor Šándor považoval súťaž za súčasť preventívno-výchovných aktivít. Policajti na
besedách s deťmi populárnymi formami vštepovali deťom, aby nekonali neuvážene,
neubližovali iným, správali sa normálne a zodpovedne. Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne odmenilo najlepších výtvarníkov v troch kategóriách vecnými
cenami.

-

Dňa 8. júna 2011 sa Dolnokubínčanom predstavili herci Radošínskeho naivného
divadla pod vedením Stanislava Štepku v predstavení – trpkej komédii pod názvom
„Nesladím“. Divadelné predstavenie režíroval Juraj Nvota.

-

Dolnokubínska folklórna spevácka skupina Orava vystupovala na 14. ročníku
Folklórnych slávností dolnej Oravy, ktoré boli súčasťou 20. ročníka tradičného
Veličnianskeho jarmoku dňa 9. júla 2011.

-

Dňa 12. júna 2011 sa konalo na Námestí slobody pred MsKS detské popoludnie so
súťažami a vystúpeniami žiakov Špeciálnej školy s telesným postihnutím pod názvom
„Deň krivých zrkadiel“.

-

Novou výstavou vo fotogalérii MsKS počas júna 2011 boli výtvarné práce detí
materských škôl v Dolnom Kubíne. Výstava niesla názov „Šikovné ručičky“.

-

Dňa 16. júna 2011 sa v divadelnej sále MsKS konalo humorné divadelné
predstavenie pod názvom „Partička“. Vystupovali známi a obľúbení herci
z televíznej obrazovky Petra Polnišová, Kristína Tóthová, Roman Pomajbo, Marián
Miezga, Lukáš Latinák s režisérom Danom Danglom.

74

-

V dňoch 17.-18. júna 2011 sa konal obľúbený rockový festival pod názvom
„Rockový záber“ v kempe na Gäceli. Vystupovali známe hudobné skupiny Gladiátor,
Konflikt, Metalinda, Helenine oči, Aya, Chainsaw, Snovonne, Brainscan, Zoči-voči,
Ex-Pulse, Borra, Golf, Oravia, Targo, Rebro a ďalšie.

-

Dňa 20. júna 2011 sa konala prezentácia knihy Mgr. Jozefa Kaščáka pod názvom
„Živá reklama“ v Oravskej knižnici A. Habovštiaka.

-

V dňoch 22.-26. júna 2011 sa konal 57. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom
prednese poézie a prózy, recitačných kolektívov a divadiel poézie, známej ako
Hviezdoslavov Kubín. Novým patrónom 57. ročníka celoslovenskej recitačnej súťaže
„Hviezdoslavov Kubín“ sa stal minister kultúry SR Daniel Krajcer dňa 19. apríla
2011. Dohodli sa na tom s primátorom Dolného Kubína Romanom Matejovom.
Minister kultúry SR prisľúbil podujatiu finančnú a mediálnu podporu. Predstavilo sa
83 najlepších recitátorov z celého Slovenska – 48 detí, 24 stredoškolákov, 7
dospelých a 4 seniori. Vystúpilo aj osem detských recitačných kolektívov a sedem
divadiel poézie. Celkovo sa na pódiu v divadelnej sále MsKS a v Zmeškalovom dome
hudby

predstavilo 292 súťažiacich. Oravských recitátorov prezentovali detské

recitačné kolektívy zo Zákamenného (Prvosienky), Babína (Úsmev), Novoti (Lienky)
a Samuel Poláček z Dolného Kubína. Hviezdoslavov Kubín v tomto roku mal dve
novinky. V stredu večer diskotéku,

vo štvrtok vystúpenie hudobníka Kamila

Škvarku a v piatok vystúpenie Ondreja Štyráka. Vo vestibule MsKS sa vo štvrtok
a piatok konal knižný bazár, počas ktorého Oravská knižnica Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne ponúkala nepotrebné knihy, ale tie mohli priniesť aj občania.
O úrovni umeleckého prednesu poézie a prózy sa vyjadrila manažérka Jaroslava
Čajková slovami:

„Nastal čas prehodnocovania a aj nového stvárňovania

myšlienok minulosti. Tento ročník nepriniesol zázračné výkony, ale

potvrdil

stabilnú úroveň, čo je v tejto dobe chvályhodné“. Recitátori prezentovali najviac diela
Janka Kráľa, Milana Rúfusa a Pavla Országha Hviezdoslava. Potešujúce bolo
obnovenie vydávania Festivalového spravodajcu a úplná novinka – internetové
vysielanie.
-

Dňa 29. júna 2011 Klub 77 ponúkal koncert Drisa Kone s Oumou Mariko z Mali pod
názvom „Africa night“.
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-

Dňa 3. júla 2011 sa konalo 10. kolo obľúbenej piesňovej súťaže „Kubínske akordy“
s hosťom Jozefom Benediktom (spevák, herec a rozprávač) v divadelnej sále MsKS.
Moderátorom podujatia bol Ján Šesták, súťažné piesne sprevádzala hudobná skupina
Fresh Band pod vedením Augustína Chomisteka, vokály zaspievali Anna Bakošová,
Anna Šimáková a Miroslav Kuna. Medzi súťažné piesne patrili: „Dobrú noc deň“
v podaní Anny Bakošovej a Dušana Kršku, „Monika“ (Vladimír Sališ), „E viva
Espaňa“ (Marta Smiešna), „Zaľúbení“ (Viliam Janík), „Volám ťa láska“ (Mikuláš
Bocko), „Babylon“ (Mária Škutová), „Zabúdaj, zabúdaj“ (Barbora Kapočáková) a
„Sľúbené ľúbenie“ (Ján Šinál). Pesničky „Zabúdaj, zabúdaj, Volám ťa láska, Sľúbené
ľúbenie a Monika“ postúpili do 11. kola, ktorého hosťom bol známy slovenský herec
Štefan Skrúcaný z Bratislavy.

-

Počas letných prázdnin sa konali nedeľné koncerty v Malom parku M. Kukučína pri
reštaurácii Malý Park. Vystupovali hudobné skupiny IDEA (17. 7.), FRESH BAND
(24. 7.), folklórny súbor Rosička, Rosa (30. 7.), folklórny súbor Orava (21. 8.).

-

Dňa 10. júla 2011 sa konal koncert českej gospelovej hudobnej skupiny PAPRSKY
v rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.

-

HIP HOP day bol názov tanečného workshopu s tanečníčkou afrického pôvodu Mitu
Aron Tesfaye v mestskom kultúrnom stredisku dňa 17. júla 2011. Konal sa druhý
ročník tohto podujatia Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne a Súkromnej
školy Jánoš pre deti. Na podujatí nechýbali skateri a k hudobnej produkcii prispela
rapshow Lola z niekdajšieho zoskupenia.

-

Dňa 5. augusta 2011 sa konal koncert rockovej skupiny pod názvom „Ex Pulse“
v minibare Oravia. Dňa 6. augusta 2011 sa konal „Punkový večer“ v minibare Oravia.

-

Dňa 13. augusta 2011 sa na Hviezdoslavovom námestí uskutočnila vernisáž výstavy
výtvarných prác rituálov Martina Kratochvíla pod názvom „Texttiller“. Mladý
výtvarník pracuje ako odborný asistent na katedre výtvarnej tvorby FHV UMB
v Banskej Bystrici, svoju tvorbu prezentoval na desiatich samostatných výstavách
a zúčastnil sa osemnástich kolektívnych výstav doma i v zahraničí.

-

Klub 77 pripravil pre verejnosť koncert „Trucki + Martin Žiak & Godzilla
a Žabiatka“ dňa 13. augusta 2011. Dňa 26. augusta ponúkal punkový koncert
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„Degradance + Zatrest + Vlastný názor“. Orfeo klub ponúkol podujatie „Fun rádio
v Orfeu“.
-

Podujatie „Letné Theatro“ v Dolnom Kubníne zaknihovalo piaty ročník dňa 19.
augusta 2011. Konalo sa na sídlisku Brezovec a deťom sa predstavili herci divadla
„Maškrta“ zo Žiliny. Nasledujúcu nedeľu sa podujatie opakovalo na sídlisku Banisko.

-

VII. ročník jedinečného podujatia „Návrat do histórie v Srňacom“ v réžii
občianskeho združenia Femina sa vydaril a zaznamenal rekordnú návštevnosť.
Slávnosti sa začali sprievodom po „kedysi samostatnej zemianskej obci Srňacie“
k historickej zvonici s malým zastavením pri výstave fotografií o Srňacom a jeho
okolí, ktorú pripravili štyri obyvateľky mestskej časti pod vedením Evy Lofajovej.
V amfiteátri pri zvonici čakalo „zemepánovho syna Gabriela Zmeškala“ s družinou
tradičné slovanské privítanie chlebom a soľou. Zemepána prišli pozdraviť aj krojovaní
poddaní z okolitých dedín. Deti z Pucova s vedúcou Žofiou Brienikovou priniesli milý
pozdrav a dary z úrody v ich obci. Ďalší pozdrav pridali Angelika Fogašová
z Medzibrodia a Janka Grešová z Kňažej. V programe dostala priestor aj krátka
spomienka na majstrov hudobníkov bratov Luptákovcov – Vígelčákovcov
zo Srňacieho, ktorí dlhé roky hrali po dolnej Orave. Spomienku na nich predniesla Eva
Fačková, členka divadelného súboru Mladá Femina. Nasledovalo predstavenie
divadelnej hry „O oravských obroch“. Hornoliptovský kurucký regiment predviedol
scénické vystúpenie. Aj tomto roku prítomných pobavila šermiarska skupina Vlčí
tesák z Krupiny. O pohostenie na posedení u Samovcoch sa postarali organizátori
a sponzori. Zaujímavé výtvarné dielka naaranžované po dedine pripravili výtvarníci
z celého Slovenska, účastníci tradičného workshopu v Hoteli Orava. Príjemným
spestrením bola aj možnosť vyskúšať si hrnčiarske remeslo na kruhu remeselníkov
Šinálovcov z Medzibrodia, alebo pozrieť si výrobu plstených čiapok, ktoré predvádzal
doc. M. Kratochvíl z UMB v Banskej Bystrici. Odvážlivci si mohli zastrieľať z luku.
Novinkou

tohtoročného

podujatia

bol

turnaj

vo

futbale

za

účasti

troch

dolnokubínskych družstiev. Mesto Dolný Kubín finančne podporilo podujatie
z programu Šanca pre všetkých.
-

Spevácka folklórna skupina Orava v Dolnom Kubíne vydala svoje druhé cédečko
pod názvom „ Z oravského zámku“ a verejnosti ho predstavila na koncerte dňa 21.
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augusta 2011. Dolnokubínski folklórni nadšenci vyhľadávajú, uchovávajú, udržiavajú
a propagujú ľudové piesne, zvyky a tradície z Oravy i ďalších regiónov Slovenska.
Kolektív vedie Dušan Krška, umeleckým vedúcim je Vladimír Prídavok a spievali
Anna Bakošová, Anna Šimáková, Ľubomíra Bernoláková, Magdaléna Furindová,
Helena Kyselová, Margita Vicáňová, Vladimír Sališ, Ján Janiga a Peter Kulák.
-

Minibar Oravia ponúkal záujemcom koncert „Kabát Revival“ dňa 3. septembra 2011.
V Minibare Oravia sa stretávali členovia Klubu zberateľov.

-

Dňa 14. septembra 2011 bola otvorená nová výstava vo fotogalérii Mestského
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Vystavovali členovia Fotoklubu pri
Liptovskom múzeu v Ružomberku, ktorý existuje od roku 1924. Členovia fotoklubu
sa venujú krajinárskej a reportážnej fotografii, makrofotografii, v ostatných rokoch
dominuje digitálna a manipulovaná fotografia a získali viaceré ocenenia doma
i v zahraničí. Fotoklub je zapojený do Petzvalovho mapového okruhu, čo umožňuje
členom konfrontovať tvorbu s kolegami v rámci Slovenska.

-

Dňa 14. septembra 2011 sa v divadelnej sále MsKS konala premiéra divadelnej hry
„Duel“, ktorú s dolnokubínskymi gymnazistami naštudoval režisér Dieter Kursch
z Nemecka. Podujatie bolo úspešné a vydarené vďaka projektu „Školy – partneri
budúcnosti“ (odbor divadlo), ktorý so študentmi viedla učiteľka nemčiny Dáša
Janigová. Divalné predstavenie sa ukázalo ako skvelá forma a prostriedok na
poznávanie a učenie sa cudzieho jazyka.

-

V dňoch 16. – 17. septembra 2011 sa konali Dni mesta Dolný Kubín a XXX.
Kubínsky jarmok na Hviezdoslavovom námestí a Radlinského ulici. Bohatý kultúrny
program ponúkali hudobné skupiny, speváci, folklórne a tanečné súbory. Počas
piatkového popoludnia dostali priestor domáce hudobné zoskupenia Targo, a-emiT a
Námestie POH. Najväčšími ťahákmi pre mladých bolo vystúpenie kapely Helenine oči
a superstáristu Martina Haricha. Sobotňajší program bol

zväčša upriamený

a venovaný pre staršiu generáciu Dolnokubínčanov. Veľmi pekne hrala dychová
hudba Limanowa a predviedli sa folklórne súbory Rosička Rosa, Orava, Porubanka
a detské folklórne skupiny. Do mesta zavítali aj prevádzkovatelia kolotočov. Mesto
pozvalo na oslavy delegácie z partnerských miest. Dní Mesta Dolného Kubína sa
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zúčastnili

zástupcovia

samospráv

z Pelhřimova,

Žywca,

Zawiercia,

Pakraca

a Svendborgu.
-

Dolnokubínska hudobná skupina IDEA zložila pieseň pod názvom 38, ktorú
venovala tragicky zosnulému hokejistovi Pavlovi Demitrovi. Hudobná pocta
športovcovi s veľkým srdcom mala premiéru počas kultúrneho programu Kubínskeho
jarmoku – symbolicky v deň, keď mal bývalý hokejový kapitán reprezentácie pohreb
v Trenčíne.

-

Dňa 18. septembra 2011 sa v divadelnej sále MsKS konalo 11. kolo piesňovej súťaže
Kubínske akordy, ktorých hosťom bol známy herec Štefan Skrúcaný. Podujatie
moderoval Ján Šesták a hudobný doprovod mala na starosti hudobná skupina Fresh
Band pod vedením Augustína Chomisteka. Do ďalšieho kola postúpili pesničky:
„Monika“ (Vladimír Sališ), „Sľúbené ľúbenie“ (Ján Šinál), „Volám ťa láska“ (Mikuláš
Bocko) a „Zabúdaj, zabúdaj“ (Barbora Kapičáková).

-

Dňa 22. septembra 2011 sa v Oravskej knižnici A. Habovštiaka konala prezentácia
novej knihy pod názvom „Putovanie s Duchom dávnych čias“ od autora Petra Hubu.

-

Klub 77 ponúkal verejnosti koncert kapely S-Brothers dňa 24. septembra 2011.

-

Dňa 26. septembra 2011 sa konal koncert známej rómskej hudobnej skupiny
„Cigánski diabli Gypsy Devils“ v divadelnej slále MsKS.

-

Kubínska hudobná jeseň 2011 v Dolnom Kubíne bola medzinárodným festivalom
vážnej hudby a jazzu. V roku 2011 sa konal VII. ročník v dňoch 22. septembra – 10.
decembra v Mestskom kultúrnom stredisku. Umelecké AIR Centrum pri ZUŠ P. M.
Bohúňa

pripravilo pätnásť atraktívnych koncertov vážnej hudby a jazzu a tri

decembrové bonusy. V rámci KHJ v meste Dolný Kubín účinkovalo 128 hudobníkov
a podujatí sa zúčastnilo 1227 návštevníkov.
-

Október – mesiac úcty k starším 2011 v Dolnom Kubíne bol naplnený kultúrnymi
podujatiami, ktoré deti MŠ a ZŠ venovali starším občanom v našom meste. Seniori si
pripomenuli 35. výročie založenia Klubu dôchodcov v Dolnom Kubíne. Pri tejto
príležitosti primátor ocenil sedemnásť najaktívnejších členov Klubu dôchodcov dňa
11. októbra 2011, odovzdal im ďakovné listy, kytice a vecné dary. „Aktívne pôsobili
a stále pôsobia v samospráve, vedú záujmové krúžky a podieľajú sa aj na činnosti
miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska“ povedal hovorca Jozef Kaščák.
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Ocenenie dostali: Mária Chrenová, Helena Hábeková, Ján Mihál, Viera
Tretinová, Edita Wožniaková, Oľga Pukáčová, František Barťák, Mária
Jurášková, Dominik Horvát, Dana Vasilková, Ján Kôpka, Alexander Darnay,
Pavol Kuzman, Marta Vidiečanová, Peter Lukáčik, Svetlana Jonáková a Ján
Greš. Klub dôchodcov v Dolnom Kubíne mal družobné vzťahy s partnerskými klubmi
dôchodcov v Oravskom Bielom Potoku, Černovej, Kremnici, Liptovskej Osade,
Martine, Rajci, Ružomberku a Trenčianskych Tepliciach a niektorí sa zúčastnili osláv
35. výročia založenia KD. Súčasťou programu bola návšteva AquaRelaxu
a premietanie filmu, ktorý natočila mestská televízia Infoštúdio Dolný Kubín. Klub
dôchodcov v Dolnom Kubíne mal 256 členov a predsedníčkou bola Mária Chrenová.
Seniori klubisti sa stretávali každý mesiac na členskej schôdzi, organizovali
prednášky, výlety, brigády, záujmové krúžky, kurzy, spoločenské hry, niektorí
študovali na Univerzite tretieho veku.
-

Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pripravilo pre seniorov koncert
Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala pod vedením Petra Michalicu
dňa 19. októbra 2011. Potom nasledovala tanečná a spevácka „batôžková zábava“.

-

Hostinec Adria oproti starej zvonici na Veľkom Bysterci ponúkal záujemcom tanečnú
zábavu pri živej hudbe každý piatok v týždni.

-

Dňa 20. októbra 2011 sa konala vernisáž výstavy fotografií Petra Gálla pod názvom
„Mokro“ vo fotogalérii MsKS. Výstava trvala do 4. novembra 2011.

-

Výstavná sieň Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne ponúkala
záujemcom výstavu diel Slavomíra Slivku v dňoch 21. októbra – 10. novembra 2011.

-

Dňa 23. októbra 2011 sa v mestskom kultúrnom stredisku konal program pod názvom
„Vnúčatá starým rodičom“. Účinkovali deti CSŠ, spievali, tancovali, recitovali
a spríjemnili nedeľné októbrové popoludnie starým rodičom. Divadelná sála bola plná
divákov do posledného miesta.

-

Dňa 26. októbra 2011 sa konal koncert klavírneho tria s veľkými umeleckými
ambíciami (Ivana Pristašová, Boris Bohó, Ladislav Fančovič) pod názvom „Faces
piano trio“ v Zmeškalovom dome hudby.
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-

Dňa 28. októbra 2011 sa konal koncert nadaného pianistu Waltera Phishbachera
so skupinou NY Electric Trio pod názvom „Phishbacher NY3“ v Zmeškalovom dome
hudby.

-

Dňa 29. októbra 2011 sa konal v kine Choč koncert pod názvom „Prebúdzanie
synagógy“ v podaní hudobnej skupiny Pressburger klezmer band, na ktorom ako hosť
vystúpila speváčka Karin Sarkisjan.

-

Mesto Dolný Kubín obnovilo vydávanie mestských novín v novembri 2011. Prvé
štvorstranové číslo vyšlo ako súčasť regionálneho dvojtýždenníka „Oravec“ v náklade
6200 kusov.

-

Vo výstavnej sieni MsKS bola výstava prác detí Špeciálnej základnej školy v Dolnom
Kubíne pod názvom „Všetci patríme k sebe“. Výstava trvala v dňoch 11. novembra –
20. novembra 2011.

-

V dňoch 14. novembra – 8. decembra 2011 sa konal XV. ročník predajnej výstavy
diel oravských výtvarníkov a umeleckých remeselníkov pod názvom „Inšpirácie
2011“. Autori vo výstavnej sieni MsKS ponúkali 59 obrazov, z techník prevládal olej
a akryl. Umelci z Oravy a Turca ponúkali aj drevorezby, drôtované a textilné šperky
a dekoratívne predmety vrátane patchworkových vianočných

gúľ. Organizátorom

podujatia bol Mgr. Daniel Marček, predseda občianskeho združenia Inšpirácie
s finančnou podporou grantového programu „Šanca pre všetkých“. Najdrahšie dielo drevorezba sa predalo za 250 EUR, najlacnejšie boli drôtené šperky.
-

Dňa 15. novembra 2011 sa konal V. ročník koncertu pre Mesto Dolný Kubín v réžii
ZUŠ Ivana Ballu v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Predstavila sa
Ľudová hudba Karola Hromádku so sólistami, gitarové a tanečné súbory školy.

-

Dňa 15. novembra 2011 sa konal koncert, venovaný storočnici narodenia Jána
Cikkera v podaní klaviristky Jordany Palovičovej v Zmeškalovom dome hudby.

-

Medzinárodná prehliadka krátkych filmov, známa v Dolnom Kubíne pod názvom
„Starcov poklad“ sa konala v dňoch 16. – 19. novembra 2011 v réžii občianskeho
združenia Filmový klub 23. Návštevníci si pozreli blok krátkych zahraničných filmov
z XIX. ročníka podujatia Art Film Fest Trenčianske Teplice, celovečerný film
„Mamut“ (Dánsko, Nemecko, Švédsko), štyri bloky krátkych filmov z tvorby FTF
VŠMU Bratislava, FAMU Praha, FMK UTB Zlín a EDU AU Banská Bystrica.
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-

Dňa 17. novembra 2011 sa v divadlnej sále MsKS konalo show známeho českého
herca a zabávača Miroslava Donutila pod názvom „Cestou necestou“.

-

Dňa 18. novembra 2011 sa konal koncert v podaní Matúša Jakabčica (Big Band)
v Zmeškalovom dome hudby .

-

Dňa 21. novembra 2011 sa konala vernisáž výstavy fotografií Zuzamy Kršákovej pod
názvom „Veľké maličkosti“ vo fotogalérii MsKS. Výstava trvala do 7. decembra
2011.

-

Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne ponúkalo dňa 22. novembra 2011
záujemcom koncert známej a obľúbenej českej gitaristky a speváčky Lenky
Filipovej, gitaristu Mirka Linharta a írskeho harfistu Seana Barryho.

-

Dňa 22. novembra 2011 sa konal klavírny koncert v podaní Jevgenija Iršaja
v Zmeškalovom dome hudby.

-

V piatok 25. novembra 2011 sa konal benefičný koncert v rímsko-katolíckom kostole
Povýšenia svätého kríža na Brezovci na podporu detského oddelenia NsP v Dolnom
Kubíne. Slávnostné podujatie otvorila skupinka detí z cirkevnej školy tančekom a hrou
na flautách pod vedením učiteľky Lakoštíkovej. Hudobná skupina Kefas
z Ružomberka zahrala a zaspievala piesne s náboženskou tematikou zo svojho
repertoáru. Nasledovalo vystúpenie spoločenstva Laudato. Predstavil sa spevák Rasťo
Petkáč s manželkou a sólový spevák Boris Lettrich. Koncert spestrili svojimi ľúbivými
piesňami mladí ľudia pod vedením pána Batunu. V závere koncertu vystúpila
folklórna skupina Rosička s krásnymi ľudovými piesňami.

-

Mestské kultúrne stredisko a občianske združenie Žubrienky v Dolnom Kubíne
pripravili tvorivú dielňu na tému „Výroba vianočných ozdôb“ dňa 25. novembra
2011.

-

Dňa 28. novembra 2011 sa konal koncert Ivana Šillera a priateľov v Zmeškalovom
dome hudby v Dolnom Kubíne.

-

Dňa 28. novembra 2011 sa konal VII. ročník podujatia Žilinský Oskar 2011, ktorý
bol ukážkou dramatického, hudobného, speváckeho a tanečného umenia klientov
domovov sociálnych služieb v Žilinskom kraji. Dolnokubínčania zatancovali ľudový
tanec a dostali sošku Oskara.
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-

Dňa 1. decembra 2011 sa konala prezentácia reprezentačnej knihy „Poklady dejín
a kultúry Oravy“ vo veľkej výstavnej sieni Oravskej galérie. Zostavovateľom
a autorom bol Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc, autorom fotografií Peter Ďurík
a vydavateľom podnikateľ Marián Grígeľ z Námestova. Na príprave knihy
spolupracovali z Dolného Kubína PhDr. Eva Luptáková, Mgr. Katarína Ileninová
a PhDr. Soňa Maťugová. Publikáciu „pokrstila“ PhDr. Eva Luptáková, riaditeľka
Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, plodmi a ihličím borievky, typickým kríkom
oravských hôľ. Nový prírastok v oravskom knižnom fonde privítala slovami: „Patrí
medzi veci, ktoré stoja za to, aby sme im venovali pozornosť, aby sme túto knihu
zobrali do rúk, prelistovali a potešili sa z úžasného obsahu...“. Reprezentačná kniha
o Orave má 250 strán a na titulnej strane je fotografia privilégia Dolného Kubína od
panovníka Ferdinanda II. z roku 1633 o povýšení Dolného Kubína na mestečko
a udelení trhových a jarmočných výsad. Originál tejto listiny je uložený
v Štátnom archíve v Dolnom Kubíne v archívnom fonde Mestečko Dolný Kubín
1418-1872. Medzi ďalšie listiny – privilégiá, ktoré sú v knihe publikované, patrili
mestečkám Veličnej, Tvrdošínu, Trstenej a Námestovu, ktoré sú tiež uložené
v dolnokubínskom archíve. V knihe nechýbajú významné dolnokubínske osobnosti,
fotografie okolitej prírody, mesta v minulosti i v súčasnosti.

-

Dňa 1. decembra 2011 sa konal koncert Daniela Buranovského v Zmeškalovom dome
hudby v Dolnom Kubíne.

-

Hosťom pesničkovej súťaže - 12. kola Kubínskych akordov bola speváčka
a humoristka Maja Velšicová dňa 4. decembra 2011 v mestskom kultúrnom stredisku.
Opäť zaznelo osem súťažných piesní, štyri postúpili z predchádzajúceho kola a štyri
boli nové.

-

Dňa 5. decembra 2011 sa konal bonusový koncert „Faces Piano Trio“
v Zmeškalovom dome hudby v Dolnom Kubíne.

-

Kubínska hudobná jeseň 2011 skončila koncertom Štátneho komorného orchestra
zo Žiliny dňa 12. decembra 2011. Na záver zahrali Beethovenovu symfóniu.

-

Oravské kultúrne stredisko pripravilo IX. ročník medzinárodnej súťaže tvorcov
hračiek. Zúčastnilo sa jej tristo autorov z Poľska, Slovenska, Čiech a Maďarska.
Porota si všímala najmä funkčnosť hračiek, ich prispôsobenie detskému veku
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a vnímaniu. Podstatným faktorom bola inšpirácia tradičnými podobami hračiek,
použitie prírodných materiálov. Výstava sa konala v Bielsko-Bialej. Dobre si počínali
Oravčania. Z Dolného Kubína si ocenenie odniesla Súkromná základná umelecká
škola Jánoš.
-

Dňa 7. decembra 2011 sa v divadelnej sále MsKS konalo predstavenie pod názvom
„Prípad ružových papúč“ v podaní divadelného súboru P.A.L.O.

-

VI. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO
2011 sa uskutočnil dňa 8. decembra 2011 v kine Choč a v dňoch 9. – 10. decembra
2011 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Návštevníci videli 41
horských a adrenalínových filmov z dvanástich krajín sveta v siedmich premietacích
blokoch. Súčasťou filmového festivalu bola výstava horských fotografií od autorov zo
Slovenska pod názvom „Hory a mesto 2011“. Druhou výstavou sa prezentovali
miestni fotografovia František Bekeš, Jozef Jurík a Marika Krížová. Obidve
výstavy sa konali v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Tradičným
sprievodným podujatím bola nesúťažná výstava amatérskych fotografií s názvom
„MonteVízia 2011“, ktorá bola putovnou aktivitou horského festivalu „Hory a Mesto
Zvolen“. V rámci VI. ročníka Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových
filmov VIDMO 2011 v Dolnom Kubíne uviedol svoju prezentáciu s názvom „V
zajatí hôr – hosť Vidmo 2011“ talentovaný skalný lezec a extrémny lyžiar Miroslav
Peťo, člen slovenského reprezentačného výberu v alpinizme.

-

Dňa 10. decembra 2011 sa konal odborný seminár pre tvorcov mestských
a obecných kroník Oravy v Štátnom archíve v Dolnom Kubíne, ktorý zorganizovalo
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Lektorkou bola PhDr. Soňa Maťugová
a účastníci si mohli pozrieť staré obecné a mestské kroniky od roku 1933, ktoré sú
uložené v Štátnom archíve.

-

Fotogaléria mestského kultúrneho strediska ponúkala výstavu fotografií pod názvom
„Nemé obrázky“ v dňoch 12. decembra 2011 – 12. januára 2012.

-

Dňa 13. decembra 2011 sa konalo v kine Choč stretnutie a beseda so známou
slovenskou televíznou moderátorkou Andy Pavlík Timkovou.

-

Dňa 16. decembra 2011 sa konal „Vianočný koncert“ v kostole sv. Kataríny
Alexandrijskej v podaní Komorného orchestra, žiakov Základnej umeleckej školy
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Ivana Ballu v Dolnom Kubíne a hornooravských cirkevných zborov. V ten istý deň sa
v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža na Brezovci v Dolnom Kubíne konal
Vianočný benefičný koncert, na ktorom sa predstavili dolnokubínske deti (Solamente
naturali).
-

Dňa 19. decembra 2011 sa konala prezentácia knihy „Rodom a srdcom z Oravy“
v Mestskom

kultúrnom

stredisku

v Dolnom

Kubíne.

Knihu

o významných

osobnostiach kultúrno-spoločenského života Oravy vydalo Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom

Kubíne.

Je

ojedinelým

zborníkom

referátov

zo

slávnostných

a spomienkových podujatí oravských osobností. Publikácia na 187 stranách
predstavuje život a dielo 37 osobností od autorov Augustína Maťovčíka, Petra
Cabadaja a Pavla Pareničku.
-

Štátny archív v Dolnom Kubíne existuje od roku 1953. Najprv sídlil v Župnom
dome na Hviezdoslavovom námestí a od roku 1980 vo vlastnej účelovej budove na
Matúškovej ulici. V archíve je uložených okolo 4000 bežných metrov archívnych
dokumentov z rokov 1418-2011 z regiónu Orava. Archívna krnižnica obsahuje 8502
zväzkov kníh, regionálne noviny, mestské, obecné a podnikové noviny. Archívne
dokumenty sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Bádatelia
(študenti, historici, novinári, kultúrni pracovníci, učitelia, klienti a ostatní občania)
prichádzajú do archívu so záujmom nahliadať do archívnych dokumentov. Počas roka
2011 študovalo v archíve v Dolnom Kubíne 174 bádateľov, z toho 4 zahraniční
a bádateľských návštev bolo 374. Archív vydal 1235 výpisov, odpisov, potvrdení
a kópií archívnych dokumentov 806 žiadateľom. Žiadateľmi boli fyzické i právnické
osoby (mestské a obecné úrady, stavebné úrady, pobočky sociálnej poisťovne,
katastrálne a pozemkové úrady, Slovenský pozemkový fond, okresné súdy,
advokátske kancelárie, exekútori, notárske úrady, školy, rôzne podnikateľské
spoločnosti i polícia). Najčastejšie požadovanými dokumentmi boli doklady
o vlastníctve

nehnuteľností,

dedičské

uznesenia,

vklady

vlastníckych

práv,

vyvlastňovacie rozhodnutia, prídelové listiny, kúpno-predajné zmluvy, hospodárske
zmluvy, stavebné rozhodnutia, kolaudačné rozhodnutia, územné rozhodnutia,
projektová dokumentácia, geometrické plány, doklady o ukončení školy, zápočty
o odpracovaných rokoch, mzdové listy, matriky, doklady o štátnom občianstve atď.
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Základné a stredné školy mali záujem o exkurziu do archívu. Súčasťou exkurzií
boli tvorivé dielne, počas ktorých žiaci čítali staré dokumenty, odkresľovali erby,
pečate a napodobňovali gotické písmo. Študenti Obchodnej akadémie, Strednej
zdravotníckej školy a Združenej strednej školy po absolvovaní prednášky o správe
registratúrnych záznamov riešili test na uvedenú tému. Na úseku predarchívnej
starostlivosti sa Štátny archív v Dolnom Kubíne zameral na vykonávanie odborného
dozoru nad správou registratúr u pôvodcov registratúr, ktorí spadajú do jeho
kompetencie v regióne Orava. Je ich 460. Počas roka 2011 archív riešil 66 návrhov
na vyradenie registratúrnych záznamov, posúdil 6 registratúrnych poriadkov
a plánov, poskytol 694 individuálnych konzultácií a inštruktáži a podieľal sa na
realizácii 70 školení. V rámci výkonu štátneho odborného dozoru správy registratúry
u ich pôvodcov archív vykonal 38 prieskumov a 17 kontrol v orgánoch verejnej
správy počas roka 2011.
-

Dňa 28. decembra 2011 sa konal v kine Choč „Benefičný koncert“, na ktorom sa
predstavili mladí oravskí hudobníci.

-

Silvester 2011 – rozlúčka so starým rokom sa konala na Námestí P. O.Hviezdoslava.
Vytrvalci privítali príchod Nového roka v dobrej nálade a viere, že rok 2012 bude
lepší a šťastnejší.

Lipa sútokov sveta v meste
Lipa malolistá (Tilia cordata) bola zasadená pred Mestským úradom v Dolnom Kubíne
dňa 5. júna 2009. Predstavovala pozoruhodnú a nadčasovú aktrakciu v meste. Niektorí ľudia
jej nosili vodu na poliatie z rôznych končín sveta a každé poliatie bolo zaznamenané
v osobitnej kronike. Počas roka 2011 dostala lipa 36 poliatí a voda pochádzala z rôznych
miest na Slovensku, z Poľska, Českej republiky, Rakúska, Írska, Izraela, Francúzska,
Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Talianska a Mongolska. V rokoch 2009 – 2011 bolo
zaznamenaných 127 poliatí.

Sociálna pomoc občanom
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Miera chudoby občanov sa posudzovala aj podľa príjmu. Nízkopríjmové rodiny mohli
požiadať o príspevky na stravu pre deti, príspevok na školské potreby a motivačný príspevok
aj vtedy, ak rodičia neboli poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a svojimi príjmami boli na
hranici životného minima. V Dolnom Kubíne dostávalo dávky v hmotnej núdzi 576
poberateľov v roku 2011. V rodinách poberateľov bolo 199 nezaopatrených detí. Aktivačný
príspevok dostávalo 83 poberateľov. Jednorázové dávky sociálnej pomoci od mestského
úradu žiadalo 14 občanov, ale dostalo 7 poberateľov. Najrizikovejšou skupinou s najväčšou
mierou rizika chudoby sú členovia úplných rodín poberajúcich dávky v hmotnej núdzi
a s nimi spoločne posudzované osoby t. j. deti.
Dňa 1. januára 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, ktorý určil nové podmienky na
prenájom bytov postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a zadefinoval
problematiku sociálneho bývania. Mesto Dolný Kubín má vo vlastníctve 46 nájomných bytov
nižšieho štandardu a 130 bytov bežného štandardu. Ako sociálne bývanie bolo zadefinované
aj bývanie v nájomných bytoch

postavených z verejných zdrojov. Na účely sociálneho

bývania sa využívali aj zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytujú sociálne služby
pobytovou formou s celkovou kapacitou 72 lôžok. V roku 2011 zostalo neuspokojených 58
žiadateľov o nájomný byt. Celkový počet nevybavených žiadostí o pridelenie nájomného bytu
k 31. decembru 2011 predstavoval 110 žiadateľov. Z toho 48 % žiadateľov požadovalo
garsónku respektíve jedno-izbový byt a 52 % žiadateľov dvoj- izbový byt. Medzi žiadateľmi
o sociálne bývanie prevládali osamelí občania s nízkym príjmom, neúplné rodiny s deťmi
taktiež s nízkym príjmom a ovdovelí alebo rozvedení občania v dôchodkovom veku, ktorí nie
sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.
Sociálne služby pre seniorov. Opatrovateľská terénna služba. Mesto poskytovalo
opatrovateľskú službu 69 občanom v roku 2011. V opatrovateľskej službe sa podarilo udržať
kvalitatívny stav poskytovania sociálnych služieb pre občanov odkázaných na pomoc inej
fyzickej osoby. Mesto poskytovalo podporné služby. Opatrovateľky poskytli celkom 10694
hodín opatrovateľskej služby. Podiel úkonov sebaobsluhy predstavoval 62,5%, úkony
starostlivosti o domácnosť 29 % a sociálne aktivity predstavovali podiel 8,5 %. Vysoký podiel
úkonov sebaobsluhy svedčí o zvyšovaní kvality služby v prospech občanov odkázaných na
pomoc.
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Prepravná služba sa poskytovala na upravenom vozidle s nájazdnou plošinou,
polohovateľným kreslom a možnosťou fixácie invalidného vozíka. Počas roka 2011
prepravnú službu využilo 47 občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (2078 km).
Prepravná služba sa najviac využívala v kombinácii so sprievodom na lekárske vyšetrenie.
Finančný príspevok pre seniorov pri dožití 70 rokov a viac sa nerealizoval pre nedostatok
finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti na ul. Obrancov mieru poskytovalo sociálnu
službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby
pobytovou formou. Zariadenie bolo presťahované do zrekonštruovaných priestorov a tak sa
jeho kapacita zvýšila z desiatich na 24 lôžok. Služby ZOS využívalo šesťnásť klientov,
v priebehu roka 2011 boli prijatí traja noví klienti, zomreli traja klienti a služby rezidenčného
pobytu využilo sedem klientov.
Denné centrum pre seniorov na ul. Obrancov mieru riadila samospráva centra podľa
svojho štatútu. Činnosť a rôzne aktivity DC sú zaznamenávané v klubovej kronike. V DC bol
internet, pracoval tu záhradkársky krúžok, krúžok šikovných rúk, spevácky a turistický. DC
registrovalo 258 platiacich členov. Satelitné DC na Kňažej malo 95 členov. Činnosť
satelitného DC na Banisku bola pozastavená v roku 2011 z organizačných dôvodov.
Jedáleň denného centra na ul. Obrancov mieru s kapacitou 82 jedál denne začala v roku
2011 poskytovať celodennú stravu pre klientov aj v dňoch pracovného pokoja a počas
sviatkov. Celkom bolo vydaných 37.215 jedál, z toho formou donášky do prirodzeného
rodinného prostredia 27.166 jedál.
Sociálne služby pre rodiny s deťmi. Príspevok pri narodení dieťaťa sa v roku 2011
neudeľoval z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Jednorazová dávka v sociálnej núdzi vo finančnej alebo vecnej podobe bola udelená 7
žiadateľom vo výške 365 EUR. Všetkých žiadostí o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky
bolo štrnásť v roku 2011.
Sociálne poradenstvo, komunitná a terénna sociálna práca je činnosť, ktorá sa
realizovala vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci programu „Zamestnanosť
a sociálna inklúzia“. Terénni sociálni pracovníci sa zamerali na cieľovú skupinu, ktorú tvorili
občania dlhodobo nezamestnaní, deti bývajúce v lokalite mesta s vysokou koncentráciou
marginalizovaných občanov, deti ulice, príslušníkov rómskeho etnika, osamelých občanov
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v dôchodkovom veku, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a prevenciu kriminality
páchanej na týchto osobách.
Nízkoprahové denné centrum KOTVA I na ul. M. R. Štefánika bolo zariadenie na
krízové a dočasné bývanie rodín s deťmi, ktoré sa náhle ocitli bez prístrešia. V roku 2011
služby zariadenia využilo desať rodín so štrnástimi deťmi.
Ubytovňa NÁDEJ na ul. J. Ťatliaka
bývania. Z bytového

zohráva dôležitú úlohu v prestupnom systéme

domu pre dlhodobo neprispôsobivých občanov sa systematickou

sociálnou prácou zabezpečili podmienky pre nízkoprahovú skupinu obyvateľov. Do konca
roku bolo obsadených trinásť bytov, pričom náklady na prevádzku neustále klesali.
Sociálne služby pre osamelých občanov sa poskytovali v nocľahárni STOP – ŠANCA
na ul. M. R. Štefánika. Zariadenie malo kapacitu dvanásť miest a služby využilo šesť občanov
počas roka 2011 (celkom 258 nocí).
Demografický vývoj v Dolnom Kubíne v roku 2011 ukazuje štatistická

tabuľka,

zostavená podľa počtu obyvateľov v mestských častiach podľa uvedeného veku:

O-3rokov

3-6r.

6-15r.

15-25r.

5

13

33

24

113

20

10

18

18

1

Kňažia

41

28

122

184

508

36

53

63

30

1

Záskalie

23

23

69

107

399

66

50

62

15

3

Medzihradné

17

19

77

115

372

51

36

80

21

3

Banisko

46

48

116

173

716

88

44

21

4

0

Brezovec

216

215

539

823

3470

295

133

122

94

13

Staré Mesto I.

57

47

167

201

733

73

38

72

39

0

Staré Mesto II.

28

35

101

152

609

57

32

20

13

1

Bysterec

165

169

476

849

2958

282

245

337

115

11

Malý Bysterec

17

12

87

108

398

44

57

88

26

2

Beňová Lehota

2

4

11

20

105

7

10

1

4

0

613

1798

2756

10381

1019

708

884

379

35

Mokraď

Spolu:

617

25-60r.

60-65r.

65-70r. 70-80r.

80-90r. nad 90r.
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Z hľadiska počtu obyvateľov je zaznamenaný klesajúci trend počtu obyvateľov od roku
2004 z 19648 na 19190 v roku 2011. Mesto Dolný Kubín má hustotu obyvateľstva 349 na
jeden km2 (rozloha 50,054 km2 ).
Dňa 23. novembra 2011 sa konala konferencia pod názvom „Komunitná starostlivosť
– budúcnosť sociálnych služieb v meste Dolný Kubín a okolí“ pod záštitou primátora
mesta Dolný Kubín Mgr. Romana Matejova. Cieľom konferencie v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne bolo hľadať spoločné riešenie budúcej organizácie
sociálnych služieb v komunite v spolupráci s verejnými, neverejnými poskytovateľmi
sociálnych služieb, mimovládnymi organizáciami, zástupcami jednotlivých cieľových skupín
sociálnej pomoci a aktualizácia „Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dolný
Kubín“.
Konferencie sa zúčastnilo 88 odborníkov, ktorí zastupovali štátnu správu, miestnu
a regionálnu samosprávu, vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie zastupujúce
záujmy jednotlivých cieľových skupín a prijímateľov sociálnej pomoci so sídlom na území
mesta. Rokovanie sledovalo okolo šesťdesiat študentov sociálnej práce pri Obchodnej
akadémii v Dolnom Kubíne. Ešte pred oficiálnym otvorením konferencie bol účastníkom
premietnutý dokument „Rozvoj sociálnych služieb v meste Dolný Kubín“, ktorý ponúkol
pohľad na rozvoj sociálnych služieb v meste od roku 2004. Dokument bol v roku 2009
ocenený MPSVaR plaketou „Reportáž roka“ a pochádza z autorskej dielne Infoštúdia mesta
Dolný Kubín (Martina Brnčalová, redaktorka a Milan Removčík, kameraman). Konferenciu
otvoril Mgr. Gustáv Turčina, zástupca primátora mesta Dolný Kubín, ocenil veľmi záslužnú
prácu všetkých, ktorí sa starajú o občanov odkázaných na pomoc a zaželal účastníkom
konferencie príjemnú pracovnú atmosféru. Ďalej vystúpili riaditeľka ÚPSVaR v Dolnom
Kubíne Ing. Margita Janotová, Mgr. Mária Vranová z VÚC, Ing. Jozef Gruchalák, vedúci
odboru sociálnych služieb a rodiny MsÚ Dolný Kubín, PhDr. Jana Mazalánová, vedúca
odboru ÚPSVaR, PhDr. Jozef Šimek, predseda správnej rady neziskovej organizácie „Cesta
pre rodinu“ v Dolnom Kubíne a ďalší.
PhDr. Jana Mazalánová veľmi jasne definovala úlohu štátnej správy a zásady delenia
kompetencií, ktoré sú obsiahnuté v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode

niektorých

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, t. j. také, ktoré sú

90

zabezpečované a financované z rozpočtov obcí alebo vyšších územných celkov a ktoré môžu
mať dve podoby – nepovinné (fakultatívne) a povinné (obligatórne).
PhDr. Jozef Šimek vyjasnil definíciu mimovládnych organizácií, ich poslanie, poukázal
na ich rôznorodosť, formy a početnosť zastúpenia na území mesta. V Dolnom Kubíne bolo
zaregistrovaných celkovo 164 občianskych združení rôzneho charakteru a rozčlenil ich
podľa formy na neziskové, občianske združenia, cirkevné, neinvestičné a neformálne
združenia. Zdôraznil potrebu koordinácie a nutnosti spolufinancovania ich činnosti, pričom
v konečnom dôsledku to prinesie efekt pre komunitu a svojou stabilnou činnosťou tak môžu
významne prispieť k zvýšeniu kvality komunitných služieb.
Ing. Jozef Gruchalák poukázal na potrebu deinštrucionalizácie sociálnych služieb, čo
znamená

potrebu

rozvíjať

práve

komunitnú

starostlivosť

o prijímateľov

služieb

v prirodzenom rodinnom prostredí. Zároveň poukázal na ekonomické výhody komunitnej
starostlivosti a stratégiu Európskej únie podporiť prechod od inštitucionálnej starostlivosti ku
komunitnej, využitím štrukturálnych fondov a fondu rozvoja vidieka. Ak inštitúcia
(zariadenie) tak do 40 klientov! Je potrebné podporovať rozvoj komunitných služieb
a zvyšovať povedomie o situácii ľudí odkázaných na pomoc žijúcich v špecializovaných
zariadeniach, najmä detí a starých ľudí. V závere podporil myšlienku trojzdrojového
financovania sociálnych služieb formou: štát – samospráva – klient a prítomným vystvetlil
podstatu tzv. malej novely zákona o sociálnych službách, ktorá by v NR SR maly byť
schválená do konca roku 2011. Na určité obdobie by určite vyriešila zložitú situáciu
verejných i neverejných poskytovateľov.
S diskusnými príspevkami vystúpili: Prof. PhDr. Mária Bielová, PhD. (VŠ ZaSP sv.
Alžbety, n. o. Bratislava), riaditeľka ÚS SČK v Dolnom Kubíne Ľubica Dubnicayová, Mgr.
Marta Nechalová z Mediačného centra Dohoda v Dolnom Kubíne a Mgr. Miroslav Huliačik
zo spoločnosti HUMISS Dolné Srnie.
V panelovej diskusii odzneli krátke

prezentácie činnosti zástupcov jednotlivých

cieľových skupín, vyjadrená bola všeobecná nespokojnosť, že na konferenciu neprišli
zástupcovia zdravotníckych organizácií a školstva. Zástupkyňa občanov s telesným
postihnutím vyjadrila spokojnosť s rozsahom a úrovňou poskytovania služieb a zástupca
Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity vyzdvihol spoluprácu MsÚ v Dolnom
Kubíne s marginalizovanými občanmi bez rozdielu príslušnosti k etnicite a vyjadril nádej, že
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aj na území nášho mesta začne aktívne pracovať mimovládna organizácia zastupujúca záujmy
rómskej menšiny tak, aby využila všetky finančné možnosti na vzdelávanie a ďalšie
integračné programy. Primátor mesta Mgr. Roman Matejov inforomoval o rokovaní Rady
ZMOS o sociálnej problematike a zložitej finančnej situácii väčšiny miest a obcí.
Sociálne odkázaní občania dostali možnosť požiadať o potravinovú pomoc. V našom
meste požiadalo 247 ľudí a sociálni terénni pracovníci prideľovali potravinovú pomoc od 18.
októbra 2011 do 23. októbra 2011. Starším a invalidným občanom priniesli balíčky múky
a cestovín priamo domov, aby sa tak predišlo nechutným prejavom davovej psychózy, ktoré
sme videli v televíznych novinách. Stali sa v niektorých slovenských mestách a obciach. Za
prísun a množstvo poskytnutej potravinovej pomoci zodpovedala Pôdohospodárska platobná
agentúra Bratislava a charitatívne organizácie, v prípade Dolného Kubína Spišská katolícka
charita.
Domov sociálnych služieb na ul. Matúškovej pôsobil v meste od roku 1993. Riaditeľom
bol PhDr. Dušan Vlkolinský. Zriaďovateľom DSS bol Žilinský samosprávny kraj. DSS
navštevovalo 46 prijímateľov sociálnych služieb - ľudí s telesným a mentálnym postihnutím.
Pri DSS pôsobila špeciálna škola.
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne na sídlisku
Brezovec pozostáva z dvoch štvorposchodových bezbariérovo upravených bytových domov
prepojených spojovacou chodbou. Zariadenie poskytovalo celoročný pobyt pre 130 seniorov
v jedno, dvoj, alebo trojlôžkových izbách. Klienti mali k dispozícii pomôcky pre dvíhanie,
presun na vozíčkoch v prípade imobility, priestory na pohybové cvičenia a telocvičňu. Klienti
zariadenia mali zaujímavé denné aktivity a program. Konali sa rôzne spoločenské podujatia,
výlety do blízkeho okolia, prednášky, besedy, vzdelávanie, tréningy pamäti klientov
s demenciou a Alzheimerovou chorobou, muzikoterapia, duševné cvičenia, bohoslužby, omše
v kaplnke zariadenia a podobne. Zriaďovateľom zariadenia je VÚC v Žiline.
Občianske združenie „Misia mladých“ v Dolnom Kubíne pripravilo v spolupráci so
sociálnymi pracovníkmi projekt, aby spojili matky s deťmi v dolnokubínskom zariadení.
Hlavnou myšlienkou projektu je reagovať na potreby detí a matiek v zariadení, v ktorom bolo
deväť matiek a dvadsať detí. Dobrovoľníci z Misie mladých k nim chodili pravidelne.
Pracovali s deťmi a pripravovali pre ne rôzne aktivity. Projekt začínal niekoľkotýždňovým
kurzom, počas ktorého sa matky naučili

tvorivo pracovať s deťmi, stretli sa s detskou
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lekárkou, psychológmi a navštívili materské centrum. Do výchovy, vzdelania a zábavy
s najmenšími sa im spočiatku nedarilo zapájať ich matky. Podľa Antona Michalicu z Misie
mladých boli matky v krízových situáciách, pre ktoré boli apatické, čakali na vonkajšie
podnety, necítili potrebu hrať sa s deťmi, učiť a pripravovať ich na život. Väčšina matiek
nemala zamestnanie ani spoľahlivého partnera. Chýbalo im rodinné zázemie a potrebné
peniaze. Projekt združenia Misia mladých podporila Nadácia Orange.
Občianske združenie „Misia mladých“ zorganizovalo pre 25 detí (6-17 – ročných)
z Krízového centra pre matky s deťmi v Dolnom Kubíne päťdňový letný tábor v chatovej
oblasti v Ústí nad Priehradou. Hlavnou ideou podujatia bolo pripraviť deťom letné zážitky, na
ktoré budú dlho spomínať. Deti sa kúpali v bazéne, absolvovali výlety do okolia, klasické
táborové hry, plavili sa loďou po Oravskej priehrade na Slanický ostrov, previezli sa lesnou
železnicou v Oravskej Lesnej a večer mali diskotéku.
Členovia občianskeho združenia „Misia mladých“ navštevovali a spolupracovali
s rodinami v krízovom centre každý mesiac. Zabezpečovali a poskytovali im potravinovú
pomoc od sponzorov a pomáhali pri komunikácii s úradmi.
Klub dôchodcov v Dolnom Kubíne si pripomenul 35. výročie založenia organizácie. Na
slávnostnom prijatí seniorov u primátora sa zúčastnili aj zástupcovia z partnerských klubov
dôchodcov z Bieleho Potoka, Černovej, Kremnice, Liptovskej Osady, Martina, Rajca,
Ružomberka a Turčianskych Teplíc. Primátor Roman Matejov vo svojom prejave povedal:
„Na spoluobčanov, seniorov, sme právom hrdí. Počas života vytvárali hodnoty, bez ktorých si
dnes nevieme predstaviť prítomnosť. Na týchto hodnotách staviame budúcnosť“.
Dôchodcovia z Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb pre dospelých
v Dolnom Kubíne začali hrať holandský biliard tzv. sjoelen, ktorý ich naučili hrať Robert
a Anneko Kruijt z Holandska. Na návštevu Dolného Kubína prišli na odporúčanie kamaráta,
ktorý tu býva. Pravidlá hry sú jednoduché. Hráč dostane tridsať drevených pukov, ktoré
posúva po drevenej doske. Na jej konci sú štyri boxy, každý s inou bodovou hodnotou.
Vyhráva ten, kto získa najviac bodov, teda ten, ktorý má najlepšiu mušku a cit v rukách. Hra
je veľmi vhodná pre seniorov, lebo podporuje sústredenie a núti ich k primeranému pohybu,
do ktorého zapájajú celé telo. Hru zvládli aj vozičkári. Seniori hrávali v utorok a štvrtok.
Na predveľkonočnom posedení v Materskej škole na sídlisku Banisko sa stretli tri
generácie - deti, rodičia, starí rodičia, aj ujovia a tety z klubu dôchodcov v tejto mestskej
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časti. Každý si priniesol okrem dobrých nápadov na zhotovenie dekoračných symbolov jari aj
dobrú náladu. Materiál poskytla materská škola a tak účastníci vytvorili pestrofarebné
kraslice, žlté kuriatka, zajačikov a rôzne postavičky z ríše rozprávok. Prútiky premenili na
pestrofarebné motýle a z ôsmich dlhých zviazaných prútov uplietli korbáč. Po usilovnej práci
sa zabavili, zaspievali a pochutili si na koláčikoch s čajom.
Mesto Dolný Kubín získalo od Úradu vlády SR v rámci národnej protidrogovej stratégie
3500 EUR na projekt „Stop drogám v našom meste“. Odborníkom projektu bol Peter
Janotík z odboru sociálnych vecí mestského úradu. Súčasťou projektu bolo vydanie letákov,
ktoré informovali deti o nebezpečenstve drog a rodičov o poplašných signáloch, že ich dieťa
drogy užíva. Nechýbali besedy na školách a diskusia s mladými ľuďmi, ktorí mali s drogami
nepríjemné skúsenosti.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov usporiadala Rada mládeže Žilinského
kraja prvý ročník ocenenia pod názvom „Srdce v rukách – dobrovoľník 2011“. Medzi 26
ocenenými bolo 14 z Oravy a z Dolného Kubína Anton Michalica za rozvoj mládežníckej
organizácie dobrovoľníkov. V kategórii za neformálne vzdelávanie detí a mládeže dostal cenu
Ján Suroviak z Dolného Kubína. Predsedníčka Rady mládeže Žilinského kraja Darina
Čierniková na slávnosti povedala: „Dobrovoľník je človek, ktorý vo svojej obetavej službe, bez
nároku na finančnú odmenu z jemných nití svojej práce vytvára krásne dielo v mladej duši“.
Občianske združenie pod názvom Žena v tiesni pripravilo dňa 19. septembra 2011 akciu
pod názvom „Vystúp z kruhu násilia“, ktorou chcela upozorniť verejnosť na problematiku
násilia páchaného na ženách. V parku M. Kukučína umiestnili dvanásť figurín s dvanástimi
príbehmi obetí domáceho násilia.
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Dolnom Kubíne pripravil pre sociálne
slabé rodiny predvianočnú pomoc v podobe potravinovej pomoci. Devätnásť rodín v našom
meste, sociálne odkázaných, dostalo kupón na zakúpenie kapra, aby im nechýbal na
vianočnom stole. SČK pripravilo projekt v spolupráci so spoločnosťou Kraft Foods Slovakia,
v ktorom sa zameral na priamu pomoc konkrétnym ľuďom.
V okrese Dolný Kubín žije približne 1700 osôb

v hmotnej núdzi. Patrili medzi ne

viacdetné rodiny, rodiny s jedným rodičom ale aj starší ľudia. Územný spolok SČK
v spolupráci so spoločnosťou Kraft Foods Slovakia pripravil pre 29 rodín krajšie Vianoce
formou darovania potravinových balíčkov v hodnote 35 EUR.
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Zdravotníctvo
Dolnooravská nemocnica v Dolnom Kubíne ako tretia na Slovensku začala s liečbou
bolesti metódou ozonoterapie a v kombinácii s kolagénom ako prvá. Ozonoterapia
predstavuje vysoko efektívny spôsob aplikácie lekárskeho ozónu pre liečivé účely, a to so
širokým spektrom pôsobenia. Ide o multidisciplinárnu metódu, ktorá dopĺňa klasické liečebné
postupy. Oxidačné schopnosti radia ozón medzi prípravky, ktoré likvidujú jedovaté
aromatické látky, kyanidy, síru, fenoly či karcinogény. Ozón zabíja baktérie, vírusy a plesne
a preto sa tieto jeho dezinfekčné účinky využívajú napríklad pri úprave vody, vo
farmaceutickom či potravinárskom priemysle. Ozón má na organizmus imunoreštauračný
efekt, teda pôsobí pri autoimúnnych poruchách a alergiách, dodáva energiu pri fyzickej aj
psychickej záťaži, urýchľuje regeneráciu rán, zlomenín, aktivizuje erytrocyty, enzymatické
antioxidanty a radikálové zametače, čím spomaľuje stárnutie a likviduje zápaly v tele.
Nemenej významný je aj protinádorový účinok. Kolagén je bielkovina, ktorá je základnou
stavebnou hmotou podporných tkanív. Je súčasťou medzistavcovej platničky. Pri jej
poškodení (vyskočení platničky) dochádza k poškodeniu kolagénových vlákien. Aplikáciou
prirodzeného kolagénu a ozónu sa dosiahne ich regenerácia a obnova funkcie.
Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne poskytovala zdravotnú starostlivosť pre
takmer 70 tisíc obyvateľov v spádovej oblasti. Súčasná vláda SR sa vo svojom programovom
vyhlásení zaviazala zmeniť pravidlá financovania zdravotníctva transformáciou štátnych
nemocníc na akciové spoločnosti. A tak sa v zdravotníctve zdvihla vlna protestov, lebo
zdravotníci poznali riziká týchto zmien. Transformácia sa týkala aj NsP v Dolnom Kubíne a
v roku 2011 sa neuskutočnila.
Stomatologická pohotovosť sa začiatkom roka 2011 presťahovala z Dolného Kubína do
Ružomberka. K presťahovaniu stomatologickej pohotovosti viedli prevádzkovateľa (MUDr.
Vendelína Ťažandláka) tri dôvody: nedostatok službukonajúcich lekárov v Dolnom Kubíne,
nízky počet ošetrení pacientov a neplatenie zdravotných poisťovní za výkony. Pacienti boli
nespokojní, lebo za ošetrením museli cestovať ďalej, ako boli zvyknutí. Prípadom sa
zaoberalo aj ZMODO, starostovia žiadali o riešenie Žilinský samosprávny kraj. Podľa
vyjadrenia hovorkyne VÚC Radky Kulaviakovej počet poskytovateľov lekárskej služby prvej
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pomoci stanovilo nariadenie vlády SR „Na počet obyvateľov ŽSK je stanovená minimálna
sieť 1,5 poskytovateľa a v kraji bolo sedem poskytovateľov stomatologickej pohotovosti,
z toho dvaja sú na Orave“.
Dolnokubínska nemocnica ešte ani začiatkom apríla 2011 nemala uzavretú zmluvu so
Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá by rátala so zachovaním ortopedického oddelenia
v nemocnici. Vedenie nemocnice s riaditeľom Jozefom Mintálom napokon po viacerých
rokovaniach dosiahlo, že VZP uzavrie oficiálnu zmluvu s NsP v Dolnom Kubíne, lebo
hrozilo, že tisícky pacientov z Oravy by ošetrenie a operácie museli vyhľadávať inde. Dohodu
dosiahli dňa 28. marca 2011.
Súkromní lekári pohotovostnej služby v NsP žiadali zvýšenie platov. Nemocnica na ich
požiadavku nechcela pristúpiť. NsP prenajímala na službu prvej pomoci pätnásť všeobecných
lekárov a na prevádzkovanie dostávala ročne 33-tisíc EUR od štátu. Lekári sa striedali v tzv.
veľkých a malých službách a na každého vyšla jedenkrát mesačne jedna veľká služba (cez
víkend) a jedna malá služba (cez týždeň). Za 1 hodinu služby dostávali dve eurá. Nakoniec
museli lekári ustúpiť od svojej požiadavky na vedenie NsP, lebo problém malo vyriešiť
ministerstvo zdravotníctva. Občania sa potešili, lebo ak by pohotovostná služba v NsP
Dolnom Kubíne zanikla, museli by pomoc vyhľadávať v NsP v Ružomberku.
Od októbra roku 2010 do júna 2011 prepustila NsP v Dolnom Kubíne tridsať deväť
zamestnancov.

Ďalšou

redukciou

lôžok

na

doliečovacom

oddelení

a fyziatricko-

rehabilitačnom oddelení prišli o prácu dvaja zamestnanci. Minister zdravotníctva NsP
prisľúbil v máji 2011, že doterajší objem peňazí pre nemocnicu zostane zachovaný. O ďalšej
prevádzke NsP a finančných podmienkach rokoval riaditeľ Jozef Mintál so Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou.
Druhý marcový štvrtok bol už šiesty rok vyhlásený sa Svetový deň obličiek. Na
Slovensku trpelo ochorením obličiek desať percent pacientov. Dialyzačné stredisko v Dolnom
Kubíne ponúkalo v tento deň bezplatné vyšetrenie tlaku, moču, hladiny cukru v krvi
a stanovovali index telesnej hmotnosti. V dolnokubínskom dialyzačnom stredisku poskytovali
ročne okolo 2700 dialýz a každoročne rástol počet dialýz. Prevencia bola dôležitá, lebo
pacienti prichádzali bežne na vyšetrenie, až keď mali reálne zdravotné problémy a to už
funkcia obličiek bola niekedy znížená o 75 percent.
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Liga proti rakovine zorganizovala XV. ročník podujatia známeho ako Deň narcisov dňa
15. apríla 2011. 35 dobrovoľníkov zo Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne
rozdávalo občanom kvet narcis v uliciach mesta a ľudia finančne prispievali do peňažnej
zbierky. Vyzbieralo sa 1096 EUR.
MUDr. Miroslav Mikolášik z Dolného Kubína, europoslanec za SR v EÚ, hosťoval na
pôde europarlamentu konferenciu o manažmente chronických chorôb. Cieľom konferencie
bolo získať najaktuálnejšie informácie, aby EÚ bola pripravená na tvorbu direktívy,
usmernenia či nariadenia v oblasti chronického ochorenia a rizikových faktorov, lebo náklady
na chronické ochorenia predstavovali 6,77 percent z HDP krajín. „Musíme sa snažiť
pridávať nie roky k životu, ale pekný život k rokom“, povedal MUDr. Miroslav
Mikolášik.
Ortopédia v dolnokubínskej nemocnici si v tomto roku pripomenula 35. výročie založenia.
Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť jej k jubileu dala možnosť zorganizovať
tradičný jesenný kongres v dňoch 12. – 14. októbra 2011. V Dolnom Kubíne sa zišlo viac ako
tristo lekárov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Španielska a Veľkej Británie. Kongresu
dominovala revízna endoprotetika po umelých náhradách kolena a liečba zlomenín horného
konca stehnovej kosti. V Dolnooravskej nemocnici implantovali za posledných osem rokov
715 umelých kĺbových náhrad, z čoho 12 bolo treba operačne revidovať. Stovka endoprotéz
kolena zatiaľ revíziu nepotrebovala. Operačné sály v NsP v Dolnom Kubíne patrili
k najmodernejším na Slovensku. Podľa prognózy demografického vývoja 30% populácie
v roku 2050 bude mať nad 65 rokov, čo je priemerný vek pacienta s endoprotézou. „Nastane
epidémia ortopedických výkonov“, upozornil primár martinskej kliniky MUDr. Libor Nečas.
Výmena odborných poznatkov na kongrese ortopédov v Dolnom Kubíne

sa niesla

v znamení celoslovenského štrajku lekárov a pádu vlády SR v prvom októbrovom týždni.
Všetci šiesti lekári ortopedického oddelenia Dolnokubínskej nemocnice vrátane primára
MUDr. Jána Sedliaka sa zapojili do akcie Lekárskeho odborového združenia – od 1. októbra
2011 im bežala dvojmesačná výpovedná lehota. Podľa vyjadrenia dolnokubínskeho primára je
situácia vážna a najväčšie zlyhanie systému je v tom, že prestáva slúžiť pacientovi. Na
endoprotetiku v Dolnom Kubíne pacient čaká päť rokov. „Máme pacientov objednaných na
prvú polovicu roka 2016. Taký je výsledok jednania nemocnice s poisťovňami. Dopad na
pacienta je drastický.“ Pád vlády SR situáciu v zdravotníctve ešte viac zamotal.
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Výpoveď zo zamestnania dalo spolu 45 lekárov oddelení v NsP v Dolnom Kubíne chirurgického, neurologického, ortopedického, ARO, fyziatricko-rehabilitačného, rádiológie,
CT a bez jedného zamestnanca aj interného. Výpovedná lehota mala uplynúť 1. decembra
2011. Ak by lekári nestiahli výpovede, zdravotnícke zariadenie by nebolo schopné
poskytovať zdravotnú starostlivosť. Vláda SR vyhlásila dňa 29. novembra 2011 (utorok)
núdzový stav v nemocniciach. Ten lekárom vo výpovednej lehote nariadil pracovať. V NsP
Dolný Kubín viacerí lekári ohlásili zamestnávateľovi práceneschopnosť z dôvodu
psychického vyčerpania a stresu z diania v ostatných dňoch. Na oddelení chirurgie ostali zo
siedmich lekárov traja, na ortopédii dvaja, na rádiodiagnostickom jeden. Akútne stavy riešila
nemocnica v Ružomberku. V uvedený deň NsP evidovala 29 výpovedí lekárov a Úradu práce
nahlásila 42 voľných miest na pozície chirurgov, neurológov, ortopédov, internistov
a anesteziológov. Úrad práce mohol ponúknuť lekárovi aj miesto, z ktorého odišiel. Ak
odmietne nastúpiť do práce, môže prísť o sociálnu dávku a úrad ho vyradí z evidencie
uchádzačov. V noci z piatku na sobotu sa lekárski odborári dohodli s najvyššími
predstaviteľmi štátu. Lekári sa vrátili do práce.
Dňa 7. septembra 2011 sa na Hviezdoslavovom námestí konalo podujatie pod názvom
„Všetko pre vaše zdravie“. Organizátorom bola poisťovňa Union. Skupina zdravotníckych
pracovníkov umožnila obyvateľom bezplatne absolvovať preventívne vyšetrenia krvného
tlaku, telesného tuku, kostrového svalstva, kondície srdcovo-cievneho systému, či funkčnosti
a stavu pľúc. Zdravotníci sa venovali aj rodičom a deťom, lebo u detí sa každoročne
zvyšovalo riziko obezity. Rodičia sa dozvedeli príklady zdravej výživy, kvalitnej a vyváženej
stravy (kuchárska show). Každý účastník sa mohol zapojiť do žrebovania o kozmetický
balíček. Program sprevádzali moderátori Ľudovít Jakubove alias Mravec a Petra Bernasovská
alias Dalila.
Dňa 29. septembra 2011 sa v Hypermarkete Tesco konala akcia pod názvom Deň srdca.
Odborníci dočasnej meracej stanice zdravého života bezplatne odmerali záujemcom krvný
tlak, cholesterol, urobili výpočet BMI podľa zmeraného obvodu pása a poskytli odborný
výklad k zisteným údajom. Základnou myšlienkou Dňa srdca je zvýšiť odborné povedomie
o rozpoznaní prvých príznakov ochorení kardiovaskulárneho systému a tiež propagovať
možnosti prevencie ich predčasného vzniku prostredníctvom zdravého životného štýlu.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva inicioval zákaz predaja tovarov v tzv. Crazy
shopoch. Bylinky, prášky a tabletky balené ako darčekový predmet a zberateľské predmety
ohrozovali zdravotnú bezpečnosť kupujúcich. Na obale boli len lákavé názvy, ale po
konzumácii vyvolávali účinky podobné psychotropným a omamným látkam. RÚVZ urobil
kontrolu u predajcu v Dolnom Kubíne, ale tento nevedel doložiť zloženie výrobkov, ani
dodacie listy, nepreukázal ich zdravotnú bezpečnosť, neuviedol pôvod výrobkov, miesto
a spôsob vkladania do balení, ktoré predával.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne sa zapojil dňa 30. apríla 2011
do kampane

pod názvom „Európsky imunizačný týždeň“. Heslom kampane bola

myšlienka, že každé dieťa má právo byť chránené pred ochoreniami, ktorým možno
predchádzať očkovaním. Tento ročník bol venovaný hľadaniu spoločných riešení hrozieb
v oblasti imunizácie. Zamestnanci RÚVZ v Dolnom Kubíne pripravili letáky o výhodách
očkovania, monitorovali vedomosti a skúsenosti rodičov s očkovaním, diskutovali s nimi
o jeho význame, poskytovali informácie a konzultácie.
Dňa 7. októbra 2011 sa v meste konali dve peňažné zbierky. Prvú pod názvom „Lienka
pomoci“

zorganizovala Nadácia Socio s ÚS SČK v Dolnom Kubíne a aktivisti vyberali

peniaze pre rozvoj služieb seniorov. Druhú zbierku pod názvom „Deň nezábudiek“
zorganizovala Liga za duševné zdravie.

Bezpečnosť v meste
Mestská polícia mala za sebou dvadsať rokov činnosti. Tento poriadkový útvar mesta
bol založený dňa 25. apríla 1991 a prvým náčelníkom bol Bc. Leonard Bobček. Druhým
náčelníkom mestskej polície sa stal Mgr. Peter Uhrina z Ružomberka od 1. júla 2011, ktorý
vo výberovom konaní získal najlepšie výsledky a schválili ho poslanci MsZ. Komisia
vyberala z piatich záujemcov. Peter Uhrina predtým pracoval na polícii v Ružomberku
a ostatné dva roky pôsobil na kriminálke policajného prezídia.
Po odchode riaditeľa ORPZ v Dolnom Kubíne Ľubomíra Lehotského do výsluhového
dôchodku sa stal novým policajným šéfom Miroslav Brtko z Likavky a zástupcom Peter
Mastiš z Likavky.
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Mestská polícia zabezpečovala verejný poriadok v meste, ochranu obyvateľov a iných
osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Mala vymedzený rozsah činnosti na úseku
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, na úseku ochrany životného prostredia,
dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, na verejných priestranstvách a verejne
prístupných miestach. Tiež vykonávala a dohliadala na dodržiavanie všeobecno-záväzných
nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta Dolný
Kubín v zmysle zákona o obecnej polícii. Od 1. mája 2011 bola možná pôsobnosť mestskej
polície v inej obci na základe zmluvy s obcou, ktorá si nezriadila obecnú políciu. Vytipované
a oslovené boli okolité obce Vyšný Kubín, Bziny, Veličná a Oravská Poruba. Plán sa však
v roku 2011 nerealizoval, lebo z mestskej polície odišli traja príslušníci a tým sa polícia
personálne veľmi oslabila.
Najbežnejšou formou činnosti mestskej polície bola obchôdzková činnosť (služba). Jej
význam spočíval vo včasnom, bezprostrednom predchádzaní a zabránení narušení verejného
poriadku. Počas výkonu služby jednotlivých hliadok MsP sa ich činnosť orientuje na
presvedčovanie, vysvetľovanie, usmerňovanie, výchovné metódy a v neposlednom rade aj
samotné represívne opatrenia, napríklad ukladanie blokových pokút. Obchôdzková služba je
organizovaná predovšetkým na miestach, kde dochádza k častému narušovaniu verejného
poriadku a páchaniu trestnej činnosti, alebo je nutné v takom úseku zaistiť pravidelne sa
opakujúce úlohy. Najviac problémovou oblasťou z hľadiska verejného poriadku je úsek od
Hviezdoslavovho námestia, Radlinského ulica, Kolonádny most po obchodný dom Kocka na
Bysterci. Tu je najväčšia kumulácia ľudí v denných hodinách (obchody, reštaurácie, banky,
inštitúcie) a pridružuje sa problém v doprave (režim pešej zóny a nedostatok parkovacích
miest). Vo večerných hodinách sa tu zhromažďuje veľa mladých ľudí, ktorí navštevujú
diskotéky, bary, reštaurácie a presúvajú sa v tomto koridore periodicky počas celého večera
a noci, čo je najmarkantnejšie hlavne počas víkendov.
Mestská polícia vykonávala nepravidelnú obchôdzkovú činnosť podľa potreby pri
realizácii bezpečnostných opatrení na zaistenie ochrany verejného poriadku, pri kultúrnych,
športových a iných akciách i mimo nich, napríklad na likvidáciu prípadnej výtržnosti
a podobne. Pri spoločných akciách, v spolupráci alebo súčinnosti s OR PZ Dolný Kubín
a hlavne s príslušníkmi OO PZ Dolný Kubín, zameraných aj na podávanie alkoholických
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nápojov mladistvým boli kontrolované mladistvé osoby i osoby, ktoré im predali alkoholický
nápoj.
Mestská polícia zaevidovala 978 protiprávnych konaní počas roka 2011, z toho na
úseku dopravy 721, proti verejnému poriadku 12, na úseku ochrany pred alkoholizmom 11,
na úseku podnikania 4, proti občianskemu spolunažívaniu 14, proti majetku 22, porušenia
všeobecne záväzných nariadení mesta 162, iný správny delikt 24 a podozrenie z trestného
činu 8. Všetky podozrenia zo spáchania trestného činu (8 prípadov) boli odstúpené OO PZ.
Udelením blokovej pokuty sa vyriešilo 414 priestupkov a priemerná hodnota sankcií bola
12,47 EUR.
Výkon služby príslušníkov MsP v oblasti

verejného poriadku sa týkal ochrany

obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, ochrany majetku mesta
a občanov, ochrany životného prostredia, dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny v uliciach
a na verejných priestranstvách, objasňovania priestupkov a prevencie. Častým javom bolo
porušovanie VZN o narábaní s odpadom, parkovanie vozidiel pri kontajneroch a tým
znemožňovanie odvozu a likvidácie odpadov. Bývalý Dom záhradkárov, ktorý bol
v dezolátnom stave, sa stal terčom útokov bezdomovcov, asociálov, ktorí z neho rozkrádali
kovy a drevené konštrukcie. Počas roka 2011 príslušníci MsP s príslušníkmi Policajného
zboru SR vykonali tri akcie v reštauračných zariadeniach, zamerané na podávanie alkoholu
mladistvým. Celkom bolo riešených 23 prípadov.
Kamerový systém v meste Dolný Kubín pomáha bezpečnosti od roku 1996. V roku
2011 sa podarilo zakúpiť dve kvalitné kamery s príslušenstvom v rámci rekonštrukcie
Hviezdoslavovho námestia. Poskytovali vyššie rozlíšenie a väčšie priblíženie. Niektorí
občania mesta žiadali o sprístupnenie kamerových záznamov pre rôzne súkromné účely, ale
tento spôsob služby nebol možný. Pre potreby objasňovania trestných činov v meste vydala
mestská polícia trinásť záznamov OO PZ. Mestská polícia mala k dispozícii dvanásť
digitálnych kamier, z toho jedenásť otočných. Kamery boli umiestnené na Hviezdoslavovom
námestí nad predajňou Kvazar, na Jégého dome, na lampe verejného osvetlenia pri Gymnáziu
P. O. Hviezdoslava, na Radlinského ulici na budove Oravskej knižnice, na Ťatliakovej ulici,
na Kolonádovom moste, na bytovom dome č. 1157 na Bysterci ul. Na Sihoti, na ul.
Športovcov (bytový dom č. 1180), na Brezovci (bytový dom č. 1945), na lampe verejného
osvetlenia na ul. Nemocničnej pri bytovom dome č. 1947 a na Banisku ul. Chočskej (bytový
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dom č. 1526). Okrem tohto systému mestská polícia využívala aj dve mobilné kamery tzv.
fotopasce, ktoré inštalovala na vytipované miesto. V roku 2011 boli umiestňované na
miestach nelegálnych skládok odpadu v Beňovej Lehote. Minikamery na výstroji príslušníka
MsP umožňovali monitorovať konfliktné situácie alebo incidenty s viacerými osobami,
ktorých konanie by bolo problémom dokazovania priestupku alebo trestného činu.
Príslušníci MsP použili v 111 prípadoch donucovacie prostriedky a všetky prípady boli
opodstatnené. Žiadna osoba pri použití donucovacích prostriedkov nebola zranená.
Príslušníci MsP na úseku dopravy zistili 721 priestupkov, čo bolo o 32 menej ako
v roku 2010. Vodiči sa správali zodpovednejšie, lebo sa zvýšili sadzby pokút v doprave od 1.
novembra 2011. Najväčšie percento dopravných priestupkov bolo páchaných v centre mesta
počas dennej doby. Kritická situácia na úseku dopravy vo večerných a nočných hodinách
pretrvávala na Brezovci (uliciach Hattalovej a Ľ. Štúra), kde je veľký nedostatok parkovacích
miest. Z celkového počtu zistených dopravných priestupkov bolo vyriešených v blokovom
konaní 345 a celková suma úhrad pokút predstavovala 4222 EUR.
Mestská polícia spolupracovala s OO PZ v Dolnom Kubíne, HaZZ, Obvodným úradom,
RÚVZ, RVPS a ďalšími inštitúciami. Vzájomná informovanosť, súčinnosť a spoločné zásahy
zlepšovali všetky výkony na úseku verejného poriadku. V prípade Okresného súdu v Dolnom
Kubíne doručili 64 zásielok, pre exekútorské úrady doručili 19 zásielok a spolu pôsobili pri
troch exekúciách. Príslušníci odovzdali nájdené osobné predmety 40 majiteľom. Slovenskej
správe ciest a Technickým službám odovzdali 485 podnetov, týkajúcich sa nápravy
poškodených dopravných značiek, kanalizačných vrchnákov, nefunkčného verejného
osvetlenia a pod. Príslušníci vykonávali ozbrojený sprievod na zaistenie bezpečnosti pri
prevoze finančných hotovostí pracovníkmi MsÚ.
Príslušníci odchytili 72 zatúlaných psov, 3 ovce, 1 koňa, 2 mačky, 1 vretenicu, 1 sokola
a pozbierali ostatky 8 zvierat, uhynutých na cestách pod kolesami áut. Priestupkov na úseku
chovu psov sa vyskytlo 84 počas roka 2011.
Preventívna činnosť mestských policajtov obsahovala poradenstvo, prednášky a besedy
s deťmi, mládežou i seniormi. Zúčastnilo sa ich 1506 poslucháčov, z toho 15 detí MŠ, 1432
žiakov ZŠ a 59 seniorov. Beseda so seniormi sa konala dňa 30. marca 2011 v Klube
dôchodcov.
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Mestská polícia realizovala dva projekty. Projekt pod názvom „Správaj sa normálne“
bol určený žiakom základných škôl a rozpracovaný do desiatich tém. Druhý projekt na
detskom dopravnom ihrisku bol zameraný na zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov
a zúčastňovali sa ho deti materských škôl a základných škôl I. stupňa. Detské dopravné
ihrisko v Dolnom Kubíne je jediné na Orave. A tak mestská polícia ponúkala vyučovanie
na DDI školám v celom regióne Orava. Žiaci absolvovali teoretickú i praktickú prípravu
a záverečný test. Po úspešnom absolvovaní dostali „Preukaz cyklistu“. Praktickej časti sa
zúčastnilo 214 žiakov mestských základných škôl a 59 žiakov zo ZŠ a MŠ Oravská Polhora.
Územný spolok SČK v Dolnom Kubíne v spolupráci s dopravnou políciou zorganizovali
preventívnu akciu zameranú na kontrolu lekárničiek vodičov motorových vozidiel
a poznatkov o poskytnutí prvej pomoci v polovici marca 2011. Zo 78 vodičov traja nemali
vôbec lekárničku, deväť vodičov malo nepoužiteľný obsah a štyridsať vodičov by nesprávne
poskytlo prvú pomoc (neovládali masáž srdca, umelé dýchanie, zastavenie krvácania).
Hasičský a záchranný zbor v Dolnom Kubíne sa zúčastňoval krajskej súťaže
v hasičskom športe. Koncom mája 2011 sa uskutočnil 15. ročník krajskej súťaže, ktorého sa
zúčastnilo osem-členné družstvo OR HaZZ z Dolného Kubína. V disciplíne veža sa
umiestnilo na 2. mieste, v štafetovom behu obsadili 3. miesto, rovnako aj v pretekárskom
behu na 100 metrov. V hasičskom útoku sa umiestnili na 5. mieste a v celkovom hodnotení sa
umiestnili na 3. mieste. Vybojovali si postup na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa konalo
koncom júla 2011 v Banskej Bystrici.
Dolnokubínski hasiči sa postarali dvakrát o bezpečnosť detí i dospelých odstraňovaním
osích hniezd, ktoré v niekoľkých prípadoch poštípali ľudí v auguste 2011. V prvom prípade
išlo o likvidáciu osieho hniezda vo vetracom otvore jednej bytovky na treťom poschodí
a v druhom prípade v Centre voľného času – Domčeku.
Počas roka 2011 zasahovali pri 68 požiaroch, čo bolo o 19 viac ako v roku 2010. Vznikla
pri nich škoda za takmer 186900 EUR a jedna osoba sa zranila. Najčastejšou príčinou
požiarov bolo vypaľovanie tráv a suchých porastov - v 27 prípadoch.

Politické strany, spolky, kluby, občianske združenia
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Starostovia obcí dolnej Oravy, medzi ktorými bolo po komunálnych voľbách deväť
nových starostov a primátor, sa stretli dňa 26. januára 2011 a za predsedu Združenia miest
a obcí dolnej Oravy (ZMODO) zvolili primátora Dolného Kubína Romana Matejova. Okrem
neho kandidovali na post predsedu ZMODO starostovia Ladislav Tomáň zo Sedliackej
Dubovej a Jozef Záhora z Oravského Podzámku. Tajomníkom ZMODO sa stal Jozef Záhora.
Cieľom ZMODO je obhajovať záujmy 24 samospráv okresu Dolný Kubín od roku 2004.
Zástupcovia Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Dolnom
Kubíne sa stretli s ochranármi prírody vo februári 2011 na rokovaní o ochrane rýb proti
kormoránom. Zástupcovia Štátnej ochrany prírody doporučovali plašenie kormoránov a ich
odstrel. Rybári tvrdili, že je to nereálne, lebo sa nedá dopredu predpokladať, kedy priletia
kormorány na rieku v Dolnom Kubíne a podmienkou odstrelu i plašenia bola ohlasovacia
povinnosť SRZ na ŠOP. Rybári osadili bez povolenia šnúry v priestoroch zimoviska rýb na
rieke Orave v Dolnom Kubíne (Malý Bysterec), ale SRZ sa od tohto činu dištancoval.
Ochrancovia tvrdili, že šnúry sú neprijateľné, lebo osadené nízko nad hladinou sú rizikom pre
všetkých vtákov, ktoré zachytením o ne sa mohli zraniť a potom ich odniesla voda.
Doporučovali šnúry s výstražnými vlajočkami, ale SRZ nemal finančné prostriedky na
reflexné vlajočky. Plašenie kormoránov pyrotechnikou sa neosvedčilo. Kŕdeľ kormoránov
predstavoval nálet 12-80 vtákov.
MO SRZ v Dolnom Kubíne mala 599 dospelých členov, 48 členov v KMR a 88 členov
v krúžkoch, spolu 735 členov. Predsedom bol Ing. Marián Sabo. MO SRZ vydal 903 povolení
na rybolov. Na úseku zarybňovania pustili do pstruhových revírov 4210 kusov násad, do
lipňových revírov 107000 kusov násad a do kaprových 900 kilogramov. Pri MO SRZ
pracovalo päť krúžkov mladých rybárov. Členovia sa zúčastňovali súťaží v I. lige, v II. lige,
rybárskych pretekov XXIII. ročníka Oravskej mušky, na ktorých P. Mesároš sa umiestnil na
2. mieste a K. Križo na 3. mieste. Peter Žúbor sa na kvalifikačných pretekoch do
reprezentácie umiestnil na 2. mieste a postúpil do výberu.
Počas prvej májovej soboty 2011 sa konali rybárske preteky mladých rybárov v love
rýb udicou – plávanej na Štrkovisku v Párnici. Zúčastnilo sa 48 rybárov, z toho 16
začiatočníkov a 33 pokročilých. Začiatočníčka Michaela Kosmeľová sa stala absolútnou
víťazkou a vytiahla z vody 53 rýb. Druhé miesto obsadil Juraj Hojo a tretie Martin
Ošťadnický. Víťazom kategórie pokročilých sa stal Dominik Sitek. Deti chytili 683 rýb
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s celkovou hmotnosťou 88 kilogramov rýb. Z ušľachtilých rýb zdolali 65 kaprov rybničných,
12 amurov bielych, tri šťuky severné a jedného lieňa sliznatého.
Občianske združenie Spoločenstvo novej evanjelizácie usporiadalo akciu pod názvom
„Národný týždeň manželstva“ od 14. februára 2011 v meste Dolný Kubín. Bola to súťaž o pár
s najdlhšie trvajúcim manželstvom. Počas týždňa pripravili pre dolnokubínske manželské páry
zľavy na večeru pri sviečkach vo vybraných reštauráciách, zľavnené lístky v AquaRelaxe,
premietanie filmu Fireproof s voľným vstupom, spoločné stretnutia v centre Aktivcentra.
Kino navštívilo 35 záujemcov, do ankety sa zapojilo 102 respondentov, z toho 66 žien
a Aquapark navštívilo 102 manželských párov. Čo najviac obohacuje manželstvo? Muži aj
ženy uvádzali najčastejšie deti a s nimi spoločne strávený čas, dialóg, dôvera, úcta, tolerancia,
láska, viera, Boh, vernosť, zdravý sexuálny život, spoločné záujmy a podpora priateľov.
Týždeň na podporu manželstva sa na Slovensku konal prvýkrát a záštitu nad ním prevzala
prezidentova manželka Silvia Gašparovičová. Myšlienka NTM vznikla vo Veľkej Británii
v roku 1996.
Občianske združenie Aktív – Relax ponúklo záujemcom cyklický vzdelávací program
pod názvom „Škola rodinných financií“ v marci 2011. Projekt „Poznaj svoje peniaze“
poskytoval návody, ako získať kontrolu nad svojimi peniazmi, bol zameraný na finančné
vzdelávanie a na rozvíjanie finančnej gramotnosti s cieľom zvyšovania životnej úrovne.
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolnom Kubíne zorganizovala
dňa 16. júna 2011 výlet do Západných Tatier. Pri chate na Zverovke sa stretli s dôchodcami
z družobného poľského mesta Limanova a nasledovali družné debaty. Seniori ochutnali
poľskú špecialitu Bigos – kapustu s mäsom a klobásou. Telesne zdatnejší seniori absolvovali
výstup od Ťatliakovej chaty turistickým chodníkom na Roháčske plesá. Bodku za podujatím
dalo kúpanie sa v Oraviciach. Vydarené podujatie seniorov finančne podporilo Mesto Dolný
Kubín z grantového programu „Šanca pre všetkých“.
Mestský odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne, Mesto Dolný Kubín a Obec
Vyšný Kubín pripravili podujatie - oslavy svätcov Cyrila a Metóda. Matičiari sa zišli pri
Kríži ekumenickej jednoty na Tupej skale nad Vyšným Kubínom a zaspievali hymnické
piesne vrátane piesne „Kto za pravdu horí“. Osláv sa zúčastnil aj predseda Matice slovenskej
Martin Tkáč. Potom sa presunuli k pamätníku Janka Matúšku pri Lipke štátnosti v Dolnom

105

Kubíne a položili tu kyticu kvetov. Navštívili aj Izbu bardov v Mestskom kultúrnom
stredisku.
Združenie dolnokubínskych umelcov 322 pripravilo počas prvého októbrového víkendu
2011 jedinečnú akciu tzv. projekt „322 out of space“, ktorého ústrednou myšlienkou je vesmír
pri príležitosti 50. výročia prvého letu človeka do vesmíru (Jurija Gagarina). Dňa 5. októbra
2011 na workshope spojenom s výstavou sa zoznámili mladí tvorcovia z Poľska, Holandska,
Belgicka a Slovenska. Pozvanie na akciu prijal prvý československý kozmonaut Vladimír
Remek, v súčasnosti europoslanec a v parlamente EÚ sedí na mieste číslo 322. Vladimír
Remek absolvoval let do vesmíru v dňoch 2.-10. marca 1978 s posádkou sovietskych
kozmonautov na palube rakety Saľut 6. Občianske združenie 322 v Dolnom Kubíne
spolupracovalo s režisérom Dušanom Hanákom. Na podujatí uviedli film „Obrazy starého
sveta“, nominovaného na Oskara. Československú premiéru mala snímka natočená na
medzinárodnej vesmírnej stanici „First orbit“ od tvorcu Chrisa Rileya. Súčasťou podujatia
bola výstava výtvarných diel členov združenia 322, autorských fotografií Dušana Hanáka,
prednášky Vladimíra Remeka na tému vesmír, hudobné a divadelno-pohybové predstavenia.
Občianske združenie KIC EDUKOS v Dolnom Kubíne sa prezentovalo začiatkom júna
2011 na konferencii v Budapešti projektmi dobrej praxe v oblasti restoratívnej justície,
riešenia komunitných konfliktov a znižovania napätia v lokálnych komunitách v rámci súťaže
ECPA 2011 – Európska cena za prevenciu kriminality 2011. Seminár bol zameraný na
ukážku najlepších praktík mimovládnych organizácií na zvládnutie komunitných problémov
v regiónoch v centrálnej a východnej Európe. Činnosť dolnokubínskeho Edukosu predstavil
Ing. Imrich Ikrényi, terénny sociálny pracovník združenia, jeden z najlepších aktivistov
v rámci projektu Restart, ktorý je priamo zainteresovaný v oblasti riešenia problematiky
postpenitenciálnej starostlivosti o bývalých odsúdených. Predstavil Edukos ako občianske
združenie, ktorého činnosť je zameraná na pomoc v tých častiach spoločnosti, kde bežný
človek v problémoch naráža na nezosúladenie štátnej správy v komplexnej sociálnej sieti.
Konkrétne poukázal na podceňovanie tejto práce združenia zo strany niektorých subjektov
verejného sektora (ÚPSVaR, miestnej samosprávy, UVTOS), kedy si ich zamestnanci
neuvedomujú, že pracovníkov združenia nemajú vnímať ako konkurenciu, ale ako partnerov
pri odstraňovaní problémov spoločnosti.
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Občianske združenie zdravotne postihnutých Oravy v Dolnom Kubíne vypracovalo
projekt zameraný na možnosť cestovania mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ich
vzdelávanie v cudzom jazyku. Bol úspešný a tak sa dňa 17. júna 2011 dostali na týždenný
pobyt do Talianska s cestovnou kanceláriou Satur. Bývali v meste Grado, kde sa nachádzajú
bezbariérové bungalovy. Navštívili historické pamiatky, absolvovali výlet loďou, poznávacie
a zábavné programy.
Poľovnícky zväz Orava v Dolnom Kubíne pod vedením Ing. Jána Rešutíka usporiadal
dňa 20. augusta 2011 oblastnú výstavu psov. Zúčastnili sa chovatelia s 90 psami, zastupovali
29 plemien. Medzi nimi boli piati z Dolného Kubína.
Agentúra

pre regionálny rozvoj SEVER v Dolnom Kubíne pripravila zaujímavé

podujatie v auguste 2011 – Jeden deň Oravy v parlamente. Prezentácia regiónu Orava sa
stala výsledkom spolupráce viacerých subjektov. Iniciatívu začal Vidiecky parlament v rámci
pripravovaného 10. ročníka Dňa vidieka. Agentúra SEVER potom oslovila primátorov miest
Oravy a starostov obcí, aby poskytli materiál na výstavu o Orave v parlamente. Do podujatia
sa zapojila aj Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne, Oravská poľnohospodárska a potravinárska komora a Klaster Orava. Poľnohospodári
dodali aj tradičné oravské potravinové výrobky – syrové korbáčiky, ovčí syr, hafirovicu
(pálenka

z čučoriedok)

atď.

Deň

Oravy

v parlamente

oficiálne

otvoril

minister

poľnohospodárstva Zsolt Simon, potom sa účastníkom prihovoril predseda Žilinského
samosprávneho kraja Juraj Blanár a primátor Námestova Ján Kadera. Poslanci uvítali túto
formu prezentácie, vysoko hodnotili kvalitu propagačných materiálov. Oravci získali
pozornosť celoštátnych médií, ktoré o akcii informovali a Orava sa dostala do povedomia
celého Slovenska.
Politické strany zverejnili listiny kandidátov na poslancov do Národnej rady SR
v predčasných parlamentných voľbách v decembri 2011. Na kandidátke SDKÚ boli traja
Dolnokubínčania – doterajší poslanec Mgr. Peter Markovič (55. miesto), primátor Mgr.
Roman Matejov (34. miesto) a Mgr. Pavol Ľorko (92. miesto), prednosta Obvodného úradu
v Dolnom Kubíne. Na kandidátke politickej strany SMER – SD boli z Dolného Kubína
JUDr. Anton Martvoň (72.) a Ing. Juraj Pukáč (115.). Na kandidátke SNS boli Michal Lavrík
(67.), Ján Zelník (143.) a Lukáš Smolka (145.). Na kandidátke SaS: Miroslav Dráb (53.)
a Ing. Pavol Matlák (129.). Na kandidátke ĽS – HZDS: Ing. Andrej Fogáš (76.).
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Spoločnosť

priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“ usporiadala VI.

regionálnu konferenciu „Mosty k rodine“ dňa 6. októbra 2011 v Mestskom kultúrnom
stredisku v Dolnom Kubíne. Témou podujatia bola transformácia detských domovov po
desiatich rokoch. Súčasný trend umiestňovania opustených detí v profesionálnych rodinách,
aby si neskôr dokázali založiť vlastné, sa opierala aj o dlhoročnú oravskú tradíciu veľkej
rodiny.

Družobné vzťahy
Mesto Dolný Kubín malo družobné vzťahy s mestami Eger (Maďarsko), Zawiercie
(Poľsko), Pelhřimov (Česká republika), Limanowa (Poľsko), Braunau am Inn (Rakúsko),
Kamenec Podolskij (Ukrajina), Truskavec (Ukrajina), Svendborg (Dánsko) a Zywiec
(Poľsko).
Zástupcovia partnerského mesta Limanowa – primátor Wladislaw Bieda a jeho zástupca
Waclaw Zóň pricestovali do Dolného Kubína na pracovnú návštevu dňa 8. októbra 2011.
S dolnokubínskym primátorom rokovali o pokračovaní spolupráce, ktorá trvala vyše 40
rokov. Zhodli sa na potrebe bližších kontaktov najmä v oblasti športu, kultúry a sociálnych
vecí. Okruh tém bol zaujímavý aj z hľadiska podávania spoločných projektov cezhraničnej
spolupráce financovanej z fondov Európskej únie. Na stretnutí dohodli termíny následných
zasadnutí odborných pracovníkov, ktorí by mali pracovať na konkrétnych projektoch.
V pamätnej knihe Mesta Dolný Kubín je v roku 2011 zapísaných šesť oficiálnych prijatí
zahraničných hostí, okrem iných aj veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva Trine Skimeon,
veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Axela Hartmanna, delegácií z partnerských miest
Pakrac (Chorvátsko), Pelhřimov (Česká republika), Svendborg (Dánsko), Zawiercie a Žywiec
(Poľsko).

Šport
Mesto Dolný Kubín na slávnostnom podujatí ocenilo najúspešnejších športovcov roka
2011, ktorí ho reprezentovali na rôznych športových súťažiach, pretekoch a majstrovstvách na
Slovensku i v zahraničí. Primátor mesta Roman Matejov pripomenul, že nie je v tejto dobe
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jednoduché športovať. Materiálne podmienky pre šport sú čoraz horšie, no o to viac si
športovcov váži. Ocenení boli vybratí z nominácií športových klubov a schválení komisiou
kultúry, školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Dolnom Kubíne.
Najúspešnejším športovcom pre rok 2011 sa premiérovo stal 19-ročný Andrej Hrnčiarik
zo ŠK Prima Dolný Kubín, juniorsky majster sveta v športovo dynamickej streľbe. Po titule
majstra Európy, Austrálie a Ázie siahol po najcennejšom zlate. Okrem neho vystrieľal tímové
druhé miesto a pri konečnom hodnotení v kategórii dospelých skončil na 14. mieste
z celkového počtu 380 strelcov. Stal sa víťazom pretekov: Florida a Moscow Open, Delta
Cup Belehrad, Grécky národný šampionát, poľský Cracow Open a maďarský Geco Open.
Medzi športovými kolektívmi triumfovali víťazi extraligy vo vzpieraní ŠK Elkop WLC
Dolný Kubín. Vzpierači nenašli premožiteľa ani v jednom z troch ligových kôl.
Laureátom za dlhoročnú a obetavú prácu pre rozvoj športu sa stala Erika Štelbacká.
V Dolnom Kubíne pôsobila ako učiteľka základnej školy od roku 1961. Venovala sa atletike.
V roku 1973 sa stala spoluzakladateľkou Atletického oddielu ZVL a stala sa jeho
predsedníčkou. V roku 1974 sa stala okresnou cvičiteľkou Spartakiády. Nacvičovala všetky
skladby žiakov a žiačok, s ktorými postúpila až na strahovské vystúpenia v Prahe. V roku
1975 sa podieľala na zriadení športového strediska v Dolnom Kubíne so zameraním na
atletiku a bežecké lyžovanie. V roku 1977 s kolegom učiteľom Barnabášom Űvegešom
založili súťaž v skoku do výšky pre všetky kategórie pod názvom Oravská latka.
Medzi úspešných športovcov veteránov roka 2011 patrili: 1. Peter Janíček – ŠK Elkop
WLC Dolný Kubín – strieborný na majstrovstvách Európy veteránov do 69 kg, víťaz
majstrovstiev Slovenska veteránov do 69 kg, druhý na slovenskom šampionáte veteránov bez
rozdielu váh, 2. Ján Kaco – I.M.P.A – FC Dynamic Dolný Kubín – víťaz kulturistických
majstrovstiev Slovenska veteránov, dvakrát druhý na Pražskom pohári, tretí na Grand Prix
Pepa v Opave, 3. Jaroslav Lupák – AO Orava Dolný Kubín – druhý vo vrhu guľou na
medzinárodných majstrovstvách Maďarska a majster Slovenska veteránov, ďalej získal druhé
miesta v hode kladivom a bremenom, tretie miesto v hode diskom, bol držiteľom
slovenského rekordu roku 2011 vo vrhu guľou v kategórii nad 60 rokov výkonom 12,19
metrov. 4. Ladislav Mäsiar – ŠK Strelec – na európskom pohári v Maďarsku obsadil 27.
miesto, tretie miesto na majstrovstvách Slovenska v guľovom štvorboji, tretie miesto
v prvom kole extraligy vzduchových zbraní v Košiciach, dvakrát prvé miesto v oblastných
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pretekoch v Košiciach a Považskej Bystrici. 5. Peter Sládek – OA Orava – bol druhý na
halových majstrovstvách Európy v Gente, získal dve prvé miesta a jedno tretie miesto na
medzinárodných halových majstrovstvách Maďarska v skoku do výšky a do diaľky, tri prvé
miesta na slovenskom šampionáte v skoku do diaľky, výšky a na 100 metrov prekážok.
Medzi úspešné športové kolektívy roku 2011 patrili: 1. Kickbox klub – šiesty
a dvanásty na Slovenskom pohári družstiev, 2. Mestský futbalový klub – siedme a po jeseni
tretie miesto v druhej lige, 3. ŠK Meteor – víťazi Viessman Cup v biatlone žiakov, prvý krát
v histórii vyhral žiacku súťaž družstiev niekto iný ako športovci z Osrblia

či Banskej

Bystrice, 4. Žatva 90 – desiate a na jeseň 2011 deviate miesto vo florbalovej extralige,
siedme priečky na majstrovstvách Slovenska juniorov a staršej prípravky.
Prvýkrát sa udeľovali ceny v kategórii postihnutých športovcov. Medzi úspešných
športovcov v kategórii telesne postihnutých patrili: 1. Federika Vešelényiová – Mestský
plavecký klub – druhé a tretie miesto na európskych hrách mládeže v Brne, víťazka a dvakrát
druhá na majstrovstvách Slovenska v Bratislave, osem prvých miest na Otvorenom
šampionáte Dánska, 2. Dominika Vešelényiová – Mestský plavecký klub – dvakrát deviata
na majstrovstvách Európy v Berlíne, majsterka a šesťkrát druhá na majstrovstvách Slovenska,
päťnásobná víťazka otvorených majstrovstiev Maďarska, trikrát druhá a raz tretia na
Otvorených majstrovstvách Dánska.
Medzi úspešných športovcov do 15 rokov patrili: 1. Alžbeta Štajerová – Mestský
plavecký klub – výborne zvládla voľný spôsob aj znak, bola dvakrát tretia na letných
majstrovstvách Slovenska na 100 metrov a 200 metrov znak, 2. Soňa Stanovská – ŠKP –
vodné športy – dvakrát druhá na slovenskom šampionáte mladších žiakov a K1 slalom a C1
šprint, tretia v K1 šprint, majsterka Slovenska v družstvách trikrát K1 vodný slalom, tretia na
šampionáte dorastencov trikrát K1, dvanásta vo Svetovom pohári kategórie U 14, 3. Samuel
Stanovský – ŠKP vodné športy – druhý na majstrovstvách Slovenska starších žiakov v zjazde
K1, dve tretie miesta v K1 slalome a šprinte, piaty na pretekoch olympijských nádejí
v Krakove, druhý na medzinárodných pretekoch žiakov v Poľsku, pätnásty vo Svetovom
pohári U 14, 4. Martin Stanovský – ŠKP vodné športy – reprezentant Slovenska. Vo
Svetovom pohári juniorov obsadil tretie a piate miesto, v celkovom poradí skončil na
siedmom mieste, na majstrovstvách Slovenska v kategórii trikrát K1 obsadil dvakrát druhé
miesto, tretie a štvrté miesto.
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Medzi ďalších ocenených dolnokubínskych športovcov bez udania poradia patrili: 1.
Dominika Brieniková – Kicbox Club – juniorská majsterka Európy a dvojnásobná bronzová
zo ženského európskeho šampionátu, druhá na Svetovom pohári v Innsbrucku, víťazka Slovak
Open, 2. Tomáš Chovanec – ŠK Elkop WLC – vzpierač majstrovského extraligového
družstva, víťaz majstrovstiev Slovenska vysokoškolákov do 85 kg, vicemajster na
slovenskom šampionáte mužov do 85 kg, 3. Miroslav Janíček – ŠK Elkop WLC – slovenský
vzpieračský reprezentant, účastník majstrovstiev sveta vo Francúzsku, kde v kategórii do 69
kg skončil na 38. mieste, člen úspešného extraligového oddielu, druhý na majstrovstvách
Slovenska mužov do 71 kg, 4. Ľubomír Janček – ŠKP vodné športy – reprezentant
Slovenska vo vodnom slalome, na svetovom šampionáte mužov – 32. miesto, v kategórii
trikrát K1 devätnásty, na predolympijských pretekoch v Londýne obsadil 31. priečku, na
majstrovstvách Európy v Španielsku 47. miesto, v kategórii K1 bol jedenásty, na slovenskom
šampionáte v kategórii trikrát K1 štvrtý, 5. Peter Janíček – ŠK Elkop – ďalší člen
majstrovského tímu, víťaz majstrovstiev Slovenska mužov v kategórii do 69 kg, tretí na
medzinárodných majstrovstvách Českej republiky do 69 kg, 6. Henrich Lonský – ŠK Meteor
– dorastenecký biatlonový reprezentant, majster Slovenska v pretekoch na 10 km
s hromadným štartom, v rýchlostných pretekoch na 7,5 km bol druhý, na najvýznamnejšom
podujatí mládeže do 18 rokov EYOWF bol na 7,5 km štrnásty a na 12,5 km tridsiaty ôsmy, na
juniorskom svetovom šampionáte na 12,5 km skončil na 36. mieste a na 7,5 km získal 47.
priečku. 7. Alžbeta Majdišová – ŠK Meteor – dorastenecká biatlonová reprezentantka,
dvakrát bronzová na majstrovstvách Slovenska v hromadnom štarte a vytrvalostných
pretekoch, na EYOWF na 6 km – 34. miesto a na 10 km 27. priečka, 8. Radoslav Osadský
a Matúš Daněk – ŠKP vodné športy – juniorskí reprezentanti vo vodnom slalome, na
majstrovstvách Európy obsadili 23. miesto, bronzovú medailu na slovenskom šampionáte,
v konečnom poradí slovenského pohára boli druhí, 9. Daniel Vajdík – AO Orava – na
atletických halových majstrovstvách Slovenska mužov v behu na 400 metrov získal zlato
a zabehol čas, ktorý sa stal slovenským výkonom roka 2011, dvakrát štartoval na halových
pretekoch vo Viedni, kde na 400 m obsadil 22. a 23. miesto.
Dňa 4. marca 2011 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne udeľovala
Cena Fair Play 2011 – Cena MUDr. Ivana Chodáka vo futbale. Podujatie zaknihovalo
XV. ročník. Hlavným moderátorom bol Michal Várošík zo Slovenského rozhlasu v Banskej
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Bystrici. Zúčastnili sa aj deti MUDr. Ivana Chodáka – dcéra Oľga Janíková a syn Ivan
Chodák. Ocenených bolo deväť osôb, medzi nimi futbaloví hráči, rozhodcovia, tréneri, lekár
i futbaloví funkcionári. Laureátom odovzdal ceny Ján Kováčik, prezident Slovenského
futbalového zväzu a primátor Roman Matejov.
V kategórii za dlhoročnú úspešnú činnosť ako hráč dostal ocenenie Igor Novák in
memoriam – najslávnejší hráč Tatrana Prešov, v ktorého drese v sezóne 1972/1973 bojoval so
slávnym Spartakom Trnava o prvoligový titul. Vernosť klubovým farbám spôsobila, že mal
na konte iba šesť reprezentačných štartov. V najvyššej súťaži odohral 170 zápasov a strelil 25
gólov. Po skončení aktívnej činnosti sa stal trénerom

viacerých prvoligových mužstiev

a trénoval aj v zahraničí. V ročníku 1991/1992 sa ako tréner staršieho dorastu Tatrana Prešov
stal majstrom Československa. Keď bojoval v nemocnici s chorobou, lekári to nevedeli.
Zomrel 13. novembra 2007 vo veku 58 rokov na následky mozgovej príhody. Cenu prevzala
manželka Mária. Druhý ocenený v tejto kategórii Rudolf Pavlovič začal hráčsku kariéru
v Prešove. V jeho drese odohral 268 prvoligových stretnutí v rokoch 1950-1967. Dvadsaťdva
rokov bol súputníkom nemenej slávneho brata Ladislava. Riadil sa mottom „futbal sa musí
hrať od srdca“.
V kategórii za dlhoročnú činnosť a prínos pre slovenský futbal boli ocenení:
Alexander Berkovič, ktorý vo futbale pôsobí už 55 rokov. Bol rozhodcom v bratislavskom
regióne, delegátom, vedúcim realizačného tímu slovenskej ženskej reprezentácie, šéfom
technického úseku komisie rozhodcov SFZ až po vedúceho metodického úseku
Bratislavského futbalového zväzu. Je autorom viacerých publikácii a článkov o vzdelávaní
rozhodcov, delegátov a fanúšikov. Doktora Ivana Chodáka osobne poznal. Stretával sa s ním
na futbale ako mladý rozhodca. Jozef Jankech – po skončení desaťročnej hasičskej kariéry
rodák zo Šale odštartoval impozantnú trénersku kariéru v domácich a zahraničných
futbalových kluboch. Trénoval aj olympijský výber Československa, reprezentáciu
ostrovného štátu Maledivy a v roku 1995 prevzal po Jozefovi Venglošovi reprezentáciu
Slovenska, ktorú viedol v 34 zápasoch. Je o ňom známe, že bez futbalu nemôže žiť. Blažej
Podolák, rodák z Ličartoviec sa ako bývalý hráč a neskôr úspešný podnikateľ, rozhodol
investovať do futbalu v rodnej obci. Darilo sa mu, klub sa prebojoval do najvyššej súťaže, aj
keď už pod hlavičkou MFK Košice. Keď v roku 2003 z najvyššej súťaže vypadol 1. FC
Košice a opustil ho aj hlavný sponzor, rozhodol sa nielen prichýliť mládežnícke družstvá, ale
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pre metropolu východu zachrániť najvyššiu súťaž v spolupráci s mestom. Podľa Blažeja
Podoláka „investícia do futbalu nie je žiadny biznis, skôr dar.“ Dušan Radolský, tréner
Spartaka Trnava, predtým bol trénerom 24 rôznych futbalových mužstiev. Na konte má nielen
úspechy v klubovom futbale doma i v zahraničí, ale aj na poste reprezentačného mužstva do
21 rokov. Vybojoval dodnes neprekonané štvrté miesto na majstrovstvách Európy, vďaka
čomu sa s tímom prebojoval aj na olympijské hry v Sydney. Patrí medzi pravých futbalových
gentlemanov. Vďaka futbalu má priateľov po celom svete. Štefan Sapár – rodák z Nitry,
ktorému zranenie predčasne ukončilo sen o veľkej hráčskej kariére. Na futbal však nezanevrel
a stal sa jedným z najvýznamnejších klubových a zväzových funkcionárov. V roku 1990 stál
pri vzniku prvého profesionálneho klubu FC Nitra. V rokoch 1996-2010 bol predsedom
Západoslovenského futbalového zväzu. Štefan Kolárik (in memoriam), rodák z Trenčína bol
tri desaťročia dobrovoľným predsedom okresného a oblastného futbalového zväzu. Veľkú
pozornosť venoval mládeži a podieľal sa na organizácii mládežníckych turnajov. V máji
minulého roku vo veku 68 rokov podľahol ťažkej chorobe. Ocenenie prevzala manželka
Magdaléna.
V kategórii výnimočný čin získal ocenenie Vladimír Pener, lekár reprezentačného mužstva
Slovenska, ktoré sa navždy zapísalo do futbalových dejín na majstrovstvách sveta v Afrike.
Jeho telovýchovná kariéra sa začala v roku 1982 v klube ZŤS Petržalka, neskôr pôsobil aj
v Interi Bratislava a v Slovane Bratislava, kde je dodnes. Bol súčasťou úspešného tímu do 21
rokov pod vedením Dušana Radolského, ktorý sa prebojoval na olympiádu. Vďaka znalostiam
dennodenne zachraňuje futbalistom zdravie a lieči ich zo zranení.
Mesto Dolný Kubín poskytlo dotácie vo výške 10.000 EUR počas roka 2011
nasledovným športovým klubom a telovýchovným jednotám: I.M.P. – AFC Dynamic (240
EUR), TJ Dolný Kubín – stolnotenisový klub (240 EUR), Mestský šachový klub Dolný
Kubín (60 EUR), Mestský plavecký klub Dolný Kubín (456 EUR), ŠK Elkop WLC Dolný
Kubín (456 EUR), TJ Orava Dolný Kubín (425 EUR), Športový klub Meteor Dolný Kubín
(456 EUR), Futbalový klub Mesta Dolný Kubín (6080 EUR), Športový klub polície vodné
športy (368 EUR), ŠK Kubínska hoľa (152 EUR), Kick Box Klub Dolný Kubín (240 EUR),
Horolezecký klub JAMES (121 EUR), Karate klub Dolný Kubín (120 EUR), Oravská šípka
Dolný Kubín (30 EUR), ŠK Strelec Dolný Kubín (60 EUR), Občianske združenie Žatva (466
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EUR). Športové kluby použili finančné prostriedky na nákup športového náradia a výstroje,
výživových doplnkov, nájom telocviční, cestovné, štartovné, ubytovanie na pretekoch a pod.
Klub slovenských turistov Orava v Dolnom Kubíne pripravil pre členov a priaznivcov
množstvo podujatí počas roka 2011. V sobotu 5. februára 2011 sa konal 44. ročník
lyžiarskeho prechodu Skorušinou (vedúca Jozefína Kučeríková), dňa 12. 2. 2011 podujatie
„Žaškovský okruh“ (vedúci Ján Lacko), 13. 2. 2011 sa konal VIII. ročník dolnokubínskej
lyžiarskej stopy

„Zimné trnkobranie“ (MUDr. Juraj Štefák), dňa 19. 2. 2011 lyžiarsky

„Malatinský okruh“ (vedúci Ján Adamec), dňa 26. 2. 2011 prvý „Zimný výstup Krasistov“ vo
Vysokých Tatrách.
Klub slovenských turistov Orava v Dolnom Kubíne pripravil jarné túry: dňa 19. marca
2011 prechod cez Príslop a Kubínsku hoľu s vedúcim Karolom Zemanom, dňa 29. marca
2011 po trase Bielej stopy na Skalke pri Banskej Bystrici (vedúci Milan Lacko), dňa 3. apríla
tradičný „Výstup oslobodenia na Choč“ s vedúcim Jánom Vedelom a dňa 10. apríla po trase
Donovaly – Korytnica (Júlia Korbeľová). KST ponúkal na druhé dve aprílové nedele
cyklotúru Ľubochnianskou dolinou (vedúca Viera Bednárová dňa 17. 4. 2011) a výstup na Šíp
pod vedením Viery Bujnákovej dňa 24.4.2011. Klub slovenských turistov Orava v Dolnom
Kubíne sa zapojil do medzinárodného turistického podujatia pod názvom „Eurorando“, ktoré
organizovala Medzinárodná turistická asociácia každých päť rokov. Heslom tohtoročného
podujatia bola ochrana vodných zdrojov. Turisti sa doň zapojili počas výstupu na Šíp dňa 24.
apríla 2011. Z rieky Oravy odobrali vzorky vody a poslali ju na celoslovenské zlievanie do
Holíča. Na výstupe sa zúčastnilo 250 milovníkov hôr z Oravy, Liptova a Turca.
KST v Dolnom Kubíne pripravil pešiu túru tzv. „Dolnokubínsku polstovku“ pod vedením
Jozefíny Kučeríkovej dňa 1. mája 2011.

Dňa 8. mája 2011 sa konala cyklotúra okolo

Oravskej Magury (vedúci Ján Vedel), 15. mája cyklotúra na Salatín z Ludrovej (Peter
Poracký), dňa 22. mája cyklotúra okolo Oravskej priehrady. Dňa 29. mája 2011 sa konalo
stretnutie čitateľov časopisu „Krásy Slovenska“. KST pripravil v dňoch 4.-5. júna 2011
dvojdňovú túru vo Veľkej Fatre (Milan Lacko), v nedeľu 12. júna cyklotúru okolo Oravskej
priehrady (Peter Poracký), dňa 18. júna 2011 sa konal 40. ročník výstupu na Sivý vrch (Danka
Števonková), dňa 26. júna pešia túra na Fačkov – Kľak – Fačkovské sedlo – Čičmany (Alojz
Korbeľ), dňa 3. júla 2011 výstup na Bystrú (Alojz Korbeľ), dňa 10. júla cyklotúra na trati
Zázrivá – Oravská Lesná – Stará Bystrica (Peter Poracký), dňa 17. júla výstup na Ostrý Roháč
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(Peter Pivovarčík), dňa 24. júla vysokohorskú túru Hrebeňom Otrhancov (Vladimír Hrivnák),
dňa 31. júla výstup na Ďumbier (Júlia Korbeľová), dňa 7. augusta cyklotúra na trase Dolný
Kubín – Mutné – Breza – Lokca (Danka Vojtasová), dňa 8. augusta výstup na Kriváň (A.
Žákovičová), dňa 21. augusta výstup na Ohnište – Liptovský Ján (Anna Gruchaláková), dňa
28. augusta 2011 túra do Jasnej (Anna Adamcová), dňa 4. septembra 2011 výstup na Babiu
Horu (Ján Vedel).
V septembri 2011 prvá nedeľa patrila vysokohorskej túre na Babiu horu (vedúci Ján
Vedel), dňa 11. septembra sa konal výstup na Snilkovské sedlo – Veľký Kriváň (J. Brnušák),
dňa 18. septembra Poľsko – Morské oko – Szpiglasovo prelensz (J. Brnušák), dňa 25.
septembra vysokohorská túra Brestová – Salatín – Skriniarky – Pachoľa (vedúca Júlia
Korbeľová). KST Orava usporiadal dňa 1. októbra turistický Chočský maratón (Milan Lacko),
dňa 2. októbra Hviezdicový výstup na Kubínsku hoľu (Dušan Križo), dňa 16. októbra výstup
na Lysicu (Gustáv Luczy), dňa 23. októbra pešia túra Zázrivá – Paráč, (Irena Habániková),
dňa 30. októbra výstup na Hrdoš (Magdaléna Furindová), dňa 6. novembra chodníkom Jána
Matisa (Jozef Brnušák), 20. novembra túra Krpeľany – Kopa – Grúň – Príslop (Mária
Pračková), 27. novembra túra Šútovo – Šútovský vodopád (vedúca Štefánia Pucheľová), dňa
4. decembra túra na Srňacie (Mária Gruchaláková), dňa 11. decembra 2011 túra Malatiná –
Prosečné (Mária Nemčeková) a 31. decembra Silvestrovský výstup na Choč (Alžbeta
Žákovičová).
Kronika športových podujatí počas roka 2011:
-

Dňa 1. januára 2011 sa konal tradičný výstup na Vyšnokubínske skalky ku
ekumenickému krížu. Medzi účastníkmi boli organizátori - rímskokatolícky kaplán
František Bebko a starostka obce Vyšný Kubín Viera Juráková. Cestou nahor fúkal
štipľavý zimný vietor, ale na vrchole sa účastníkom naskytol prekrásny výhľad na celú
dolnú Oravu s hrebeňmi Malej Fatry, Oravskej Magury, Roháčov, Chočských vrchov
a všade naokolo zimná príroda. Veriaci sa pomodlili, zaspievali piesne a dostali aj
malé občerstvenie.

-

Dolnokubínski šachisti sa zúčastnili IV. ročníka šachového turnaja O pohár primátora
mesta Trstená a zaznamenali jednoznačný triumf medzi 38 súťažiacimi zo Žilinského
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kraja. Pohár vyhral Pavol Palider z MŠK Dolný Kubín, na 2. mieste sa umiestnil Pavol
Murín z MŠK DK a na 3. Ján Péter z MŠK DK.
-

Alžbeta Majdišová a Henrich Lonský, biatlonisti ŠK Meteor Dolný Kubín v kategórii
do 18 rokov, sa počas víkendu 22.-23. januára 2011 zúčastnili súťaží 2. kola
Slovenského pohára v rýchlostných pretekoch. Vynikajúco sa umiestnili a postúpili
do reprezentácie SR. Postúpili do európskej súťaže, ktorá sa konala v Liberci vo
februári 2011. Na týchto pretekoch Henrich Lonský sa umiestnil na 14. mieste medzi
88 pretekármi a zaradil sa k svetovej špičke mladých biatlonistov. Alžbeta Majdišová
obsadila 27. miesto medzi 79 pretekárkami.

-

Lyžiarski slalomári Matej Kutlík a Dominika Šindlerová sa zúčastnili vo februári
2011 medzinárodných FIS pretekov v alpskom lyžovaní v lyžiarskom stredisku Pec
pod Snežkou. Pretekov sa zúčastnilo 111 mužov a 60 žien z ôsmich krajín
a Dolnokubínčania dosiahli úspešné umiestnenie v disciplíne obrovský slalom – Matej
2. a 6. miesto a Dominika 4. a 2. miesto. Matej Kutlík na medzinárodných FIS
pretekoch v Nižnej Boci v marci 2011 sa umiestnil na 2. mieste v disciplíne obrovský
slalom.

-

Počas druhého marcového víkendu 2011 sa konali majstrovstvá Slovenska v biatlone
v Osrbí. Medzi úspešných Dolnokubínčanov patrili Henrich Lonský, Alžbeta
Majdišová, Patrik Šoch, Sára Machajová a Tomáš Badáň.

-

Počas druhého marcového víkendu sa na Kubínskej holi konal IX. ročník pretekov
O pohár primátora mesta Dolný Kubín v lyžovaní a snowboarde. Súťažilo sa v 13.
vekových kategóriách. Medzi víťazov patrili: Jozef Dibdiak, Roman Révai, Vladimír
Dibdiak, Andrej Dibdiak, Matej Hrnčiar, Marcel Kasanický, Nina Bobčeková,
Katarína Hrnčiarová, Zuzana Dibdiaková, Filip Planieta, Marián Kasanický, Darina
Dibdiaková, Martina Fedorová, Veronika Štyráková, Jaroslav Poláčik, Miroslav
Stanovský, Fedor Hrnčiar, Anna Dudášová Jadrňáková, Katarína Vajdiaková, Janka
Hečková, Milan Žitko, Slavomír Pňaček, Vladimír Zboja, Iveta Bobčeková, Ľubica
Bobčeková, Daniela Dibdiaková, Jaroslav Dvorský, Dušan Ševčík, Ján Dropa, Mária
Hrnčiarová, Mária Krutá, Roman Dančo, Timotej Neznámy a Ivana Majdišová.

-

Počas prvého februárového víkendu 2011 sa konalo tretie kolo Slovenského pohára
v kickboxe v Dolnom Kubíne, ktorého sa zúčastnilo stošesťdesiat pretekárov
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z dvadsiatich klubov. V hlavnej mužskej i ženskej kategórii si najlepšie počínali
kickboxeri ŠK z Košíc. Z Dolnokubínčanov bol úspešný Dávid Červeň, ktorý vo
svojej kategórii full contact do 63,5 kg zvíťazil. Dominika Brienikova sa umiestnila
na 2. mieste, Martin Furinda na 2. a 3. mieste a Patrik Vojtas na 2. mieste. Medzi
klubmi sa dolnokubínsky umiestnil na 6. mieste.
-

Svetová zimná univerziáda vysokoškolákov zimných športov sa konala vo februári
2011 v Turecku. Zúčastnil sa jej aj hokejový útočník prvoligového MHK Dolný Kubín
Matej Hančiak. V reprezentačnom tíme patril medzi najlepších strelcov gólov.

-

Pretekár atletického oddielu Orava Dolný Kubín Daniel Vajdík sa zúčastnil dvoch
atletických mítingov vo Viedni. Na halovom mítingu Indoor Classic Vienna 2011
dobehol ako druhý, obsadil 31. miesto medzi 67 štartujúcimi a vytvoril halový rekord
Oravy v kategórii mužov. Na druhom mítingu sa umiestnil na 22. mieste medzi 45
pretekármi a dosiahol čas, ktorý bol slovenským výkonom roka 2011 medzi mužmi.
Daniel Vajdík sa zúčastnil koncom februára 2011 halových majstrovstiev Slovenska
v Bratislave, v kategórii mužov vybojoval v behu na 400 metrov majstrovský titul
a vytvoril tak aj oravský rekord.

-

Plavci MPK Dolný Kubín sa zúčastnili Putovného pohára Slovenského raja. V prvej
trojke sa umiestnili Dominik Ján Šebo (1. v disciplíne znak), Filip Zemenčík (2. –
voľný spôsob), Ján Šebo (3. – prsia), Filip Zemenčík (3. – znak), Silvester Hlavaj (3. –
voľný spôsob), Filip Florián Šebo (3. – znak) a Romana Zahradníková (3. – znak). Na
plaveckých mítingoch v Opave a v Žiari nad Hronom sa zúčastnilo trinásť
Dolnokubínčanov v marci 2011. Spolu utvorili 53 osobných rekordov, čo
predstavovalo úspešnosť 70%. Najviac sa darilo žiačke Alžbete Štajerovej
a dorastenke Michaele Salcerovej.

-

Úvodné kolo Severoslovenskej ligy v plávaní sa konalo v AquaRelaxe Dolný Kubín
v marci 2011. Zúčastnilo sa ho tristo plavcov Žilinského kraja. Medzi úspešných
Dolnokubínčanov patrili Kristína Foltínová, Alžbeta Štajerová, Filip Florián Šebo,
Michaela Salcerová, Dominik Ján Šebo, Pavla Jackulíková, Alžbeta Fedorová a
Karolína Salcerová.

-

Zostava mužstva MFK Dolný Kubín v jarnej súťaži prvej ligy bola nasledovná:
Peter Machunka, Tomáš Papiak, Ján Jurky, Michal Holub, Martin Zlatohlavý, Michal
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Drengubiak, Jakub Harčár, Pavol Cicman, Juraj Siman, Lukáš Bakoš, Marek Jaworek,
Ján Podolský, Adam Kozáčik, Peter Dutka, Ján Kostúrik, Marek Lejko, Roman
Chomistek. Trénerom bol Peter Kubirič, ale v apríli odišiel a nahradil ho Ivan Tittel.
Asistentom bol Dušan Tittel st. a vedúcim mužstva Ľubomír Milan ml. Jarnú
futbalovú súťaž v I. lige začínali dolnokubínski futbalisti umiestnením na 9. mieste
v konečnej tabuľke.
-

Dňa 31. marca 2011 popoludní odštartoval na dolnokubínskej plavárni III. ročník 24hodinového plaveckého maratónu. Organizátori podujatia sa pokúšali prekonať
slovenské rekordy. V najväčšej odplávanej vzdialenosti za 24 hodín – 77050 metrov,
ktorého držiteľom z roku 2008 bol dolnokubínsky maratón a v najväčšom počte
účastníkov – 633 plavcov. Tento rekord držal Pezinok. V úvode plaveckého maratónu
vystúpilo duo akvabel Lívia Allarová a Natália Jurášková, dvojnásobné majsterky
sveta kategórie Masters v disciplíne duo a trio. Podujatie otvoril primátor Roman
Matejov a preplával 50 m. Ďalším plavcom bol Dávid Čech, ktorý už dvakrát
preplával kanál La Manche a nasledoval Peter Kokoška, športovec roka 2010
v Dolnom Kubíne. Podujatia sa zúčastnilo 420 plavcov s 850 štartmi, ktorí odplávali
80450 metrov, čo bol nový slovenský rekord. Najrýchlejší plavec v kategórii do 15
rokov bol Jakub Kecera, do 30 rokov Jozef Plavák, do 50 rokov Richard Paul, nad 50
rokov Ivan Skirčák. Najmladšou plavkyňou bola Viktória Maceková (*2010)
a najstaršou Oľga Vaňová (*1940). Zo ZŠ J. Matúšku sa zúčastnila najpočetnejšia
skupina – 64 plavcov.

-

VIII. ročník halových majstrovstiev Európy v atletike veteránov sa konal v Gente
a Dolný Kubín reprezentoval Peter Sládek, ktorý štartoval v päťboji (behu, skoku do
diaľky, skoku do výšku a vrhu guľou). Medzi 36 pretekármi sa umiestnil na druhom
mieste.

-

Počas prvého aprílového víkendu 2011 sa uskutočnili medzinárodné atletické halové
majstrovstvá veteránov v Budapešti, ktorých sa zúčastnili z Dolného Kubína
Jaroslav Lupák, Peter Sládek a Renáta Kacová. Medzi 200 súťažiacimi dosiahli
umiestnenie na popredných miestach: Jaroslav Lupák – 2. miesto vo vrhu guľou, Peter
Sládek – 1. miesto v skoku do diaľky, 2. miesto v behu na 60 m s prekážkami a
Renáta Kacová (W 40) - 2. miesto v skoku do výšky.
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-

Vyvrcholením lyžiarskej sezóny 2011 bol šampionát v lyžiarskom areáli na Skalke
– preteky s hromadným štartom klasickou a voľnou technikou a štafetové preteky.
Najvýraznejším úspechom dolnokubínskych lyžiarov ŠK Meteor Dolný Kubín bolo 2.
miesto Mateja Kováčika a tretie miesto štafety Matej Kováčik a Tomáš Badáň.

-

XXVI. ročník Oravskej hokejovej súťaže bilancovali zástupcovia mužstiev aj
zástupcovia Oravského zväzu ľadového hokeja a zároveň vyhodnotili XVI. ročník
Oravského pohára, ktorého sa zúčastnilo desať mužstiev. Odohralo sa 89 hokejových
zápasov v Dolnom Kubíne, Liesku, Trstenej, Pucove a Pribiši. Udelených bolo 1731
trestných minút a 41 osobných i vyšších trestov. Okrem dvoch spomínaných
hokejových súťaží aj Oravská liga v minihokeji bola súčasťou regionálneho hokeja.
Turnajovým spôsobom ju odohrali dvanásťroční a mladší žiaci a Dolný Kubín sa
umiesnil na 4. mieste v konečnej tabuľke.

-

Medzinárodných skialpinistických pretekov v Západných Tatrách sa zúčastnili
športovci 40 klubov z Poľska, Čiech a Slovenska, medzi nimi aj Dolnokubínčania
z HK James.

Milan Pisarčík s Milanom Madajom z HK James Dolný Kubín

najrýchlejšie zvládli celé preteky a triumfovali v kategórii mužov. Umiestnili sa na 1.
mieste. Peter Gebura a Juraj Laštík sa umiestnili na 4. mieste.
-

Plavkyne Frederika Vešelényiová a Dominika Vešelényiová z MPK Dolný Kubín sa
zúčastnili medzinárodných majstrovstiev Dánska v plávaní telesne postihnutých
športovcov. Medzi plavcami zo štrnástich krajín Európy dosiahli vynikajúce úspechy
a umiestnili sa od 1. do 5. miesta v disciplínach znak, voľný spôsob, prsia a motýlik.

-

Úvodné kolo Slovenského pohára vo vodnom slalome sa konalo na Gäceli a zišli sa
tu súťažiaci zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Ruska a Kazašska. Súťažilo sa v piatich
kategóriách. Medzi úspešných Dolnokubínčanov patrili Ľubomír Janček (3. miesto),
Matúš Daněk a Radoslav Osadský (3. miesto).

-

Vzpierači ŠK Elkop WLC v Dolnom Kubíne sa zúčastnili Slovenského šampionátu
kategórie masters. Medailové umiestnenie získali Peter Janíček (1. - majster
Slovenska) a Václav First získal bronzovú medailu. Dolnokubínski vzpierači muži
súťažili v extralige. Po druhom kole v máji 2011 stáli na čele tabuľky zásluhou Petra
Janáka, Tomáša Chovanca, Miroslava Janíčka, Richarda Tkáča, Petra Janíčka a Petra
Hejdu. Finálové kolo sa uskutočnilo 8. októbra 2011 v Dolnom Kubíne.
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-

Dolnokubínski florbalisti klubu Žatva 90 sa prebojovali z tretej ligy do extraligy
a v konečnej tabuľke obsadili ako nováčik predposledné desiate miesto. K najlepším
strelcom tímu patril Vladimír Balko, trénerom bol hrajúci Tomáš David.

-

Plavci MPK Dolný Kubín sa zúčastnili medzinárodných plaveckých pretekov pod
názvom Cena Popradu. Na celoslovenské kolo súťaže postúpila Alžbeta Štajerová,
víťazka krajského kola v Liptovskom Mikuláši. V Poprade získala najlepšie
umiestnenie z Dolnokubínčanov Michaela Salcerová – 6. miesto.

-

Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti v cezpoľnom behu sa zúčastnili aj atléti
Telovýchovnej jednoty Orava Dolný Kubín. Kategóriu juniorov vyhral Marek Vajdík.
Jeho brat Matúš Vajdík získal bronzovú medailu.

-

Deviaty ročník Veľkej ceny Dolného Kubína v plávaní známy ako Žinčicový
míting bol úspešný pre dolnokubínskych plavcov. Pretekov sa zúčastnilo štyristo
plavcov z 35 plaveckých klubov Slovenska a Českej republiky. Medzi úspešných
Dolnokubínčanov patrili Filip Florián Šebo (2. a 3. miesto) a Alžbeta Štajerová (dve 3.
miesta). Na 4.-10. mieste sa umiestnili dolnokubínski plavci: Dominik Ján Šebo,
Alžbeta Štajerová, Gabriela Zemenčíková, Michaela Salcerová, Silvester Hlavaj,
Jakub Kecera, Pavla Jackulíková, Matúš Ševčík, Barbora Vicáňová a Natália
Janovičová.

-

V atletickej súťaži žiakov stredoslovenskej oblasti sa darilo žiakom Dolného
Kubína. Andrea Mäsiarová vyhrala disciplínu v hode kladivom. Ivana Ťapajáková
bola 2. v hode diskom a Michaela Smolková 3. v hode diskom. Na atletických
majstrovstvách stredoslovenskej oblasti starších žiakov, dorastencov a juniorov
v Banskej Bystrici sa Marek Vajdík stal svojím výkonom dvojnásobným majstrom. Na
2. mieste sa umiestnili Rastislav Ťapaják, Michaela Smolková, Andrea Mäsiarová,
Matúš Vajdík, Paula Smolková a na 3. mieste Katarína Opartyová, Ivana Majdišová
a Matúš Vajdík.

-

Slackline – chodenie po lane s trikmi, bol novou športovou disciplínou v Dolnom
Kubíne. Medzi jeho nadšencov patrili mladí ľudia Alexander Pisarčík, Vladimír Kráľ,
Martin Rybanský, Martin Laučík, Jakub Piňách a onedlho ďalších tridsať chlapcov aj
niekoľko dievčat. Cvičili v parku na Bysterci a Dolnokubínčania obdivovali ich
obratnosť, šikovnosť a výkony.
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-

Dňa 3. júna 2011 sa v Dolnom Kubíne konal in-line maratón na kolieskových
korčuliach. Jazdilo sa dvanásť hodín od desiatej ráno do desiatej večer na špeciálnom
povrchu zimného štadióna. Mesto sa pokúsilo o vytvorenie slovenského rekordu.
Maratónu sa zúčastnilo 238 súťažiacich, ktorí najazdili celkom 203,58 kilometrov.
Jeden okruh meral 130 metrov, maratónci ho museli prejsť 1566-krát. Ozdobou
podujatia bola Jana Budajová, slovenská hokejová reprezentantka, účastníčka
olympiády vo Vancouvri, ktorá otvorila maratón prvými najazdenými metrami.
Nasledoval Róbert Budaj, bývalý hráč MHK Dolný Kubín. Medzi účastníkmi boli aj
žiaci dolnokubínskych škôl, špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným
postihnutím, zamestnanci mestského úradu, športovci telovýchovných jednôt a klubov
v meste, zamestnanci firiem a ostatní občania. Najmladším účastníkom bola Natália
Urbanová (*2007), najstarším Tibor Kriváň (*1953), najrýchlejšími pretekármi vo
svojich kategóriách boli Igor Fábry, Štefan Belvončík, Zuzana Kapitánová a Marek
Kutlík. Najpočetnejšie zastúpenie mala Základná škola M. Kukučína v Dolnom
Kubíne – 29 žiakov.

-

IV. ročník cyklistických pretekov na horských bicykloch po dolnokubínskych
chotároch mal tri trasy a dĺžky. Najťažšou bola 80-kilometrová trať z Dolného Kubína
na Srňacie, po hrebeni do Malatinej, Pucova a cez Medzihradné späť do Dolného
Kubína. Súťažiaci ju absolvovali dvakrát. Druhá trať už spomenutá merala 42 km
a tretia 25 km. Pretekov sa zúčastnilo okolo 500 cyklistov zo Slovenska, Českej
republiky i Talianska. Nie všetci prišli do cieľa, lebo náročné preteky vzdali.
Najhoršie sa prechádzalo bahnitými horskými zjazdovými terénmi, na ktorých cyklista
veľmi rýchlo spadol aj s bicyklom. Na pretekoch sa výborne darilo dvom
Dolnokubínčanom. Cyklista Igor Otepka zvíťazil na krátkej trati v kategórii seniorov
a podobne sa umiestnil aj Anton Slamka z oddielu HK James Dolný Kubín v kategórii
veteránov. Dolnokubínsky cyklistický maratón dňa 18. júna 2011 bol jedným zo série
štrnástich cyklomaratónov na Slovensku.

-

Európskeho šampionátu vo vzpieraní masters v nemeckom Heisheime sa
zúčastnilo dvanásť Slovákov, medzi nimi aj Dolnokubínčan Peter Janíček. Päť
Slovákov zo šesťstovky vzpieračov sa dostalo na stupne víťazov, medzi nimi aj Peter
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Janíček. Získal striebornú medailu v dvojboji, bronzovú v nadhode a v trhu. Týmito
výsledkami si zabezpečil nomináciu na svetový šampionát na Cyprus v októbri 2011.
-

Majstrovstvá

stredoslovenskej

oblasti

v plávaní

v Žiline

sa

vydarili

dolnokubínskym plavcom. Vybojovali štyri zlaté, dve strieborné a deväť bronzových
medailí. Tradične výborne zaplávali Alžbeta Štajerová, Gabriela Zemenčíková,
Michaela Salcerová a Dominik Ján Šebo. V štafetách boli ďalej úspešní Alžbeta
Fedorová, Romana Záhradníková, Frederika Vešelényiová, Matúš Ševčík, Silvester
Hlavaj a Jakub Kecera.
-

Na medzinárodnom atletickom mítingu veteránov v Nitre sa zúčastnili aj traja
úspešní veteráni z Dolného Kubína. Peter Sládek a Renáta Kacová sa umiestnili na 2.
mieste. Jaroslav Lupák sa umiestnil na 3. mieste.

-

XI. ročník Memoriálu Petra Hlavatíka a XII. ročník memoriálov Libora Buriana
a Petra Rajniaka vo volejbale sa konal v Dolnom Kubíne. Prvenstvo si odniesli
Poliaci. Dolnokubínčania obsadili 2. miesto (družstvo Hlavatík A) a 3. miesto
(družstvo Hlavatík B). Za najlepšieho smečiara bol vyhlásený Marek Klimčík
z družstva Hlavatík A.

-

Majstrovstiev Slovenska v plávaní všetkých kategórií v Humennom sa zúčastnilo
okolo tristo plavcov, medzi nimi aj plavci MPK v Dolnom Kubíne. Alžbeta Štajerová
získala dve bronzové medaile. Umiestnenia v prvej desiatke získali Silvester Hlavaj,
Dominik Ján Šebo, Alžbeta Fedorová, Michaela Salcerová, Gabriela Zemenčíková,
Alžbeta Štajerová a Michaela Fulöpová.

-

Frederika

Vešelényiová

sa

zúčastnila

plaveckého

šampionátu

zdravotne

znevýhodnených športovcov v Brne a svojimi športovými výkonmi získala

jednu

striebornú a jednu bronzovú medailu.
-

Počas prvého júlového víkendu 2011 sa na rieke Orave v Dolnom Kubíne konali
preteky Slovenského pohára vo vodnom slalome žiakov, ktorých sa zúčastnili aj
dolnokubínski športovci. Martin Stanovský sa umiestnil dvakrát v najvyššej pozícii
v šprinte a slalome.

-

Dňa 24. júla 2011 sa konali preteky športovcov na horských bicykloch v Malej
Lučivnej, na ktorých si úspešne počínali Martin Pecho a Marek Pavelek z Dolného
Kubína
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-

Dňa 31. júla 2011 sa konal I. ročník súťaže pod názvom „Bedminton Family Cup“
v Dolnom Kubíne. Podujatie bolo určené pre rodiny. Dvojice museli byť rodičia a ich
deti. Súťažilo pätnásť dvojíc v troch skupinách. Na prvom mieste sa umiestnil Patrik
Zrnčík s dcérou Eliškou, na druhom Ivan Kolorédy so synom Filipom a na treťom
mieste Peter Haluška a Andrej Feješ.

-

Atletický oddiel Orava Dolný Kubín usporiadal XIV. ročník medzinárodného
atletického veteránskeho mítingu O pohár primátora Mesta Dolný Kubín na štadióne
MUDr. Ivana Chodáka a v priestoroch CSŠ Andreja Radlinského dňa 6. augusta 2011.
Súťažilo sa v ťažkom päťboji – vrhu guľou, hode diskom, hode oštepom, hode
kladivom a hode bremenom. Súčasne sa konal VIII. ročník Memoriálu Miroslava
Vojteka v trojboji. Pretekov sa zúčastnilo vyše štyridsať atlétov zo Slovenska,
Maďarska, Poľska, Českej republiky a Juhoafrickej republiky. Najstarším účastníkom
bol 83-ročný Bartolomej Rusina, ktorý sa zúčastnil všetkých ročníkov vrhačského
mítingu. Dolnokubínčania boli úspešní. Jaroslav Lupák obsadil druhé miesto a Emília
Púčková vyhrala kategóriu do 18 rokov.

-

XXIV. ročníka behu Roháče – Podbiel sa zúčastnili aj dolnokubínski športovci. Medzi
56 bežcami zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny

sa Dolnokubínčan Peter Škvarka

umiestnil v kategórii A na štvrtom mieste, a tak bol najlepší medzi oravskými
športovcami.
-

Volejbalového Memoriálu Miroslava Babniča sa zúčastnilo osem tímov, medzi
nimi aj družstvo z Ruska. Dolnokubínčania získali 1. miesto. Za víťazný celok
Dolného Kubína hrali: Rado Pánik, Pavol Maťko, Eva Halašová, Martina Hadová,
Jakub Korbáš a Martin Válek. Najlepším hráčom sa stal Marián Mika z Tvrdošína
a ženskú cenu získalo družstvo z Ruska.

-

Dňa 9. septembra 2011 sa v Dolnom Kubíne konal tenisový „Retro cup“ - prvý
ročník štvorhier zmiešaných párov v dobových kostýmoch. V semifimále sa stretli
Dolnokubínčania Ján a Ľudmila Šmardovci proti Ivane Halašovej a Petrovi Haščíkovi
z Martina. Oravci zvíťazili. Druhú víťaznú dvojicu tvorili Miroslava a Miroslav
Kľučiarovci z Martina, ktorí zvíťazili nad dvojicou Mária Pánisová s Jánom Rázgom
z Dolného Kubína. Vo finále si domáci Šmardovci poradili s Kľučiarovcami. Tretie
miesto patrilo tenistom Petrovi Haščíkovi a Ivane Halašovej. Najlepšie oblečeným
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párom boli Alena Hradcová a Peter Javorek z Dolného Kubína. Cenu šéfkuchára
získali Jiří Modelský a Helena Šmardová z Dolného Kubína.
-

Tretie kolo Severoslovenskej ligy v plávaní sa konalo počas prvého októbrového
víkendu 2011 v Dolnom Kubíne. Z Dolnokubínčanov sa najlepšie umiestnili najmenší
plavci: Ela Fedorová (1. miesto v disciplíne znak), Milan Záhora (1.miesto – znak),
Andrea Jackulíková (2. miesto – prsia a znak), Gabriela Zemenčíková (2. miesto –
motýlik), Paula Jackulíková (2. miesto – motýlik), Ema Jackulíková (2. – znak),
Karolína Salcerová (2. – znak), Alžbeta Štajerová (2. – znak), Filip Florián Šebo (2. –
polohové preteky), Milan Záhora (2. – prsia), Alžbeta Štajerová (3. – voľný spôsob),
Michaela Salcerová (3. – motýlik), Ema Jackulíková (3. – prsia), Martina Mesárošová
(3. – znak), Silvester Hlavaj (3. – polohové preteky), Filip Florián Šebo (3. – znak)
a Dominik Ján Šebo (3. – znak).

-

Desať dolnokubínských plavcov MPK sa zúčastnilo medzinárodných pretekov 31.
ročníka Štiavnického kahanca. Súťažilo 260 plavcov zo Slovenska, Maďarska
a Českej republiky. Alžbeta Štajerová získala svojimi výkonmi štyri medaily, dve
v znakových a dve v kraulových disciplínach. Na jesenných majstrovstvách plavcov
Stredoslovenskej oblasti v Rimavskej Sobote opäť zvíťazila Alžbeta Štajerová
v polohových pretekoch. Po jednej medaile získali aj Gabriela Zemenčíková (2.)
a Dominik Ján Šebo (3.).

-

Dolnokubínski futbalisti sa po zápasoch v jesennej súťaži umiestnili na treťom
mieste medzi dvanástimi družstvami v konečnej tabuľke II. futbalovej ligy.

-

Počas prvého októbrového víkendu sa konali Majstrovstvá okresu v cezpoľnom
behu žiakov základných a stredných škôl na Kuzmínove v Dolnom Kubíne pre postup
na krajský šampionát. Postup si vybojovali žiaci ZŠ Martina Kukučína v Dolnom
Kubíne, CSŠ Andreja Radlinského v Dolnom Kubíne a Gymnázia P. O. Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne: Patrik Šoch, Jozef Foltín, Emília Púčková, Gabriela Zemenčíková,
Lucia Lachová, Alžbeta Majdišová, Henrich Lonský a Rafael Lonský.

-

V konečnej tabuľke extraligy vzpieračov sa dolnokubínski vzpierači WLC Elkop
Dolný Kubín umiestnili na prvom mieste. Uspeli vo všetkých troch kolách a zvíťazili
nad Bobrovom, ktorý sa v minulej sezóne umiestnil na prvom mieste. Najúspešnejším
dolnokubínskym reprezentantom bol Richard Tkáč, ktorý vybojoval aj osobný rekord
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v nadhode. O prvenstvo sa ďalej zaslúžili Peter Janák, Tomáš Chovanec, Miroslav
Janíček a Peter Janíček.
-

Atléti – bežci z Dolného Kubína sa zúčastnili prvého ročníka Porubského
cezpoľného behu na Gäceli dňa 22. októbra 2011. Týmto podujatím sa oživila
tradícia „Gäcelských behov“ spred dvadsiatich rokov. Hlavné kategórie mužov sa
bežali na desať a žien na päť kilometrov. Vyhodnocovalo sa

podľa vekových

kategórií. Medzi úspešných Dolnokubínčanov patrili: Roman Benka, Benjamín
Ostrihoň, Erika Šochová, Nina Urbaníková, Juraj Dieška, Matej Badáň, Ján Urbaník,
Patrik Šoch, Eva Diešková, Rafael Lonský, Peter Gebura a Lenka Bruncková.
-

Akademického šampionátu vo vzpieraní sa zúčastnili traja Dolnokubínčania –
Miroslav Dauda, Matúš Pokusa a Tomáš Chovanec, všetci traja študenti Univerzity
v Trenčíne. T. Chovanec sa umiestnil na 1. mieste, M. Pokusa na 2. mieste a M. Dauda
na 5. mieste. Šampionát bol I. kolom vysokoškolskej ligy.

-

Kulturista Daniel Skála, stredoškolský učiteľ v Dolnom Kubíne, vyhral preteky na
„Grant Prix Prešova“ začiatkom novembra 2011. Súťažil za DC Dynamic Dolný
Kubín a jeho trénerom bol Peter Kokoška, majster Európy v kulturistike.

-

Turnaj v šípkarskej hre 501 DO za účasti dvadsiatich hráčov z Oravy a Liptova
vyhral Pavol Laštík z Dolného Kubína.

-

Vodní slalomári Matúš Daněk a Radoslav Osadský sa svojimi výkonmi na
pretekoch zaradili k najlepším deblom na Slovensku. Na európskom šampionáte
juniorov v Liptovskom Mikuláši

sa umiestnili na piatom mieste a postúpili na

majstrovstvá sveta juniorov, ktoré sa mali konať vo Wausau v USA roku 2012.
-

Tradičný Silvestrovský výstup na Veľký Choč s nadmorskou výškou 1611 metrov
absolvovalo v sobotu na Silvestra 2011 okolo tisíc päťsto turistov. Okrem Slovákov sa
výstupu zúčastnili aj Poliaci a Česi. Vytrvalec Ján Lovás zvládol výstup na Choč
päťkrát za sebou a v minulom roku trikrát za sebou. Ján Lovás sa okrem behov do
vrchu venuje aj vytrvalostným pretekom na horských bicykloch.

Rôzne udalosti
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Prvým novoročným bábätkom v dolnokubínskej pôrodnici bolo dievčatko Michaela
Skočíková. Narodila sa rodičom Kataríne a Miroslavovi Skočíkovcom dňa 2. januára 2011
ráno. Počas roka 2011 sa v Dolnom Kubíne narodilo 202 detí, z toho 103 chlapcov a 99
dievčat. Rodičia dávali najviac mená Lukáš (8), Tomáš (7), Matúš, ani jeden chlapček
nedostal meno Jozef alebo Pavol. Najobľúbenejšími menami pre dievčatko boli Ema, Nela
a Natália. Počas roka 2011 v Dolnom Kubíne zomrelo 147 ľudí, zosobášilo sa 129 párov,
z toho 31 civilnou formou a 98 cirkevne. Na začiatku roka 2011 mal Dolný Kubín 19563
obyvateľov, v júni 2011 pri sčítaní 19633 a ku dňu 31. december 2011 mesto Dolný Kubín
malo 19 190 obyvateľov.
Počas roka 2011 bolo na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne tridsaťjeden sobášov
snúbencov. Práve 31. civilný sobáš snúbencov sa konal dňa 31. decembra 2011, teda na
Silvestra. Medzinárodných manželstiev boli jedenásť. Sobáš v septembri 2011 bol kuriózny
tým, že obradná sieň sa stala improvizovaným minitelevíznym štúdiom, z ktorého bol
prostredníctvom internetu vysielaný priamy prenos na Ukrajinu, odkiaľ pochádzala nevesta.
Na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne sa konalo počas roka 2011 deväť uvítaní
novonarodených detí do života. Na poslednú cestu vyprevadili zástupcovia samosprávy
štrnástich zosnulých spoluobčanov. Počas roka 2011 zomreli v Dolnom Kubíne tri osoby,
ktoré nemal kto pochovať. V takýchto prípadoch podľa zákona o pohrebníctve je povinná
pochovať zosnulého tá samospráva, na území ktorej zomrel.
Rímskokatolícka farská matrika v Dolnom Kubíne zaznamenala ku dňu 31. december
2011 nasledovné obrady: 157 krstov, z toho 81 pokrstených boli chlapci a 76 pokrstených
dievčatá, 66 sobášov a 72 pohrebov, z toho pochovaných 44 mužov a 28 žien.
Najstaršou občiankou v našom meste je Anna Kapustová, dňa 26. júla 2011 sa dožila
102 rokov. Žije v Domove dôchodcov a pochvaľovala si starostlivosť v zariadení. Kedysi
pracovala ako poštárka a chodila si privyrábať do lesov. Aký je jej recept na dlhovekosť? –
veľa pohybu na čerstvom vzduchu a jednoduchá strava (zemiaky, kapusta, mlieko, chlieb a
mäso iba v nedeľu).
Numerológovia prisúdili roku 2011 číslo štyri, ktoré vraj znamená silu. „Tá sila mala
vo všetkých prebudiť tajné zdroje energie. Horoskopy veštili, že budeme siahať na dno našich
síl, aby sme osud presvedčili, že si zaslúžime šťastie a úspech. Ťažkosti sa mali týkať nielen
ekonomiky, financií či politiky, ale aj vzťahov medzi ľuďmi.“
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Dňa 4. januára 2011 sme mohli sledovať na oblohe mimoriadny vesmírny úkaz. Mesiac
zakryl viac ako tri štvrtiny priemeru slnečného disku. Vedci vypočítali úplné zatmenie slnka
na rok 2135.
Začiatkom roka 2011 v rímsko-katolíckej farnosti prebehli voľby členov do Farskej
pastoračnej rady. Je to poradný zbor rímskokatolíckej farnosti, ktorého cieľom je
napomáhať duchovnej činnosti v Cirkvi. Medzi zvolených členov patrili: Mgr. Matej Bartoš,
doktorand na Katedre hudby Katolíckej univerzity, sestra seleziánka Marta Peťková,
riaditeľka Súkromného centra voľného času Laura na Banisku, sestra Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky Dominika Šikyňová z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Caritas SKCH, Mgr. Katarína Ileninová, vedúca Čaplovičovej knižnice Oravského múzea P.
O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a dirigentka speváckeho zboru Tintinabulum, Mgr.
Andrej Kuhejda, vedúci mládežníckeho spevokolu, PaedDr. Augustín Lakoštík, učiteľ
náboženskej výchovy v CSŠ a Mgr. Tibor Koval, učiteľ CSŠ v Dolnom Kubíne.
Obec Oravcov v Bratislave pripravila XXXVIII. ročník „Oravského večera“ v Bratislave
dňa 29. januára 2011. Po prvýkrát sa nekonal v Parku kultúry a oddychu na nábreží Dunaja,
ale v reštaurácii na Námestí SNP.
V predvečer sviatku obetovania Pána (1. februára), ktorý je zároveň aj dňom rehoľníkov,
sa stretli rehoľné sestry pôsobiace vo farnosti Dolný Kubín – vincentky a seleziánky.
V radostnom spoločenstve pri modlitbe vešpier a spoločnom zdieľaní o živote prežili pekný
a podnetný večer. Hoci pôsobia na odlišných miestach a v iných oblastiach, zažívajú aj veľa
spoločného. Spájajú ich rôzne dobré skutky, záujem a nasadenie za konkrétneho človeka,
prejavovanie lásky, radosti, súcitu, snaha o jednoduchý štýl života prežívaný v chudobe,
čistote a poslušnosti.
Už niekoľko rokov zimovali biele labute na rieke Orave v našom meste. Zdržiavali sa na
mieste, kde sa Vyšnokubínsky potok vlieva do Oravy. Bol tu rýchly prúd a nízka voda.
Dolnokubínčania ich chodievali kŕmiť. Na jar sa labute presídlili na pokojné, stojaté vodné
hladiny, ktoré boli v zime zamrznuté.
Sťahovavé vtáky prilietali na Oravu už od februára 2011. Najprv prileteli škovránky, po
nich škorce, pinky, drozdy, trasochvosty a poslednú marcovú nedeľu bociany. Ako posledné
prilietali lastovičky. Začiatkom apríla 2011 už krkavce a výry sedeli na vajciach.
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Aguapark v Dolnom Kubíne pripravil pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8. marca
2011 program pre ženy.
Dňa 16. marca 2011 navštívili detské oddelenie Dolnokubínskej nemocnice dvaja klauni,
aby rozveselili malých pacientov. Nadšenci občianskeho združenia „Červený Nos
Clowndoctors“, ktorých je tridsať päť, navštevujú detské oddelenia nemocníc na celom
Slovensku od roku 2004 a každý rok vyčaria úsmev na tvárach 25 tisíc deťom. Katarína
Benková a Roman Večerek ako doktorka Dialýza Odmeraná a doktor Quido Bublanina, tak
prispeli k psychickej pohode detí v Dolnooravskej NsP Dolný Kubín, a tým pomáhali
zlepšovať ich zdravotný stav.
Dňa 23. marca 2011 sa konalo milé stretnutie hendikepovaných občanov s primátorom
mesta Mgr. Romanom Matejovom v cukrárni pri hoteli Park. Stretnutie bolo zámerne
naplánované na tento deň, keď meniny mali Romanovia. Zišla sa klasická zostava – Peter
Grobárčík, Dušan Sotoniak, Kika Hakáčová, Janko Brašeň, mamina Janotíková, Michal
Kurčina a ďalší. Účastníci pogratulovali primátorovi k meninám a odovzdali mu darček
z rezbárskej dielne Janka Brašeňa. Besedovalo sa o tom, čo Mesto Dolný Kubín urobí pre
hendikepovaných občanov, napríklad o bezbariérovom prístupe na autobusových zastávkach.
Len cukráreň a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne mali vybudovaný bezbariérový
prístup pre ľudí odkázaných na invalidný vozík. Tiež požadovali, aby pri vybavovaní rôznych
potvrdení a rozhodnutí na mestskom úrade mali ľahšiu cestu, lebo sa mohli dostať len na prvé
poschodie. Niektorí účastníci boli bývalí žiaci Romana Matejova v dobe, keď učil na ZŠ J.
Matúšku (2006), a tak stretnutie bolo aj s bývalým učiteľom. Do cukrárne prišiel aj mestský
poslanec Ján Ráclavský, ktorý informoval, že Mesto Dolný Kubín disponuje šiestimi
bezbariérovými bytmi na uliciach M. Hattalu, Ľ. Štúra a Športovcov.
Rímsko-katolícki veriaci uznávajú 25. marec za Deň počatého dieťaťa a konali rôzne
akcie, ktorými vyzývali k premýšľaniu a k modlitbám za počaté či nenarodené dieťa. Celú
akciu zastrešovalo občianske združenie Fórum života už jedenásty krát v roku 2011.
V Dolnom Kubíne zorganizovali modlitbu deviatníka v kostole Povýšenia svätého kríža,
rozdávali letáky a biele stužky v meste, pripravili prednášku pre žiakov SCŠ na tému „Život“.
Dňa 4. apríla 2011 sa konali oslavy 66. výročia oslobodenia mesta. Účastníci položili
kvety pri pamätnej tabuli v areáli Tesca a potom na námestí P. O. Hviezdoslava.
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Oslavy Sviatku práce a Dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa konali
na Námestí slobody pred MsKS dňa 1. mája 2011.
Dolnokubínčan Jaroslav Kaprálik (*1986) je vyučeným mechanikom silnoprúdových
zariadení. Od roku 2007 pracuje ako technik v dolnokubínskom autorizovanom servise.
V roku 2009 získal titul „Autoopravár roka“. Dvakrát úspešne reprezentoval Slovensko na
medzinárodnej súťaži Seat Top Servis v Španielsku. Začiatkom apríla 2011 vyhral kategóriu
mechanik prvého ročníka medzinárodnej súťaže Škoda Service Challanger v Prahe.
Dolnokubínčania podporili finančnú zbierku „Nadácia Tesco“ pre hemofilikov, ktorí
trpeli poruchou zrážania krvi. Konala sa v dňoch 7. - 9. apríla 2011

pri príležitosti

„Svetového dňa hemofílie“ a vyzbieralo sa 317 EUR.
Dolnokubínčanka dizajnérka Lenka Maňúchová sa stala víťazkou Majstrovstiev SR
v Nail Dizajn a postúpila na majstrovstvá Európy, ktoré sa konali septembri 2011. Je
držiteľkou viacerých ocenení, napríklad na majstrovstvách SR v Trenčíne získala prvé miesto
v súťaži v kvalite nechtov.
Reštaurácia AuBridge na Krasovského ulici v Bratislave ponúkala v jedálnom lístku
„bravčovú kotletu Kubín“. Špecialita – kotleta s chrumkavým hrebienkom oravskej slaniny
a zlatými krúžkami cibule, dostala názov práve podľa oravskej slaniny a oravskej metropoly
Kubína.
Dolnokubínski rímsko-katolícki veriaci sa koncom apríla 2011 zúčastnili púte do Levoče
na Mariánsku horu pod vedením kaplána Františka. Výstup na Mariánsku horu absolvovali
za pekného slnečného počasia. V bazilike pán kaplán slúžil svätú omšu. Cestou späť sa
zastavili v Smižanoch a pozreli si výstavu darov z Vatikánu, venovaných Svätému otcovi
Jánovi Pavlovi II. pri rôznych príležitostiach počas jeho pontifikátu. Mladí veriaci absolvovali
pešiu púť do Levoče v dňoch 26. júna – 3. júla 2011. Bol to už XX. ročník podujatia.
Mestské kultúrne stredisko pripravilo pri príležitosti Dňa matiek zaujímavé tanečné
podujatie pod názvom „Zumba pre vás“ dňa 5. mája 2011 v estrádnej sále MsKS.
Zábavné podujatie pre celú rodinu pod názvom „Míľa pre mamu“ sa konalo na Námestí
slobody pred Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne dňa 7. mája 2011.
Dňa 8. mája 2011 sa v rímsko-katolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža na Brezovci konala
birmovka. Sviatosť birmovania prijalo tristo mladých ľudí z rúk pomocného biskupa Spišskej
kapituly Andreja Imricha.
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Slovenský výbor pre UNICEF organizoval v dňoch 16. – 22. mája 2011 siedmy ročník
peňažnej zbierky „Týždeň modrého gombíka“. Cieľom zbierky bolo pomôcť deťom
v Južnom Sudáne získať základné vzdelanie. Škola učila deti aj zásady hygieny
a starostlivosti o zdravie, vystríhala ich pred AIDS a nášľapnými mínami.
Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská odvolala dňa 10. mája 2011 štrnástich
predsedov okresných súdov, medzi nimi aj JUDr. Blaženu Stašíkovú v Dolnom Kubíne, ktorá
bola na čele Okresného súdu v Dolnom Kubíne tri roky. Novým predsedom súdu sa stal opäť
JUDr. Peter Bebej od 15. septembra 2011.
Celoštátna výstava psov všetkých plemien v Banskej Bystrici bola úspešná pre Martinu
Pajtášovú z Dolného Kubín v máji 2011. Jej pes Ralf Cevelob sa stal víťazom v kategórii
nemecká doga modrá a získal v poradí už šiestu medailu.
Mesto Dolný Kubín pozvalo na návštevu nórsku veľvyslankyňu Trine Skymoen, ktorá
pozvanie prijala 6. júna 2011. Po oficiálnom prijatí na radnici si prezrela Klub dôchodcov.
Mesto získalo z nórskych fondov peniaze na vypracovanie projektu jeho prestavby na Denný
stacionár pre seniorov v Dolnom Kubíne.
Veľkým sviatkom dolnokubínskych rímsko-katolíckych veriacich bol 5. jún 2011, lebo sa
konalo prvé sväté prijímanie pre 160 detí farnosti. Na veľký deň pripravovali deti
vyučujúci Juraj Lakoštík, Margita Spišiaková, kaplán František, kaplán Pavol, sestry
seleziánky Anna a Zuzana. Dekan Ľubomír Pekarčík bol hlavným celebrantom slávnostnej
svätej omše, spolu s kaplánmi. K slávnostnej atmosfére prispel svojim výkonom detský
spevácky zbor. Dňa 11. júna 2011 doobeda sa prvoprijímajúce deti a ich rodičia zúčastnili
dopoludnia plného hier, radosti a vzájomného spoznávania sa v mládežníckom centre
Dominika.
Dňa 26. júna 2011 sa konal 14. ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek
v Zázrivej, ktorého sa zúčastnilo dvadsať jeden štvorčlenných družstiev, medzi nimi aj
učitelia so žiakmi Špeciálnej základnej školy v Dolnom Kubíne. „Okrem ukážky zručnosti
malo podujatie ešte jeden cieľ“, povedal predseda spoločnosti „Humanita pre život“ Jozef
Janikov. Hlavnou myšlienkou podujatia bola pomoc zdravotne postihnutým občanom. Žiaci
špeciálnej základnej školy získali titul za „najkvalitnejšie halušky“.
Dňa 29. júna 2011 vyrazili členovia mládežníckeho zboru rímsko-katolíckej farnosti
v Dolnom Kubíne na tradičnú púť do Levoče. Prvou zástavkou bola Malatiná, prespali na
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Ranči v Kráľovej Lehote, zastavili sa v Liptovskej Tepličke, kde na večernej sv. omši
zaspievali farníkom. Nasledovala cesta do Spišského Štvrtku a odtiaľ sa previezli autobusom
do Levoče. Dolnokubínski veriaci prešli pešo 80 km za veľmi zlého počasia, lebo stále pršalo.
Pútnickú cestu na Mariánsku horu v Levoči lemuje päť kaplniek a lipová aleja, ktorá bola
pomenovaná „Aleja Jána Pavla II.“ pri príležitosti desiateho výročia návštevy Svätého Otca
v Levoči. Svätú omšu celebroval košický arcibiskup Bernard Bober, kázeň predniesol prof.
Ľubomír Pekarčík, dolnokubínsky dekan a modlitbu ruženca kaplán František Bečka, ktorý
pôsobil v Dolnom Kubíne.
Dňa 17. júla 2011 po horúcom a sparnom víkende začalo pršať, dážď prešiel do
krupobitia s vetrom a silnou búrkou. Veľká voda zaplavila Námestie P. O. Hviezdoslava,
kruhovú križovatku pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni, cestu na Hollého ulici, Fučíkovej
a Beňovolehotskej. V okolí kruhovej križovatky pri VZP sa vytvorili kolóny áut. Na
viacerých miestach popadali konáre zo stromov, niekde aj stromy. Gäcelská cesta bola
zaplavená a znečistená bahnom. Zosuv pôdy na areál Kuzmínovo spôsobil škodu za 32 tisíc
EUR. Ďalší zosuv pôdy spôsobila voda na svahu nad cestou do Záskalia. Mesto vyčíslilo
škody na vyše 100.000 EUR. Prívalový dážď narobil množstvo škôd v Mestskom kultúrnom
stredisku na Bysterci. Pretekalo zo strechy, zamestnanci podkladali vedrá na kvapkajúcu
strechu. Podzemie budovy zatopila voda z kanalizácie, vytiekla aj na novú podlahu v tanečnej
miestnosti. Búrka v noci z utorka na stredu (19.-20. júla) poškodila server spoločnosti DSI
Data, na ktorom bola umiestnená aj webová stránka Mesta Dolný Kubín. Zo stránky zmizli
údaje za viac ako mesačné obdobie.
V dňoch 20. júla – 5. augusta 2011 bol v meste Dolný Kubín vyhlásený druhý stupeň
povodňovej aktivity. Technické služby Mesta Dolný Kubín do 8. augusta 2011 vyčistili
verejné priestranstvá, komunikácie od naplavenín, odstránili popadané stromy a kríky,
spriechodnili dažďové vpuste a odvodňovacie rigoly. Mesto dalo dodávateľsky opraviť asfalt
na cestách a chodníkoch. Zabezpečilo záchranné práce na zosunutom svahu v mestskej časti
Záskalie. Odborníci hovorili, že príčinou takýchto povodní bola poškodená lesná
a poľnohospodárska krajina na celom Slovensku. Tým, že sa v minulosti odstránili terasy,
medze, remízky a iné prvky v krajine – lesné a poľné cesty zbierajú ohromné množstvo
dažďovej vody a spôsobujú traumu ľuďom, ktorí majú dolu postavené domy.
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Europoslanec MUDr. Miroslav Mikolášik z Dolného Kubína prevzal záštitu nad
festivalom mediálnej školy pod názvom „Meštival“, ktorým bol ukončený dvojročný kurz
mediálnej školy študentov. Koordinárka projektu Viktória Kolčáková povedala: „Neutopiť
sa v mori informácií a mediálnych obsahov je v súčasnosti veľmi náročné. Záchranným člnom
v prívalových dažďoch sa snaží byť mediálna škola“. Medzi prvých absolventov MeŠ patrili
Dolnokubínčania Dana Mäsiarová, Monika Kočalková a Marcela Kršková.
Požehnanie vozidiel v Dolnom Kubíne sa vykonáva každoročne najbližšiu nedeľu ku
dátumu sv. Krištofa. V tomto roku to bolo 24. júla 2011 pri rímsko-katolíckom farskom
kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Starom meste i pri filiálnom kostole Povýšenia svätého
kríža na Brezovci. Vodiči, ktorí požiadali o požehnanie svojich automobilov, ho dostali.
Dňa 6. augusta 2011 sa konal tradičný Deň piva za Kopačkou v Dolnom Kubíne.
Popoludnie odštartovali deti, ktoré súťaži v jedení troch horaliek za čo najkratší čas. Dospelí
súťažili v jedení párkov za čo najkratší čas, pití piva z fľaše, udržaní v ústach čo najviac
pivných podložiek (najväčšie ústa), vypití jedného litra piva na čas, udržaní jedného litra piva
čo najdlhšie vo vystretej ruke (silová disciplína), držaní dvoch plných pivových sudov cca 62
kg čo najdlhšie (len mužská disciplína, ženy túto disciplínu absolvovali s prázdnym sudom)
a meraní najväčšieho pivného „mozoľa“ ( = brucha). Medzi víťazov patrili Tomáš Čičmanec,
Matúš Polák, Anton Puvák, Andrea Jadroňová, Petra Ďaďová, Aďa Kunová, Ivan Kršiak,
Milan Bodorík, Mária Kušnieriková, Miroslav Kubačka, Štefan Pšenák, Mária Mašlonková
a Ján Paľa. Viacerí z uvedených účastníkov súťažili každoročne, aj vyhrávali a čakali na
premožiteľov.
Dňa 29. augusta 2011 sa konali oslavy 67. výročia Slovenského národného povstania
na Námestí P. O. Hviezdoslava. Zástupcovia samosprávy, štátnej správy, politických strán,
hnutí a Zväzu protifašistických bojovníkov položili kvety ku Pamätníku oslobodenia na
Hviezdoslavovom námestí. Na stretnutí sa zišli aj žijúci priami účastníci SNP a vypovedali
o udalostiach v povstaní. Ich spomienky uviedla mestská televízia. Ďalšie kvety a vence
položili ku Pamätníku v areáli TESCO (na mieste bývalých kasárni), na budovu Oravskej
galérie, na budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a ku Pamätníku Partizánskej skupiny Signál
na Srňacom.

132

Pri príležitosti Dňa Ústavy 1. septembra 2011 položili kytice k lipke štátnosti zástupca
Mestského úradu Mgr. Patrik Bartoška, zastupujúci predseda Mestskej organizácie Matice
slovenskej MUDr. Vendelín Ťažandlák, členovia MS a sympatizanti.
V septembri 2012 sa záhrada Materskej školy na ulici Obrancov mieru v Dolnom Kubíne
zmenila na výstavu rozprávkových figúr z tekvice, zemiakov, šišiek, žaluďov, šípok a iného
prírodného materiálu (strašidlá, princezné, ježkovia atď.) a boli porozkladané na trávniku.
Boli výtvorom spoločného stretnutia detí, učiteliek a rodičov.
Súdne spory mesta ukončili rozhodnutia, avšak iba jedno bolo v prospech mesta. Dolný
Kubín prehral súdny spor so stavebnou firmou, ktorá postavila na sídlisku Brezovec 54bytový dom. Tento spor sa ťahal od roku 2001 a mesto muselo zaplatiť stavebnej firme
48.429 EUR. Spoločnosť Tehos nezaplatila včas spoločnosti Sagacita za projekt a úroky
z omeškania platby podľa rozhodnutia súdu pripravili mestskú pokladnicu o 62.000 EUR.
Pracovno-právne spory s bývalými zamestnancami mesta predstavovali ďalšie výdavky.
Jediný vleklý spor, ktorý mesto vyhralo sa týkal reštitúcie budovy bývalého Fatranu na
námestí.
Nedeľa 11. septembra 2011 bola pre filiálny rímsko-katolícky kostol na Brezovci
slávnostná. Konala sa tu odpustová slávnosť na sviatok Povýšenia svätého Kríža, ktorému
je tento kostol zasvätený. Slávnostnú omšu celebroval vdp. Dušan Seman, správca farnosti
v Zázrivej. V homílii sa zamýšľal nad významom kríža pre náš život a naším postojom
k zodpovednosti. O slávnostný priebeh odpustovej slávnosti sa pričinil i spevácky zbor
mladých.
Dňa 15. septembra 2011 (štátny sviatok) veriaci slávili slávnosť Sedembolestnej Panny
Márie, patrónky Slovenska. K jej úcte je zasvätená kaplnka v Dolnokubínskej nemocnici
s poliklinikou. Sväté omše v kaplnke bývali každý utorok, štvrtok a nedeľu. Dňa 15.
septembra 2011 tu bola odpustová slávnosť, ktorú celebroval kaplán Miroslav Žmijovský.
Rádové sestry vincentky zo spoločnosti dcér kresťanskej lásky usporiadali finančnú
zbierku spojenú s predajom medovníkových srdiečok. Výťažok z finančnej zbierky bol
určený hladujúcim ľuďom na Haiti a v Hondurase. Sestrám vincentkám pomohli pri akcii
žiaci Cirkevnej spojenej školy.
Gäceľský kotlík bol názov súťažno-zábavného podujatia v Tília kempe Gäceľ dňa 24.
septembra 2011. Štrnásť kolektívov súťažilo vo varení gulášu. Družstvo „kuchárov“
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z Obvodného úradu si dalo názov „Byrokrati“ a varili guláš podľa receptu z maďarskej pusty.
Každé družstvo malo svoj originálny recept gulášu, ktorý neprezradili, lebo bol tajný.
Párničania piekli zemiakové placky pre vegetariánov a polievku s názvom „Spoločnica“. Na
prvom mieste sa umiestnilo družstvo susedov bytovky na Bysterci, ktorí si dali názov
„Čaramandra“. Ako odmenu dostali valašku.
Súťaž o najkrajšieho a najvyššie lietajúceho šarkana pod názvom „Šarkaniáda“ sa
konala dňa 25. septembra 2011 v záhrade AquaRelaxu.
Dňa 9. októbra 2011 sa konal XXI. mariánsky výstup na Choč pod vedením kaplána
Pavla Drdáka z Dolného Kubína. Zatiaľ čo v meste bolo teplo a zelená tráva, na Choči už
bolo 15 cm snehu a hmla, takže účastníci zažili prvú zimnú snehovú guľovačku. Symbolom
mariánskeho výstupu na Choč je aj každoročné vynesenie kríža na vrchol. Podujatia sa
zúčastnilo tridsať ľudí.
Dňa 11. októbra 2011 sa predčasne rozpadla vláda Ivety Radičovej. Premiérka sa
rozhodla spojiť hlasovanie o dôvere vláde s hlasovaním o navýšení eurovalu, ale koaličný
partner – politická strana SaS zahlasovala proti. Zo situácie vyplynuli predčasné voľby,
ktorých dátum určili na 10. marca 2012.
Vláda Slovenskej republiky schválila v druhom októbrovom týždni 2011 v rámci druhého
realizačného projektu finančnú podporu pre mestá a obce na odstraňovanie škôd po
povodniach. Medzi 350 samosprávami mala zastúpenie aj dolná Orava – mesto Dolný Kubín,
obce Žaškov, Oravská Poruba a Párnica. Každá získala po 20 tisíc EUR a ďalších 30 – 60 tisíc
EUR mohla získať

cez Európsky sociálny fond v závislosti od počtu nezamestnaných,

ktorých dokážu zapojiť do prípravy tohto projektu. Nový systém riešenia protipovodňových
opatrení je inovačný v tom, že mestá a obce nemuseli vypracovávať nákladné projekty
dopredu, ale až po odsúhlasení finančnej injekcie, čo Mesto Dolný Kubín stihlo v stanovenom
termíne. Protipovodňové opatrenia mali byť zrealizované najneskôr do marca roku 2012.
Súbežne s programom revitalizácie krajiny vláda spustila nový skúšobný projekt na podporu
poškodenej infraštruktúry. V rámci neho vyčlenila financie pre desať slovenských miest,
medzi nimi aj pre Dolný Kubín. Mesto dostalo 100 000 EUR na to, aby odstránilo všetky
škody, ktoré júlová povodeň spôsobila.
V dňoch 22. – 23. októbra 2011 zorganizoval majiteľ psej školy Chajati Tomáš Schvartz
výcvikový víkend pre psov a ich pánov po druhýkrát v roku v kempe na Gäceli. Zišli sa tu
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majitelia so svojimi psami rôznych rás, napríklad komondor, bulteriér, jazvečík, lablador,
berňák, vlčiak atď.
V dňoch 22.-23. októbra 2011 sa v hoteli Park v Dolnom Kubíne konalo ôsme stretnutie
mamičiek, ktoré piekli torty a súčasťou súťaže bola aj výstava tort s jesennou tematikou,
prvé narodeniny časopisu „Torty pre mamy“ a prezentácia kuchárskej knihy „Čokoláda“ od
autorky Jozefíny Zaukolcovej. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 300 žien.
Zamestnanci Okresnej správy ciest v Dolnom Kubíne koncom októbra 2011 zapichovali
do zeme popri krajniciach ciest “zásnežky“ – drevené koly, ktoré slúžili na orientáciu
motoristov a vodičov s pluhmi v zime, keď napadlo veľa snehu. Zásnežky plnili funkciu
dopravného značenia a museli sa osadiť do zeme ešte pred jej zamrznutím. Cestári
spotrebovali 2500 kusov kolov na 120 kilometrov ciest prvej triedy na Orave.
Dolnokubínčan, turistický sprievodca, Tomáš Toček absolvoval výstup na vrchol Stok
Kangri (6125 metrov) v severnej Indii, v regióne Ladakhu, nazývanej Malý Tibet. Ladakh je
vysokohorská púšť, leží v nadmorskej výške od 3000 metrov, hlavným mestom je Leh vo
výške 3500 metrov nad morom. Krajina sa nachádza v zrážkovom pásme Himalájí, ktoré
zachytávajú monzúny prichádzajúce z juhu. Najväčšie zásoby vody má z ľadovcov vysoko
v horách a z rieky Indus. Svoje zážitky z trojtýždňového putovania po severnej Indii
vyrozprával redaktorke Sáši Mikulášovej a vyšli na stránke My Oravské noviny dňa 14.
novembra 2011.
Dňa 20. novembra 2011 slávili rímskokatolícki veriaci v našom meste odpustovú
slávnosť svojej patrónky sv. Kataríny Alexandrijskej a ukončenie liturgického roka.
Slávnostnú omšu celebroval Andrej Imrich, pomocný biskup Spišskej diecézy s dekanom
prof. Ľubomírom Pekarčíkom a kňazmi farnosti. K slávnostnej atmosfére odpustovej slávnosti
prispeli spevácke zbory dospelých a mladých ľudí.
Vianočnú výzdobu v Meste Dolný Kubín počas vianočných sviatkov predstavovalo osem
rozsvietených ihličnatých stromov v meste. Najvyšší a zároveň najstarší bol ihličnan
v mestskej časti Mokraď v záhrade rodiny Michlíkovcov.
XVII. ročník koledovania Dobrej noviny v čase Vianočných sviatkov v rímskokatolíckych rodinách v Dolnom Kubíne bol aj peňažnou zbierkou určenou pre deti v Afrike.
Dobrá novina začala na Orave dňa 10. decembra 2011 a bolo možné prispieť na ňu aj
darcovskou SMS (1 EUR). Túto formu využívali ľudia, ktorí nemali možnosť pozvať
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koledníkov do svojich domov. Dolnokubínski farníci prispeli na Dobrú novinu sumou
1474,63 EUR.

Zoznam skratiek
AO

atletický oddiel

a. s.

akciová spoločnosť

CSŠ

Cirkevná spojená škola

ČK

Čaplovičova knižnica

DC

denné centrum (pre seniorov)

DDI

detské dopravné uhrisko

EÚ

Európska únia

FHV UMB

Fakulta humanitných vied Univerzity M. Bella

fi.

firma

FK

Futbalový klub

FO

fyzická osoba

HK James

Horolezecký klub James

IBV

individuálna bytová výstavba

KD

Klub dôchodcov

KDD

Kubínske divadelné dni

KDH

Kresťanskodemokratické hnutie

KHJ

Kubínska hudobná jeseň

KMR

krúžok mladých rybárov

KST

Klub slovenských turistov

MAD

mestská autobusová doprava

MeŠ

Mediálna škola

MFK

Mestský futbalový klub

MPK

Mestský plavecký klub

MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

MS

Matica slovenská

MsKS

mestské kultúrne stredisko
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MsP

mestská polícia

MsR

mestská rada

MsÚ

mestský úrad

MsZ

mestské zastupiteľstvo

MŠK

Mestský šachový klub

NDS

Národná diaľničná spoločnosť

n. o.

nezisková organizácia

NsP

nemocnica s poliklinikou

NTM

národný týždeň manželstva

OD

obchodný dom

OFZ

Oravské ferozliatinárske závody

OG

Oravská galéria

OK

Oravská knižnica

OKS

Oravské kultúrne stredisko

OM

Oravské múzeum

OR HaZZ

Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru

ORPZ

Okresné riaditeľstvo policajného zboru

OS

okresný súd

OVS

Oravská vodárenská spoločnosť

OZ

občianske združenie

PKO

Park kultúry a oddych

PO

právnická osoba

RO

rozpočtová organizácia

RRB

regionálny rozvoj bývania

RS

Rada seniorov

RÚVZ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

RVC

regionálne vzdelávacie centrum

SAD

Slovenská autobusová doprava

SaS

Sloboda a solidarita

SCŠ

Spojená cirkevná škola

SČK

Slovenský červený kríž
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SDKÚ

Slovenská demokraticko-kresťanská únia

SFZ

Slovenský futbalový zväz

SKCH

Spišská katolícka charita

SKO

Slovenský komorný orchester

SOŠ

stredná odborná škola

s. r. o.

spoločnosť s ručením obmedzeným

SRZ

Slovenský rybársky zväz

ŠFRB

štátny fond rozvoja bývania

ŠK

športový klub

ŠKD

školský klub detí

ŠSZČ

školské stredisko záujmovej činnosti

ŠVPÚ

Štátny veterinárny a potravinový ústav

TJ

Telovýchovná jednota

ul.

ulica

UMB

Univerzita Mateja Bela

ÚPSVR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

VP

volebný program

VSP

Všeobecná sociálna poisťovňa

VŠVÚ

Vysoká škola výtvarných umení

VÚC

Vyšší územný celok

VZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa

VZPP

všeobecne záväzné právne predpisy

ZMODO

Združenie miest a obcí Dolnej Oravy

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska

ZO

základná organizácia

ZOS

zariadenie opatrovateľskej služby

ZPOZ

Zbor pre občianske záležitosti

ZŠ

základná škola

ZŤP

zdravotne ťažko postihnutý

ZUŠ

základná umelecká škola

ZVL

Závody valivých ložísk
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Z. z.

Zbierka zákonov

ŽSK

Žilinský samosprávny kraj

