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Príhovor primátora mesta
Rok 2012 bol nesmierne náročný po finančnej i organizačnej stránke. Pomocou viacerých
úsporných opatrení sa nám podarilo celkovo znížiť úverovú zaťaženosť mesta o 10% a tým
sme si vytvorili priestor na prípadnú väčšiu investíciu do budúcnosti. Počas roka sme úspešne
zavŕšili väčšinu z procesu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a sietí v priemyselnej
zóne Mokraď. Týmto sme stabilizovali firmy a zabezpečili rozvoj existujúcich firiem v našom
meste. Priamo sme zachránili asi 1 200 pracovných miest a podporili vznik ďalších. Zo
získaných financií sme dokázali vyplatiť krátkodobé úvery, ktoré si mesto muselo zobrať na
realizáciu a dokončenie projektov z eurofondov rozbehnutých ešte v predchádzajúcom
volebnom období. V oblasti investičnej výstavby sme napriek nedostatku financií dokázali
zrealizovať niekoľko dôležitých akcií v rámci rozvoja mesta. Po dlhých rokoch prichádzajú
investície aj do mestských častí. Počas roka pokračovali aj práce na rekonštrukcii a obnove
mestského majetku, odstraňovali sa havarijné situácie na mnohých objektoch.
Najväčšou investičnou akciou boli vodozádržné opatrenia, na ktoré sa nám podarilo získať
financie aj zo štátneho rozpočtu. Verím, že ich význam bude docenený v obdobiach
prívalových dažďov. Mesto by sa malo pokúšať pokračovať v týchto opatreniach aj v
budúcnosti podľa svojich možností, chránime tým majetok občanov i samotného mesta.
Prostredníctvom školstva, kultúry, sociálnych vecí i športu sme sa zapojili do mnohých
menších projektov. Naše mesto navštívili mnohé osobnosti zo Slovenska i zo zahraničia, čo
svedčí o tom, že Dolný Kubín je stále v centre širšej pozornosti.
Mesto sa bude musieť v krátkej budúcnosti vyrovnať aj s určitými nepríjemnými
skutočnosťami. Príjem mesta od štátu vo forme podielových daní klesol s porovnaním s rokmi
2007 a 2008 o približne 700 000 EUR. Nároky na údržbu mesta a požiadavky občanov však
každým rokom stúpajú. Mnohé problémy mesta, ktorých riešenie sa od roku 1989 odsúvalo
na neurčito, nás dobehli, a je potrebné im venovať veľa pozornosti i financií. Nemalé financie
stojí aj splácanie úverov, ktoré si mesto bralo už od roku 2005. Potrebné bude nájsť
spoluinvestora pre aquapark, ak má udržať konkurencieschopnosť vo vzťahu k ostatným
podobným zariadeniam. Mesto bude musieť vynaložiť viac finančných zdrojov aj na opravy
komunikácií a verejného osvetlenia.
Napriek dopadom hospodárskej krízy sveta i špecifickým problémom samosprávy sa mesto
Dolný Kubín ďalej rozvíja a väčšinou úspešne rieši problémy z minulosti i súčasnosti.

Roman Matejov
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Pripomenuli sme si
V roku 2012 uplynulo 130 rokov odvtedy, čo riaditeľ Oravského komposesorátu Mikuláš
Kubíni začal s prvými archeologickými výskumami pravekého osídlenia na území dnešného
Dolného a Vyšného Kubína. Získal prvé hodnoverné doklady o pravekých obyvateľoch tohto
územia. O 50 rokov neskôr odborný učiteľ dolnokubínskej meštianskej školy Anton Kocián
organizoval záchranné archeologické výskumy pravekých mohylových hrobov, odkrytých pri
stavebných prácach v strednej časti mesta Dolný Kubín.
V roku 2012 uplynulo 380 rokov od udelenia privilégia Štefanom Ilešházym. Obyvatelia
Dolného Kubína boli oslobodení od vykonávania robotných povinností, vyňatí zo stavu
poddanských dedín a povýšení na mešťanov.
Privilégium Gašpara Ilešházyho z roku 1632
Na konci prvej štvrtiny 17. storočia mal Dolný Kubín okolo 340 obyvateľov (67 rodín).
Neexistovala ešte radnica, ani samostatná budova, v ktorej by richtár vykonával svoju
funkciu. Na úroveň ostatných oravských mestečiek sa Dolný Kubín dostal privilégiom z roku
1632, ktorým Gašpar Ilešházy za ročný poplatok 40 zlatých oslobodil Kubínčanov od
vykonávania robotných povinností, vyňal ich zo stavu poddanských dedín a povýšil na
mešťanov. Keďže privilégium malo pre Dolný Kubín nesmierne veľký význam a čitateľ sa
môže veľa dozvedieť priamo z neho, uvádzame časť jeho prekladu:
„My gróf Gašpar Illešházy de Illešháza, dedičný župan z Trenčína a tejže župy
Trenčianskej a Liptovskej dedičný, ako aj Oravskej hlavný župan... Dávame na vedomie, že
keď sme usilovnejšie podľa nášho dobrého svedomia uvažovali o osude a životných
podmienkach obyvateľov dedinky Dolného Kubína, ktorá sa nachodí v tejže Oravskej župe,
patriacej úplne Oravskému hradu, ktorí ináč z ich strany prešli dosť kadejakými ťažkosťami
víchric a biedy pochádzajúcich čiastočne z dlhotrvajúcich nepokojov domácich vojen,
čiastočne však z vlastnej nedbanlivosti, a ťažko sa trápili následkom nehôd, ktoré priniesli
udalosti a keď sme sa rozumne hlboko zamysleli nad nejakým vhodným prostriedkom a
pokusom ako pozdvihnúť tvorivú schopnosť ich síl, naozaj vhodne nám prišiel na myseľ
spomenutej palatínskej vznešenosti, ktorý ešte vtedy, keď bol pri moci, týchže populov z istých
ohľadov na spôsob ostatných svojich privilegovaných mestečiek z radu vidieckych sedliakov
sa bol rozhodol vyňať a po urobení zmluvy s nimi, zvlášť už aj preto, že od dávna sa tešili zo
slobodného užívania jarmokov a týždenných trhov a z odbavovania jednotlivých župných
zhromaždení, ktoré sa tu a tam aj u nich odbavovali, čím sa od ostatných dedín líšili, ich
prirátať a podobnými urobiť. Preto my tiež zameniac prvší spôsob, ich zo stavu sedliackeho
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vynímame a z časti riadnych dôchodkov a peňažných poplatkov ako aj prác alebo zvyčajných
robôt, ktoré boli doposiaľ povinní vykonávať, na ich poníženú prosbu, ako nasleduje, sme
urobili takú transakciu, ktorá sa nám i ostatným zainteresovaným pánom pokrvným páči a má
trvať, aby totiž bezprostredne od budúceho sviatku Jána Krstiteľa spomenutí obyvatelia
dolnokubínski každoročne od 16 celých ralí, nateraz nám patriacich, podľa zmluvy zaplatili
štvrťročne po 25 uhorských florénov, čo je 400 uhorských florénov. Okrem toho potravín v
druhoch a to spoločne jedného vola, 25 kohútov, 50 sliepok, 25 husí, 200 vajec, 15 jariabkov,
za prenajatú rybačku 12 a pol floréna. K tomu 15 kubulov žita, podobne 15 kubulov jačmeňa
a taktiež ovsa. Okrem toho za 7 florénov, ktoré podľa urbáru pre hrad každoročne zvykli
dávať, 15 kubulov jačmeňa, za 3 florény 16 kubulov ovsa, ako aj 8 kuních kožiek sú povinní
obstarať a dať pravidelne. Okrem toho čestné dary prinášať, ozbrojení povstať, hrad povinne
opravovať, poplatok od oviec a medný výnos oddávať, svojich dedičných pánov, keď medzi
nich prídu náležite prijať, listy odnášať, kone poskytovať. Ďalej budú povinní dovážať naše
víno a pivo zo zámku do hostinca, ktorý je tamtiež u Kramárov. Od iných poplatkov a
príspevkov, už či riadnych alebo mimoriadnych a akýchkoľvek prác, ktoré by sa pre hrad
prisluhovať mali, sú až na kráľovské diky a podobné verejné taxy úplne vyňatí. Avšak pritom
im bude dovolené vlastné pivo nepretržite šenkovať, víno však len v čase jarmokov, totiž dva
týždne pred a dva týždne po jarmokoch. Čo sa domov alebo príbytkov týka, tie majú stavať
pôvabné podľa spôsobov mešťanov a to pod pokutou 40 florénov. A keďže skoro celý špitál
ako aj škola hrozí zrútením, pod ťažkou pokutou sa im nakladá, aby ich krajšie znovu
postavili.
Ďalej schvaľujeme a povoľujeme jarmoky a týždenné trhy a to ako bolo od dávna, tak aj
teraz, aby sa konávali v dni nedeľné, ale len po skončení kázne. Ináč previnilcov miestny
richtár nech citeľne pokutuje a pokutu 12 florénov od takých, ktorí by počas kázne alebo pred
ňou svoj tovar na predaj vyložili, bezohľadne vyberie, pričom jedna časť pokuty sa obráti na
opravu kostola a druhá na chudobinec. A tak totiž viackrát spomínaných ľudí a obyvateľov
dolnokubínskych zo spoločenstva ostatných vidieckych dedinčanov vynímame, vyčleňujeme,
oslobodzujeme a pripájame k zmluvným mestečkám a chceme aby užívali úžitky, brali a tešili
sa z rovných výhod tohoto nášho privilégia. Dané v prv spomenutom zámku Orava v deň
sviatku Vstúpenia Krista do nebies roku po pôrode panny tisíceho šesťstého tridsiateho
druhého.
Gróf Gašpar Illešházy vl. r.“
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Výročia významných dejateľov v roku 2012
195. výročie narodenia redaktora, politika, katolíckeho kňaza Andreja Radlinského (8.
7. 1817 Dolný Kubín – 26. 4. 1879 Kúty)
Patril medzi najvýznamnejších slovenských dejateľov a národných buditeľov 19. storočia.
Otec bol dolnokubínsky richtár a matka bola neterou Antona Bernoláka. V revolučných
rokoch 1848-1849 bol v kontakte s Hurbanom a Hodžom, vo Viedni sa stal redaktorom
Slovenských novín. Stál pri zrode Tatrína, Matice slovenskej i Spolku sv. Vojtecha – založil ho
v roku 1870. Redigoval viaceré noviny a časopisy: Zemský zákonník, Katolícke noviny, Cyril
a Method, Slovesnosť, Vojtech a tiež prvý slovenský pedagogický časopis Priateľ školy a
literatúry. Napísal a vydal viac ako 40 kníh rôzneho obsahu. Do škôl zavádzal Štúrovu
stredoslovenčinu.
130. výročie narodenia evanjelického kňaza a literárneho vedca Pavla Bujnáka (24. 4.
1882 Dolný Kubín – 13. 11. 1933 Praha)
Od roku 1924 pôsobil ako profesor ugrofinistiky na KU v Prahe, od roku 1931 na UK v
Bratislave. Napísal Stručné dejiny česko-slovenskej literatúry po Štúra, knižne vydal
monografiu Pavel Országh Hviezdoslav, zborník Hviezdoslavových štúdií, monografiu Dr.
Karol Kuzmány. Venoval sa literárnej komparatistike, porovnávacej jazykovede, samostatné
štúdie venoval estetike. Zaslúžil sa o vydanie prvej slovenskej univerzálnej encyklopédie – 3 zväzkového slovenského náučného slovníka.
40. výročie úmrtia spisovateľa, dramaturga televíznej tvorby Petra Balghu (27. 5. 1935
Dolný Kubín - 16. 5. 1972 Bratislava)
Je autorom poviedok: Neprebudený, Dom pre živých, Ticho, ktoré si tu zanechal, Hřbitov
uprostřed mĕsta.

Zaslúžil sa o uvedenie viacerých inscenácií na obrazovky televízie a

scenáristicky pripravil televízne inscenácie z diel M. Krnu, E. Trioletovej, M. Kukučína, I.
Bunina a iných.
60. výročie úmrtia lesného inžiniera, historika Andreja Kavuljaka (5. 12. 1885 Ústie nad
Oravou - 30. 5. 1952 Dolný Kubín)
Venoval si výskumu histórie predovšetkým lesníctva na Orave, ale aj na Slovensku. Je
autorom prác: Oravský komposesorát, Lietava, podnik feudálneho hospodárskeho systému,
Dejiny lesníctva a drevárstva na Slovensku a ďalších prác. Výsledkom výskumov histórie
Oravy sú knihy: Hrad Orava, Valasi na Slovensku, Starobylé kostoly na Orave a ďalšie.
Jednou z najvýznamnejších jeho prác je Historický miestopis Oravy.
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65. výročie úmrtia učiteľa, osvetového pracovníka Júliusa Ballu (25. 2. 1879 Vrbica - 6.
7. 1947 Dolný Kubín)
Pôsobil ako učiteľ na viacerých ľudových školách. Všadiaľ sa prejavil ako národný
pracovník, organizátor ochotníckeho divadla a spevokolu. V roku 1919 bol vymenovaný za
školského inšpektora pre dolnokubínsky okres. Bol organizátorom školskej administratívy na
Slovensku a autorom metodík pre slovenské a maďarské školy a meštianky. Je autorom a
zostavovateľom učebníc, najmä šlabikárov, čítaniek a počtovníc pre slovenské ľudové školy.
160. výročie narodenia Andreja Halašu (17. 9. 1852 Záskalie – 4. 4. 1913 Martin)
Významná osobnosť divadelníctva, literatúry a vlastivedného bádania. Zaslúžil sa o
postavenie martinského Národného domu, v roku 1893 o založenie Muzeálnej slovenskej
spoločnosti a v roku 1908 prispel k založeniu Slovenského národného múzea. Je jedným zo
zakladateľov slovenského spevokolu v Martine. Bol známym divadelníkom, nacvičil okolo 300
divadelných hier a sám zahral okolo 170 postáv. Zbieral slovenské ľudové piesne, ktoré sčasti
aj vydal.
145. výročie narodenia publicistu, spisovateľa Ondreja Kalinu (24. 11. 1867 Dolný
Kubín – 19. 4. 1953 Dolný Kubín)
Verejnosti sa predstavil baladou Páni Oravy. V brožúrach, ktoré nasledovali, kritizoval
pijanstvo i iné neduhy. Písal poviedky a novely z ľudového prostredia, z ktorých niektoré vyšli
tlačou. Presadzoval používanie češtiny, čím vzbudil odpor slovenskej inteligencie. V roku
1951 autobiografia Medzi dvoma vekmi. Najrozsiahlejším dielom je Zpěv o utrpení
Bohuslavice.

Vedenie mesta
(mestské zastupiteľstvo, mestská rada, odborné komisie)
Mestské zastupiteľstvo pozostávalo z 19-tich poslancov. V zložení poslaneckého zboru
nenastala počas roka 2012 žiadna personálna zmena. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa
konali v dňoch 31. januára, 29. marca, 7. júna, 6. septembra, 25. októbra, 6. decembra a 13.
decembra 2012. Poslanci prijali 61 uznesení. Rokovanie vždy otvoril a viedol primátor mesta
Mgr. Roman Matejov. Mestské zastupiteľstvá boli verejné a prístupné občanom mesta a
všetky zápisnice z rokovaní sú zverejnené na internete, stránke mesta – www.dolnykubin.sk.
Mestská rada mala 4 členov. Zloženie mestskej rady bolo nasledovné: Ing. Ľudovít Behula,
PaedDr. Ľubomír Bláha, Mgr. Gustáv Turčina a MUDr. Juraj Štefák. Mestská rada zasadala v

8

dňoch 25. januára, 20. marca, 29. mája, 24. júla, 24. augusta, 16. októbra, 20. novembra a 4.
decembra 2012.
Poslanci mestského zastupiteľstva počas roka 2012 predniesli nasledovné interpelácie:
riešiť vybudovanie parkoviska pri bytovke č. 1966 na ul. Mierová
riešiť počas zimného obdobia premiestnenie nádob na triedený odpad z komunikácií na
trávnaté plochy vzhľadom k tomu, že na komunikácii zaberajú veľa miesta,
riešiť odstránenie nahrnutého snehu na otočke pri ulici Družby na ktorej sa nedalo
otočiť a na výjazde na hlavnú cestu bol zlý výhľad,
pravidelne udržiavať počas zimnej údržby schody medzi ulicami Družby - Tulská,
Tulská - J. Gagarina,
rokovať s vlastníkmi pozemkov na uliciach Tulská, J. Gagarina v záležitosti odpredaja
pozemkov vo vlastníctve mesta susediacich s priľahlými nehnuteľnosťami jednotlivých
vlastníkov (schody z ul. Družby - Tulská, ul. Tulská – J. Gagarina),
kontrolovať, aby opätovne nedošlo k vytvoreniu čiernej skládky na ul. Hollého, ktorá už
bola odstránená a jej likvidácia stála nemalé finančné prostriedky,
riešiť priestory pre turistickú informačnú kanceláriu,
riešiť únik finančných prostriedkov pre mesto za ubytovanie u majiteľov rekreačných
chát,
rokovať s majiteľmi Primalexu o vysporiadaní prístupovej komunikácie a pozemkov v
prípade, že sú jeho vlastníkmi z dôvodu, aby sa nestalo, že zmenou vlastníkov
Primalexu sa občanom zamedzí prístup do záhradkárskych osád,
preveriť výstavbu a financovanie Aquarelaxu,
riešiť nedostatočné dopravné označenie prechodu pre chodcov na hlavnej križovatke
Radlinského ulice smerom na Záskalie,
odpovedať na interpeláciu ohľadom predpokladanej IBV v lokalite Beňova Lehota - aký
je stav v súvislosti s územnou prípravou daného projektu, aké sú reálne termíny
jednotlivých etáp územnej prípravy a povoľovacieho procesu v spomínanej lokalite,
riešiť a prijať opatrenia na kolonádovom moste v súvislosti s hudobnou produkciou
žobrajúcich občanov,
vybudovať nové parkovacie miesta na Banisku,
odpovedať, v akom stave je príprava realizácie ihriska s umelou trávou na Banisku,
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prehodnotiť nájomnú zmluvu s nadáciou „Úsmev ako dar“ za účelom vrátenia časti
priestorov pre potreby materskej škôlky na Brezovci

(v tejto škôlke vznikali

priestorové ťažkosti,
riešiť havarijnú situáciu s výmenou okien a vchodových dverí v MŠ XIII. Brezovec,
prehodnotiť rozpočet Materskej školy XIII. na Brezovci tak, aby v ňom boli zahrnuté aj
náklady na celoročnú prevádzku materskej školy – kosenie a odhŕňanie snehu
dodávateľským spôsobom,
vyznačiť prechod pre chodcov na komunikácii na ulici Zochovej smerom ku detskému
ihrisku,
riešiť chýbajúce finančné prostriedky v Základnej škole P. Škrabáka spôsobené
krátením finančných prostriedkov na originálne kompetencie,
opraviť nový chodník na ul. Ľ. Štúra (v mnohých miestach bol prepadnutý),
vyriešiť a vyznačiť na komunikácii prechod pre chodcov z penziónu ku zastávke
autobusu na Ul. M. Hattalu,
opraviť rozpadnuté chodníky od obchodu na ul. M. Hattalu ku zastávke na Ul. Ľ. Štúra,
riešiť autobusové spojenie, ktoré premáva počas víkendových dní okolo 13,00 hodiny z
mesta na sídlisko Brezovec tak, aby toto spojenie premávalo aj počas pracovných dní,
riešiť s vlastníkom pozemku kosenie trávy na pozemku v blízkosti nájomnej bytovky na
ul. Ľ. Štúra.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili v roku 2012 nasledovné všeobecne záväzné
nariadenia a doplnky k už existujúcim všeobecne záväzným nariadeniam:
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s bytovým fondom vo vlastníctve mesta
Dolný Kubín.
Dodatok č. 2/2012 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2010 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v
materskej škole, žiakov v základnej umeleckej škole a na činnosť školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Všeobecne záväzné nariadenie o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín a jeho dodatok č. 1.
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach v meste Dolný Kubín.
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú podrobnosti o nakladaní s
komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností.
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Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 12/2011 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území mesta Dolný Kubín.
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Poslanci mestského zastupiteľstva viedli odborné komisie mestského zastupiteľstva,
ktorých je osem:
1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Dolný
Kubín pracovala pod vedením predsedu MUDr. Metoda Kulicha,
2. Komisia pre financovanie a rozpočet pracovala pod vedením predsedu Ing. Jána
Šimúna,
3. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia pracovala pod vedením predsedu Bc.
Pavla Heška,
4. Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pracovala pod vedením predsedu Mgr.
Juraja Jonáka,
5. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva pracovala pod vedením MUDr. Evy Hrudovej,
6. Komisia verejného poriadku pracovala pod vedením predsedu Ing. Ľudovíta Behulu,
7. Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a služieb pracovala pod vedením Ing.
Aleny Skirčákovej.
Ako ôsma bola zriadená Komisia pre prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca
mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta v zmysle čl. VIII.
Smernice pre vybavovanie sťažností, ktorá vznikla na zasadnutí mestského zastupiteľstva 16.
júna 2011, no vzhľadom na to, že nebol podaný žiadny podnet, nemusela v roku 2012
zasadať.

Rada seniorov
Rada seniorov bola konštituovaná 19. februára 2007 ako poradný zbor primátora.
Jej úlohou je zaujímať stanoviská k materiálom predkladaným mestskému zastupiteľstvu,
obhajovať záujmy starších občanov mesta, predkladať návrhy riešenia problémov a aktívne sa
podieľať na správe vecí verejných.
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Rada seniorov pracovala v roku 2012 v nasledovnom zložení:
PaedDr. Jozef, Hunčaga, predseda rady,
Mgr. Jozef Kaščák, tajomník (pracovník mestského úradu),
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),
MVDr. Ján Uhrín (poľnohospodárstvo, veterinárna starostlivosť).
Prerokovávané materiály boli predkladané na rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Zasadania rady sa konali 26. 3. 2012, 4. 6. 2012, 22. 10. 2012, 10. 12. 2012.
4. júna 2012 vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny MsÚ Jozef Gruchalák informoval o
lokálnej stratégii komplexného prístupu k marginalizovaným komunitám mesta a o návrhu
VZN o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za ne. Urobil krátku inventúru toho,
čo mesto poskytovalo a vyzdvihol novú etapu poskytovania sociálnej pomoci a podpory pre
mladé rodiny. Systém bol nastavený tak, aby novely zákona o sociálnych službách nedoľahli
na seniorov s nízkym príjmom alebo veľkým stupňom odkázanosti na cudziu pomoc.
10. decembra 2012 vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny MsÚ Jozef Gruchalák uviedol
materiál pod názvom: Dolný Kubín – Mesto rodiny. Stručne ozrejmil východiská projektu,
ktorý sa snažil reagovať na spoločenské zmeny po roku 1989, konzumný spôsob života,
prepad hodnôt v mnohých sférach, rodinu nevynímajúc. Cieľom projektu bola ochrana rodiny
a detí na území mesta, vytvorenie moderného komunitného a dobrovoľníckeho centra, siete
pomáhajúcich odborníkov a organizácií, organizácia pravidelných aktivít, konferencií a
workshopov pre širokú verejnosť. Mesto sa chcelo pokúsiť ovplyvniť nepriaznivý
demografický vývoj, posilniť prevenciu pred nežiaducimi javmi, poradenstvo, vytvoriť nové a
posilniť už existujúce nástroje sociálnej pomoci rodine, sociálne služby, aktivačný podnik, i
organizovanie športových aktivít detí, mládeže, zdravotne postihnutých a sociálne
odkázaných občanov bez rozdielu veku a stupňa odkázanosti, zachovávanie kultúrnych
hodnôt atď. Išlo o záležitosti v meste s úspechom odskúšané, dať tomu širší rámec a spojiť
sily so štátnymi inštitúciami a tretím sektorom.
V meste bolo aktuálne nezamestnaných 640 obyvateľov, až 80% z nich boli ľudia so
stredoškolským vzdelaním s maturitou; rozmáhala sa drogová scéna atď., projekt preto rátal
so spoluprácou s políciou.
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Vyhodnotenie plnenia úloh Volebného programu mesta
Dolný Kubín na volebné obdobie rokov 2011-2014 - za rok
2012
V zmysle kontroly plnenia úloh ho raz ročne primátor predkladá na rokovanie poslancov
MsZ.

Ekonomika mesta, finančná politika
Podstatný výpadok príjmov z podielových daní pre samosprávy vyústil na jeseň prijatím
Memoranda medzi Združením miest a obcí Slovenska a Vládou SR o zodpovednom
spravovaní verejných financií, šetrení a nezvyšovaní verejného dlhu.
Zodpovedná rozpočtová politika mesta Dolný Kubín mala dve strany. Na jednej bola
znížená úverová zaťaženosť oproti roku 2011 o 10 %. Aj napriek napätej ekonomickej situácii
boli uhrádzané všetky rozpočtované záväzky. Na druhej strane sa vnímala nespokojnosť
obyvateľov, ktorým chýbali investície do infraštruktúry, opráv komunikácií, budovania
inžinierskych sietí, kultúry, renovácií školských zariadení atď.
Bremenom pre rozpočet mesta sa stali úvery, ktoré si mesto vzalo v predchádzajúcich
obdobiach (Aquarelax, rekonštrukcia verejného osvetlenia, renovácia futbalového štadióna,
vybudovanie optických trás či bytového domu na Brezovci) a musí ich splácať. Výška týchto
úverov k 31.12.2012 predstavovala 4 311 417,92 EUR. Mesačne išlo na splácanie úrokov a
istiny takmer 30 000 EUR.
Už roku 2011 boli prijaté úsporné opatrenia, ktoré sa premietli do prevádzky a
personálneho obsadenia mestského úradu (MsÚ), v roku 2012 došlo k prepusteniu ďalších
deviatich zamestnancov.
Investičné akcie boli obmedzené na minimum. Cieľom bolo dokončiť tie, ktoré
samospráva začala pred niekoľkými rokmi. Nemalé prostriedky mesto stáli opravy, na ktoré
sa v minulosti financie nenašli. Počas celého roka bola snaha šetriť na kvetinovej a inej
výzdobe, uprednostnilo sa udržiavanie poriadku a čistoty mesta.
Vzhľadom na to, že prognóza vývoja verejných financií nebola optimistická, rozpočet na
ďalší rok 2013 sa začal pripravovať s vedomím, že ešte viac klesnú príjmy z podielových
daní. Všetci vedúci odborov MsÚ, konatelia obchodných spoločností a riaditelia inštitúcií
riadených mestom predložili v novembri 2012 návrhy úsporných opatrení, či skôr krízového
scenára prežitia samosprávy v roku 2013.
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Roku 2012 bol zavŕšený proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a
inžinierskych sietí v priemyselnej zóne Mokraď, čím sa vytvorili podmienky pre realizáciu
investičných zámerov investorov Nobel Automotive Slovakia, s.r.o., a Miba Sinter Slovakia,
s.r.o. Do majetku mesta bol pred koncom kalendárneho roka prevedený aj pozemok
neznámeho vlastníka pod prístupovou komunikáciou v priemyselnej zóne, čím by malo byť
vysporiadanie pozemkov v tejto lokalite ukončené.
Dohodou s investorom Klauke Slovakia, s.r.o., bolo zabezpečené zachovanie dovtedajších
a vytváranie nových pracovných príležitostí. Keďže v priemyselnej zóne Mokraď už neboli
voľné parcely, pre novú dvojpodlažnú výrobnú halu bola uvoľnená časť areálu Technických
služieb, s.r.o., ktoré s Klauke priamo susedili. Výrobu v nových priestoroch firma Klauke
rozbehla ešte pred koncom roka 2012.
Súčasne s procesom výstavby haly Klauke bola v areáli Technických služieb preložená
linka na separovaný zber do upravených priestorov, vybudovaný odlučovač ropných látok a
dve haly na posypový materiál a vyseparované zložky odpadu, na administratívnej budove
spoločnosti boli vymenené okná, opravená fasáda a zrekonštruované vnútorné priestory.
Prispelo to k modernizácii mestskej obchodnej spoločnosti a zlepšilo pracovné podmienky
zamestnancov.
V závere roka 2012 vydalo mesto stavebné povolenie na prístavbu výrobno– skladovacích
hál firme Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s.r.o.
V zmysle plánov na zlepšenie služieb pre občanov bola podpísaná zmluva s obchodnou
spoločnosťou BARREL, s.r.o. Vďaka nej mala byť zabezpečená výstavba parkovacích plôch
na Matúškovej ulici so značným spolufinancovaním zo strany BARREL, s.r.o., vo forme
vyššej ceny kúpených, inak pre mesto neupotrebiteľných, pozemkov.
Predajom pozemku spoločnosti VOMS, s.r.o. (pri LIDL-i) boli vytvorené podmienky na
realizáciu ďalšieho vstupu do obchodnej zóny, ktorý odbremení dopravu na kruhovom
objazde pri pošte. Zamýšľané vybudovanie novej čerpacej stanice pohonných hmôt a
umyvárne áut zároveň rozšíri ponuku služieb pre motoristov.
Mesto pokračovalo v zbavovaní sa prebytočného a neupotrebiteľného majetku. V priebehu
roka boli poslancami MsZ schválené ako neupotrebiteľné a následné ponúknuté formou
verejnej obchodnej súťaže na predaj alebo prenájom nehnuteľnosti, čím sa mala dosiahnuť
efektívnosť pri ich správe. Pri predaji a nájme bola využívaná forma obchodnej verejnej
súťaže. Z prenájmu majetku (pozemky a budovy) ročne mesto získalo do mestskej pokladnice
142 000 EUR.
Prebiehajúcou pasportizáciou majetku mesta sa postupne dávali do poriadku zmluvné
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vzťahy, najmä tie, ktoré boli pre mesto nevýhodné. Nanovo boli na MsZ prerokovávané
staršie uznesenia týkajúce sa predaja, nájmu a zámeny majetku, ktoré nespĺňali všetky právne
náležitosti.
Vedenie mesta prehodnocovalo staré a uzatváralo nové poistné zmluvy (napr.
Hviezdoslavovo námestie) so zreteľom na ochranu majetku pred prírodnými vplyvmi,
vandalmi a pod.
Všetky zmluvy, objednávky a faktúry boli zverejňované na webovej stránke mesta.
Transparentné hospodárenie tak bolo vystavené verejnej kontrole s jasným zámerom –
minimalizovať priestor pre korupciu a klientelizmus. V roku 2012 bolo dovedna zverejnených
685 zmlúv, 226 rôznych oznamov na webovej stránke mesta a vyhovené bolo 47 žiadostiam v
zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Pri predkladaní koncepčných materiálov, napr. územného plánu mesta, sa využívali verejné
hovory s občanmi, účasťou na zasadnutiach jednotlivých mestských výborov sa funkcionári
mesta snažili vychádzať v ústrety požiadavkám obyvateľom.
Bola snaha, aby v daňovej politike mesta sa uplatňoval sociálny princíp a aby na zvyšujúce
sa náklady nedoplatili tí, ktorí obracajú v rukách každý cent. Aj preto sa zachovávali zľavy
pre občanov nad 70 rokov a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/S vo výške 50% pri dani z
nehnuteľnosti a 40% pri poplatku za komunálny odpad. Rovnako ústretový postoj sa
uplatňoval pri zľavách pre študentov, ľudí v hmotnej núdzi a občanov hospitalizovaných
alebo odkázaných na pomoc iných.
Snahy o zlepšenie hospodárenia mestských spoločností sa v roku 2012 premietli do
intenzívnych rokovaní o vstupe strategického investora do AQUA KUBÍN, s.r.o. Nedostatok
financií na bežné výdavky (služby) sa najviac dotkol činnosti Technických služieb, s.r.o., a
Infoštúdia mesta Dolný Kubín, s.r.o. Hrozba zániku mestskej televízie sa odvrátila
organizačnými zmenami, úpravou vysielacej štruktúry a ďalšími opatreniami, ktoré boli po
konzultáciách s konateľkou televízie predložené začiatkom roku 2013 na schválenie dozornej
rade spoločnosti a následne poslancom MsZ.
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Mestský úrad, mestské spoločnosti, bezpečnosť a verejný poriadok
V priebehu roku 2012 sa pokračovalo v zefektívňovaní činnosti. Naďalej sa šetrilo v
mzdovej oblasti, na prevádzkových nákladoch, kancelárskych potrebách atď. Aktualizovali sa
staré a prijímali nové vnútorné smernice s cieľom lepšie využívať pracovný čas
zamestnancov, vybavovanie agendy. Snahou bolo pre občanov ústretovo plniť všetky
náležitosti súvisiace s originálnymi aj prenesenými kompetenciami samosprávy. Väčšina
tlačív potrebných na vybavenie jednotlivých úkonov bola dostupná na webovej stránke mesta
v elektronickej podobe, podľa potreby aj s metodickými pokynmi.
Koncom roka 2012 sa ukončila rekonštrukcia Centra pre občanov na MsÚ, ktorej cieľom
bolo vytvorenie dôstojných sociálnych zariadení pre verejnosť (pre dámy, pánov a pohybovo
hendikepovaných návštevníkov). Po viac ako 10 rokoch hľadania vhodného priestoru sa
dočkala aj Turisticko–informačná kancelária. Po stavebných úpravách sídli hneď vo vestibule
MsÚ.
V marci 2012 sa konali v Slovenskej republike parlamentné voľby. V zmysle kompetencií
mesto organizačne a personálne zabezpečovalo agendu pre okrskové volebné komisie.
Kompletný štatistický prehľad agendy, ktorú v zmysle kompetencií roku 2012 vybavovala
a zabezpečovala samospráva, bol zverejnený na webovej stránke mesta www.dolnykubin.sk v
rubrike oznamy.
V druhej polovici roka 2012 spustila samospráva novú webovú stránku mesta, ktorá
dôsledne dodržiava platnú legislatívu pre informačné systémy verejnej správy. Cieľom bolo
zlepšenie orientácie a vyhľadávania, zabezpečenie čitateľnosti elektronických dokumentov
používaním schválených textových a obrazových formátov.
Webovú stránku zatraktívnil kalendár aktuálnych podujatí spoločenských, kultúrnych,
športových atď., ktorý sa stretol s veľmi priaznivou odozvou u organizátorov aj návštevníkov
jednotlivých podujatí. Súčasťou stránky sa stala aj rubrika Región aktuálne, ktorá obsahuje
informácie napr. o pohotovosti lekární, odkazy na ubytovacie kapacity, realitné kancelárie,
reštaurácie, firmy, ponuky práce a pod. V zmysle platných právnych noriem neboli na webe
mesta žiadne pohyblivé aplikácie a banery.
Po personálnych zmenách v štátnej správe, na úradoch, spoločenských, cirkevných a
kultúrnych a.i. inštitúciách sa primátor osobne stretol s viacerými novými riaditeľmi úradov a
ďalších inštitúcií pôsobiacich na území mesta, kraja, diecézy, ministerstiev a pod.
Na plnení hlavných úloh volebného programu so zameraním na bezpečnosť a verejný
poriadok sa významnou mierou podieľala Mestská polícia (MsP). V rámci úsporných opatrení
mesta sa ani MsP nevyhla prepusteniu 2 príslušníkov, čo malo nepriaznivý dopad na
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zabezpečenie hliadok a väčšiu zaťaženosť priestupkovými spismi na jedného policajta.
Situácia sa postupne stabilizovala prijatím nového VZN – Štatútu MsP.
Na skvalitnenie práce získala MsP roku 2012 od Rady vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality 10 000 EUR na projekt Kamerový monitoring mesta Dolný Kubín. Za
tieto peniaze bolo čiastočne obnovené technické vybavenie - 4 kamery a 4 monitory boli
nahradené novými. Nové kamery majú možnosť priblíženia a vyššiu kvalitu rozlíšenia.
Dôležité bolo, že kamerový systém prinášal aj preventívny účinok a odrádzal
potenciálnych páchateľov od realizácie protispoločenského konania.
Koncom roka boli skompletizované podklady pre dva nové projekty preventívno–
bezpečnostného charakteru.
Dolný Kubín sa stal prvým mestom v rámci Žilinského kraja, ktoré uzavrelo s Krajským
riaditeľstvom Policajného zboru (PZ) v Žiline zmluvu o spolupráci pri ochrane verejného
poriadku. Realizátormi spolupráce sa stalo Okresné riaditeľstvo PZ a Mestská polícia v
Dolnom Kubíne. Išlo najmä o koordináciu výkonu služby a spoločné hliadky, vzájomnú
výmenu informácií smerujúcich k objasneniu resp. zamedzeniu narúšania verejného poriadku,
spoluprácu pri pátraní po hľadaných osobách a veciach, pri preventívnych aktivitách a pod.
Čiastočne napredovali aktivity na úseku prevencie, či už smerom k deťom, mládeži alebo
seniorom. Aktívne boli vykonávané kontroly možného požívania alkoholu mládežou, fajčenia
(zákon o ochrane nefajčiarov), majiteľov psov (vodenie psa bez vôdzky, resp. na miestach,
kde je to zakázané, ponechanie exkrementov po zvierati na verejnom priestranstve,
neprihlásenie zvieraťa do evidencie, neuhradenie poplatku za psa) a pod.
Koncom roka sa MsP zapojila do masívnej informačnej kampane – jej príslušníci
umiestňovali za stierače vozidiel na sídliskách letáky s upozornením na parkovanie áut pri
kontajneroch na komunálny a separovaný odpad, čím znemožnili jeho efektívny odvoz
pracovníkmi Technických služieb.
MsP aktívne zabezpečovala dohľad nad spoločensko – kultúrnymi (Kubínsky jarmok,
sezónne trhy, oslavy výročia SNP, oslavy 1. mája atď.) a športovými (Oravský cyklomaratón)
akciami. Roku 2012 odchytili mestskí policajti v Dolnom Kubíne 57 psov, 35 vrátili ich
majiteľom, jedenástim našli nového pána.
Vzhľadom na nezáujem verejnosti o projekt Hodinka, t.j. vymedzený časový priestor na
osobné stretnutie občanov s náčelníkom MsP, ich podnety, návrhy na riešenie problémov a
zlepšenie činnosti MsP, bolo od tejto osobnej aktivity náčelníka upustené.
MsP sa však podarilo participovať na riešení problémov v jej pôsobnosti účasťou na
verejných hovoroch s obyvateľmi Bysterca a Kňažej. Bola obnovená spolupráca s MsV, na
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každý MsV bol pridelený konkrétny príslušník MsP, ktorý sa zúčastňoval zasadnutí.
MsV Bysterec zakúpil zo svojich finančných prostriedkov jednorazové orálne testery, ktoré
sú určené na kontrolu prítomnosti najznámejších a najdostupnejších drog (opiátov,
cannabinoidov, metamfetamínov a kokaínu) u osôb pohybujúcich sa na tomto sídlisku.
Kolektív učiteľov ZŠ Petra Škrabáka vyzbieral finančné prostriedky na zakúpenie
vyhrievacej podložky a krmiva pre psíkov v karanténnej stanici.
MsP uzatvorila zmluvu s veterinárnym lekárom, ktorý vykonával prehliadky zvierat
(psov), ich očkovanie a čipovanie v karanténnej stanici, ktorej štatút nanovo schválila
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Dolnom Kubíne.
Úzka a kvalitná spolupráca v roku 2012 pretrvávala medzi MsP a Odborom sociálnych
vecí a rodiny MsÚ, predovšetkým v oblasti vykonávania kontrol (požívanie alkoholických
nápojov) v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb, pri monitorovaní pohybu
bezdomovcov a neprispôsobivých občanov.
MsP informovala o svojej činnosti prostredníctvom médií (TV DK, regionálne printové
periodiká) a pravidelnými štatistikami na webovej stránke mesta, kde bolo možné získať aj
informácie o odchytených zvieratách a nájdených veciach.
Mesto Dolný Kubín nadviazalo spoluprácu a stalo sa partnerom internetového portálu
www.nalezisko.sk, ktorý ponúkal priestor pre všetky stratené, zabudnuté, nájdené, zmiznuté a
ukradnuté veci.

Výstavba,

rekonštrukcia,

doprava,

miestne

hospodárstvo,

životné

prostredie
Vzhľadom na menší objem financií sa mesto roku 2012 zameralo na dokončenie začatých
akcií a na rekonštrukcie havarijných stavov mestského majetku. Po šiestich rokoch boli
dokončené inžinierske siete v IBV Lány (50 000 EUR), zrekonštruovaná časť rozvodov
ústredného kúrenia v ZŠ Janka Matúšku (34 000 EUR), vybudované 2 nové parkoviská na
Chočskej ul. (30 600 EUR), opravené zatekajúce časti striech na Dome smútku na Novom
cintoríne (18 000 EUR) a na MsKS (17 500 EUR), postavené nové verejné osvetlenie IBV
Brehy (12 000 EUR), zrekonštruované detské ihrisko na Bysterci (10 000 EUR), začalo sa s
odstraňovaním havarijného stavu okien v materských školách, v MŠ Banisko (9 800 EUR),
odvodnená bola miestna komunikácia v Beňovej Lehote (5 000 EUR).
Najväčšou investičnou akciou roku 2012 boli vodozádržné opatrenia, na ktoré mesto
získalo finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 100 000 EUR. Podľa plánu bolo
vybudovaných päť objektov na miestach, kde sa najvýraznejšie prejavili negatívne dôsledky
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prívalových zrážok v roku 2011. Išlo o rekonštrukciu časti cesty pri Dome smútku na ulici
generála Svobodu, ktorá navyše získala aj odvodňovací rigol; na Fučíkovej ulici boli
vybudované tri stavby – železobetónová kalová jama vrátane vsakovacieho rigolu v dolnej
časti ulice, ďalej dažďové záhrady, t.j. funkčné hrádze na pritekajúcu vodu, a napokon
vsakovací rigol v hornej časti ulice; piatou stavebnou úpravou bolo odvodnenie komunikácie
na Hollého ulici, kadiaľ prišla prívalová vlna, ktorá spôsobila škody na Hviezdoslavovom
námestí.
V marci bol dokončený projekt budovania vodozádržných opatrení začatý roku 2011. Úrad
vlády SR vyčlenil na ich realizáciu 20 000 EUR (s platmi pracovníkov prefinancovanými cez
ÚPSVaR - 50 000 EUR). V rámci projektu bolo vybudovaných približne 350 drobných
stavebných objektov (malé hrádze v zvážniciach, eróznych ryhách, v drobných vodných
tokoch, na poľných cestách a vrstevnicové zavodňovacie pásy), ktorých úlohou je zadržať
vodu z prívalových dažďov v lesoch a na lúkach nad zastavanou časťou mesta s cyklickou
zádržnou kapacitou dažďovej vody viac ako 10 000 m3, čím sa znížil negatívny dopad
intenzívnych lokálnych zrážok. Bežná prevádzka týchto stavieb a terénnych úprav je
nenáročná, v prípade poškodenia ich konštrukcie je následná oprava veľmi jednoduchá.
V rámci zmien a doplnkov č.2 a č.3 územného plánu mesta boli zapracované ďalšie
lokality pre individuálnu bytovú výstavbu (Beňova Lehota, Malý Bysterec, Mokraď, Kňažia).
Vzhľadom na dostatok voľných bytov v meste sa neukazovala potreba podporovať
výstavbu nových bytových domov. Samospráva do svojho majetku prevzala prístupové
komunikácie a spevnené plochy pri bytových domoch na Brezovci (Zlatá jeseň, Slovpanel,
Kubínske terasy) a starala sa o ich údržbu, osvetlenie a pod.
V roku 2012 bolo do opravy miestnych komunikácií a chodníkov investovaných 59 000
EUR (2 684 m2). Rozsahom najväčšou akciou bola komplexná obnova chodníka v Kňažej na
Nábreží Oravy v celkovej dĺžke 100 metrov. Na základe iniciatívy MsV Bysterec bolo
vyznačené státie (prostredníctvom vodorovného dopravného značenia) na plochách pred
bytovými domami a preorganizované pozdĺžne státie na šikmé na frekventovaných uliciach
(SNP, Na Sihoti, Športovcov a Bystereckej). Stúpol tak počet existujúcich parkovacích miest
o 30–50%.
Na základe požiadaviek obyvateľov Zochovej ulice na obmedzenie rýchlosti a zvýšenie
bezpečnosti účastníkov cestnej premávky bol v úseku pri obytných domoch smerom od
Beňovej Lehoty nainštalovaný elektronický merač rýchlosti. Po testovacej prevádzke a
zhodnotení pozitívneho vplyvu samospráva merač rýchlosti v hodnote 1 690 EUR zakúpila do
svojho majetku.
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V spolupráci s SAD Liorbus boli na žiadosť MsV, poslancov a občanov prehodnotené
jednotlivé spoje so zameraním na racionalizáciu, vyťaženosť a efektivitu. S pozitívnym
ohlasom sa stretlo zavedenie niektorých liniek MAD do nákupnej zóny pri Tescu a Lidli; na
nákladoch s dopravou sa podieľali aj obchodné reťazce. Aj vďaka tomuto prístupu nemuselo
mesto hľadať ďalšie zdroje nad rámec rozpočtu na vykrytie prevádzkovej straty MAD, ako
tomu bolo v predošlých rokoch.
V priebehu roku 2012 bol ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie
pre trasu rýchlostnej komunikácie R3.
V rámci modernizácie a rozširovania triedeného zberu v meste bolo zakúpených 6 ks
nových nádob na papier, plasty, sklo a kov v hodnote 2 800 EUR, počet stanovíšť na
separovaný zber stúpol o dve.
Na základe zmluvy so súkromnou spoločnosťou, ktorá financovala zakúpenie a
rozmiestnenie 25 ks špeciálnych zberných nádob, sa rozšírili separovaný zber o ďalšiu
komoditu, a to obnosené šatstvo, textílie, obuv a hračky.
V roku 2012 sa Dolný Kubín stal súčasťou systému Zelený bod, ktorý udeľovala
spoločnosť ENVI-PAK samosprávam, ktoré sa zodpovedne správali k životnému prostrediu a
boli zapojené do systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov. V meste sa nachádzalo
64 stanovíšť na separovaný zber, čo predstavovalo 238 ks zberných nádob.
V roku 2012 samospráva investovala 10 000 EUR do rekonštrukcie detského ihriska na
sídlisku Bysterec, v tzv. veľkom átriu medzi bytovými domami na Okružnej ulici. Na ihrisku
bolo nainštalovaných osem hracích prvkov, rozmiestnených v dvoch zónach podľa veku detí.
Bonusom sa stalo malé dopravné ihrisko, ktoré vzniklo na menej využívanej asfaltovej ploche
pôvodne určenej na volejbal.
Na kvetinovú výzdobu (12 ks kvetinových pyramíd, kvetináče na kolonádovom moste, 6
záhonov) a pravidelnú údržbu verejnej zelene i verejných priestranstiev mesto v roku 2012
vynaložilo 188 000 EUR.
V rámci spolupráce s Obvodným úradom životného prostredia a Inšpekciou životného
prostredia mesto pomáhalo pri riešení podnetov obyvateľov a vyšetrovaní pôvodcov
nepovolených skládok odpadov (ulice Hollého a Štefánikova a v mestskej časti Srňacie), ktoré
boli odstránené na náklady samosprávy. Špeciálne kamery, tzv. fotopasce, sa osvedčili na
Rybárskej ulici a pri hoteli Belez v Beňovej Lehote, kde bol navyše pozemok s
veľkoobjemovým kontajnerom pre tamojších záhradkárov oplotený.
Revitalizácia mestskej zelene pokračovala v Starom meste, na Banisku, v mestskej časti
Mokraď a inde. Na základe vydaných rozhodnutí bolo vyrúbaných 252 ks drevín, v zmysle
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zákona prevažne chorých alebo prekážajúcich obyvateľom. Za každý jeden výrub sa urobila
náhradná výsadba, predovšetkým nízkych okrasných drevín na vhodných miestach.
26. apríla 2012 sa Dolný Kubín zapojil do celonárodného projektu Európskej únie Záleží
na tom EKO sa na Slovensku žije. Cieľom bolo sprostredkovať občanom informácie o
politike EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, obnoviteľných zdrojoch energie a pod. Pre
obyvateľov boli pripravené odborné prednášky, hry, interaktívne divadelné predstavenie,
zábavné pokusy, ekologické prezentácie, premietanie filmov s ekologickou tematikou a
výsadba zelene v Parku Martina Kukučína.

Školstvo, mládež, cirkev, šport
Na území mesta vzniklo v minulosti niekoľko združení, ktoré podchytili širokú učiteľskú
verejnosť. Vďaka Združeniu Orava pre demokraciu (viac ako dve desaťročia pôsobiace vo
vzdelávaní) sa tunajší učitelia podieľali na vytváraní a overovaní moderných edukačných
programov v národnom i medzinárodnom meradle.
Nezisková organizácia ARWA – vzdelávanie pre všetkých, pokračovala v aktivitách so
zameraním na širšiu cieľovú skupinu, edukáciu všetkých skupín obyvateľstva. Počas
septembrových Dní mesta zorganizovala medzinárodnú konferenciu pod názvom Zdravá
škola + zdravá strava = cesta k zdraviu.
Etablovaná Univerzita tretieho veku rozvíjala činnosť v priestoroch ZŠ Janka Matúšku
prostredníctvom detašovaného pracoviska Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Aktívnu spoluprácu rozvíja mesto s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku, ktorá má v Dolnom Kubíne detašované pracovisko, Inštitút
Andreja Radlinského. Okrem praxe študentov odboru sociálna práca sa škola podieľala na
odbornom výskume a hľadaní perspektívnych riešení pre obce a mestá pri transformácii
systému sociálnej služieb a práci s marginalizovanými skupinami ľudí.
Mesto sa pripravovalo na ďalšie rekonštrukcie škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Spracované boli projektové dokumentácie pre ZŠ s MŠ Kňažia a ZUŠ P.M. Bohúňa.
Na jeseň 2012 bola ustanovená Mestská školská rada, ktorá v zmysle zákona plnila funkciu
verejnej kontroly, vyjadrovala sa k výchovnovzdelávaciemu procesu, koncepcii rozvoja,
materiálno–technickým podmienkam MŠ, ZŠ, ZUŠ, školských zariadení atď. Jej
predsedníčkou sa stala Daša Janigová.
Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor Roman Matejov slávnostne prijal a ocenil 31
pedagógov zo všetkých stupňov a typov škôl na území mesta.
27. januára 2012 zvolal primátor pracovné stretnutie riaditeľov a výchovných poradcov
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základných škôl, riaditeľov stredných odborných škôl (SOŠ) zo širšieho regiónu, Odboru
školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a firiem MIBA, Nobel a Klauke.
Cieľom bolo sprostredkovať školám aj firmám aktuálne možnosti podpory študentov SOŠ a
informovať o perspektíve zamestnania. Výsledkom stretnutia bola dohoda o spolupráci –
cyklickej praxi. Z fondu Talent určeného na systematickú podporu talentovanej mládeže v
oblasti vedy, kultúry a športu boli v roku 2012 podporení sumou 400 EUR študenti Gymnázia
P.O. Hviezdoslava, členovia divadelnej skupiny hrajúcej v nemeckom jazyku. Na aprílovom
medzinárodnom divadelnom festivale v talianskom Turíne získal súbor pod vedením
profesorky Daši Janigovej prvé miesto v konkurencii 15 divadelných skupín z Francúzska,
Nemecka, Portugalska, Slovenska, Španielska a domáceho Talianska.
Slovenský výbor pre UNICEF udelil ZŠ Janka Matúšku titul Škola priateľská k deťom.
Išlo o program s cieľom zmeniť klímu školy, najmä spôsob komunikácie. ZŠ Petra Škrabáka
získala medzinárodný certifikát Zelenej školy. V rámci projektu Zeleň a ochrana životného
prostredia odpracovali žiaci, pedagógovia a rodičia desiatky hodín na zveľadení areálu školy
(náučný chodník s drevinami, bylinková špirála, kvetinové záhony, jazierko s vodnými
rastlinami, prístrešok z prútia, odpočinková zóna s ohniskom a lavičkami, pocitový chodník,
ovocný sad, kompostovisko atď.).
ZŠ s MŠ v Kňažej úspešne pokračovala v medzinárodnom projekte Comenius, pod
názvom Kultúrne dedičstvo spolupracovala so základnými školami z Veľkej Británie,
Francúzska, Talianska a Švédska. ZŠ Petra Škrabáka realizovala projekt Školy – partner
budúcnosti, ktorý podporoval výučbu nemeckého jazyka. ZŠ Martina Kukučína rozvíjala
súťažný projekt Spoznaj svoj región, ktorý si kládol za cieľ posilniť kladný vzťah k regiónu.
Ekofond a občianske združenie Živica zorganizovali v marci pre základné a stredné školy
interaktívnu výstavu Energia 3. tisícročia. Okrem spoznania základných druhov energií mali
deti možnosť prakticky sa naučiť, ako ňou šetriť.
Od 16. do 20. apríla sa dolnokubínske základné a materské školy zapojili do
celoslovenských aktivít ku Dňu Zeme. Oboznamovali sa s tematikou odpadu, jeho triedenia,
spracovania a ďalšieho využitia. Pod dohľadom pedagógov žiaci vyčistili bezprostredné
okolie škôl, sídliská, ihriská, verejné priestranstvá, nábrežie Oravy a iné plochy, na ktorých sa
nachádzali odpadky.
Roku 2012 investovala samospráva do podpory športu a voľnočasových aktivít obyvateľov
viac ako milión eur. Podstatnú časť z tejto sumy predstavuje dotácia na činnosť športových
zariadení (Aquapark, futbalový štadión s atletickou dráhou a sektormi, zimný štadión, ihrisko
na plážový volejbal, umelé trávnaté plochy, viacúčelové ihrisko v ZŠ Martina Kukučína,
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udržiavanie tratí na bežecké lyžovanie vrátane ich osvetlenia na Kuzmínove atď.), ktoré
využíva verejnosť aj športové kluby. Zdarma bola trikrát týždenne prístupná atletická dráha.
Bezplatne slúžili záujemcom ihriská na futbal a plážový volejbal za zimným štadiónom aj
viacúčelové ihrisko v ZŠ M. Kukučína.
Na priamu finančnú podporu pre športové kluby a organizácie vyčlenilo mesto v roku 2012
39 000 EUR pre 16 klubov. Financie rozdelila Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu
MsZ.
Štatistický prehľad zorganizovaných športových podujatí bol zverejnený na webovej
stránke mesta.
Najväčšiu časť financií vynakladalo Mesto na aquapark. Splácanie úverov na jeho
výstavbu vrátane zmluvnej dotácie pre AQUA KUBÍN, s.r.o., stálo mestskú kasu ročne cca
800 000 EUR. Jeho priestory využívali na regeneráciu športovci, zamestnanci škôl, polície,
hasičského a záchranného zboru, seniori. Základné školy tu za zvýhodnených podmienok
organizovali plavecké výcviky atď.
Po dlhých 15 rokoch v júni 2012 mesto skolaudovalo zimný štadión. Z rozpočtu mesta bol
za 12 500 EUR vybudovaný chýbajúci požiarny vodovod, núdzové osvetlenie, aplikovaný
protipožiarny náter, príslušné revízie a príprava projektovej dokumentácie.
Po veľmi dobrých skúsenostiach bola v letných mesiacoch opäť sprevádzkovaná in-line
plocha. Záujemcovia o in-line korčuľovanie mali v rámci hodín pre verejnosť vstup na plochu
vo vymedzených hodinách zdarma.
21. mája sa pri príležitosti XXX. letných olympijských hier sa konal na futbalovom
štadióne Olympijský deň. Deti z MŠ a ZŠ súťažili v 9-ich druhoch športu. Pri tejto príležitosti
sa oficiálnym členom Združenia olympijských klubov Slovenskej republiky stal
novozaložený Olympijský klub Orava.
Mesto zorganizovalo tradičné vyhlásené najúspešnejších športovcov a športových
kolektívov. Zvíťazili juniorský majster sveta v športovej dynamickej streľbe Andrej Hrnčiarik
a majstri Slovenska – vzpierači WLC Elkop Dolný Kubín.
18. marca sa na zimnom štadióne konal charitatívny hokejový turnaj medzi mestami Dolný
Kubín, Námestovo a Trstená. Výťažok z podujatia vo výške 240 EUR bol venovaný
Materskému centru Píšťalka.
Na pozvanie primátora navštívil Dolný Kubín 18. januára spišský diecézny biskup Mon.
Štefan Sečka. Témou vzájomného rozhovoru bola podpora spoločných projektov, ktoré v
konečnom dôsledku prinesú mestu i farnosti kvalitatívne nové služby, ďalšie možnosti štúdia
a spoluprácu v oblasti sociálnych vecí, najmä starostlivosti o seniorov.
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Kultúra
Mesto aj napriek obmedzeným finančným možnostiam pokračovalo v postupnej
rekonštrukcii Mestského kultúrneho strediska (MsKS). Do opravy havarijného stavu časti
strechy investovalo 17 500 EUR.
V priestoroch MsKS bolo zorganizovaných 182 podujatí pre verejnosť, ktorých sa
zúčastnilo 24 025 návštevníkov. Štatistický prehľad zorganizovaných športových podujatí bol
zverejnený na webovej stránke mesta.
Z hľadiska ohlasov verejnosti mal koncom septembra veľmi dobrý ohlas cyklus
spomienkových podujatí k 70. výročiu deportácií židov z okresu Dolný Kubín. Bolo to
výnimočné podujatie – ospravedlňujúce gesto našej generácie, ktoré významne rezonovalo
medzi staršími aj mladšími obyvateľmi mesta, hosťami z celého Slovenska i zahraničnými
návštevníkmi z Izraela a USA. MsKS navyše získalo finančný grant (Nadácia Orange) a
zriadilo vo svojich priestoroch stálu expozíciu židovskej kultúry.
V rámci projektu Kultúra do mestských častí pokračovalo sa v osvedčených podujatiach Festival práce s deťmi a mládežou Bambiriáda 2012. Letné obdobie patrilo Fujarovému
workshopu v spolupráci s FS Rosička rosa, pravidelným Návratom do histórie v Srňacom
(o.z. Femina), zopakoval sa tanečný workshop Hip hop day, pokračovali tradičné nedeľné
koncerty v Parku Martina Kukučína. Formou dotácie boli podporené viaceré podujatia
Ministerstvom kultúry SR.
Digitalizácia kina Choč bola z dôvodu vysokých nákladov (cca 140 000 EUR) odložená. V
júni bolo ukončené premietanie a budova kina je od toho času v udržiavacom režime. V jeseni
sa začala pripravovať alternatíva za digitalizáciu – premietanie filmov cez profesionálny
dataprojektor a blu-ray prehrávač.
Napriek udržiavaciemu režimu sa v kine uskutočnil celý rad podujatí. V jeseni ponúkol
priaznivom filmu zaujímavé tituly Filmový klub 23, v novembri sa tu konal 8. ročník
medzinárodnej prehliadky krátkych filmov Starcov poklad a v decembri časť projekcií 7.
medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov Vidmo.
Na kultúrnom živote sa naďalej významne podieľa Zmeškalov dom hudby, ktorý sa stal
scénou pre festival talentovaných detí a mládeže (Talenty pre Európu), cyklus koncertov
Kubínska hudobná jeseň (klasická hudba, džez a blues – spolu 17), medzinárodné majstrovské
interpretačné kurzy Musica Arvenzis (v rámci nich 7 koncertov), uskutočnil sa tu 24-hodinový
husľový maratón, odzneli ďalšie dve Beethovenove symfónie v rámci dlhodobého projektu
atď.
Mesto participovalo aj na ambicióznom projekte občianskeho združenia 4time, ktorého
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členovia pripravili v areáli Tília kempu Gäceľ cyklus podujatí pod názvom Gäceľské kultúrne
leto. Každý víkend od začiatku júna do konca septembra sa tu konali žánrovo pestré akcie,
ktoré oslovili všetky vekové skupiny. Na svoje si prišli priaznivci histórie, varenia, športového
zápolenia, remesiel, koní, dobrej hudby, zorganizovali tu Deň detí, juniáles, zóny oddychu a
zábavy.
Atraktívnym spestrením bol októbrový multižánrový festival LOVE, ktorý v MsKS
zorganizovalo občianske združenie 322. Lásku ako univerzálny jazyk, ktorý spája ľudí na
celom svete, predstavili výtvarníci z Poľska, Izraela, Talianska, Slovenska, Veľkej Británie a
Ukrajiny. V programe festivalu nechýbala arteterapia, efektná laserová show, terapia tancom,
koncerty hudobných skupín, či premietanie filmu.
V rámci grantového programu Šanca pre všetkých bolo roku 2012 finančne podporených
10 projektov v oblasti kultúry a voľnočasových aktivít: Návrat do histórie v Srňacom (O.z.
Femina, 450 EUR), Starcov poklad (Filmový klub 23, 450 EUR), Vidmo (Filmový klub 23,
450 EUR), výstava Inšpirácie (o.z. Inšpirácie, 315 EUR), Talenty pre Európu (Art Air Center,
450 EUR), Noc kostolov (rímskokatolícka cirkev, 450 EUR). Z voľnočasových aktivít
projekty o.z. Inšpirácie (180 EUR), Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. (450 EUR), o.z.
Štvorlístok (450 EUR) a n.o. ARWA (450 EUR). Dotácie boli posúdené a odsúhlasené
komisiou školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ.
V apríli 2012 podporila samospráva sumou 1 000 EUR vydanie knihy kolektívu autorov
pod vedením Jána Gonosa Dolný Kubín na historických pohľadniciach, ktorá je zaujímavým
príspevkom k poznaniu histórie mesta.
Pri propagácii kultúrnych (ale aj spoločenských a športových) podujatí využíva mesto
najmä svoju webovú stránku a vysielanie mestskej televízie. Kalendár podujatí na webe bol
zdarma k dispozícii všetkým organizátorom, rovnako veľkorysé plochy (city light) na
Hviezdoslavovom námestí. Využiť mohli aj klasické plagátovacie plochy.
Vzhľadom na finančnú situáciu mesto neobnovilo vydávanie novín KUBÍN.
Verejnosť bola informovaná v spolupráci s regionálnymi periodikami Oravec (raz
štvrťročne) a Oravské echo (každé 2 týždne). Výrobné, grafické, distribučné a i. náklady
znášal vydavateľ, čo bolo z finančného hľadiska výhodou. Noviny dostávali občania zadarmo
do schránok.

Sociálna oblasť, rodina, zdravotníctvo
V priebehu roka primátor mesta rokoval s predsedom Žilinského samosprávneho kraja
(ŽSK) Jurajom Blanárom a riaditeľom Dolnooravskej NsP Jozefom Mintálom o stave a
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úrovni poskytovania zdravotníckej starostlivosti, pripravovaných projektoch (rekonštrukcia
RTG pracoviska, nový sonograf) a pomoci zo strany mesta (riešenie priechodu pre chodcov v
nadväznosti na zastávku MAD, drobné prevádzky pri nemocnici a pod.).
Chátrajúci objekt po bývalom policajnom oddelení na ulici odbojárov (Brezovec) odkúpila
investičná spoločnosť, ktorá ho prebudovala na súkromné zdravotnícke zariadenie
Medicentrum. Nachádza sa tu ordinácia praktického lekára, diabetológa a endokrinológa,
dvoch internistov, otorinolaryngológa, klinického psychológa a lekáreň. Mesto odpredalo
firme časť pozemku, kde boli následne zriadené parkovacie miesta. Súčasťou objektu sú
garáže, ktoré využívajú obyvatelia z Brezovca. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Dolnom
Kubíne vlani schválili nové VZN o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín.
V snahe ovplyvniť demografický vývoj mesto zaviedlo nový účelový príspevok pri
narodení druhého (50 EUR) a tretieho dieťaťa (100 EUR) a tiež príspevok pri dožití šiesteho
roku života druhého (50 EUR) a tretieho (100 EUR) dieťaťa. Peniaze uložilo mesto deťom na
vkladnú knižku, vyberateľné budú po ich nástupe do niektorej z tunajších základných škôl.
Takýto model podpory ďalších detí v rodinách bol na Slovensku ojedinelý. V roku 2012 bolo
vydaných 11 rozhodnutí o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa.
Mesto má spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb. V roku 2012 kolektív Odboru
sociálnych vecí a rodiny MsÚ vypracoval aj Lokálnu stratégiu marginalizovaných komunít.
Tieto dva strategické dokumenty pomenúvajú priority ako aj stratégiu pre trvalo udržateľnú
kvalitu sociálnej pomoci a služieb. V roku 2012 bola realizovaná reforma spôsobu stravovania
občanov odkázaných na pomoc a občanov v dôchodkovom veku. Zabezpečené bolo
stravovanie v zmluvných prevádzkach verejného stravovania, čím sa zrušil poradovník
čakateľov na stravovanie v jedálni denného centra. Pokračované bolo v debarierizácii Centra
pre občanov v MsÚ postavením WC pre zdravotne postihnutých. V zariadení pre seniorov
bolo svojpomocne vybudované resocializačné centrum a s podporou súkromnej spoločnosti
upravené vonkajšie priestory.
Pokračuje sa v adaptácii pivničných priestorov na zriadenie komunitného centra pre
seniorov v podobe multifunkčnej sály (cvičenia, konferencie, čaje o piatej a pod.).
Sociálna a komunitná rehabilitácia bola zabezpečená terénnymi sociálnymi pracovníkmi
mesta, ktorí boli financovaní z grantového programu ESF (Fond sociálneho rozvoja SR).
Mesto bolo úspešné v podaní projektu, čím je táto činnosť finančne zabezpečená do 31. 10.
2015 formou nenávratného finančného príspevku z FSR SR.
Nedostatkové podporné služby boli v roku 2012 zabezpečené vlastnou činnosťou.
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Mimovládnym organizáciám, ktoré splnili podmienky registrácie, bol vytvorený priestor na
trhu, na realizáciu ďalších podporných služieb.
Na základe výberového konania bola obsadená pozícia zdravotnej sestry, ktorá poskytovala
ošetrovateľskú starostlivosť v prirodzenom prostredí a v zariadení opatrovateľskej služby.
Veľký dôraz bol kladený na vytvorenie podmienok pre seniorov tak, aby mohli zmysluplne
organizovať kultúrno–spoločenské, športové a turisticko–poznávacie aktivity prostredníctvom
2 denných centier pre seniorov (na ul. Obrancov mieru a v m.č. Kňažia).
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) má kanceláriu umiestnenú v
priestoroch denného centra, členské schôdze sa tiež uskutočňovali v týchto priestoroch.
Finančný príspevok pre seniorov nad 70 rokov bol nahradený účelovým transferom pre
všetkých občanov v dôchodkovom veku formou príspevku na stravovanie resp. na sociálnu
službu. V roku 2012 využilo túto formu účelovej pomoci 59 občanov.
Mesto Dolný Kubín sa v roku 2012 po piatykrát zúčastnilo prestížnej súťaže Oskar bez
bariér, ktorej organizátorom a vyhlasovateľom je ZMOS. Tentoraz boli riešené potreby
občanov, ktorí nemali zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb pre svoje životné návyky, spôsob života a ťažké patologické závislosti od
alkoholu, drog alebo iných psychotropných látok. Z opustených a zdevastovaných bytov na
prízemí Ubytovne NÁDEJ bolo vybudované stredisko osobnej hygieny, ktorého súčasťou
bola práčovňa, sušiareň a ohrevovňa. Odborná komisia, ktorá hodnotila prihlášky do súťaže,
skonštatovala, že nízkoprahové stredisko podobného druhu je na Slovensku jediné.
Na podporu aktivít občanov v rámci grantového programu Šanca pre všetkých boli v
sociálnej oblasti podané a schválené projekty: Miestna organizácia JDS (500 EUR), Základná
organizácia SZTP (950 EUR), o.z. SNE (500 EUR), o.z. Štvorlístok (500 EUR).
Na Aleji slobody vzniklo súkromné zariadenie na spôsob detských jaslí, ktoré prevádzkuje
o.z. Farebný detský svet a je k dispozícii obyvateľom.

Zamestnanosť, podnikateľské prostredie
Majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov a inžinierskych sietí v priemyselnej zóne
Mokraď sa vytvorili podmienky pre realizáciu investičných zámerov firiem Nobel
Automotive Slovakia, s.r.o., Miba Sinter Slovakia, s.r.o., Klauke Slovakia, s.r.o., a ďalším.
Montážou nových dopravných značiek bola vlani v priemyselnej zóne zavŕšená tretia etapa
technickej infraštruktúry pre rozvojové plochy, ktorá nadviazala na predošlé investície
(betónová prístupová komunikácia pre ťažké nákladné vozidlá, chodník zo zámkovej dlažby
popri ceste, rozšírenie vodovodu a plynovodu, verejné osvetlenie). Snahou mesta bolo
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zabezpečiť čo najlepší prístup pre stavebné a neskôr zásobovacie vozidlá tak, aby zvýšenou
dopravou netrpeli obyvatelia Mokrade.
Prostredníctvom vysielania mestskej televízie a webovej stránky mesta v sekcii Región sú
občanom aktuálne ponúkané informácie o ponukách práce, pohotovosti lekární, odkazy na
ubytovacie kapacity, realitné kancelárie, reštaurácie, firmy a pod.
Mesto sprostredkovalo tunajším firmám účasť na novembrovom stretnutí so zástupcami
Americkej obchodnej komory (AmCham) v Banskej Bystrici.
Mesto vytvorilo podmienky na vznik chránených pracovných dielní a zamestnávanie
občanov zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) alebo so zníženou pracovnou schopnosťou. V
roku 2012 pracovalo šesť držiteľov ZŤP v chránenej dielni v rámci Mestskej polície, osem v
štruktúre MsÚ, traja v AQUA KUBÍN, s.r.o., traja so zníženou pracovnou schopnosťou a
jeden držiteľ preukazu ZŤP v Technických službách, s.r.o.

Energetika, tepelné hospodárstvo
Obchodná spoločnosť TEHOS, s.r.o., cielene znižovala tzv. fixné náklady, t.j. vlastné
náklady na činnosť: 2011 – 2 402 167 EUR, 2012 – 2 286 597 EUR, predpoklad 2013 – 2 174
378 EUR. Pokles vykazuje TEHOS aj v regulovaných nákladoch, t.j. nákladoch na správu:
2011 – 456 415 EUR, 2012 – 404 862 EUR, predpoklad 2013 – 365 297 EUR. Napriek tomu,
že TEHOS v ostatných rokoch začal prevádzkovať dve nové kotolne na biomasu (sídlisko
Brezovec a na ul. Matúškovej) a kotolňu na výrobu pary pre Dolnooravskú NsP, počet
zamestnancov spoločnosti sa nezvýšil. TEHOS znižuje aj variabilné náklady na teplo
pomocou opatrení zameraných na prevádzku tepelných zariadení (pravidelné nastavovanie
meračov a regulátorov, dôraz na kvalitu a cenu štiepky). Pre odberateľov tepla, občanov, je
dôležité, že im klesajú náklady. V roku 2012 TEHOS vrátil odberateľom 206 000 EUR.
Využitie geotermálnej energie na účely dodávky tepla bolo prerokované s prednostom
ObÚŽP Dolný Kubín. Snahou je, aby skúšobný vrt realizovalo v rámci prieskumu
Ministerstvo životného prostredia SR, pretože náklady naň predstavujú cca 2 milióny EUR,
bez záruky, či sa tam geotermálna voda vyskytuje a aký má potenciál. V prípade úspešnosti by
bol vrt odkúpený.
TEHOS má spracovanú bilanciu dostupnosti biomasy. Vyplýva z nej, že situácia na Orave
nie je ideálna. Kvôli rapídnemu nárastu ceny zemného plynu zásobujú všetky urbárne
spoločenstvá svojich členov a ich rodiny drevnou hmotou, čím nevzniká priestor na predaj
ostatným záujemcom. Predaj drevnej hmoty, ktorej vlastníkom je Slovenská republika, je
každý rok regulovaný a takmer výlučne zameraný na predaj strategickým podnikom. Dolný
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Kubín vlastní mestské lesy s rozlohou 21 ha, čo je cca ročná prevádzka kotolní na biomasu
spoločnosti TEHOS. V okolí mesta nie je rozšírené pestovanie rýchlorastúcich drevín. Túto
situáciu zatiaľ rieši TEHOS zmluvami s viacerými dodávateľmi štiepky, dreva a odrezkov.
V rámci úvah na výrobu elektrickej energie v kotolni Bysterec boli v roku 2012
vypracované dve alternatívy využitia parného kotla (sýta resp. prehriata para), cenové náklady
sa pohybujú na úrovni 1,8–1,9 milióna EUR. Ďalšou možnosťou je nasadenie plynového
motora s elektrickým výkonom 1 MW a tepelným výkonom 1,062 MW za cenu cca 400–500
tisíc EUR. Tento variant by vyriešil aj zníženú minimálnu výrobu tepla v letných mesiacoch.
Roku 2012 rozbehol TEHOS práce na príprave niekoľkých projektov: prepojenie sústav
CZT Bysterec s CZT Brezovec, fotovoltaické články na kotolniach so zámerom znížiť nákup
elektrickej energie do týchto objektov, solár – príprava TÚV pre Dolnooravskú NsP, dispečing
s cieľom zabezpečiť diaľkový odpočet meradiel dodaného tepla do KOS-iek, odstraňovanie
porúch a havárií, výroba elektriny a tepla v plynovom motore, spolupráca s firmou SEVIS na
odkupovaní tepla z ich výroby elektriny atď.

Turistika, cestovný ruch, zahraničné vzťahy
Mesto Dolný Kubín ako jeden zo zakladajúcich členov Klastra Orava rozvíja spoluprácu v
rámci tohto združenia, ktoré má v súčasnosti 25 členov. Zmyslom klastra je najmä propagácia
marketingovej značky Orava, spolupráca a pripravovanie pobytových balíkov pre
potenciálnych návštevníkov (turistika, pamiatky, kultúrne predstavenia, festivaly, športové
vyžitie, ubytovanie, strava, sprievodcovské služby) atď. Klaster využíva ako kontaktnú
kanceláriu priestory na MsÚ.
Dolný Kubín sa vlani v spolupráci s klastrom zúčastnil na piatich výstavách cestovného
ruchu, z toho štyroch v zahraničí (Brno, Praha, Poznaň a Bialsko–Biała) a tradične na
bratislavskej ITF Slovakiatour. Ťažiskovým marketingovým nástrojom na výstavách bol
spoločný produkt klastra – Orava pass – karta zliav platná v celom regióne.
Vďaka novému zákonu o podpore cestovného ruchu mesto za rok 2012 spätne získalo od
štátu vyše 3 000 EUR, ktoré boli investované do tlače propagačných materiálov o meste.
V oblasti spolupráce s partnerskými mestami mesto sprostredkováva kontakty širokej škály
záujemcov.
V rámci spolupráce partnerských miest mesto Dolný Kubín svojim ZŠ sprostredkovalo
ponuku na medzinárodné partnerstvo v rámci projektu Comenius, v oblasti prírodných vied so
základnými školami v Egri a poľskej Gmine Przemyśl.
Mesto Dolný Kubín sa podieľalo na organizovaní v poradí už 6. ročníka Svetového dňa
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sprievodcov. 18. februára boli pre cca 100 záujemcov pripravené 4 trasy: Orava a jej život v
minulosti, História židovskej komunity, Janko Matúška (štúrovský básnik, spisovateľ,
publicista) a Klenoty Čaplovičovej knižnice.

Priority mestských častí
Volebný program zmapoval prioritné potreby mestských častí, ktoré požadujú občania, ale
dlhodobo na to v priebehu roka mesto nemalo finančné zdroje, a preto sa nezrealizovali.
Aj keď ekonomická situácia neumožnila ani vlani väčšie investičné akcie, predsa sa
podarilo zabezpečiť aspoň niektoré menšie.
V marci bol dokončený projekt budovania vodozádržných opatrení začatý roku 2011.
V rámci zmien územného plánu mesta a doplnkov č.2 a č.3 boli zapracované ďalšie
lokality pre individuálnu bytovú výstavbu (Beňova Lehota, Malý Bysterec, Mokraď, Kňažia).
Aktivační pracovníci vykonali v roku 2012 celkovú rekonštrukciu schodov na Brezovci
pred bytovým domom č. 1949, opravili a natreli zastávky MAD (Aleja slobody, Matúškova
ul., Beňova Lehota, Zochova ul., Nemocničná ul. pred NsP), natreli zábradlia na križovatkách
a pri cestách (Staré mesto, Beňova Lehota), upravili a natreli hracie prvky na detskom ihrisku
na Banisku, zrekonštruovali parkovisko pred ZŠ s MŠ Kňažia, maľovali oplotenia (pri
Gymnáziu P. O. H., na Záskalí), pravidelne čistili Hviezdoslavovo námestie od škvŕn a
žuvačiek, opravili spojovací chodník (ulice Športovcov a Hurbanova), vymaľovali ohradenie
a vykosili priestor pri mestskej promenáde, upravili a vysekali dreviny v parku na
Hamuljakovej ulici (Medzihradné), opravili oplotenie na futbalovom ihrisku v Záskalí popri
štátnej ceste III. triedy, uložili dlažbu pod stanovišťami na separovaný zber (ulice Športovcov
a Mierová), opravili lavičky (ulica Športovcov, m.č. Kňažia), upravili okolia bežeckých tratí
na Kuzmínove, vyčistili okolie garáží na Banisku, upravili cestu smerom ku školskej jedálni v
areáli ZŠ s MŠ Kňažia, venovali sa opravám cintorínov (nový chodník v urnovom háji a
úprava rigolu za oplotením nového cintorína, čistenie chodníkov a hrobov na historickom
cintoríne, prehĺbenie odvodňovacích rigolov a úprava prístupovej cesty k cintorínu na
Medzihradnom) atď.
Veľký Bysterec
Vyznačením státia motorových vozidiel pomocou vodorovného dopravného značenia na
plochách pred bytovými domami a reorganizáciou pozdĺžneho státia na šikmé státie na
frekventovaných uliciach SNP, Na Sihoti, Športovcov a Bystereckej sa zvýšil počet
parkovacích miest pre motorové vozidlá. V rámci rekonštrukcie detského ihriska na Okružnej
ulici bolo nainštalovaných 8 nových hracích prvkov rozmiestnených v 2 zónach podľa veku
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detí.
V rámci plánovaného dobudovania pešej kolonády pri Orave boli v roku 2012 majetkovo
usporiadané pozemky za zimným štadiónom.
Výstavba I. etapy osvetlenia IBV Nad Brehmi (15 stĺpov verejného osvetlenia), celkový
investičný náklad dosiahol 11 220,36 EUR.
Malý Bysterec
V rámci výstavby vodozádržných opatrení bola zrekonštruovaná časť cesty pri Dome
smútku na ulici Generála Svobodu, ktorá navyše získala aj odvodňovací rigol. Na Fučíkovej
ulici vznikli tri stavby – železobetónová kalová jama vrátane vsakovacieho rigolu v dolnej
časti ulice, tiež dažďové záhrady, t.j. funkčné hrádze na pritekajúcu vodu, a napokon
vsakovací rigol v hornej časti ulice. Financie poskytol Úrad vlády SR.
Na základe požiadaviek obyvateľov Zochovej ulice na obmedzenie rýchlosti a zvýšenie
bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v úseku pri obytných domoch bolo v smere jazdy
od Beňovej Lehoty nainštalované dopravné zariadenie, elektronický merač rýchlosti.
Banisko
Najviac zničené úseky prístupovej cesty k záhradkám boli vysypané štrkom po predošlých
konzultáciách so záhradkármi.
Na Chočskej ulici boli vybudované dve nové spevnené plochy, parkoviská, pred bytovými
domami č. 1525 a 1529. Celkový investičný náklad predstavoval 30 595 EUR, pri bytovom
dome č. 1529 je súčasťou spevnenej plochy aj odvodňovací žľab.
Staré mesto
Zmluvou s obchodnou spoločnosťou BARREL, s.r.o., sa zabezpečí výstavba parkovacích
plôch na Matúškovej ulici so značným spolufinancovaním zo strany BARREL, s.r.o., vo
forme vyššej ceny kúpených pozemkov. Súčasťou výstavby vodozádržných opatrení bolo
odvodnenie miestnej komunikácie na Hollého ulici.
Kňažia
Rozsahom najväčšou akciou v rámci rekonštrukcií miestnych komunikácií bola roku 2012
komplexná obnova chodníka na Nábreží Oravy smerom od obce Bziny v celkovej dĺžke 100
metrov.
Mokraď
Montážou nových dopravných značiek bola vlani v priemyselnej zóne Mokraď zavŕšená
výstavba technickej infraštruktúry pre rozvojové plochy (nová betónová prístupová
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komunikácia pre ťažké nákladné vozidlá, chodník zo zámkovej dlažby popri ceste, rozšírenie
vodovodu a plynovodu, verejné osvetlenie). Snahou mesta bolo zabezpečiť prístup pre
stavebné a neskôr zásobovacie vozidlá tak, aby zvýšenou dopravou netrpeli obyvatelia tejto
mestskej časti.
Zrealizovaná bola výstavba novej cesty a chodníka smerom od štátnej cesty po lavicu do
Jelšavy.
Záskalie
Po 6 rokoch boli dokončené inžinierske siete v IBV Lány – Záskalie. Postavená bola nová
prístupová komunikácia vrátane asfaltového povrchu, lampy verejného osvetlenia, dopravné
značenie a vybudovaný odvodňovací systém za 49 732, 57 EUR.
Beňova Lehota
Dokončené bolo odvodnenie miestnej komunikácie. V úseku dlhom 34 metrov bolo
položené betónové potrubie, postavená kanalizačná šachta a urobené potrebné terénne úpravy.

Udelenie ďakovných listov a Ceny primátora mesta
14. júna 2012 pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi pozval primátor Mesta Dolný
Kubín Mgr. Roman Matejov darcov, organizátorov a podporovateľov bezpríspevkového
darcovstva krvi na spoločné stretnutie. Na tomto stretnutí vzdal hold všetkým darcom krvi a
vyjadril im svoje poďakovanie a úctu za nezištnú činnosť a pravidelné darovanie
najvzácnejšieho daru, ktorý zachraňuje životy mnohých ľudí. Zároveň udelil pozvaným
darcom a organizátorom, podporovateľom bezpríspevkového darcovstva krvi Ďakovné listy
za mnohonásobné bezpríspevkové darovanie krvi, a za dobrovoľnícku činnosť pri
organizovaní darcovstva. Ďakovné listy dostali Mgr. Janka Fričová, Mgr. Jarmila Mrišková,
Anna Bebjaková, Eva Bencúrová, Viera Hrubcová, Gabriel Žatkuľák, Ing. Bohuslav Vacek,
Marián Hlbočan, Vladimír Škulec, Mgr. Daniel Skála, Ing. Eva Tabačková, Ľudovít Kajan,
Ing. Dalibor Kováč, Mgr. Daniela Červená, Peter Kilian a Ľubica Dubnicayová.
Pri oslavách Mesiaca októbra ako mesiaca úcty k starším dňa 17. októbra 2012 primátor
mesta Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov udelil Ďakovné listy mesta Dolný Kubín Ing.
Matilde Svozilovej, MVDr. Jánovi Uhrínovi, Oľge Pukáčovej, Božene Žilíkovej, Emílii
Sagálovej a Ing. Eduardovi Trizuljakovi za dlhoročnú aktívnu dobrovoľnícku činnosť v
prospech seniorov a občanov odkázaných na pomoc.
23. októbra 2012 udelil primátor mesta Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov Ďakovný list
Mesta Dolný Kubín Petrovi Janíčkovi za úspešnú reprezentáciu Mesta Dolný Kubín a
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športového klubu WLC Elkop Dolný Kubín pri príležitosti dosiahnutia úspešného športového
výsledku na Majstrovstvách sveta vo vzpieraní v ukrajinskom Ľvove – k obsadeniu
vynikajúceho 2. miesta v kategórii Masters.
Dňa 18. novembra 2012 udelil primátor mesta Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov Cenu
primátora mesta Mgr. Rastislavovi Stančekovi, predsedajúcemu zborovému farárovi
Evanjelickej cirkvi a.v. v Dolnom Kubíne, pri príležitosti slávnosti inštalácie, za záslužnú
činnosť v prospech rozvoja mesta Dolný Kubín, ako ocenenie pôsobenia, angažovanosti a
organizovania podujatí v oblasti duchovnej, spoločenskej a kultúrnej, za obetavú prácu s
deťmi, mládežou, strednou generáciou i seniormi.
Pri príležitosti dňa učiteľov prijal Roman Matejov 31 pedagógov zo všetkých škôl v meste.
Poďakoval im za úsilie pri výchove a vzdelávaní a za dôveru, ktorú vštepovali mladým
ľuďom na ich neľahkej ceste k vlastnej samostatnosti.

Štatistika v evidencii obyvateľstva za rok 2012:
Prisťahovaných občanov do Dolného Kubína - 168
Odsťahovaných občanov z Dolného Kubína - 334
Presťahovaných v rámci mesta Dolného Kubína - 361
Počet narodených detí matkám s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne - 194 (muži 97, ženy 97)
Počet úmrtí občanov Dolného Kubína - 113
Počet zosobášených párov (minimálne 1 z nich s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne) - 136
Počet občanov k 31.12.2012 podľa evidencie obyvateľstva mesta: 19 142

Rozpočet a hospodárenie mesta
Rozpočet Mesta Dolný Kubín na rok 2012 bol schválený uznesením mestského
zastupiteľstva č. 58/2011 dňa 15.12.2011 ako prebytkový, s príjmami vo výške 8 688 338
EUR a výdavkami vo výške 8 680 594 EUR. Prebytok rozpočtu 7 744 EUR.
Zmeny v rozpočte boli schválené uzneseniami MsZ č. 86/2012 z 7.6.2012, č. 103/2012 z
6.9.2012, č. 111/2012 z 25.10.2012 a č. 118/2012 z 13.12.2012 a rozpočtové opatrenia od
14.12.2012 do 31.12.2012 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení, čím bol
rozpočet príjmov upravený na 13 535 731 EUR, výdavkov na 13 532 175 EUR.
Rozpočet bol 13 272 773 EUR, skutočnosť 13 384 541,21 EUR.
Daňové príjmy boli k 31.12.2012 plnené v celkovej výške 7 125 529,39 EUR, čo
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predstavovalo 99,04 % plnenie k upravenému rozpočtu a 100 % k pôvodnému rozpočtu.
U daní z príjmov a kapitálového majetku bolo plnenie 99,27 % tj. 5 639 304,78 EUR.
Túto kategóriu príjmov tvoril príjem na základe zákona NR SR č. 564/2002 Z.z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Daň z majetku – daň z nehnuteľností - plnenie na 98,34 % tj. 883 643,12 EUR.
Mesto vyberalo predmetnú daň na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre
vyrubenie dane z nehnuteľností bol rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,
pričom na zmeny v priebehu roka sa neprihliadalo, ak zákon neustanovil ináč.
Daň za psa - plnenie - 15 109,39 EUR tj. 100,73 %. Predmetom dane za psa bol pes starší
ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daň za ubytovanie – plnenie 15 938,54 EUR tj. 132,82 %. Miestna daň za odplatné
prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení - sadzba 0,660 EUR na osobu a
prenocovanie (v evidencii 26 subjektov poskytujúcich odplatne ubytovanie).
Daň za užívanie verejného priestranstva – plnenie 11 669,55 EUR tj 333,42 % umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, lunaparku a iných atrakcií 1 250 EUR, skládky, sezónne alebo príležitostné terasy
5 587,43 EUR, prenosné garáže 4 583,31 EUR a pod.
Miestny poplatok za komunálne odpady – plnenie 559 864,01 EUR tj. 95,70 %. Sadzba
poplatku bola stanovená na 0,070 EUR za osobu a kalendárny deň.
Nedaňové príjmy boli k 31.12.2012 plnené v celkovej výške 765 144,19 EUR, čo
predstavuje 105,02 % plnenie, vrátane nedaňových príjmov rozpočtových organizácii.
V štruktúre nedaňových príjmov došlo k naplneniu rozpočtu u príjmov z podnikania a z
vlastníctva majetku (plnenie na 106,23 %). Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov,
nebytových priestorov, bytov a pod.
U príjmov skupiny administratívne a iné poplatky a platby je plnenie 294 916,31 EUR.
Za matričnú činnosť a osvedčovanie fotokópií a podpisov bolo vyinkasovaných 14 072 EUR,
za rybárske lístky 1 174,50 EUR, výrub stromov 352 EUR, za povolenie reklám 925,50 EUR,
rozkopávky 1 256 EUR, a za ostatné správne konania, predovšetkým na úseku stavebného
poriadku a dopravy 16 977 EUR. Za vydané povolenia na prevádzku výherných prístrojov 22
761 EUR. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja podľa zákona
č.145/1995 Zb. O správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 EUR
za každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roka.
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V skupine pokuty a penále sú pokuty vybraté Mestskou políciou 5 239,61 EUR, pokuty
vyrubené Obvodným úradom 1 455 EUR, pokuty vyrubené za Spoločný obecný úrad 3 750
EUR a pokuty vyrubené odbormi mesta 586,95 EUR.
Do skupiny nedaňové príjmy boli zahrnuté aj príjmy za materské školy 46 688,77 EUR,
príjmy za terénne sociálne služby 46 559,45 EUR, za pobytové sociálne služby 64 191,41
EUR, predaj vstupného zimný štadión 5 931,21 EUR, za používanie športových zariadení 35
993,50 EUR, prenájom malého futbalového ihriska 162 EUR, odchyt psov 234,75 EUR,
príspevok z recyklačného fondu 18 135 EUR, odpredaj prebytočného hnuteľného majetku
218,56 EUR, úroky z účtov 975,40 EUR, náhrady poistného plnenia 2 740,50 EUR,
refundácie z minulých rokov 6 202,02 EUR, výťažok z lotérii a iných podobných hier 23
456,22 EUR. Odvod z výťažkov stávkovej kancelárie platí právnická osoba, sadzba odvodu je
vo výške 5 % z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného roka.
Granty a transfery boli plnené vo výške 3 100 164,97 EUR.
Kapitálové príjmy boli za rok 2012 dosiahnuté vo výške 2 339 496,30 EUR t. j. plnenie
upraveného rozpočtu na 103 %.
Na plnení kapitálových príjmov – príjem z predaja kapitálových aktív - sa podieľali splátky
z predaných bytov 1 865,97 EUR. Ďalej boli získané finančné prostriedky z odpredaja budov
51 000 EUR Ján Mordel, 410 000 Ing. Ondrej Škvarka, 6 180 Vladimír Chmara, z predaja
pozemkov vo výške 969 092,63 EUR napr. ESPEVE 2 s.r.o. 1 260,00 EUR, Klauke 331
287,00 EUR, OSBD 2 054,04 EUR, Klaster 394 110,00 EUR, HORIS 116 380,82 EUR,
Nobel Automotive Slovakia s.r.o. 1,00 EUR, JIA 9 905 EUR, MIBA Sinter 26,56 EUR,
Rímskokatolícka cirkev 350,00 EUR, Elit Floor 18 100,00 EUR, AQUA Kubín s.r.o. 2,00
EUR, urbár Veľký Bysterec 6 748,91 EUR, Barrel 74 910,00 EUR, WORLD Business 6
800,00 EUR, Tehos s.r.o. 28,00 EUR a pod.
Kapitálové granty a transfery boli plnené vo výške 887 526,94 EUR.
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 - 98,88 %.:
Rozpočet výdavkov bola 12 226 597 EUR., skutočnosť 12 093 444,51 EUR.
Výdavky sa členia na bežné a kapitálové. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 10 555
957,46 EUR a kapitálové výdavky vo výške 1 537 487,05 EUR.
Oddiel 01 – všeobecná verejná správa upravený rozpočet 1 611 526 EUR, čerpanie 1512
176,88 EUR tj. 93,84 %. Výdavky verejnej správy – celkom bežné výdavky vo výške 1 512
176,88 EUR, plnenie ročného rozpočtu na 93,84 %. Tento oddiel zahŕňa výdavky na výkon
samosprávy – 1 262 320,50 EUR tj. 93,11 %. Zahŕňa výdavky na zabezpečenie činnosti mesta
vyplývajúce zo zákonov, vrátane činností delimitovaných zo štátu na mestá a obce, činnosť
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volených funkcionárov a poslaneckého zboru a chod mestského úradu.
Výdavky na Spoločný obecný úrad zo štátneho rozpočtu vo výške 91 634,06 EUR, z toho
mzdy 10 734,22 EUR, odvody poistného 3 756,98 EUR, tovary a služby 3 702,39 EUR,
ďalšie výdavky na Spoločný obecný úrad z rozpočtu mesta sú uvedené v oddiele 08.
Ďalej sú tu výdavky na zamestnancov mesta, prevádzku úradu a pod. Napr. výdavky na
mzdy 588 224,24 EUR (úspora oproti upravenému rozpočtu 41 578,76 EUR), poistné 203
262,62 EUR, odstupné 2 107,50 EUR, odchodné 1 622 EUR, nemocenské dávky 4 483,93
EUR, cestovné výdavky tuzemské 619,19 EUR, zahraničné 1 201,90 EUR, výdavky na
energie 51 969,74 EUR, vodné a stočné 2 364,32 EUR, telefón, mobil, poštovné služby 22
524,28 EUR, internet 4 359,95 EUR, výdavky na výpočtovú techniku 4 179,10 EUR,
všeobecný materiál 17 871,05 EUR, odborné publikácie, noviny, zbierky zákonov 1 055,95
EUR, softvér 994,80 EUR, licencie 2 799 EUR, dopravné – palivo, mazivo, oleje, údržba aut,
diaľničné známky, poistné 9 506,70 EUR. Ďalej výdavky na údržbu 36 028,56 EUR (oprava
výpočtovej techniky 956 EUR, údržba rozmnožovacích strojov 592,08 EUR, údržba budov,
objektov alebo častí 262,84 EUR, údržba softvéru 34 217,64 EUR), prenájom 36 EUR,
(prenájom poštového priečinka, bankového priečinka a pod.), služby 243 460,93 EUR –
školenia, semináre 1 416,28 EUR, propagácia, reklama a inzercia 9 538,80 EUR, všeobecné
služby 104 967,87 EUR (renovácie tonerov, výroba kľúčov, zdravotná služba, dohoda o
urovnaní 100 000 EUR Sagacita s.r.o.), špeciálne služby 27 845 EUR (advokátska kancelária
11 952 EUR, dohoda o urovnaní 1 166,50 EUR, za užívanie pozemku 1 105,76 EUR,
geometrické plány, exekučné služby), stravovanie zamestnancov 26 590,28 EUR, prídel do
sociálneho fondu 7 152,39 EUR, odmeny poslancom MsZ, MsR, občianske výbory, komisie
39 348,86 EUR.
Štátny fond rozvoja bývania – činnosť delimitovaná od 1. 1. 2004. Dotácia je poukazovaná
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a za rok 2012 predstavovala
čiastku 8 464,34 EUR. Dotácia čiastočne refunduje mzdu pracovníka na tomto úseku.
Finančná a rozpočtová oblasť 10 290,49 EUR (poplatky bankám za vedenie účtov a
úverových účtov 6 390,49 EUR, auditorské a účtovné poradenské služby 3 900 EUR).
Iné všeobecné služby - výdavky na matričnú činnosť. Činnosť matriky prešla do
kompetencie mesta od 1.1.2002. Na tomto úseku činnosti sa vykonáva prenesený výkon
štátnej správy v oblasti matričnej agendy v súlade so zákonom NR SR č. 16/2001. Popri
matričnej agende, t.j. preneseného výkonu štátnej správy, vykonávajú pracovníčky aj
osvedčovanie listín a podpisov na listinách v rámci výkonu samosprávy - § 1 zákona č.
599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. V rámci matričnej agendy ako
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preneseného výkonu činnosti štátnej správy sú vykonávané nasledovné činnosti napr. sobáše,
narodenia, úmrtia, zápisy pre Osobitnú matriku v MV SR v Bratislave - sobáše, narodenia,
úmrtia občanov Slovenskej republiky v cudzine, určenia otcovstva súhlasným vyhlásením
rodičov k nenarodenému aj narodenému dieťaťu, zmeny mena a priezviska a iné činnosti
v zmysle platných zákonov. Na túto činnosť mesto dostalo v roku 2012 dotáciu zo ŠR
prostredníctvom Obvodného úradu vo výške 24 801,95 EUR. Celkové výdavky na úseku
matričnej činnosti a výkonu samosprávy obce boli 28 199,44 EUR. Správne poplatky za tieto
agendy boli do pokladne mesta odvedené v celkovej sume 13 964,00 EUR.
Transakcie verejného dlhu – rozpočtovaná čiastka 193 750,13 EUR, skutočne uhradené
úroky z úverov bankám 156 244,56 EUR, z toho ŠFRB 37 505,57 EUR.
Oddiel 03 – verejný poriadok a bezpečnosť – upravený rozpočet 195 509 EUR, čerpanie
190 738,37 EUR tj. 97,56 %.
Výdavky na policajnú službu – MsP – 145 825,41 EUR - náklady na mzdy 90 266,71 EUR
odvody 32 687,40 EUR, telefón, mobil 678,80 EUR, pracovné rovnošaty 1 062,86 EUR,
všeobecný materiál 1 651,78 EUR, PHM, olej a údržba auta 5 356,21 EUR, údržba
prevádzkových strojov 3 452,70 EUR, závodné stravovanie 3 758,30 EUR, sociálny fond 1
110,59 EUR, odstupné 3 612 EUR, nemocenské dávky 898,24 EUR.
Chránená dielňa MsP – 30 735,14 EUR, z toho náklady na chránenú dielňu MsP z rozpočtu
mesta 21 926,71 EUR (mzdy 14 928,51 EUR, odvody 4 223,35 EUR, stravovanie 2 156,70
EUR a pod.).
Výdavky na požiarnu ochranu – 8 808,43 EUR tj. 97,56 %. Náklady na požiarne zbrojnice
m. č. Záskalie, Mokraď a Kňažia a náklady na dobrovoľné požiarne zbory na území mesta.
Energie 5 915,50 EUR, vodné a stočné 651,47 EUR, káblová televízia 105,12 EUR, palivo,
mazivo, oleje a údržba vozidiel 324,83 EUR, údržba budov 136,31 EUR, dohody 742,60
EUR.
Oddiel 04 – ekonomická oblasť – upravený rozpočet 532 870 EUR, čerpanie 520 780,21
EUR tj. 97,73 %.
Výstavba – výdavky na zmenu územného plánu 2 460 EUR.
Cestná doprava - údržba lávok 1 502,40 EUR, údržba a oprava zastávok MAD 472,33
EUR, oprava zábradlí a zvodidiel 3 069 EUR, údržba dopravného značenia 15 472,40 EUR,
údržba vysprávky MK 66 494,85 EUR, letná údržba ciest, chodníkov 90 248,13 EUR, zimná
údržba ciest a chodníkov 187 934,07 EUR, za výkony vo verejnom záujme - mestskú
autobusovú dopravu 142 071,92 EUR.
Skupina - cestovný ruch celkom výdavky 9 269,11 EUR, účasť na výstavách v roku 2012 a
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čiastočná záloha výstava v Brne rok 2012.
Oddiel 05 – ochrana životného prostredia – upravený rozpočet 657 999 EUR, čerpanie
657 616,68 EUR tj. 99,94 %.
Skupina – nakladanie s odpadmi – úhrada za služby súvisiace so zberom a uložením
odpadu, triedením, skládkovaním, likvidácia čiernych skládok 592 432,47 EUR, nákup
odpadových nádob 2 772 EUR ( 6 kontajnerov na separovaný zber ), 3 571,84 EUR za LPDE
vrecia na separovaný zber, 1 odpadový kôš 507,60 EUR, kontajner na KO 330,- EUR.
Skupina znižovanie znečisťovania - čistenie vodných tokov a kanalizácie a s tým súvisiace
práce 18 901,89 EUR.
Skupina – ochrana životného prostredia – výdavky vo výške 17 922,76 EUR boli účelovo
určené na realizáciu projektu Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a
integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 a výdavky vo výške 17
678,16 EUR boli použité z projektu Ochrana pred povodňami.
Oddiel 06 – bývanie a občianska vybavenosť – upravený rozpočet 590 926 EUR,
čerpanie 587 274,03 EUR tj. 99,38 %.
Skupina – rozvoj obcí - výdavky súvisiace s pracovníkmi na aktivačnú činnosť 10 968,48
EUR, (mzdy 6 276,29 EUR, odvody 2 265,020 EUR, materiál 1 499 EUR, závodné
stravovanie 427,70 EUR, prídel do soc. fondu 78,77 EUR, poistné 104,23 EUR), náklady na
údržbu verejnej zelene 187 898,81 EUR, náklady na údržbu detských ihrísk 21 342,03 EUR.
Náklady na prevádzku a údržbu prenajatého majetku mesta alebo majetku, ktorý nie je
prenajatý 132 272,06 EUR, z tohto náklady na energie 99 346,95 EUR a poistenie majetku 3
352,29 EUR.
Skupina – zásobovanie vodou – náklady na prevádzku a údržbu fontán 2 996,54 EUR.
Verejné osvetlenie - náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia 162 529,26 EUR,
údržba verejného osvetlenia 34 960,92 EUR, montáž a demontáž vianočnej výzdoby 4 353,54
EUR.
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná - prevádzka verejných WC 15
713,48 EUR, náklady na prevádzku bytového fondu 4 978,73 EUR.
Oddiel 08 – rekreácia, kultúra, náboženstvo -

upravený rozpočet 893 659 EUR,

čerpanie 889 413,58 EUR, tj. 99,52 %.
Skupina - rekreačné a športové služby – ceny na športové podujatia a dopravné na športové
podujatia organizované aj športovými klubmi 6744,08 EUR, prenájom umelej trávnatej
plochy 25 891,19 EUR, prevádzka športových zariadení 228 320,65 EUR, z toho mzdy 57
437,02 EUR, nemocenské dávky 308,12 EUR, odvody po poisťovní 20 120,28 EUR, energie
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102 097,58 EUR, vodné a stočné 8 196,35 EUR, telekomunikačné služby 1 850 EUR,
materiál 13 419,89 EUR, údržba 2 912,77 EUR, nájomné 3 584,94 EUR, všeobecné služby 9
202,87 EUR, závodné stravovanie 3 132,22 EUR, prídel do soc. fondu 779,43 EUR,
prevádzková účelová dotácia Aqua Kubín, s.r.o. 235 000 EUR účelová dotácia od SSE pre
Mestský hokejový klub 6 000 EUR.
V roku 2012 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 32 500 EUR nasledovným
telovýchovným jednotám a klubom:
I.M.P – AFC Dynamic – 300 EUR – použitie: nákup výživových doplnkov
TJ Dolný Kubín – stolnotenisový klub – 450 EUR – použitie: cestovné na zápasy a
stolnotenisové náradie.
Mestský šachový klub Dolný Kubín – 150 EUR – použitie: štartovné náklady,
cestovné.
Mestský plavecký klub Dolný Kubín – 900 EUR – použitie: plavecké čiapky a packy,
chrbtové plutvy a časomiera.
ŠK Elkop WLC Dolný Kubín – 1 850 EUR – použitie: drevené hranolčeky, dopravné
náklady, výživové doplnky, štartovné, licencia, cestovné, ubytovanie, športová obuv a
výstroj, činky, regenerácia.
TJ Orava Dolný Kubín – 550 EUR – použitie: prepravné náklady a štartovné
poplatky.
Športový klub Meteor Dolný Kubín – 1 100 EUR – použitie: štartovné, ubytovanie na
pretekoch, lyže.
Futbalový klub Mesta Dolný Kubín – 19 000 EUR – použitie: štartovné, poplatky
SFZ, dopravné náklady, zástavy, prenájom telocvične ZŠ J. Matúšku, stravné, lopty,
športové oblečenie, bránky, tréningový materiál.
Športový klub polície vodné športy – 650 EUR – použitie: štartovné, doprava a
ubytovanie na pretekoch.
ŠK Kubínska hoľa – 450 EUR – použitie: prenájom telocvične Cirkevná spojená
škola.
Cykloklub Dolný Kubín – 700 EUR – použitie: časomiera a spracovanie výsledkov
Oravský MTB maratón, zdravotnícky dozor, online prihlasovací systém, spracovanie
dát.
Kick Box Klub Dolný Kubín – 750 EUR – použitie: športové potreby (rukavice,
chrániče, bandáž), poplatok za doménu kickboxdk.sk, ročný poplatok zväzu, štartovné.
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Horolezecký klub JAMES – 300 EUR – použitie: prenájom telocvične ZŠ Petra
Škrabáka.
Karate klub Dolný Kubín – 500 EUR – použitie: prenájom telocvične OA Dolný
Kubín.
Mestský hokejovú klub – 3 500 EUR- použitie: prenájom fitnes, prepravná náklady, za
plavecký výcvik, hokejová výstroj.
Občianske združenie Žatva 90 – 1 350 EUR – použitie: registračné poplatky,
prenájom ZŠ J. Matúšku, prenájom ľadovej plochy od MŠK Hviezda Dolný Kubín,
štartovné, ubytovanie a stravné, doprava.
Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: z tejto skupiny bola poskytnutá dotácia
príspevkovej organizácii mesta – Mestské kultúrne stredisko 196 111,98 EUR, dotácie pre OZ
Femina 450 EUR, Rímskokatolícka cirkev 450 EUR, Evanjelická cirkev 450 EUR, OZ
Inšpirácie 495 EUR, OZ Štvorlístok 950 EUR, ART AIR Centrum 500 EUR, VPV-ARWA n.
o. 450 EUR.
Skupina – pamiatková starostlivosť - výdavky na údržbu pamätníkov 64,27 EUR.
Ostatné kultúrne služby – finančné prostriedky boli použité vo výške 7 019,86 EUR na
rôzne kultúrne akcie organizované Mestom, rôzne propagačné materiály, tlač tlačív 59,88
EUR, viazanie, vence, kvety 177,20 EUR, za vedenie pamätnej knihy 64,74 EUR, kroniky
788,45 EUR, odmeny členom ZPOZu 2 866,33 EUR, uvítanie detí do života vrátane vecných
a finančných darov 284,95 EUR.
Vysielacie a vydavateľské služby - 96 512 EUR - náklady na vysielanie Infoštúdia.
Náboženské a iné spoločenské služby – z tejto skupiny sú hradené náklady na prevádzku a
údržbu domov smútku 18 042,27 EUR, Združenie Región Tatry 1 966,10 EUR, RVC Martin
498,56 EUR, ZMOS 2 934,45 EUR, ZMODO 166 EUR, formou grantu boli poskytnuté
finančné prostriedky pre jednotu dôchodcov 500 EUR, Slov. zväz telesne postihnutých 950
EUR, SNE – obč. združenie 500 EUR, OZ filmový klub 23 1 100 EUR a v skupine rekreácia,
kultúra a náboženstvo inde neklasifikované - údržba cintorínov 12 750,33 EUR.
Ďalej tento oddiel zahŕňa výdavky na spoločný obecný úrad (alikvotná časť výdavkov
pripadajúcich na mesto Dolný Kubín) vo výške 12 752,5EUR, z toho mzdy 5 700,81 EUR,
odvody do poisťovní 2 053,15 EUR, cestovné, náklad na energie, materiál, dopravné a služby
3 900,87 EUR.
Oddiel 09 – vzdelávanie - upravený rozpočet 5 802 525 EUR, čerpanie 5 813 733,86
EUR tj. 100,19 %.
V skupine predškolská výchova výdavky na materské školy tvorili mzdové náklady 547

40

828,94 EUR, odvody do poisťovní 192 314,45 EUR, náklady na energie (vodné, stočné) 9
463,32 EUR, energie 133 358,05 EUR, poštovné a telekomunikačné poplatky 2 203,22 EUR,
internet 884,77 EUR, interiérové vybavenie 6 224,02 EUR, všeobecný materiál 13 172,78
EUR, knihy, časopisy a noviny 6 451,80 EUR, náklady na prevádzku motorového vozidla
482,41 EUR, údržba materských škôlok 9 790,92 EUR, prídel do sociálneho fondu 4 844,09
EUR, odstupné 4 873 EUR, odchodné 4 244,84 EUR, nemocenské dávky 974,12 EUR,
všeobecné služby 2 311,15 EUR, poistenie majetku 1 376,54 EUR, odmeny zamestnancov
mimo pracovného pomeru 165 EUR. a pod.
Školské stravovanie v predškolských zariadeniach – v tejto skupine sú náklady na
prevádzku školských stravovní pri materských školách. Výdavky na mzdy 104 969,86 EUR,
odvody do poisťovní 36 456,93 EUR, materiál 4 535,71 EUR, prídel do sociálneho fondu
981,12 EUR, všeobecné služby 393,92 EUR, odchodné 706 a nemocenské dávky 58,96 EUR.
Zo skupiny základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou boli použité finančné prostriedky
na dotáciu pre neštátne školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi
Biskupstva Spišské Podhradie vo výške 209 849 EUR, ďalej dotácie pre súkromná CVČ –
Laura združenie 21 952 EUR, Jas Media Plus s.r.o. 36 662 EUR, Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva 70 000 EUR, súkromné ŠSZČ SKIRO 23 206 EUR.
Ďalej financovaná obnova základných škôl – výdavky na vybavenie škôl nábytkom,
výpočtovou technikou v rámci realizovaných projektov z EÚ na rekonštrukciu ZŠ J. Matúšku
65 046,51 EUR.
Oddiel 10 – sociálne zabezpečenie - upravený rozpočet 411 705 EUR, čerpanie 403
226,44 EUR tj. 97,94 %.
Skupina – staroba – zahŕňa výdavky na – na činnosť denného centra a vývarovňu 90
000,96 EUR. Z toho mzdy a odvody 32 501,91 EUR, náklady na energie 15 959,87 EUR,
všeobecný materiál 1 481,09 EUR, potraviny – stravovanie dôchodcov 28 362,41 EUR,
prevádzkové stroje, prístroje 1 375,66 EUR, dopravné 1 257,12 EUR, všeobecné služby 2
675,92 EUR. Ďalej sú tu výdavky na zariadenie opatrovateľských služieb 130 866,18 EUR
(mzdy 49 705,84 EUR, poistné 17 794,09 EUR, tovary a služby 62 925,80 EUR a bežné
transfery 440,45 EUR), výdavky na opatrovateľskú a prepravnú službu 42 773,31 EUR (mzdy
20 610,75 EUR, poistné 7 309,99 EUR, tovary a služby 14 852,57 EUR, výdavky na
príspevky dôchodcom na stravu 11 600 EUR.
V skupine ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia boli vyplatené dávky pre rodiny s
novonarodenými deťmi 2-3 dieťa 1 100 EUR, rodinné prídavky vo výške 1 163,51 EUR (tu
mesto vystupuje ako osobitný príjemca dávok).Dávky v hmotnej núdzi boli vyplatené vo
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výške 48 956,12 EUR – prostriedky štátneho rozpočtu.
Skupina - pomoc občanom v hmotnej núdzi boli vyplatené jednorázové dávky sociálnej
pomoci vo výške 985 EUR. Do skupiny zariadenia sociálnych služieb patria výdavky na
zariadenia dočasného bývania a to Kotva, Nádej, Stop, Šanca 39 651,72 EUR. Ďalšie sociálne
služby: výdavky spojené s pochovávaním občanov 755,76 EUR, výdavky spojené s
projektom Komunitná práca v Dolnom Kubíne 29 398,86 EUR.
Časť výdavkov v tomto oddiele je preplatená zo štátneho rozpočtu, v roku 2012 vo výške
119 702 EUR.
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 1 551 299 EUR a ich čerpanie bolo vo
výške 1 537 487,05 EUR, t.j. na 99,11 %. Boli zrealizované nasledovné akcie:
Územné plánovanie – výdavky na projektovú činnosť (spevnené plochy Banisko,
dopravno-technická štúdia Aleja Slobody – ul. Nemocničná, zmeny a doplnky č. 2 k
územnému plánu, zameranie MK Mokraď, za projekt - zníženie spotreby tepla MsKS,
rozšírenie kanalizácie IBV Nad Brehmi a pod.)
kanalizačná prípojka ku mestskej chate na Kubínskej holi 1 680 EUR,
výkupy pozemkov 665 821,49 EUR,
výkup garáže – zosuv Banisko p. Kobyľák 5 000 EUR,
rozšírenie ISS a GIS Cora o modul Personalistka a mzdy 5 880 EUR,
rekonštrukcia klientskeho centra 12 910,12 EUR,
kamerový systém MsP 15 037,60 EUR, z toho 10 000 príspevok zo ŠR,
druhý revitalizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu
povodní SR 100 000 EUR,
miestna komunikácia IBV Lány – Záskalie 49 999,57 EUR,
spevnené plochy Banisko byt. dom súpisné číslo 1525 o výmere 150 m2 a číslo 1529 o
výmere 315 m2,
odvodnenie MK IBV Beňova Lehota 4 973,60 EUR,
nákup kotla pre školskú jedáleň pri Základnej škole Janka Matúšku 3 668,40 EUR,
dofinancovanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZŠ J. Matúšku 582
297,18 EUR,
kosačka pre letný štadión 8 000 EUR,
núdzové osvetlenie, vybudovanie požiarneho vodovodu na zimnom štadióne 7 132,76
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EUR,
odkúpenie rolby pre zimný štadión od spoločnosti Tehos s.r.o. 13 830,76 EUR,
vybudovanie detského ihriska na ul. Okružná 9 996 EUR,
vybudovanie verejného osvetlenia IBV Brehy 11 999,36 EUR.
Rozpočtové hospodárenia mesta Dolný Kubín za rok 2012 bolo ukončené ako prebytkové
(bez finančných operácií) v čiastke 1 291 096,70 EUR.

Hodnotenie plnenia programov mesta
Programový rozpočet mesta Dolný Kubín v roku 2012 tvorilo 15 programov.
Vyhodnotenie jednotlivých programov sa skladá z vyhodnotenia podprogramov a prvkov,
formou vyhodnotenia schválených cieľov a výstupov a ich merateľných ukazovateľov.
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola:
Upravený rozpočet 1 157 657 EUR, plnenie 1 074 673,59 EUR tj. 92,83 %.
Program bol zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na
efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na
prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvorilo a vytvára mesto a jeho
volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych
oblastiach.
Z programu boli financované výdavky na činnosť volených funkcionárov a poslaneckého
zboru, výdavky na chod úradu, výdavky na členské príspevky, vzdelávanie zamestnancov,
výdavky na audit, splátky úverov, územný plán.
Schválený rozpočet počítal s objemom prostriedkov na mzdy vo výške 649 650 EUR,
plnenie 590 549,62 EUR t.j. 90,90 %.
Program 2: Propagácia a marketing:
Upravený rozpočet 112 805 EUR, plnenie 111 416,56 EUR tj. 98,77 %.
Program zameraný na propagáciu a marketing, ako hlavný nástroj na vytváranie
pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí.
Z programu bola financovaná propagácia mesta v printových médiách 7 446 EUR, účasť
na výstavách cestovného ruchu 5 556,85 EUR, výdavky na vysielanie miestnej televízie 91
094,72 EUR, vedenie kroniky 788,45 EUR a pod.
Program 3: Interné služby:
Upravený rozpočet 1 246 369 EUR, plnenie 1 219 913,53 EUR tj. 97,88 %.
Program

predstavoval

interné

činnosti,

vykonávané

odbornými

útvarmi

MsÚ-

zabezpečovanie interných právnych služieb a úkonov, správa budov MsÚ, nakladanie s
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majetkom mesta, vzdelávanie zamestnancov, činnosť autodopravy MsÚ. Výdavky na údržbu
majetku, pracovné cesty, prenájom priestorov, voľby, mestský informačný systém. Prostriedky
zo štátneho rozpočtu vo výške 15 633,47 EUR z projektu Revitalizácia krajiny
a integrovaného manažmentu povodní SR (nevyčerpané prostriedky z roku 2011), projekt
Ochrana pred povodňami prostriedky z ÚPSVaR vo výške 17 678,16 EUR.
Program 4: Služby občanom:
Upravený rozpočet 569 945 EUR, plnenie 567 527,01 EUR tj. 99,58 %.
Z programu boli financované výdavky na služby, ktorými mesto zabezpečovalo prenesený
výkon štátnej správy (matričné úkony) a výkon samosprávy obce (osvedčovanie listín
a podpisov na listinách) - v celkovej sume 28 199,44 EUR, stavebný poriadok 30 946,16
EUR, register občanov 6 455,79 EUR a financovaná údržba domov smútku, cintorínov 30
792,60 EUR, verejných WC 15 713,48 EUR, financovaný zbor pre občianske záležitosti 3
216,02 EUR, splátky úveru 8 006,40 EUR, rekonštrukcia klientskeho centra 12 910,12 EUR,
zvýšenie základného imania v spoločnosti AQUA Kubín, s.r.o. 100 000 EUR a Technické
služby 331 287 EUR.
Program 5: Bezpečnosť:
Upravený rozpočet 210 547 EUR, plnenie 205 775,97 EUR tj. 97,73 %.
Program predstavoval komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste
Dolný Kubín. Z programu bola zabezpečovaná kontrola dodržiavania poriadku, čistoty,
dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred
ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku
prevencie. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací
kamerový systém. Program zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred
požiarmi a civilnej ochrany.
MsP v rámci tohto programu bola zameraná na pokuty a odchyt psa.
Pokuty MsP - schválený aj upravený na sumu 7 000 EUR, plnenie 5 239, 61 EUR, čo
predstavuje plnenie vo výške 74,85%, teda rozdiel naplnenia príjmov 1 760,39 EUR.
Uvedený stav a nesplnenie programu bolo spôsobené predovšetkým oslabením stavu
príslušníkov MsP o 2 začiatkom roku 2012, na celkový stav 8 príslušníkov (vrátane náčelníka
a jeho zástupcu). MsP tiež riešila jedno z najčastejších porušení zákona v meste v rámci
dopravy a to státie a zastavenie pri kontajneroch na komunálny a separovaný odpad po dobu
cca 2 mesiacov len napomenutím, teda skôr preventívne ako represívne (letáky s
upozorneniami umiestňované za stierače vozidiel). Príslušníci MsP tiež brali ohľad na osobu
páchateľa (páchateľov) priestupku a dávali pokuty zväčša na spodnej hranici sumy, ktorú bolo
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možné za konkrétny priestupok uložiť.
Odchyt psa - schválený aj upravený na sumu 200 EUR, pričom plnenie bolo na sumu vo
výške 234,75 EUR, čo predstavovalo plnenie na 117,40 %, teda prekročenie plnenia o 34,75
EUR. Uvedené prekročenie príjmov bolo spôsobené tým, že odchytené psy, ktoré si ich
majitelia vyzdvihli, boli v karanténnej stanici dlhšie.
Z programu bola financovaná Mestská polícia 145 030,24 EUR, chránená dielňa Mestskej
polície 15 037,60 EUR (z toho zo ŠR 14 177,82 EUR), kamerový systém mesta 15 037,60
EUR (z toho 10 000 EUR zo štátneho rozpočtu ako kapitálová dotácia), odchyt túlavých
zvierat 795,17 EUR a dobrovoľné požiarne zbory pôsobiace pri meste a prevádzka požiarnych
zbrojníc 8 808,43 EUR.
Program 6: Odpadové hospodárstvo:
Upravený rozpočet 603 495 EUR, plnenie 603 113,87 EUR tj. 99,94 %.
Program zahŕňal činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta - zber, odvoz, uloženie a
separovanie komunálneho odpadu.
Z programu boli financované výdavky za vývoz komunálneho odpadu 550 222,25 EUR,
zber separovaného odpadu 45 057,27 EUR, likvidácia čiernych skládok 652,11 EUR,
zakúpené vrecia a nádoby na separovaný zber 7 182,24 EUR. Mesto dostalo z Recyklačného
fondu prostriedky v hodnote 18 135 EUR. Celkové plnenie rozpočtu programu je dobré, aj
keď neboli naplnené niektoré ukazovatele a niektoré sa prekročili, zámery a ciele sa podarilo
naplniť. Ako veľmi dobré sa hodnotí zvýšenie objemu vytriedených zložiek komunálneho
odpadu.
Program 7: Pozemné komunikácie:
Upravený rozpočet 605 464 EUR, plnenie 605 028,55 EUR tj. 99,93 %.
Program zahŕňal činnosti, ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu
miestnych komunikácií, chodníkov a ich vybavenosti.
Z programu financovaná letná údržba 90 248,13 EUR a zimná údržba ciest a chodníkov
187 934,07 EUR, údržba dopravného značenia 15 472,40 EUR, údržba ciest a chodníkov
66 494,85 EUR, cestných vpustí, rigolov, mreží 18 901,89 EUR a pod. Údržba autobusových
čakární 472,33 EUR, ďalej kapitálové výdavky na - Druhý revitalizačný projekt - povodne
100 000 EUR (zo ŠR), vybudovanie miestnej komunikácie IBV Lány Záskalie 49 999,57
EUR, rozšírenie spevnených plôch na parkovanie na Banisku 30595,31 EUR, odvodnenie MK
Beňova Lehota pre IBV 4 973,60 EUR, splátky úveru 33 579 EUR.
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Program 8: Mestská autobusová doprava:
Upravený rozpočet 154 156 EUR, plnenie 142 071,92 EUR tj. 92,16 %.
Program predstavoval nasledovné činnosti: služby dopravcu mestskej autobusovej dopravy
na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste, do
mestských častí na základe pokrytia potrieb občanov mesta.
Z programu financované výdavky na prevádzkovú dotáciu MAD 132 916,63 EUR a
vykrytie straty SAD LIORBUS, a.s. Liptovský Mikuláš z roku 2011 vo výške 9 155,29 EUR.
Program 9: Vzdelávanie:
Upravený rozpočet 6 864 603 EUR, plnenie 6 794 359,37 EUR tj. 98,97 %.
Program predstavoval činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké
vzdelávanie, školské kluby a voľno časové aktivity detí a mládeže.
Z programu bolo financované aj zákonom stanovené financovanie neštátnych škôl a
školských zariadení na území mesta.
Program 10: Šport:
Upravený rozpočet 343 259 EUR, plnenie 340 809,12 EUR tj. 99,29 %.
V programe boli rozpočtované činnosti, ktoré súviseli so zabezpečením prevádzky
športových zariadení mesta, organizovaním športových podujatí, s podporou športu pre
športové kluby, mládežnícke oddiely a jednotlivcov. Letný štadión 42 257,95 EUR, zimný
štadión 186 062,70 EUR, dotácie športovým klubom 38 500 EUR (z toho účelový grant od
SSE vo výške 6 000 EUR pre Mestský hokejový klub), organizovanie športových podujatí 7
144,08 EUR.
Z programu boli hradené výdavky za používanie súkromného ihriska s umelou trávou vo
výške 25 891,19 EUR, splátky úveru 11 989,68 EUR. Kapitálový výdavok na nákup kosačky
pre letný štadión za 8 000 EUR, dokončenie zimného štadióna 7 132,76 EUR a zaobstaranie
rolby vo výške 13 830,76 EUR.
Program 11: Kultúra:
Upravený rozpočet 211 270 EUR, plnenie 210 168,31 EUR tj. 99,48 %.
Program zahŕňal činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečovalo Mestské kultúrne stredisko
organizovaním pestrej ponuky kultúry pre občanov mesta a jeho návštevníkov, v spolupráci s
príslušným odborom mestského úradu a základnými umeleckými školami.
V rámci programu boli financované výdavky na zabezpečovanie aktivít, ktoré súviseli s
organizovaním súťaží celoslovenského významu, pripomienkami sviatkov, ochranou
kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta a grantovou podporou kultúrnych telies, spolkov
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a organizácii 6 795 EUR, a financovanie činnosti príspevkovej organizácie Mestské kultúrne
stredisko vo výške 196 111,98 EUR, organizovanie kultúrnych podujatí a sviatkov 7 197,06
EUR.
Program 12: Prostredie pre život:
Upravený rozpočet 482 457 EUR, plnenie 481 656,29 EUR tj. 99,83 %.
V programe boli rozpočtované a hradené činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a
skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahrnuté
sú tu činnosti v oblasti údržby verejnej zelene 187 898,81 EUR, detských ihrísk 31 338,03
EUR, (časť výdavkov vo výške 9 996 EUR použitá na výstavbu DI ul. Okružná) fontán na
území mesta 2 996,54 EUR, verejné osvetlenie 201 843,72 EUR, aktivačné práce 11 204,15
EUR, vybudovanie verejného osvetlenia IBV Brehy 11 999,36 EUR.
Program 13: Bývanie:
Upravený rozpočet 83 004 EUR, plnenie 84 037,83 EUR tj. 101 %.
Program predstavoval činnosti v oblasti vybavovania žiadostí občanov na bývanie v rámci
bytového fondu mesta, jeho správu 4 978,73 EUR a pôsobnosť mesta v oblasti poskytovania
pôžičiek zo ŠFRB 13 765,23 EUR (z toho 8 464,34 EUR prostriedky zo ŠR), splátky úverov
16 291,56 a úverov zo ŠFRB 49 002,31 EUR.
Program 14: Sociálne služby:
Upravený rozpočet 403 144 EUR, plnenie 397 084,25 EUR tj. 98,50 %.
V programe boli zahrnuté sociálne služby poskytované občanom mesta na zmiernenie ich
sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc v oblasti opatrovateľskej služby,
stravovania, služieb pre seniorov, prepravnú službu sociálnym taxíkom, jednorázové finančné
príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov. Zahŕňa
komplexné činnosti pre seniorov poskytované v kluboch dôchodcov a zariadeniach
opatrovateľskej služby. Časť prostriedkov – 170 765,95 EUR bolo poskytnutých zo štátneho
rozpočtu a 22 330,26 EUR prostriedky z EÚ na komunitné práce v meste Dolný Kubín.
V rámci tohto programu sa vykonávali aj administratívne činnosti, medzi ktoré patrilo
správne konanie oblasti:
zisťovanie sociálnej anamnézy občanov v prirodzenom rodinnom prostredí,
sociálna posudková činnosť,
navrhovanie nástrojov a foriem sociálnej pomoci občanom odkázaným na sociálnu
pomoc,
vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu pomoc,
uzatváranie zmlúv o poskytnutí sociálnych služieb,
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poskytovanie systémových účelových dávok sociálnej pomoci,
manažovanie a výkon sociálnych služieb terénnou formou,
manažovanie a výkon sociálnych služieb ambulantnou formou,
manažovanie a výkon sociálnych služieb pobytovou formou,
výkon inštitútu osobitného príjemcu dávok sociálnej pomoci,
realizácia projektov z grantov – Národný projekt TSP,
poskytovanie sociálneho a nájomného bývania.
Služby jedálne denného centra: 10 339 obedov donáškovou službou pre 78 občanov
(priemerne/mesiac) do prirodzeného rodinného prostredia, 508 obedov pre občanov bez
prístrešia v rámci ich aktivácie, 5 328 obedov v jedálni denného centra (do 1. 7. 2012), 3 146
obedov v šiestich zmluvných prevádzkach bližšie k trvalému bydlisku seniorov, 4 641 raňajok
pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc v zariadeniach sociálnych služieb, 4 910 obedov
pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc v zariadeniach sociálnych služieb, 4 638 večerí
pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc v zariadeniach sociálnych služieb.
Opatrovateľská

služba:

7073

hodín

opatrovateľskej

služby

pre
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občanov

(priemerne/mesiac).
Prepravná služba: 3 334 km prepravnej služby (sociálny taxík) pre 13 občanov
(priemerne/mesiac).
Pobytové služby: 20 občanom pobytové služby v zariadení opatrovateľskej služby s
komplexnou sociálnou a zdravotnou starostlivosťou, 5 občanom služby denného stacionára v
v zariadení opatrovateľskej služby s komplexnou sociálnou a zdravotnou starostlivosťou, 56
osamelým občanom bez prístrešia ubytovanie na určitý čas v systéme zariadení krízovej
intervencie Nocľaháreň STOP-ŠANCA, 28 rodinám s 32 deťmi pobytové služby v dennom
centre pre deti a rodinu KOTVA I.
Bývanie: 10 rodinám sociálne bývanie v Ubytovni NÁDEJ, 13 rodinám sociálne bývanie
nižšieho štandardu v bytovom dome na ul. Mládežníckej 348/2, 28 rodinám nájomné bývanie
v bytovom dome na ul. J. Ťatliaka 1783/4, 75 rodinám nájomné bývanie v bytovom dome na
ul. Ľ. Štúra 2297/14-20, 36 rodinám nájomné bývanie v bytovom dome na ul. M. Hattalu
2973/13-17, 4 rodinám s členom domácnosti s TZP bývanie v bytoch osobitného určenia, 2
občanom s TZP bývanie v bytoch osobitného určenia. Aj napriek neustálemu znižovaniu
bežných výdavkov z rozpočtu mesta, stanovené ciele - udržať kvalitu a rozsah poskytovania
služieb pre občanov, sa podarilo len vďaka nesystémovým dotáciám zo štátneho rozpočtu na
vybrané druhy sociálnych služieb a terénnu sociálnu prácu.
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Program 15: Projekt AQUARELAX:
Upravený rozpočet 484 000 EUR, plnenie 484 000 EUR tj. 100 %.
V tomto programe mesto poskytuje spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. - spoločnosť so 100
% majetkovou účasťou mesta - účelovú dotáciu na splácanie úveru 235 000,00 EUR a
realizované splátky úveru mesta 249 000,00 EUR.

Výstavba a životné prostredie
Bytový fond. Začiatkom februára 2012 v zastupiteľstve bolo schválené Všeobecné
záväzné nariadenie o nakladaní s bytovým fondom vo vlastníctve mesta. Mesto vlastnilo v
tomto čase 46 nájomných bytov nižšieho a 130 bytov bežného štandardu. Ku koncu roka 2011
evidovalo 110 nevybavených žiadostí o pridelenie bytu. Od roku 2011 platil nový zákon o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Okrem iného určil aj nové podmienky
prenájmu bytov postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. Prijatie VZN bolo
predpokladom na splnenie podmienok čerpania zdrojov zo ŠFRB na výstavbu nových bytov,
kúpu nájomných bytov v bytovom dome, kúpu a dokončenie rozostavaných bytov, obstarania
technickej vybavenosti a odstránenia systémových porúch bytových domov.
Kubínska hoľa. Lyžiarske stredisko na Kubínskej holi, do ktorého smerovali v poslednom
období pomerne veľké investície, zažilo v roku 2012 premiéru letnej prevádzky. Za
zvýhodnených cenových podmienok premávali cez víkendy až do polovice septembra obidve
sedačkové lanovky. Prvým projektom na rozšírenie letných možností bolo vybudovanie
zjazdových tratí rôznej náročnosti pre horských cyklistov.
Miba Sinter Slovakia, s.r.o. Mesto Dolný Kubín podpísaním kúpnopredajnej zmluvy
potvrdilo odpredaj pozemku v mestskej časti Mokraď spoločnosti Miba Sinter Slovakia, s.r.o.
Spoločnosť pôsobí v Mokradi už 20. rok a vďaka zakúpenému susednému pozemku o výmere
13 180 m2 môže svoju výrobnú oblasť rozšíriť. „V tomto areáli by v časovom horizonte
niekoľkých rokov mohol vzniknúť malý samostatný výrobný areál o rozlohe 4 až 6 tisíc m2
výrobnej plochy, čím vzniknú podmienky na rozširovanie výroby,“ povedal Vladimír Toman,
riaditeľ Miba Sinter Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín. Výrobná plocha sa bude rozširovať aj
priamo v areáli firmy. Spoločnosť požiadala o stavebné povolenie na výstavbu ďalších asi 3
500 m2, čo opäť prinesie prácu viacerým obyvateľom mesta i jeho okolia.
Bourbon Automotive Plastics, producent vzhľadových plastových komponentov do
automobilov bude tiež rozširovať výrobné kapacity. Bolo mu vydané stavebné povolenie na
výstavbu dvoch nových hál. V horizonte najbližších dvoch rokov by sa to malo prejaviť aj na
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zvýšení počtu zamestnancov.
Klauke Slovakia, s.r.o., v Dolnom Kubíne si v roku 2012 pripomenulo 12. výročie svojho
vzniku otvorením novej výrobnej haly. Výrobca elektrických konektorov a káblových
zväzkov patril do širokého portfólia amerického koncernu Textron. Ešte ako Utilux Slovakia
s.r.o., spustila výrobu 1. novembra 2000. Začínala s 35 zamestnancami a produkciou
elektrických konektorov pre elektrotechnický priemysel. Od roku 2008 nesie dnešné meno. V
roku 2006 presťahovala do novej výrobnej haly v Mokradi najskôr výrobu elektrických
konektorov a v roku 2010 sa rozhodlo o výstavbe nových priestorov aj pre divíziu Assembly,
vyrábajúcu káblové zväzky pre automobilový priemysel, výrobcov bielej techniky a tiež pre
veterné elektrárne. Po náročných rokovaniach získala spoločnosť pozemok od mesta Dolný
Kubín v areáli Technických služieb, susediaci s už existujúcou halou. Za päť mesiacov roka
2012 spoločnosť Martifer Slovakia postavila pre Klauke dvojpodlažnú halu s celkovou
plochou 5 200 metrov štvorcových, v ktorej by v nasledujúcich rokoch mohlo nájsť prácu až
430 zamestnancov. Klauke Slovakia dlhodobo spolupracovala so Strednou odbornou školou
polytechnickou v Kňažej.
Oravská vodárenská spoločnosť. Pripravovala sa na druhú etapu odkanalizovania Oravy
za viac ako 71 miliónov eur. Išlo o zintenzívnenie čistiarne odpadových vôd v Dolnom
Kubíne, v Nižnej a o vybudovanie ďalších takmer 130 km modernej kanalizačnej siete, na
ktorú sa malo pripojiť 19 000 obyvateľov. Išlo o peniaze EU. Nákladný projekt riešil
rozšírenie kanalizácie a vodovodu pre oblasť povodia bielej Oravy a Polhoranky, konkrétne v
obciach Hruštín, Novoť, Oravská Polhora, Rabča, Sihelné, Vavrečka, Zákamenné. Pripravoval
sa aj ďalší projekt pre aglomeráciu Žaškova a Párnice.
Oravská vodárenská spoločnosť k 31.12.2012 zamestnávala 156 zamestnancov – podiel
žien dosiahol 21%. Pri rozdelení na profesie 65 % tvorili robotnícke profesie a 35 %
technicko-hospodárski zamestnanci. V priebehu roka nastúpili do spoločnosti šiesti
zamestnanci. V OVS, a.s. ukončili pracovný pomer traja zamestnanci, z toho dvaja
zamestnanci odišli do dôchodku. Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2012 bol 158.
Nové obytné štvrte. Bývalý ovocný sad v lokalite Malý Bysterec by sa mal stať novou
obytnou štvrťou Dolného Kubína. Navrhované riešenie obytných území o túto lokalitu
vyplývalo z nedostatku vhodných plôch pre bývanie v meste, čo v konečnom dôsledku
prispievalo k poklesu obyvateľov. Pochopiteľne toto vyvolávalo strach u niektorých
obyvateľov bývajúcich na uliciach MDŽ a MDD, keďže tieto ulice sú úzke, bez chodníkov.
Požadovali vybudovanie novej prístupovej cesty k uvedenej lokalite v Malom Bysterci (Hrab,
Klince a Pod kosiskom). Návrh zmien a doplnkov územného plánu visel na mestskom webe
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od konca augusta do začiatku októbra, verejne bol prerokovaný v polovici septembra. Po
zapracovaní všetkých relevantných pripomienok bol dokument opäť zverejnený a pripravený
na prerokovanie v zastupiteľstve v roku 2013.
Inžinierske siete a cesty. Mestu chýbali finančné prostriedky na dobudovanie
inžinierskych sietí na pozemkoch pre individuálnu výstavbu. V lokalite Nad Brehmi bolo
naplánovaných 34 rodinných domov. V letných mesiacoch sa uskutočnila oprava cesty
Záskalie – Lány a budovali sa inžinierske siete celkove za viac ako 220 tisíc eur.
Moderné detské ihrisko. 9. augusta predstavitelia mesta odovzdali do užívania moderné
detské ihrisko na sídlisku Bysterec Západ.
Následky záplav. V roku 2011 letná búrka spôsobila záplavy v centre mesta. Obdobnej
situácii mali predísť vodozádržné opatrenia. V meste bolo 5 kritických miest pravidelne
ohrozovaných vodou – Malý Bysterec, Hollého ulica, napojenie Fučíkovej ulice na štátnu
cestu I/70 a tiež Hviezdoslavovo námestie.

V rámci projektu revitalizácie krajiny,

poškodených častí a ochrany intravilánu mesta radnica zabezpečila budovanie malých hrádzí,
ktoré mali vodu spomaliť už v okolí mesta. Začiatkom novembra 2012 sa práce presunuli na
miestnu komunikáciu na Hollého ulici. Dva, šesť a sedemmetrové odtokové žľaby mali vodu
odvádzať do kanalizácie. Na protipovodňové opatrenia mesto získalo 100 tisíc eur.
Dom smútku. Neúnosný stav strechy Dome smútku. Bola zabezpečená oprava strechy
položením novej krytiny

vrátane osadenia nových strešných zvodov s elektrickým

vyhrievaním a nového bleskozvodu. Opravu si vyžiadali aj omietky zatečených stien
a podhľadov.
Transparentnosť

a

hospodárenie

s

majetkom

a

poskytnutými

finančnými

prostriedkami mesta Dolný Kubín boli predmetom kontroly na Technických službách.
Vytipovaných bolo desať rôznych akcií a tie sa kontrolovali. Zistené boli nedostatky, na
základe ktorých boli robené opatrenia.

Obchod, služby, podnikanie
Pekárne a cukrárne Rusina. V roku 2012 Pekárne a cukrárne Rusina začali piecť chlieb a
vianočku aj pre dve väznice. Ústavu pre výkon väzby v Banskej Bystrici dodali v roku 2012
31 200 kusov kilového pšenično-ražného chleba a 7 800 tukových vianočiek s hrozienkami.
Deväťdesiat chlebov denne od pondelka do piatku. Každú sobotu prevážalo auto pekární cez
Donovaly 150 chlebov a rovnaký počet vianočiek. Verejná zákazka mala hodnotu 25 295
EUR.

51

Daňové úrady, zmeny. Od nového roka 2012 sa z Daňových úradov v Dolnom Kubíne a
Námestove stali len pobočky. Dostupnosť služieb sa pre klientov nezmenila. Aj naďalej
zabezpečovali prvý kontakt s daňovými subjektami. Cieľom zmien bolo predovšetkým
zefektívnenie činnosti.
Majsterka v nechtovom dizajne. Lenka Maňúchová z Dolného Kubína sa stala
majsterkou Slovenska v nechtovom dizajne. Úprave nechtov sa venovala osem rokov. Za ten
čas sa dostala medzi slovenskú špičku. Stala sa viacnásobnou majsterkou Slovenska. Na
majstrovstvách Európy získala striebro, na svetových obsadila ôsmu priečku. Z posledných
majstrovstiev Slovenska si v októbri doniesla opäť zlato. Bonusom bol priamy postup na
majstrovstvá sveta do nemeckého Düsseldorfu. Lenka Maňúchová súťažila v kategórii
francúzska manikúra gelovou technikou.
Seminár pre podnikateľov. Malí a strední podnikatelia sa mohli učiť ako zodpovedne
podnikať vďaka Nadácii Pontis, ktorá pre nich pripravila bezplatný seminár 26. januára
v priestoroch hotela Orava na Srňacom. Podnikatelia tu bezplatne získali praktické rady
a skúsenosti ako zlepšiť svoje postavenie na trhu a ako efektívnejšie viesť svoj biznis.
Taxi - služba. Začiatkom marca narobila novela zákona o cestnej doprave taxi-službám
vrásky na čele. Majitelia taxíkov tvrdili, že „zákon je likvidačný“ a 90 percent z nich
neprežije. Najväčšie starosti im robil zákaz zamestnávania pracovníkov na dohody.
Kubínsky zákusok. V predposlednú nedeľu mesiaca február sa uskutočnila súťaž v pečení
zákuskov. V rámci projektu KomPrax podujatie podporila Iuventa – slovenský inštitút
mládeže. Počet súťažiacich nebol veľký, no prekvapila divácka účasť. Estrádna sála MsKS
bola plná.
Nové zberné nádoby. V polovici mája boli v meste rozmiestnené nové zberné nádoby, do
ktorých môžu obyvatelia odkladať obnosené šatstvo, textílie, obuv a hračky. Mesto využilo
ponuku od podnikateľa v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a zriadilo
dovedna 25 stanovísk, na ktorých boli rozmiestnené špeciálne zberné kontajnery, ktoré sa
nachádzajú na miestach, kde je najväčšia koncentrácia obyvateľov, teda na sídliskách
Bysterec, Brezovec, Banisko a v centre mesta na Matúškovej ulici. K piatim komoditám
(papier, sklo, plasty, tetrapakové škatule a kovové obaly), ktoré majú občania možnosť v
meste triediť, tak pribudli ďalšie zložky.
Parkovanie motorových vozidiel. Mesto Dolný Kubín sa snažilo vyriešiť problém
nedostatku miest na parkovanie motorových vozidiel aj reorganizáciou pozdĺžneho
parkovania na šikmé. Takýmto spôsobom sa podarilo vytvoriť viac parkovacích miest najmä
pred bytovými domami. Na uspokojenie všetkých požiadaviek však mestu chýbali peniaze i
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priestorové možnosti.
Cestovanie autobusom drahšie. Od augusta bolo cestovanie autobusom opäť drahšie.
Zvýšili ceny lístka na prímestskej autobusovej doprave.
Toalety pre verejnosť. Po letnej turistickej sezóne boli toalety pre verejnosť za kinom
Choč pri Hviezdoslavovom námestí zatvorené. Dôvodom boli finančné prostriedky.
Samosprávu ročne stála prevádzka týchto verejných toaliet 12 500 eur.
Kontroly prepravcov potravín. Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
(RVPS) v Dolnom Kubíne počas roka 2012 viackrát kontrolovali prepravcov potravín. V
súčinnosti s políciou robili kontroly prepravy potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu.
Inšpektori si vybrali rôzne časy kontroly – deň i noc. Podľa Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správy Dolný Kubín (RVPS DK) došlo k výraznému zlepšeniu kvality hygieny
prepravovaných potravín.
Na začiatku týchto kontrol boli zistené nedostatky u 40 % subjektov, koncom roka ich
kontrola nachádza už len sporadicky. Kontroly prebiehali pravidelne aj v obchodoch. Od
začiatku roka 2012 bolo vykonaných viacero kontrol v hypermarketoch, stredných a malých
obchodoch. Najčastejšie zistené nedostatky sa týkali nevhodnej hygieny skladovania potravín
a predaja.
Sobášna miestnosť. Na zastupiteľstve začiatkom februára 2012 poslanci rozhodli o tom,
že úradne určenou miestnosťou na sobášenie je sobášna sieň v historickej budove Mestského
úradu a určenými dňami na sobáš sú dni štvrtok a sobota. Sobáš na úrade a v určený sobášny
deň je zadarmo. Podmienkou je, aby jeden zo snúbencov mal trvalý pobyt v meste. Kto chce
svoje áno vysloviť na inom mieste, musel si zaplatiť poplatok 66,00 EUR a mimo určený
sobášny deň 16,50 EUR.
Katarínske trhy v Dolnom Kubíne sa konali v dňoch 26. – 27. novembra 2012 na
Námestí slobody pred Mestským kultúrnym strediskom.
Vianočná výzdoba v roku 2012 bola skromnejšia. Osem vianočných stromov na troch
námestiach a v mestských častiach. Ubudlo svetiel a reťazí ponad cestu, na parkových
stromoch a stĺpoch. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k 50 % úspore. Skrátený bol aj čas
svietenia. Mesto zrušilo aj oslavy lúčenia sa so starým rokom a vítania nového.

Cestovný ruch
Klaster Orava. Tri obce, dve mestá a jedenásť podnikateľov založilo nové združenie
cestovného ruchu Klaster Orava. Základnou myšlienkou tohto združenia bola snaha získať

53

potrebné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Práve prvou podmienkou, aby mohli
samosprávy žiadať peniaze na rozvoj turizmu, bolo spojenie minimálne piatich obcí, druhou
podmienkou bolo, že oficiálne evidujú viac ako 50-tisíc prenocovaní návštevníkmi.
Dolný Kubín, Zuberec, Habovka, Vitanová a Námestovo splnili obidve podmienky. Ešte
koncom roka 2011 dala organizácia žiadosť o zaregistrovanie na ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja. K žiadosti museli byť priložené viaceré dokumenty – uznesenia
zastupiteľstiev, všeobecné záväzné nariadenia o výbere daní za ubytovanie, doklady o
celkovej výške vybratých daní a iné údaje. Členské bolo 300 EUR na rok a od štátu mohli
členovia združenia žiadať maximálne toľko, koľko peňazí vybrali na daniach z ubytovania.
Ustanovujúce valné zhromaždenie oblastnej organizácie Klaster Orava sa konalo 21.
decembra 2011, pričom pôvodný klaster zanikol. Sídlom združenia sa stal Dolný Kubín.
Vstup do tejto organizácie postupne schvaľovali aj zastupiteľstvá ďalších miest a obcí.
Prezidentom združenia Klaster Orava bol Maroš Badáň. Mesto sa pripravovalo aj na
prezentáciu na desiatich veľtrhoch cestovného ruchu v susednom Poľsku.
V dňoch 19. – 22. 1. 2012 sa mesto Dolný Kubín sa zúčastnilo na veľtrhu Regiontour v
Brne. Tento veľtrh je nosným projektom na podporu domáceho cestovného ruchu a incomingu
v Českej republike. Súčasne s veľtrhom Regiontour prebiehal aj veľtrh GO, zameraný na
výjazdovú turistiku. Celkovo sa veľtrhu zúčastnili vystavovatelia z 20 krajín, ktorí sa
prezentovali na ploche 10 400 m2. Zahraniční návštevníci boli predovšetkým zo Slovenska,
Nemecka, Poľska a tiež Chorvátska. V presscentre sa akreditovalo 391 novinárov, z toho 23
zahraničných.
Zaujímavosťou veľtrhu boli konkrétne produkty z oblasti cirkevnej turistiky a tiež veľký
dôraz kladený na aktívnu dovolenku, napríklad formou cykloturistiky. Počas štyroch dní
využilo možnosť prehliadnuť si expozície takmer 30 tisíc návštevníkov, profesionálov
podnikajúcich v cestovnom ruchu. Možnosť vystavovať využil aj Dolný Kubín, ktorý so
Zubercom a Klastrom Orava prezentoval novinky z oblasti turistiky v regióne. V ponuke
nechýbal Aquarelax, lyžiarske strediská, kultúrne inštitúcie, ubytovacie, stravovacie a
športové zariadenia, ktoré zastrešovali spoločný produkt – Orava pass.
Na ploche 12 m2 vlastného stánku prezentovali ponuku nášho regiónu. Lokalizácia stánku
v tesnej blízkosti stánku Slovenska (SACR) bolo výhodou, podobne aj spolupráca so
Zubercom, nakoľko prírodné danosti – Západné Tatry – Roháče boli predmetom záujmu
mnohých návštevníkov. Zapôsobil aj odev, v ktorom zástupcovia z Oravy prezentovali región
počas trvania celej výstavy. O týždeň neskôr 19. - 22.1.2012 sa v bratislavskej Inchebe konal
už XVIII. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Tu bola
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uprednostnená prezentácia pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ponúkol
priestor novovzniknutým oblastným organizáciám cestovného ruchu. Mesto Dolný Kubín ako
člen Oblastnej organizácie cestovného ruchu Klaster Orava spolu s konateľom Aquarelaxu
Dolný Kubín zastrešovalo ponuku celej Oravy v rámci stánku kraja. Prezentácia mala veľký
ohlas. Na malej ploche sa návštevníkom ponúkalo komplexné portfólio služieb a možností.
Stánok navštívil aj prezident SR Ivan Gašparovič s členmi vlády, bývalý prezident Rudolf
Schuster, mnoho primátorov, starostov a odborníkov v cestovnom ruchu. Na cestovateľskom
veľtrhu ITF Slovakiatour sa predstavilo 405 vystavovateľov z 21 krajín. Súbežne s ním sa
konali špecializované výstavy Wellness a fitness a Poľovníctvo a Oddych. Gastronomický
veľtrh Danubius Gastro priniesol ponuku 321 vystavovateľov z 9 krajín. Zároveň prebiehali
výstavy Exposhop, Gastropack a Exporeklama. Zaujímavé podujatia obohatili návštevníkov o
dovolenkové tipy, o mnohé hodnotné informácie. Bohatý štvordňový program si nenechalo
ujsť 72 764 ľudí zo všetkých kútov Slovenska i susedných krajín.
Januárovú účasť mesta na týchto dvoch prestížnych veľtrhoch možno hodnotiť ako
pozitívny krok k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu a príležitosť pre pritiahnutie
návštevníkov v rámci nastupujúcej letnej turistickej sezóny.
Klaster Orava sa aj vďaka dotáciám vzmáhal. Od novely zákona o podpore cestovného
ruchu, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom decembra predchádzajúceho roka, očakávali
samosprávy a podnikatelia veľa. Pôvodné záujmové združenie právnických osôb sa
preformovalo do oblastnej organizácie cestovného ruchu. Zákon o podpore cestovného ruchu
zmenil aj financovanie organizácií cestovného ruchu. Po novom štát poskytol dotáciu
oblastnej organizácií v rovnakej výške, aká bola celková suma z vyzbieraných členských
príspevkov. Štát chcel aj týmto spôsobom zamedziť nelegálnemu podnikaniu v cestovnom
ruchu. V OOCR Klaster Orava sa členské hradilo na rok a všetci jeho členovia platili rovnakú
sumu 300 €. Aktívnejší mohli vložiť aj mimoriadne členské, ktoré bolo obmedzené výberom
dane z ubytovania za predchádzajúci rok. „V roku 2012 bolo na členských príspevkoch
vyzbieraných 51 000 € a taká istá suma bola požadovaná z dotácií ministerstva dopravy a
regionálneho rozvoja, čiže plánujeme svoje aktivity už v tomto roku v minimálnej výške
približne 100 000 €. S takým rozpočtom už vieme aj niečo spraviť pre naštartovanie rozvoja
cestovného ruchu, hoci pre celý región Oravy je to veľmi málo,“ spresňuje M. Badáň. Z
hľadiska turizmu tak Orave začalo svitať na lepšie časy. Dôkazom je aj úspešná zimná sezóna,
ktorú si pochvaľovali mnohí oravskí podnikatelia.
Svetový deň sprievodcov
Mesto Dolný Kubín sa na základe výzvy Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného
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ruchu v sobotu 18. februára už po šiestykrát pripojilo k tradičnému podujatiu Svetový deň
sprievodcov cestovného ruchu. Možnosť zúčastniť sa na štyroch bezplatných prehliadkach
mesta využilo sto ľudí a to aj napriek nepriazni počasia. Pre návštevníkov boli pripravené
štyri trasy: Orava a jej život v minulosti, História židovskej komunity v Dolnom Kubíne,
Klenoty Čaplovičovej knižnice a Náš Janko Matúška, štúrovský básnik, spisovateľ, publicista.
Pri tejto príležitosti bol v bývalej židovskej synagóge premietnutý film Nickyho rodina. V
roku 2012 sa do organizovania bezplatného sprevádzania turistov a obyvateľov zapojilo 12
miest Slovenska. Na prehliadkach sa zúčastnilo spolu 1 950 osôb, ktorým svoje služby
bezplatne poskytlo 60 sprievodcov.
Spoločnosť Google aj v Dolnom Kubíne. Dolný Kubín sa ocitol medzi mestami, po
ktorých môžu ľudia na celom svete virtuálne cestovať. Od apríla jazdili aj po Dolnom Kubíne
autá spoločnosti Google so špeciálnou technikou na panoramatické snímanie ulíc. Po
spracovaní údajov, ktoré trvalo niekoľko mesiacov, si už mohli nájsť návštevníci snímky z
mesta v službe Mapy pomocou funkcie Zobrazenie ulíc (Street View).
Informačná kancelária. Koncom mája – teda po necelom roku sa turistická informačná
kancelária opäť vrátila na Mestský úrad v Dolnom Kubíne. Zmenu adresy jednohlasne
odporučila komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a služieb. Doterajšie priestory v
polyfunkčnej budove Rufin boli podľa nej nevyhovujúce.
SKI PARK Kubínka hoľa. Nadmorská výška 720 m až 1 396 m n. m., zjazdovky 14
kilometrov, 2 štvorsedačkové lanovky, 8 vlekov s kapacitou 9 000 pasažierov za hodinu.
Ubytovanie priamo v stredisku Hotel Green, alebo v partnerských ubytovacích zariadeniach Hotel Park, Hotel Belez, Hotel Kultúra, Penzión Rosnička prostredníctvom pobytových
balíčkov a aj iné ubytovacie zariadenia v okolí.
Na začiatku lyžiarskej sezóny 2012/2013 boli veľmi nepriaznivé klimatické podmienky
bez prírodného snehu. Aj napriek tomu boli vďaka dobudovanej technológii zasnežovania
pripravené výborné snehové podmienky pre otvorenie zimnej sezóny 2012/2013. V priebehu
celej sezóny, okrem prudkého oteplenia cez prázdniny Západoslovenského kraja, boli dobré
snehové podmienky. Vďaka výdatnému sneženiu koncom marca sa zimná sezóna 2012/2013
predĺžila o 14 dní v porovnaní so sezónou 2011/2012.
V sezóne 2012/2013 navštívilo stredisko 96 930 lyžiarov (mierny nárast návštevnosti o
3,72 % oproti sezóne 2011/2012, kedy stredisko navštívilo 93 458 lyžiarov). Podarilo sa to
zabezpečiť predovšetkým výbornými snehovými podmienkami v úvode sezóny, primeranými
cenami skipasov vzhľadom na kúpnu cenu obyvateľstva, poskytnutím komplexných služieb v
stredisku a spomínaným predĺžením lyžiarskej sezóny o 14 dní oproti 2011/2012. SKI PARK
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Kubínsku hoľu najviac navštevovali lyžiari zo Slovenska, tvorili 85 % z celkovej
návštevnosti. Zahraničných lyžiarov tvorilo približne len 15 %. Z nich mali najväčšie
zastúpenie lyžiari z Poľska (41 %) a Českej republiky (44 %).
V sezóne 2012/2013 bol otvorený novopostavený Hotel Green, ktorý poskytol
návštevníkom komfort a pohodlie ubytovania priamo v lyžiarskom stredisku SKI PARK
Kubínska hoľa, bez nutnosti cestovania z iných ubytovacích zariadení. K zlepšeniu celkovej
situácie prispelo dobudovaním celkového zasnežovania zjazdoviek.
Pred otvorením sezóny 2012/2013 sa v SKI PARK Kubínska hoľa uskutočnili nasledovné
investície: dobudovanie technológie zasnežovania, výstavba HOTELa GREEN, vybudovanie
kanalizácie, zväčšenie parkovacích kapacít a iné. Všetky tieto investície boli robené so
zámerom zlepšiť kvalitu a konkurencieschopnosť lyžiarskeho strediska.
Lyžovačka v Skiparku Kubínska hoľa počas zimnej

sezóny 2012/2013 zdražela.

„Navýšenie oproti predchádzajúcej sezóne predstavovalo 13,5 percenta. Hlavným dôvodom
bolo zvýšenie ceny pohonných hmôt a elektrickej energie, ktoré predstavovali najväčšie
nákladové zaťaženie pre náš areál. Ďalším dôvodom je tlak konkurencie na postupné
vyrovnanie cien medzi porovnateľne veľkými lyžiarskymi strediskami a samozrejme aj návrat
investícií majiteľom strediska,“ povedal za skipark Martin Klocok. Zároveň zdôraznil, že
stredisko sa snaží zachovať si výhodu najlepšej ceny v pomere k ponúkaným službám v
porovnateľne veľkých lyžiarskych strediskách.

Nezamestnanosť
K 31.12.2012 bolo evidovaných 1 311 uchádzačov o zamestnanie. Bol to mierny nárast
nezamestnaných oproti roku 2011 – k 31.12.2011 bolo v meste evidovaných 1 284
nezamestnaných a k 31.12.2010 1 232 nezamestnaných.

Poľnohospodárstvo, záhradkárstvo, veterinárstvo
Záhradkárske osady. Na území mesta sa nachádzalo 12 záhradkárskych osád s 800
majiteľmi záhradkárskych plôch. V lete mesto prikročilo k legalizácii stavieb v týchto
osadách.
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
ŠVPÚ sa v roku 2012 organizačne členil na šesť odborov, z ktorých päť odborov
zabezpečovalo odbornú činnosť a odbor ekonomiky, ktorý zabezpečoval ekonomickú agendu
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a správu ústavu.
K 31. 12. 2012 bol stav zamestnancov nasledovný: skúšobné laboratórium Dolný Kubín
71, skúšobné laboratórium Prešov 17, spolu 88 zamestnancov.
V ŠVPÚ v roku 2012 pracovalo 45 vysokoškolsky a 36 stredoškolsky vzdelaných
pracovníkov, z toho 11 vysokoškolsky vzdelaných odborných pracovníkov s atestáciou II.
stupňa, 8 vysokoškolsky vzdelaných odborných pracovníkov s atestáciou I. stupňa, 8
pracovníkov s ukončeným doktorandským štúdiom a 2 pracovníci v procese doktorandského
štúdia, 5 odborných pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním, s ukončenými rigoróznymi
skúškami, 1 pracovník s vysokoškolským vzdelaním v procese atestačnej prípravy I. stupňa, 1
stredoškolsky vzdelaný pracovník zvyšujúci si kvalifikáciu štúdiom na vysokej škole a 12
stredoškolsky vzdelaných laboratórnych pracovníkov s atestačnou skúškou pre laborantov.
Hlavné ciele organizácie boli stanovené v súlade so štatútom ŠVPÚ, ako špecializovanej
organizácie na výkon laboratórnej diagnostiky na území SR za podmienok a spôsobmi
uvedenými vo všeobecne právnych predpisoch o veterinárnej starostlivosti a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisoch, ako i v zmysle rozhodnutí ŠVPS SR a MPRV SR.
Cieľom ŠVPÚ v roku 2012 bolo zabezpečovať svoju činnosť tak, aby jeho produkty –
výsledky skúšok predstavovali objektívne a rýchle informácie o vlastnostiach skúšaných
predmetov – biologického a klinického materiálu, potravín, krmív, vody, pri využívaní
dostupných resp. dohodnutých metód skúšania. ŠVPÚ sa snažil zachovať maximálnu
personálnu a prístrojovú odbornosť a vybavenosť, čím zachovával dobré meno v rámci
diagnostických pracovísk nielen v Slovenskej republike, ale v rámci EÚ.
Prioritným záujmom organizácie v roku 2012 bolo sústrediť sa na rozvoj predovšetkým
molekulárnych a chemických analýz, v súvislosti s narastajúcimi požiadavkami na
zabezpečovanie

potravinovej

bezpečnosti

obyvateľstva

SR

kvalitnou

laboratórnou

diagnostikou, aby sa znemožnil príchod nekvalitných potravín a surovín na trh.
Prvú skupinu užívateľov tvoril ŠVPS SR a organizácie jej podriadené – RVPS,
predovšetkým v rámci Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a sčasti Trenčianskeho
kraja. Druhú skupinu užívateľov tvorili chovatelia hospodárskych, spoločenských a
záujmových zvierat. Tretiu skupinu užívateľov tvorili prvovýrobcovia, spracovatelia a
predajcovia potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, a tiež i krmív.
Štvrtú skupinu tvorili ostatní užívatelia - členovia Komory veterinárnych lekárov SR,
drobnochovatelia, i iné fyzické osoby.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín (ďalej len RVPS), sídlo
Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín, vykonávala svoju činnosť hlavne podľa zákonov č.
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39/2007 Z.z. O veterinárnej starostlivosti a zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách ako aj
ďalšej platnej legislatívy. V roku 2012 mala 26 zamestnancov. Riaditeľom bol MVDr. Peter
Čulen. V rámci organizačnej štruktúry – odbor hygieny potravín a potravinového dozoru,
vedúci MVDr. Pavol Cserei, oddelenie zdravia zvierat viedol MVDr. Juraj Dušek a oddelenie
ekonomiky Mgr. Anna Pažická. RVPS Dolný Kubín je štátna rozpočtová organizácia zriadená
v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti. Je samostatným právnym subjektom, s
finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
Slovenskej republiky Bratislava.

Školstvo
V roku 2012 MsZ rozhodlo o predaji budovy bývalej ZŠ na Nemocničnej ulici. Priestory
boli v tom čase prenajímané ôsmym nájomcom – Katolícka univerzita v Ružomberku,
súkromné školy, fitness centrum a iné. Do rozpočtu mesta ročne spolu prispeli sumou 43 tisíc
eur.
13. 9. 2012 štrajkovali učitelia. Žiadali primerané podmienky a plat adekvátny vynaloženej
práci.
ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne navštevovalo v 29 triedach 675 detí, z nich 309
boli žiakmi I. stupňa a 366 žiakmi II. stupňa. Školský klub mal 11 oddelení s 239 žiakmi. V
stredisku záujmovej činnosti (ŠSZČ) pracovalo v 14 krúžkoch 337 detí. V školskom roku
2011/2012 prospelo 99,7 % žiakov. Riaditeľkou školy bola PaedDr. Mária Andrisová,
zástupcami Mgr. Gabriela Slúková pre I. stupeň a Mgr. Rastislav Eliaš pre II. stupeň. Vo
vedení školy pracovala vedúca vychovávateľka ŠKD Zuzana Stašová. ŠSZČ viedla Bc. Anna
Vešelényiová. V škole pracovalo 81 zamestnancov, z toho 54 pedagogických a 2 odborní
zamestnanci. V športových triedach sa deti okrem bežných školských povinností venovali
bedmintonu alebo floorbalu.
Po dvojročnej rekonštrukcii a modernizácii škola získala tretie poschodie. Vo februári 2012
deti z detského folklórneho súboru Kohútik pod vedením p. Miloty Kelčíkovej zaspievali,
zatancovali, odomkli symbolickú veľkú zámku a primátor mesta Dolný Kubín Mgr. Roman
Matejov s riaditeľkou školy PaedDr. Máriou Andrisovou slávnostne otvorili nové priestory. V
podkroví hlavnej budovy boli dané do užívania 4 kmeňové triedy vybavené školským
nábytkom, jazykové laboratórium a počítačová učebňa.
Od októbra 2012 zamestnanci a žiaci školy vstupovali do budovy s použitím čipu, ktorý
zaznamenáva príchody.
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Výchovnovzdelávací proces podporovali rôzne akcie: plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky
výcvik, koncert spojený s aktivitami UNICEF Trio Girls, výchovný koncert Country Daily
zameraný na slušné správanie, aktivity v školskej knižnici – Matej Hrebenda, Remeslá na
Orave, Ako vzniká kniha; podujatia v spolupráci s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka Život detí v slovenskej literatúre a iné.
Základná škola realizovala školské projekty. V januári venovala pozornosť Jankovi
Matúškovi v projektovom vyučovaní pod názvom Svoji svojmu alebo Po stopách Janka
Matúšku, vo februári sa škola zapojila do aktivít spojených so Svetovým dňom sprievodcov
pri príležitosti 135.výročia úmrtia tohto básnika, prozaika a dramatika. Na prehĺbenie znalostí
žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov slúžil projekt Recyklohry. V rámci
vybudovania komunikačného systému Infovek 2 sa na škole zriadil tzv. wifihotspot, ktorý
slúži na pripojenie mobilných počítačov žiakov a učiteľov na internet. Projekt Moja família
podporoval rozvoj finančnej gramotnosti. Správnemu stravovaniu sa žiaci venovali v
projektovom dni Zdravá výživa ako súčasť zdravého životného štýlu prostredníctvom
prípravy, prezentácie a ochutnávky jedál. Taktiež sa zapojili do zbierky pre deti v Zimbabwe –
Týždeň modrého gombíka.
V rámci programu Zelená škola sa pripravovali priestory budúcej ekoučebne. Žiaci
vytvorili pracovný akčný tím, urobili environmentálny audit školy a podľa výsledkov auditu,
pre roky 2011-2013, vybrali tému Zeleň a ochrana prírody. Sami si navrhli množstvo aktivít a
jednou z nich bolo vytvorenie malej prírodnej záhradky na školskom dvore, ktorá by slúžila
ako vonkajšia ekoučebňa.
V športových súťažiach žiaci dosiahli pozoruhodné výsledky. V novoročnom turnaji v
bedmintone v Nižnej si Andrej Slávik (6.A) vybojoval 1. miesto v dvojhre aj v štvorhre. V
krajskom kole v bedmintone sa starší žiaci a žiačky umiestnili na 2. mieste. V malom futbale
(Jednota cup) chlapci Adam Balek, Matúš Čieško, Marek Drengubiak, Dominik Fiala,
Miroslav Hanušniak, Tomáš Horák a Lukáš Turčina získali 2.miesto. V krajskom kole súťaže
Na bicykli bezpečne sa umiestnili Tatiana Ranostajová, Petra Adamcová, Boris Halaša a
Matej Majerský na 3.mieste. V krajskom kole v stolnom tenise žiakov ZŠ skončili Tomáš
Smolka, Marek Tutura, Andrej Košťál a Marcel Hricko druhí.
Talent, vedomosti a snahu vyniknúť preukázali žiaci vo vedomostných, recitačných a
speváckych súťažiach. Nikoletta Marettová (I. kategória), Kristína Jurášová a Klaudia
Chomisteková (IV. kategória) svojimi výkonmi presvedčili porotu v obvodnom kole
Hviezdoslavovho Kubína a tá im udelila druhé miesta. V celoslovenskom kole Dilongstar
získala Klaudia Chomisteková 2. miesto. V krajskom kole Olympiády z francúzskeho jazyka
bola na 1.mieste Natália Kristofčáková. V okresnom kole Olympiády z geografie získal 1.
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miesto Matej Pelach a 3.miesto Adam Balek. V obvodnom kole Pytagoriády bodovali Ivana
Sališová (1. miesto), Roman Zámečník, Miloš Murín a Michaela Dibdiaková (3.miesto). V
obvodnom kole Olympiády z biológie boli na 3.mieste Kristína Jurášová (odbor botanika) a
Silvia Stanická (odbor zoológia).
ŠKD pripravila Imatrikuláciu prvákov, Fašiangový karneval, Deň jablka, Vianočnú burzu,
Sadenie čerešne, Bludisko k pokladu, Sladký trojboj, Svet rýb a ich zvláštne schopnosti,
Voľba kráľovnej a kráľa ŠKD.
ŠSZČ realizovalo svoju činnosť v jednotlivých záujmových útvaroch a prostredníctvom
mnohých akcií. Najvyšší počet detí bolo prihlásených do športových krúžkov floorball a
bedminton. ŠSZČ zorganizovalo akcie: Adoptuj si seniora, Zber papiera, Vianočná sviečka,
Aerobikový maratón pre rodičov a žiakov, Valentínske srdce, Prvá pomoc všetkým, 2. žiacky
ples Hviezdny večer, A ja som z Oravy debnár, P. O. Hviezdoslav. Mnohé z aktivít boli
organizované v spolupráci so školskou knižnicou. Mgr. Patrícia Zrnčíková spolu so žiakmi
vydávala školský časopis Kohútik.
V zariadení školského stravovania pracovalo 10 zamestnancov. K 31. 12. 2012 malo 680
stravníkov, desiate zabezpečovalo pre 50 osôb.
Základná škola s materskou školou Komenského, Dolný Kubín- Kňažia poskytovala
základné vzdelávanie pre 201 žiakov v 10 triedach. Priemerný počet zamestnancov základnej
školy s materskou školou predstavoval k 31.12. 2012 31osôb, z toho bolo 20 pedagogických
zamestnancov a 11 nepedagogických zamestnancov Súčasťou školy bola materská škola,
školský klub, školské stredisko záujmovej činnosti a školská jedáleň.
V školskom roku 2011/2012 prospelo s vyznamenaním 88 žiakov, prospelo veľmi dobre
37 žiakov, neprospeli 3 žiaci, 2 žiaci mali opravnú skúšku. Znížené známky zo správania malo
10 žiakov.
V materskej škole k 31.12.2012 pracovali 4 pedagogickí a 2 nepedagogickí zamestnanci.
Školský klub v priemere navštevovalo 42 žiakov v dvoch oddeleniach a pracovali tam 2
pedagogickí zamestnanci. ŠSZČ poskytovalo v čase mimo vyučovania tvorivé a zmysluplné
využívanie voľného času žiakov v rôznych záujmových útvaroch. Pracovali tam dvaja
zamestnanci. Mesačný poplatok za záujmový krúžok na jedného žiaka predstavoval sumu
2,00 € mesačne. Školská jedáleň poskytovala stravovanie pre 146 stravníkov, z toho 48
žiakov MŠ, 83 žiakov ZŠ, 12 dospelých stravníkov a 3 cudzích stravníkov.
Základná škola mala štyroch partnerov v zahraničí. Žiaci navštevovali rovesníkov v
priateľských krajinách, aby poznali ich krajinu, kultúru a zdokonalili sa v anglickom jazyku.
Začiatkom decembra prišlo do Dolného Kubína 21 detí s deviatimi pedagógmi. Ubytovaní
boli v rodinách žiakov v Kňažej. Pedagógovia a žiaci z Dolného Kubína pripravili
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zahraničným návštevníkom bohatý program. Navštívili Oravský hrad, skanzen v Zuberci a
Oravskú priehradu. Veľký úspech mali tvorivé dielne, kde sa zahraniční návštevníci zoznámili
s páraním peria, pletením košíkov i s tradičnými priadkami.
Základná škola Martina Kukučína poskytovala základné vzdelanie pre 657 žiakov v 31
triedach. Všetci žiaci prospeli, znížené známky zo správania ku koncu školského roka mali 4
žiaci. Riaditeľkou školy bola Mgr. Katarína Števonková. V ŠSZČ pracovalo 23 krúžkov, v
ktorých bolo zaradených 401 žiakov.
Na II. stupni bolo zriadených 7 tried s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. Žiaci v
týchto triedach sa venovali atletike, futbalu, volejbalu a ľadovému hokeju. Aj z toho dôvodu
bola dôležitá spolupráca školy s jednotlivými športovými oddielmi v meste. Spájala sa tu
reprezentácia školy s reprezentáciou mesta. Žiaci školy dosiahli v tejto oblasti pekné
výsledky, čoho dôkazom boli umiestnenia v okresných, krajských, oblastných, ale aj
celoslovenských súťažiach.
V škole bola rozvinutá mimoškolská činnosť – Školský klub detí, Školský internetový
klub, Školská knižnica, ŠSZČ, Občianske združenie Kukučínka.
Školský vzdelávací program Škola úspešného života bol orientovaný na žiaka, rešpektoval
jeho individuálne potreby a osobné zvláštnosti. Vedenie školy, spolu s pedagógmi sa zameralo
na zlepšenie výchovno-vyučovacích výsledkov, slušného správania sa, elimináciu
záškoláctva, šikanovania, porušovania Vnútorného poriadku školy. V škole pracovala
špeciálna pedagogička, ktorá vo výraznej miere pomáhala deťom s problémami, s poruchami
učenia i správania, integrovaným žiakom.
K ŠSZČ

bol zaradený aj Školský internetový klub (ŠIK), ktorý bol otvorený každý

pracovný deň v popoludňajších hodinách a mohli ho využívať všetci obyvatelia mesta i
okolia. Činnosť ŠSZČ

nebola len pravidelná, ale aj príležitostná. Počas predĺžených

vianočných prázdnin prebiehala v priestoroch školy činnosť pre deti, zabezpečovaná učiteľmi
školy. Činnosť detí bola rôzna: vychádzky do zimnej prírody, korčuľovanie, práca s papierom,
modelovanie zo sadry, športové hry v telocvični, práca s počítačom. Akcie ŠSZČ: výstava
ovocia a zeleniny, Európsky deň rodičov a škôl, víkendový pobyt – Dlhá nad Oravou (v
spolupráci s OZ Kukučínka) – ako odmena pre deti, ktoré úspešne reprezentovali školu,
púšťanie šarkanov a ich výstavka, Lego šampión, školské kolo v šachu, súťaž v streľbe zo
vzduchovky, majstrovstvá školy v stolnom tenise, Deň otvorených dverí v telocvični pre deti a
ich rodičov, súťaž v počítačových hrách v ŠIK-u, školská akadémia k 45. výročiu školy,
vianočný bazár, 3. žiacky ples, školská liga v mix basketbale,

regionálna súťaž

zdravotníckych hliadok – 1.,3. miesto. V školskom roku bol vydávaný školský časopis Mladé
letá, v škole pracoval žiacky parlament.
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V školskom klube bolo k 15. 9. 2012 218 detí a pracovalo v ňom 8 oddelení. Oddelenia
pracovali podľa výchovného programu pod názvom Miesto, kde sa cítim šťastný. Pre deti
organizovali množstvo popoludňajších akcií, výstav a súťaží. Spolupracovali a využívali
ponuku CVČ Domček, Oravskej knižnice a pod.
Škola zaznamenala viaceré úspechy v športe i v olympiádach. Do tretieho miesta boli
zaznamenané umiestnenia v Cezpoľnom behu - obvodovom kole, vo futbale na umelej tráve,
v Malom futbale, v Obvodnom kolo v bedmintone ZŠ, v Obvodnom kole v basketbale. V
predmetových súťažiach škola zaznamenala úspechy v Okresnom kole pytagoriády, Krajskom
kolo HK - Vajanského Martin, Okresnom kolo Hviezdoslavovho Kubína i v súťažiach:
Matematický klokan, Všetkovedko,

Okresné kolo výtvarnej súťaže Lesné požiare,

Kinderiáda, Čítame s Osmijankom, v Obvodnom kole súťaže mladých záchranárov CO.
Škola sa zapojila do projektov: Otvorená škola, ktorého cieľom je poskytnúť počítačovú
gramotnosť deťom školy, ich rodičom a verejnosti. Strom života – Modré z neba (v rámci dňa
zeme sa škola zapojila so súťaže Týždeň pre zem, ktorú pripravila organizácia Strom života.
Škola sa zúčastnila súťaže neziskovej organizácie Kvapka pod názvom Chráňme naše rieky a
potoky. Ďalším bol projekt Zelená škola. Jeho cieľom bolo vzbudiť celospoločenskú aktivitu
na pomoc ekosystému. Na škole pracovali ekohliadky. Plnili ekologické plány, monitorovali,
dokumentovali a upratovali okolie svojej školy.
V rámci regionálnej výchovy sa uskutočňovali viaceré akcie a zaujímavé aktivity.
Vyučujúci pripravili žiakom bohatý program, prostredníctvom ktorého spoznali nielen okolie
školy, ale aj históriu, historické budovy či život významných oravských dejateľov v regióne.
Vďaka aktivitám mesta Dolný Kubín sa žiaci zoznámili s tradíciami a zvykmi, ktoré sú
neodmysliteľnou súčasťou regiónu. Žiaci sa zapojili do mnohých projektov, vďaka ktorým
ukázali ako vnímajú svoj región. Prostredníctvom čítania oravských povestí spoznávali iné
mestečká a dedinky Oravy. Žiaci boli vedení predovšetkým k tomu, aby si vážili kultúrne
bohatstvo, dedičstvo po našich predkoch.
Základnú školu Petra Škrabáka navštevovalo v 18 triedach 404 žiakov (183 boli žiakmi
1. stupňa a 221 žiakmi 2. stupňa). Riaditeľkou školy bola Mgr. Magdaléna Kubisová,
zástupcom Mgr. Alexander Kováč, ŠSZČ viedla Mgr. Daniela Facunová, vedúcou školskej
jedálne bola Anna Bakošová. Celkovo v škole pracovalo 52 zamestnancov, z nich bolo 35
pedagogických, 1 špeciálny pedagóg a 1 asistent učiteľa. Školský klub (ŠKD) mal 6 oddelení
s 136 žiakmi. Počas roka bolo v ŠSZČ 26 krúžkov, pod vedením 21 interných a 4 externých
vedúcich. Do ŠSZČ bolo prihlásených 386 detí. Pri základnej škole pracovalo Združenie
Brezovček.
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Škola sa zameriavala na budovanie tradícií školy v nadväznosti na históriu, kultúru regiónu
a budovania národného povedomia, podporu využívania moderných technológií, zvyšovanie
kvality počítačovej gramotnosti a gramotnosť v oblasti cudzích jazykov.
Školu úspešne reprezentovali deti z detského folklórneho súboru Kolovrátok pod vedením
Anny Bakošovej a Mgr. Jany Konečnej, ktorý pôsobí na základnej škole.
Osvedčenou formou samosprávy žiakov na škole bol žiacky parlament, ktorého súčasťou
bolo kolégium programu Zelená škola. Parlament pod vedením Mgr. Magdalény Kubisovej a
Mgr. Daniely Facunovej pomáhal pri navrhovaní a organizovaní celoškolských aktivít.
Súčasťou parlamentu bolo Detské kráľovstvo. Na začiatku školského roka bola už tradične
organizovaná imatrikulácia prvákov pri ktorej kráľ s kráľovnou imatrikulovali prvákov do
stavu prváckeho, čím sa stali pážatami detského kráľovstva. Na konci školského roka bolo
zorganizované pasovanie štvrtákov do stavu rytierskeho ako budúcich piatakov.
Na podporu výchovnovzdelávacieho procesu boli organizované rôzne akcie: pracovné
dielne pre učiteľov, rodičov a žiakov, zamerané na prácu s PC, tvorivé dielne zamerané na
výrobu šperkov a vianočných ozdôb, výchovné koncerty a literárne pásma, besedy a
prednášky – so spisovateľkou Danušou Dragulovou Faktorovou, s mestským policajtom, so
sociálnou kurátorkou, so spisovateľkou Martou Hlušíkovou. V spolupráci s pracovníčkami
CVČ Domček sa druháci zúčastnili kvízu Prírodný milionár. Deviataci školy pripravili
škôlkarom XIII.MŠ a všetkým spolužiakom školy program na Mikuláša v kostýmoch
Mikuláša, anjelov a čertov. Siedmaci zorganizovali Valentínsky deň.
ZŠ zrealizovala projekty: Pomáhajme si navzájom - v spolupráci s Občianskym združením
Brezovček (podporený Úradom vlády SR). Aktivity boli zamerané na prevenciu proti
drogovým závislostiam a na aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi v škole.
Ďalšími projektmi boli: Recyklohry, Zbieram baterky, Moja família, Občan. V spolupráci s
Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka sa realizoval projekt Už som prvák, už viem čítať.
Cieľom bolo oboznámiť prvákov s verejnou knižnicou a vzbudiť záujem o čítanie. Škola
vydávala časopis Ihla, ktorý informuje o dianí v škole.
V rámci programu Zelená škola bolo skrášlené okolie školy. Podarilo sa získať certifikát
Zelenej školy a vlajku Eco school.
Pozoruhodné výsledky dosiahli žiaci školy v športových súťažiach. Vo vybíjanej si žiačky
5.-7. ročníka vybojovali 2. miesto. V Oravských športových hrách získal Silvester Hlavaj 1.
miesto v plávaní na 50m, 25m. Vo futbale boli úspešní žiaci 5.-6. ročníka. Získali 3. miesto.
Malí žiaci vybojovali 1. miesto v súťaži Vrútky - CUP. V malom futbale sa žiaci umiestnili na
3. mieste, v basketbale na 2. mieste.
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Talent, vedomosti a snahu vyniknúť preukázali žiaci vo vedomostných, recitačných a
výtvarných súťažiach na okresnej, ale aj celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. V okresnom
kole matematickej olympiády sa umiestnili Andrea Mikulášová (1.miesto), Maroš Katreniak
(2.miesto), Lucia Bečková (1.miesto), Katarína Studeničová (1.miesto), Dominik Kojs (1.
miesto), Michal Mikluš (1.miesto). V obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína udelila porota
Lucii Bušovej 3.miesto. V okresnom kole olympiády z dejepisu sa na 1.mieste umiestnil
Dominik Kojs a Andrea Mikulášová a na 3.mieste Emil Bečka.
V medzinárodnej literárnej súťaži Päť slov získal 2.miesto Róbert Pápež a 3.miesto Andrej
Senko. V celoslovenskej matematickej súťaži KLOKAN sa vynikajúco umiestnil Martin
Tretina, Branislav Mahút (1.miesto), Anna Majdišová (1.miesto). V okresnom kole olympiáde
zo slovenského jazyka získala Katarína Studeničová 1.miesto. V okresnom kole geografickej
olympiáde dosiahol Emil Bečka, Marek Bakala (1.miesto), Ivan Mahút (2.miesto). Veľké
úspechy zaznamenali žiaci školy vo výtvarných súťažiach. V medzinárodnej detskej výtvarnej
súťaži Vianočná pohľadnica získala Denisa Fričová 1.miesto, Lea Belopotocká 3.miesto. V
súťaži Vianočný pozdrav pre knižnicu získali medzinárodnú cenu žiačky Ema Vrábľová,
Petronela Ižová, Nina Nejedlíková a v celoslovenskej súťaži Maľujeme s PRIMALEXOM
bola úspešná Simona Bakalová. V medzinárodnej výtvarnej súťaži Zelený svet získala cenu
Michala Sláviková.
ŠSZČ okrem pravidelnej činnosti organizovalo aj príležitostnú činnosť vo forme
jednorazových podujatí pre príležitostných záujemcov (exkurzie, tvorivé, pracovné dielne,
vychádzky, sústredenia, návštevy divadelných predstavení, besedy, kvízy ...).
Škola spolupracovala s mestom Dolný Kubín, so Združením Brezovček, Združením Orava,
MsKS, ZUŠ, CPPaP, Oravskou Knižnicou A. Habovštiaka, Centrom Zdravia, mládežníckymi
organizáciami a športovými klubmi a inými.
Počas letných prázdnin bol pre deti prvýkrát zorganizovaný denný detský letný tábor Či
škaredo, či pekne, leto s nami bude pekné. Zúčastnilo sa ho 19 detí.
V zariadení školského stravovania pracovalo 7 zamestnancov. K 31. 12. 2012 malo 360
stravníkov. Realizovalo mliečny program, zdravé stravovanie, pitný režim.
Cirkevnú spojenú školu v Dolnom Kubíne navštevovalo 403 žiakov, z toho MŠ 65 detí,
ZŠ 252 žiakov a osemročné gymnázium 86 žiakov (15 tried ZŠ, 3 triedy MŠ a 4 triedy
osemročného gymnázia). Riaditeľom školy bol Mgr. Ľudovít Mačor a vo vedení pracovali
Mgr. Jana Mešková, Mgr. Jana Lonská, Otília Jurigová a Mgr. Adriána Laštíková. V škole
pracovalo 31 pedagogických a 15 nepedagogických zamestnancov.
Pri škole existovalo občianske združenie „Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri
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cirkevnej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne“. Jeho základným poslaním bolo
spolupracovať s vedením Cirkevnej spojenej školy na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho
procesu. Cirkevná spojená škola sa úspešne zapájala do národných i medzinárodných
projektov týkajúcich sa skvalitnenia a modernizácie vzdelávania, vybavenosti školy a jej
priestorov, energetickej hospodárnosti prevádzky školy a podobne. Pracovalo sa na základe
výziev na projektoch financovaných z fondov EU.
Škola mala úspešných žiakov - športovcov, ktorí školu reprezentovali v celoštátnych,
krajských, obvodných a regionálnych kolách v letnom a zimnom biatlone, bežeckom
lyžovaní, cezpoľnom behu, lesných behoch lyžiarov, streľbe zo vzduchovky, stolnom tenise,
futbale, florbale, atletike, volejbale, basketbale: Patrik Šoch, Adam Šoch, Martin Ďurota, Eva
Diešková, Adam Brenkus, Filip Urbaník, Vojtech Beňuš, Matej Kováčik, Tomáš Badáň,
Michaela Povalová, Ján Pavol Maretta, Martin Zanovit, Emília Púčková, Lucia Lachová,
Veronika Slamková, Sára Machajová, Samuel Machaj, Juraj Dieška, Samuel Šoch, Michal
Dušan Záhradník, Klaudia Kavuljaková.
Viacerí žiaci boli úspešnými riešiteľmi predmetových súťaží a olympiád obvodných a
krajských kôl. Fyzikálna olympiáda: Peter Kormaňák, Tomáš Gič. Geografická olympiáda:
Martin Zanovit Andrej Štyrák, Róbert Zvara. Najúspešnejší riešitelia matematických súťaží:
Matej Kiska, Tomáš Straka, Peter Nemček. Technická olympiáda: Martin Šinál. Olympiáda z
anglického jazyka: Dorota Lakoštíková, Andrej Štyrák, Kristína Slamková. Olympiáda zo
slovenského jazyka: Michaela Leginusová. Žiaci získali popredné umiestnenia aj v rôznych
umeleckých súťažiach: Hviezdoslavov Kubín, Oravský mikrofón, Dilongova Trstená, A slovo
bolo u Boha, Dilong Star, Slávik Slovenska, Mladá slovenská poviedka, výtvarné súťaže.
Najväčšie úspechy získali: Eva Diešková, Nina Krupová, Sára Machajová, Lucia Orošová,
Zuzana Kováčiková.
Počas školského roka pracovalo v ŠSZČ celkom 38 krúžkov zameraných na prírodné vedy,
cudzie jazyky, šport, informatiku, kultúru, umenie a zdravovedu. Navštevovalo ich 245 žiakov
a viedlo ich 18 vedúcich.
Škola sa zapojila do niekoľkých projektov: „Tehlička pre Afriku ,„Stužka za nenarodené
deti“, recyklačného programu Recyklohry, do celoslovenskej akcie „Vyčistíme si Slovensko".
V spolupráci s katolíckou charitou sa škola zapojila do projektu „Zmena klímy sa ma
netýka, naozaj?“ – zameraný na klimatické zmeny, ktoré ovplyvňujú život v Afrike. Žiaci a
učitelia CSŠ pripravili kultúrne podujatia pre verejnosť v MsKS v Dolnom Kubíne: „Vnúčatá
starým rodičom“, „Kytica vďaky matkám“ a „Vianočná akadémia“.
Počas „Týždňa Zeme“ boli pre žiakov prvého stupňa pripravené besedy, vytváranie
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mozaiky, čistenie okolia školy, počítačové prezentácie a súťaže. Žiaci druhého stupňa sa
zúčastnili na besedách s RNDr. Oľgou Removčíkovou a s Mgr. Tomáňom, spojených so
zaujímavým výkladom a s premietaním diapozitívov a fotodokumentáciou, uskutočnených v
spolupráci s Domčekom a Oravským múzeom pri príležitosti Dňa Zeme - 22.apríla,
Svetového dňa životného prostredia.
Objektom záujmu školy bola aj starostlivosť o hroby kňazov na historickom cintoríne.
Cirkevná škola a jej priatelia usporiadali ďalší ročník plesu. V roku 2012 sa niesol v
ľudovom a farmárskom duchu pod názvom Na gazdovskom dvore. V roku 2012 škola
oslávila 20. výročie svojho vzniku. Cez prah školy žiaci prešli prvýkrát 1. februára 1992, keď
bola škola otvorená slávnostnou svätou omšou. Vyučovanie začalo 3. februára druhým
polrokom 1991/1992. Oslavy sa konali 20. februára. Začali svätou omšou vo farskom kostole,
ktorú celebroval spišský pomocný biskup Andrej Imrich. Samotné oslavy sa konali v
priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne vzdelávalo 592 žiakov v 19 triedach.
Z toho bolo 12 tried štvorročného štúdia, kde študovalo 386 žiakov a 7 tried v osemročnom
štúdiu s 206 žiakmi. Riaditeľom školy bol Mgr. Peter Hacaj. Gymnázium má veľmi dobrú
spoluprácu so základnými školami v meste. Záujem o štúdium bol na tejto škole aj v roku
2012 veľký. V spolupráci so zriaďovateľom školy sa podarilo zrealizovať prístavbu školy, v
ktorej sa nachádza športová hala a nové dokončené učebne cudzích jazykov.
Veľký úspech dosiahol žiak Sexty Juraj Jonák, keď na celoslovenskom výbere Olympiády
mladých vedcov IJSO 2012 postúpil medzi šiestich najúspešnejších, ktorí 1.12.2012 - 10.12.
2012 reprezentovali Slovensko na 9. olympiáde mladých vedcov z celého sveta v Teheráne.
7. decembra 2012 sa zmiešané družstvo sexty a oktávy v zložení: Juraj Surovčík, Ján
Šubjak, Andrej Mlynarčík, Ivana Mrázová, Zuzana Mičková zúčastnili Fyzikálneho náboja v
Bratislave.
Študenti získali prvé miesto na medzinárodnom divadelnom festivale Deutsch in szene v
talianskom Turíne. Ocenenie bolo výsledkom štvorročnej práce ôsmich dievčat a jedného
chlapca, profesorky nemčiny a divadelných odborníkov.

Gymnázium bolo zapojené do

projektu Školy – partner budúcnosti, ktorí riadil Goetheho inštitút na Slovensku. Zmyslom je
podpora vyučovania nemčiny. Vďaka inštitútu a vyslanca Spolkovej republiky Nemecko
mohli Kubínčania nacvičovať aj s divadelnými pedagógmi z Berlína.
Obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne

navštevovalo 501 študentov v študijných

odboroch obchodná akadémia, sociálno-právna činnosť, daňové služby a sociálno-výchovný
pracovník. Riaditeľkou školy bola Ing. Vilma Janotíková. Škola má za sebou viaceré úspechy
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svojich žiakov i pedagógov. Škola získala 1.miesto v krajskej súťaži Dobré správy
samosprávy o najlepšiu powerpointovú prezentáciu o kompetenciách krajskej samosprávy, 1.
a 2.miesto na majstrovstvách Európy v kickboxe a 3.miesto na majstrovstvách Európy v
streľbe. V projektovej činnosti sa škola podieľala na modernizácii vzdelávania v projekte
Učíme sa inovatívne, kreatívne, hravo. Obchodná akadémia bola aj akreditovaným testovacím
centrom systému ECDL, čo bol nadnárodný kvalifikačný program pre získanie základnej
počítačovej zručnosti. Certifikát ECDL deklaroval skutočnosť, že jeho držiteľ úspešne
absolvoval medzinárodne stanovené kvalifikačné testy z oblasti informačných technológií a
jeho znalosti sú na stanovenej úrovni.
Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín. Počet žiakov 262. Počet tried 10. Počet
pedagogických zamestnancov 29. Riaditeľom školy bol PaedDr. Peter Takáč.
Žiaci a zamestnanci školy sa pravidelne prezentovali na verejnosti na aktivitách
zameraných na poskytovanie prvej pomoci, zúčastnili sa celoslovenskej súťaže v Dunajskej
Strede a medzinárodnej súťaže v Dečíne. So SZŠ Dečín spolupracovala

na základe

partnerskej zmluvy v nasledujúcich činnostiach: vzájomný kontakt formou pracovných
návštev, spolupráca na projektoch, študijné pobyty žiakov a zamestnancov, spolupráca pri
organizovaní kultúrno-spoločenských vedomostných a športových aktivitách.
Žiaci a zamestnanci školy spolupracovali na aktivitách s SČK DK, Ligou proti rakovine
(Deň narcisov), Modrý gombík, Červené stužky. Škola vydávala školský časopis " Uzlík ".
Škola zorganizovala pre svojich žiakov, zamestnancov a ich

rodinných príslušníkov

poznávacie zájazdy po Slovensku a v zahraničí (Viedeň, Krakov).
Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín Počet žiakov 233. Počet tried 12.
Počet pedagógov 31. Riaditeľom školy bol Ing. Jozef Mihalko.
Škola čelila veľkým problémom kvôli neustálemu poklesu počtu žiakov. Škola v snahe
spopularizovať stredné odborné vzdelávanie v regióne zorganizovala 2. ročník technickej
olympiády určenej pre žiakov 2. stupňa základných škôl. V spolupráci s mestom a firmami
v regióne prezentovala potrebu

strojárskych profesií, ktoré sú pre firmy v meste veľmi

potrebné.
Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín vzdelávala 839 žiakov v 34
triedach. Riaditeľom bol Mgr. Dušan Štrifler, zástupcami pre teoretické vyučovanie boli
RNDr. Peter Ištván a Ing. Eva Tabačková, zástupcom pre praktické vyučovanie bol Ing. Miloš
Kramer. V škole pracovalo 79 pedagogických a 31 nepedagogických zamestnancov.
Škola sa prezentovala rôznorodosťou a pestrosťou akcií. Každý učebný či študijný odbor
sa prezentoval tým, že bol pod spoločenskou kontrolou. Ich činnosti, hlavne pri praktickom
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vyučovaní, sú verejnosti prístupné v zariadeniach školy pre praktické vyučovanie, školské
reštaurácie, vrátane školskej jedálne, školské kaderníctva, školské kozmetiky a stavebné a
stolárske pracoviská. Žiaci sa zúčastnili na rôznych súťažiach a na pracoviskách zmluvných
fyzických či právnických osôb, vrátane zahraničných partnerov: ČR, Poľsko, Rakúsko, SRN,
Taliansko, Kréta, Cyprus Lichtenštajnsko. Škola zabezpečila rôzne spoločenské aktivity,
okrem iného i pri návštevách vládnych a zahraničných predstaviteľov v súčinnosti so ŽSK.
Najväčšie úspechy školy: 20. 1. 2012 Celoslovenské kolo Nicolaus cup Bratislava, 1.
miesto, 20. – 22.3. 2012 Medzinárodná súťaž VI. Ročník Cassovia cup 2012 Košice – 1.
miesto - absolútny víťaz, 25. –26. 4. 2012 Top Gastro Slovakia 2012 Námestovo: Barman:
1.miesto, 2 x 3.miesto, Čašník: 2.miesto, Kuchár: 1.miesto, 25. – 24. 4. 2012 medzinárodná
súťaž praktických zručnosti a odborných vedomostí v odbore murár v Nitre Murár 19.ročník:
jednotlivci -12. a 27.miesto, družstvo – 11.miesto, 4.4. 2012 medzinárodná kaderníckokozmetická súťaž Odry ČR –Ateliér fantázie KAD – B. Kytková, KOZ –A. Babicová a
Gombalová: jednotlivci: 1.miesto – líčenie, 1.miesto – účes ; družstvo: 1.miesto – celkové
prevedenie a vzhľad a 1.miesto –a bsolútny víťaz.
SOŠ podnikania mala v 4 triedach 47 žiakov, ktorí sa vzdelávali v študijnom odbore
Škola podnikania. Riaditeľkou školy bola Ing. Alena Hrivnáková. Pozitívom školy bola
zamestnanosť absolventov alebo ich umiestnenie na vysokej škole a moderné technické
vybavenie školy. Negatívom bol medziročný pokles žiakov, škola dokonca v septembri 2012
neotvorila 1. ročník. Škola sídlila v priestoroch bývalej ZŠ Nemocničná.
Súkromné bilingválne gymnázium navštevovalo 73 žiakov v 4 triedach. Riaditeľkou
školy bola Ing. Alena Hrivnáková, vedúcim učiteľom bilingválneho gymnázia bola Mgr.
Ľubomíra Ferancová. Bilingválne štúdium bolo päťročné, rozdelené do dvoch častí. Škola sa
vyprofilovala ako biligválne gymnázium zo zameraním na ekonómiu, právo a predmety
súvisiace s medicínou. Keďže to bolo v regióne jediné anglické bilingválne gymnázium
o školu bol zo strany verejnosti značný záujem.
Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš. Základná škola mala k 15.09.2012
26 žiakov v ročníkoch 1.- 4., materskú školu navštevovalo 17 detí. Riaditeľkou školy bola
PaedDr. Martina Hojová. Na vyučovacích hodinách škola využívala Montessori pedagogiku,
s cieľom podporovať u žiakov prirodzenú túžbu učiť sa vytvárať priateľský vzťah medzi
učiteľom a žiakom a podporovať schopnosť učiteľa pozitívne motivovať žiakov. Škola sa
zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan.
28. septembra 2012 sa žiaci zúčastnili kultúrno-výchovného podujatia História bližšie k
deťom a mládeži, ktoré sa uskutočnilo na Oravskom hrade. Žiaci sa zapojili do súťaže Ekohry
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– tvoríme a chránime. Vo výstavnej sieni Suterén 06 v Župnom dome bola 2. októbra 2012
otvorená výstava Modrý kryštál, ktorú žiaci školy pripravili z odpadového materiálu. V
spolupráci so žiakmi SZUŠ Jánoš škola pripravila muzikál Pani zima.
Základné umelecké školy. Mesto sa mohlo pochváliť existenciou dvoch vlastných
umeleckých škôl. Obidve dosahovali výborné výsledky. Talenty pre Európu, Violino
Arvenzis, Bohúňova paleta, Inšpirácie, Festival Ivana Ballu sa stali medzinárodnými
podujatiami, známymi nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Obidve školy reprezentovali
mesto aj množstvom iných podujatí. Úspory v meste však neobišli ani tieto školy, ba vznikla
myšlienka zlúčiť obidve školské zariadenia a tak ušetriť finančné prostriedky. V roku 2012 sa
tento zámer nerealizoval.
Základnú umeleckú školu Petra Michala Bohúňa navštevovalo 707 žiakov v troch
odboroch. Riaditeľom školy bol Leonard Vajdulák, od 12.03.2012 sa stal riaditeľom Mgr.
Michal Janiga. Dobré výsledky školy čiastočne zatieňovalo riešenie niektorých jej problémov
na verejnosti. Hneď v prvom čísle novín My Oravské noviny bol uverejnený rozsiahly článok
s názvom Ad: Kauza ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne, so stanoviskom Jána Šimúna,
predsedu rady školy. Podáva v ňom vysvetlenie k situácii.
Zmenou riaditeľa škola už nepokračovala v podnikateľskej činnosti s názvom ArtAIR
Center (AAC), vykonávanej v kine Choč. Technika, ktorá bola využívaná na podnikateľské
účely, zostala majetkom školy. Odbor počítačová grafika nebol zrušený.
Mesto v záujme informovanosti občanov a objektívneho pohľadu na dianie v Základnej
umeleckej škole Petra Michala Bohúňa od 16. januára 2012 zverejnilo všetky materiály
týkajúce sa kontroly v tejto škole na svojej webovej stránke.
V roku 2012 sa uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta.
Súťaž vznikla v roku 1997 na základe iniciatívy výtvarného odboru školy, za podpory
Ministerstva školstva Slovenskej republiky a v spolupráci s Mestským múzeom v Bielsku
Bialej so zameraním podporovať detskú výtvarnú tvorivosť. V priebehu rokov sa táto súťaž
prepracovala medzi najrenomovanejšie výtvarné súťaže v rámci celého Slovenska. Určite
mala na tom zásluhu dlhodobá a cieľavedomá práca pedagógov výtvarného odboru ZUŠ P. M.
Bohúňa, a tiež spolupráca s pedagógmi Katedry výtvarnej výchovy Katolíckej univerzity v
Ružomberku. Porotu pre výber ocenených prác tvorili známi slovenskí výtvarníci Doc. Ján
Kudlička, akademický maliar, Doc. Pavol Rusko, akademický maliar a PaedDr. Marta
Bošelová, akademická maliarka, spolu s pracovníkmi Mestského domu kultúry v Bielsko
Bialej. Každoročne bola udeľovaná hlavná cena. Ostatné ocenené práce v maľbe, kresbe,
grafike a kombinovanej technike sa delili na štyri základné pásma - zlaté, strieborné a
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bronzové pásmo a na čestné uznania.
19. novembra 2012 sa v priestoroch školy vyberali práce 15. ročníka Bohúňovej palety.
Oproti iným rokom bolo prihlásených menej prác, čo však kvalitu neovplyvnilo. Porota
poukázala na vysokú úroveň prác v kategórii kombinovaná technika. Do súťaže sa zapojilo
147 škôl, z toho 112 zo Slovenska a 35 z Poľska. Celkový počet prác bol 1 862. Z nich porota
ocenila 376 výtvarných prác. Vynikajúce hodnotenie dosiahli žiaci výtvarného odboru ZUŠ P.
M. Bohúňa. Určite to ovplyvnila skutočnosť, že žiaci a pedagógovia tejto školy boli
každoročne prostredníctvom výtvarnej súťaže Bohúňova paleta konfrontovaní s prácami z
celého Slovenska i južnej časti Poľska. Bola to pre nich veľká inšpirácia.
Základnú umeleckú školu Ivana Ballu navštevovalo 660 detí. Škola bola úspešná na 18.
husľovej dielni v Žiline. Najväčším úspechom talentovaných huslistov v roku 2012 bola účasť
na Celoslovenskej interpretačnej súťaži žiakov ZUŠ – Schneiderova Trnava. Zúčastnili sa aj
súťaže Talenty pre Európu v Dolnom Kubíne a 9. mája prestížnej európskej Kocianovej
husľovej súťaže v Ústí nad Orlicí.
V rámci výchovno-vzdelávacích aktivít škola organizovala alebo sa aktívne zúčastnila 37
podujatí organizovaných v rámci mesta, ale aj v rámci celého Slovenska. Treba ešte spomenúť
Novembrový koncert pre mesto, výtvarnú výstavu Inšpirácie 2012 a 17. ročník hudobného
festivalu Ivana Ballu. Aktivít sa zúčastnilo viac ako 436 žiakov a pedagógov.
Centrum voľného času DOMČEK prešlo viacerými racionalizačnými opatreniami, ktoré
boli zamerané na úsporu finančných prostriedkov. CVČ prešlo postupným znížením počtu
pedagogických a prevádzkových pracovníkov. Koncom roku ostali

v CVČ už len 4

pedagogickí a 2 nepedagogickí zamestnanci. Riaditeľom CVČ bol PaedDr. Ján Pečeňák.
Začiatkom roka došlo k presťahovaniu ZOO- klubu z priestorov na Janoškovej ulici do
priestorov CVČ Lucenkova. Znížil sa počet chovného inventára s cieľom znížiť náklady na
krmivo a vlastnú prevádzku ZOO - klubu. Domček sa venoval niekoľkým okruhom činnosti.
Prvou bolo organizovanie predmetových a športových súťaží v spolupráci so školami. Ďalšou
bola prázdninová a víkendová činnosť. Treťou bola príležitostná, nepravidelná záujmová
činnosť, počas ktorej deti mali možnosť po vyučovaní, od 11.00 do 19.00 hod. využívať
priestory CVČ hlavne na hry. Tieto okruhy mali zostať dočasne zachované. Koncom roku
2012 CVČ zrušilo pravidelnú záujmovú činnosť. Úprava sa dotkla takmer tisícky detí, ktoré
pravidelnú záujmovú činnosť navštevovali.
V meste okrem CVČ Domček pôsobili na školách aj školské strediská záujmovej činnosti,
ktoré medzi sebou súperili o žiakov a vzdelávacie poukazy. Aj táto skutočnosť viedla
k zriaďovateľa CVČ k zamysleniu sa nad prehodnotením koncepcie podpory voľnočasových
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aktivít, stanovenie priorít a foriem podpory.
Materské školy. Mesto Dolný Kubín je zriaďovateľom siedmych materských škôl: MŠ
III. Obrancov mieru, MŠ V. Na Sihoti, MŠ VII. Námestie Slobody, MŠ XIII. Odbojárov, MŠ
XVIII. Chočská, MŠ pri ZŠ Komenského v Kňažej a MŠ XIX. Záskalická, ktoré spolu
navštevovalo 608 detí. Riaditeľkami boli: Stela Mihálová, Mgr. Nela Michalicová, Mgr. Alena
Buganová, Mgr. Eva Šaligová, Alena Zvarová a Alena Halašová.
Dňa 21. júla 2012 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.
VPV – ARWA, n. o. poskytovala v roku 2012 všeobecne prospešné služby v oblasti
vzdelávania v regióne Oravy. V roku 2012 boli uskutočnené vzdelávacie odborné semináre
zamerané na zákony súvisiace s verejným obstarávaním, o slobodnom prístupe k informáciám
a iných. Tréningy boli okrem iného zamerané na odbúravanie stresu, na práce s textovým
editorom, orientácia vo svete financií a iné. Pod záštitou primátora Mesta Dolný Kubín
Romana Matejova bola zorganizovaná medzinárodná konferencia pod názvom Zdravá škola +
Zdravá strava = Cesta k zdraviu.
VPV ARWA organizovala kurzy zamerané na pomoc pri vzdelávaní v cudzích jazykoch,
matematike, slovenskom jazyku a informatike. V spolupráci s Mestom Dolný Kubín
realizovala kurzy na podporu počítačovej gramotnosti pre nezamestnaných občanov a
občanov v hmotnej núdzi so zreteľom na možnosti využitia na trhu práce.
V rámci podporovania mimoškolských aktivít bola spolupráca so základnými školami v
Dolnom Kubíne zameraná na zmysluplné trávenie voľného času realizovaním prázdninových
aktivít v spolupráci so ŠSZČ pri ZŠ s MŠ v Kňažej.
V roku 2012 boli realizovaný projekt: Mladí ľudia menia Dolný Kubín a robia ho lepším.
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia a záujmu mladých ľudí o dianie vo
svojom meste. V spolupráci s Občianskym združením Štvorlístok n. o. zorganizovala projekt
Koleso zdravia. Cieľom projektu bolo netradičným spôsobom zvýšiť motiváciu žiakov a
rodičov k ochrane zdravia a zlepšovať ich zručnosti pri osvojovaní si poznatkov o zdravom
spôsobe života. Ďalším projektom bol projekt To, čo viete vy, budeme vedieť aj my – projekt
zameraný na zbližovanie generácií.
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Kultúra
TV DK
Dolnokubínska televízia sa už po piatykrát zúčastnila prehliadky tvorby regionálnych
televízií v Čechách a na Slovensku KAFKA 2012. Svoju zbierku ocenení v Kopřivnici
rozšírili na osem. V porote sa tam stretli odborníci z televíznych staníc ČT, ČT 24, TV
Markíza, vysokoškolskí pedagógovia i riaditeľka marketingovej agentúry. Zaujala ich súťažná
reklama Najkrajší výhľad z okna. Tvorcovia kameraman Anton Paluga a redaktorka Zdenka
Prílepková za ňu získali 2. miesto v kategórii reklám.
22. októbra 2012 TV DK oslávila 15 rokov svojho trvania. Televízia dostala licenciu v
roku 1997. Odvtedy odvysielala nespočetné množstvo programov, v ktorý informovala
občanov o dianí v meste.
Od prvého decembra došlo v dolnokubínskej televízii k znižovaniu počtu zamestnancov.
Odišli dvaja z piatich zamestnancov. Koncom roka sa uvažovalo o zrušení televízie.
Hlasovanie v zastupiteľstve skončilo remízou a teda televízia prežila.

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín (MsKS)
Dovážaná kultúra (nakupované programy): január - Kubo, 2 x amatérske divadelné
predstavenie Veličná,; február - VSTUPTE!, divadelné predstavenie v podaní agentúry
Harlekýn Praha. V komédii hrali: P. Nárožný, J. Čenský, L. Švormová, L. Mrkvička,
Princezná so zlatou hviezdou - detské divadlo Clipperton Banská Bystrica; marec - Komu sa
nelení tomu sa zelení, 2 x hudobno-vzdelávací program H. A. N. Art B. Bystrica, Prípad
ružových papúč, divadelné predstavenie – DS P.A.Ľ.O. Dolný Kubín, Tanec medzi črepinami,
folklórne vystúpenie SĽUKu s Marekom Ťapákom, projekciou Pavla Barabáša, Kubínske
akordy, zábavný program, Na koho to slovo padne - bláznivá komédia s hviezdnym hereckým
obsadením R. Jakáb, J. Kemka, V. Kobielsky, M. Miezga, L. Latinák; máj - Zachráňte Kvinga,
detské divadelné predstavenie (divadlo Maska Zvolen), Zlaté hity sovietskeho Ruska, koncert
členov hudobného divadla Hvarna zo St. Peterburgu, Richar Müller, koncert Potichu tour 2 a
pol,; jún – Šťastné konce, 2 x nostalgická komédia Radošinského naivného divadla pod
režijnou taktovkou Juraja Nvotu a v hlavnej úlohe Stanislava Štepku; september LECHAYN, koncert židovských piesni, Kubínske akordy, zábavný program; október – Koza
alebo kto je Sylvia?, divadelné predstavenie divadla Aréna, v hlavnej úlohe s Jurajom
Kukurom, Emíliou Vašáryovou, Alexandrom Bártom, Milanom Markovičom, La Giola,
koncert troch operných spevákov, ktorí interpretovali populárne piesne v štýle belcanta;
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december - Bíle Vánoce Lucie Bílé orchester a zbor Petra Maláska, vianočný koncert.
Podujatia - Mesto občanom: január 1. 1. oslavy Nového roka 2012, 6. 1. Novoročný
koncert; február – 6. 2. vyhlásenie ceny Najlepší športovec roka 2011, 10. 2. Ples seniorov,
17. 2. Historický maškarný bál, 22. 2. Fašiangové podujatie; marec – 28. 3 oslavy Dňa
učiteľov; apríl - 4. 4. 67. výročie oslobodenia mesta Dolný Kubín, 14. 4 Tanečný Kubín,
krajské kolo; máj - 1.5 oslavy sviatku práce a dňa vstupu SR do EÚ, 8. 5. MDŽ – prijatie žien
u primátora mesta, 10. 5. Deň matiek – ZUMBA pre Vás, 14. 5. Tanečný Kubín –
celoslovenské kolo, 19.5. Bambiriáda, jún 20-23. 6. Hviezdoslavov Kubín - celoslovenská
prehliadka; júl - Kultúrne leto – nedeľné koncerty: Dychová hudba Tvrdošanka, Spevácka
folklórna skupina Orava, Folklórna skupina Rosička rosa, Fresh band, Samuel Lorinčík;
august – nedeľné koncerty: Ondrej Štyrák, Country Steps, Peter Medvecký a spol.; august:
oslavy SNP; september 21. 9. DNI MESTA, 22. 9 XXXI. Kubínsky jarmok; október - 17. 10.
Mesiac úcty k starším.
Vlastné podujatia: Veľkonočné trhy, Kubínsky jarmok, Katarínske trhy, Tanečný Kubín krajské a celoslovenské kolo súťaže v moderných tancoch, 58. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN –
celoštátna súťaž v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy a tvorbe DRK a DP, HIP
HOP DAY, Folkové Vianoce.
Podujatia organizované v spolupráci s občianskym združením Frčka a Žubrienky:
23. 3. 2012 Veľkonočná dielnička, 14. 12. 2012 Vianočné daleky – dielnička.
Z grantového programu KULTÚRNE POUKAZY realizovaného prostredníctvom
Ministerstva kultúry SR, pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a
pedagogických pracovníkov, sa na kultúrnych podujatiach podarilo vyzbierať 9 775 ks
kultúrnych poukazov, čo znamenalo zisk 9775 Eur. Kultúrne poukazy boli určené na
uhradenie vstupného na návšteve kultúrnych podujatí.
V priestoroch MsKS sa stretával Folklórny súbor Rosička Rosa , Spevácka folklórna
skupina Orava, Divadelný súbor Femina, Divadelný súbor PAĽO, Detský folklórny súbor,
súbor moderného tanca. Tieto súbory priestor užívali zdarma na základe zmluvy o spolupráci
za štyri vystúpenia ročne. Priestor MsKS využívali zdarma aj ďalšie subjekty: Materské
centrum Píšťalka, Matica Slovenská, Kardioklub a v roku 2012 začal priestory MsKS
využívať aj Klub nepočujúcich. Po jednom podujatí bezplatne využili priestor ďalšie subjekty:
ZUŠ P. M. Bohúňa - Polročný koncert 31.1.2012, Slov. zväz tel. Post. - členská schôdza
23.2.2012, ZUŠ I. Ballu - Festival Ivana Ballu 22.5. – 25.5.2012, ZŠ A. Radlinského - Deň
matiek 13.5.2012, Dolnoor. Nemoc - Benefičný koncert 24.6.2012, ZUŠ P. M. Bohúňa Záverečný koncert 29.6.2012, Slovenský zväz telesne postihnutých - Posedenie pri stromčeku
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4.12.2012, Filmový klub 23 VIDMO 2012 – 7.-8. 12. 2012.
Akcie vo výstavnej miestnosti: ZUŠ P. M. Bohúňa: Bohúňova paleta, Poslali ma naši k
vašim - 20. výročie vydavateľstva Buvik, Jánošík karpatský zbojník – 299 rokov od jeho
popravy, Insitná tvorba Miroslava Potomu, E 322, Stála expozícia Židovskej kultúry,
Inšpirácie – ZUŠ I. Ballu, Vianočná pohľadnica – Oravské kultúrne stredisko.
Fotogaléria: Výstava detských prác, Harmónia života, Zdenko Zaťko: Hory a ľudia, Máj
lásky čas, VII. MŠ: Šikovné ručičky, Ba chvála, vďaka ti, náš Slaničane (250. výročie nar. A.
Bernoláka), Fotoklub Orava, Fotoklub Obzor Žilina, Dolný Kubín mestečkom už 380. rokov,
VIDMO, Laura Baľáková: Svet okolo mňa.
Mimo výstavných priestorov sa uskutočnili výstavy: Oravskej knižnice A. Habovštiaka, ZŠ
Martina Kukučína, výstava zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb.
Kurzová činnosť: pohybové kurzy - Orientálne tance, Zumba, Kalanetika, Joga,
Zdravotné cvičenia. Svoj priestor MsKS na prenájom poskytovalo pre kurzy: Detská tanečná,
Kurz spoločenských tancov, Vyučovanie tanečného odboru. V spolupráci s tanečnou školou
MAESTRO bol organizovaný tanečný klub detí a tanečný kurz, spolu 38 členov. Okrem
uvedeného v prenajatých priestoroch Tanečnej sály realizovala kurzy súkromná ZUŠ Jánoš.
Projektové aktivity MsKS v roku 2011, realizované v roku 2012: 58. roč. Hviezdoslavov
Kubín - MKSR – podporené 8000 €, Odomkneme muziku – MK SR podporené 1500 €,
Ryšavá jarmočnica – MK SR podporené 1000 €, Mazel Tov (veľa šťastia) – Nadáciou Orange
podporené 1600 €. V roku 2012 boli podané projekty: 59. ročník Hviezdoslavov Kubín – MK
SR, Illešházy píše Viedni – MKSR, Stúpame na kolesách – MKSR.
Rosička rosa -15. výročie existencie súboru 24. 11. 2012. Predstavil sa v trojhodinovom
programe pod vedením Kamily Drengubjakovej. Súbor mal 28 stálych členov.
Femine patrili dosky Mestského kultúrneho strediska v sobotu 15. decembra. Malé
estrádne divadlo oslávilo tridsiatku a od uvedenia prvej divadelnej hry Čech a Nemec na
ochotníckej scéne uplynulo 170 rokov Femina predstavila prierez svojej tridsaťročnej tvorby.
Predstavili aj piesne z pripravovaného CD. Diváci sa tešili aj z vystúpenia Kremnického
divala v podzemí. Súbor Femina vznikol v roku 1981.
Medzinárodná filmová prehliadka VIDMO 2012
7. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO 2012 sa
konal v dňoch 6.–8. decembra 2012 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne. V priebehu troch dní bolo divákom premietnutých 65 horských a adrenalínových
filmov z 10 krajín sveta a to v deviatich premietacích blokoch. K sprievodným podujatiam
patrilo predpoludňajšie premietanie blokov horských a adrenalínových filmov pre školy (750
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žiakov), uskutočnili sa štyri výstavy horských fotografií a svoj prezentačný film z výstupu na
himalájske osemtisícovky uviedol Peter Hámor. Celkove VIDMO 2012 navštívilo 1695
návštevníkov. Programovým riaditeľom bol Patrik Bartoška.
13. ročník Kubínskych akordov. Milovníci hudby sa mohli 4. marca tešiť na interpretov,
ktorí postúpili z 12. kola pesničkovej súťaže. Vystúpila Zuzana Kolejáková, Jozef Kubala,
Ivana Záňová, Antónia Leginusová, Samuel Lorienčík, Martin Krakovský, Ľudovít Mundier,
Imrich Mihál, Anna Hunčagová. Hosťom programu bol Peter Vašek.
14. ročník Kubínskych akordov - z ôsmich súťažných pesničiek postúpili štyri. Najviac
zaujala pieseň Robinson v podaní Ľubice Palugovej a Ivety Hartiníkovej.
Vystúpilo aj Mladé divadlo Femina so scénkou Na našom dvore v réžii Evy Lofajovej.
Fašiangy – posledné tri dni pred Popolcovou stredou sa veselili starí i mladí. Lúčili sa s
najveselším obdobím roka – Fašiangami. Folklórna skupina Orava predstavila v Dolnom
Kubíne tradične fašiangové zvyky. Na záver sa Hviezdoslavovým námestím ozýval plač a
kvílenie žien. Veselá chasa v momente zmenila na smútočný sprievod. Lúčili sa s milovanou
družkou, basou uloženou na márach. Pochovávaním basy sa skončilo obdobie veselosti a
prišiel štyridsaťdňový pôst zakončený Veľkou nocou.
V roku 2012 pracovalo v MsKS 12 pracovníkov. V priebehu šiestich rokov sa počet
zamestnancov znížil o polovicu. O polovicu klesli aj dotácie mesta.
V jeseni na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vyzval primátor konateľov
mestských obchodných spoločností, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií, aby
navrhli opatrenia, ktoré by viedli k znižovaniu nákladov a k zefektívneniu činnosti. Návrhy
mali pripraviť do 9. novembra. MsKS muselo z 390 tisíc eur (rok 2012) znížiť rozpočet na
311 tisíc eur. Zrušené bolo kino a úspory malo priniesť zníženie prevádzkových nákladov.
Najväčšie náklady predstavovalo kúrenie. Dôvodom bolo nezateplenie budovy. Dotácia mesta
v roku 2012 bola 170 tisíc eur. Finančné prostriedky boli použité aj na zabezpečenie
pravidelných akcií, ktoré si objednávalo mesto – Deň detí, matiek, akcie pre seniorov,
Silvester a ďalšie. Počet zamestnancov sa znížil na 9.
Mesto Dolný Kubín začalo riešiť havarijný stav strechy. Jej časť bola opravená v roku
2011. V roku 2012 mesto získalo finančné prostriedky na druhú etapu rekonštrukcie.
Kino
Poslanci odsúhlasili ukončenie jeho prevádzky. Mestu chýbali peniaze na digitalizáciu, ale
aj na väčšie opravy objektu, niekdajšej synagógy. Od začiatku júla 2012 sa už v kine
nepremietalo. Kino Dukla, neskôr Choč fungovalo od roku 1973 v priestoroch bývalej
židovskej synagógy. Budova si žiadala značné náklady na opravu a digitalizáciu premietacích
zariadení 150 tisíc eur.
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“STARCOV POKLAD 2012 – 8. ročník Medzinárodnej prehliadky krátkych filmov”
8. ročník Medzinárodnej prehliadky krátkych filmov STARCOV POKLAD sa uskutočnil
15. až 17. novembra 2012 v priestoroch kina Choč v Dolnom Kubíne. Počas troch dní boli
premietnuté dva filmy pre školy, dva celovečerné filmy pre verejnosť a sedem hodinových
blokov krátkych filmov.
Projekt Starcov poklad 2012 bol finančne podporený z grantového programu mesta Dolný
Kubín „Šanca pre všetkých 2012“.
Nová kniha o meste
Dolný Kubín na historických pohľadniciach, dvestostranové dielo, autorom je Ján Gonos s
kolektívom. Knihu v štyristo kusovom náklade vytlačila Tlačiareň Vrábel Dolný Kubín.
Reprodukované pohľadnice sú zo zbierok Jána Gonosa, Františka Kováčika, Martina Králika,
Františka Kurillu, Juraja Mazúra a Anny Tisoňovej. Zahŕňajú obdobie od konca 19. storočia
do polovice 20. storočia.
Gäceľský areál
Ešte v nedávnej minulosti Gäceľský areál využívali občania Dolného Kubína na
vychádzky a oddych. Schádzali sa tu aj vodáci a turisti.
Občianske združenie 4time oslovilo majiteľa kempu so záujmom opäť oživiť tento priestor.
„Tília kemp Gäceľ je ideálne miesto blízko a zároveň bokom od každodenného zhonu.
Organizovali sme tu Rockový záber a vlani na jeseň 1. Gäceľský kotlík. Účasť nás utvrdila v
názore, že táto lokalita má potenciál na celé leto,“ povedal člen správnej rady o.z. Ján Šuvada.
Mesto Dolný Kubín tento nápad podporilo. Rovnako sa zachoval aj Obecný úrad v
Oravskej Porube. Organizátori našli pochopenie aj u ďalších organizácií a združení. Potom sa
mohlo prikročiť k spracovaniu scenára podujatí, ktoré boli rozvrhnuté na každý víkend od
júna do septembra.
„Pri koncipovaní takého scenára sa nedá očakávať, že vám každý víkend prídu tí istí ľudia.
Naším cieľom bolo poskladať program tak, aby oslovil celú rodinu, od najmenších po
najstarších, aby sa tam všetky vekové kategórie cítili dobre. Preto mali rodičia s deťmi vstup
zadarmo. Chceli sme samozrejme ponúknuť žánrovú rôznorodosť, teda, aby bolo každý
víkend niečo iné,“ vysvetlil svoje predstavy Ján Šuvada.
Možno konštatovať, že predstavy sa naplnili, veď až 70 % návštevníkov Gäceľského
kultúrneho leta tvorili rodičia s deťmi.
„Bolo naozaj super vidieť mladých aj starších, ako sa zabávajú. Mali sme tu vyše 70ročných Holanďanov, ktorí spočiatku vyvaľovali oči na to, čo tu robíme, potom pretancovali
skoro celý večer a ďakovali nám, že takú zábavu naposledy zažili, keď mali dvadsať. Iste nie
každý víkend vyšlo počasie, nie vždy tu bolo plno, ale myslím si, že sme znovu oživili peknú
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tradíciu. Aj preto sa majitelia kempu zaoberajú myšlienkou na vybudovanie cyklotrás, ktoré
by mohli využívať aj in–line korčuliari,“ zhodnotil Ján Šuvada.
Medzinárodný deň detí: 2. 6. 2012 bol na Gäceli pripravený bohatý program pre deti.
Uskutočnili sa tam súťaže pre deti (rybolov, skok vo vreci, hod do rytiera, skladanie puzzle,
šerm, streľby z luku, o dvanástej ukážky výcviku psov). Poobede sa deti mohli zoznámiť s
činnosťou Hasičského záchranného zboru, potom to bolo detské divadielko, scénka skupiny
historického šermu Ricasso – Boj o tureckú truhlicu. Nechýbala trampolína a nafukovadlá, ba
i jazda na koňoch.
15. Rockový záber – 2012: Pätnáste pokračovanie najstaršieho oravského festivalu
Rockový záber sa uskutočnilo 5. 6. 2012 – 16. 6. 2012. Výborné kapely, celková dobrá
organizácia, skvelí návštevníci a dobré počasie, tak sa s odstupom času hodnotilo toto
podujatie. Svoje zohral aj večerný čas, ktorý vytiahol veľa rockových fanúšikov z domovov.
Snažili sa aj domáce kapely, ktoré prijali pozvanie organizátorov.
Katapult, Konflikt Hex, Zóna A, ale aj ďalšie známe kapely vyburcovali tisícku
poslucháčov.
Gäceľské synkopy 21. 7. 2012. Pred početným obecenstvom vystúpila dolnokubínska
skupina FRESH BAND.
Gäceľský revival – účinkovalo viac kapiel, autentické ukážky bojov zo Slovenského
národného povstania.
Gäceľský krígel - 25. 8. 2012.
Šermiari aj sokoliari – prehliadka starých zbraní, streľba z kuší, predstavili sa sokoliari so
svojimi dravcami.
Gäceľské leto ukončila drezúra a parkúr – 6. 9. 2012. Záujem občanov prevýšil
očakávania.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Začiatkom roka 2012 Oravská galéria svojim návštevníkom umožnila nahliadnuť do
jedinečného spôsobu života a myslenia ľudí v krajine draka, prostredníctvom výstavy v Malej
výstavnej sieni Župného domu. Takmer štyridsať diel, maľba a airbrush dopĺňali plastiky,
fotografie i pozlátená váza dynastie Ming. Súčasné čínske umenie priviezli na Oravu rodáci
Dávid a Mária Tarčákovci. Autormi obrazov sú tridsiatnici Tian Lu a Zhang Xing, žijúci a
pôsobiaci v Pekingu.
„Spoločne môžeme spraviť vesmír lepším miestom pre každého“, táto myšlienka
sprevádzala výstavu Modrý kryštál, ktorú pre návštevníkov galérie pripravili žiaci zo
Súkromnej základnej a materskej školy Jánoš z Dolného Kubína.
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Ostatné výstavy: Dotyky – vplyvy – inšpirácie (Moderna zo zbierok OG a PGU) – 12. 01.18. 03. 2012, Súčasné čínske umenie zo súkromnej zbierky 12. 1. - 18. 3. 2012, Fero Lipták 7 hriechov (alebo potopa po nás) – 22.03.-10.06.2012, Hana Nagalik – Ester a Albatros – 22.
3. - 10. 6. 2012, Milán Lukáč – Svet je aj inde – 14. 6. - 2. 9. 2012, Igor Faško – DE-KOMENT- 14. 6. - 2. 9. 2012, SUI GENERIS – Pavol Stručka, Jozef Srna, Roman Rembovský,
Vladislav Zabel – 6. 9. - 4. 11. 2012, Peter Marček – Fantazijný svet – 6. 9. - 4- 11. 2012,
Andrej Doboš – Krajina s príbehom – 8. 11.- 6. 1. 2013, Sympózium Lúčky 2012 – Jozef
Baus – Igor Benca – Marko Vrzula – 8. 11. - 6. 1. 2013, Ekohry – Modrý kryštál – 1. 10. - 30.
11. 2012, Kreslili sme v galérii – výber Čína – 20. 4. - 30. 5. 2012, Kreslili sme v galérii IX,
IX. ročník výstavy detských prác – 1. 7. - 30. 6. 2012, Kreslili sme v galérii – výber – 1. 7. 31. 8. 2012, Posolstvo Kalvárie – 12. 4. - 30. 9. 2012 (GMM - výstavná sieň Ateliér),
Slovenské umenie 1980 – 2010 – 11. 5. - 22. 7. 2012 (Muzeum Śląskie Katowice).
Zvýrazniť treba, že Oravská galéria uskutočnila v spolupráci s ďalšími subjektmi projekt
maliarskeho sympózia Lúčky 2012 v letných mesiacoch. Zúčastnili sa na ňom traja umelci
Marko Vrzgula, Jozef Baus a Igor Benca. Výsledky ich pobytu boli prezentované na výstave v
Oravskej galérii a v sprievodnom katalógu.
Detskému návštevníkovi bol určený ďalší projekt edičného charakteru. Bol ním detský
sprievodca po stálych expozíciách s názvom GPS – ako sa nestratiť v galérii. Galéria ho
vydala vo forme pracovných listov. Sprievodca viedol detského návštevníka hravým
spôsobom po expozíciách Starého umenia 15. - 19. storočia a Slovenského výtvarného
umenia 20. storočia. Na konkrétnych dielach vysvetlí základné pojmy.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
V roku 2012 sa intenzívne rozvíjali vzťahy s Miejskou Bibliotekou Publicznou v
Limanowej, ktorá sa podieľala na realizácii mikroprojektu Vzájomné spojenia – história a
súčasnosť a participovala ako partner na príprave nového projektu Vzájomné kultúrne
inšpirácie – tradične i inovatívne. Recipročne sa Oravská knižnica A. Habovštiaka stala
partnerom pre ich projekt Transhraničný prienik. Intenzívne sa rozvíjali i vzťahy s
Regionálnou knižnicou Karviná, s ktorou sme do júna spolupracovali na projekte Výpravy za
vzájomným kultúrnym poznaním a od septembra na projekte Kultúra nás spája. Oravská
knižnica, obdobne ako aj ďalšie regionálne knižnice Žilinského kraja, bola zapojená do
projektu: Informácie bez hraníc. Budovanie informačnej spoločnosti prostredníctvom
prepojenia knižnično-informačných systémov, spolufinancovaného Európskou úniou z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2007-2013, prostredníctvom Prioritnej osi 2. Rozvoj dostupnosti
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cezhraničného územia a životného prostredia, oblasť podpory 2.3. Zlepšenie informačnej a
komunikačnej dostupnosti, ktorý sa realizoval v spolupráci s Knihovnou města Ostravy.
Knižnica v roku 2012 realizovala 831 podujatí pre všetky vekové kategórie návštevníkov s
osobitným dôrazom na deti a mládež so zámerom motivovať ich na čítanie, ako jednej z
dôležitých podmienok celkového osobnostného rozvoja. Knižnica sa týmto ukazovateľom
dlhodobo zaraďuje medzi najaktívnejšie regionálne knižnice. Vysoký počet aktivít pre deti a
mládež je výsledkom výbornej spolupráce so všetkými typmi škôl v meste Dolný Kubín a
širšom okolí a zvýšeného záujmu pedagógov, ktorí tým oceňujú prínos našich podujatí vo
výchovno-vzdelávacom procese. Knižne boli vydané publikácie: Nedokončený príbeh a
Masová evakuácia púpav, zborník prác členov literárneho klubu Fontána z Dolného Kubína a
Limanowskiego Klubu Literackiego. Vydané boli aj dve čísla časopisu Priateľ knižnice. V
septembri bola na pôde knižnice prezentovaná nová kniha Petra Hubu Kliatba – román o
životných osudoch Turzovskej rodiny.
Besedy organizované pre žiakov kubínskych škôl: Bea Bazalová (spisovateľka), Helena
Boková

(spisovateľka),

Stela

Brix

(spisovateľka),

Drahuša

Dragulová-Faktorová

(spisovateľka, redaktorka), Mária Ďuranová (spisovateľka), Gabriela Futová (spisovateľka,
knihovníčka), Ivana Furjelová (spisovateľka), Peter Huba (spisovateľ, historik), Marta
Hlušíková (spisovateľka, pedagogička), Martin Kellenberger (ilustrátor, pedagóg), Darina
Laščiaková (interpretka ľudových piesní), Anton Lauček (spisovateľ, pedagóg), Václav
Majerník (poľovník, lesník), Blažena Mikšíková (spisovateľka), Miroslav Saniga (spisovateľ),
Otília Štepitová (pedagogička, spisovateľka), Marta Šurinová (spisovateľka), Tomáš Toček
(cestovateľ, horolezec, spisovateľ), Alžbeta Verešpejová (spisovateľka).
V roku 2012 sa v knižnici zaregistrovalo 5 134 používateľov, z toho 1 684 do 15 rokov.
Oproti predchádzajúcemu roku sa celkový počet zaregistrovaných používateľov znížil o 93,
vo vekovej kategórii do 15 rokov došlo k zvýšeniu o 465 používateľov. Nárast používateľov
do 15 rokov bol čiastočne spôsobený nesprávnym počiatočným nastavením programu
Clavius, keď boli používatelia pri prechode z jedného oddelenia do druhého opakovane
preregistrovaní. Najväčší pokles sme zaznamenali v kategórii študentov o 374, v kategórii
dospelých o 226, v ostatných kategóriách nedošlo k výraznejším zmenám. Z okresného sídla
sa zaregistrovalo 3 623 používateľov, čo predstavuje nárast o 55 osôb, v celkovej skladbe
používateľov tvorí táto skupina 70,56 % podiel. Percento používateľov z celkového počtu
obyvateľov je 26,31 %, percento detských používateľov z celkového počtu používateľov je
32,80 %.
Celospoločenský trend poklesu záujmu o čítanie v súčasnej spoločnosti sa knižnica snažila
stabilizovať nielen prostredníctvom poskytovania kvalitných štandardných a špeciálnych
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služieb, ale tiež zápisom vybraných kategórií čitateľov bez zaplatenia členského poplatku.
Išlo o cieľavedomú aktivitu zameranú motivovaťna čítanie a výchovu čitateľov. Žiakov
prvých ročníkov základných škôl bolo bezplatne zapísaných 156, študentov stredných škôl
65.
Na úhradu členského poplatku mohli používatelia využiť kultúrne poukazy, pretože
Oravská knižnica sa do tohto projektu Ministerstva kultúry SR zapája pravidelne od jeho
vyhlásenia. Týmto spôsobom si registračný poplatok uhradilo 325 používateľov. Kultúrne
poukazy využili používatelia aj na úhradu špeciálnych služieb – hlavne pri práci s PC a tlač
dokumentov.
V roku 2012 bola zbúraná staršia budova knižnice z 19. storočia. Na jej mieste bude
postavená nová trojpodlažná budova.

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Prehľad aktivít za rok 2012:
VIANOČNÁ POHĽADNICA - do 10. 1. 2012 – Mestské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne. Posúťažná výstava 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže. Spoluusporiadateľ:
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín.
KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC - 11. 1. 2012.
TRADÍCIA FOLKLÓRU DNES - 13.–14. 1. 2012 – Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne. Akreditovaný kurz – téma tanečný folklór.
TRADÍCIA FOLKLÓRU DNES - 3.– 4. 2. 2012 – Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne. 4. stretnutie účastníkov akreditovaného vzdelávania.
KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC - 8. 2. 2012 - Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne.
TRADÍCIA FOLKLÓRU DNES - 24.– 25.

2. 2012 – Spoluusporiadateľ: Centrum

voľného času v Dolnom Kubíne. 5. stretnutie účastníkov akreditovaného vzdelávania.
ŠKOLENIE PRE VEDÚCICH ASTRONOMICKÝCH KÚŽKOV - 29. 2. 2012 –
Základná škola A. Radlinského v Dolnom Kubíne. Školenie pre vedúcich astronomických
krúžkov, ktorí pripravujú žiakov na súťaž „Čo vieš o hviezdach“.
KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC - 7. 3. 2012 - Oravské kultúrne stredisko v
Dolnom Kubíne.
TRADÍCIA FOLKLÓRU DNES - 16.–17. 3. 2012 – Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne. Akreditované vzdelávanie, 6. stretnutie.
ČO VIEŠ O HVIEZDACH? - 3. 4. 2012 - Cirkevná spojená škola A. Radlinského Dolný
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Kubín. Oravská vedomostná astronomická súťaž.
KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC - 11. 4. 2012 - Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne.
10. KUBÍNSKE DIVADELNÉ DNI - 21.–23. 3. 2012 – Mestské kultúrne stredisko Dolný
Kubín. Oravský festival divadla a umeleckého prednesu. Spoluusporiadatelia: Mesto Dolný
Kubín, Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 21. 3. 2012 – Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie a prednese divadiel
poézie a detských recitačných kolektívov.
XXX. O ERB MESTA DOLNÝ KUBÍN - 22. 3. 2012 – Mestské kultúrne stredisko v
Dolnom Kubíne. 30. ročník regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a
divadiel dospelých hrajúcich pre deti.
VESMÍR OČAMI DETÍ - 3.–30. 4. 2012 - Cirkevná spojená škola A. Radlinského v
Dolnom Kubíne. Regionálna posúťažná výstava.
KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC - 11. 4. 2012 - Oravské kultúrne stredisko v
Dolnom Kubíne. Klubové stretnutie.
KUBÍNSKE SPIEVANKY - 22. 4. 2012 – Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru.
KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC - 9. 5. 2012 – Oravské kultúrne stredisko v
Dolnom Kubíne. Klubové stretnutie.
OD LETA DO JARI BOLI SME SPOLU VY I MY - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne. Výstava fotografií z aktivít medzinárodného projektu.
TRADÍCIA FOLKLÓRU DNES - 1.–2. 6. 2012 – Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne. 8. stretnutie akreditovaného vzdelávacieho kurzu.
58. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 20.-23. 6. 2012 – Mestské kultúrne stredisko Dolný
Kubín. Celoštátna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel
poézie a detských recitačných kolektívov. Spoluusporiadatelia: Osvetové centrum Bratislava,
Mesto Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava, ZUŠ P.M. Bohúňa Dolný Kubín.
EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA V PODMIENKACH SAMOSPRÁVY - 28. 6. 2012 –
Mestský úrad Dolný Kubín. Vzdelávacie podujatie pre pracovníkov miestnej samosprávy.
TRADÍCIA FOLKLÓRU DNES - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. 9.
stretnutie akreditovaného vzdelávacieho kurzu.
KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC - 4. 7. 2012 – Oravské kultúrne stredisko Dolný
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Kubín. Klubové tvorivé stretnutie.
VÝSTAVA FOTOKLUBU ORAVA - Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín. Výstava
fotografov.
TRADÍCIA FOLKLÓRU DNES - 21.–22. 9. 2012 – Dolný Kubín. Záverečné stretnutie v
rámci akreditovaného vzdelávacieho kurzu – obhajoba záverečných prác.
KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC - 10. 10. 2012 – Oravské kultúrne stredisko
Dolný Kubín. Tvorivé stretnutie.
MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2012 - 18. 10. 2012 – Oravská galéria Dolný Kubín.
Vyhodnotenie celoštátnej súťaže mladých autorov.
KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC - 7. 11. 2012 – Oravské kultúrne stredisko Dolný
Kubín. Tvorivé stretnutie.
TRADÍCIA FOLKLÓRU DNES - 23.–24. 11. 2012 – Dolný Kubín. 2. stretnutie
akreditovaného vzdelávacieho kurzu.
TRADÍCIA FOLKLÓRU DNES - 30. 11.–1. 12. 2012 – Dolný Kubín. 3. stretnutie
akreditovaného vzdelávania.
ŠKOLENIE PRE MESTSKÝCH A OBECNÝCH KRONIKÁROV - 11. 12. 2012 – Štátny
archív v Dolnom Kubíne.
VIANOČNÁ POHĽADNICA - 12. 12. 2012–10. 1. 2013 – Mestské kultúrne stredisko v
Dolnom Kubíne. Posúťažná výstava IX. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže spojená s
vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien.
KLUB VÝŠIVKY A RUČNÝCH PRÁC - 12 .12. 2012 – Mestské kultúrne stredisko v
Dolnom Kubíne. Tvorivé stretnutie.

Oravské múzeum P. O . Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
V apríli 2012 pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka múzeum
sprístupnilo výstavu s názvom ... Ba chvála, vďaka ti náš Slaničane... Umiestnená bola v
expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Obrazový a textový materiál zo zbierok
literárnej sekcie a knižničného fondu Čaplovičovej knižnice oboznámil návštevníkov s
tvorbou a činorodou prácou tohto kodifikátora a jazykovedca. Pri príležitosti 58. ročníka
Hviezdoslavovho Kubína (v dňoch 18. 6.–16. 7. 2012) bola výstava zapožičaná Mestskému
kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne. Potom sa opäť vrátila do múzea a bola verejnosti
prístupná do konca roka.
Oravské múzeum POH sa aj 18. mája v roku 2012 zapojilo do Medzinárodného dňa múzeí.
Návštevníci si mohli expozície (Čaplovičova knižnica, stála expozícia P. O. Hviezdoslava a
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Pamätný dom T. H. Florina) prezrieť bezplatne. V stálej expozícii P. O. Hviezdoslava sa v
sobotu 23. júna 2012 uskutočnil slávnostný večer a vyhlásenie výsledkov celoštátnej
recitačnej súťaže 58. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Prítomní boli hostia, organizátori,
súťažiaci i široká verejnosť. V stálej expozícii POH a tiež v expozícii Čaplovičovej knižnice
sa v mesiacoch marec – jún 2012 uskutočnilo viacero prednášok odborných pracovníkov
múzea. Boli zamerané na doplnenie vzdelávacieho procesu pre žiakov základných škôl a
študentov stredných škôl v rámci Oravy. Pedagógovia si mohli vybrať prednášky na základe
ponukového listu. Prednášatelia pri svojich vystúpeniach pre lepšiu názornosť využívali
zbierkové predmety múzea. Prednášali: PhDr. Martin Chmelík, PhDr. Elena Beňušová, Mgr.
Michal Čajka, PhD., Mgr. Renata Jedláková, Mgr. Katarína Ileninová, RNDr. Oľga
Removčíková, Ing. Peter Tomáň, RNDr. Anton Kocián.
26. augusta 2012 bola širokej verejnosti sprístupnená stála literárna expozícia spisovateľa a
redaktora Mila Urbana a to v objekte areálu Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy v Oravskej
Polhore. Táto expozícia nahradila dovtedajšiu dočasnú výstavu. Zároveň pri príležitosti 30.
výročia úmrtia Mila Urbana bol zorganizovaný populárno-náučný seminár pod názvom Život
a dielo Mila Urbana. Konal sa 23. novembra 2012 v stálej expozícii P. O. Hviezdoslava v
Dolnom Kubíne za účasti priamych potomkov spisovateľa - dcéry MUDr. Kataríny Malíkovej
(rodenej Urbanovej) a syna Ing. Cyrila Urbana. Hosťami boli aj doc. PhDr. Marta Součková,
PhD. z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. z
Filozofickej fakulty univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. S príspevkami vystúpili aj odborní
pracovníci Oravského múzea: PhDr. Martin Chmelík na tému Historický kontext života a
diela Mila Urbana a Mgr. Monika Kakačková priblížila Mila Urbana prostredníctvom jeho
súkromných fotografií. Na seminári vystúpili študenti ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne.
Oravské múzeum POH sa spolu so Žilinským samosprávnym krajom, Kysuckým múzeom
v Čadci a Považským múzeom v Žiline podieľalo na vydaní publikácie: Pavel Dvořák a
kolektív: Juraj Turzo. Veľká kniha o uhorskom palatínovi. Do publikácie prispeli traja
historici Oravského múzea: Mgr. Iveta Floreková, Mgr. Michal Čajka, PhD. A PhDr. Martin
Chmelík.
V roku 2012 si múzeum pripomenulo výročia viacerých oravských dejateľov. Pri tejto
príležitosti pracovníčky Literárnej sekcie Literárnovedného odd. Oravského múzea P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Mgr. Monika Kakačková a Mgr. Mária Ďubeková pripravili
seriál článkov do mesačníka Oravský telegraf (do júna, kedy vyšlo posledné číslo) a následne
články uverejňovali v novinách Oravec. Súťažný kvíz mal názov Poznaj osobnosti Oravy.
Autorky článkov si pripomenuli: Janka Vlastimila Matúšku, Juraja Tranovského, Pavla
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Čaploviča, Mila Urbana, Pavla Bujnáka, Blažeja Bullu, Andreja Radlinského, Petra Michala
Bohúňa, Andreja Halašu, Antona Bernoláka, Jána Smetanu st. a Andreja Kavuljaka. Kvíz mal
12 súťažných kôl a mohli sa doň zapojiť čitatelia uvedených periodík. Zo súťažiacich, ktorí
poslali poštou alebo elektronicky odpovede aspoň na tri súťažné kolá, boli vylosovaní vždy
traja výhercovia rôznych cien. Súťažiaci, ktorí sa zapojili do všetkých kôl, postúpili do
výsledného zlosovania na konci roka o zaujímavé vecné ceny spolu s voľnými vstupenkami
do expozícií múzea.
Výsledkom výskumnej práce múzea bol aj XXVIII. Zborník Oravského múzea. Obsahuje
29 štúdií, príspevkov a správ z oblasti spoločenských a prírodných vied zameraných na
oravský región. Dolnokubínski autori prispeli nasledujúcimi prácami: PhDr. Elena Beňušová:
Vplyv poľského Podhalia a živých domácich tradícií na vývoj, výzdobu a udržiavanie
ženského sviatočného tradičného odevu v goralskej oblasti severovýchodnej Oravy; PhDr.
Elena Beňušová: Kamenné stĺpy a kríže v goralských obciach beskydskej časti Oravy; Mgr.
Katarína Ileninová: Prvotlače Čaplovičovej knižnice; PhDr. Zdenka Porubčinová, CSc.:
Bibliotéka Čaplovičiana Pozoruhodné diela zo 16. storočia II.; Ing. Peter Tomáň: Výskyt
rýdzikov (Lactarius) na Orave; Mgr. Rastislav Stanček: Teológia Cithary sanctorum Formula
svornosti v Tranovského piesňach; Mgr. Katarína Ileninová: Odarum sacrarum a Cithara
sanctorum vo fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea POH; Mgr. Renata Jedláková:
Leopold a Vendelín Bruckovci a Bibliotéka Čaplovičiana; PhDr. Martin Chmelík: Parná
lokomotíva ČKD 1441/1928 na Oravskej lesnej železnici.
Vo Farbiarskom dome v Dolnom Kubíne, v ktorom sa nachádza pamätná izba Thea
Herkeľa Florina múzeum v roku 2012 pripravilo 5 vlastných a 1 prevzatú výstavu: Kurucké
vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení v čase 30.1.–11.3. 2012; Čipka Soni Bezúchovej
v čase 19.3.– 6.5. 2012; 14. 5. bola sprístupnená výstava Čína včera a dnes; v letnom období
9. 7.–9. 9. 2012 bola sprístupnená výstava Vzácne huby Oravy a z prírodovednej oblasti bola
výstava Lesy a lesníctvo na Orave v čase 17. 9.-4. 11. 2012; poslednou bola výstava s názvom
Svätci a patróni v čase od 12. 11. 2012 do 20.1. 2013.
V priebehu roka 2012 navštívilo všetky expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava
205 721 návštevníkov.

Lipa sútokov sveta
Lipu pred budovou Mestského úradu ako symbol slovanstva a národného cítenia Slovákov
polievajú vodou z rôznych končín sveta, z najrôznejších riek, jazier, oceánov, prameňov, morí,
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ľadovcov, potokov, vodopádov, plies, jaskýň i priehrad rôzni občania i návštevníci mesta. Je
to prejavenie spolupatričnosti s okolitými krajinami, nielen Európskej únie, ale celého sveta.
Všetky poliatia sú zaznamenané na webovej stránke Dolného Kubína. Od primátora mesta
dostanú za poliatie a prinesenie vody na znak poďakovania Certifikát. V roku 2012 sa
uskutočnilo 33 poliatí Lipy sútokov sveta. V rokoch 2009 až 2012 ich bolo zaznamenaných
160.

Sociálna pomoc občanom
Mesto sa v rámci svojich možnosti snažilo aj v roku 2012 vychádzať dôchodcom v ústrety.
V máji bolo donáškovou službou z jedálne Denného centra pre seniorov denne rozvážaných
päťdesiat obedov. Službu poskytovala samospráva a využívali ju dôchodcovia odkázaní na
pomoc inej osoby. Pôvodné plastové obedáre boli po viac ako troch rokoch používania
nahradené antikorovými, čím sa dosiahol vyšší stupeň štandardu.
V roku 2012 Mesto Dolný Kubín zrušilo vývarovňu pre seniorov. Radnicu k tomuto kroku
prinútila zmena zákona o sociálnych službách, podľa ktorého musí zabezpečiť teplú stravu pre
určité skupiny obyvateľov ráno, na obed, i večer a počas víkendov. Kapacita vývarovne v
klube dôchodcov bola obmedzená na 82 obedov, bez možnosti výberu z viacerých druhov.
Tým bola uspokojená len polovica z registrovaných záujemcov. Preto sa mesto rozhodlo
zabezpečiť službu dodávateľským spôsobom. Podpísalo zmluvu s troma reštauráciami. Tento
model so sebou prinášal niekoľko výhod. Bol to predovšetkým neobmedzený počet
stravníkov a možnosť výberu z dvoch jedál. Za 2.90 eur im varili seniorské menu. Reštaurácia
Savana varila pre 75 dôchodcov. Niektorí sa najedli v reštaurácii, niektorí si teplú stravu
zobrali do obedára. Najväčšej skupine doviezli jedlo domov. Reštauráciu Savana využívali
hlavne stravníci zo starého mesta, Baniska a Brezovca. Dôchodcovia z Bysterca sa mohli
najesť v Lune a reštaurácii Anna. Odchodom stravníkov Klub dôchodcov nespustol. Seniori
sa v ňom stretávali aj naďalej. Niektorým seniorom poskytovali stravu aj školské jedálne.
V októbri si mesto uctilo starších občanov. Naopak, aj dôchodcovia chceli byť mestu
užitoční. Už druhý rok sa snažili dôchodcovia zo sídliska Banisko v Dolnom Kubíne napraviť,
čo zostalo po ekologicky nezodpovedných. Hlavne pri ceste od Širokej až po Brestovú boli
odstavné plochy plné odpadkov. Katastrofálnu situáciu nikto neriešil, kopy plastových,
sklenených a iných materiálov sa za rok nazbieralo ako na skládkach. „Ako dôchodcovia z
Baniska sme sa už na to nemohli pozerať. Vlani sme nazbierali 50 a teraz až sto vriec“,
hodnotila situáciu organizátorka Viera Furindová. Akcie sa zúčastnilo 13 dôchodcov.
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Aj deti z Dolného Kubína zo sociálne slabších rodín strávili týždeň v Liptove. Občianske
združenie Svetluška ponúklo regiónu týždenný výlet pre dvadsať detí zo sociálne slabších
rodín. 4. augusta 20 detí pod vedením piatich vedúcich zakotvili v podhorskej dedine
Jakubovany na liptovskej strane Západných Tatier.
Vo februári 2012 sa v priestoroch MsKS uskutočnil Ples seniorov.

Zdravotníctvo
V Dolnom Kubíne sa na prelome apríla a mája 2012 stretlo viac ako tristo mladých
záchranárov z Oravy. Hlavným cieľom bolo praktické precvičenie poskytnutia prvej pomoci.
Víťazom v družstvách mladých záchranárov na I. stupni sa stala ZŠ s MŠ Nižná pred ZŠ
Janka Matúšku z Dolného Kubína. Na II. stupni si prvenstvo odniesli mladí záchranári
z Chlebníc, druhí skončili žiacii z Cirkevného gymnázia A. Radlinského z Dolného Kubína.

Dolnooravská nemocnica v Dolnom Kubíne
Dolnokubínska pôrodnica sa prvého dieťaťa roku 2012 dočkala druhého januára pred
polnocou.
Dolnooravská nemocnica bola ku koncu roka 2011 v strate 426 tisíc EUR, teda o 255 tisíc
viac ako v predchádzajúcom roku.
Valentínska kvapka krvi sa v roku 2012 niesla v znamení hesla Zachráň romantiku, daruj
krv. Sedemnásty ročník sa stretol v Dolnom Kubíne s nezvyčajným problémom. Pre
obmedzenie výkonov nepotrebovali nemocnice toľko krvi, koľko boli ochotní ľudia darovať.
Jednoducho záujem prevýšil dopyt. Hlavne záujem študentov bol veľký.
8. mája, ktorý je Svetovým Dňom Červeného kríža, ocenili v Dolnom Kubíne 113 darcov
krvi z Oravy.
Poslanci ŽSK v júli 2012 schválili 150 tisíc EUR na opravu a rekonštrukciu kuchyne
Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne. V nemocnici bolo veľa starých prístrojov.
Vyžadovalo si postupné obnovovanie. V jeseni pribudol pľúcny oximeter, na odhaľovanie
závažných vrodených chýb u novorodencov.

Bezpečnosť v meste
Mestská polícia
Dolný Kubín sa stal prvým mestom v Žilinskom kraji, ktoré uzatvorilo s Krajským
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riaditeľstvom policajného zboru v Žiline zmluvu o spolupráci pri ochrane verejného poriadku.
Stalo sa tak v posledný novembrový deň, keď primátor mesta Roman Matejov a Miroslav
Brtko, riaditeľ Okresného riaditeľstva policajného zboru v Dolnom Kubíne podpísali uvedenú
zmluvu. „Veľa si sľubujeme od spoločných hliadok pri udržiavaní verejného poriadku na
Hviezdoslavovom námestí a v ďalších častiach mesta, pri zabezpečovaní spoločenských,
kultúrnych a iných podujatí,“ povedal primátor mesta Roman Matejov.
Príchod Nového roka 2012 vítali občania pokojne. Do určitej miery to spôsobil menej
bohatý silvestrovský program a chladné počasie. Mestská polícia riešila priestupky v
súvislosti s nadmernou konzumáciou alkoholu.
Rok 2012 bol určitým spôsobom aj rokom „prestavby systému služieb“, čo bolo
nevyhnutným krokom, nakoľko došlo k opätovnému zníženiu stavu príslušníkov MsP práve v
v roku 2012, vzhľadom na značne nepriaznivú finančnú situáciu Dolného Kubína.
V uvedenom roku boli už v prvom jeho štvrťroku prepustení ďalší 2 príslušníci MsP. O
poriadok v meste sa staralo osem príslušníkov, vrátane náčelníka MsP a jeho zástupcu.
Od samostatného výkonu príslušníkov MsP v nočnej dobe sa úplne upustilo, ale počas
dennej služby bola služba len 1 samotného príslušníka nevyhnutná. Išlo o posilnenie nočných
služieb počas piatkov a sobôt (v počte 2 hliadok o sile 3-4 príslušníkov MsP), ktorí striedavo
smerovali svoje aktivity na Hviezdoslavovo námestie v Dolnom Kubíne, kde často
dochádzalo k drobným výtržnostiam, rušeniu nočného pokoja a poškodzovaniu majetku mesta
mládežou, ktorá sa zabávala v priľahlých nočných baroch a podnikoch, na diskotékach a
tanečných zábavách. Táto aktivita priniesla výsledky a aj za spoluúčasti štátnej polície.
Smerovaním hliadok na toto miesto sa podarilo do značnej miery eliminovať protiprávne
konanie, ku ktorému tam dochádzalo.
Prínosným boli kontroly na požívanie alkoholických nápojov mládežou.
Mestská polícia Dolný Kubín v roku 2012 prakticky nezasahovala pri mimoriadnych
udalostiach, avšak bola pripravená plniť potrebné úlohy pri riešení udalostí, ktoré by svojím
rozsahom mohli ohrozovať majetok občanov mesta, osobnú bezpečnosť občanov,
návštevníkov mesta (vážne nehody, priemyselné havárie, požiare, záplavy a podobne).
Monitorovala situáciu začiatkom roku 2012 počas topenia ľadu a snehu, čoho následkom bolo
značné dvíhanie sa tokov v meste Dolný Kubín, konkrétne rieky Orava a niekoľkých potokov,
ako je Jasenovský a Beňovolehotský potok, ktoré mohli pri rozvodnení spôsobiť materiálne
škody.
Na MsP Dolný Kubín bolo zriadené pracovisko chránenej dielne, v ktorom sa pracovalo v
nepretržitej prevádzke 24 hodín. V roku 2012 v nej bolo zamestnaných 6 pracovníkov so
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zdravotným postihnutím (v priebehu roka bol prijatý ďalší pracovník, avšak len na
zastupovanie počas dlhodobej PN iného pracovníka zo stáleho stavu). Títo pracovníci
sledovali dianie v meste v rámci bezpečnostného kamerového systému a zistenia odovzdávali
hliadkam, ktoré prijímali potrebné opatrenia na riešenie vzniknutých situácií (dopravné
priestupky, narúšanie verejného poriadku, poškodzovanie majetku a pod.). Okrem tejto
činnosti obsluhovali a zabezpečovali aj komunikáciu medzi stálou službou MsP a
príslušníkmi MsP po prijatí telefonických alebo osobných žiadostí, podnetov, poznatkov a
informácií, hlavne v čase personálnej neobsadenosti (mimo služby príslušníkov MsP).
Odovzdávali oznámenia občanov a iných subjektov v rámci Integrovaného záchranného
systému na linke č. 112, prípadne na tiesňovej linke polície č. 158 alebo iným záchranným
zložkám HaZZ alebo RZP ... Zistené nedostatky na úseku čistoty mesta, verejnoprospešných
zariadení, porúch na komunikáciách a podobne hlásili Technickým službám mesta Dolný
Kubín alebo iným kompetentným organizáciám, či inštitúciám (napr. Slovenská správa ciest,
odbor dopravy MsÚ,....).

Merače rýchlosti v meste
V Dolnom Kubíne sa nachádzajú tri merače rýchlosti. Jeden je na Zochovej ulici, smerom
od Kubínskej hole na Malý Bysterec, druhý na Jánoškovej pri vstupe do mesta v smere od
Ružomberka a tretí v opačnom smere jazdy.
Od mája do konca októbra 2012 prešlo po ceste na Zochovej ulici 199 729 vozidiel.
Väčšina jazdila rýchlosťou 40 km/h a 510km/h. Bolo ich 93 tisíc. Rýchlosť väčšiu ako 100
km/h prístroj nameral 348 automobilom a jeden vodič išiel rýchlosťou 140 km/h. Viac ako 83
tisíc vozidiel prekročilo povolenú rýchlosť.
Janoškova ulica je frekventovanejšia. Za rovnaké obdobie roka 2012 tadiaľ prešlo 1 110
476 vozidiel. Viac ako 379 tisíc z nich povolenú rýchlosť prekročilo. 552 vodičov išlo
rýchlejšie ako 120 km/h, 76 prekročilo 130km/h a 55 vodičov prekročilo rýchlosť 140km/h.

Hasičský záchranný zbor v Dolnom Kubíne
Hasiči prežili náročný rok. Najčastejšou príčinou požiarov bola nedbalosť, neopatrnosť a
úmyselné vypaľovanie trávy. V roku 2012 vzniklo na Slovensku 14 411 požiarov. Oravských
požiarov bolo oproti minulému roku menej (210), ale škody boli najvyššie za ostatných päť
rokov.
Najväčšiu škodu oheň spôsobil v Zázrivej Malej Petrovej, kde úplne zničil drevenicu v
Jánošíkovom dvore. Majiteľ prišiel o 291-tisíc eur. Ďalšia drevenica zhorela v Zázrivej
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Plešivej. Škoda stotisíc eur.
17. 06. 2012 vo večerných hodinách bol na operačné stredisko OR HaZZ v Dolnom
Kubíne ohlásený požiar na ulici Radlinského v Dolnom Kubíne. Horel byt. Na výjazd boli
vyslaní hasiči z Dolného Kubína a Tvrdošína. Hasenie požiaru bolo komplikované, vyžiadalo
si väčší počet hasičov s dýchacími prístrojmi. Byt bol zaprataný horľavým materiálom. Na
miesto požiaru boli povolaní aj hasiči zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline. Vo vedľajšej
miestnosti sa nachádzal mladý muž, ktorý bol nadýchaný splodinami horenia. Požiar sa
podalo zdolať a muža zachrániť.
„Teší nás, že pri požiaroch nikto neprišiel o život, ľahko zranení boli len dvaja ľudia,“
povedal Jozef Púčik, riaditeľ Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru (HaZZ)
v Dolnom Kubíne, ktorý velil 52 hasičom v Dolnom Kubíne aj v Tvrdošíne.
Dolnokubínčania vyrážali ku plameňom 53-krát, Tvrdošínčania mali o jeden zásah viac.
Celkové škody v oboch okresoch presiahli 700-tisíc eur. Hasiči v Dolnom Kubíne okrem toho
riešili 80 technických zásahov hlavne pri dopravných nehodách a 16 ekologických zásahov.
Až 21-krát nasadali do áut zbytočne, lebo išlo o falošný poplach.
Dolnokubínski hasiči za pomoci kolegov z Tvrdošína na prelome februára a marca 2012
zachytávali ropnú škvrnu na rieke Orava. Nornú stenu postavili pri Gäceli, kde sa im to zdalo
najvhodnejšie. Prehradenie rieky komplikovali ľadové kryhy.
„Minulý rok bol priaznivejší v oblasti vypaľovania trávy,“ povedal Jozef Púčik. V oboch
okresoch bolo len jedenásť prípadov, ale v roku 2012 bolo do konca marca zaznamenaných
15, z toho až 13 v Tvrdošíne.
Predvianočné nákupy v Poľsku neskončili pre rodinku z Prievidze veľmi dobre. Keď sa
manželia aj so staršou dámou vracali 22. novembra 2012 domov, vodič prešiel na ceste v
Dolnom Kubíne do protismeru a čelne sa zrazil s protiidúcim autom. Nehodu mala na
svedomí únava. V protiidúcom aute sedeli dvaja muži, ktorí išli do Poľska aj s prívesom pre
kobylu. Vodič so spolujazdcom smerovali do Varšavy po kobylu, ktorá zvíťazila v dostihoch.
Rodina z Prievidza dopadla veľmi zle. Dolnokubínski hasiči museli zakliesneného vodiča
vystrihovať. Mal otvorenú zlomeninu a ženy boli prevezené do nemocnice. Jedna z nich mala
ťažké poranenie pľúc.
V prvej polovici júna sa konal siedmy ročník súťaže o Putovný pohár prezidenta
Hasičského záchranného zboru na vodnej nádrži Teplý vrch. Okrem desiatich slovenských
družstiev sa jej zúčastnili aj hasiči z Poľska a Maďarska. Zvíťazilo družstvo, ktoré bolo
zložené z troch tvrdošínskych, troch dolnokubínskych a dvoch martinských hasičov.
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Horskí záchranári
V pondelok 20. februára, hneď v prvý deň jarných prázdnin, museli zasahovať záchranári.
Na Kubínskej holi sa stratili dvaja študenti, účastníci lyžiarskeho kurzu.
HZS v Dolnom Kubíne zaznamenali od soboty do piatku 15 zásahov. Pod zvýšenú
úrazovosť sa podpísala vyššia návštevnosť a tiež oteplenie.
Dvadsať členov Horskej služby na Slovensku sa koncom októbra zišlo za zimným
štadiónom, aby si precvičili záchranu zranených osôb z neprístupného terénu. Vhodným
miestom bol strmý svah na druhej strane rieky Orava. Postavili 120 metrov dlhú lanovku, po
ktorej potom spúšťali ľudí i materiál. Predsedom oblasti Orava bol Ján Kuruc.
Na mestskom zastupiteľstve začiatkom februára poslanci schválili prenájom chaty pod
Koliskom na Kubínskej holi Horskej záchrannej službe za 5 tisíc EUR. Horská záchranná
služba dovtedy sídlila v budove bývalého Národného frontu. Chata má veľmi dobrú polohu
práve pre umiestnenie ľudí, ktorí majú zachraňovať iných. HZS mala 13 profesionálnych
záchranárov a 25 dobrovoľníkov. Z Dolného Kubína boli piati – dvaja profesionáli a traja
dobrovoľníci.

Mladí záchranári
Medzi aktivity, ktoré učia žiakov ako sa správne zachovať v rôznych nebezpečných
situáciách, patrí aj súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany.
Súťažné tímy sa zúčastnia najprv obvodných kôl a víťazi postupujú na krajskú súťaž. Tá sa
konala vo štvrtok 31. mája 2012 na Gäceli v Dolnom Kubíne a organizoval ju Obvodný úrad
Žilina, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. Svoje zastúpenie tu malo sedem
žilinských obvodov, z Oravy súťažili žiaci zo Základnej školy v Krušetnici a Zázrivej. Na
trase dlhej 1300 metrov na nich čakalo sedem stanovíšť, kde si mohli overiť najprv formou
testu teoretické vedomosti z oblasti zdravotníckej prípravy, bezpečnosti premávky, civilnej a
protipožiarnej ochrany. Potom na nich čakalo preukázanie telesnej zdatnosti v behu, presnej
mušky v streľbe, či dobrej orientácie v teréne. Žiaci z Krušetnice boli na piatom a zo Zázrivej
na šiestom mieste. Nikomu však nechýbala zanietenosť či odvaha, preukázali nielen telesnú
zdatnosť, ale aj teoretickú prípravu na nepredvídateľné udalosti v živote.

Farnosti
Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne
Na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2012 v dolnokubínskej farnosti spomínali na príchod
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troch kráľov do Betlehema, požehnávali trojkráľovú vodu a vypočuli si jeden z
najvýznamnejších vokálnych koncertov, aký bol v Dolnom Kubíne zorganizovaný za
posledných niekoľko rokov. S programom Vox evangeloica sa vo farskom kostole sv.
Kataríny Alexandrijskej predstavil pražský súbor Schola Gregoriana Pragensis.
Vo farnosti privítali relikviu z tela sv. Konštantína – Cyrila, počas jej putovania po
slovenských diecézach. V sobotu 14. apríla sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo slávnostné
odhalenie pamätnej tabule držiteľovi Pribinovho kríža, pápežskému prelátovi Mons. Viktorovi
Trstenskému. Tabuľu odhalili zástupcovia Konfederácie politických väzňov Slovenska na
budove farského úradu. Jubileum oslávil aj Farský list – Dvojmesačník kubínskych katolíkov.
Svoju púť začal vo februári 1993. Do roku 1997 vychádzal každý mesiac. V nasledujúcich
rokoch bol vydávaný v novej úprave, na kvalitnejšom papieri a s farebnou tlačou, avšak v
dvojmesačných intervaloch. 20. mája po prvýkrát pristúpilo k svätému prijímaniu 116 detí z
farnosti. Slávnostnému dňu predchádzala dlhá príprava na hodinách náboženstva, v rodinách i
na pravidelných štvrtkových detských sv. omšiach.
K Noci kostolov sa pripojila aj kubínska farnosť. Začiatok akcie ohlásilo vyzváňanie
zvonov. Potom nasledoval bohatý program. Cieľom bolo otvoriť kostol všetkým ľuďom. 1.
júla 2012 prvýkrát slávil svätú omšu Ján Gejdoš, ktorý pôsobil vo farnosti ako miništrant a
lektor. Na podnet dekana Ľubomíra Pekarčíka putovali v čase od 16. do 23.októbra
dolnokubínski farníci do Svätej zeme. V roku 2012 z dolnokubínskeho pôsobiska odišli
sestry Mária Svoreňová a Zuzana Saloňová.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Dolný Kubín
Cirkevný zbor sa rozrástol o 16 nových členov – konfirmandov. Počas roka bolo
pokrstených 15 detí a 1 dospelý. Na poslednej ceste bolo vyprevadených 34 občanov.
V evanjelickom chráme sa 18. novembra 2012 uskutočnila inštalácia zborových farárov
Mgr. Rastislava Stančeka, predsedajúceho zborového evanjeklického a.v. farára a Mgr. Jany
Pabákovej, zborovej evanjelickej a.v. farárky pre oblasť hornej Oravy. Slávnostnú inštaláciu
vykonala seniorka Mgr. Katarína Hudáková. Primátor mesta Mgr. Roman Matejov odovzdal
pri tejto príležitosti Mgr. Rastislavovi Stančekovi Cenu primátora Mesta Dolný Kubín.
Pri cirkevnom zbore pôsobil spevokol Maják, ktorého dirigentkou bola do júna Mgr. Oľga
Šimeková a od septembra 2012 Ing. Ivana Juráková. Počas roka sa zvýšil počet členov súboru
i repertoár. Piesne boli nacvičované v slovenčine i v angličtine.
Cirkevný zbor spolupracoval pri príprave viacerých podujatí v meste organizovaných ZUŠ
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P. M. Bohúňa: Čírenie talentov – koncerty a záverečný koncert v kostole, Kubínska hudobná
jeseň – koncerty v evanjelickom dome – Zmeškalov dom hudby. Postupne sa začala napĺňať
vízia L. Vajduláka a R. Stančeka vytvoriť hudobný dom M. Zmeškala v uvedených
priestoroch. So ZUŠ I. Ballu zbor spolupracoval na príprave Hudobného festivalu I. Ballu –
koncerty v kostole a tiež pri adventnom koncerte pre Mesto Dolný Kubín. V snahe zviditeľniť
chrám zbor spolupracoval aj so slovenskou spoločnosťou sprievodcov cestovného ruchu.
Zbor vydával časopis Kubínsky evanjelik. Jeho šéfredaktorom bol Mgr. Rastislav Stanček.
Slávnostnými kazateľmi boli v Dolnom Kubíne:
Mgr. Slavomír Sabol, biskup východného dištriktu ECAV pred pašiovým divadelným
vystúpením 25. 3. 2012,
Mgr. Jiří Kaleta pri návšteve veriacich z Písku u Jablunkova 17. 6. 2012,
Mgr. Andrea Cabadová pri návšteve veriacich z Mošoviec 16. 9.2012,
Mgr. Slavomír Sabol, biskup východného dištriktu a Mgr. Milan Krivda, biskup
západného dištriktu na ordinácii novokňazov 17. 11. 2012,
Mgr. Katarína Hudáková, seniorka a Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Dekan EBF UK na
inštalácii 18. 11. 2012.
Z akcií dorastu a mládeže v roku 2012 spomenieme: 16.-18. 3. víkend s témou Zastav sa!,
1. 4. Veľkonočné zborové stretnutie s bohatým programom, 26. 5. výlet na Choč, 25. 7.
športový deň pri zimnom štadióne, 18. 8. - 25. 8. sa uskutočnil v obci Častá letný biblický
mládežnícko-konfirmačný tábor, 16. 12. Vianočné zborové stretnutie, ktorého súčasťou bolo
aj divadelné vystúpenie.

Politické strany, spolky, kluby, občianske združenia
Parlamentné voľby 2012
Desať žien a štyridsaťosem mužov z regiónu sa v marcových parlamentných voľbách
uchádzalo o hlasy voličov. Z 26 zaregistrovaných politických zoskupení nemali Oravčania
zastúpenie v desiatich.
Slováci v predčasných parlamentných voľbách rozhodovali o smerovaní Slovenska na
najbližšie štyri roky.
V okrese Dolný Kubín získal víťaz volieb SMER 42,91 percent, KDH 17,27 percent a
OĽaNO 14,28 percent, SDKÚ-DS 5,44 a SaS 5,42 percent hlasov. K urnám prišlo 62,90
percent oprávnených voličov.
V Dolnom Kubíne získal SMER 42,59 % hlasov, KDH 11,58 % hlasov, OĽaNO 16,24 %,
SDKU- DS 5,63 %, Most Híd 2,10 %, SaS 7,35 % hlasov.
Počty hlasov: počet platných hlasov v Dolnom Kubíne 9 183. Z toho: Zelení 26, KDH 1
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263, SDĽ 3, SNS 375, OĽaNO 1 491, SaS 675, PaS 25, Náš kraj 4, SZ 43, ĽSNS 83, SMER
-SD 3 811, Zmena zdola 81, NaS - ns 77, KSS 95, SRÚS 2, MOST-HÍD 193, 99 % 164, +1
HLAS 1, SF 26, Obyčajní ľudia 22, SDKU-DS 577, SOSKA 10, SMK-MKP 3, SSS-NM 74,
SŽS 6.

Združenie miest a obcí Dolná Orava
V roku 2012 bolo v ZMOS 2 767 obcí, miest a mestských časti, čo z celkového počtu miest
a obci Slovenska predstavovalo 94,5 %. ZMOS sa tak zaradil k organizáciám s najširšou
členskou základňou a tým i najvýznamnejším vplyvom.
Členské mestá a obce sa združujú do regionálnych združení. V roku 2012 bolo na
Slovensku 60 regionálnych združení miest a obcí.
Združenie miest a obcí Dolná Orava je regionálnym združením ZMOS-u, so sídlom na
Hviezdoslavovom námestie 1651/2, v Dolnom Kubíne. Je záujmovým združením mesta
Dolný Kubín a obcí okresu Dolný Kubín. Predsedom združenia bol v roku 2012 Mgr. Roman
Matejov, primátor mesta Dolný Kubín, podpredsedom Mgr. Ladislav Tomáň, starosta obce
Sedliacka Dubová a tajomníkom Mgr. Jozef Záhora, starosta obce Oravský Podzámok.
V roku 2012 sa konali štyri zasadnutia ZMODO a jeden snem. Každé regionálne združenie
má minimálne jedného zástupcu v Rade ZMOS (má 131 členov, z toho je 61 primátorov miest
a starostov mestských časti Bratislavy a Košíc a 70 starostov obcí).

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Dolnom Kubíne
V zložení výboru v roku 2012 nenastala žiadna zmena. Predsedom bol RNDr. Marián
Sabo, podpredsedom Ján Mazalán, tajomníkom Ing. Miroslav Kosmeľ, hlavným hospodárom
Miroslav Gregáň st., účtovníkom Ing. Peter Bjel, vedúcimi odborov Dušan Ďurkovič, Mgr.
Jozef Púčik, Jozef Macík, Štefan Ďaďo a predsedom kontrolnej komisie Leonard Vajdulák.
Organizácia mala 641 dospelých členov, čo bol oproti roku 2011 nárast o 42 členov.
Aktivitám v krúžkoch sa venovalo 123 detí.
V roku 2012 bolo vydaných 1 395 povolení na rybolov, čo bolo o 492 viac ako v
predchádzajúcom roku. Zarybňovanie rybárskych revírov sa vykonávalo podľa plánu
schváleného výborom miestnej organizácie. Mimo plánu bolo do pstruhových revírov
vysadené 27 060 násad. Do lipňového revíru Orava bolo vysadených 6 000 kusov násad a v
kaprových vodách bolo navyše vysadených 1 000 kg násad a 3 700 kusov násad šťuky
rýchlenej. Z vlastných prostriedkov miestna organizácia nad rámec zarybňovacieho plánu
vysadila 500 kg amura, 600 kg kapra, a 200 kg pstruha dúhového. Celková hodnota
nasadených rýb činila 37 577 EUR.

94

V pstruhových vodách bolo ulovených 139 kusov rýb o hmotnosti 41,5 kg. V lipňovom
revíri bolo ulovených 3 602 kusov rýb o hmotnosti 1 625 kg. V kaprových vodách bolo
ulovených 4 718 kusov rýb o hmotnosti 6 783 kg. Celkove vo všetkých revíroch bolo
ulovených 8 633 kusov rýb o hmotnosti 8 540, 5 kg. Činnosť rybárskej stráže zabezpečovalo
21 členov. Pri miestnej organizácii pracovalo 5 krúžkov mladých rybárov so 67 deťmi.
Teoretické vedomosti si overili na viacerých pretekoch. V októbri sa uskutočnil I. ročník
preteku Párnica Cup pre pokročilých. Zúčastnilo sa ho 14 pretekárov. M. Kosmeľová si
svojimi výsledkami vybojovala nomináciu na MS juniorov.
Medzi dospelými členmi miestnej organizácie dosiahol v športových súťažiach najlepšie
výsledky M. Bachleda, ktorý si vybojoval reprezentačný dres pre rok 2013. Stal sa
náhradníkom pre majstrovstvá sveta 2013.
Miestna organizácia na začiatku sezóny 2012 organizovala pretek Májový kapor, ktorého
sa zúčastnilo 74 pretekárov.

Občianske združenie Spoločnosť novej evanjelizácie
Dobrovoľníci z Občianskeho združenia Spoločnosť novej evanjelizácie vybudovali v
Dolnom Kubíne pamätník obetiam holokaustu. Na jeho odhalení bol prítomný Arieh Klein z
Jeruzalema a Mgr. Roman Matejov, primátor mesta Dolný Kubín. Pietneho aktu sa zúčastnili
aj Ing. Juraj Turčan, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na
Slovensku, poslanci MsZ, domáci a zahraniční hostia.
Po odhalení pamätníka znela modlitba Kadiš. Potom na znak úcty k zavraždeným
spoluobčanom položili zúčastnení občania na pamätník kamienky. Podľa židovskej tradície
kôpky kamienkov nahrádzali kvety. Korene tejto tradície nie sú celkom jasné. Mnoho Židov
považuje kamienok za „kartičku“ zosnulému – oznam svojej prítomnosti. Kamene nevädli.
Tento zvyk mal určite dávne korene a siaha kdesi do obdobia biblického Izraela. Sviečka sa
na hrobe zapaľovala len pri výročí smrti s tým, aby horela aspoň dvadsaťštyri hodín.
Pamätník obetiam holokaustu v Dolnom Kubíne je umiestnený na židovskom cintoríne.
Nachádza sa na ňom 405 kamienkov, ktoré symbolicky pripomínajú 405 deportovaných osôb
z Dolného Kubína do nemeckých vyhladzovacích táborov. Súčasťou pamätníka je šesťcípa
hviezda a mramorová tabuľka s nápisom: Na pamiatku židovským spoluobčanom, ktorí
zahynuli počas holokaustu.

Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne
Najväčším podujatím Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne bolo aj v
roku 2012 stretnutie pri Kríži ekumenickej jednoty na Tupej skale nad Vyšným Kubínom, pri
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príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Spoluorganizátormi bolo
Mesto Dolný Kubín a Obec Vyšný Kubín.

Občianske Združenie dolnokubínskych umelcov 322
V roku 2010 sa v priestoroch Oravskej galérie prezentovalo občianske združenie 322. V
roku 2010 v Dolnom Kubíne zorganizovalo združenie multižánrový festival 322 Out of
Space, ktorý bol venovaný vesmíru. V roku 2012 na festivale dominovala láska. Vychádzali z
pocitu, že láska je niečo, čo medzi ľuďmi trochu chýba, zároveň láska spája ľudí na celom
svete.
322 sa prezentovali ako výtvarná skupina a preto veľmi pôsobivou bola vernisáž výstavy
autorov z Poľska, Izraela, Talianska, Slovenska, Veľkej Británie a Ukrajiny v priestoroch
MsKS. V dvojdňovom

programe

festivalu

nechýbala

arteterapia

pod

dohľadom

psychologičky Lindy Ulickej, efektná laserová show Martina Gabča, terapia tancom v podaní
Pavla Blahůšeka, koncerty skupín (Longital, Dirty Disco Rockers), či premietanie filmu
Dušana Hanáka Ružové sny.
Združenie ukázalo, že má čo ľuďom povedať, postupne sa organizačne zdokonaľovalo a
tešila skutočnosť, že prilákali hlavne mladých ľudí. Mimo festivalu fungovalo 322 ako
virtuálny informačný kanál. Ponúkali prierez celosvetovej kultúry, upozorňovali na zaujímavé
akcie, vystavovali doma i v zahraničí a plnili aj edukačnú funkciu. Združenie bolo otvorené
pre všetkých. V priestoroch MsKS bola výstava výtvarných diel tejto skupiny do konca
októbra 2012.

Občianske združenie KIC EDUKOS v Dolnom Kubíne
Projekt: K úspešnému návratu, doba realizácie - 01.03.2012 – 30.11.2012.
Cieľom projektu bolo zamedziť opakovanému páchaniu ďalšej trestnej činnosti
prostredníctvom informačného letáka – brožúry, obsahujúcej množstvo informácií a
odporúčaní pre trestaných od vstupu do výkonu trestu (správanie a disciplína, odmeny a
tresty - ako sa dajú získať a ako predísť trestom, príprava na podmienečné prepustenie,
príprava na slobodu, kontakty - náhradné bývanie, práca, ako a s kým sa kontaktovať na
vybavenie základných potrieb – občiansky preukaz, zdravotný preukaz a pod., až po jeho
ukončenie a tak zabezpečiť efektívnejší prechod z penitenciárnej do postpenitenciárnej
starostlivosti.
Cieľovou skupinou boli predovšetkým odsúdení z Ústavov na výkon trestu odňatia slobody
na Slovensku, do ktorých sa distribuovala brožúra pre odsúdených, zamestnancov ústavov,
sociálnych kurátorov, či sociálnych pracovníkov miestnej samosprávy, ale aj rodinám, ktoré
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majú vo výkone trestu, či väzby svojich príbuzných a ktorí ich takouto formou môžu nabádať
k resocializácii.
Projekt: Kompas pre nový život, doba realizácie marec 2012 - december 2012
Cieľom projektu bola eliminácia rizika recidívy trestnej činnosti alebo iného protiprávneho
konania osobami, ktoré boli odsúdené za spáchanie trestného činu, a to vytváraním
podmienok pre ich opätovné začlenenie do sociálno-pracovného prostredia.
Cieľovou skupinou boli osoby s trestnou minulosťou, osoby po výkone trestu, osoby
povinné podrobiť sa programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu, či
probačnému dohľadu.

Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
Agentúra je nezisková organizácia, záujmové združene právnických osôb. Vznikla v roku
2000 so sídlom v Dolnom Kubíne a pôsobí na území celého regiónu Orava. Zakladateľmi a
členmi agentúry sú Združenia miest a obcí a podnikateľské subjekty na Orave. Spolupracuje s
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré jej poskytuje aj finančnú
podporu.
V roku 2012 plnila agentúra svoje úlohy štandardne, tak ako i počas predchádzajúcich 11.
rokov svojej existencie. Bolo to predovšetkým poradenstvo, informácie, konzultácie a
príprava projektov – žiadostí na získanie nenávratných finančných príspevkov prioritne z
európskych fondov, ale i zo štátnych dotácií a rôznych grantov.
Agentúra vypracovala v roku 2012 spolu 22 projektov v celkovej hodnote požadovaných
finančných príspevkov za viac ako 2,3 milióna eur. Projekty podávali rôzne subjekty,
predovšetkým však samospráva z dolnej Oravy, ale i z okresov Námestovo a Tvrdošín.
Projekty boli na sumy od tisíc do 90 tisíc eur, so zameraním na cezhraničnú spoluprácu,
podporu športu, obstarávanie techniky, udržiavanie kultúrnych tradícii, rozširovanie
vodovodov a kanalizácie a budovanie, či obnovu ďalšej infraštruktúry.
Agentúra zrealizovala v roku 2012 vlastný projekt propagačno-vzdelávacej pomôcky
Poznáš svoj región Oravu? V náklade 1000 kusov. Táto kartová hra bola bezplatne rozdaná do
škôl na Orave a čiastočne použitá na propagáciu regiónu. Hra obsahuje informácie o všetkých
mestách a obciach na Orave. Umožňuje poskladať schematickú mapu Oravy a spoznávať
jednotlivé obce, mestá i Oravu ako celok. Hra bola dostupná pre záujemcov v Oravskej
knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
Mnohé ďalšie projekty v regióne boli podané a realizovali sa i vďaka poradenstvu,
konzultáciám a informáciám, ktoré agentúra poskytovala všetkým záujemcom bezplatne
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počas celého roka. Prispela tak rôznymi formami svojej práce ku kultúrnemu a materiálnemu
rozvoju okresu Dolný Kubín i celého regiónu Orava.

Spoločnosť priateľov detí a detských domovov Úsmev ako dar
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v meste získala viac ako
dva milióny EUR. Prostriedky získala z eurofondov na prestavbu a nadstavbu bývalej
materskej školy na Brezovci. Novovybudované Centrum pre rodinu tak mohlo poskytovať
komplexnú sociálnu starostlivosť deťom, rodinám a mladým dospelým. Časť prostriedkov by
sa použila aj na úpravy spevnených plôch. V apríli 2012 bol vyhlásená verejná súťaž na
dodávateľa stavebných prác, ktoré boli plánované na 20 mesiacov.

Zväz vojakov Slovenskej republiky
V priestoroch Klubu dôchodcov sa 21. februára 2012 uskutočnila výročná členská schôdza
Klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky v Dolnom Kubíne. Schôdze sa zúčastnil zástupca
primátora mesta Dolný Kubín Mgr. Gustáv Turčina. Správu o činnosti predniesol predseda
klubu RSDr. Ján Sporka. Členovia klubu sa zúčastňovali na oslavách SNP i oslobodenia
mesta i celoštátnych streleckých súťaží i súťaží organizovaných inými klubmi.
Klub sa pripojil k výzve Klubu vojenských veteránov v Trenčíne, mesta Rovento v
Taliansku a mesta Říčany v Českej republike, aby si pripomenuli Medzinárodný deň
vojnových veteránov. Dňa 11. 11. 2012 o 11:11 hodine si uctili padlých v dvoch svetových
vojnách a všetkých ozbrojených konfliktov prostredníctvom zvonov, ktoré zneli v kostolných
vežiach aj v Dolnom Kubíne a v ďalších mestách a obciach Oravy.

Šport
Športovec roka a 2012
V roku 2012 dosiahli dolnokubínski športovci viacero významných úspechov. Všetci
jedenásti nominovaní na športovca roka boli slovenskí reprezentanti. Účastníci slávnostného
ceremoniálu vyhlasovania športovca roka si v úvode pripomenuli minútou ticha
niekoľkonásobného majstra v streľbe guľovými zbraňami Ladislava Mäsiara.
Prvé miesto v kategórii jednotlivcov obsadil Peter Tatarka, dvojnásobný majster Európy v
kulturistike mužov. Bez určenia poradia boli ešte ocenení vzpierači Miroslav Janíček, Peter
Janíček, Peter Janák, vodný slalomár Martin Stanovský, strelec Andrej Hrnčiarik, bickboxerka
Dominika Brieniková, biatlonisti Henrich Lonský a Alžbeta Majdišová, kulturista Peter

98

Kokoška a hokejista Tomáš Rusina.
Najúspešnejším športovým kolektívom sa v roku 2012 stal vzpieračský oddiel WLC Elkop
Dolný Kubín, ktorý v roku 2012 obhájil prvenstvo v najvyššej slovenskej súťaži – extralige
mužov. Za vzpieračmi skončil futbalový klub MFK Dolný Kubín a klub vodných športov ŠKP
Dolný Kubín.
V kategórii športovcov do 15 rokov získali ocenenie atlétka Andrea Mäsiarová, biatlonisti
Samuel a Patrik Šochovci a vodní slalomári Soňa a Samuel Stanovskí.
Medzi veteránmi boli ocenení atléti Jaroslav Lupák, František Rišian, Peter Sládek,
vzpierač Peter Janíček a stolný tenista Adam Záň.
Laureátmi za dlhoročnú obetavú prácu pre rozvoj športu sa stali tréneri bežeckého
lyžovania Jozef Konfala a Pavol Brnčal.

Atletika
Začiatkom júna atléti Orava Dolný Kubín na atletických majstrovstvách stredoslovenskej
oblasti jednotlivcov starších žiakov i dorastencov, ziskom ôsmich medailí dokázali, že
výkonnosťou patrili k špičke. Najúspešnejšou pretekárkou bola Ivana Ťapajáková, ktorá si
vybojovala tri medailové umiestnenia. Do piateho miesta sa ešte umiestnili: Paula Smolková,
Nikoleta Dúhová, Nikola Kučerová, Jessica Suroviaková. Pretekári z Dolného Kubína sa
zúčastnili aj na ďalších majstrovstvách stredoslovenskej oblasti v Dubnici nad Váhom. Peter
Molnár si vybojoval druhé miesto – 2 km chôdza, Roman Pilarčík štvrté miesto v tej istej
disciplíne, piate miesto Silvia Pukáčová v behu 60 m cez prekážky, Silvia Vojtasová – 2 km
chôdza, šieste miesto Peter Molnár - vrh guľou.
V júli 2012 sa konali Majstrovstvá Slovenska dorastencov v atletike v Banskej Bystrici.
Šampionát bol kvalifikáciou pre získanie reprezentačného dresu Slovenska na medzištátne
stretnutie Maďarsko – Česko – Slovensko. Dolnokubínska atlétka Paula Smolková si v hode
kladivom vybojovala striebornú medailu, zároveň aj reprezentačný dres. Prekonala starý
rekord Oravy z roku 2004. Na Majstrovstvách Slovenska juniorov v atletike Paula Smolková
vytvorila nový oravský rekord v hode kladivom, obsadila štvrtú priečku. Peter Sládek (Orava
Dolný Kubín) v Opave na 46. majstrovstvách Českej republiky veteránov v atletike vyhral
beh na 100 metrov a stal sa tak majstrom Českej republiky.
V roku 2012 sa konal v Dolnom Kubíne už pätnásty ročník v ťažkom päťboji O pohár
primátora mesta Dolný Kubín a deviaty ročník Memoriálu Miroslava Vojteka v trojboji.
Štartujúci dokázali, že vek nie je až taký rozhodujúci pre pretekársku činnosť.
Osemnástych majstrovstiev Európy veteránov EWACS v atletike sa zúčastnili aj pretekári
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z atletického oddielu Orava Dolný Kubín Peter Sládek a Jaroslav Lupák. Majstrovstvá sa
konali v nemeckom Zittau, českom Hrádku nad Nisou a v poľskom Zgorzelci. Desaťbojár
Peter Sládek si v kategórii 55-ročných vybojoval striebro. Jaroslav Lupák obsadil desiate
miesto.
Prvé celoslovenské majstrovstvá veteránov v ťažkom päťboji (guľa-disk-kladivo-oštepbremeno) sa konali v Dolnom Kubíne. Šampionátu sa zúčastnilo deväť mužov a štyri ženy z
celého Slovenska. Veteráni z Dolného Kubína príjemne prekvapili ziskom troch medailí.
Majstrovský titul si vybojoval Jaroslav Lupák v kategórii do 60 rokov, Peter Sládeček v
kategórii do 55 rokov získal striebro. Medzi ženami si striebornú medailu vybojovala Katarína
Marettová.
V štvrtom kole majstrovstiev stredoslovenskej oblasti družstiev starších žiakov v atletike a
treťom kole dorastencov sa oddielu Orava Dolný Kubín darilo. Žiačky obsadili šieste miesto a
dorastenky skončili ôsme.
Na Medzištátnom atletickom päťstretnutí žiakov z Maďarska, Českej republiky a
Slovenska, Dolnokubínčanky Andrea Mäsiarová a Ivana Ťapajáková reprezentovali
Slovensko. Tím žiačok skončil na piatom mieste.

Basketbal
V roku 2012 uplynuli tri roky odvtedy, čo Dolnokubínčania žili aj basketbalom. Bývalí
hráči sa stretli a nastúpili proti výberu extraligovej Žiliny a Svitu. Diváci v zaplnenej hale
gymnázia burácali. Do Kubína prišli takmer všetci basketbalisti, ktorí účinkovali v najvyššej
slovenskej súťaži v drese Oravcov. Exhibícia: Dolný Kubín – Svit/Žilina 122:117.

Bedminton
Kubínske bedmintonové šelmy. Teo Fülöp a Dana Fülöpová z uvedeného klubu sa s
hosťujúcim Vladimírom Luckým zúčastnili jesenného bedmintonového turnaja v Martine. Na
kurty nastúpilo celkom 15 mužov a 7 žien. V silnej konkurencii sa kubínske trio nestratilo.
Domov priniesli dve tretie miesta v kategórii štvorhra ženy a tri štvrté miesta v dvojhre
mužov.
Koncom roka 2012 sa v Dolnom Kubíne uskutočnil druhý ročník bedmintonového turnaja.
Do mesta sa zišlo 41 hráčov z Tvrdošína, Nižnej, Žiliny, Martina, Bratislavy, Zákamenného,
Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a nechýbali Kubínske bedmintonové šelmy.
Turnaj bol rozdelený do piatich kategórií. Vo dvojiciach sa z najcennejšieho kovu tešili Miloš
Golboň a Dana Fülöpová. Obaja si zlatý úspech zopakovali aj vo štvorhrách. Domáci sa stali
najúspešnejším klubom so ziskom štyroch medailí.
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Biatlon a lyžovanie
Začiatkom druhého januárového týždňa začalo mesto s udržiavaním bežeckých tratí v
areáli Kuzminovo. Zlepšili sa snehové podmienky, aj výhľadová predpoveď počasia bola
dobrá, a tak sa mohlo prikročiť k sprístupneniu tratí pre bežecké lyžovanie verejnosti. V
spolupráci so Športovým klubom Meteor boli trate pravidelne upravované v dĺžke dvoch
kilometrov. Každý deň až do 20. hodiny bolo v areáli zapnuté verejné osvetlenie. Mesto aj
touto formou ponúkalo aktívnym i rekreačným lyžiarom možnosť na športové vyžitie.
Dolnokubínski biatlonisti mali vynikajúci štart do nového ročníka v úvodných pretekoch
Slovenského pohára. Alžbeta Majdišová a Henrich Lonský si v rýchlostných pretekoch získali
prvé víťazstvá nového roka 2012. Druhé preteky s hromadným štartom mali podobný priebeh.
Zvíťazil Henrich Lonský a Alžbeta Majdišová dobehla na druhom mieste.
Lyžiari a biatlonisti mali skutočne úspešný vstup do nového roka 2012. V Osrblí, v
úvodnom kole biatlonového Viessmann pohára žiackych, dorasteneckých a dospelých
kategórií, reprezentovali Oravu dva kluby Meteor Dolný Kubín a KB Breza. Obidvaja
potvrdili kvalitnú zimnú prípravu. Dolnokubínski meteoráci si dobre počínali v rýchlostných
biatlonových pretekoch s hromadným štartom. Medzi žiakmi obsadil Samuel Šoch dvakrát
druhé miesto, Patrik Šoch druhé a tretie miesto a Martin Ďurota piate a šieste miesto, Adam
Šoch siedme a dvanáste miesto, Tomáš Badáň siedme a deviate miesto, Matej Kováčik
jedenáste a šestnáste miesto, Sára Machajová deviate a desiate miesto, Eva Diešková šestnáste
a osemnáste miesto. V kategórii dorastencov získal Henrich Lonský okrem prvej priečky v
Slovenskom pohári aj titul majstra Slovenska. Alžbeta Majdišová obsadila v slovenskom
pohári a v slovenskom šampionáte dve druhé priečky.
Vrcholom biatlonu na Slovensku sa stali majstrovstvá Európy, ktoré sa konali v Osrblí.
Šampionát bol určený pre kategóriu do 26 a do 21 rokov. Slovensko na majstrovstvách
reprezentovali aj dvaja dolnokubínski biatlonisti - Alžbeta Majdišová a Henrich Lonský.
Obidvaja boli vekom len starší dorastenci, ale vynikajúcimi výsledkami v nominačných
pretekoch si vybojovali právo štartovať na tomto podujatí. Poslednou generálkou pred
majstrovstvami boli preteky o Stredoeurópsky pohár v Novom Měste na Morave.
Dolnokubínski pretekári dokázali držať krok s najlepšími. Henrich Lonský obsadil desiate
miesto medzi 45 štartujúcimi a Alžbeta Majdišová obsadila 14. miesto.
V predposlednom februárovom týždni sa na bežeckých tratiach v biatlone presadili
meteoristi. Nádejní žiacki biatlonisti ŠK Meteor Dolný Kubín podali v Slovenskom pohári
dobré výkony. V Predajnej dosiahli nasledujúce výsledky: 2. a 3. Samuel Šoch, 3. a 4. Patrik
Šoch, 7. a 13. Tomáš Badáň, 8. a 14. Martin Ďurota, 14. a 17. Matrej Kováčik, 14. Juraj
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Dieška, 11. a 11. Sára Machajová, 17. a 17. Eva Diešková, 9. Timea Langová. Na Skalke pri
Kremnici pokračovalo

tretie kolo Slovenského pohára v behu na lyžiach, ktorého sa

zúčastnili najmladší pretekári ŠK Meteor. Na programe bol beh klasickou technikou a
skiatlon. V kategórii najmladších žiakov obsadila Barbora Kováčiková 11. miesto a Matej
Badáň desiate. V kategórii juniorov patril Rafaelovi Lonskému bronz.
Dolnokubínčania Alžbeta Majdišová a Henrich Lonský v priebehu mesiaca február
absolvovali dva biatlonové šampionáty – európsky i svetový. Na otvorených majstrovstvách
Európy do 26 rokov a juniorov v Osrblí Henrich Lonský v rýchlostných pretekoch na 10 km
obsadil dvadsiate tretie miesto. Alžbete Majdišove sa lepšie darilo vo vytrvalostných
pretekoch na 12,5 km. Konečná 37. pozícia nebola sklamaním. Po majstrovstvách Európy
cestovali na juniorský a dorastenecký svet do fínskeho Kontiollahti. Alžbete Majdišovej sa
najlepšie darilo na vytrvalostnej desiatke, no štyridsiate deviate miesto nebolo podľa jej
predstáv. Henrich sa chcel dostať do najlepšej dvadsiatky, no nepodarilo sa. Na 10 km skončil
dvadsiaty šiesty a v šprinte o dve priečky horší.
Biatlonisti Samuel Šoch a lyžiar Rafael Lonský boli najlepšími na Králikoch pri Banskej
Bystrici, kde sa uskutočnilo tretie kolo Viessmann pohára v biatlone. V Martine získal Rafael
Lonský titul víťaza Slovenského pohára v behu na lyžiach voľnou technikou.
Vyvrcholením zimnej sezóny bol slovenský šampionát v Osrblí. Priviezli tri zlaté a štyri
strieborné medaily. Henrich Lonský potvrdil v roku 2012 svoje kvality. Získal dva tituly
majstra Slovenska Alžbeta Majdišová obsadila druhé a štvrté miesto.
Vyvrcholením bežeckej lyžiarskej sezóny bola tretia časť majstrovstiev Slovenska. Na
najvýznamnejšom domácom podujatí na Štrbskom plese štartovali: 5. Martin Ďurota, 9. Adam
Šoch, 6. Eva Diešková, 8. Patrik Šoch, 7. Tomáš Badáň, 8. Sára Machajová, 9. Timea
Langová, 14. Matrej Dadáň, 15. Samuel Šoch, 16. Samuel Machaj, 17. Juraj Dieška.
Posledný víkend roku 2012 sa v Osrblí konalo úvodné kolo Viessman pohára pre kategórie
dorastu a dospelých. Záujmy Oravy hájili Patrik Šoch, Michaela Maxová, Patrik Kormaňák,
Henrich Lonský a Alžbeta Majdišová. V prvý deň sa z bronzu tešili traja biatlonisti: Patrik
Šoch a Henrich Lonský a Alžbeta Majdišová. Posledný dvaja od novej sezóny pretekali za
Duklu Banská Bystrica. Druhý deň v disciplíne s hromadným štartom si polepšil Patrik Šoch
k bronzu pridal striebro.

Florbal
V januári Extraliga muži: ATU Košice – 90 Dolný Kubín 4:3. dohrávka Nová Dubnica Dolný Kubín 5:7. Dolnokubínčania cestovali na východ. FBC Mikuláš Prešov – Žatva Dolný
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Kubín 8:4.
Február: v extralige mužov Dolnokubínčania nestačili na Trenčín. Žatva Dolný Kubín 1.
FBC Trenčín 6:9, ani na Lido Bratislava, s ktorým prehrali 4:5.
Vo štvrtom kole regionálnej florbalovej ligy mužov: Nižná A – Žatva Dolný Kubín 13:4,
Nižná B – Žatva Dolný Kubín 8:6. Dolný Kubín zaujal ôsmu priečku.
V ďalšom stretnutí v Extralige muži M-Šport Salming Trenčín – Žatva Dolný Kubín 6:9.
V prvom kole play-off florbalovej regionálnej ligy stred mladších žiakov a staršej
prípravky Kubínčanom nevyšlo. V tomto kole skončili štvrtý. Ani ďalší víkend nebol veselý Nitra - Žatva Dolný Kubín 7:5, Žatva Dolný Kubín – Nová Dubnica 2:5, Žatva Dolný Kubín
– Hurikán Bratislava 6:5.
V ďalšom týždni Sabinov – Žatva Dolný Kubín 12:6, potom Žatva Dolný Kubín – Dragons
Ružinov Bratislava 11:6. V nasledujúcom týždni Bogdau Stupava – Žatva Dolný Kubín 8:2,
Kubínčania na desiatom mieste.
Z jesene uvádzame: 9. kolo ŠK DRAGONS Ružinov Bratislava – Žatva Dolný Kubín 13:2,
10. kolo Žatva 90 Dolný Kubín – Harvard Partizánske 8:15, v11. kole Žatva 90 Dolný Kubín
- FBK Michalovce 7:11, v 12. kole Žatva 90 Dolný Kubín – ATU Košice 3:11.

Futbal
Oravský futbalový výber si výborne viedol na turnaji v poľskej Bielsko-Bialej. Na
medzinárodnom podujatí sa predstavili tri tímy z troch krajín. Výber zložený z hráčov
Dolného Kubína, Námestova a Oravského Podzámku si v piatich dueloch vybojoval bez
väčších problémov prvé miesto.
Kubínčania nastúpili na prvý zápas v zimnom období po dvoch týždňoch prípravy. Silný
súper z Bialsko-Bialej skončil v jeseni v najvyššej súťaži ako nováčik na deviatom mieste.
Prvý polčas sa odohrával medzi šetnástkami a šance sa rodili ťažko. Druhý polčas tímy hru
priostrili a stupňovali. Nakoniec Dolnokubínčania vyhrali 2:1.
V januári začala príprava na jarnú časť súťaže. V prvom zápase s FK Nitra Dolný Kubín
zvíťazil 2:1, v druhom zápase Dolný Kubín – Slovan Bratislava U-19 2:2, tretí zápas Dukla
Banská Bystrica – Dolný Kubín 6:1.
Kubínčania mali skvelú prvú časť sezóny - tak sa hodnotilo jesenné dejstvo druhej ligy v
podaní dolnokubínskeho MFK. S umiestnením v prvej polovici sa nerátalo. Tretie miesto
nikto nečakal. Tak sa vyjadril aj Pavol Bača kormidelník Kubínčanov. Na skvelú pozíciu sa
však dostali svedomitou a poctivou prácou.
Po jesennom úspechu začali s prípravami na jarné kolo. Už v druhý januárový pondelok
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začali trénovať. Problémy spôsobovali mrazy. Skracoval sa čas tréningov, ba odvolali aj
prípravný zápas s Čadcou. Množili sa zranenia hráčov. Z jesenného kádra odišli štyria hráči.
Nahradili ich iní. Dolnokubínčanov viedli: Dušan Tittel st. a Pavol Bača.
V posledný februárový víkend futbalisti odohrali prípravné zápasy so Zbrojovkou Brno a s
Ružomberkom B. Ďalšie prípravné zápasy komplikoval sneh a zima. Zlé počasie znemožnilo
konanie úvodného majstrovského zápasu druhej ligy proti Dubnici.
V prípravnom zápase Dolný Kubín prehral s mužstvom Ružomberka B 0:2.
Po troch mesiacoch zimnej prestávky nastúpili Kubínčania v prvom jarnom majstrovskom
zápase v Rimavskej Sobote na prírodnom trávniku. V kubínskej zostave bolo oproti jeseni
niekoľko zmien. Chýbal Siman, Horváth, Mrva, Lejsko, Kutlík, Tittel, Dutka, Kubala
Nahradili ich noví hráči - Sivčevič, Gejdoš, Holub, Šalipur. Trénerom bol Pavol Bača.
Rimavská Sobota – Dolný Kubín 3:0. Zo zápasu s Michalovcami (0:0) si odviezli cenný jeden
bod.
V 23. kole druhej futbalovej ligy prehral Dolný Kubín v Senci 0:1. V 24 kole siedmeho
apríla s Liptovským Mikulášom zvíťazili 2:0. Zápas s Dubnicou skončil 0:0, Moldava nad
Bodvou – Dolný Kubín 3:1, Podbrezová – Dolný Kubín 0:1, Dolný Kubín – Petržalka 1:0,
Dolný Kubín – Lučenec 3:1, Ružomberok – Dolný Kubín 3:1, Dolný Kubín – Rimavská
Sobota 4:3, Petržalka – Dolný Kubín 1:2, Dolný Kubín – Michalovce 2:4.
Po jesennej časti boli Dolnokubínčania v druhej najvyššej súťaži tretí a toto umiestnenie si
udržali aj na jar. Takto vysoko sa ešte futbalisti Dolného Kubína nedostali. Pre dolnokubínske
družstvo to bola však zložitá sezóna, hlavne finančne. Pomohli sponzori, mnohí obyvatelia
Dolného Kubína pracovali pre klub zadarmo.
V júli nastúpili kubínski futbalisti na dva prípravné zápasy proti Liptovskému Mikulášu a
Prešovu. Prvý zápas skončil remízou 1:1, druhý s Prešovom prehrou 0:3. V ďalších
prípravných zápasoch remizovali s Trincom 0:0 a zvíťazili nad Dolnou Ždaňou 2:0. BialskoBiala – Dolný Kubín 2:1, Dolný Kubín – Martin 5:1.
V úvodnom zápase novej druholigovej sezóny nastúpili Dolnokubínčania s viacerými
novými hráčmi proti nováčkovi súťaže - Dolný Kubín – Šaľa 2:4. S ďalším nováčikom už
bodovali - Bardejov – Dolný Kubín 1:1, Dolný Kubín – Dunajská Streda 1:2, Podbrezová –
Dolný Kubín 1:1 (v tabuľke desiaty), Dolný Kubín – Šamorín 1:1, Dolný Kubín – Senec 1:4,
Rimavská Sobota – Dolný Kubín 2:2, prvé tri body získal Dolný Kubín na východe - Dolný
Kubín – Michalovce 3:1. Kubínčania nastúpili s novým trénerom Ladislavom Molnárom a
hrajúcim asistentom Michalom Holubom (vystriedali dvojicu Pavol Bača a Dušan Tittel st.).
Boli to predovšetkým slabé výkony, ktoré donútili vedenie klubu k uskutočnenie zmeny na
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trénerskom poste. Ďalšie zápasy - Dubnica – Dolný Kubín 0:2, Dolný Kubín - Ružínná 0:0 (v
tabuľke ôsma priečka), Liptovský Mikuláš – Dolný Kubín 0:0, Šaľa – Dolný Kubín 2:0,
Dolný Kubín – Bardejov 1:0, Dunajská Streda – Dolný Kubín 1:2, predposledný domáci
zápas Dolný Kubín – Podbrezová 2:2, FC ŠTK 1914 Šamorín – MFK Dolný Kubín 2:0, ŠK
SFM Senec – MKF Dolný Kubín 2:1, MFK Dolný Kubín – MŠK Rimavská Sobota 0:0.
Rozlúčka s divákmi kubínskym futbalistom nevyšla. V poslednom jesennom kole cestovali
futbalisti na východ - Michalovce – Dolný Kubín 1:1 (deviata priečka v tabuľke).
V Minichampions lige v jeseni 2012 bojovali o dve postupové miesta štyri oravské celky.
V základných kolách futbalového turnaja mladších žiakov sa predstavili Oravské Veselé,
Tvrdošín, Dolný Kubín a Námestovo. Nový ročník celoslovenského podujatia začalo 26
tímov rozdelených do šiestich skupín. Z Oravčanov sa najviac darilo Dolnokubínčanom a
futbalistom z Námestova. Dolný Kubín suverénne postúpil do krajského kola. Krajské kolo sa
konalo 27. septembra v Ružomberku. Z Oravy nikto nepostúpil.
Futbalové ihrisko mala v prenájme spoločnosť Horis. Mesto muselo platiť za jeho
využívanie mesačne 1 992 EUR Za tieto peniaze mali športovci k dispozícii 20 hodín
týždenne. Nové vedenie mesta rokovalo so zástupcami spoločnosti Horis. Dohodli sa, že
spoločnosť odkúpi od mesta pozemky pod ihriskom, čo sa aj stalo za 425 tisíc EUR. 239 tisíc
Horis nezaplatil – táto suma predstavovala cenu za prenájom ihriska do roku 2021. Podľa
primátora Romana Matejova futbal dostal zelenú. „Už nebudeme musieť každý rok hľadať v
mestskom rozpočte 24 tisíc EUR za prenájom ihriska,“ povedal primátor.

Halový futbal
Začiatkom februára sa futbalisti ročníka 1997 a mladší zúčastnili futbalového turnaja v
družobnom meste Limanowa. Konal sa už sedemnásty ročník halového podujatia a
absolvovali ho štyri tímy. Okrem Oravčanov tri poľské. Zvíťazil Tymbark, Dolný Kubín
skončil tretí. Zo siedmych gólov dal Jakub Valek štyri a Adrián Piaček tri.
Piaty ročník medzinárodného halového futbalového turnaja Aquarelax Orava Cup 2012 sa
konal v Istebnom. Štartovali tu kluby nielen z Oravy. Predstavili sa mladší žiaci v dvoch
kategóriách a to ročníky narodenia 1999 a 2000. V obidvoch kategóriách zvíťazili
Kubínčania.

Hokej
V Dolnom Kubíne sa uskutočnilo medzinárodné podujatie – hokejkový turnaj
trinásťročných hráčov – Orava Skipark Cup. Zúčastnili sa ho tímy z Ukrajiny (dva), jeden z
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Čiech a päť slovenských – Dukla Trenčín, MHC Martin, PHK Prešov, ŠHK 37 Piešťany a
domáci MHK Dolný Kubín, ktorý skončil v Skupine B na štvrtom mieste.
Hviezda Dolný Kubín zdolala Brezno 6:4. Dolnokubínskych hokejistov trápili zdravotné
problémy. Hviezda Dolný Kubín bola na treťom mieste v tabuľke. Hokej II. liga. Z ďalších
dvoch zápasov II. ligy Hviezda dva body - Rimavská Sobota – Hviezda Dolný Kubín 8:1,
Hviezda Dolný Kubín Gelnica 3:2. Potom sa kubínski hokejisti postavili proti najslabšiemu
súperovi zo Sabinova. Jednoznačná prevaha sa ukázala aj na skóre. Po víťazstve 9:1 sa
Hviezda Dolný Kubín posunula na druhú priečku.
Hokejisti chceli vstúpiť na prvoligovú hokejovú scénu. Licenciu na prvú ligu však Mestský
hokejový klub vrátil slovenskému hokejovému zväzu ľadového hokeja a odhlásil sa z druhej
najvyššej hokejovej ligy. Hviezda Dolný Kubín tak štartovala v tretej najvyššej súťaži – v
druhej lige. Pre klub to bolo sklamanie, ktoré však rýchlo pominulo a pozornosť sa sústredila
na hru. K účinkovaniu Hviezdy sa ústretovo postavilo vedenie mesta. Dolnokubínsky celok sa
tak stal novým subjektom na slovenskej hokejovej mape. Víziou bolo pokračovať v súťaži
seniorov a vytvoriť tím, ktorého základ budú tvoriť hlavne kubínski hráči. Hviezda
organizovala aj zaujímavú súťaž Oravskej miniligy pre žiakov piatych ročníkov základných
škôl a mladších. V roku 2012 to bola už tretia sezóna a účinkovali v nej družstvá z Pucova,
Oravskej Lesnej, Trstenej, Námestova a Dolného Kubína. Pre deti Hviezda zabezpečila
kompletnú hokejovú výstroj a dresy. Miniliga sa tešila veľkej obľube. Na Orave boli v tomto
čase už tri zimné štadióny.
Hviezda Dolný Kubín na záver prehrala s Liptovským Mikulášom B 1:4, a to napriek
nespornej snahe Dolnokubínčanov úspešne zakončiť hokejový ročník.

Nepodarilo sa.

Skončili na druhom mieste. Potom už nasledovali tréningy a celková príprava na ďalší ročník.
V štrnástom kole Oravskej hokejovej súťaže sa presadili tímy s lepším postavením v
tabuľke. Draci Dolný Kubín si zahrali proti HK Slanica a zvíťazili 6:2. V tabuľke zaujali prvú
pozíciu.
V Oravskej súťaži v polovici februára – HK Slovan Trstená – Draci Dolný Kubín 0:1. V
ďalšom kole Draci Dolný Kubín vysoko porazili HK Podbiel 15:0, Draci Dolný Kubín – TJ
Oravská Lesná 4:4. Dolný Kubín prvý v tabuľke.
Dolnokubínski Draci presvedčivo postúpili do finále po dvoch hladkých víťazstvách proti
Námestovu, (Draci Dolný Kubín – HK Námestovo 4:1, HK Námestovo – Draci Dolný Kubín
1:7). Vo finálových zápasoch HK Pucov – Draci Dolný Kubín 1:2, Draci Dolný Kubín – HK
Pucov 3:2. Obhájili tak vlaňajšie prvenstvo, čím zavŕšili tretie víťazstvo v Oravskej hokejovej
súťaži v rade.
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V apríli sa v Dolnom Kubíne uskutočnil medzinárodný hokejový turnaj mladších žiakov.
Podujatia sa zúčastnilo päť družstiev Kubínske Medvede, Prievidza, Piešťany, poľská Krynica
a Púchov. Najlepšie sa darilo Kubínskym Medveďom, neokúsili prehru. Primátorov pohár
zostal v Dolnom Kubíne.
V júli 2012 sa uskutočnil druhý ročník hokejbalového turnaja Kajot Cup. Desať tímov bolo
rozdelených do dvoch skupín. V áčku dominovali hráči z Martina a v béčku mix hráčov z
Dolného Kubína a Martina Kajot team.
V septembri sa začala nová hokejová sezóna. Prvý zápas Hviezdy: Liptovský Mikuláš B –
Hviezda Dolný Kubín 4:3. Novým trénerom bol Matej Hricko. V Detve hrala Hviezda
oslabená o štyroch obrancov: Blesky Detva – Hviezda Dolný Kubín 3:5, Hviezda Dolný
Kubín – Sabinov 9:4, Hviezda sa usadila na čele tabuľky. V ďalšom zápase Hviezda Dolný
Kubín - MHK 32 Liptovský Mikuláš B 6:4. V prvú novembrovú nedeľu dohrávka piateho
kola - Hviezda Dolný Kubín MHK Humenné 3:4, Dolný Kubín – Rimavská Sobota 6:4,
Humenné – Dolný Kubín 4:3 po predĺžení. Ďalšiu prehru zaznamenali na domácom ihrisku:
MŠK Hviezda Dolný Kubín – Rimavská Sobota 1:4. Zostúpili na druhú priečku.
Hviezda v decembri odohrala dve stretnutia na východe, kde získali celkove 5 bodov.
Zápas v Sabinove sa hral pod holým nebom - HK Sabinov – MŠK Hviezda Dolný Kubín 4:5
po nájazdoch, HK Slovan Gelnica – MŠK Hviezda Dolný Kubín 1:3. Ďalšie kolo MHK 32
Liptovský Mikuláš 7:5. Dolný Kubín stratil vedúcu priečku.
Oravská hokejová súťaž: Draci Dolný Kubín – HK Námestovo 5:3 – na čele tabuľky.
Koniec novembra HK Podbiel – Draci Dolný Kubín 3:4, Draci Dolný Kubín – HC Pucov 7:0,
Draci Dolný Kubín – HK MTS 8:1. Dolný Kubín vstúpil do nového roka 2013 na prvom
mieste.
Zimný štadión bol v závere roka 2012 dejiskom medzinárodného medzinárodného
hokejového turnaja žiakov do 14 rokov. Na podujatí Orava Skipark Cup sa zúčastnili tímy z
Bieloruska, Ukrajiny, Českej republiky a Slovenska. V priebehu troch dní si Dolnokubínčania
zmerali sily s piatimi klubmi. Obsadili peknú piatu priečku.

Inline maratón
V júli 2012 sa uskutočnil už tretí ročník dvanásť hodinového Inline maratónu. Na
špeciálnom povrchu zimného štadióna sa uskutočnil maratón v korčuľovaní na kolieskových
korčuliach. Účastníci sa na dolnokubínskej dráhe striedali štafetovým spôsobom, s cieľom
najazdiť čo najviac kilometrov v časovom úseku dvanásť hodín a pokúsiť sa o zápis do
slovenskej knihy rekordov. Trať najrýchlejšie zdolal Andrej Belvončík.
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Karate
Dolnokubínčan Marek Raduch sa opäť stal majstrom Slovenska v karate. Bol to už jeho
štvrtý titul slovenského šampióna.

Kickbox
Dominika Brieniková, členka KBC Dolný Kubín bola juniorskou majsterkou Európy a
dvojnásobnou medailistkou zo ženského európskeho šampionátu. Zo svetových pohárov
priniesla už niekoľko medailí.

Kulturistika
Slovenský reprezentant Peter Kokoška potvrdil na majstrovstvách sveta v Ekvádore, že
stále patrí medzi svetovú špičku. Po ročnej prestávke zavinenej zranením sa člen klubu FC
Dynamic Dolný Kubín opäť predstavil na medzinárodnej scéne. O nominácii do Južnej
Ameriky sa rozhodlo na základe výsledkov súťaže Mozoláni Classic v Žiline. Peter Kokoška
obsadil druhé miesto. V Ekvádore súťažilo 22 kulturistov. Peter Kokoška sa umiestnil na
peknom ôsmom mieste.

Olympijský deň
Celoslovenská štafeta s olympijským ohňom navštívila Oravu. Spoluorganizátori vytvorili
program, v rámci ktorého sa do súťaže zapojili všetky materské a základné školy v Dolnom
Kubíne. Takmer 400 detí súťažilo v športových disciplínach. Samostatnou súťažou bolo
podujatie ZŠ Janka Matúšku Zábavná olympiáda. Štafeta s pochodňou zavítala do Dolného
Kubína prvýkrát. Otvárací ceremoniál sa niesol v duchu pravej olympiády. Zapálenie čaše od
olympijskej pochodne prevzal z rúk olympionika Miroslava Stanovského primátor mesta
Roman Matejov. Za zvukov olympijskej hymny bola vztýčená olympijská vlajka. Pocta
zapálenia olympijského ohňa pripadla najúspešnejšiemu športovcovi Dolného Kubína za rok
2011 Andrejovi Hrnčiarovi, majstrovi sveta v praktickej streľbe.

Cyklistika
V roku 2012 sa konal už piaty ročník Oravského cyklomaratónu za účasti 600 jazdcov.
Štartovalo sa na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne a jazdci sa rozdeľovali podľa
náročnosti tratí nad Malatinou. Dlhá trať - 80 km a krátka trať merala 42 km. Preteky boli
zaradené do série Cyklomaratónov, ktorá pozostávala z 15 horských cyklomaratónov na
Slovensku.
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V júni sa uskutočnilo cyklistické stretnutie Okolo Oravskej Magury. Zúčastnilo sa ho 19
cykloturistov, poväčšine z Klubu slovenských turistov Dolný Kubín. Účastníci štartovali pri
Malom Bysterci. Trasa viedla do Oravskej Lesnej.
Na Kubínskej holi sa uskutočnili majstrovstvá v horskej cyklistike, ktoré boli zároveň
štvrtým kolom Slovenského pohára. Z Dolnokubínčanov bol najlepší Marek Pavelek, ktorý
medzi hobistami obsadil siedmu priečku. Na trati mal smolu. Spadla mu reťaz a tak stratil
dosť času.

Plávanie
Zimné majstrovstvá Slovenska seniorov, juniorov a štrnásťročných sa uskutočnili v
Trenčíne. Dolný Kubín reprezentovala Alžbeta Štajerová, Gabriela Zemenčíková, Michaela
Fulopová, Martin Stanovský. Alžbeta Štajerová sa umiestnila na štvrtom mieste na 100
metrov znak a na šiestom mieste polohové preteky 400 metrov. Na ôsmom mieste sa
umiestnila Gabriela Zemenčíková – 400 metrov polohové preteky.
Vo februári po takmer dvojmesačnej prestávke sa aj plavci opäť postavili na štartovacie
bloky. Prvou súťažou bol koncom februára druhý ročník Putovného pohára Slovenského raja.
Išlo o súťaž najmladších plavcov narodených v roku 2000 a neskôr. Plavci z dolnokubínskeho
Mestského klubu si zmerali sily s rovesníkmi zo štrnástich slovenských oddielov a jedného
ukrajinského klubu z Ľvova. Najlepšie sa z Dolnokubínčanov umiestnila Alžbeta Fedorová –
umiestnila sa na štvrtom mieste, Milan Záhora obsadil piate miesto, siedme miesto Karolína
Salcerová, ôsme miesto Ema Jančeková.
Starší žiaci sa zúčastnili devätnásteho ročníka Veľkej ceny Opavy. V slušnej konkurencii
takmer tristo plavcov sa MPK Dolný Kubín presadil a „vyplával“ si viaceré rekordy.
Najlepšie sa umiestnila Alžbeta Štajerová, ktorá získala striebornú medailu. Do piateho miesta
sa ešte umiestnila Michaela Salcerová.
V predchádzajúcich rokoch sa na dolnej Orave plávalo 24 hodín. V roku 2012 to už bola
len 12 hodinová záležitosť. Najväčšia účasť bola 500 plavcov. V roku 2012 sa túto hranicu
nepodarilo prekonať. Zúčastnilo sa 345 ľudí, ktorí odplávali 36 050 metrov. Hosťom
podujatia bol motocyklový pretekár, účastník Rely Dakar Štefan Svitko. Maratón odštartoval
primátor mesta Roman Matejov.
Oravci sa zúčastnili desiateho ročníka jarnej ceny Žiliny. Tohto medzinárodného mítingu sa
zúčastnilo šesť plavcov Mestského plaveckého klubu z Dolného Kubína. Celkove do Žiliny
prišlo takmer 500 plavcov z Čiech, Maďarska, Poľska, Slovinska a zo Slovenska. Z Dolného
Kubína najlepšie umiestnenie dosiahli Alžbeta Štajerová a Alžbeta Fedorová – do pätnásteho
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miesta v znakových a motýlikových disciplínach. Medailovou žatvou skončilo pre
Dolnokubínčanov aj úvodné kolo Severoslovenskej ligy v plávaní. Najviac zlatých ocenení
počas posledného marcového dňa získala Andrea Jackulíková.
Plavci Mestského plaveckého klubu sa zúčastnili sedemnásteho ročníka medzinárodných
pretekov Cena Popradu 2012. Medzi 650-timi účastníkmi sa Kubínčania nestratili. Alžbeta
Štajerová – 11. miesto, Alžbeta Fedorová - 13. miesto, Michala Salcerová - 16. miesto, Pavla
Jackulíková - 17. miesto.
Kubínčankám sa darilo aj na jubilejnom desiatom ročníku plaveckej Veľkej ceny na dolnej
Orave. Dievčatá si „vyplávali“ tri bronzové medaily. Na Veľkej cene Dolného Kubína
(Žinčicový míting), dolnokubínske plavkyne získali jednu striebornú a päť bronzových
medailí. V druhom kole Severoslovenskej ligy v Žiline získali Kubínčania tri prvenstvá. Z
Mestského plaveckého klubu sa predstavilo štrnásť plavcov, ktorí si domov priniesli deväť
medailí. Prekvapili obidve štafety. Juniorky s prehľadom vyhrali a najmladšie dievčatá
skončili druhé. V individuálnych disciplínach si po dve medaily priniesli Alžbeta Fedorová,
Alžbeta Štajerová a Karolína Salcerová. Začiatkom júna sa v Handlovej konali neoficiálne
letné majstrovstvá SR žiakov kategórie C (ročník narodenia 2002 a 2003). Medzi dvesto
účastníkmi sa predstavilo 7 plavcov z Dolného Kubína. Vytvorili tu 16 osobných rekordov a
priniesli aj jednu striebornú medailu. Získala ju Karolína Salcerová. Dolnokubínski plavci si
priniesli dve strieborné medaily z jarného majstrovstva stredoslovenskej oblasti zo Žiliny.
Začiatkom septembra sa na 34. ročníku mítingu Štúrovské stovky predstavilo štrnásť,
zväčša najmladších plavcov Mestského plaveckého klubu Dolný Kubín. Dolnokubínčania si
odniesli tri medaily. Získali ich Alžbeta Štajerová a Pavla Jackulíková.
V novembri sa pod Tatrami konal Pohár olympijských nádejí aj za účasti plavcov z
Dolného Kubína. V silnej konkurencii sa nestratili. Najlepšie umiestnenie dosiahol Silvester
Hlavaj, ktorý ako jediný získal medailu. Tešil sa zo striebra na 100 metrov motýlik. Príjemne
prekvapila aj štafeta najmladších dievčat. Celkove Dolnokubínčania vytvorili desať osobných
rekordov.
V poslednom kole severoslovenskej ligy pretekári z Dolného Kubína zažiarili v Čadci.
Získali 19 medailí. Skoro všetci sa umiestnili v prvej desiatke v konkurencii 350 plavcov.
Najviac medailí – 5 získala Alžbeta Štajerová, 4 Karolína Salcerová a po dve Emma
Jančeková, Alžbeta Fedorová a Nina Hodoňová.
Počas posledného novembrového víkendu sa uskutočnili plavecké preteky Memoriál
Jozefa Baláža v Prešove. Tieto preteky boli zároveň neoficiálnymi jesennými majstrovstvami
Slovenska žiakov C - kategórie (ročník narodenia 2002 a 2003). Zúčastnilo sa ich 29 klubov-
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230 plavcov. Najúspešnejšou bola Karolína Salcerová, ktorá obsadila tretie miesto na 200 m
znak, a tak získala pre mestský plavecký klub bronzovú medailu.

Squash
Squashová liga prebiehala už druhý rok. Súťažilo sa v kategóriách muži, ženy. Hráči boli
rozdelení do výkonnostných skupín. Žien sa prihlásilo 20 – hrali v štyroch skupinách, muži v
šiestich. U žien viedla Martina Klimčíková. Z mužov sa najviac darilo Jozefovi Madzgoňovi.
Ligu organizoval Squash centrum Rufin.

Snowboard
V posledný februárový víkend 2012 patrila Kubínska hoľa snowboardovému jib contestu.
Diváci mohli obdivovať triky riderov nielen z okolia. Jazdci mali hodinu na to, aby ukázali,
čo v nich je. Kubínčania Michal Bencúr (skončil prvý) a Martin Rybanský (skončil tretí)
ukázali svoje majstrovstvo.
V roku 2012 sa uskutočnil desiaty ročník pretekov amatérov v obrovskom slalome. Na
Kubínskej holi sa podujatia O pohár primátora mesta zúčastnilo 135 lyžiarov a
snowboardistov v 15 vekových kategóriách. Veľmi populárnou sa stala kategória
najrýchlejších rodín. V roku 2012 zvíťazili Hrnčiarovci – Katarína, Fedor st. a Tomáš.
Celkove najlepší čas dosiahol Igor Urban. Najstarším účastníkom bol 79 ročný Leonard
Muška a najmladším dvojročný Maroško Baňas.

Stolný tenis
V IV. lige – SK východ Dolný Kubín TJ A na piatom mieste, v VI. lige bol Dolný Kubín TJ
B na prvom mieste. V súťaži najmladších žiakov bol SPST Dolný Kubín na štvrtom mieste.
V II. lige 19. kole aj 20. kole Dolný Kubín prehral najskôr s Višňovým A a potom aj s
Stránskym A. Koncom februára v IV. lige – SK. Východ Dolný Kubín TJ A prehral s
Iľanovom. V aktuálnej tabuľke bol koncom februára na šiestom mieste. V VI. lige bol Dolný
Kubín TJ B aktuálne na prvom mieste. V ďalšom zápase VI. ligy Dlhá B – Dolný Kubín TJ B
2:16. V nasledujúcom týždni v VI. lige Dolný Kubín TJ B Tvrdošín C 11:7. V stolnom tenise
si Dolný Kubín aj v marci udržal prvú priečku. Tak bolo aj v apríli.
Jeseň 2012: 2. liga – 6. kolo Ružomberok C Dolný Kubín A 16:2, 7. kolo Valča A – Dolný
Kubín A 14:4, v tabuľke na 11 mieste.
4. liga – Dolný Kubín TJ A – Liptovské Sliače 7:11, jedenásta priečka.
5. liga Nižná – Dolný Kubín TJB 15:3 – Dolný Kubín posledný.
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November: 4. liga Bešeňová – Dolný Kubín TJA 9:9 11 priečka. 5. liga Dolný Kubín TJB
– Lokca B 4:14, posledný v tabuľke, ďalšie kolo 4. liga Dolný Kubín TJ A – Oravská Lesná A
4:14. 5. liga: Oravský Biely Potok A – Dolný Kubín TJ B 8:10. 2. liga 8. kolo: Dolný Kubín –
Vrútky A 6:12, 9. kolo Dolný Kubín – Bytča A 8:10, 4. liga Černová A – Dolný Kubín 13:5, 5.
liga Dolný Kubín TJ B Rabča A 4:14, 8. liga Bziny D – Dolný Kubín B 10:8.
liga Dolný Kubín TJ A – Bobrovec 5:13, 5. liga Oravská Poruba – Dolný Kubín TJB 13:5.
Ďalším kolom dali stolnotenisti bodku za prvou časťou sezóny: 2. liga 10. kolo Krupina A –
Dolný Kubín A 12:6, 11. kolo Banská Bystrica A – Dolný Kubín A 13:5, Dolný Kubín v
tabuľke na dvanástom mieste. 4. liga Liptovský Hrádok A – Dolný Kubín TJ A 16:2, Dolný
Kubín v tabuľke jedenásty. 5. liga Dolný Kubín TJ B – Hruštín A 3:15, Dolný Kubín v
tabuľke dvanásty.

Šach
V šachovej štvrtej lige sa hralo derby medzi Tvrdošínom a Dolným Kubínom B 2,5:5,5.
V prvom februárovom týždni Kubínčania odohrali v piatej lige jednoznačné zápasy. Oravci
dvakrát zvíťazili nad Liptákmi. V. liga Liptov – Orava skupina západ – Liptovská Štiavnica B
– Dolný Kubín C 1,5:3,5 a 0:5.
III. liga skupina C1 v polovici februára: Dolný Kubín – Ružomberok A 5,5:2,5. v IV. lige
skupina C 12, v posledný februárový víkend sa v šachu Kubínčanom darilo: LŠS Liptovský
Mikuláš juniori C – Dolný Kubín B 3:5.
V marci v V. lige Liptov Orava: Ružomberok B – Dolný Kubín C 2,5: 2,5 a 1:4. Ďalší
týždeň v štvrtej lige LŠC Liptovský Mikuláš juniori C Dolný Kubín B 2:6. Dolný Kubín bol v
tabuľke aktuálne druhý.

Šípky
Šípkari z Oravy a Liptova sa v druhom februárovom týždni stretli na siedmom ročníku
turnaja Studňa Cup 2012. Domáci Dolnokubínčania si vybojovali druhé miesto. 24 novembra
sa uskutočnil šípkový turnaj v Trstenej za účasti 23 hráčov z Oravy a Liptova. V hre 501
Double out súperili jednotlivci systémom jednej prehry. Najďalej sa v súťaži dostali
Dolnokubínčania Jozef Laštík a Pavol Líška. Putovný pohár nakoniec získal Jozef Laštík.
Obhájil tak minuloročné prvenstvo.

Tradičná škola bojových umení
Po niekoľko mesačných prípravách sa aj na Slovensku mohli obyvatelia stretnúť s
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tradičnou výučbou bojových umení, konkrétne bojového umenia Wing Chun Kung Fu,
vietnamskej línie, ktorú učil kvalifikovaný inštruktor z Dolného Kubína Miroslav Kasan, pod
vedením zástupcov Medzinárodnej federácie tradičných bojových umení Wing Chun Kuen
Phai. Od augusta 2012 existovala aj v Dolnom Kubíne Tradičná škola bojových umení Wing
Chun Kuen Phai. Okrem pravidelných bojových a zdravotných cvičení škola organizovala aj
semináre. Napr. Lepiace ruky, ktorý viedol Ukrajinec Oleg Balančuk. Bojové a zdravotné
cvičenie bývalo každý deň v sále klubu WCHKP na Bystereckej ulici.

Vodný slalom
V júli pretekali vodní slalomári v Dolnom Kubíne. O preteky bol veľký záujem. Prišli
zástupcovia z Poľska, Ruska, Kazachstanu. Z Dolnokubínčanov sa z víťazstva tešil kajakár
Ján Janček. Štvrtý bol Miroslav Stanovský. Aj šieste kolo Slovenského pohára vo vodnom
slalome sa uskutočnilo na Gäceli. Prišli aj zahraniční jazdci. Z oravských jazdcov sa najlepšie
darilo Dolnokubínčanovi Ľubomírovi Jančekovi. Miroslav Stanovský bol druhý.
Na vodno-slalomárskych majstrovstvách Slovenska žiakov potvrdili Soňa a Samuel
Stanovskí, že na Slovensku nemajú konkurenciu.
Vo svetovom pohári sa kajakár Samuel Stanovský umiestnil na druhom mieste.

Volejbal
Už po deviaty raz sa v Dolnom Kubíne zišli mladí volejbalisti od Bratislavy po Michalovce
na KubCupe. Zišlo sa rekordných 40 tímov. V poslednom zápase sa stretli minuloroční víťazi
– dolnokubínske družstvo Rezbári a Miňonky z Brezna. Domácim sa podarilo obhájiť
minuloročný titul a pohár naďalej zostal v Dolnom Kubíne.
V júli sa uskutočnil dvanásty ročník volejbalového turnaja Memoriál Petra Hlavatíka a 13.
ročník Memoriálu Libora Buriana a Petra Rajniaka. Podujatia sa zúčastnili štyri celky. Z
Poľska prišlo družstvo Ujsoly, spod Tatier Popradčania a dva dolnokubínske celky – áčko a
béčko Hlavatík. Zvíťazili hráči celku Hlavatík A.
Šesť tímov sa v Dolnom Kubíne zišlo na Memoriáli Miroslava Babniča. Prišiel aj tím VK
Báčsky Petrovec. Víťazom sa stal S-VK Trstená.

Vzpieranie
V marci 2012 sa prvým kolom začala vzpieračská extraliga. Kubínčanom úvod vyšiel.
Obhajcovia titulu vzpierači ŠK Elkop WLC Dolný Kubín vstúpili do nového ročníka dobre.
Po premiérovom kole na Liptove viedli tabuľku. Domáci Ružomberok skončil druhý.
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Dolnokubínčania začiatkom júna štartovali na slovenskom šampionáte - vo Veľkom
Mederi sa predstavili medzi mladšími a staršími žiakmi a žiačkami. Traja mladí vzpierači z
Elkop WLC splnili nomináciu. V hmotnostnej kategórii do 62 kg starších žiakov sa darilo
Rastislavovi Záhradníkovi. Vybojoval piate miesto. O priečku nižšie skončil Dominik
Chovanec. V polovici júna sa uskutočnili medzinárodné majstrovstvá Českej republiky vo
vzpieraní. Z Oravy vycestovali štyria vzpierači z Olympie Bobrov a Elkopu Dolný Kubín. V
kategóri + 105 kg Michal Pokusa výkonom 315 kg si vybojoval štvrté miesto. Štvrté miesto
obsadil Peter Janák v kategórii do 105 kg.
Vo finálovom kole extraligy v Ružomberku skončili síce Dolnkokubínčania druhí za
domácim Ružomberkom, no v konečnom hodnotení im patrila prvá priečka. Na druhý titul v
histórii extraligy WLC Elkop Dolný Kubín stačil náskok 245 bodov, ktorý si vytvorili v
úvodných dvoch kolách najvyššej súťaže. Na finále nastúpili v zostave: Miroslav Dauda,
Tomáš Chovanec, Peter Janíček, Michal Pokusa, Radoslav Tatarčík, Miroslav Janíček.
Majstrovský titul v slovenskej lige zaručil klubu WLC Elkop Dolný Kubín miestenku na
pohári šampiónov, ktorý sa konal v Budapešti. Najlepší výkon dosiahol Michal Pokusa.
Celkove sa umiestnili na štvrtom mieste. Dolnokubínski vzpierači mali aj koncom roka nabitý
program. Vysokoškoláci sa zúčastnili 24. novembra prvého kola vysokoškolskej ligy.
Radoslav Tatarčík sa 29. novembra zúčastnil na ME juniorov v Izraelskom Eliate. Peter
Janíček a Miroslav Janíček 15. decembra cestovali na svetový pohár do Baku.

Zimný štadión
Aj v roku 2012 sa hľadali riešenia na odstraňovanie nedostatkov, ktoré sa nahromadili
počas viacerých rokov používania zimného štadióna (od roku 1997). Komplexne dielo nebolo
dokončené. Nedokončené zostalo zateplenie zastrešenia ľadovej plochy a vzduchotechnika.
Mesto postupne odstraňovalo nedostatky podľa toho, ako sa mu darilo získavať finančné
prostriedky. Jednou z investícií bolo vybudovanie autonómneho systému varovania a
vyrozumenia. Ľadovú plochu denne využívali desiatky hokejistov všetkých vekových
kategórií. V lete slúžil florbalistom a in-line korčuliarom. Organizovali tam rôzne športové a
kultúrne podujatia.
V júni sa zimný štadión dočkal kolaudácie. Po pätnástich rokoch sa podarilo zabezpečiť
splnenie všetkých podmienok na bezpečnú prevádzku športového stánku. Náklady na
kolaudáciu zaplatilo mesto spolu so sponzormi a priaznivcami hokeja.
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Detské ihriská
Na Okružnej ulici na sídlisku Bysterec - mesto investovalo 10 tisíc EUR do rekonštrukcie
ihriska. Patrí medzi najväčšie v meste a pri otvorení bolo najkrajšie v celom oravskom
regióne. Postupne chátralo. Problém spôsobovali zvieratá, ktoré ho znečisťovali a na ktorých
bolo 19 pieskovísk. Starali sa o ne Technické služby. Na ich údržbu v roku 2012 vynaložili
21 342,03 EUR.

Klub slovenských turistov Orava v Dolnom Kubíne
Z akcií v roku 2012 sme vybrali: Január: 8. 1. Zimný výstup na Babiu Horu, 15. 1.
Smrekovica - Ružomberok, 29.1. Donovaly – Šachtičky - Donovaly. Február: 2. - 5. 2.
Zimný zraz Levoča, 5. 2. Zimný prechod Skorušinou, 12. 2. Zimné trnkobranie, 18.2. Prejazd
Malatinskou magistrálou, 26. 2. Moravské Beskydy (Mosty u Jablunkova). Marec: 4. 3.
Zázrivá - Vasiľ. hoľa - Kubínska hoľa – Príslop, 10. 3. Oravská Lesná - horizont Erdútky, 17.
3. Kubínska hoľa - rozlúčka so snehom, 18. 3. Bielou stopou - Skalka pri Kremnici, 25. 3.
Zimné Tatry- Téryho chata. Apríl: 1. 4. Výstup oslobodenia na Choč, 9. 4. Veľká noc v
Roháčoch, 14.-15. 4. Slovenský kras - Zádieľská dolina, 22. 4. Lipt. Lúžna- Salatín, 29. 4.
Výstup na Šíp. Máj: 5. 5. Kubínska polstovka, 13. 5. Okolo Oravskej priehrady, 26. 5. Kľak stretnutie Krasistov, 27. 5. Okolo Oravskej Magury, Jún: 3. 6. Veľká Rača, 10. 6. Okolo
Liptovskej Mary, 23. 6. Jánsky nočný výstup na Choč. Júl: 1. 7. Okolo Kubínskej hole, 8. 7.
Obšívanka, 15. 7. Baranec – Zverovka, 22. 7. Trstená – Zakopané, 29. 7. Martin- Martinské
hole- Strečno. August: 4. - 8. 7. Letný turistický zraz – Vyhne, 5. 8. Kráľova hoľa (z Telgártu
do Heľpy), 9. 8. Vysoké Tatry - výstup na Kriváň, 26. 8. Biela – Rozsutec – Pol. Grúň –
Chleb. September: 2. 9. Výstup na Chabenec (netradične), 9. 9. Muránska planina, 16. 9.
Otrhance, 23. 9. Veľká Fatra, 30. 9. Bielovodská dolina. Október: 6. 10. Chočský výstupový
maratón, 7. 10. Výstup na Kubínsku hoľu, 14. 10. Červené vrchy - Kasprov vrch, 28. 10.
Jánošíkove diery. November: 4. 11. Výstup na Lysicu, 11. 11. Prosiecka a Kvačianska dolina,
18. 11. Výstup na Kopu 25. 11. Výstup na Choč z Turíka. December: 2. 12. Párnica – Žaškov
– Hrádok – Dolný Kubín, 9. 12. Biela – Osnica – Párnica, 16. 12. Malatiná – Srňacie – Dolný
Kubín, 23. 12. Vianočný výstup na Kubínsku hoľu, 26. 12. Štefanské stretnutie v Roháčoch.
Kalendár sviatočných akcií organizovaných Klubom slovenských turistov v roku 2013
odštartoval Vianočný výstup na Kubínsku hoľu. Deň pred Štedrým dňom 2012 sa na horskej
chate na Kubínskej holi stretla stovka milovníkov prírody. Snehu bolo len niekoľko
centimetrov, teplomer ukazoval teplotu tesne pod nulou. Účastníci prišli pešo i na bežkách z
rôznych častí mesta. Nechýbal vianočný stromček, ani spev a koláče.
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Posledný deň roka patril 39. silvestrovskému výstupu na Veľký Choč. Najviac turistov
vystupovalo po trase z Valaskej Dubovej. Na vrchol vyšlo viac ako 1 500 ľudí zo Slovenska i
zo zahraničia. Na pamiatku si mohli kúpiť odznak zo špeciálnej edície.

Družobné vzťahy
Koncom roku 2012 mesto Dolný Kubín, obec Rabčice a Gmina Lipnice Wielkej podali
spoločný projekt pod názvom Gmina Lipnica a Dolný Kubín spája cyklotrasa. Projekt bol
úspešný. Dolná Orava tak bude prepojená cyklotrasami s hornou Oravou a Poľskom.
Realizácia je naplánovaná na mesiace apríl – november 2013.
S mestom Vsetín nadviazal Dolný Kubín kontakty už roku 2011. Ich výsledkom bol
spoločný projekt na značenie cyklotrás, ktorý však nebol úspešný. Potenciál sa využije na
tvorbu spoločnej webovej stránky, propagujúcej aktívny oddych v oboch mestách a regiónoch,
ponúkne tipy na zaujímavé výlety, cyklotúry, návštevu kultúrnych a historických pamiatok a
ďalších zaujímavostí.
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Zoznam skratiek
AO atletický oddiel
a. s. akciová spoločnosť
CSŠ Cirkevná spojená škola
CVČ Centrum voľného času
ČK Čaplovičova knižnica
DC denné centrum (pre seniorov)
DDI detské dopravné ihrisko
FHV UMB Fakulta humanitných vied Univerzity M. Bella
FK Futbalový klub
FO fyzická osoba
HK James Horolezecký klub James
HZS Horská záchranná služba
IBV individuálna bytová výstavba
JDS Jednota dôchodcov Slovenska
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
MFK Mestský futbalový klub
MPK Mestský plavecký klub
MPSVaR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
MS Matica slovenská
MsKS mestské kultúrne stredisko
MsP mestská polícia
MsR mestská rada
MsÚ mestský úrad
MsZ mestské zastupiteľstvo
MsV Mestský výbor
MŠK Mestský šachový klub
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MŠ Materská škola
NaS – ns Národ a spravodlivosť naša strana
NDS Národná diaľničná spoločnosť
NsP nemocnica s poliklinikou
NTM národný týždeň manželstva
ObÚŽP Obvodný úrad životného prostredia
OFZ Oravské ferozliatinárske závody
OG Oravská galéria
OK Oravská knižnica
OKS Oravské kultúrne stredisko
OĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
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
RO rozpočtová organizácia
RRB regionálny rozvoj bývania
RS Rada seniorov
RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva
RVC regionálne vzdelávacie centrum
RVPS Regionálna veterinárna potravinová správa
SAD Slovenská autobusová doprava
SaS Sloboda a solidarita
SCŠ Spojená cirkevná škola
SČK Slovenský červený kríž
SDKÚ-DS Slovenská demokratická a kresťanská únia, demokratická strana
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
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ŠFRB štátny fond rozvoja bývania
ŠIK školský internetový klub
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
VZN všeobecno záväzné nariadenie
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
ŽSK Žilinský samosprávny kraj
Pri spracovávaní kroniky boli použité údaje dodané Mestským úradom v Dolnom
Kubíne, školami, kultúrnymi zariadeniami i ďalšími inštitúciami v meste (zápisy sme
dopĺňali údajmi uvádzanými na ich webových stránkach). V zápisoch o športe sme sa
opierali aj o články publikované v MY Oravské noviny.

