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1 ROK 2013 OČAMI PRIMÁTORA MESTA DOLNÝ KUBÍN
Úvodom treba povedať, že rok 2013 bol náročným, ale i úspešným rokom. Úspešným
napriek tomu, že príjmy od štátu v posledných rokoch vo viacerých kapitolách poklesli a mnohé
problémy preniesol štát na plecia miest a obcí. Podarilo sa nám uskutočniť množstvo akcií
investičného i spoločenského charakteru a zrealizovať viacero projektov. Popritom sme úspešne
znižovali i dlh mesta.
Z hľadiska rozvoja mesta za najdôležitejšie považujem fakt, že sa podarilo stabilizovať
existujúce firmy. Komplikovaným procesom sceľovania a odpredaja pozemkov sa vytvorili
podmienky na výstavbu nových výrobných hál a infraštruktúry na Priemyselnej ulici. Ku koncu
roka 2013 už postupne vyrástli nové priemyselné haly a objekty.
V spolupráci so SSC a ŽSK sa podarilo opraviť mnohé komunikácie v našom meste v
hodnote približne milión eur. Celoplošne boli obnovené aj viaceré chodníky na sídliskách
Brezovec, Bysterec, Banisko i na Matúškovej ul., no mnohé úseky ešte na opravu čakajú.
Investičné akcie potrebné na skvalitnenie života sa realizovali aj v mestských častiach.
Spomeniem aspoň rekonštrukciu ul. kpt. Jaroša v Kňažej, rekonštrukciu odvodňovacieho kanála
na Bohúňovej ulici, či vyasfaltovanie ul. gen. Svobodu na Malom Bysterci. Nový povrch aj
s pouličným osvetlením majú aj pri IBV Lány a rekonštrukciou prešla aj hasičská zbrojnica
v Mokradi, ktorá slúži i na spoločenské akcie občanov.
Pribudlo parkovisko aj s nových chodníkom a osvetlením na Matúškovej ulici, parkoviská na
Banisku, rekonštrukciou prešli schody na Aleji Slobody i na Chočskej ulici. Veľmi dôležitou, ale
i technicky náročnou, bola celková rekonštrukcia cesty aj s chodníkom od kruhovej križovatky
v nákupnej zóne. Z pohľadu bezpečnosti chodcov, predovšetkým detí, a organizácie dopravy, sa
realizovali stavebné i dopravné opatrenia na Brezovci v priestore pred nemocnicou a na
Pelhřimovskej ulici na Bysterci pri škole. Práve tieto opatrenia sa diali v spolupráci s mestskými
výbormi a občanmi z týchto častí mesta, za čo im patrí úprimné poďakovanie.
Aj v uplynulom roku sme mysleli i na telesne postihnutých spoluobčanov, mnohé chodníky
boli upravené na bezbariérové, pribudlo aj bezbariérové hygienické zariadenie na mestskom
úrade. S pribúdajúcim časom starne aj majetok mesta. V roku 2013 sme museli zrekonštruovať
pergolu nad obchodmi na ulici SNP a vymenili sme časť starých okien za nové v dvoch
materských školách. Opravou prešli aj viaceré autobusové zastávky, strechy a vymieňali sa
opotrebované technické zariadenia v školských jedálňach. Nevyhnutné opravy sa realizovali aj
na zimnom štadióne. Protipožiarne a technické opatrenia sa realizovali v kultúrnom stredisku.
Z projektových prostriedkov sme vyznačili cyklotrasy z Dolného Kubína až do Poľska,
opravili sme niektoré hroby dejateľov na historickom cintoríne, či zakúpili počítačovú techniku
do Klubu dôchodcov, ktorá dobre poslúži na vzdelávanie našich spoluobčanov - seniorov. A
práve v tomto klube prebehla aj rozsiahla rekonštrukcia spoločenských priestorov.
Veľký ruch bol aj v oblasti kultúrno-spoločenského, športového, či školského života. Mnohé
školy na území nášho mesta získali významné ocenenia v rôznych projektoch a aktivitách, čo je
zrkadlom kvalitnej práce učiteľov. Občania mesta i návštevníci si vychutnávali stovky
výborných podujatí. Božie chrámy sa neraz stali dočasným domovom skvelých umelcov na
podujatiach Kubínskej hudobnej jesene. Koncerty, divadelné predstavenia, akadémie, výstavy,
spomienkové podujatia, konferencie, plesy, či jarmoky mali bohatú návštevnosť. Oceňujeme
aktivity umeleckých škôl, veď festivaly Ivana Ballu a Talenty pre Európu sú vysoko cenené aj za
hranicami, a taktiež aktivity subjektov ŽSK na území mesta. Hodnotné podujatia organizovala
Oravská galéria, Oravské kultúrne stredisko, Oravská knižnica, Hviezdoslavovo múzeum a iné
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inštitúcie. Pokračuje proces skvalitňovania služieb v dolnokubínskej nemocnici, k čomu
finančným darom prispelo aj mesto Dolný Kubín.
V živote mesta má svoje nezastupiteľné miesto starostlivosť o občanov v oblasti sociálnych
služieb. Práve v tejto oblasti je naše mesto považované za vzor pre celé Slovensko, o čom svedčí
ďalšie finálové umiestnenie v súťaži Oskar bez bariér. Na dosiahnutie stabilizácie počtu občanov
mesta máme podporný program formou založenia vkladnej knižky a finančného daru pri druhom
i treťom narodenom dieťatku. Úspešne pokračuje spolupráca so SZTP a nový rozmer dostala
spolupráca s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne. Zmysluplné využívanie
voľného času sa zabezpečovalo v denných centrách seniorov na ul. Obrancov mieru i v Kňažej.
Určite k tomu prispel aj projekt Aktívne starnutie seniorov pod gesciou odboru sociálnych vecí
a rodiny. Úspešná spolupráca prebiehala aj so SZPB či Zväzom vojakov vo výslužbe aj pri
organizovaní spomienkových slávností, pričom práve oslavy SNP dostali úplne iný rozmer
vďaka dobovej vojenskej technike a ukážkam bojov. Za veľmi dôležité považujeme aj aktivity
Červeného kríža v oblasti darcovstva krvi. Aktívnym skupinám občanov, organizáciám a
občianskym združeniam na úspešnú realizáciu ich nápadov slúžil grantový program mesta Dolný
Kubín pod názvom Šanca pre všetkých.
V oblasti cestovného ruchu sme propagovali naše mesto na veľtrhoch a výstavách
cestovného ruchu doma i v zahraničí. Spoločne s partnerskými mestami v zahraničí sme
pripravili pobytové balíčky pre ich i našich občanov. K rozvoju turistiky určite prispejú aj nové
hotely a penzióny na Kubínskej holi, v Medzihradnom a v Srňacom. Svoje služby skvalitňuje a
rozširuje aj prímestská rekreačná oblasť Gäceľ, kde pribudol chodník pre korčuliarov a
organizoval sa tam cyklus podujatí pod názvom Gäceľské leto. K šíreniu dobrého mena mesta
určite prispievajú aj kvalitne organizované festivaly, svetový deň sprievodcov, športové
podujatia, turnaje, súťaže, za všetky spomenieme aspoň oravský cyklomaratón alebo žinčicový
míting. Radosť nám robili futbalisti, hokejisti, vzpierači, florbalisti, atléti, lyžiarske športy,
vodné športy, strelci, plavci a ďalší. K popularizácii športu určite prispelo aj zorganizovanie
celooravského športového dňa.
Na poli medzinárodnej spolupráce prebiehali mnohé rokovania a stretnutia. Navštívili nás
delegácie na čele s veľvyslancami Nemeckej spolkovej republiky a Rakúska, prijali sme
viacnásobné návštevy z Českej republiky, Poľska, ale aj z Maďarska, Ukrajiny, Izraela, Dánska,
USA, Ruska, Chorvátska, Nórska, Talianska, Francúzska a ďalších krajín.
Veľa akcií a projektov sa podarilo realizovať aj vďaka miestnym firmám, súkromným
podnikateľom, občianskym združeniam a predstaviteľom inštitúcií VÚC. Pribudli nové obchody
a služby pre občanov. Využitie vďaka súkromným investíciám našli dlho chátrajúce budovy,
napríklad bývalá polícia na Brezovci, rekonštrukcia bola začatá aj na bývalom Dome
záhradkárov na Jánoškovej ulici. Rekonštrukciou prešiel internát Obchodnej akadémie.
Elegantným spôsobom zmizol chátrajúci komín pod Brezovcom, pričom mesto ušetrilo obrovské
finančné prostriedky.
Aj im, ale aj všetkým občanom mesta, ktorí sa pričinili o zveľaďovanie mesta, šetrenia nášho
spoločného majetku a o šírenie dobrého mena Dolného Kubína, patrí moje úprimné
poďakovanie. Vďaka ich pomoci sa nám v roku 2013 podarilo dosiahnuť mnohé ciele a tým zasa
posunúť naše mesto o niečo ďalej.
Mgr. Roman Matejov
primátor Mesta Dolný Kubín
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2 ROZPOČET MESTA A HOSPODÁRENIE
Rozpočet Mesta Dolný Kubín na rok 2013 bol uznesením mestského zastupiteľstva (ďalej
iba „MsZ") č. 120/2012 dňa 13. 12. 2012 schválený ako prebytkový, s príjmami vo výške 7 680
745,- EUR a výdavkami vo výške 7 501 958,- EUR. Prebytok rozpočtu tak predstavoval 178
787,- EUR.
Zmeny v rozpočte boli schválené uzneseniami MsZ č. 138/2013 z 28. 02. 2013, č. 147/2013
z 27. 03. 2013, č. 153/2013 z 25. 04. 2013, 169/2013 z 27. 06. 2013, č. 186/2013 z 12. 09. 2013,
č. 195/2013 z 24. 10. 2013 a č. 202/2013 z 16. 12. 2013 a rozpočtovými opatreniami od
17. 12. 2013 do 31. 12. 2013 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení, čím bol
rozpočet príjmov upravený na 12 231 801,- EUR a rozpočet výdavkov na 12 168 539,- EUR.
Prebytok rozpočtu sa upravil na 63 262,- EUR.
Plnenie príjmov:
a) Bežné príjmy
Daňové príjmy boli k 31. 12. 2013 plnené v celkovej výške 6 918 770,53 EUR, čo predstavuje
100,78 % plnenie upraveného rozpočtu.
Dane z príjmov a kapitálového majetku dosiahli 5 274 673,75 EUR, t.j. plnenie na
99,41 %. Ide o príjmy na základe zákona NR SR č. 564/2002 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Daň z majetku – daň z nehnuteľností - v porovnaní s rozpočtom vykázané plnenie na
105,96 %, t.j. 954 227,57 EUR. Mesto vyberá predmetnú daň na základe zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia, pričom na zmeny v priebehu roka sa neprihliada, ak zákon neustanovuje
inak.
Daň za psa - plnenie sumou 14 443,57 EUR na 96,29 %. Predmetom dane je pes starší ako
6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daň za ubytovanie – plnenie 18 556,91 EUR, t.j. 154,64 %. Miestna daň za odplatné
prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Sadzba predstavuje 0,660 EUR
na osobu a prenocovanie (v evidencii bolo 32 subjektov poskytujúcich odplatné ubytovanie).
Daň za užívanie verejného priestranstva bola plnená sumou 12 561,18 EUR, t.j 251,22 %
plnenie rozpočtu. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie
zariadenia na poskytovanie služieb, predajného zariadenia a iné 643,19 EUR, sezónne alebo
príležitostné terasy 5 017,40 EUR, prenosné garáže 4 419,88 EUR, vyhradené parkovacie miesta
761,02 EUR, skládky stavebného materiálu 774,49 EUR, cirkus a lunapark 945,20 EUR, a pod.).
Miestny poplatok za komunálne odpady – plnenie rozpočtu sumou 644 307,55 EUR na
102,76 %. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:
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a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva
nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania.
Sadzba poplatku bola stanovená na 0,080 EUR za osobu a kalendárny deň.
Nedaňové príjmy boli k 31.12.2013 plnené v celkovej výške 773 286,13 EUR, čo predstavuje
120,52 % plnenie.
V štruktúre nedaňových príjmov došlo k naplneniu rozpočtu u príjmov z podnikania
a z vlastníctva majetku (plnenie na 121,09 %). Tvoria ich príjmy z dividend, prenájmu
pozemkov, nebytových priestorov, bytov a pod.
U príjmov skupiny administratívne a iné poplatky a platby je plnenie 339 796,20 EUR. Za
matričnú činnosť a osvedčovanie fotokópií a podpisov bolo vyinkasovaných 21 078,50 EUR, za
rybárske lístky 968,- EUR, výrub stromov 480,- EUR, za povolenie reklám 540,- EUR,
rozkopávky 1 700,- EUR, ohlásenie drobných stavieb 2 010,- EUR a za ostatné správne konania,
predovšetkým na úseku stavebného poriadku a dopravy 19 575,- EUR. Za vydané povolenia na
prevádzku výherných prístrojov 13 300,- EUR. V skupine pokuty a penále sú pokuty vybraté
Mestskou políciou 5 800,- EUR, pokuty vyrubené Obvodným úradom 539,95 EUR, pokuty
vyrubené za Spoločný obecný úrad 1 350,- EUR a pokuty vyrubené odbormi mesta 500,- EUR.
Do skupiny nedaňové príjmy sú zahrnuté aj príjmy za materské školy 56 959,- EUR, príjmy
za terénne sociálne službu 92 196,84 EUR, za pobytové sociálne služby 62 546,54 EUR, predaj
vstupného zimný štadión 6 068,16 EUR, za prenájom ľadovej plochy 36 474,45 EUR, prenájom
malého futbalového ihriska 248,- EUR, odchyt psov 243,34 EUR, príspevok z recyklačného
fondu 13 240,- EUR, odpredaj prebytočného hnuteľného majetku 1 319,30 EUR, úroky z účtov
648,21 EUR, náhrady poistného plnenia 1 296,93 EUR, vrátka dotácie od SCŠPP 1 680,- EUR,
refundácie z minulých rokov a ostatné príjmy inde nezaradené 18 399,66 EUR, výťažok z lotérií
a iných podobných hier 43 780,07 EUR.
Granty a transfery boli plnené vo výške 3 313 284,61 EUR.
b) Kapitálové príjmy boli za rok 2013 dosiahnuté vo výške 765 301,19 EUR, čo predstavuje
plnenie upraveného rozpočtu na 135,23 %.
Na plnení kapitálových príjmov – príjem z predaja kapitálových aktív - sa podieľali splátky
z predaných bytov 10 529,76 EUR. Ďalej boli získané finančné prostriedky z odpredaja budov
45 000,- EUR od spoločnosti Sigas s.r.o. za bývalý ZOO klub, p. Sivčo 20 010,- EUR za
odpredaj chaty na parkovisku Pikula, z predaja pozemkov vo výške 689 761,43 EUR napr.
HORIS s.r.o. 92 481,- EUR, VOMS s.r.o. 120 835,- EUR, MIBA 173 628,- EUR, Infinity relatio
24 677,28 EUR, p, Kršák 165 960,- EUR, p. Orgoník 3 560,- EUR, JIA spol. s r.o. 9 905,- EUR,
HORIS s.r.o. 23 899,56 EUR, ITOSS 12 822,72 EUR, p. Škvarka J. 11 910,- EUR, p. Škvarka
D. 11 300,- EUR, COOP Jednota s.d. Trstená 12 337,- EUR, ELIT FLOOR, s.r.o. 9 000,- EUR a
pod.
Čerpanie výdavkov:
a) Bežné výdavky
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Bežné výdavky dosiahli v roku 2013 výšku 10 640 773,09 EUR, čo predstavuje plnenie
rozpočtu v sume 10 837 826,- EUR na 98,18 %.
Výdavky všeobecnej verejnej správy dosiahli čerpanie 1 384 061,22 EUR, t.j. 93,62 %
upraveného rozpočtu v sume 1 478 423,- EUR.
Tento oddiel výdavkov zahŕňa:
Výdavky verejnej správy, ktoré dosiahli sumu 1 199 749,38 EUR. Zahŕňajú výdavky na
zabezpečenie činnosti mesta vyplývajúce zo zákonov, vrátane činností delimitovaných zo štátu
na mestá a obce, činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru a chod mestského úradu.
Výdavky na Spoločný obecný úrad zo štátneho rozpočtu vo výške 18 185,22 EUR, z toho mzdy
10 729 ,28 EUR, odvody poistného 3 749,88 EUR, tovary a služby 3 600,28 EUR. Ďalej sú to
výdavky na zamestnancov mesta, prevádzku úradu a pod. Napr. výdavky na mzdy
592 777,74 EUR, poistné 223 567,69 EUR, odstupné 2 529,60 EUR, odchodné 2 520,- EUR,
nemocenské dávky 4 259,35 EUR, cestovné výdavky tuzemské 642,30 EUR, zahraničné 1 531,9
EUR, výdavky na energie 51 415,73 EUR, vodné a stočné 3 989,50 EUR, telefón, mobil a
poštovné služby 40 470,41 EUR, internet 4 269,85 EUR, výdavky na výpočtovú techniku
7 199,19 EUR, všeobecný materiál 18 012,42 EUR, odborné publikácie, noviny, zbierky
zákonov 655,70 EUR, licencie 3 668,36 EUR, dopravné – palivo, mazivo, oleje, údržba aut,
diaľničné známky, poistné 10 852,91 EUR. Ďalej výdavky na údržbu 50 318,53 EUR (oprava
výpočtovej techniky 2 881,80 EUR, údržba rozmnožovacích strojov 1 716,41 EUR, údržba
budov, objektov alebo častí 3 331,96 EUR, údržba softvéru 42 388,36 EUR), prenájom 41,76
EUR (prenájom poštového priečinka, bankového priečinka a pod.), služby 91 532,87 EUR –
školenia, semináre 670,80 EUR, propagácia, reklama a inzercia 2 643,82 EUR, všeobecné služby
11 524,16 EUR (renovácie tonerov, výroba kľúčov, zdravotná služba, upratovacie služby, tlač
tlačív), špeciálne služby 22 090,48 EUR (advokátska kancelária 16 408,04 EUR, geometrické
plány, exekučné služby, poistenie majetku 2 487,22 EUR, stravovanie zamestnancov 23 890,90
EUR, prídel do sociálneho fondu 7 592,56 EUR, odmeny poslancom MsZ, MsR, občianske
výbory, komisie 41 865,58 EUR. Štátny fond rozvoja bývania – dotácia poukazovaná z
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za rok 2013 predstavovala 8 450,22
EUR. Dotácia čiastočne refunduje mzdu pracovníka na tomto úseku.
Finančná a rozpočtová oblasť 14 001,02 EUR (poplatky bankám za vedenie účtov
a úverových účtov 7 701,02 EUR, audítorské a účtovné poradenské služby 6 300,- EUR).
Iné všeobecné služby – výdavky na matričnú činnosť 29 486,17 EUR. Na túto činnosť
mesto obdržalo v roku 2013 dotáciu zo ŠR prostredníctvom Obvodného úradu vo výške 25
142,35 EUR, rozdiel vo výške 4 343,82 EUR bol uhradený z vlastných príjmov mesta. Výdavky
na mzdy a odvody 27 146,68 EUR, tovary a služby 2 339,49 EUR.
Transakcie verejného dlhu – rozpočtovaná čiastka 173 865,- EUR, skutočne uhradené
úroky z úverov bankám 129 152,79 EUR, z toho ŠFRB 35 934,65 EUR.
Výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť – upravený rozpočet 179 135,- EUR, čerpanie
178 927,54 EUR t.j. 99,88 %.
Výdavky na policajnú službu (mestská polícia) predstavovali 129 678,54 EUR, z toho
náklady na mzdy 77 876,50 EUR, odvody 30 935,63 EUR, cestovné 88,54 EUR, telefón, mobil
829,24 EUR, pracovné rovnošaty 899,22 EUR, všeobecný materiál 2 092,96 EUR, PHM, olej
a údržba auta 5 734,74 EUR, údržba prevádzkových strojov 2 495,88 EUR, všeobecné služby
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1 909,70 EUR, závodné stravovanie 3 709,16 EUR, sociálny fond 1 094,05 EUR, nemocenské
dávky 664,06 EUR.
Chránená dielňa MsP – 39 930,52 EUR, toho náklady na chránenú dielňu MsP z rozpočtu
mesta 20 709,04 EUR (mzdy 11 761,53 EUR, odvody 4 559,89 EUR, stravovanie 2 209,48
EUR, odstupné 919,50 EUR, odchodné 613,- EUR, nemocenské dávky 276,97 EUR).
Výdavky na požiarnu ochranu činili 9 318,48 EUR t.j. 98,09 % plnenie rozpočtu. Náklady
na požiarne zbrojnice v m.č. Záskalie, Mokraď a Kňažia a náklady na dobrovoľné požiarne
zbory na území mesta. Energie 6 307,82 EUR, vodné a stočné 904,66 EUR, káblová televízia
105,12 EUR, palivo, mazivo, oleje a údržba vozidiel 1 229,76 EUR, údržba budov 58,64 EUR,
všeobecné služby 412,48 EUR, dohody 300,- EUR.
Upravený rozpočet bežných výdavkov v ekonomickej oblasti predstavoval 681 574,- EUR,
čerpanie 676 033,32 EUR, t.j. 99,19 %.
Výstavba – výdavky na geometrické plány a poplatky za vyjadrenia 1 220,07 EUR.
Cestná doprava - údržba lávok 3 869,31 EUR, údržba a oprava zastávok MAD
3 328,24 EUR, oprava zábradlí a zvodidiel 971,53 EUR, údržba dopravného značenia
12 150,01 EUR, letná údržba ciest, chodníkov 71 984,89 EUR, údržba ciest a chodníkov
33 727,45 EUR, údržba ciest a chodníkov z rezervného fondu 49 689,99 EUR, dotácia
z Ministerstva dopravy na opravu ciest a chodníkov 12 969,88 EUR, oprava cesty a chodníkov
od kruhovej križovatky po TESCO 43 051,55 EUR, zimná údržba ciest a chodníkov 247 175,87
EUR, z toho zima 2013/2014 33 285,84 EUR, za výkony vo verejnom záujme - mestskú
autobusovú dopravu 157 083,29 EUR, vypracovanie rozšíreného diagnostického prieskumu v
rámci revízie "Lávka pre peších cez rieku Orava - Bysterecká lavica 10 265,- EUR.
Skupina - cestovný ruch - výdavky 4 257,79 EUR - účasť na výstavách v roku 2013
a čiastočná záloha výstava v Brne rok 2014. Výdavky na projekt „Gminu Lipnica Wielka a
Dolný Kubín spája cyklotrasa“ vo výške 23 988,45 EUR, z toho spolufinancovanie 21 742,20
EUR. Uhradený členský príspevok pre združenie Klaster Orava 300,- EUR.
Výdavky na ochranu životného prostredia – upravený rozpočet 676 223,- EUR, čerpanie
660 583,18 EUR, t.j. 97,69 %.
Nakladanie s odpadmi – úhrada za služby súvisiace so zberom a uložením odpadu,
triedením, skládkovaním, likvidáciou čiernych skládok 562 059,14 EUR, z recyklačného fondu
13 240,- EUR, nákup vriec na triedenie odpadu a dotácie pre TS na nákup nádob 16 858,68
EUR, zber separovaného zberu 44 630,60 EUR, aktivačné práce 3 181,22 EUR.
Znižovanie znečisťovania - čistenie vodných tokov a kanalizácie a s tým súvisiace práce
20 613,54 EUR.
Bývanie a občianska vybavenosť – upravený rozpočet 574 907,- EUR, čerpanie
568 123,07 EUR, t.j. 98,82 %.
Skupina – rozvoj obcí - výdavky súvisiace s pracovníkmi na aktivačnú činnosť
13 202,44 EUR, (mzdy 7 973,98 EUR, odvody 3 196,06 EUR, materiál 200,61 EUR, závodné
stravovanie 485,94 EUR, prídel do sociálneho fondu 106,85 EUR, poistné 144,- EUR, odchodné
1 095,- EUR), náklady na údržbu verejnej zelene 192 280,41 EUR, náklady na údržbu detských
ihrísk 20 317,32 EUR, oprava binárnych hodín 984,- EUR, čistenie vstupných panelov
608,08 EUR. Náklady na prevádzku a údržbu prenajatého majetku mesta alebo majetku, ktorý
nie je prenajatý 126 978,24 EUR, z tohto náklady na energie 91 982,02 EUR, vodné a stočné
17 995,18 EUR, údržba budov 345,60 EUR, poistenie majetku 5 571,48 EUR.
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Skupina – zásobovanie vodou – výdavky na prevádzku a údržbu fontán 4 289,39 EUR, z
toho vodné a stočné 2 108,51 EUR, údržba 2 180,88 EUR.
Verejné osvetlenie - výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia 149 028,92 EUR,
údržba verejného osvetlenia 32 362,40 EUR, revízie verejného osvetlenia 4 998,90 EUR,
montáž a demontáž vianočnej výzdoby 8 660,05 EUR.
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná - prevádzka verejných WC
8 900,54 EUR, výdavky na prevádzku a údržbu bytového fondu 4 072,38 EUR.
Rekreácia, kultúra, náboženstvo - upravený rozpočet 947 444,- EUR, čerpanie 940 064,20
EUR, t.j. 99,22 %.
Skupina rekreačné a športové služby – výdavky celkom 705 838,40 EUR. Z toho ceny na
športové podujatia a dopravné na športové podujatia organizované aj športovými klubmi
6 630,69 EUR, prenájom umelej trávnatej plochy 23 899,56 EUR, prevádzka športových
zariadení 216 316,97 EUR, z toho mzdy 59 759,53 EUR, nemocenské dávky 215,01 EUR,
odvody po poisťovní 21 078,17 EUR, energie 93 417,98 EUR, vodné a stočné 9 607,69 EUR,
telekomunikačné služby 1 296,64 EUR, materiál 7 055,13 EUR, palivo ako zdroj energie
5 101,78 EUR, prepravné a nájom dopravných prostriedkov 4 779,92 EUR, údržba 2 226,75
EUR, všeobecné služby 7 238,27 EUR, závodné stravovanie 3 150,42 EUR, prídel do soc. fondu
816,75 EUR, dohody 572,93 EUR, prevádzková účelová dotácia Aqua Kubín s.r.o. 400 000,EUR, účelová dotácia od SSE pre Podpora športových aktivít deti a mládež 2 000,- EUR. V
roku 2013 boli poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 20 050,- EUR
nasledovným telovýchovným jednotám a klubom:
 I.M.P – A FC Dynamic – 200,- EUR – použitie: nákup výživových doplnkov,
 TJ Dolný Kubín – stolnotenisový klub – 200,- EUR – použitie: cestovné na zápasy,
 Mestský šachový klub Dolný Kubín – 250,- EUR – použitie: štartovné náklady, cestovné,
 Mestský plavecký klub Dolný Kubín – 300,- EUR – použitie: prenájom časomiery,
 ŠK Elkop WLC Dolný Kubín – 1 350,- EUR – použitie: vzpieračské dresy 91,- EUR,
dopravné náklady 138,20 EUR, masáže 24,- EUR, štartovné 100,- EUR, licencia 207,EUR, cestovné 38,66 EUR, športová obuv a výstroj 206,97 EUR, regenerácia – plaváreň,
sauna 545,80 EUR,
 TJ Orava Dolný Kubín – 600,- EUR – použitie: prepravné náklady a štartovné poplatky,
 Športový klub Meteor Dolný Kubín – 450,- EUR – použitie: nákup športového materiálu
356,20 EUR, ubytovanie na pretekoch a strava 83,80 EUR,
 Futbalový klub Mesta Dolný Kubín – 9 400,- EUR – použitie: dopravné náklady
5 585,24 EUR, športové oblečenie 5 000,- EUR,
 Športový klub polície vodné športy – 450,- EUR – použitie: štartovné 102,50 EUR, nákup
 športového materiálu 129,60 a nákup cien na organizáciu pretekov 274,15 EUR,
 ŠK Kubínska hoľa – 200,- EUR – použitie: prenájom telocvične Cirkevná spojená škola,
 Cykloklub Dolný Kubín – 300,- EUR – použitie: on-line prihlasovací systém, spracovanie
dát,
 Kickbox Klub Dolný Kubín – 50,- EUR – použitie: štartovné,
 Horolezecký klub JAMES – 200,- EUR – použitie: prenájom telocvične ZŠ Petra
Škrabáka,
 Karate klub Dolný Kubín – 200,- EUR – použitie: prenájom telocvične OA Dolný Kubín,
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 Mestský hokejovú klub – 5 150,- EUR - použitie: prepravné náklady 4 983,64 EUR,
prenájom fitness 166,36 EUR,
 Občianske združenie Žatva 90 – 750,- EUR – použitie: registračné poplatky 48,- EUR,
prenájom telocvične 569,25 EUR, prenájom ľadovej plochy od MŠK Hviezda Dolný
Kubín 36,- EUR, štartovné 105,- EUR,
Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia – z tejto skupiny bola poskytnutá dotácia
príspevkovej organizácii mesta – Mestské kultúrne stredisko 144 574,- EUR, ďalej dotácie pre
REFRESCH 200,- EUR, Femina 700,- EUR, OZ Žatva 90 - 600,- EUR, SNE 200,- EUR,
Olympijsky klub Orava 350,- EUR, OZ Kohútik 250,- EUR, združenie Laura 400,- EUR,
Slovenský skauting 450,- EUR, OZ Edukos 450,- EUR, OZ Inšpirácie 300,- EUR, VPV-ARWA
n.o. 800,- EUR, Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi 300,- EUR, Filmový klub 23 - 700,- EUR.
Skupina – pamiatková starostlivosť - výdavky na údržbu plagátovacích plôch 90,- EUR.
Ostatné kultúrne služby – finančné prostriedky boli použité vo výške 6 818,30 EUR na
rôzne kultúrne akcie organizované mestom, reprezentačné v súvislosti s partnerskými mestami
441,93 EUR, viazanie, vence, kvety 162,10 EUR, kroniky 1 047,22 EUR, odmeny členom ZPOZ
2 502,36 EUR, uvítanie detí do života 172,41 EUR, sponzorstvo Cora Geo - zájazd do
Pelhřimova 500,- EUR.
Vysielacie a vydavateľské služby - 33 000,- EUR - výdavky na vysielanie Infoštúdia.
Náboženské a iné spoločenské služby – z tejto skupiny sú hradené výdavky na členské
Združenie Región Tatry 1 963,30 EUR, RVC Martin 492,26 EUR, ZMOS 3 128,64 EUR,
ZMODO 166,- EUR, ZMOS členské na rok 2014 - 3 173,94 a pod., formou grantu boli
poskytnuté finančné prostriedky pre Jednotu dôchodcov Slovenska 1 000,- EUR, Slovenský zväz
telesne postihnutých 1 000,- EUR, OZ PROSOCIO 850,- EUR, OZ Štvorlístok 1 000,- EUR,
a v skupine rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované - údržba cintorínov
11 655,47 EUR.
Ďalej tento oddiel zahŕňa výdavky na spoločný obecný úrad vo výške 14 175,61 EUR, z toho
mzdy 7 575,72 EUR, odvody do poisťovní 2 708,16 EUR, cestovné, náklad na energie, materiál,
dopravné a služby 3 891,73 EUR.
Vzdelávanie - upravený rozpočet 5 785 734,- EUR, čerpanie 5 760 181,64 EUR, t.j. 99,56 %.
V skupine predškolská výchova sú účtované výdavky na materské školy. Tvoria ich
mzdové náklady 542 859,75 EUR, odvody do poisťovní 189 876,35 EUR, náklady na vodné,
stočné 11 831,17 EUR, energie 121 012,99 EUR, poštovné a telekomunikačné poplatky 2 227,25
EUR, internet 735,76 EUR, všeobecný materiál 11 074,09 EUR, knihy, učebné pomôcky,
časopisy a noviny 8 496,55 EUR, náklady na prevádzku motorového vozidla 228,65 EUR,
údržba materských škôlok 476,70 EUR, všeobecné služby 1184,72 EUR, prídel do sociálneho
fondu 4 755,45 EUR, odchodné 711,76 EUR, nemocenské dávky 1 413,29 EUR, bolestné 943,20
EUR, poistenie majetku 1 184,42 EUR, dohody 465,- EUR a pod.
Školské stravovanie v predškolských zariadeniach – v tejto skupine sú náklady na
prevádzku školských stravovní pri materských školách. Výdavky na mzdy 109 151,77 EUR,
odvody do poisťovní 37 854,41 EUR, všeobecný materiál 5 723,99 EUR, výpočtová technika
877,82 EUR, prevádzkové stroje a prístroje 1 841,- EUR, údržba 377,60 EUR, prídel do
sociálneho fondu 1 031,53 EUR, všeobecné služby 738,31 EUR a nemocenské dávky 225,54
EUR.
Zo skupiny základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou boli použité finančné prostriedky
na dotáciu pre neštátne školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi
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Biskupstva Spišské Podhradie vo výške 176 547,- EUR, ďalej dotácie pre súkromná CVČ –
Laura združenie 3 694,- EUR, Jas Media Plus s.r.o. 34 277,- EUR, Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 68 343,- EUR, súkromné ŠSZČ SKIRO 4 443,- EUR.
Ďalej financovaná voľno časová aktivita detí vo výške 692,91 EUR, program Ovocie
a zelenina pre deti v materských školách 1 479,66 EUR.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31. 12. 2013:
ZŠ Martina Kukučína
ZŠ Janka Matúšku
ZŠ s MŠ J. A. Komenského
ZŠ Petra Škrabáka
ŠKD a ŠSZČ Martina Kukučína
ŠKD a ŠSZČ Janka Matúšku
ŠKD a ŠSZČ J. A. Komenského
ŠKD a ŠSZČ Petra Škrabáka
ZUŠ I. Ballu
ZUŠ P. M. Bohúňa
Centrum voľného času
MŠ pri ZŠ Komenského
Rozpočtové organizácie spolu

951 821,48 EUR
987 750,59 EUR
312 449,47 EUR
591 059,42 EUR
182 990,69 EUR
204 748,60 EUR
52 208,-- EUR
134 411,84 EUR
369 309,54 EUR
432 634,-- EUR
96 435,78 EUR
74 885,80 EUR
4 396 685,21 EUR

Sociálne zabezpečenie - upravený rozpočet 514 386,- EUR, čerpanie 472 798,92 EUR, t.j.
91,92 %.
Skupina – staroba – zahŕňa výdavky na činnosť denného centra 46 081,47 EUR. Z toho
mzdy 8 895,26 EUR, odvody 3 643,23 EUR, náklady na energie 13 585,15 EUR, materiál 4
671,45 EUR, prepravné 1 726,20 EUR, údržba 7 867,87 EUR, služby 5 395,33 EUR,
realizovaný projekt Aktívne starnutie seniorov v meste Dolný Kubín vo výške 17 908,36 EUR.
Ďalej výdavky na zariadenie opatrovateľských služieb 146 088,46 EUR (mzdy 36 830 EUR,
poistné 12 560,26 EUR, tovary a služby 96 478,84 EUR a nemocenské dávky 219,36 EUR),
výdavky na opatrovateľskú a prepravnú službu 57 087,17 EUR (mzdy 35 248,62 EUR, poistné
12 121,69 EUR, tovary a služby 14 852,57 EUR), výdavky na príspevky dôchodcom na stravu
66 990,- EUR.
V skupine ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia boli vyplatené dávky pre rodiny
s novonarodenými deťmi 2-3 dieťa 2 700,- EUR, príspevok na druhé dieťa do školy 500,- EUR,
rodinné prídavky vo výške 1 060,92 EUR. U dávok v hmotnej núdzi mesto vystupuje ako
osobitný príjemca dávok, ktoré boli vyplatené vo výške 48 699,37 EUR – prostriedky štátneho
rozpočtu.
Skupina - pomoc občanom v hmotnej núdzi - tu boli vyplatené jednorazové dávky
sociálnej pomoci vo výške 985,- EUR.
Do skupiny zariadenia sociálnych služieb patria výdavky na zariadenia dočasného bývania
a to Kotva, Nádej, Stop, Šanca 49 419,95 EUR.
Ďalšie sociálne služby – výdavky spojené s projektom Terénna sociálna práca v Dolnom
Kubíne 29 688,94 EUR.
Skupina – príspevky neštátnym subjektom – prostriedky použité na stravné pre deti z
rodín v hmotnej núdzi vo výške 4 364,40 EUR.
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Časť výdavkov v tomto oddiele je preplatená zo štátneho rozpočtu a prostriedkov EU, v roku
2013 vo výške 202 883,79 EUR.
b) Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 543 560,- EUR a ich čerpanie bolo vo
výške 486 999,70 EUR, t.j. na 89,59 %. Boli zrealizované nasledovné akcie:
- výdavky na projektovú činnosť (rekonštrukcia okien v MŠ ul. Odbojárov 499,20 EUR,
spevnené plochy pri NIKA ul. Matúškova 2 880,- EUR, spevnené plochy ul. Na Sihoti pri
bl. 1159 – 498,- EUR, zmeny a doplnky č. 2 k územnému plánu 6 706,64 EUR,
odbočovací pruh ul. Aleja Slobody 2 758,80 EUR, spevnené plochy ul.Mierová 990,EUR, technické zhodnotenie schody ul. Aleja Slobody 394,- EUR, stavebné úpravy MK a
chodníky ul. Kpt. Jaroša 1 634,- EUR a porealizačné zameranie 615,- EUR, úpravy MK ul.
Nemocničná pri DONsP 824,- EUR a porealizačné zameranie 227,- EUR).
- výkupy pozemkov 54 241,24 EUR,
- projekt Gminu Lipnica Wielka a Dolný Kubín spája cyklotrasa 28 800,- EUR,
- vybudovanie karanténnej stanice 7 699,94 EUR a projekty 1 016,- EUR,
- nákup telekomunikačnej techniky a modernizácia rádiového spojenia pre MsP 5 799,EUR,
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v m.č. Mokraď 15 478,80 EUR
- koncepcia spoplatnenia rozvoja statickej dopravy v meste Dolný Kubín 7 992,50 EUR,
- stavebno-technické úpravy MK ul. Nemocničná pri DONsP 30 497,469 EUR,
- stavebné úpravy MK a chodníkov ul. Kpt.Jaroša 67 507,53 EUR,
- technické zhodnotenie schodov ul. Aleja Slobody 16 952,54 EUR,
- rekonštrukcia prestrešenia nad chodníkom ul. SNP 14 986,62 EUR,
- spevnené plochy pri objekte Nika ul. Matúškova 62 453,70 EUR,
- stavebné úpravy MK ul. Pelhřimovská 4 998,- EUR,
- technologické zariadenie - kotolňa ZŠ J. Matúšku 35 157,- EUR,
- rekonštrukcia okien MŠ ul. Odbojárov 11 902,04 EUR,
- rekonštrukcia strechy MŠ ul. Odbojárov 7 596,12 EUR,
- rekonštrukcia ZUŠ P.M.Bohúňa – projekt PL-SR 35 498,89 EUR
- rekonštrukcia okien MŠ ul. Chočská 11 998,64 EUR,
- varný kotol pre školskú jedáleň pri ZŠ a MŠ Kňažia 3 069,60 EUR,
- varný kotol pre školskú jedáleň pri ZŠ P.Škrabáka 3 000,- EUR,
- varný kotol pre školskú jedáleň pri ZŠ M.Kukučína 3 115,20 EUR,
- digestory pre školskú jedáleň pri ZŠ J.Matúšku 5 640,48 EUR,
- protipožiarne dvere pre MsKS – kapitálová dotácia 3 553,- EUR,
- rekonštrukcia terasy budova MsKS – kapitálová dotácia 3 996,96 EUR,
- kapitálová dotácia pre Dolnooravskú NsP na prístrojové dovybavenie ultrazvukového
prístroja (Stacionárny diagnostický sonografický prístroj) 5 000,- EUR,
- rekonštrukcia verejného osvetlenia – technické zhodnotenie 2 ks rozvádzačov a
rozvodných zariadení svetelných miest VO v Dolnom Kubíne 12 000,- EUR,
- oplotenie areálu Klubu dôchodcov ul. Obrancov mieru 2 514,- EUR,
- rozšírenie dráhy stoličkového výťahu v Zariadení opatrovateľskej služby ul. Obrancov
mieru 5 880,- EUR.
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Finančné operácie:
a) Príjmové finančné operácie
Rozpočet príjmových finančných operácií predstavoval sumu 638 591,- EUR, skutočnosť
583 147,73 EUR. V rámci finančných operácií boli uskutočnené prevody fondu mesta na
pokrytie výdavkových položiek rozpočtu vo výške 237 147,73 EUR. Ďalšie príjmové finančné
operácie tvorili – zostatok prostriedkov z minulých rokov 46 000,- EUR, úverové prostriedky
300 000,- EUR.
b) Výdavkové finančné operácie
Rozpočet 787 153,- EUR, skutočnosť 791 675,55 EUR. Splátky úverov (ŠFRB – nájomné
byty) a investičné úvery v celkovej výške 426 675,55 EUR, z toho splátky úverov ŚFRB
50 573,23 EUR.
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a fondu
talentovanej mládeže:
Rezervný fond mesto vytvára v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení, o jeho
použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Počiatočný stav rezervného fondu k 01. 01. 2013
predstavoval sumu 146 734,75 EUR, prírastok (prevod HV z roku 2012) sumu 253 744,83 EUR,
použitie - prevod do rozpočtu uznesením MsZ č. 147/2013, 153/2013 a 169/2013 sumu 225 147,73 EUR. Konečný stav k 31. 12. 2013 prestavoval 175 331,85 EUR.
Počiatočný stav fondu rozvoja bývania k 01. 01. 2013 predstavoval čiastku 169 849,57
EUR, prírastok z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roka činil 1 898,36 EUR a úbytok
(uznesenie mestského zastupiteľstva č. 169/2013) sumu -12 000,- EUR. Konečný stav k 31. 12.
2013 predstavoval 159 747,93 EUR vrátane zábezpiek v sume 47 594,44 EUR.
Fond talentovanej mládeže predstavoval počas celého roka 2013 čiastku 6 384,65 EUR.
Bilancia aktív a pasív
K 31.12. 2013 vykazovalo mesto majetok v zostatkovej hodnote 38 262 838,71 EUR.
Stav a vývoj dlhu
Záväzky celkom predstavovali k 01. 01. 2013 sumu 6 545 269,28 EUR, k 31. 12. 2013 sumu
6 299 428,16 EUR. Rozhodujúcu položku tvorili bankové úvery, ktorých stav sa znížil zo
4 311 417,92 EUR k začiatku roka na sumu 4 235 315,60 EUR k 31. 12. 2013.
Podľa § 17 ods. 6a) zákona o rozlpočtových pravidlách č. 583/2004 Z. z. v platnom znení
mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, ak
- celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka. K 31. 12. 2013 tento ukazovateľ predstavoval 37,587 %
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Ku koncu roka
ukazovateľ predstavoval 4,165 %.
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Prehľad úverov splácaných z rozpočtu mesta k 31. 12. 2013:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Banka
DEXIA banka
DEXIA banka
DEXIA banka
DEXIA banka
DEXIA banka
DEXIA banka
VÚB banka
SLSP

Účel
Nájomný dom Brezovec II. etapa
Investičné akcie mesta
Nájomný dom Brezovec I. etapa
Metropolitná a dátová sieť
Rekonštrukcia letného štadióna
Aquarelax
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Zvýšenie základného imania AQUA

Rok
2007
2008
2006
2005
2005
2008
2008
2013

Zostatok
168 931,31 EUR
330 013,78 EUR
118 837,15 EUR
135 112,39 EUR
199 016,55 EUR
2 696 831,- EUR
309 433,42 EUR
277 140,- EUR

Prehľad o záväzkoch voči Štátnemu fondu rozvoja bývania k 31. 12. 2013:
P. č.
1
2
3

Účel
Nájomná bytovka 24 b.j.
Nájomná bytovka 66 b.j.
Nájomná bytovka 34 b.j.

Rok
2001
2001
2006

Zostatok
121 318,59 EUR
491 047,67 EUR
796 537,61 EUR
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3 VEDENIE MESTA (MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, MESTSKÁ RADA,
MESTSKÉ VÝBORY, ODBORNÉ KOMISIE, HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA, RADA SENIOROV, DOZORNÉ RADY)
Mestské zastupiteľstvo malo devätnásť poslancov: Ing. Ľudovít Behula (KDH),
PaedDr. Ľubomír Bláha (SMER, SD), MUDr. Juliana Gregová (KDH), Pavol Halaša
(SMER, SD), Ing. Pavol Heško (NEKA), MUDr. Eva Hrudová (SDKÚ, DS), Mgr. Juraj Jonák
(SDKÚ, DS), Ing. Anton Krákorník (SMER, SD), Mgr. Vladimír Kubišta (SDKÚ, DS),
MUDr. Metod Kulich (KDH), Mgr. Matúš Lakoštík (KDH), Ing. Zdena Poracká (NEKA),
Mgr. Ján Raclavský (SDKÚ, DS), Ing. Alena Skirčáková (SMER, SD), Ing. Ján Šimún
(SDKÚ, DS), MUDr. Juraj Štefák (SDKÚ, DS), MUDr. Peter Šulej (SDKÚ, DS),
Mgr. Gustáv Turčina (SDKÚ, DS) a Ľubomír Záň (SMER, SD). Úmrtím poslanca Pavla Halašu
dňa 22. 07. 2013 sa v Mestskom zastupiteľstve uvoľnil mandát vo volebnom obvode č. 1 Mokraď, Kňažia, Záskalie. Podľa počtu získaných hlasov vo voľbách v roku 2010 sa
náhradníkom stal Ján Briestenský (SDKÚ, DS), ktorý zložil poslanecký sľub na mimoriadnom
rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 05. 08. 2013.
Počas roka poslanci MsZ schválili nasledovné všeobecné záväzné nariadenia (VZN):
- 1/2013 – VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov na vzdelávanie detí v MŠ, žiakov v ZUŠ a na činnosť školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
- 2/2013 - VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území mesta Dolný Kubín.
- 3/2013 – VZN o trhovom poriadku príležitostných trhov MsKS v meste Dolný Kubín.
- 4/2013 – VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Dolný Kubín.
- 5/2013 – VZN o tvorbe a použití príspevku na prevádzku, údržbu a opravy nájomných
bytov vo vlastníctve mesta Dolný Kubín.
- 6/2013 – VZN – Štatút Mesta Dolný Kubín.
- 7/2013 – VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dolný Kubín.
- 8/2013 – VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 6/2012, ktorým sa upravujú podrobnosti
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi
z domácností v meste Dolný Kubín.
- 9/2013 – VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2009, ktorým sa ustanovujú niektoré
podmienky a podrobnosti o držaní a vodení psov v meste Dolný Kubín.
- 10/2013 – VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2010 o pravidlách predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Dolný Kubín.
- 11/2013 – VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2013 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie v MŠ, žiakov v ZUŠ
a na činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
- 12/2013 – VZN, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Dolný Kubín 5/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- 13/2013 – VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Dolný Kubín pre
rok 2014.
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Mestská rada ako poradný orgán primátora mesta mala nasledovné zloženie: Ing. Ľudovít
Behula, PaedDr. Ľubomír Bláha, MUDr. Juraj Štefák a Mgr. Gustáv Turčina. Mestská rada
zasadala 12 krát, konkrétne v nasledovných dňoch:
23. 01. - mimoriadne zasadnutie mestskej rady, 19.02., 27.03., 16.04., 22.05., 18.06., 16.07.,
05.08. - mimoriadne zasadnutie mestskej rady, 03.09., 15.10., 26.11., 03.12.
Mestské výbory - Zoznam mestských výborov a ich predsedov:
- MsV Banisko – Viera Turzová
- MsV Beňova Lehota – Ing. Vladimír Jandura
- MsV Brezovec – MUDr. Juraj Štefák
- MsV Kňažia – Ing. Pavol Heško
- MsV Malý Bysterec – MUDr. Eva Hrudová
- MsV Medzihradné – Ing. Ondrej Škvarka
- MsV Mokraď – Ing. Pavol Heško
- MsV Staré mesto – Mgr. Juraj Jonák
- MsV Veľký Bysterec – Mgr. Matúš Lakoštík, PhD.
- MsV Záskalie - Pavol Halaša do 22. júla 2013, potom Ing. František Okoličáni
Odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve: Komisia pre financovanie a rozpočet, Komisia
výstavby, dopravy a životného prostredia, Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu, Komisia
sociálnych vecí a zdravotníctva, Komisia verejného poriadku, Komisia regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu a služieb, Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta Dolný Kubín, Komisia pre prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca
MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta.
Hlavný kontrolór mesta - Hlavným kontrolórom bol Ing. Peter Florek.
Kontrolná činnosť Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín sa vykonávala podľa
plánov kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na rok 2013, schválených uznesením
mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín č. 127/2012 zo dňa 13. 12. 2012 a uznesením
č. 177/2013 zo dňa 27. 06. 2013. Ďalšia kontrolná činnosť vychádzala z požiadaviek mestského
zastupiteľstva, podnetov poslancov mestského zastupiteľstva a občanov a z operatívnych porád
primátora mesta.
Rozsah kontrolnej činnosti je určený § 18d) zákona o obecnom zriadení. Podrobné správy
o výsledkoch kontroly sú predkladané priamo poslancom mestského zastupiteľstva, vždy na jeho
najbližšom zasadnutí, v súlade so zákonom. Zoznam všetkých kontrol, vykonaných v roku 2013:
1. Kontrola Základnej školy s materskou školou, Komenského 279/32, Dolný Kubín
2. Kontrola Splnenia opatrení z kontroly vykonanej v roku 2011v ZUŠ P. M. Bohúňa,
Matúškova 1632/5, Dolný Kubín
3. Kontrola Evidencie rozpočtových opatrení prijatých v roku 2012
4. Kontrola Materskej školy VII, Námestie Slobody, Dolný Kubín
5. Kontrola Opatrení, prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrolnej činnosti
v roku 2012
6. Kontrola Dodržiavania ustanovení Kolektívnej zmluvy a procesu kolektívneho
vyjednávania v podmienkach Mesta Dolný Kubín za rok 2012/2013
7. Kontrola Pokladne MsÚ
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8. Kontrola Materskej školy Na Sihoti 1163/35, Dolný Kubín
9. Kontrola ZŠS – stanovenie režijných nákladov
10. Kontrola Správa bytového fondu Mesta Dolný Kubín spoločnosťou TEHOS, s.r.o.
11. Kontrola spoločnosti AQUA KUBÍN,s.r.o. – zabezpečenie dostatočného množstva
plavčíkov pri vykonávaní stáleho dohľadu
12. Kontrola Materskej školy Odbojárov 1962/16, Dolný Kubín
13. Kontrola Dodržiavanie Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
14. v podmienkach MsÚ v Dolnom Kubíne
15. Kontrola Pokladňa MsÚ v Dolnom Kubíne
16. Kontrola Základnej školy Martina Kukučína, SNP 1199/36, D. Kubín
17. Kontrola dodržiavania a uplatňovania VZN 5/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – časť piata: daň za ubytovanie
18. Kontrola Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o“
19. Kontrola Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva Dolný Kubín,
Hviezdoslavovo nám. 1695/1, 026 01 Dolný Kubín
20. Kontrola rozhodnutia o vyrúbení dane FO za roky 2007 - 2013
21. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a
interných noriem mesta v oblasti vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti
22. Kontrola dodržiavania a uplatňovania pravidiel pri prideľovaní bytov
23. Kontrola pokladne MsÚ
Z hlavných uvedených kontrolných činností vyplýva, že útvar hlavného kontrolóra vykonal
22 priamych kontrol, ktorých výsledky boli predložené MsZ Mesta Dolný Kubín, v členení:
- Kontroly vykonávané na odboroch MsÚ – 10 kontrol
- Kontroly vykonávané v príspevkových organizáciách mesta - 0 kontrol
- Kontroly v základných školách a základných umeleckých školách - 4 kontroly
- Kontroly v materských školách - 3 kontroly
- Kontroly vykonávané v obchodných spoločnostiach založených Mestom Dolný Kubín –
3 kontroly
Nepriame kontroly vyplývajúce hlavnému kontrolórovi mesta zo zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a iných právnych predpisov
- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu pre rok 2014
- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012
- správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok, t.j. rok 2012
- správy o výsledkoch kontrol
- správa o kontrole plnenia ukladacích uznesení
- kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov
- správa „Stav vo vybavovaní oznámení, podnetov, sťažnosti a petícií mesta“
Kontroly mimo Plánu kontrolnej činnosti – kontroly vykonávané z titulu sťažností a petícií
občanov - 1, stanoviská pre MsZ - 1.
Vykonané kontroly boli poväčšine, t.j. v 19 prípadoch ukončené Záznamom z vykonanej
kontroly, nakoľko pri kontrolách neboli zistené žiadne, resp. závažnejšie nedostatky, či
porušenia zákonov. V troch prípadoch (kontroly č. 11, 18. a 20) bola kontrola ukončená
„Správou z kontroly“, nakoľko došlo k nedbalému a závažnému porušeniu legislatívy. Súčasne
boli navrhnuté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených pri týchto kontrolách. Pokiaľ sa
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jednalo o opatrenia finančné (kontrola č. 18), tak tieto boli ešte v priebehu kontroly vykonané.
Splnenie uložených opatrení na odstránenie nedostakov zistených pri kontrolách je kontrolované
vždy nasledujúci rok a MsZ je informované o výsledkoch prostredníctvom pravidelnej správy.
Súčinnosť, ktorú poskytovali kontrolované subjekty, hodnotil hlavný kontrolór ako dobrú.
Doklady, záznamy, vyjadrenia a iné požadované podklady boli predkladané ku kontrole vo
väčšine prípadov v určenej lehote. Opakovane sa stretával so skutočnosťou, kedy kontrolovaný
subjekt vzáša námietku zaujatosti voči členom kontrolnej skupiny. Je v komptencii hlavného
kontrolóra rozhodnúť o prijatí takejto námietky, resp. ju zamietnuť, avšak takýto postup zvyšuje
administratívnu záťaž pri výkone kontrol.
Časť roku 2013 fungoval ÚHK bez kontrolórky, ktorej bolo zo strany zamestnávateľa
poskytnuté neplatené voľno. Zo strany vedenia MsÚ boli vytvárané vyhovujúce organizačné
a materiálové podmienky pre výkon nezávislej kontrolnej činnosti. Za súčasť kontrolnej činnosti
považoval i vykonávanie preventívnych opatrení, a to najmä konzultácie, vypracovávanie
stanovísk, účasť na zasadnutí dozorných, riadiacich a poradných orgánov mesta, resp.
organizácií zriadených mestom.
Opakovane upozornil, že výkon kontroly prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta,
resp. Útvaru hlavného kontrolóra, je iba jednou časťou funkčného kontrolneho systému. Jeho
základnou časťou je však denno – denná kontrolna činnosť vedúcich pracovníkov a
zamestnancov.
Rada seniorov. Tento poradný orgán primátora mesta bol konštituovaný 19. februára 2007
s cieľom zaujímať stanoviská k materiálom predkladaným mestskému zastupiteľstvu, obhajovať
záujmy starších občanov mesta, predkladať návrhy riešenia problémov a aktívne sa podieľať na
správe vecí verejných. Rada seniorov pokračuje v činnosti aj vo volebnom období rokov 2010 –
2014 v zložení: PaedDr. Jozef Hunčaga - predseda rady, František Barťák (Jednota dôchodcov
Slovenska), Mária Chrenová (Denné centrum), Mgr. Ľudovít Matejčík (školstvo), Dušan
Kurčina (mestská časť Kňažia), Ing. Andrej Švehla, CSc. (priemysel), MVDr. Ján Uhrín
(poľnohospodárstvo, veterinárna starostlivosť).
V priebehu roka 2013 zasadala Rada seniorov 4-krát: 25. 02. 2013, 24. 06. 2013, 09. 09.
2013 a 10. 12. 2013.
Z prejednávaných materiálov: rekonštrukcia Klubu dôchodcov, riešenie statickej dopravy
v meste, projekt Aktívne starnutie seniorov a problematika zberu, spracovania a separovania
komunálneho odpadu.

-

Dozorné rady mestských obchodných spoločností
Dozorná rada AQUA KUBÍN, s.r.o.: Ing. Ľudovít Behula, Mgr. Vladimír Kubišta, Ing. Ján
Šimún, MUDr. Juraj Štefák, Ing. Juraj Trnovský
Dozorná rada Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.: Mgr. Juraj Jonák, Mgr. Matúš
Lakoštík, Ing. Dalibor Pelach
Dozorná rada TEHOS, s.r.o.: Ing. Zdena Poracká, Ing. Ondrej Škvarka, Ing. Pavol Heško,
Ing. Michal Mikula, MUDr. Peter Šulej
Dozorná rada Technické služby, s.r.o.: Ing. Ľudovít Behula, Ján Briestenský, Ing. Anton
Krákorník, Mgr. Ladislav Svrčan, MUDr. Juraj Štefák.
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4 VOLEBNÝ PROGRAM MESTA DOLNÝ KUBÍN NA ROKY 2011 – 2014,
AKTUALIZÁCIA ZA ROK 2013
1. EKONOMIKA MESTA, FINANČNÁ POLITIKA
Dôsledky celosvetovej hospodárskej krízy pretrvávali aj v roku 2013, mesto dostalo od štátu
vo forme podielových daní menej približne o 700 000 EUR. Zatiaľ čo dlh štátu opäť rástol,
mesto Dolný Kubín svoj dlh znižovalo. Úverová zaťaženosť sa oproti roku 2010 znížila približne
o 12 % (r. 2010 50 %, k 31. 12. 2013 37,58 %), aj napriek napätej ekonomickej situácii
uhrádzalo mesto všetky záväzky, ktoré boli rozpočtované. Vzhľadom na prognózu vývoja je
jasné, že ekonomika štátu sa tak skoro nezlepší, príjmy z podielových daní od štátu nestúpnu,
práve naopak. Tlak na samosprávy je enormný. Bremenom pre rozpočet sú úvery, ktoré si mesto
vzalo v predchádzajúcich volebných 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. 2013 predstavovala 4 235 315,60 EUR.
Majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov a inžinierskych sietí v priemyselnej zóne v k.ú.
Mokraď sa poskytli podmienky pre realizáciu investičných zámerov investorov Nobel
Automotive Slovakia s.r.o. a Miba Sinter Slovakia s.r.o. Dohodou s investorom Klauke Slovakia
s.r.o. sa rovnako zabezpečilo zachovanie doterajších a vytváranie nových pracovných príležitostí
a modernizácia mestskej obchodnej spoločnosti. Obchodným spoločnostiam ITOSS, s.r.o.,
Infinity relations a.s. a Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s.r.o. boli taktiež vytvorené
podmienky pre ďalší rozvoj. Dohodou s investorom VOMS, s.r.o. sa zabezpečilo vytváranie
nových pracovných príležitostí. Dohodou s MUDr. Igor Kršákom a manželkou by mala byť
zabezpečená výstavba športovo-medicínskeho a regeneračného centra a vytvorenie nových
pracovných príležitostí. V priebehu najbližšieho obdobia by malo dôjsť k dobudovaniu
a sprejazdneniu obchodnej zóny. Dohodou so Žilinským samosprávnym krajom boli taktiež
vytvorené podmienky pre ďalší rozvoj zo strany VÚC aj mesta a vytvoreniu podmienok pre
ďalšie investície.
Pokračovalo sa v zbavovaní prebytočného a neupotrebiteľného majetku. V priebehu roka
boli poslancami MsZ schválené ako neupotrebiteľné a následne ponúknuté formou verejnej
obchodnej súťaže na predaj alebo prenájom nehnuteľnosti, čím sa plánuje dosiahnuť efektívnosť
pri ich správe tak, aby neboli pre mesto stratové. Najvýznamnejší predaj majetku, bývalá
základná škola na Nemocničnej ulici, zatiaľ nebol zrealizovaný, kúpno-predajná zmluva nebola
podpísaná. Prebiehajúcou pasportizáciou majetku mesta sa dáva postupne do poriadku zmluvné
vzťahy, najmä tie, ktoré sú pre mesto nevýhodné. Nanovo sú na MsZ prerokovávané staršie
uznesenia týkajúce sa predaja, nájmu a zámeny majetku, ktoré nespĺňajú všetky právne
náležitosti.
Pre objektívnosť treba povedať, že lukratívne nehnuteľnosti z majetku mesta boli predané už
v minulosti, v súčasnosti samospráva nedisponuje natoľko hodnotnými nehnuteľnosťami, aby
mala z ich predaja významný príjem do mestskej kasy.
Prehodnocujú sa staré a uzatvárajú nové poistné zmluvy so zreteľom na ochranu majetku
pred prírodnými vplyvmi, vandalmi a pod. Všetky zmluvy, objednávky a faktúry sú
zverejňované na webovej stránke mesta. Transparentné hospodárenie bolo vystavené verejnej
kontrole s jasným zámerom – minimalizovať priestor pre korupciu a klientelizmus.
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Mesto sa aj v roku 2013 dôsledne zasadzovalo o to, aby bol v daňovej politike mesta
uplatňovaný sociálny princíp a aby na zvyšujúce sa náklady nedoplatili tí, ktorí obracajú v
rukách každý cent. Aj preto zachováva zľavu 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 uplatňuje pri zľavách pre študentov, ľudí v hmotnej núdzi a občanov,
ktorí sú hospitalizovaní alebo odkázaní na pomoc iných, obyvateľov dlhodobo pracujúcich v
zahraničí. Pre rok 2014 boli všetky školy a školské zariadenia bez rozdielu zriaďovateľa
(cirkevné, súkromné) oslobodené od dane zo stavieb.
Aj v roku 2013 pokračovali snahy nájsť strategického investora, resp. partnera pre mestský
aquapark. Napriek publikovanej výzve v médiách sa nenašiel záujemca o kúpu spoločnosti
a zámer o prípadný prenájom aquaparku nenašiel ekonomické opodstatnenie. V závere roka
prijalo MsZ uznesenie s cieľom vypracovať analýzu prípadného zlúčenia obchodných
spoločností Tehos, s.r.o. a Aquakubín, s.r.o.. Snahy o zlepšenie hospodárenia mestských
spoločností sa pozitívne premietli v prípade Tehosu, s.r.o., ale aj Technických služieb, s.r.o..
Z dôvodu poklesu príjmov z návštevnosti aquaparku očakáva mesto negatívny hospodársky
výsledok v tejto spoločnosti. V procese neľahkej transformácie sa nachádzala aj mestská
televízia TV DK, museli sa vyrovnať s výrazne nižším rozpočtom.
2. MESTSKÝ ÚRAD, MESTSKÉ SPOLOČNOSTI, BEZPEČNOSŤ A VEREJNÝ
PORIADOK
V priebehu roku 2013 bol ukončený proces prepúšťania zamestnancov a optimalizovaný ich
počet napriek tomu, že mnohé porovnateľné mestá na Slovensku majú vyšší počet pracovníkov
na svojich úradoch. 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, plnenie všetkých náležitostí
súvisiace s originálnymi aj prenesenými kompetenciami samosprávy ústretovo voči občanom.
Väčšina tlačív potrebných na vybavenie jednotlivých úkonov bola dostupná na webovej stránke
mesta v elektronickej podobe, podľa potreby aj s metodickými pokynmi.
V marci 2013 sa konali v Slovenskej republike voľby do vyšších územných celkov. V
zmysle kompetencií mesto organizačne a personálne zabezpečovalo agendu pre okrskové
volebné komisie a obvody, úpravu volebných miestností a pod.
Počas celého roka 2013 patrila webová stránka mesta Dolný Kubín k informačne najviac
aktualizovaným stránkam na Slovensku v rámci samospráv.
Dolný Kubín bol zapojený v roku 2013 do projektu City Monitor, ktorý predstavuje
atraktívny a inovatívny nástroj na komunikáciu medzi zástupcami miest a ich obyvateľmi
využívajúc mobilné technológie. City Monitor prináša obyvateľom možnosť posielať svoje
podnety prípadne návrhy na vylepšenie, ktoré v meste postrehnú, rýchlo a jednoducho zo svojho
mobilného telefónu.
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 MsP malá o 2 príslušníkov menej, čo malo nepriaznivý dopad na zabezpečenie hliadok a
väčšiu zaťaženosť priestupkovými spismi na jedného policajta. Pribudol však počet kamier v
meste a tým sa zlepšil monitorovací kamerový systém. Na skvalitnenie práce získala MsP ešte v
roku 2012 od Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 10 000 EUR na projekt
20

Kamerový monitoring mesta Dolný Kubín. Za tieto financie bolo čiastočne obnovené technické
vybavenie, 4 kamery a 4 monitory boli nahradené novými. Nové kamery majú možnosť
priblíženia a vyššiu kvalitu rozlíšenia. Dôležité je, že kamerový systém má aj preventívny účinok
a odrádza potenciálnych páchateľov od realizácie protispoločenského konania.
Dolný Kubín je 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 sú Okresné riaditeľstvo PZ a MsP. Ide 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. Úspešne sa rozbehla spolupráca s Okresným súdom
v Dolnom Kubíne – prijatie pracovníkov v rámci náhrady výkonu trestu odňatia slobody formou
povinnej práce ( napr. práce v Karanténnej stanici).
Pokračovali aktivity na úseku prevencie, či už smerom k deťom, mládeži (základné a stredné
školy) 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.
V roku 2013 bola presťahovaná do areálu Technických služieb a kvalitatívne lepšie
vybudovaná karanténna stanica pre odchytené zabehnuté a túlavé zvieratá (psov). Úspešne sa
rozbehla spolupráca so súkromným sektorom pri umiestňovaní psov k novým majiteľom.
MsV Veľký Bysterec už v roku 2012 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. MsP sa aktívne zúčastňovala verejných hovorov s občanmi a
zasadnutí mestských výborov.
Kolektív učiteľov ZŠ Petra Škrabáka vyzbieral finančné prostriedky na zakúpenie
vyhrievacej podložky a krmiva pre psíkov v karanténnej stanici. Súkromné občianske združenie
zrealizovalo verejnú zbierku pre pomoc zvieratkám v tejto novej karanténnej stanici.
Prebiehala kvalitná spolupráca s ÚPSVaR v Dolnom Kubíne, predovšetkým so sociálnou
kuratelou v zmysle aktívnych noviel zákonných noriem a predpisov. Jedna z možností, ktoré
zaručujú, je vyviesť aj priamu zodpovednosť voči rodičom zanedbávajúcim riadnu výchovu
svojich maloletých detí. Na konci roka 2013 prebehla spoločná akcia MsP, zložiek štátnej polície
a sociálnej kurately zameraná na kontrolu zákona č. 219/1996 Z.z. v neskoršom znení. Svojim
zameraním mala veľký význam na potláčanie alkoholizmu u dospievajúcej mládeže.
3. VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA, DOPRAVA, MIESTNE HOSPODÁRSTVO,
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Bol vypracovaný dokument „Koncepcia regulácie a rozvoja statickej dopravy v Dolnom
Kubíne", ktorý schválilo MsZ na zasadnutí dňa 27.06.2013. Následne bola vypracovaná
projektová dokumentácia realizácie „I. etapy regulácie a rozvoja statickej dopravy v centre
mesta“.
V roku 2013 v rámci rekonštrukcií chodníkov, komunikácií, odvodňovacích kanálov boli
zrealizované tieto akcie:
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1. V rámci údržby boli realizované opravy miestnych komunikácií a chodníkov v rozsahu
3 010 m2 v hodnote 76 570,- EUR (napr. väčšie opravy 3 úsekov miestnej komunikácie na
ul. Nemocničná o ploche 800 m2 v hodnote 12 969,88 EUR; väčšie opravy chodníkov na
ul. Odbojárov, Ľ. Štúra, M. Hattalu, Chočská, Na Sihoti a Matúškova o ploche 700 m2
v hodnote 10 500,- EUR atď).
2. Boli zrealizované stavebné úpravy miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Kpt. Jaroša
3. v celkovej dĺžke 172 m v hodnote 67 507,53 EUR.
4. Boli zrealizované stavebné úpravy miestnej komunikácie na ul. Nemocničná v hodnote
30 497,16 EUR, ktoré sa týkali zabezpečenia bezpečnej cestnej premávky (vybudovanie
zálivov o ploche 138,63 m2), zriadenie chýbajúceho priechodu pre chodcov (vybudovanie
chodníkov o ploche 94,83 m2), osadenie 2 ks autobusových prístreškov a zorganizovanie
cestnej premávky dopravným značením.
5. Boli zrealizované stavebné úpravy na ul. Pelhřimovská v hodnote 4 998,- EUR, zamerané
na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (osadený spomaľovací prah, vybudovanie
a bezbarierové úpravy chodníkov, osadenie zábradlia, zriadenie priechodu pre chodcov
a osadenie dopravného značenia).
6. Realizovalo sa technické zhodnotenie schodov na ul. Aleja Slobody v hodnote
16 952,54 EUR. Obsahom stavebných prác bolo zjednotenie výšky a šírky stupňov
dvojramenného schodiska z nadchodu nad miestnou komunikáciou.
7. V rámci údržby sa realizovala oprava schodov pri MŠ na sídlisku Banisko v hodnote
2 344,- EUR.
8. V rámci údržby bola realizovaná celoplošná oprava miestnej komunikácie (1 532 m2)
a chodníka (168 m2) na ul Aleja slobody v úseku od križovatky s I/70 (Rufin) po odbočku
s miestnou komunikáciou k TESCO. Celkové náklady opravy predstavovali 41 659,55
EUR.
9. V rámci údržby bola zahájená celková oprava odvodňovacieho kanálu na ul. Bohúňova.
10. Bola realizovaná obnova vodorovného dopravného značenia o ploche 1 564,2 m2 v
hodnote 6 808,62 EUR.
11. Bolo realizované zhodnotenie 2 ks rozvádzačov a rozvodných zariadení svetelných miest
verejného osvetlenia na ul. Jelšavská a Na Sihoti v celkovej hodnote 12 000,- EUR.
V oblasti investičnej výstavby je samospráva limitovaná kapitálovými príjmami, ktoré je pri
nedostatku vhodného majetku na predaj problematické naplniť.
V rámci volebného obdobia 2011 – 2014 sa už zrealizovali tieto akcie:
- 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 - MŠ Banisko (21 800,EUR) a MŠ Odbojárov (11 900,- EUR), rekonštrukcia strechy MŠ Odbojárov (7 600,EUR), rekonštrukcia prestrešenia (pergoly) nad chodníkom ul. SNP (15 000,- EUR), bola
odvodnená miestna komunikácia v Beňovej Lehote (5 000,- EUR), vybudované parkovisko
pri objekte NIKA na ul. Matúškovej (62 500,- EUR), rekonštrukcia objektu požiarnej
zbrojnice Mokraď (stavebno – technické úpravy 15 000,- EUR). Najväčšou investičnou
akciou roku 2012 boli vodozádržné opatrenia, na ktoré sme získali financie zo štátneho
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rozpočtu vo výške 100 000,- EUR. Podľa plánu bolo vybudovaných päť objektov na
miestach, kde sa najvýraznejšie prejavili negatívne dôsledky 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 vznikli hneď 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; v poradí piatou stavebnou úpravou bolo odvodnenie komunikácie na
Hollého ulici, kadiaľ prišla prívalová vlna, ktorá spôsobila škody na Hviezdoslavovom
námestí.
V marci 2012 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 to činí až 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
zníži negatívny dopad intenzívnych lokálnych zrážok. Bežná prevádzka týchto stavieb a
terénnych úprav je nenáročná, v prípade poškodenia ich konštrukcie je následná oprava
veľmi jednoduchá. Dúfame, že aj vďaka týmto projektom lepšie ochránime životy a
majetok obyvateľov.
V rámci zmien a doplnkov č. 2 a č. 3 územného plánu mesta boli zapracované ďalšie
lokality na individuálnu bytovú výstavbu. Bol vypracovaný realizačný projekt na
rekonštrukciu ZUŠ P. M. Bohúňa a vydané právoplatné stavebné povolenie. O získanie
finančných prostriedkov z projektových schém sa bude mesto pokúšať aj v ďalšom období.
V roku 2013 bol vypracovaný aj projekt na stavebné povolenie na parkovisko na ulici
Mierová a spracovaná dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia – odbočovací
pruh na ul. Aleja Slobody (križovatka pri železničnom priecestí).
Vzhľadom na dostatok voľných bytov v meste nie je zatiaľ potreba podporovať výstavbu
nových bytových domov.
V mestskej časti Mokraď bola zrealizovaná výstavba novej cesty a chodníka smerom k
lavici do Jelšavy.
Na základe iniciatívy MsV Bysterec bolo vyznačené státie pomocou vodorovného
dopravného značenia na plochách pred bytovými domami a reorganizované pozdĺžne státie
na šikmé na frekventovaných uliciach (SNP, Na Sihoti, Športovcov a Bystereckej). Zvýšila
sa tak kultúra parkovania, stúpol aj počet jestvujúcich 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.
V spolupráci so SAD Liorbus boli 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, pričom na nákladoch s
dopravou sa podieľajú aj obchodné reťazce. V roku 2013 boli zabezpečené dve úpravy
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cestovného poriadku spojov MAD a jedna zmena trasy Citybusu, na základe vznesených
požiadaviek MsV, poslancov a občanov mesta.
V roku 2013 mesto poskytlo Technickým službám, s.r.o. dotáciu vo výške 12 000,- EUR
na nákup nových nádob na triedený zber, z dôvodu zmodernizovania systému zberu.
Novými plastovými nádobami Mesto dosiahne zníženie finančnej náročnosti pri
manipulácii a preprave vytriedeného komunálneho odpadu.
Na základe zmluvy so súkromnou spoločnosťou, ktorá financovala zakúpenie
a rozmiestnenie 25 ks špeciálnych zberných nádob, bol rozšírený separovaný zber o ďalšiu
komoditu, a to obnosené šatstvo, textílie, obuv a hračky.
V rámci údržby mesto vynaložilo v roku 2013 finančné prostriedky na revitalizáciu a
údržbu verejnej zelene, vrátane náhradnej výsadby v hodnote cca 196 000,- 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, 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 celom meste. Za každý jeden výrub
uskutočnili Technické služby ako správca verejnej zelene náhradnú výsadbu predovšetkým
nízkych okrasných drevín na vhodných miestach.
4. ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, CIRKEV, ŠPORT

Mesto koordinovalo vzdelávanie učiteľov a mládežníckych vedúcich pre prácu s mládežou
vo voľnom čase – Projekt Komprax, prebiehalo vzdelávanie učiteľov MŠ ( práca s interaktívnou
tabuľou) a bolo ukončené jazykové vzdelávanie učiteľov ZŠ. Päť materských škôl bolo
vybavených interaktívnou tabuľou. Vďaka realizovanému projektu Oravský športový deň získali
zapojené školy nové učebné pomôcky na telesnú výchovu a voľnočasové aktivity. Vymenili sa
okná v časti MŠ Odbojárov a MŠ Chočská. Bol zakúpený nový plynový kotol v ZŠ J. Matúšku
a zrealizovala sa rekonštrukcia časti kúrenia. Po technologickej stránke sa obnovovali 4 školské
jedálne v ZŠ (kuchyne – kotle, digestor). Čiastočnou opravou prešla časť vodovodného potrubia
v ZUŠ I. Ballu. Vypracované a pripravené sú projektové dokumentácie na rekonštrukcie ZŠ
Kňažia a ZUŠ P. M. Bohúňa.
Bola vypracovaná stratégia spolupráce mesta, CPPPaP, ZŠ a firiem z regiónu ohľadom
profesionálnej orientácie žiakov základných škôl a podpory stredných škôl ponúkajúcich odbory,
ktoré sú v regióne žiadané pre trh práce. ZŠ Janka Matúšku bola ako pilotná škola z regiónu
vybraná do projektu: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj
pracovných zručností a práca s talentmi. Začalo sa vzdelávanie učiteľov a škola dostane nové
učebne fyziky a dielní.
Na území mesta vzniklo v minulosti niekoľko združení, ktoré podchytili širokú učiteľskú
verejnosť. Viac ako dve desaťročia pôsobiace Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
umožňovalo overovanie kompetencií podľa novej vyhlášky o kariérnom raste pedagógov. Vďaka
združeniu sa tunajší učitelia podieľajú na vytváraní a overovaní moderných edukačných
programov v národnom i medzinárodnom meradle. Nezisková organizácia ARWA – vzdelávanie
24

pre všetkých pokračovala v aktivitách so zameraním na širšiu cieľovú skupinu. Spolupráca sa
rozvíja s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ktorá má priamo v Dolnom Kubíne detašované pracovisko, Inštitút Andreja Radlinského. Okrem
praxe študentov odboru sociálna práca sa škola podieľa na odbornom výskume a hľadaní
perspektívnych riešení pre obce a mestá pri transformácii systému sociálnej služieb a práci
s marginalizovanými skupinami ľudí.
V školskom roku 2013/2014 bola rozšírená kapacita materských škôl o 19 detí a to hlavne
v MŠ Chočská, všetky žiadosti o umiestnenie dieťaťa boli uspokojené v zmysle vyhlášky o MŠ.
Aj v roku 2013 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,
udržiavanie tratí na bežecké lyžovanie vrátane ich osvetlenia na Kuzmínove atď.), ktoré využíva
verejnosť aj športové kluby. Zdarma je trikrát týždenne prístupná atletická dráha; rovnako
bezplatne slúžia záujemcom ihriská na futbal a plážový volejbal za zimným štadiónom aj
viacúčelové ihrisko v ZŠ M. Kukučína.
Mesto Dolný Kubín každý rok vyčleňuje z rozpočtu financie aj na priamu finančnú podporu
pre športové kluby a organizácie. V roku 2013 to bolo 21 800,- EUR, ktoré rozdelila Komisia
školstva, kultúry, mládeže a športu pri MsZ.
Najväčšiu časť financií vynakladá Mesto na tunajší aquapark. Jeho priestory využívajú na
regeneráciu športovci, zamestnanci škôl, polície, hasičského a záchranného zboru, seniori.
Základné školy tu za zvýhodnených podmienok organizujú plavecké výcviky atď.
Po dlhých 15 rokoch skolaudovalo mesto v júni 2012 zimný štadión. V mesiacoch september
až marec slúži zimný štadión MŠK Hviezda na účinkovanie v 2. lige a pre MHK Dolný Kubín na
žiacke súťaže. V rámci zmluvy so SZĽH slúži aj na tréningové tábory mládežníckych
reprezentačných výberov. Zimný štadión využívajú na svoje sústredenia aj paralympionici.
Na štadióne sa uskutočnilo veľa zaujímavých podujatí: hokejbalový turnaj, medzinárodný
florbalový turnaj, Oravské športové dni, mestská hokejová liga žiakov, in-line maratón,
korčuľovanie – novoročný punč, Mikuláš na ľade, Valentínsky karneval, Deň vtákov atď. V
rámci verejného korčuľovania organizuje Mesto školu korčuľovania pre všetkých účastníkov
zadarmo. Hodiny korčuľovania využíva ročne asi 7 500 návštevníkov. Štadión je využívaný aj
na koncerty populárnej hudby. Po veľmi dobrých skúsenostiach bola v letných mesiacoch opäť
sprevádzkovaná in-line plocha. Letný štadión využívajú okrem futbalistov a atlétov aj žiaci
základných škôl v rámci telesnej výchovy a športové kluby na tréningové aktivity.
V rámci športových podujatí mesto finančne a organizačne podporilo viacero športových
podujatí: Oravský pohár v karate, Pohár primátora vo futbale, Dolnokubínska stopa,
Najúspešnejší športovec mesta Dolný Kubín, Cena Fair-play I. Chodáka, Oravská miniliga v
hokeji, Plavecký maratón, Preteky amatérov v obrovskom slalome, Žinčicový plavecký míting,
Beh do Choča, Kub-cup, In-line maratón, Oravský cyklomaratón, Memoriál p. Hlavatíka vo
volejbale, Vrhačský päťboj, Kajot cup hokejbal, Rulers open florbal, Hľadáme olympijské
nádeje a iné.
V roku 2013 sa zrealizovala na športoviskách oprava štítovej steny zimného štadióna a
drobná oprava technologického a prevádzkového vybavenia v hodnote asi 5 000,- EUR.
V novembri 2013 navštívil Dolný Kubín spišský diecézny biskup Mon. Štefan Sečka.
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Kostol Povýšenia sv. Kríža na Brezovci dostal novú dominantu vo forme organu, na ktorý
finančným darom prispelo aj Mesto Dolný Kubín. V rámci spolupráce s evanjelickou cirkvou
bola osadená nová kamera mestskej polície v priestore za kostolom. Jej cieľom bude 24
hodinový monitoring celého územia so snahou ochrániť majetok cirkvi a mesta v podobe Parku
dejateľov. Kostoly v Dolnom Kubíne boli veľakrát dejiskom koncertov a festivalov s hlbokým
umeleckým zážitkom. Úspešná bola aj spolupráca s Cirkevnou spojenou školou, ktorej žiaci
pripravili v spolupráci s MsKS „Mikulášske slávnosti“.
5. KULTÚRA
Z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov sa iba postupne realizovala rekonštrukcia
MsKS. V roku 2013 sa použilo na kúpu protipožiarnych dverí 3 553,- EUR, na opravu balkóna
nad hlavným vstupom 4 000,- EUR, na havarijný stav spadnutej steny 1 455,- EUR a na
protipožiarne klapky 1 500,- EUR.
V priestoroch MsKS sa ročne organizuje v priemere asi 180 podujatí pre verejnosť, ktorých
sa zúčastňuje cez 20 000 návštevníkov.
V rámci projektu Kultúra do mestských častí sa pokračovalo v osvedčených podujatiach
Festival práce s deťmi a mládežou Bambiriáda 2013. Letné obdobie patrilo pravidelným
Návratom do histórie v Srňacom (o. z. Femina), zopakoval sa Tanečný Kubín, pokračovali
tradičné nedeľné koncerty v Parku Martina Kukučína. Formou dotácie podporilo viaceré
podujatia Ministerstvo kultúry SR.
Digitalizáciu kina Choč je z dôvodu vysokých nákladov (cca 140 000,- EUR) zatiaľ
odložená. V júni 2012 bolo ukončené premietanie a budova kina je od toho času v udržiavacom
režime. Nakoľko v takomto režime je veľké množstvo kín po celom Slovensku, štát
prehodnocuje možnosti výraznejšej pomoci obciam prostredníctvom audiovizuálneho fondu. V
prípade Dolného Kubína však bude potrebné počítať aj s veľkými výdavkami na nevyhnutné
stavebno-technické úpravy samotnej budovy.
Filmový klub 23 zorganizoval v priestoroch MsKS 8. medzinárodnú prehliadku 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, medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy Musica Arvenzis atď.
Mesto participovalo aj na ambicióznom projekte občianskeho združenia 4time, ktorého
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.
V rámci grantového programu Šanca pre všetkých bolo aj v roku 2013 finančne
podporených množstvo kvalitných projektov. Dotácie boli posúdené a odsúhlasené komisiou
školstva, mládeže, kultúry a športu pri MsZ.
V roku 2013 iniciatívna skupina mladých ľudí podporená financiami z projektu začala
s výstavbou amfiteátra na sídlisku Brezovec. Po jeho dokončení plánujú mladí ľudia s jeho
využívaním na príležitostné kultúrne a spoločenské podujatia.
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Pri propagácii kultúrnych (ale aj spoločenských a športových) podujatí využíva mesto najmä
svoju webovú stránku a vysielanie mestskej televízie. Kalendár podujatí na webe je zdarma
k dispozícii všetkým organizátorom, rovnako tak veľkorysé plochy (city light) na
Hviezdoslavovom námestí, využiť môžu aj klasické plagátovacie plochy.
Vzhľadom na finančnú situáciu mesto zatiaľ neobnovilo vydávanie novín KUBÍN.
Verejnosť bola informovaná v spolupráci s regionálnymi periodikami. Výrobné, grafické,
distribučné a i. náklady znášal vydavateľ, čo bolo z finančného hľadiska výhodou; noviny
dostávali občania zadarmo do schránok. Táto forma informovania ponúkala síce menej pružnú
reakciu na dianie v meste, na druhej strane noviny prinášali témy, ktoré inde čitatelia nenašli.
6. SOCIÁLNA OBLASŤ, RODINA, ZDRAVOTNÍCTVO
Mesto Dolný Kubín neprevádzkovalo žiadne zdravotnícke zariadenie, v súlade
s kompetenciami obcí v tejto oblasti sa vyjadruje len k prevádzkovým hodinám ambulancií
lekárov a lekární. Primátor mesta pravidelne rokuje s predsedom ŽSK, riaditeľom Dolnooravskej
NsP o stave a úrovni poskytovania zdravotníckej starostlivosti, pomoci zo strany mesta. V roku
2013 rekonštrukciou prešlo pracovisko RTG, boli zakúpené nové prístroje na vyšetrovanie
pacientov a finančným darom 5 000,- EUR prispelo aj mesto Dolný Kubín. Ako člen Združenia
miest a obcí dolnej Oravy mesto prispelo aj na zlepšenie poskytovaných služieb interného
oddelenia NsP. Vedenie NsP začalo s rekonštrukciou kuchynských i jedálenských priestorov.
Pred nemocnicou mesto Dolný Kubín stavebnými úpravami vyriešilo problematiku bezpečnosti
chodcov a organizácie dopravy.
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.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne schválili VZN o sociálnej pomoci,
sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný
Kubín. Systém pomoci a sociálnych služieb vytvára optimálne zázemie pre seniorov,
odkázaných ľudí a znevýhodnené skupiny obyvateľov. V snahe ovplyvniť demografický vývoj
bol zavedený nový účelový príspevok pri narodení druhého (50,- EUR) a tretieho (100,- EUR)
dieťaťa a taktiež príspevok pri dožití šiesteho roku života druhého (50,- EUR) a tretieho (100,EUR) dieťaťa. Peniaze uloží deťom Mesto na vkladnú knižku, vybrateľné budú po ich nástupe
do niektorej z tunajších základných škôl. Takýto model podpory ďalších detí v rodinách je na
Slovensku ojedinelý.
Mesto má spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb aj Lokálnu stratégiu práce
marginalizovaných komunít. Tieto dva strategické dokumenty pomenúvajú priority ako aj
stratégiu pre trvalo udržateľnú kvalitu sociálnej pomoci a služieb.
Bola realizovaná reforma spôsobu stravovania občanov odkázaných na pomoc a občanov
v dôchodkovom veku. Stravovanie je zabezpečované v zmluvných prevádzkach verejného
stravovania, čím sa zrušil poradovník čakateľov na stravovanie v jedálni denného centra.
Pokračovala debarierizácia 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.
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Pokračovala adaptácia pivničných priestorov na zriadenie komunitného centra pre seniorov
v podobe multifunkčnej sály (cvičenia, konferencie, čaje o piatej a pod.).
Kvalita a štruktúra jednotlivých druhov sociálnych služieb bola zachovaná, posilňuje sa aj
skupinovou a individuálnou supervíziou sociálnych pracovníkov, ktorí poskytujú sociálne služby
terénnou, ambulantnou a pobytovou formou. Mesto zamestnáva špecialistu na rodiny, mediátora
a supervízora. Je to prvý krok k tomu, aby mesto ako poskytovateľ služieb splnil náročné
podmienky kvality, ktoré budú kontrolované a vyhodnocované MPSVaR (viď novela zákona
o sociálnych službách zo dňa 20. 11. 2013).
Mesto realizuje projekt Dolný Kubín - mesto bez bariér a v priebehu roka 2013 bolo okrem
konferencie zameranej na viacgeneračnú rodinu so všetkými sociálnymi vplyvmi realizované
v spolupráci so ZO SZTP aj mapovanie problematických miest v meste a aj do verejne
prístupných inštitúcií pod názvom „Relax, alebo adrenalín na kolieskach“.
V zariadení opatrovateľskej služby bola upravená a predĺžená dráha stoličkového výťahu,
čím sa znížila bariéra pre klientov II.NP zariadenia. V spolupráci s ÚPSVaR a organizáciou
PROSOCIO Orava sa v tomto zariadení namontoval schodolez a stropné zdviháky.
Sociálna a komunitná rehabilitácia je zabezpečená terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta,
ktorí sú 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 zabezpečené vlastnou činnosťou. Mimovládnym
organizáciám, ktoré splnili podmienky registrácie, bol vytvorený priestor na trhu na realizáciu
ďalších podporných služieb.
Na základe výberového konanie bola obsadená pozícia zdravotnej sestry, ktorá poskytuje
ošetrovateľskú starostlivosť v prirodzenom prostredí a v zariadení opatrovateľskej služby. Veľký
dôraz mesto kladie 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). Aktivity v denných
centrách podporuje organizačne aj finančne, plánuje ich v spolupráci so samosprávami
satelitných denných centier. Po dohode so samosprávou Klubu dôchodcov bola rekonštrukcia
klubových priestorov zrealizovaná v roku 2013.
V roku 2013 boli organizované poznávacie zájazdy prostredníctvom denných centier.
V rámci IX. ročníka grantového programu „Šanca pre všetkých“ boli poskytnuté finančné
prostriedky pre JDS a SZTP vo výške 2 000,- EUR na projekty „Cestovaním spoznávať svet
a športom odbúrať stres“.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) má kanceláriu umiestnenú
v priestoroch denného centra, členské schôdze sa tiež uskutočňujú v týchto priestoroch.
Naďalej pokračuje spolupráca s Radou seniorov, ktorá pracuje ako poradný orgán primátora.
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 2013 využilo túto formu účelovej pomoci 62 občanov.
Mesto Dolný Kubín sa v roku 2013 po šiestykrát zúčastnilo prestížnej súťaže Oskar bez
bariér, ktorej organizátorom a vyhlasovateľom je ZMOS. Minister práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky Ján Richter osobitným listom poďakoval za vysoko humánnu a
kvalitnú pomoc, ktorú Mesto Dolný Kubín a pracovníci nášho odboru vytvárajú v prospech rodín
s deťmi.
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Na Aleji slobody vzniklo súkromné zariadenie na spôsob detských jaslí, ktoré prevádzkuje
o. z. Farebný detský svet a je k dispozícii obyvateľom.
7. ZAMESTNANOSŤ, PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
Majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov a inžinierskych sietí v priemyselnej zóne
Mokraď mesto vytvorilo podmienky pre realizáciu investičných zámerov firiem Nobel
Automotive Slovakia, s.r.o., Miba Sinter Slovakia, s.r.o., a Klauke Slovakia, s.r.o., a ďalším.
Montážou nových dopravných značiek bola 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 zabezpečiť čo najlepší prístup
pre stavebné a neskôr zásobovacie vozidlá tak, aby zvýšenou dopravou netrpeli obyvatelia
mestskej časti Mokraď.
Predajom pozemku spoločnosti VOMS, s.r.o. (pri obchodnom dome LIDL), boli vytvorené
podmienky na realizáciu ďalšieho vstupu do obchodnej zóny, vybudovanie novej čerpacej
stanice pohonných hmôt a umyvárne áut.
V spolupráci so súkromným sektorom sa podarilo zmeniť majiteľa chátrajúceho objektu
bývalého Domu záhradkárov na Jánoškovej ulici. V roku 2013 začal s veľkou rekonštrukciou
objektu, ktorá by mala byť ukončená v roku 2014 a stane sa sídlom viacerých firiem.
Prostredníctvom vysielania mestskej televízie a na webovej stránke mesta v sekcii Región sa
aktuálne ponúkali občanom informácie o ponukách práce, pohotovosti lekární, odkazy na
ubytovacie kapacity, realitné kancelárie, reštaurácie, firmy a pod.
Mesto vytvorilo a vytvára podmienky na vznik chránených pracovných dielní a
zamestnávanie občanov zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) alebo so zníženou pracovnou
schopnosťou. V sledovanom období pracovalo šesť držiteľov ZŤP v chránenej dielni v rámci
Mestskej polície, osem v štruktúre MsÚ, ďalší v AQUA KUBÍN, s.r.o., a v Technických
službách, s.r.o.
8. ENERGETIKA, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
Obchodná spoločnosť TEHOS, s.r.o., cielene znižuje tzv. fixné náklady, t.j. vlastné náklady
na činnosť, ktoré v roku 2011 predstvovali 2 402 tis. EUR, v roku 2012 sumu 2 287 tis. EUR
a v roku 2013 len 2 174 tis. EUR. Taktiež sa TEHOS snaží výrazne znižovať regulované náklady
– náklady na správu. Aj napriek tomu, že v posledných rokoch začali prevádzkovať dve nové
biomasové kotolne (Brezovec a Matúškova), a kotolňu na výrobu pary pre NsP Dolný Kubín sa
stav zamestnancov spoločnosti TEHOS nezvýšil. Tak isto sa darí znižovať variabilné náklady na
teplo pomocou opatrení zameraných na prevádzku tepelných zariadení, ako je pravidelné
nastavovanie merania a regulácie, kvalita paliva, cena štiepky.
V oblasti odstraňovanie porúch a havárií jeden prípad nastal vo februári 2013 na okruhu
Obrancov Mieru, avšak bez následkov citeľného prerušenia dodávky tepla odberateľom. Je to
dôsledok dobrej organizácie práce na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti TEHOS, s.r.o.
počnúc konateľom spoločnosti a končiac výkonným zásahovým pracovníkom (pracovníkmi)
spoločnosti TEHOS.
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Využitie geotermálnej energie na účely dodávky tepla bolo v roku 2011 prerokované
s vtedajším prednostom ObÚŽP Dolný Kubín. Zámerom bolo aby bol prieskumný vrt
realizovaný v rámci prieskumu zeme, ktorý vykonáva MŽP SR. Dôvodom bolo, že náklady na
vrt sú cca 2 mil. EUR a bez záruky, či sa tam geotermálna voda vyskytuje a aký má potenciál. V
prípade úspešnosti vrtu by bol vrt odkúpený a začala by realizácia jeho využitia na Bysterci. V
roku 2013 sa v procese nepokračovalo.
Súčasne bola vykonaná bilancia dostupnosti biomasy v blízkosti mesta Dolný Kubín.
Situácia na Orave v oblasti biomasy nebola ideálna z dôvodu rapídneho nárastu ceny zemného
plynu v posledných rokoch, čo spôsobilo, že všetky urbárne spoločenstvá zásobovali svojich
členov drevnou hmotou, čím nevzniká priestor pre predaj ostatným záujemcom. Drevná hmota,
ktorej vlastníkom je SR, je regulovaná a takmer výlučne zameraná na predaj tým podnikom,
ktoré sú pre štát zaujímavé a dôležité. Podpora zo strany štátu na prevádzku biomasových kotolní
(dotácia na vyrobený GJ) nie je a ani sa nepredpokladá, že v najbližšom čase sa to zmení.
Dotácia – podpora by dotovala nákup biomasy z okolia mesta Dolný Kubín. Mesto Dolný Kubín
má mestské lesy v rozlohe 21 ha, čo nie je pre TEHOS využiteľný potenciál. Tak isto pestovanie
rýchlorastúcich drevín v okolí mesta Dolný Kubín nie je dostatočne rozvinuté. Preto túto situáciu
zatiaľ TEHOS rieši zmluvami s viacerými dodávateľmi štiepky a dodávateľmi dreva a odrezkov.
Tento spôsob sa osvedčil a darí sa zabezpečiť dostatočné množstvo potrebnej biomasy v
prijateľnej cene.
Začiatky úvah výroby elektrickej energie na kotolni Bysterec sú datované do roku 2006.
Vtedy obstarávateľ TEHOS, s.r.o. o tom uvažoval, ale nezrealizoval pri budovaní kotolne na
biomasu s parným kotlom 7 MW, ktorý v súčasnosti pracuje v režime teplovodného kotla. Kotol
aby bol prevádzky schopný na výrobu pary musí byť dozbrojený a musí byť vybudovaná nová
úpravňa vody s kondenzátnym hospodárstvom a protitlakovou parnou turbínou o výkone 500
kW. V roku 2013 bola vypracovaná štúdia „Posúdenie možnosti efektívnejšej výroby tepla na
sídlisku Bysterec pomocou zavedenia výroby elektriny.“ Cieľom bola rámcová analýza možností
efektívnejšieho využitia toku energie v tepelnom zdroji na sídlisku Bysterec v Dolnom Kubíne.
Hlavným zámerom bolo posúdenie možnosti produkcie elektriny, ktorou by sa nahradila
elektrina nakupovaná na zabezpečenie prevádzky tohto energetického zdroja ako aj predajom
prebytkov do príslušnej regionálnej distribučnej sústavy. V štúdii sa posudzovalo nasadenie
jednotlivých technológií produkcie elektriny:
- Výroba elektriny pomocou protitlakovej parnej turbíny napájanej vodnou parou
z upraveného biomasového kotla, ktorá poháňa elektrický generátor - návratnosť investície
22,76 roka,
- Výroba elektriny pomocou ORC cyklu na báze využitia pár silikónového oleja, ktoré
poháňajú nízkotlakovú turbínu a tá následne elektrický generátor - návratnosť investície
9,76 roka,
- Výroba elektriny pomocou ORC cyklu na báze pár organickej látky, ktoré poháňajú
skrutkový parný motor a ten následne elektrický generátor - prevádzka by prinášala stratu,
- Výroba elektriny pomocou kogeneračnej jednotky (KGJ) spaľujúcej zemný plyn
v spaľovacom motore, ktorý následne poháňa elektrický generátor - návratnosť investície
21,35 roka
- Výroba elektriny pomocou palivových článkov na báze zemného plynu, technológia ktorá
je v súčasnej dobe dostupná, je v kotolni na sídlisku Bysterec nevyužiteľná. Výsledkom je
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návratnosť viac ako 20 rokov, ktorá neposkytuje priestor ani len na základnú úvahu
o možnosti inštalácie takejto technológie.
Na základe analýzy prevádzkových údajov možno konštatovať, že súčasná konštelácia
výkonov kotlov na biomasu nie je dobrá. V prípade že bude tento zdroj napájať súčasnú skladbu
odberných miest sa ako efektívna pre lepšie využitie energetického obsahu biomasy v letnom
období javí inštalácia menšieho kotla na biomasu, o výkone do 2 MW. Následne pri
predpokladanom znížení odberných výkonov tepla v zimnom období po zateplení všetkých
bytových a možno aj nebytových objektov, by postačoval na zásobovanie výkon 5 + 2 MW.
Takto by bolo možné dosahovať aj v letnom období výrazne vyššie účinnosti pri využívaní
biomasy.
V roku 2013 sa zrealizovali alebo rozbehli práce na:
1. Projekte prepojenia sústav CZT Bysterec s CZT Brezovec. Cieľom je využitie
inštalovaných kapacít výrobných zariadení na kotolni Bysterec v lete aj na dodávku tepla
pre sídlisko Brezovec.
2. Projekte dispečing, cieľom je v prvej etape zabezpečiť diaľkový odpočet meradiel
dodaného tepla do KOS.
3. Nový dvojkotol o výkone 500 kW na kotolni na Obrancov Mieru, čím sa zvýšila
spoľahlivosť, účinnosť zdroja tepla a zabezpečila sa výkonová rezerva pri extrémne
nízkych teplotách.
4. Nákup nového pracovného stroja JCB na manipuláciu s drevnou energetickou štiepkou,
čím sa zlepšila bezpečnosť práce pri manipulácii s DŚ – drevnou štiepkou a odstránil sa
problém s dodávkou DŠ kontajnermi.
5. Ukončila sa projektová dokumentácia na hydraulické vyregulovanie primárnych rozvodov
v roku 2014.
6. Pripravila sa inštalácia frekvenčných meničov na okruh Obrancov Mieru a pre okruh
Mierová – KOST Kubínske terasy, čo prinesie zníženie spotreby elektrickej energie.
7. Začala projektová príprava na realizáciu nového kotla na biomasu o výkone do 2 MW na
kotolni Bysterec.
8. Začalo zavádzanie nového informačného energetického systému výroby a rozvodu tepla –
CHASTIA.
9. Začala príprava energetického auditu spoločnosti AQUA Kubín.
9. TURISTIKA, CESTOVNÝ RUCH, ZAHRANIČNÉ VZŤAHY
V rámci projektu „Aj cintorín predstavuje kus bohatstva“ Nadačného fondu Slovenskej
sporiteľne v Nadácii Pontis sa mestu podarilo zrealizovať obnovu 6 hrobov dejateľov na
historickom cintoríne (Andreja Kavuljaka, Jána Ťatliaka, Vendelína Brucka, Leopolda Brucka,
Jozefa Hammerschmida a Jána Bezeka). Súčasťou projektu bolo aj vyhotovenie a osadenie
28 informačných tabúľ pri hroboch významných dejateľov na historickom cintoríne. Celkové
finančné náklady činili 3 750,- EUR (3 000,- EUR dotácia a 750,- EUR vlastné zdroje).
Bol zrealizovaný projekt „Gminu Lipnica a Dolný Kubín spája cyklotrasa“, ktorý bol
spolufinancovaný z EF regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom VÚC Žilina
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL–SR 2007–2013. Celkové náklady na projekt boli
vyčíslené na 57 006,- EUR, Mesto Dolný Kubín sa podieľalo sumou 2 850,60 EUR. V rámci
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projektu boli vydané cyklomapy, vyznačené cyklotrasy, na dôležitých križovatkách umiestnené
smerové stĺpiky a informačné tabule s cyklomapou.
Členský príspevok Mesta v Klastri Orava predstavoval sumu 300,- EUR. Mesto
spolupracovalo s Klastrom v nasledovných aktivitách:
1. Propagácia Mesta Dolný Kubín prostredníctvom propagačných materiálov Klastrom Orava
na výstavách cestovného ruchu (Region Tour Expo 2013 – Trenčín, Wroclaw, BielskoBiala, Krakow).
2. V týždni od 06. 05. – 12. 05. 2013 sa mesto v spolupráci s Klastrom Orava zapojilo do
kampane „Spoznávajme Kvalitu z našich regiónov“, ktorá bola zameraná na podporu
cestovného ruchu prostredníctvom vzdelávania občanov rôznymi marketingovými
aktivitami.
V dňoch 12. – 13. októbra 2013 účasť v partnerskom chorvátskom meste Pakrac na V.
veľtrhu cestovného ruchu „Slavonski banovac“. Cieľom bolo spoločne s Klastrom Orava čo
najlepšie a najvýstižnejšie odprezentovať a ponúknuť svoj región, zvyky, tradície, kuchyňu a
kultúru pre návštevníkov z Chorvátska. Mesto hradilo z vlastných zdrojov dopravu výstavného
stánku vo výške 500,- EUR.
Mesto Dolný Kubín je partnerom cezhraničného mikroprojektu mesta Vsetín s názvom
„Přijeďte, u nás se neztratíte“. Cieľom projektu je vybudovať spoločný webový portál
prezentujúci mestá Vsetín a Dolný Kubín ako destinácie cestovného ruchu. Novo vytvorený
portál vytvorí priestor pre prezentáciu a propagáciu oboch miest.
Mesto Dolný Kubín sa na základe výzvy Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného
ruchu v sobotu 23. februára 2013 už po siedmykrát pripojilo k tradičnému podujatiu Svetový deň
sprievodcov cestovného ruchu. V rámci neho mali návštevníci a obyvatelia mesta možnosť
zúčastniť sa na troch bezplatných prehliadkach spojených s odborným výkladom.
Mesto Dolný Kubín pripravilo v spolupráci s partnerskými samosprávami projekt
pobytových balíkov. Pobytové balíky sú určené individuálnym záujemcom, ale aj skupinám,
ktoré chcú spoznávať partnerské mestá a ich okolie.
PRIORITY MESTSKÝCH ČASTÍ ZREALIZOVANÉ V ROKU 2013
Veľký Bysterec
- Vyznačenie státia pomocou vodorovného dopravného značenia na plochách pred bytovými
domami.
- Reorganizácia pozdĺžneho státia na šikmé na frekventovaných uliciach SNP, Na Sihoti,
Športovcov a Bystereckej. Zvýšenie kultúry parkovania, nárast počtu jestvujúcich
parkovacích miest o 30–50 %.
- Rekonštrukciu detského ihriska na Okružnej ulici, nainštalovaných bolo 8 nových hracích
prvkov pre deti rozmiestnených v 2 zónach podľa ich veku. Bonusom je malé dopravné
ihrisko, ktoré vzniklo na málo využívanej asfaltovej ploche pôvodne určenej na volejbal.
- V rámci plánovaného dobudovania pešej kolonády pri Orave vysporiadanie pozemkov za
zimným štadiónom.
- Výstavba I. etapy osvetlenia IBV Nad Brehmi (15 stĺpov verejného osvetlenia).
- Oprava chodníka Na Sihoti.
- Stavebné úpravy na ul. Pelhřimovská v hodnote, ktoré boli zamerané na zvýšenie
bezpečnosti cestnej premávky.
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Rekonštrukcia pergoly nad chodníkom na ul. SNP.

Malý Bysterec
- V rámci výstavby vodozádržných opatrení zrekonštruovaná časť cesty pri Dome smútku na
Ulici generála Svobodu, ktorá navyše získala aj odvodňovací rigol. Na Fučíkovej ulici
vznikli hneď 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. Financie poskytol Úrad vlády SR.
- Oprava odvodňovacieho kanálu na ul. Bohúňova.
Banisko
- Na Chočskej ul. boli vybudované dve spevnené plochy, parkoviská, pred bytovými
domami č. 1525 a 1529, pri bytovom dome č. 1529 je súčasťou spevnenej plochy aj
odvodňovací žľab.
- Vymenili sa okná v časti MŠ Chočská.
- Opravy časti chodníkov a schodov pri MŠ.
Staré mesto
- Výstavba parkovacích plôch na Matúškovej ulici. Súčasťou novej plochy je aj chodník
a nové pouličné osvetlenie.
- Súčasťou výstavby vodozádržných opatrení bolo odvodnenie miestnej komunikácie na
Hollého ulici..
- Oprava chodníka na Matúškovej ul.
- Technické zhodnotenie schodov na ul. Aleja Slobody.
- Celoplošná oprava miestnej komunikácie a chodníka na ul Aleja slobody v úseku od
križovatky s I/70 (Rufín) po odbočku s miestnou komunikáciou k TESCU.
Kňažia
- Rozsahom najväčšou akciou v rámci rekonštrukcií miestnych komunikácií bola komplexná
obnova chodníka na Nábreží Oravy smerom od obce Bziny v celkovej dĺžke 100 metrov.
- Stavebné úpravy miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Kpt. Jaroša.
Mokraď
- Montážou nových dopravných značiek bola v priemyselnej zóne Mokraď zavŕšená
výstavba technickej infraštruktúry pre rozvojové plochy (nová betónová prístupová
komunikácia pre ťažké nákladné vozidlá, chodník zo zámkovej dlažby popri ceste,
rozšírenie vodovodu a plynovodu, verejné osvetlenie). Snahou mesta bolo zabezpečiť čo
najlepší prístup pre stavebné a neskôr zásobovacie vozidlá tak, aby zvýšenou dopravou
netrpeli obyvatelia tejto mestskej časti.
- Bola zrealizovaná rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
- Chodník ku Jelšavskej lavici – výstavba bola zrealizovaná v spolupráci s Klauke Slovakia,
s.r.o., vylepšený bol aj prístup ťažkej techniky k rieke Orava.
Záskalie
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Dokončili sa inžinierske siete v IBV Lány – Záskalie, postavená bola nová prístupová
komunikácia vrátane asfaltového povrchu, lampy verejného osvetlenia, dopravné značenie
a vybudovaný odvodňovací systém.

Beňova Lehota
- Dokončené odvodnenie miestnej komunikácie. V úseku dlhom 34 metrov bolo položené
betónové potrubie, postavená kanalizačná šachta a urobené potrebné terénne úpravy.
- Na základe požiadavky Mesta zabezpečil SVP, š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa
povodia horného Váhu Ružomberok opravu poškodeného spevnenia Beňovolehotského
potoka zo strany miestnej komunikácie v dĺžke cca 10 m.
- 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.
Medzihradné
- Na základe požiadavky Mesta zabezpečil SVP, š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa
povodia horného Váhu Ružomberok, vyčistenie povodňovej zdrže na potoku
v Medzihradnom.
Brezovec
- Vymenili sa okná v časti MŠ Odbojárov a opravila sa strecha.
- Opravy chodníkov na ul. Odbojárov, Ľ. Štúra, M. Hattalu.
- Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ul. Nemocničná, ktoré sa týkali zabezpečenia
bezpečnej cestnej premávky, zriadenie chýbajúceho priechodu pre chodcov, osadenie 2 ks
autobusových prístreškov a zorganizovanie cestnej premávky dopravným značením.
- Celoplošné opravy jednotlivých úsekov komunikácie na Nemocničnej ul.
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5 VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT, CIRKVI A BEZPEČNOSŤ
Najdôležitejšou udalosťou roku 2013 v oblasti verejného života boli voľby do orgánov
samosprávy krajov. V 11 volebných obvodoch Žilinského samosprávneho kraja odovzdali
voliči v sobotu 9. novembra 121 699 obálok, volebná účasť dosiahla 21,5 %.
O post predsedu sa uchádzali piati kandidáti, medzi nimi aj obyvateľ Dolného Kubín MUDr.
Miroslav Mikolášik. Nadpolovičnú väčšinu hlasov, t.j. 63 165 (54 %), získal doterajší predseda
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár (SMER-SD, SNS, Strana zelených).
Do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja bolo zvolených 57 poslancov, mesto
Dolný Kubín budú najbližšie štyri roky zastupovať poslanci SMER-SD Ľubomír Bláha (2 381
hlasov) a Ján Neznámy (2 112 hlasov).
Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) je celoslovenské mládežnícke občianske
združenie, ktorého cieľom je viesť mladých ľudí k poznaniu Boha, porozumeniu Jeho právd,
k osobnému rozhodnutiu pre každodenný život s Ním v dôvere a odovzdanosti a zapojenie sa do
života miestneho cirkevného zboru. Tieto ciele sa darí napĺňať cez rôzne podujatia kreatívnymi
formami, cez voľnočasové aktivity, skupinky, šport, hudbu a iné prostriedky.
V rámci svojej činnosti realizovali úspešne aj niekoľko projektov: Helping Hand – misijný
projekt, ktorým podávajú pomocnú ruku každému, komu horí srdce pre misiu medzi ľuďmi vo
svojom okolí. Medzi ďalšie realizované projekty patrí pravidelne každý rok organizovaný
SEMFEST, Konferencia SEM a vzdelávací program Dokonalí v Kristu.
V Dolnom Kubíne sa vytvoril priestor, kde môžu teenageri tráviť voľný čas. Klub Garáž
neďaleko Hviezdoslavovho námestia vznikol predovšetkým ako nápad mladých
Dolnokubínčanov. Okrem prostredia bez alkoholu a nikotínu Garáž zaujme aj ručne vyrábaným
nábytkom, sedačkami a pultmi, pričom mladí ľudia si nábytok a celý interiér zhotovili podľa
vlastných predstáv. Klub fungoval pod záštitou Spoločenstva evanjelickej mládeže. Jeho
cieľovou skupinou boli najmä stredoškoláci vo veku 15 – 18 rokov, no navštíviť ho mohol
ktokoľvek. Klub bol otvorený cez týždeň a aj počas víkendov. Chodili tam študenti, ktorí čakajú
na autobus, alebo chceli voľný čas stráviť s priateľmi. V klube si zahrali spoločenské hry alebo
posedeli a porozprávali sa. Prevádzka bola postavená na dobrovoľníkoch, ktorí jeden deň
pomáhali a pripravovali program pre iných a ďalší deň sa bavili v publiku. Cez víkendy si mladí
sami organizovali rôzne párty, koncerty, diskusie či tvorivé dielne.
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Spoločenstvo novej evanjelizácie - Aktivcentrum fungovalo už viac ako 10 rokov.
Zo začiatku bolo len hŕstkou dobrovoľníkov, od roku 2005 malo aj právny štatút ako neziskové
občianske združenie s názvom SNE. Od začiatku fungovalo ako nezisková organizácia,
financovaná z dobrovoľných príspevkov a projektov. V sledovanom roku pracovali v
občianskom združení dvaja zamestnanci na trvalý pracovný pomer, jeden aktivačný pracovník a
jeden človek na absolventskej praxi. Prenajímali si priestory na Nemocničnej 2 v Dolnom
Kubíne, ktoré nazvali Aktivcentrum. Ich činnosť bola zameraná na prácu s deťmi, mladými a
rodinami. Dobrovoľnícku bázu tvorilo približne 60 ľudí zapojených do akcií určených pre členov
občianskeho združenia a pre širokú verejnosť. Pravidelne uskutočňovali semináre nielen v
Dolnom Kubíne, ale na celom Slovensku na praktické témy života, fungovania manželstva a
výchovy detí. Jednou z kľúčových hodnôt združenia bola spolupráca. Snažili sa vytvárať mosty
medzi inými neziskovými organizáciami a spoločenstvami, či hnutiami v rámci mesta, i v rámci
Slovenska. Štatutármi občianskeho združenia boli Peter Maretta, Pavol Strežo a Ján Skubeň.
Mestská polícia Dolný Kubín je poriadkovým útvarom Mesta Dolný Kubín zriadeným
Mestským zastupiteľstvom formou prijatia všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 19
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom 25. apríla 1991.
Mestská polícia spolupôsobí v rámci ostatných ozbrojených bezpečnostných zložiek, teda
predovšetkým popri štátnej polícii pri zabezpečovaní verejného poriadku a ochrane obyvateľov
a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, vo vymedzenom rozsahu na úseku bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, na úseku ochrany životného prostredia, dodržiavania poriadku
a čistoty v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach.
Mestská polícia vykonávala dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných nariadení
mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta Dolný Kubín v zmysle
Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov.
Činnosť Mestskej polície smerovala k ochrane pred vandalizmom, porušovaním verejného
poriadku, znečisťovaním verejných priestranstiev, poškodzovaním verejnoprospešných
zariadení, verejnej zelene, k riešeniu problémov v statickej doprave pri parkovaní vozidiel (aj na
vyhradených súkromných parkovacích miestach), vjazdoch vozidiel, zastavení a státí na
miestach, kde to nie je povolené, respektíve priamo zakázané zvislým, prípadne vodorovným
dopravným značením. Snaha smerovala k efektívnejšiemu riešeniu problémov v lokalitách a
miestach s výskytom nežiaducich javov, k riešeniu priestupkov na úseku občianskeho
spolunažívania, ochrany životného prostredia a v oblasti dopravy.
Majetok občanov a mesta bol chránený realizovaním kontrol objektov a priestorov, pričom
sa jednalo v prevažnej miere o detské ihriská, športoviská, areál ZŠ a MŠ, dopravné ihrisko,
garážové osady, rekreačné zariadenia, objekty slúžiace na podnikateľské účely, inštitúcie, a
miesta, kde sa zdržiavali bezdomovci a asociáli. Mestská
polícia
zaevidovala
623
protiprávnych konaní, z toho 491 na úseku dopravy, 5 proti verejnému poriadku, 14 na úseku
ochrany pred alkoholizmom, 1 na úseku podnikania, 7 proti občianskemu spolunažívaniu, 16
proti majetku, 26 porušení všeobecne záväzných nariadení mesta, 18 iných správnych deliktov, 1
podozrenie z trestného činu a 44 porušení Zákona č. 282/2002 o podmienkach držania psov. Z
celkového počtu 623 protiprávnych konaní v miestnej a vecnej pôsobnosti MsP v Dolnom
Kubíne bolo zistené a odstúpené 1 podozrenie zo spáchania trestného činu. V zmysle platných
právnych noriem určujúcich miestnu a vecnú príslušnosť na riešenie daného protiprávneho
konania bolo 450 priestupkov riešených v blokovom konaní udelením blokovej pokuty uloženej
na mieste alebo blokom pokuty nezaplatenej na mieste v celkovej sume 5760,- EUR. Priemerná
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hodnota sankcií za priestupok predstavovala 12,80 EUR, čo bol mierny vzostup oproti roku
2012.
V pracovisku chránenej dielne s nepretržitou prevádzkou na mestskej polícii bolo
zamestnaných 6 pracovníkov s ťažkým zdravotným postihnutím. Pracovníci chránenej dielne
vykonávali činnosť ako operátori pri kamerovom monitorovacom bezpečnostnom systéme, kde
aktívne sledovali výstup na monitoroch a prípadné relevantné zistenia z jeho jednotlivých kamier
odovzdávali hliadkam, ktoré prijímali potrebné opatrenia na riešenie vzniknutých situácií.
Realizovali tiež komunikáciu s príslušníkmi mestskej polície po prijatí telefonických alebo
osobných žiadostí podnetov, poznatkov a informácií na telefonickej linke č. 159.
Mestská polícia v roku 2013 zabezpečovala okrem iných aj nasledovné akcie: Kubínsky
jarmok, Dni mesta, Katarínske trhy, Veľkonočné trhy, oslavy Silvestra. Príslušníci MsP
zabezpečovali verejný poriadok aj pri konaní iných kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí. Počas týchto podujatí a akcií nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam v oblasti
verejného poriadku či ochrany osobného majetku občanov. Bol vykonávaný dohľad nad cestnou
premávkou, predovšetkým v pozícii usmerňovania - organizácie parkovania a pod. Podozrivé
osoby (páchajúce prevažne majetkovú trestnú činnosť) boli na týchto akciách za spolupráce
štátnej polície monitorované.
Problémovými oblasťami z hľadiska verejného poriadku zostáva naďalej Hviezdoslavovo
námestie a jeho okolie (spravidla ide o večerné, nočné a skoré ranné hodiny počas piatkov a
sobôt), Radlinského ulica, Aleja Slobody, Obrancov mieru, kolonádny most a Námestie Slobody
na Bysterci. Tu je najväčšia kumulácia ľudí v denných hodinách (obchody, reštaurácie,
autobusové nástupište, železničná stanica, nákupné centrá, banky, inštitúcie) a pridružuje sa aj
problém v doprave (režim pešej zóny a nedostatok parkovacích miest, počas denných
pracovných hodín od 07.00 do 15.00 hod. od pondelka do piatku. V spolupráci s odborom
dopravy MsÚ Dolný Kubín bolo riešené aj parkovanie úžitkových vozidiel (prevažne
živnostníkov) na sídliskách, ktoré bolo čiastočne vyriešené obmedzením vjazdu týchto vozidiel v
určitom časovom rozmedzí do týchto lokalít. Najproblémovejšou lokalitou ostáva sídlisko
Brezovec.

V rámci Dolného Kubína (Banisko, Brezovec, Bysterec) za účelom dohľadu dodržiavania
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov smerom
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k evidencii psov, ich vodeniu a hlavne znečisťovaniu verejných priestranstiev ich exkrementami,
bolo vykonaných niekoľko preventívno-represívnych akcií zameraných na kontrolu uvedeného
zákona a to aj za použitia prenosnej kamery.
Počas roka boli vykonávané orientačné skúšky na zistenie návykových látok u mladistvých
osôb testerom, ktorý je schopný detekovať celkom 4 najčastejšie užívané a relatívne prístupné
okruhy drog: opiáty, kanabinoidy, kokaín a metamfetamín. Uvedená aktivita vzišla aj z podnetu
časti poslancov mestskej časti mesta Veľký Bysterec, ktorí na nákup testerov vyčlenili svoje
financie z mestského výboru. Z vykonaných orientačných skúšok u mládeže nebola ani jedna
pozitívna. Činnosťou príslušníkov MsP Dolný Kubín bolo zistených celkom 17 prípadov v rámci
porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov mládežou, prípadne maloletými osobami.
Kamerový monitorovací systém pomáhal nielen zabezpečovať obyvateľom mesta a jeho
návštevníkom nielen pocit bezpečia v uliciach mesta, ale sa využíval aj na ochranu zdravia
a majetku občanov a návštevníkov mesta, bol účinným prostriedkom boja proti kriminalite
a zároveň slúžil k zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov mestskej i štátnej polície.
Bol využívaný nielen na represiu, ale hlavne na prevenciu. Používaním monitorovacieho
kamerového systému postupne dochádza k znižovaniu počtu priestupkov páchaných motorovými
vozidlami v dotknutých oblastiach. Jeho záznamy boli odovzdávané štátnej polícii,
predovšetkým jej zložkám ako je kriminálna polícia, poriadková a dopravná polícia. V roku 2013
bolo na základe žiadostí OR PZ Dolný Kubín a OO PZ Dolný Kubín mestskou polícou vydaných
21 záznamov. Jednalo sa o krádeže vozidiel, ublíženia na zdraví, výtržníctvo.Udržiavanie a
rozširovanie kamerového systému je finančne náročnou problematikou v rámci Mesta Dolný
Kubín, napriek tomu sa v r. 2013 podarilo rozšíriť kamerový systém o ďalšie 2 kamery
snímajúce dôležité lokality mesta. Jedna bola umiestnená na pobočke VšZP v Dolnom Kubíne,
druhá za evanjelický kostol na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne, kde dochádzalo k
jeho poškodzovaniu mládežou (tzv. „sprejerstvo“). Výstupy z kamier slúžia len pre služobné
potreby MsP Dolný Kubín, prípadne pre potreby orgánov činných v trestnom konaní. Ak
vyhotovený a zaznamenaný záznam nebol využitý na účely trestného konania, alebo konania o
priestupkoch, systém je automaticky nastavený tak, že záznam je v zákonnej lehote (od 01. 07.
2013 až 15 dní podľa novely zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov) priebežne
odstraňovaný. Monitorovací kamerový systém, ktorý využíva pri plnení svojich úloh MsP Dolný
Kubín pozostával v r. 2013 zo 14 kamier umiestnených na vytypovaných miestach v
jednotlivých častiach mesta a jeho sídliskách.
Príslušníci MsP boli počas priameho výkonu služby na území mesta nútení aplikovať
použitie donucovacích prostriedkov uvedených v §13 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii celkom v 122 prípadoch. V 118 prípadoch išlo o použitie technického prostriedku na
zabránenie odjazdu motorového vozidla. Použitie hmatov a chvatov sebaobrany a tiež pút bolo
realizované v 4 prípadoch u osôb, ktoré kládli pri predvádzaní na útvar MsP aktívny odpor. Vo
všetkých prípadoch, kedy boli donucovacie prostriedky použité priamo voči osobám, bolo ich
použitie opodstatnené a vyhodnotené náčelníkom MsP ako zákonné.
V oblasti dopravy mestská polícia zistila celkom 491 priestupkov, z ktorých bolo
vybavených a vyriešených v rámci blokového konania 401. Suma za uložené blokové pokuty
vybraná v hotovosti predstavovala 5 170,- EUR (398 priestupkov), 50,- EUR činili spolu tri
blokové pokuty nezaplatené na mieste. Najväčšie percento dopravných priestupkov bolo
páchaných v centre mesta počas dennej doby v čase od 07.30 do 16.00 hod.
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V oblasti odchytu zabehnutých a túlavých zvierat v Dolnom Kubíne bolo odchytených
50 psov, z ktorých 31 bolo vrátených majiteľom, 17 daných do adopcie, 1 bol utratený a 1
opätovne ušiel. Na likvidáciu Štátnemu veterinárnemu ústavu bolo odovzdaných 11 kadáverov
zvierat, predovšetkým psov a mačiek, z ktorých prevažná časť uhynula na cestách po zrážke s
dopravnými prostriedkami. Mestská polícia za hodnotené obdobie zistila 44 priestupkov v
súvislosti s chovom a držaním psov.
MsP sa zameriavala aj na zisťovanie nedostatkov, ktoré môžu výrazným spôsobom
ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov mesta, čistotu verejných priestorov a funkciu všeobecne
prospešných zariadení. Nedostatky sa týkali predovšetkým chýbajúcich vrchnákov kanalizácie,
nefunkčného verejného osvetlenia, chýbajúcich alebo poškodených dopravných značiek,
zjazdnosti komunikácií, verejnoprospešných zariadení a iné. Celkovo bolo kompetentným
orgánom, predovšetkým Slovenskej správe ciest a Technickým službám v Dolnom Kubíne
odovzdaných 276 podnetov. Aktívne mestská polícia riešila množstvo dlhodobo odstavených
zväčša osobných, občas aj úžitkových motorových vozidiel, ktorým chýbali evidenčné čísla,
prípadne mali zahraničné (prevozné) evidenčné čísla, a bolo zjavné, že nie sú schopné
prevádzky. Príslušníci mestskej polície po zistení takéhoto motorového vozidla zistili jeho
majiteľa a následne ho vyrozumeli, aby takéto vozidlo z komunikácie prípadne parkoviska
odstránil. V r. 2013 bolo zistených 14 takýchto vozidiel. Nákladné vozidlo parkujúce pod
mostom vedúcim ponad časť Medzihradné sa podarilo po konzultáciách s jeho majiteľom z tohto
miesta presunúť na jeho súkromný pozemok.
Občanmi a príslušníkmi MsP boli nájdené v meste Dolný Kubín rôzne stratené, odcudzené,
či zabudnuté veci (peňaženky s dokladmi a hotovosťou, kľúče a pod). Mnoho z týchto vecí sa
podarilo následne vrátiť ich pôvodným majiteľom. Spolu išlo o 52 nálezov.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne bolo zriadené
dňa 1. apríla 2002 zákonom č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
Hasičský a záchranný zbor plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
vykonáva štátny požiarny dozor, plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci
a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach a pri ochrane životného prostredia, poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia
fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb, vykonáva záchranné práce pri
núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér, zabezpečuje jednotné uplatňovanie
technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a vykonávanie
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dohľadu nad výrobkami, plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku
ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia a plní úlohy na úseku
materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností zboru.
Hasičský a záchranný zbor sa podieľa na plnení úloh pri poskytovaní predlekárskej pomoci
a na odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach, na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania
obyvateľstva a na poskytovaní humanitárnej pomoci, na likvidácii ohnísk nákaz zvierat, na
plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, pri príprave na obranu štátu a
úloh súvisiacich s mobilizačnými prípravami a na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na
úseku ochrany pred požiarmi.
Príslušníci OR HaZZ Dolný Kubín uskutočnili v roku 2013 celkom 330 výjazdov, z toho
116 k požiarom, 84 prípadov tvorili technické zásahy, 12 ekologické zásahy, 95 dopravné
nehody, 10 cvičenia a 13 výjazdov uskutočnili kvôli planému poplachu. Zachránili spolu 101
osôb, z toho štyri pri požiaroch, 26 pri technických zásahoch a 71 pri dopravných nehodách.
Usmrtené boli tri osoby, z toho dve pri technických zásahoch a jedna pri dopravných nehodách.
Celkové škody predstavovali 397 790,- EUR, naopak, uchránené hodnoty 2 423 320,- EUR.
V júni r. 2011 bola začatá realizácia projektu „Prestavba a dostavba Hasičskej stanice
v Dolnom Kubíne“. Jednalo sa o samostatne dopytovo orientovaný projekt, na ktorý HaZZ získal
dotáciu 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“ a 15 %
zo štátneho rozpočtu slovenskej republiky v celkovej výške 1 199 830,72 EUR. Vzhľadom
k porušeniu povinností vyplývajúcich zo zmluvy zo strany zhotoviteľa s ním ministerstvo vnútra
v marci 2013 vypovedalo zmluvu. Od vypovedania zmluvy sa ministerstvo vnútra snažilo
prevziať od zhotoviteľa nedokončenú stavbu a spracovať podklady na dokončenie.
Hlavná činnosť horskej záchrannej služby spočívala v záchranných a pátracích akciách,
preventívnej činnosti, v zabezpečení pohotovostných služieb na dispečingu, ako aj
pohotovostných služieb na pracovisku.
V hodnotenom období záchranári oblastného strediska HZS Malá Fatra zasahovali celkom
v 273 prípadoch, z toho 63 zásahov bolo vo vysokohorskom teréne a 210 zásahov na lyžiarskych
tratiach. Zaznamenali 69 ťažkých a 190 ľahkých úrazov, dve nehody na horách boli smrteľné.
Na základe zmlúv vykonávali príslušníci oblastného strediska preventívnu a záchrannú
činnosť v lyžiarskom stredisku Kubínska Hoľa. Záchranári asistovali pri rôznych športových
podujatiach a prezentovali svoju činnosť množstvom ukážok pre organizované skupiny detí
v pôsobnosti oblastného strediska.
V rámci preventívnej činnosti príslušníci kontrolovali funkčnosť a bezpečnosť reťazí a
madiel v exponovaných úsekoch turistických chodníkov. Dobrovoľní záchranári na základe
zmlúv o vykonávaní záchrannej činnosti s Horskou záchrannou službou v zmysle zákona č.
544/2002 Z.z. v platnom znení boli zaraďovaní do pohotovostných služieb počas voľných dní a
sviatkov v zimnom aj letnom období aj na Kubínskej Holi. Spolupráca so zmluvnými
dobrovoľnými záchranármi oblastného strediska bola na veľmi dobrej profesionálnej i ľudskej
úrovni. Dobrá bola aj spolupráca s Asociáciou horských záchranárov, s prevádzkovateľmi
zariadení osobnej lanovej dopravy vo Vrátnej, na Kubínskej holi a so Združením turizmu v
Terchovej. V rámci integrovaného záchranného systému bola dlhodobo priemerná spolupráca a
koordinovanosť s Políciou SR. Spolupráca s tiesňovými linkami 112 a 155 je priamo úmerná
erudovanosti dispečera v službe na týchto linkách, a to od veľmi kvalitnej až po veľmi
problematickú, najmä čo sa týka odovzdania informácií a správnom nasadení záchranných
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zložiek v horskom území definovanom zákonom 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe.
Príslušníci oblastného strediska sa zúčastňovali školení, preškolení a previerok odbornej
spôsobilosti organizovaných Školiacim strediskom HZS.
Z ďalších udalostí v oblasti verejného života, cirkví a bezpečnosti v meste:
20. januára sa v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej uskutočnil koncert, v rámci ktorého sa
predstavili spevokoly dolnokubínskej farnosti. Cieľom bola snaha o jednotu v rôznosti.
Predstavili sa: Mládežnícky spevácky zbor pod vedením Miriam Novákovej, Spevokol
blahoslaveného Jána Pavla II. pod vedením Andreja Kuhejdu, Chrámový zbor pod taktovkou
Kataríny Ileninovej, Spevokol svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorý diriguje Barbora Kapalová.
Na záver vystúpilo vokálne kvarteto v zložení Marcela a Barbory Kapalovcov, Kataríny
Ileninovej a Mateja Bartoša.
Dňa 1. februára 2013 prijal primátor mesta Roman Matejov bývalého predsedu Mestského
národného výboru v Dolnom Kubíne Jozefa Regulyho pri príležitosti jeho životného jubilea –
90. narodenín. Primátor sa jubilantovi poďakoval za významný osobný podiel na rozvoji mesta
počas dvoch desaťročí (1960–1980), poprial mu veľa zdravia, životného elánu a odovzdal
ďakovný list Mesta Dolný Kubín.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru upozornilo občanov v súvislosti s ochranou majetku
a bezpečnosťou v meste Dolný Kubín, že začiatkom roka 2013 bol zaznamenaný v meste a okolí
zvýšený výskyt osôb, u ktorých je podozrenie, že sa môžu dopúšťať majetkovej trestnej činnosti
(krádeže vlámaním, vreckové krádeže, krádeže v bytoch a domoch), resp. podvodov. Ide o
cudzích štátnych príslušníkov, predovšetkým z Bulharska a Rumunska, ale aj o osoby z iných
okresov SR. Zameriavajú sa predovšetkým na vylákanie finančných prostriedkov od starších
občanov, napr. pod zámienkou, že mali dopravnú nehodu a potrebujú zaplatiť v nemocnici za
operáciu.
Polícia sa preto obrátila na občanov, aby boli pri jednaní s cudzími osobami opatrní a
všímaví, aby ich nevpúšťali do bytov, domov a dvorov a aby o pohybe podozrivých osôb resp.
motorových vozidiel v meste podľa možnosti neodkladne informovali políciu na bezplatnom tel.
č. 158.
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Primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov 5. marca 2013 oficiálne prijal veľvyslanca
Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike Dr. Alexa Hartmanna, ktorý po roku opäť
navštívil Dolný Kubín. Cieľom jeho poslednej návštevy pred ukončením svojho diplomatického
pôsobenia na Slovensku bolo Gymnázium P. O. Hviezdoslava. Škola je ako jedna z dvoch na
Slovensku už päť rokov zapojená do projektu Školy – partner budúcnosti. Projekt riadi Goetheho
inštitút na Slovensku. Alex Hartmann v Zmeškalovom dome hudby slávnostne odovzdal
študentom jazykové certifikáty, ktoré slúžia ako náhrada maturitnej skúšky.

Medzinárodný deň žien patril odjakživa k najkrajším sviatkom roku. A nezabúda sa naň ani
v dnešnej uponáhľanej dobe. Nežnejšie pohlavie si uctilo aj mesto Dolný Kubín. Primátor
Roman Matejov 07. marca 2013 slávnostne prijal na radnici ženy, ktoré sa významným
spôsobom podieľajú na rozvoji nášho mesta. V obradnej sieni sa tak stretli ženy rôzneho veku a
pestrej palety povolaní. Symbolom vďaky bol kvietok, ktorý od primátora dostali. A svojím
podpisom oslávenkyne ozdobili aj pamätnú knihu mesta.

V dňoch 08.-10. 03. 2013 dorastový spevokol evanjelickej cirkvi a. v. Lighthouse navštívil
spriatelený cirkevný zbor v Písku u Jablunkova.
V pondelok 25. marca pri príležitosti Dňa učiteľov slávnostne prijal primátor Roman
Matejov 15 pedagógov zo všetkých stupňov a typov škôl na území mesta Dolný Kubín.
42

Poďakoval sa im za roky strávené za katedrou, za úsilie pri výchove a vzdelávaní a dôveru, ktorú
vštepovali mladým ľuďom na ich dlhej a neľahkej ceste k vlastnej samostatnosti.
Ocenenie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní prevzali z rúk
primátora učiteľky materských škôl Stela Mihálová (MŠ Obrancov mieru), Alena Šprláková (MŠ
Na Sihoti) a Andrea Záňová (MŠ Námestie slobody), učitelia základných škôl Lýdia Jurčová (ZŠ
Martina Kukučína), Jana Lonská (Cirkevná spojená škola Andreja Radlinského), Mária
Rábotová (ZŠ Petra Škrabáka) a Tatiana Stanická (ZŠ Janka Matúšku), Mária Hrnčiarová zo
Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa a stredoškolskí pedagógovia Vladimír Hrivnák
(Súkromné slovensko–anglické gymnázium) a Gabriela Pilková (Stredná odborná škola obchodu
a služieb). Za celoživotnú prácu v školstve ocenil primátor Evu Bátorovú, Jozefa Macíka,
Kvetoslavu Moravčíkovú, Elenu Raclavskú a Petra Takáča.
„Učiteľské povolanie patrí medzi tie, ktorého výsledky dokážu zhodnotiť deti, rodičia
a spoločnosť častokrát až po rokoch. Symbolické ďakujem patrí nielen tým dnes oceneným, ale
všetkým pedagógom, ktorí robia náš život zmysluplnejším a šťastnejším," uviedol primátor.

Mimoriadne učiteľské osobnosti už siedmy rok v poradí ocenil Žilinský samosprávy kraj.
Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdali 27. marca 2013 ocenenia za významné zásluhy v rozvoji
a prezentácii školy, významné vzdelávacie úspechy, no najmä za dlhoročnú pedagogickú prax
s množstvom úspešných absolventov podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba
spolu s riaditeľkou odboru školstva a športu Danou Mažgútovou v priestoroch Domu umenia
Fatra v Žiline dovedna 63 pedagógom z piatich regiónov kraja.
Boli medzi nimi aj pedagógovia z dolnokubínskych stredných škôl: Antónia Bedleková
z Obchodnej akadémie, Viera Ceconíková z Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Dušan Štriffler zo
Strednej odbornej školy obchodu a služieb.
Evanjelická cirkev a. v. začiatkom apríla zorganizovala spomienkové Služby Božie
k 100. výročiu úmrtia Andreja Halašu, etnografa, publicistu a divadelníka, rodáka zo Záskalia.
Dátum 5. apríl 1945 sa zapísal do histórie Dolného Kubína ako deň oslobodenia od
nemeckých okupantov. Pri tejto príležitosti si predstavitelia mesta, politické strany, ako i občania
uctili udalosť položením vencov a kytíc kvetov k pamätníku padlých hrdinov na
Hviezdoslavovom námestí. Históriu oslobodenia verejnosti v príhovoroch priblížili
dolnokubínski zástupcovia Klubu vojenských dôchodcov a Zväzu protifašistických bojovníkov.
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Spomienky žijúcich účastníkov bojov na hrôzu, krivdu a nenávratnú stratu ľudských životov
počas vojny sú tým najväčším mementom pre všetky ďalšie generácie.

V sobotu 20. apríla zavítali do Dolného Kubína relikvie dona Bosca, veľkého saleziánskeho
svätca, otca sirôt a mládeže, ktoré Slovenskom putovali od 11. apríla. Zásluhu na tom, že si
relikvie mohli uctiť aj v Dolnom Kubíne, majú sestry saleziánky, ktoré v našom meste pôsobia,
pretože v pôvodnom pláne zastávka v Dolnom Kubíne plánovaná nebola.
V nemocničnej kaplnke Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou počas svätej omše 21.
apríla dekan Ľubomír Pekarčík požehnal novú drevenú sochu Sedembolestnej Panny Márie.
Vyhotovila ju rezbárska spoločnosť Martina Barnáša z Kežmarku. Socha nahradila pôvodnú
provizórnu sochu zo sadry.
Primátor Roman Matejov prijal v utorok 30. apríla t.r. Ladislava Tomečka pri príležitosti
20. výročia jeho práce v radoch dolnokubínskej Mestskej polície (MsP). Spolu s náčelníkom
MsP Petrom Uhrinom poďakoval primátor Ladislavovi Tomečkovi za vzorné vykonávanie
služby v prospech verejného poriadku.

Vo štvrtok 2. mája 2013 zavítal na oficiálnu návštevu Dolného Kubína veľvyslanec
Rakúskej republiky na Slovensku Josef Markus Wuketich v sprievode obchodného radcu
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veľvyslanectva Patricka Sagmeistera. S primátorom Romanom Matejovom hovorili na tému
rozvoja vzájomných kontaktov.
„Ako veľvyslanec navštevujem mestá a regióny na Slovensku. Zaujímajú ma samozrejme
naše firmy, ktorých na Slovensku pôsobí viac ako 2 000. Sme radi, že práve rakúska MIBA patrí
u vás v regióne k najväčším zamestnávateľom. My sme na túto spoločnosť hrdí, pretože aj v
rakúskom kontexte patrí, pokiaľ ide o využívanie špičkových technológií, k najlepším" povedal
pán veľvyslanec Wuketich.
Primátor Matejov prezentoval podporu priemyslu zo strany samosprávy: „Od začiatku
volebného obdobia sa nám podarilo vysporiadať pozemky v tunajšej priemyselnej zóne tak,
že teraz môžu firmy rozvíjať svoje plány. Patrí medzi ne aj MIBA, ktorá stavia novú výrobnú
halu."
Podľa obchodného radcu Patricka Sagmeistera by nášmu regiónu pomohla diaľnica alebo
aspoň lepšie cesty, ktoré by určite priniesli väčší rozvoj cestovného ruchu.
Jedným z partnerských miest Dolného Kubína je rakúsky Braunau am Inn. Primátor Matejov
priblížil rakúskemu veľvyslancovi vývoj spolupráce, ktorú začali dve umelecké školy. Tieto
vzťahy pretrvávajú a prispievajú k obohateniu kultúrnej ponuky podujatí v oboch mestách.
Na záver návštevy poďakoval veľvyslanec Rakúska Josef Markus Wuketich zástupcom
dolnokubínskej samosprávy za podporu ekonomických a kultúrnych vzťahov medzi oboma
krajinami. Obzvlášť ho potešila spolupráca mladých a talentovaných ľudí v kultúrnej oblasti.

Vo štvrtok 2. mája sa v telocvični Základnej školy Janka Matúšku konal bedmintonový
turnaj RICHTARKNAZ cup 2013, ktorého sa zúčastnili starostovia a primátori oravských obcí a
miest, resp. nimi poverení zástupcovia. V kategórii žien zvíťazila Milada Antalová z Párnice
pred Vierou Mazúrovou z Oravskej Lesnej a Teréziou Vlžákovou z Babína. Medzi mužmi sa
najviac darilo Pavlovi Bugeľovi zo Zubrohlavy, na druhom mieste skončil Ladislav Tomáň zo
Sedliackej Dubovej a na treťom Miroslav Šimulčík z Námestova.
Do Dolného Kubína zavítala v 19. kalendárnom týždni delegácia z partnerského mesta
Svendborg v Dánsku, ktorú viedol dlhoročný iniciátor obojstrannej spolupráce Mogens
Johansen. Jej členmi boli pedagógovia a pracovníci zo sociálnej sféry. Na prijatí u primátora
mesta v utorok 07. 05. 2013 tlmočili dánski priatelia okrem pozdravov z partnerského mesta aj
pozvanie pre 5 mladých ľudí z Dolného Kubína, ktorí môžu zadarmo 10 mesiacov študovať na
strednej škole v meste Ollerup.
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V sobotu 18. mája sa konala v poradí už 9. púť Rádia Lumen do Krakova k Božiemu
milosrdenstvu, ktorej mottom bolo „Viera je poklad života". K pútnikom sa pridali aj
dolnokubínski farníci. Putovali ženy i muži, ale aj tí najmenší.
Dolný Kubín navštívila v dňoch 22.- 23. mája štvorčlenná delegácia z partnerského českého
mesta Pelhřimov, ktorú tvorili riaditeľ Kultúrnych zariadení mesta Pelhřimova Martin Ecler,
riaditelia základných škôl Luděk Charouzek a Martin Skořepa a riaditeľ základnej umeleckej
školy Pavel Knězů.
Okrem spoznávania krás okolitej prírody (výstup na Choč) absolvovali českí partneri
rokovania s riaditeľmi tunajších škôl o formách spolupráce v oblasti spoločných projektov,
poznávacích a kultúrnych výmen.
„Už onedlho u nás vystúpi počas Folklórneho dňa Kubína spevácky súbor Záboj z
Pelhřimova, ktorý má viac ako 150–ročnú tradíciu. Od našich priateľov sme dostali pozvanie na
ich dožinkové slávnosti, kde by sme spropagovali náš región. Dohodli sme aj formy vzájomnej
spolupráce v cestovnom ruchu. Myslím, že sme na dobrej ceste posilniť dlhoročné partnerstvo
oboch miest," zhodnotil návštevu primátor Roman Matejov.

Od pádu smrtiacej lavíny na Kubínskej holi v roku 1968 už uplynulo 45 rokov. Pamiatku
zosnulých študentov Vysokého učenia technického v Brne si dnes prišli uctiť priami účastníci
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lyžiarskeho zájazdu spolu so zástupcami školy. Ako uviedol prodekan Elektrotechnickej fakulty
Jiří Háze, škola by chcela finančne prispieť aj na údržbu pamätníka. Výstupu ku tragickému
miestu dňa 27. mája 2013 predchádzalo priateľské stretnutie s primátorom Romanom
Matejovom na tunajšej radnici.
V júni prebehli voľby do novej farskej hospodárskej rady. Volieb vo farnosti sa zúčastnilo
655 voličov. Za riadnych členov hospodárskej rady farnosti Dolný Kubín boli zvolení:
Ing. Ľudovít Behula, Ing. Mária Pazderová, MUDr. Metod Kulich a Ing. Vladimír Toman.
Dekan farnosti sa rozhodol za ďalších členov menovať Ing. Antona Sklárčika, Ing. Miroslava
Novotného a Ing. Martina Hrnčiara.
V stredu 26. júna sa v poľskom stredisku Bukowina Tatrzańska konal XIX. kongres
cezhraničného združenia Euroregión „Tatry". V rámci slávnostného programu prevzali primátori
Dolného Kubína a Limanowej Roman Matejov a Władisław Bieda Cenu Petra Buriana pre
najlepšie spolupracujúce samosprávy – členov Euroregiónu „Tatry" a inštitúcie pôsobiace na
území Euroregiónu „Tatry". Porota súťaže svojím rozhodnutím ocenila 44 rokov spolupráce
oboch samospráv, ktorých činnosť a dosiahnuté výsledky sa môžu stať vzorom pre iných.
„Chceme aj naďalej pokračovať v spolupráci, ktorú začali naši predchodcovia. Teší ma
nielen množstvo doposiaľ zorganizovaných podujatí, ale najmä pretrvávajúce priateľské vzťahy,
ktoré za tie roky na oboch stranách vznikli a stále pretrvávajú. Som rád, že sa na nových
aktivitách podieľa aj mladá generácia ľudí, je to pre nás záruka stále živého partnerstva a
zároveň prísľub do budúcnosti," povedal počas prevzatia ceny primátor Roman Matejov.
Súťaž je realizovaná v rámci mikroprojektu pod názvom Partnerská cezhraničná spolupráca
Euroregiónu „Tatry", spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013.

Nezisková organizácia Relief - pomoc v núdzi, založená Mestom Dolný Kubín, začala
prebudovávať svoj základný tím. Jej zameraním je rozvoj filantropie, sociálnej pomoci, kultúry
a športu v meste i jeho širokom okolí. Spoločnosť ponúka spoluprácu všetkým aktívnym ľuďom,
ktorí sa chcú realizovať v dobrovoľníckych aktivitách.
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Najväčším podujatím Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne v roku 2013
bolo stretnutie pri Kríži ekumenickej jednoty na Tupej skale nad Vyšným Kubínom dňa
05.07.2013, pri príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.
Spoluorganizátormi boli Mesto Dolný Kubín a Obec Vyšný Kubín.
V pondelok 22. júla t.r. navštívila Dolný Kubín skupina ukrajinských detí z partnerského
mesta Kamenec Podolský. Išlo o zastávku v rámci medzinárodného poznávacieho projektu pod
názvom Máme priateľov všade vo svete. Počas niekoľkých dní navštívia deti mestá v 12
krajinách, okrem Slovenska v Poľsku, Českej republike, Rakúsku, Slovinsku, Srbsku,
Macedónsku, Albánsku, Grécku, Turecku, Bulharsku a Rumunsku.
Mladí Ukrajinci odovzdali na záver návštevy primátorovi Romanovi Matejovovi pozdrav
z nášho partnerského mesta a poliali Lipu sútokov sveta.

V pondelok 22. júla zomrel vo veku 68 rokov dlhoročný poslanec Mestského zastupiteľstva
Mesta Dolný Kubín a zároveň dlhoročný dozorca Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania v Dolnom Kubíne p. Pavol Halaša. Jeho úmrtím sa v Mestskom
zastupiteľstve uvoľnil mandát vo volebnom obvode č. 1 Mokraď, Kňažia, Záskalie. Podľa počtu
získaných hlasov vo voľbách v roku 2010 sa náhradníkom stal Ján Briestenský. Pavol Halaša
ako poslanec Smer-SD pochádzal zo Záskalia, Ján Briestenský je kandidátom strany SDKÚ-DS
a býva v Kňažej. Druhým poslancom v tomto obvode je nezávislý poslanec Pavol Heško z
Mokrade.
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Staronový poslanec Ján Briestenský zložil svoj poslanecký sľub na mimoriadnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva dňa 05. 08. 2013 v prítomností ostatných členov miestneho
parlamentu.
Prvú augustovú nedeľu sa po dopoludňajších omšiach vo farskom kostole i na Brezovci
konalo požehnanie automobilov, ktoré využili desiatky motoristov. Samotnému pokropeniu
svätenou vodou predchádzala krátka modlitba a prosba o pomoc na cestách všetkých patrónov.
Oslavy 69. výročia Slovenského národného povstania, sa uskutočnili v nedeľu 18. augusta
pri pomníku SNP v obchodnom centre pri OD TESCO. Po príhovoroch primátora a zástupcov
spoločenských organizácií sa uskutočnil presun bojovej techniky cez mesto na Gäceľ, kde na
Kubínčanov a návštevníkov čakali ďalšie zaujímavé atrakcie.

Počas leta Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania zorganizoval pre deti
denný biblický tábor, detský tábor v Ústí nad Priehradou a Letný biblický tábor pre dorast a
mládež v Častej. Mládež cirkevného zboru sa stretávala pravidelne alebo aj na rôznych táboroch
a pobytoch v prírode.
V piatok 13. septembra primátor Roman Matejov slávnostne prijal účastníkov 29. stretnutia
bývalých príslušníkov železničného vojska Slovenskej republiky a Českej republiky. Účastníci
pravidelného stretnutia si v rámci trojdňového programu (13.–15. 9.) v Dolnom Kubíne a jeho
okolí pripomenuli 84-ročnú históriu dolnokubínskych kasární, v ktorých viac ako 44 rokov
pôsobili práve útvary železničného vojska.
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V nedeľu 15. septembra sa konala v nemocničnej kaplnke slávnosť Sedembolestnej Panny
Márie, patrónky Slovenska.
V nedeľu 22. septembra sa uskutočnil Národný pochod za život v Košiciach, kde sa
zúčastnilo približne 80 000 ľudí. Pochodu sa zúčastnili aj členovia dolnokubínskej farnosti.
Dňa 22. 09. farár Evanjelickej cirkvi a. v. Rastislav Janček spolu s Pavlom Strežom
zorganizovali 2. ročník spomienky na deportácie židovského obyvateľstva z Oravy. Akcia sa
uskutočnila v MsKS a na Hviezdoslavovom námestí pred bývalou synagógou. Spomienka sa
zakončila na židovskom cintoríne, kde sa čítala časť menného zoznamu odvlečených
spoluobčanov židovského pôvodu z Dolného Kubína.

V dňoch 27.-28. 09. cirkev zorganizovala v priestoroch Cirkevnej spojenej školy
celoslovenské športové podujatie Olympiáda SEM.
V piatok 18. októbra boli v Kostole Povýšenia sv. Kríža na Brezovci ukončené stavebné
práce, ktorých cieľom bolo zlepšenie akustických vlastností tohto priestoru a úprava chóru pred
inštaláciou nového organu.
V mesiaci august vyhlásila samospráva súťaž o najlepší návrh, ako chrániť mestský majetok
na Hviezdoslavovom námestí pred poškodzovaním. Hlavným dôvodom vyhlásenia súťaže boli
narastajúce prejavy vandalizmu. Počas piatkových a sobotňajších nocí sa námestie stalo miestom
stretnutí mládeže, vo veľkej väčšine posilnenej alkoholom, ktorá bez akýchkoľvek zábran ničí
majetok na námestí a v jeho blízkom okolí.
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„Do súťaže bolo zaslaných 14 príspevkov. Návrhy občanov sa dajú rozdeliť do dvoch
skupín. Prvá sa zamerala na represívne opatrenia a prísne trestanie vinníkov; občania napr.
žiadajú rozšíriť kamerový systém na námestí, obmedziť prevádzkovú dobu nočných podnikov,
posilniť policajné hliadky alebo opätovne schváliť všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakazuje
požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Druhá skupina navrhovateľov
vníma problém zo širšieho hľadiska. Mladí ľudia by podľa nich mali dostať viac príležitostí na
zmysluplné trávenie voľného času bez alkoholu; napríklad v kluboch mladých," zhodnotil
zaslané návrhy prednosta mestského úradu Vladimír Adamec.
Päťčlenná hodnotiaca komisia (Gustáv Turčina – zástupca primátora, Vladimír Adamec –
prednosta MsÚ, Michal Švento – vedúci Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ,
Miroslav Kosmeľ – vedúci Odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu MsÚ
a Peter Uhrina – náčelník Mestskej polície) napokon vyhodnotila ako najlepšie tri návrhy:
1. technické riešenie ochrany Hviezdoslavovho námestia – p. Štefan Bomba,
2. vplývanie na mladistvých, ktorí spôsobili škodu na mestskom majetku – prispievateľ
„flinstoun",
3. trávenie voľného času mládeže alternatívne voči barom a klubom, kde sa podávajú
alkoholické nápoje – p. Jozef Šimek.
Výhercovia boli odmenení možnosťou rodinnej návštevy Aquarelaxu.
„Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili a zaslali svoje návrhy. Preukázali
tým, že im život v našom meste nie je ľahostajný," dodal Vladimír Adamec.
Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov položili v pondelok 11. novembra zástupca Zväzu
vojakov Slovenskej republiky Štefan Stieranka a viceprimátor Gustáv Turčina kyticu kvetov
k pamätníkom obetí I. svetovej vojny, umiestneným na priečelí radnice a vo vstupnej časti
Evanjelického kostola a.v.
11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte sa skončila prvá svetová vojna, tento deň si
ľudia na celom svete pripomínajú ako Deň vojnových veteránov. Jeho symbolom je kvet vlčieho
maku – obraz krviprelievania na bojiskách.
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Dňa 05. novembra 2013 navštívil Dolný Kubín spišský diecézny biskup Mon. Štefan Sečka
v sprievode dekana dolnokubínskej farnosti Dr. Ľubomíra Pekarčíka.

Na pozvanie primátora Romana Matejova sa v stredu 20. novembra uskutočnilo na pôde
Mestského úradu v Dolnom Kubíne pracovné stretnutie zástupcov oravských miest. Jeho cieľom
bola vzájomná podpora pri presadzovaní jednotlivých aj spoločných projektov.
„Aj keď Orava bola v nedávnej minulosti rozdelená na tri okresy, problémy nám viac–menej
zostali rovnaké. Cieľom nášho stretnutia bolo vymeniť si skúsenosti pri ich riešení," uviedol
primátor Dolného Kubína Roman Matejov.
Jedným z hlavných tém, ktorý trápi všetkých obyvateľov Oravy, je doprava. Rýchlostná
cesta R3 je z rôznych príčin zatiaľ iba hudbou budúcnosti. „V Tvrdošíne bola realizácia
naplánovaná na november tohto roku, ale zatiaľ sa nič nedeje a nevieme ani náhradný termín
začatia," poznamenala zástupkyňa primátora Tvrdošína Vlasta Jančeková.
Pálčivou otázkou na medzinárodnej úrovni sú napr. zásoby pitnej vody na Orave alebo
možnosti podpory turistického ruchu prostredníctvom cyklotrás.
„Určite máme spoločné záujmy aj v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva,
cestovného ruchu. Rovnaké problémy majú často to isté riešenie. Aj preto sme sa dohodli na
užšej súčinnosti," zhodnotil primátor Námestova Ján Kadera.
Zástupcovia oravských samospráv brali prvé stretnutie ako východiskový bod ďalšej
spolupráce.
52

V nedávnej súťaži samosprávy ako chrániť mestský majetok pred poškodzovaním zabodoval
návrh na vytvorenie priestoru, kde by mohla mládež tráviť voľný čas bez alkoholu. Jeden taký
klub už existuje. Volá sa Garáž a nachádza sa neďaleko Hviezdoslavovho námestia. Bol
založený v októbri 2013 ako kultúrny priestor pre mladých bez podávania opojných látok. O
otvorenie klubu sa najviac pričinili: R. Stanček, J. Šimek, L. Biňasová, J. Trnkóczyová a M.
Žaškovský. Hoci hlavní iniciátori klubu boli členovia Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v.,
klub bol otvorený pre všetkých mladých bez rozdielu konfesie.
„Je to predovšetkým nápad mladých z tohto mesta, ktorí mali túžbu urobiť alternatívu voči
miestnym pohostinstvám a klubom, ktoré ponúkajú alkoholické nápoje a je tam zafajčené
prostredie," vysvetlil okolnosti vzniku manažér klubu Peter Bajdich.
Okrem prostredia bez alkoholu a nikotínu zaujme v Garáži na prvý pohľad aj nábytok,
sedačky, pulty - všetko si vyrábali terajší návštevníci sami. Klub je otvorený cez týždeň aj počas
víkendov.
„Chodia k nám študenti cestou zo školy, posedia si, podebatujú, zahrajú si spoločenské hry,
môžu absolvovať konverzačné kurzy z nemčiny a pod. Cez víkendy si mladí sami organizujú
rôzne akcie ako koncerty, diskusie alebo tvorivé dielne. Prevádzka je postavená na
dobrovoľníkoch, ktorí jeden deň pomáhajú a pripravujú program pre iných a ďalší deň sa bavia v
publiku," uviedol Peter Bajdich.
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6 KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Riaditeľkou Oravskej galérie bola PhDr. Eva Ľuptáková. Oravská galéria vykonáva činnosť
v zmysle zriaďovacej listiny, plní funkciu galérie s krajskou pôsobnosťou Žilinského
samosprávneho kraja. Systematicky sa venuje predovšetkým prevádzkovaniu deviatich stálych
expozícií v historických objektoch v troch okresoch Oravy, prevádzkovaniu vlastnej lodnej
dopravy, krátkodobej výstavnej činnosti, nadobúdaniu a odbornej správe zbierkových
predmetov, reštaurovaniu a kultúrno-vzdelávacej činnosti.
Činnosť galérie v roku 2013 bola zabezpečená z príspevku od zriaďovateľa v sume 186
045,- EUR, z vlastných príjmov vo výške 72 795,- EUR zo sponzorského príspevku vo forme
darov výtvarných diel v hodnote 58 010,- EUR a dotačného systému MK SR 13 707,- EUR.

V roku 2013 bol zbierkový fond galérie doplnený o 407 kusov výtvarných diel v celkovej
hodnote 74 290,- EUR, z toho darom 232 ks v hodnote 58 010,- EUR a kúpou 175 ks v hodnote
16 280,- EUR. Na nákup zbierkových predmetov boli použité finančné prostriedky ŽSK v sume
3 790- EUR, z dotačného systému MK SR 5 000,- EUR a z vlastných príjmov 7 490,- EUR.
Zbierkový fond Oravskej galérie k 31. 12. 2013 predstavuje 8 312 kusov výtvarných diel, ako
celok patrí k najhodnotnejším na Slovensku.
Oravská galéria podala štyri projekty a z Dotačného systému MK SR sa jej podarilo získať
finančné prostriedky v celkovej výške 10 500,- EUR. Ministerstvo podporilo všetky žiadosti,
ktoré galéria podala a boli dofinancované z prostriedkov ŽSK sumou 3 375,- EUR a z vlastných
zdrojov. Projekty boli zamerané na oblasť odbornej ochrany zbierkových predmetov, akvizičnú a
edičnú činnosť. Poskytnutá dotácia umožnila vydanie Sprievodcu po expozíciách tradičného
ľudového umenia na Slanickom ostrove umenia.
Galéria primárne spolupracuje s galériami a múzeami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK na
realizácii výstavných projektov a kultúrnych podujatí. Zvoláva Komisiu na tvorbu zbierok pre
všetky galérie v pôsobnosti ŽSK, komisia je cenotvorná a významným spôsobom prispieva k
edukácii odborných pracovníkov galérií v rámci akvizičných činností a odbornej správy zbierok.
Najvýznamnejší domáci partneri: ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín, ZUŠ I. Ballu Dolný
Kubín, Mesto Dolný Kubín, ZRNO reklamná agentúra Dolný Kubín, Art Air center Dolný
Kubín, TV DK Dolný Kubín, PGU Žilina, SNG Bratislava, SNM Bratislava, GMAB Trenčín,
54

SSG Banská Bystrica, zahraniční partneri: Zväzok Euroregión Tatry Nowy Targ, Muzeum
Sląskie Katowice.
V priebehu roka sa zamestnanci pravidelne zúčastňovali na poradách, školeniach,
seminároch a zahraničných pracovných cestách. V oblasti prezentačnej činnosti zrealizovali 15
výstav vo vlastných priestoroch a 1 výstava reprízovaná v Považskej galérii umenia v Žiline. V
rámci kultúrno-vzdelávacej a prezentačnej činnosti usporiadala galéria 202 podujatí. Expozície,
výstavy a podujatia Oravskej galérie v roku 2013 navštívilo 52 238 návštevníkov. Počas roka
bolo vydaných 13 tlačových správ k výstavám a sprievodným podujatiam, 16 textových
pozvánok k výstavám a podujatiam, 4 programovníky podujatí kultúrno-vzdelávacej činnosti,
6 programovníkov podujatí Oravskej galérie. Okrem publikačnej činnosti sa zamestnanci
venovali aj prezentačnej činnosti – 2 prednášky a besedy s počtom 75 účastníkov, 111
vyučovacích hodín a prezentácií pre 3 261 účastníkov, 21 špecializovaných akcií pre 1 352
účastníkov, 56 tvorivých dielní pre 1 249 účastníkov a12 koncertov pre 1 691 účastníkov.
Propagácia a prezentácia Oravskej galérie: TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín,
TV Oravia Námestovo, RTVS: Regionálne vysielanie, Slovenský Rozhlas, Rádio Regina, Rádio
Devín, Rádio LUMEN, Rádio FM, infotabule (billboardy) pri cestných komunikáciách 3 ks smer
Slanický ostrov umenia, 3 ks Oravská galéria – Župný dom, infotabule na parkoviskách a pri
objektoch Župný dom, informačné tabule mesta Dolný Kubín, Slanický ostrov umenia
6 bezprostredne pri odbočke k pristávaciemu mólu na Slanickej osade oproti Hotelu Slanica,
Galéria M. Medveckej 2 pri odbočke z hlavnej cesty pri moste.
Rozpočet bol schválený na 181 880,- EUR, následne dvomi zmenami upravený na 182 255,EUR. Bežné príjmy predstavovali sumu 265 358,- EUR a kapitálové sumu 8 790,- EUR. Bežné
výdavky predstavovali sumu 257 508,- EUR a kapitálové výdavky 16 280,- EUR. Vlastné zdroje
predstavovali sumu 73 396,- EUR. Tieto prostriedky boli použité na odmeny zamestnancov,
odvody do poisťovní, cestovné náklady, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, DPH,
dopravné, údržba, nájomné, služby, školenia, nemocenské dávky a nákup zbierkových
predmetov. Hospodárenie organizácie k 31. 12. 2013 skončilo stratou vo výške 5 377,- EUR.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – riaditeľkou Oravského múzea bola PaedDr. Mária
Jagnešáková.
Oravské múzeum si pripomenulo 145. výročie svojho vzniku a pripravilo počas celého roka
rôzne kultúrno-spoločenské, hudobné a výchovnovzdelávacie programy pre školy, odbornú
i širokú verejnosť vo všetkých svojich objektoch, ktoré sa nachádzajú v troch oravských
okresoch. Bránami všetkých expozícií Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, ktorého
zriaďovateľom je ŽSK, prešlo 210 316 návštevníkov. Najviac navštevované boli expozície
Oravského hradu.
V budove Čaplovičovej knižnice (v literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava a v expozícii
Čaplovičovej knižnice) v Dolnom Kubíne, v ktorej sídli Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava,
pokračovali v bezplatných prednáškach pre základné a stredné školy. Prednášky boli určené na
doplnenie vzdelávacieho procesu pre žiakov a študentov v rámci celej Oravy. Do prednášok sa
zapojili: PhDr. Martin Chmelík, PhDr. Elena Beňušová, Mgr. Renata Jedláková, Mgr. Katarína
Ileninová a RNDr. Oľga Removčíková.
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Oravské múzeum POH sa tradične zapojilo do Medzinárodného dňa múzeí 18. mája. Vstupy
do expozícii v Dolnom Kubíne (Čaplovičova knižnica, stála expozícia P. O. Hviezdoslava) boli
zdarma. V spolupráci s MsKS sa počas konania 59. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v dňoch
19. – 22. júna v areáli Farbiarskeho domu, v ktorom je Pamätná izba T. H. Florina, konali
hodnotenia komisie jednotlivých kategórii recitátorov. Slávnostný večer a vyhlásenie výsledkov
celoštátnej recitačnej súťaže bol v stálej expozícii P. O. Hviezdoslava 22. júna 2013 za
prítomnosti hostí, organizátorov, súťažiacich a širokej verejnosti.
Oravské múzeum POH pripravilo 15. októbra prednášku JUDr. Petra Kerecmana, PhD.
S názvom „Advokát a sudca Pavol Országh Hviezdoslav“. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch
stálej expozície venovanej bardovi slovenskej literatúry. Prednáške predchádzalo osobné
štúdium Hviezdoslavových právnických spisov, uložených v zbierkach Literárnej sekcie
Oravského múzea. Slovenskú advokátsku komoru zastupovala p. JUDr. Andrea Havelková zo
Žiliny. JUDr. Kerecman v úvode povedal, že prvým podnetom zaoberať sa touto problematikou
bola rukopisná práca JUDr. Štefana Janča, ktorý sa uvedenej téme dlhé roky venoval. V téme sa
podrobne zameral na jednotlivé etapy Hviezdoslavovho života - jeho štúdium na Právnickej
akadémii v Prešove, advokátsku skúšku v Budapešti, následne na jeho pôsobenie ako
advokátskeho koncipienta v Dolnom Kubíne a v Martine, pokračujúc v činnosti ako podsudca
okresného súdu v Dolnom Kubíne a nakoniec jeho advokátsku prácu v Námestove a v Dolnom
Kubíne. Prednáška bola doplnená zaujímavými fotografiami z osobného života Hviezdoslava a
jeho vysvedčení, rôznych žiadostí a dokumentov z advokátskej praxe. V diskusii sa zúčastnení
právnici a sudcovia živo zaujímali o konkrétne fakty prednesenej témy. Slovenská advokátska
komora ponúkla prítomným nepredajnú publikáciu autora Štefana Janča - Advokát Pavol
Országh Hviezdoslav, o ktorú bol veľký záujem.
Pri príležitosti 145. výročia založenia Oravského múzea sa 25. novembra uskutočnil
v priestoroch stálej expozície P. O. Hviezdoslava odborný seminár s názvom „Dejiny a
súčasnosť Oravského múzea“. Cieľom seminára bola snaha priblížiť mládeži, pedagógom a
verejnosti nielen históriu dlhého vývoja múzea, ale predovšetkým jeho poslanie, význam a
spôsob odbornej práce, ktorá je jednou zo základných a hlavných činností každého múzea. Cez
prezentácie odborných pracovníkov Oravského múzea v oblasti spoločenských, prírodných a
literárnych vied spoznali účastníci seminára vývoj jednotlivých vedných odborov od ich
začiatkov až po súčasnosť, systém odbornej práce, zaujímavosti a vzácnosti zbierkového a
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knižničného fondu, význam prezentovaného vedného odboru a v neposlednom rade i odborné
výstupy vedeckých výskumov a odbornej činnosti.
V rámci edičnej činnosti vydalo Oravské múzeum Zborník Oravského múzea 2012,
monografiu Gorali na Orave (súčasť projektu Gorali včera a dnes) a publikáciu o Oravskom
múzeu Oravské múzeum – dejiny a súčasnosť, podporenú z grantu MK SR. Autorsky sa odborní
pracovníci podieľali i na vydaní publikácie Gorali - Veľká kniha o Goraloch na Orave, Liptove
a Kysuciach, ktorú vydal ŽSK.
V XXIX. Zborníku Oravského múzea sa záujemcovia dočítajú o výsledkoch výskumov
odborných pracovníkov Oravského múzea zo spoločenských a prírodných vied, ktoré pracovníci
vykonávajú v rámci svojej odbornej činnosti v archívoch či priamo v teréne. Okrem interných
odborných pracovníkov sa v Zborníku nachádzajú i odborné príspevky externých autorov,
venujúcich sa vedeckej problematike a výskumom regiónu Oravy. Celkovo je v zborníku
publikovaných 25 príspevkov. Autori z Dolného Kubína prispeli nasledujúcimi prácami: PhDr.
Soňa Maťugová: Z dejín lekárnictva na Orave 1632-1950; PhDr. Martin Chmelík: Tehelňa
v Istebnom (príspevok k dejinám industrializácie Oravy); PhDr. Elena Beňušová: Kamenárstvo
na Orave; PhDr. Zdenka Porubčinová, CSc.: Bibliotéka Čaplovičiana. Pozoruhodné diela zo
16. storočia III.; Mgr. Renata Jedláková: Komeniána vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany; Ing.
Peter Tomáň a kolektív autorov: Výskyt makromycétov v oblasti Dolného Kubína v roku 2011;
PhDr. Martin Chmelík: Život a dielo Mila Urbana – historický kontext; Mgr. Renata Jedláková:
Smetanovci a Bibliotéka Čaplovičiana.
Publikácia Oravské múzeum – dejiny a súčasnosť je prvou ucelenou odbornou publikáciou
o historickom vývoji múzea, ktoré vzniklo v r. 1868 a dátumom svojho vzniku sa tak zaradilo
medzi tri najstaršie múzeá na Slovensku. Oravské múzeum je regionálna kultúrna inštitúcia,
ktorej základnou úlohou je výskum a dokumentácia regiónu v príslušných vedných odboroch,
akvizícia, odborné spracovanie a ochrana zbierkového fondu, ktorý predstavuje kultúrne a
historické dedičstvo pre súčasné, ale aj budúce generácie. Publikácia prezentuje dlhý komplexný
vývoj múzea v jednotlivých obdobiach od jeho založenia až do roku 2013. Čitatelia spoznajú
históriu a podmienky vzniku múzea, jeho postupný vývoj v jednotlivých obdobiach, ktoré
spoločensky i ľudsky vplývali na jeho formovanie. V rámci Oravského múzea sa od najstarších
čias postupne vyprofilovali jeho, v súčasnosti integrované, časti: Oravský hrad v Oravskom
Podzámku, Čaplovičova knižnica, Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava a Florinov dom v
Dolnom Kubíne, Múzeum Oravskej dediny v Zuberci (v roku 1991 odčlenené od Oravského
múzea), areál Hviezdoslavovej hájovne v Oravskej Polhore, Rodný dom Martina Kukučína v
Jasenovej a areál Oravskej lesnej železnice v katastri obcí Oravská Lesná - Zákamenné. Všetky
uvedené časti sa v r. 1980 spojili, aby tak vzniklo jedno regionálne múzeum na Orave, v roku
1983 premenované na Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Ide o kultúrnu
inštitúciu, poskytujúcu priestor pre návštevníka, ktorý má možnosť sa podrobne oboznámiť s
históriou regiónu, životom a tradíciami jeho obyvateľov a nádhernou prírodou kraja. Z
celkového počtu 11 objektov, ktoré Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v súčasnosti spravuje,
a ktoré sa nachádzajú v troch okresoch Oravy, je 7 národných kultúrnych pamiatok: NKP
Oravský hrad a NKP Renesančná budova č. 9 v Oravskom Podzámku, NKP budova
Čaplovičovej knižnice a NKP Farbiarsky dom v Dolnom Kubíne, NKP Rodný dom Martina
Kukučína v Jasenovej, NKP areál Hviezdoslavovej hájovne v Oravskej Polhore, NKP Oravská
lesná železnica v katastri obcí Oravská Lesná a Zákamenné. K ďalším objektom patrí aj
Administratívna budova v Oravskom Podzámku, kópia zemianskej kúrie z Vyšného Kubína,
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terénna stanica v Zuberci a najnovší objekt Turistické centrum v Oravskom Podzámku. Autorsky
publikáciu pripravili pracovníci Oravského múzea.
Objekt Farbiarskeho domu v Dolnom Kubíne, v ktorom sa nachádza pamätná izba Thea
Herkeľa Florina, využíva Oravské múzeum POH na krátkodobé výstavné účely. V priebehu roka
pripravilo múzeum 5 vlastných a 2 prevzaté výstavy. Novú výstavnú sezónu otvorili dve autorky
z Ružomberka: p. Irena Polóniová a p. Lýdia Kraľovičová a ich výstava s názvom „Maľovaná
krása Liptova“ v termíne 28. 01. – 03. 03. Obrazy predstavili prírodné krásy Liptova a kvety
rastúce v jeho okolí. Po tejto prevzatej predajnej výstave nasledovala vlastná výstava „Cesta
tlačenej knihy“ s podtitulom od J. Gutenberga k V. Čaplovičovi v čase 11. 03. – 14. 04., ktorú
pripravili pracovníčky Čaplovičovej knižnice Mgr. Renata Jedláková a Mgr. Katarína Ileninová.
Výstava priblížila obrazom a slovom „putovanie tlačenej knihy“ od svojich počiatkov v 15. stor.
do 19. stor. tak, ako sú zastúpené v historickom fonde Čaplovičovej knižnice. Ukážky dobových
tlačí so vzácnymi umeleckými väzbami, zaujímavé farebné obrazové prílohy z oblasti histórie,
umenia a prírody vhodne doplnili aj miniatúrne vydania kníh v knižnici a malé drevené modely
historických lisov z 15. stor. Pozornosť návštevníkov vernisáže upútal tiež funkčný tlačiarensky
stroj Rominor vyrobený v roku 1963, zapožičaný z tlačiarne Jána Vrábeľa z Dolného Kubína.
Nasledovala ďalšia vlastná výstava múzea s názvom „Pestované druhy rastlín“ v termíne
22.04. – 07.07., autorkou ktorej bola RNDr. Oľga Removčíková. Svet flóry pútavým spôsobom
prezentovali slovom i obrazom rôznorodé známe rastliny, ovocné dreviny a drobné ovocie.
Živému záujmu návštevníkov a školopovinnej mládeže sa tešili ukážky plodov veľkého počtu
rôznej pestovanej zeleniny, strukovín a semiačok. Mnohí spoznávali aromatické liečivé bylinky,
ktorých pestovanie a používanie je dnes veľmi rozšírené. Školákom boli určené viaceré tvorivé
dielne, ktoré boli súčasťou prehliadky.
V letnom období 30. 07. – 01. 09. bola sprístupnená prevzatá výstava „Oravský hrad vo
fotografii“. Autormi fotografií boli známi slovenskí fotografi Ľubomír Schmida a Karol Klváček
z Ružomberka a ďalší slovenskí a zahraniční fotografi. Fotografie unikátnej Národnej kultúrnej
pamiatky a dominanty Oravy Oravského hradu vznikli počas stretnutia fotografov na fotoplenéri,
na ktorom sa okrem domácich odborníkov pravidelne zúčastňujú kolegovia z Čiech, Poľska
a Ukrajiny. V poradí treťou vlastnou výstavou s názvom „Hrnčiarstvo a jeho podoby“
prezentovala etnografička PhDr. Erika Kulášová praktické hlinené výrobky zo zbierkového
fondu múzea. Témou výstavy bolo priblížiť tradičný spôsob života našich predkov využívajúcich
toto najstaršie remeslo a využitie hlinenej produkcie cez vidiecke domácnosti, remeselnú výrobu,
až po zaujímavý prvok v ľudovej architektúre – hálky. Pozornosť návštevníkov zaujal tradičný
hrnčiarsky kruh spolu s ukážkami staršej i mladšej produkcie hrnčiarskej výroby, medzi ktorými
nechýbala ani trstenská hrnčiarska výroba. Výstava sa uskutočnila v termíne 09. 09. – 13. 10.
V jesennom období 21.10. – 01.12. nasledovala vlastná výstava „Návraty do starého Kubína II“,
ktorú pripravila literárna historička Mgr. Mária Ďubeková s kolegyňou Antóniou Kuhajdovou.
Jej cieľom bolo pripomenúť si 140. výročie založenia kultúrneho spolku Meštianskej besedy
v Dolnom Kubíne so zameraním na divadelný odbor. Spoločensko-kultúrny život
dolnokubínčanov bol počas jej existencie (1873 – 1936) pestrý, čo výstava priblížila
prostredníctvom množstva historických fotografií a rôznych vystavovaných predmetov zo
zbierok Oravského múzea. Ochotnícke divadlo vo Veličnej zapožičalo na výstavu divadelné
kulisy, ktoré vhodne doplnili časť venovanú opere Predaná nevesta. Dolnokubínski ochotníci ju
zahrali v r. 1927. Poslednou muzeálnou výstavou bola výstava s názvom „Keď drevo znie
Oravou“ od 09.12.2013 do 02.03.2014. Etnografka PhDr. Elena Beňušová sa tematicky zamerala
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na významnú časť oravskej ľudovej kultúry – tradičné hudobné nástroje zo zbierkového fondu
Oravského múzea, ale aj zo súkromnej zbierky. Súčasných výrobcov reprezentoval Jaroslav
Sloboda z Medzibrodia na Orave – výrobca píšťal a fujár, ktorý na rozdiel od mnohých majstrov,
ktorí si chránia výrobné tajomstvo, sa rád podelil a poradil každému, kto prejavil o túto tvorbu
záujem.
V objekte Farbiarskeho domu dalo Oravské múzeum POH do prenájmu súkromnej osobe
časť priestoru na prízemí budovy. Priestor slúžil na prevádzkovanie čajovne „U Florina“ a
zároveň sa tu konali menšie výstavy začínajúcich umelcov, komorné koncerty, prednášky,
tvorivé dielne a premietania filmov.
Oravská knižnica A. Habovštiaka – riaditeľom knižnice bol promovaný historik Peter
Huba. Oravská knižnica obsahom svojej činnosti, spoluprácou s kultúrnymi, výchovnovzdelávacími, verejnými a spoločenskými inštitúciami, ako aj občianskymi a záujmovými
združeniami, pôsobila vo svojom prostredí ako kultúrne, výchovné, informačné a komunitné
centrum s rozsiahlym používateľským zázemím. Poskytovala komplexné knižnično-informačné
služby všetkým používateľským skupinám – absenčné a prezenčné výpožičky, bibliografické a
informačné služby, spracovanie a vydávanie bibliografií, zabezpečovanie medziknižničnej
výpožičnej služby, vyhotovovanie rešerší a kópií dokumentov z fondu knižnice. Zabezpečovala
slobodný prístup k informáciám a poznatkov. Svojou činnosťou vytvárala podmienky pre
rovnoprávne uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a informačných potrieb a záujmov
všetkých používateľov, podporovala celoživotné vzdelávanie a svojimi kultúrno-spoločenskými
a výchovnými aktivitami sa osobitne zameriavala na vekovú kategóriu detí a mládeže.

V rámci plnenia regionálnej funkcie pôsobila ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické
a metodické stredisko pre sieť verejných a školských knižníc okresov Dolný Kubín, Námestovo
a Tvrdošín. Svoje regionálne poslanie knižnica plnila aj budovaním fondu regionálnych
dokumentov a s ním súvisiacej informačnej databázy, ktoré slúžia používateľom celej Oravy.
V rámci plnenia medzinárodných funkcií rozvíjala značné aktivity v oblasti cezhraničnej
spolupráce. Rok 2013 bol rokom intenzívnej spolupráce s Miejskou Bibliotekou Publicznou
v Limanowej, a Regionální knihovnou Karviná. Tradičným cezhraničným partnerom bola
Miejska Biblioteka Publiczna v Limanowej, s ktorou realizovali mikroprojekt Vzájomné
kultúrne inšpirácie – tradične i inovatívne (apríl – december 2013) v rámci Programu
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cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Oravská knižnica sa stala
recipročne partnerom participujúcim na projekte knižnice v Limanowej s názvom Transhraničný
prienik, v rámci ktorého sa podieľala na vydaní e-booku a realizácií súťaže pre stredoškolskú
mládež, zameranej na vedomosti o histórií, osobnostiach, knižniciach, pamiatkach a spolupráci
Limanowej a Dolného Kubína. S cezhraničným partnerom z Českej republiky – Regionální
knihovnou Karviná sa v roku 2013 realizoval projekt Kultúra nás spája.
V roku 2009 knižnica podala europrojekt zameraný na prístavbu a rekonštrukciu budovy
knižnice. Projekt bol úspešný a podporený celkovým rozpočtom 501 404,- EUR. V roku 2012
prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie, ktorým sa stala stavebná firma
EURO-BUILDING a. s. Bratislava. Objednávateľ a zhotoviteľ sa navzájom dohodli, že stavebné
práce sa začnú v jarných mesiacoch roku 2013. Keďže zo strany zhotoviteľa nedošlo k dodržaniu
termínov, bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie. V ňom uspela stavebná firma LEMONT
SLOVAKIA zo Žiliny. So stavebnými prácami firma začala na jeseň. Plánovaný termín
ukončenia prístavby a zateplenia budovy bol stanovený na máj r. 2014.
V rámci skvalitnenia svojich služieb na chod a činnosť získala knižnica finančné prostriedky
na realizáciu 2 cezhraničných projektov, zo 4 projektov dotačnej schémy Ministerstva kultúry na
podporu kultúrno-výchovnej činnosti a kultúrnych poukazov. Ďalšie 4 projekty MK SR boli
k 31. 12. 2013 v procese schvaľovania. Finančné a materiálové prostriedky knižnica získala aj
formou sponzoringu a fundraisingu.
Nový knižnično-informačný systém Clavius umožnil kvalitatívne zlepšovať činnosť knižnice
po odbornej stránke. Priniesol nové moduly Medziknižničná výpožičná služba, Metodika
a Kultúrno-spoločenská činnosť, ktoré umožnili evidenciu potrebných informácií a vygenerujú
súhrnné štatistické výstupy. Nový systém uľahčil zasielanie predupomienok, upomienok
a informácií o dostupnosti rezervovaných dokumentov elektronickou formou.
Oravská knižnica spoluorganizovala celoslovenskú súťaž v umeleckom prednese a tvorbe
divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín, kde pripravila sprievodné podujatia a stretnutia so
spisovateľmi. Zapojila sa do celoslovenských podujatí, kampaní a ankiet na podporu čítania
(Čítame s Osmijankom – Pridaj sa aj ty!, Zlatá rybka - Detská kniha roka, maratón čítania –
Čítajme si, Noc s Andersenom). Knižnica bola organizátorom súťaže Kniha Oravy, v ktorej
verejnosť prostredníctvom ankety vyberala najzaujímavejšiu knižnú publikáciu s regionálnou
tematikou. Víťazom sa stala kniha „Kliatba“ od Petra Hubu a Janky Hubovej (beletria) a „Krivá.
Obec a jej obyvatelia v plynutí času“ od Petra a Márie Zajacovcov. V spolupráci s mediálnymi
partnermi MY - Oravské noviny, MY - Liptovské noviny a MY – Turčianske noviny vyhlásila
10. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Najlepší školský časopis.
10. ročník súťaže bol súčasťou medzinárodného projektu a zúčastnili sa jej nielen slovenské, ale
aj poľské časopisy. Prihlásených bolo 28 škôl. V kategórii časopisov žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ
vyhral Úsmev (CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom) pred Rabconekom (ZŠ s MŠ v Rabči)
a Zvončekom (Súkromná ZŠ BellAmos Martin). Čestné uznanie v tejto kategórii dostali Mladé
letá (ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne) a Vitanovček (ZŠ s MŠ Vitanová). Cenu redakcie MY
Oravské noviny získal za sériu rozhovorov časopis Do pohody (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka
Zákamenné). V kategórii 1. – 4. ročníka ZŠ zaujali porotu časopisy Lomítko (ZŠ s MŠ Lomná)
a Kleksik (Szkola podstawowa Nr 1 v Siekierczynie). Do kategórie e-časopisov sa prihlásilo šesť
časopisov, vyhrali Novinky pod nosom (Evanjelická spojená škola Martin), čestné uznanie
dostala Lastovička (ZŠ s MŠ Hradná v Liptovskom Hrádku) a cenu Katedry žurnalistiky KU
v Ružomberku Plusk (Szkola podstawowa v Nowym Rybiu).
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Knižnica realizovala 977 podujatí pre všetky vekové kategórie návštevníkov, s osobitným
dôrazom na deti a mládež so zámerom motivovať ich k čítaniu, ako jednej z dôležitých
podmienok celkového osobnostného rozvoja. Knižnica sa týmto ukazovateľom dlhodobo
zaradila medzi najaktívnejšie regionálne knižnice. Vysoký počet aktivít pre deti a mládež bol
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 výchovnovzdelávacom procese. Knižnica spolupracovala s občianskymi združeniami, kultúrnymi
inštitúciami a regionálnymi médiami. V roku 2013 sa intenzívnejšie rozvinula spolupráca s
Katolíckou univerzitou, katedrou žurnalistiky pri súťaži školských časopisov a realizácií
workshopov pre mladých žurnalistov, čo bola jedna z aktivít cezhraničného projektu s poľským
partnerom.
V rámci skvalitnenia svojich služieb sa Oravská knižnica zamerala na aktivity pre
znevýhodnené skupiny používateľov a seniorov. Týmto skupinám knižnica zabezpečila
donáškovú výpožičnú službu, tematické podujatia a besedy so zaujímavými osobnosťami pre
členov Denného centra seniorov v Dolnom Kubíne a klientov Zariadenia pre seniorov a DSS.
Priamo pre cieľovú skupinu seniorov a sociálne znevýhodnených bol usporiadaný bezplatný kurz
práce s počítačom a internetom ako súčasť projektu Vzájomné kultúrne inšpirácie tradične
i inovatívne. Knižnica spolupracovala aj so Špeciálnou ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím
a Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Dolnom Kubíne, Spojenou školou – ZŠ
s MŠ pri Detskom oddelení Dolnooravskej nemocnice MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne
a Domovom pre osamelých rodičov s krízovým strediskom v Dolnom Kubíne.
Kontrolná činnosť prebiehala v pravidelných intervaloch mesačne (ekonomické oddelenie),
štvrťročne (na oddelení beletrie, hudobnom, náučnom a detskom oddelení), priebežne (kontrola
dochádzky), prebehla fyzická inventarizácia majetku. Kontrolné orgány ako daňový úrad
a Sociálna poisťovňa v tomto roku kontrolu nevykonali.
V rámci zvyšujúcich sa ekonomických a prevádzkových nákladov musela knižnica pristúpiť
k zvýšeniu výšky registračných poplatkov z pôvodných 3,50 EUR na 4,- EUR/dospelí,
z 2,50 EUR na 3,- EUR/študenti, z 1,80 EUR na 2,- EUR/dôchodcovia a z 1,50 EUR na 2,EUR/deti. Zľavy z registračného poplatku poskytovali vybraným skupinám (dôchodcovia a deti
50 %, študenti 25 %). OKAH v rámci projektu Rodinné pasy, ktorého iniciátorom bol ŽSK,
poskytovali 20 % zľavu na členských poplatkoch rodinám, vlastniacim tento preukaz. V roku
2013 túto možnosť využili 3 používatelia. Bezplatné členstvo v knižnici bolo poskytnuté: žiakom
1. ročníkov ZŠ, účastníkom celoročného projektu Už som prvák, už si čítam sám
(148 používateľov), študentom 1. ročníkov stredných škôl, účastníkom informačnej výchovy
(85 používateľov), účastníkom súťaže Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty (123 používateľov),
deťom MŠ (26 používateľov). Počas Týždňa slovenských knižníc sa do knižnice bezplatne
zaregistrovalo 43 používateľov a Valentínsku akciu bezplatného zápisu využilo 8 záujemcov.
Dlhoročným spolupracovníkom, dobrovoľníkom a aktivistom poskytujú čestné bezplatné
členstvo.
Medializácia knižnice a jej služieb bola zabezpečená prostredníctvom viacerých verejných
médií – Infoštúdio mesta Dolný Kubín, TV Markíza, Textové a obrazové spravodajstvo,
Slovenský rozhlas - Rádio Regina, infotabule, vývesné skrinky, web stránky – vlastná stránka,
www.infolib.sk, www.dolnykubin.sk, www.zask.sk, časopisom Priateľ knižnice, vydaním
propagačných materiálov – kalendárikov, záložiek, tašiek a letákov, ktoré boli financované v
rámci realizácie projektov.
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V rámci edičnej činnosti bolo vydaných viacero publikácií:
- MAPA kultúrno-historických a turistických zaujímavostí Oravy. MAPA atrakcji
kulturalno-historycznych i turystycznych Orawy 2013, záložka, vreckový a nástenný kalendár
2014/2015, Ferko Urbánek a Dolný Kubín, Orava v povestiach, Ivan Branislav Zoch –
medailóny oravských osobností, Elena Hroboňová - medailóny oravských osobností, Správa o
činnosti a hospodárení za rok 2012, Stav verejných knižníc za rok 2012, Priateľ knižnice –
časopis Oravskej knižnice A. Habovštiaka.
Počas roka získala knižnica a jej zamestnanci viacero ocenení za spoluprácu, za aktívnu
participáciu a niekoľko ďakovných listov.
Skladba používateľov: študenti 882, dospelí 1 221, dôchodcovia 301, deti 885, právnické
osoby 15, knižnice 7, pracovníci, čestní užívatelia 84. V roku 2013 bolo celkovo realizovaných
259 720 výpožičiek, čo je o 2 813 výpožičiek viac ako v predchádzajúcom roku. Z hľadiska
skladby výpožičiek absenčné výpožičky kníh a periodík predstavovali 195 288 výpožičiek, čo je
o 3 244 menej ako v predchádzajúcom roku, a z celkového počtu tvoria 75,20 %, prezenčných
výpožičiek bolo realizovaných 64 432, čo je o 6 057 viac a z celkového počtu tvoria 24,80 %.
Podľa druhu literatúry bolo realizovaných 76 656 výpožičiek odbornej literatúry pre dospelých,
čo predstavuje pokles o 2 684, podiel z celku 28,74 %, 68 769 výpožičiek krásnej literatúry pre
dospelých, nárast o 2 507, podiel z celku 25,78 %, 10 503 výpožičiek odbornej literatúry pre
deti, pokles o 1 100, podiel z celku 3,94 %, 46 092 výpožičiek krásnej literatúry pre deti, pokles
o 134, podiel z celku 17,28 %. Dlhodobo zaznamenávajú pokles využívania špeciálnych
dokumentov, osobitne audiovizuálnych dokumentov. Fond týchto dokumentov nie je už
niekoľko rokov systematicky doplňovaný, pretože vzhľadom na vyššiu cenu týchto dokumentov
a nižší obrat ich vypožičiavania musela knižnica uprednostniť pri akvizícii iné typy dokumentov.
Aj samotný záujem zo strany používateľov knižnice má dlhodobo klesajúci charakter, pretože
záujemcovia o CD nosiče s hudbou a elektronické dokumenty využívajú iné spôsoby prístupu k
nim, ako prezenčné vypožičiavanie v knižnici. Prepočtovými ukazovateľmi – počet výpožičiek
celkom na 1 obyvateľa (v roku 2013 dosiahnutá úroveň 13,36 výpožičiek) a počet výpožičiek
celkom na 1 používateľa (76,50 výpožičiek) sa knižnica niekoľko rokov zaraďuje na popredné
miesta pri celoslovenskom štatistickom porovnávaní regionálnych knižníc. Z knižničných
fondov Oravskej knižnice bolo 772 požiadaviek na dokumenty pre iné knižnice. Kladne bolo
vybavených 765 požiadaviek. V roku 2013 bolo pre používateľov OK A. Habovštiaka v Dolnom
Kubíne objednaných spolu 429 dokumentov a článkov z časopisov, ktoré sa nenachádzajú v
knižničnom fonde (o 3 dokumenty menej ako v roku 2012). Kladne bolo vybavených 398
žiadaniek.
Počas roka zaznamenali vysoký počet podujatí, celkovo bolo zrealizovaných 977
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Z celkového počtu podujatí bola informačná
výchova realizovaná 78-krát, podujatí s regionálnou tematikou bolo zrealizovaných 201, s
hudobnou tematikou 18, prevencia kriminality 29. Pre deti do 14 rokov 877 podujatí, pre mládež
15-19 rokov 56 podujatí, pre dospelých 44 podujatí. Výstaviek bolo pripravených 179 a
násteniek 23, súťaží a ankiet 21.
Medzi najdôležitejšie podujatia roka patrili: Rok sv. Cyrila a Metoda v Žilinskom kraji,
Už som prvák, už si čítam sám, Týždeň slovenských knižníc, Čítajme si..., Hviezdoslavov
Kubín, S knihou nás baví svet, Dedičstvo solúnskych bratov, Knižný veľtrh BibliotékaPedagogika 2013,Udelenie ocenenia Priateľ knižnice.
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Medzinárodné projekty: Vzájomné kultúrne inšpirácie – tradične i inovatívne (apríl 2013 –
február 2014), Kultúra nás spája (september 2012 – jún 2013).
Klubová činnosť knižnice: Fontána, Klub čítajúcich rodičov a ich detí, Mravenisko, Školské
kluby detí ZŠ, Klub fantastiky Unicornus, Poľský klub.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka je aj partnerskou knižnicou Parlamentnej knižnice
Národnej rady SR a v rámci projektu „Informácie pre verejnosť“ sprostredkúva používateľom
informácie o činnosti NR SR a EÚ.
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín – riaditeľom bol PhDr. Miroslav Žabenský.
OKS je odborným programovým a poradenským centrom pre kultúru a vzdelávanie v regióne.
Vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, zachováva a rozvíja regionálnu kultúrnu
diverzitu a snaží sa trvalo udržiavať dynamiku rôznych prejavov miestnej kultúry.

Hlavným poslaním organizácie bolo vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry,
záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne
a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov.
V roku 2013 sa OKS zameralo najmä na napĺňanie nasledovných cieľov:
- dokončenie modernizácie budovy OKS a jeho pretvorenie na regionálne kultúrne
prezentačné a vzdelávacie centrum. 2. etapa modernizácie strediska bola začatá už
v predchádzajúcom roku. Modernizácia bola realizovaná vďaka úspešnému projektu OP
Cezhraničná spolupráca SK-CZ 2007 – 2013 „Kde sme my, ste i vy“, prostredníctvom
ktorého bola financovaná aj časť stavebných prác a zakúpený závesný výstavný systém
s osvetlením. V roku 2013 sa v nových priestoroch okrem pravidelnej klubovej činnosti
realizovalo 8 regionálnych, národných a medzinárodných výstav. Prebiehal tu i
akreditovaný vzdelávací kurz Tradícia folklóru dnes a stretnutia Klubu výšivky a ručných
prác. V závere roka OKS podalo žiadosť na realizáciu poslednej, 3. etapy modernizácie
budovy OKS – zateplenie budovy a opravu vstupných priestorov.
- zachovanie finančnej udržateľnosti - zvýšenie efektívnosti, hospodárnosti a podielu
mimorozpočtových zdrojov na rozpočte organizácie. OKS sa v r. 2013 prioritne zameralo
na získavanie mimorozpočtových zdrojov a aktívne reagovalo na vyhlásené výzvy.
Projektovou činnosťou sa im podarilo získať finančné prostriedky vo výške 83 800,- EUR,
organizácia zabezpečila vlastné príjmy vo výške 20 053,90 EUR. Rozpočet inštitúcie od
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zriaďovateľa, navýšený o kofinancovanie EÚ a MK SR projektov, predstavoval v r. 2013
sumu 126 970,- EUR. Celkovo tvorili mimorozpočtové zdroje 45 %. OKS podalo
23 projektov, z ktorých 13 bolo podporených a realizovaných, z toho 11 prostredníctvom
MK SR a 2 prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja z OP Cezhraničná
spolupráca SK – PL 2007 – 2013 a OP Cezhraničná spolupráca SK-CZ 2007-2013. Projekt
s názvom „Kde sme my, ste i vy“ – rok spoločných prezentačných kultúrnych aktivít
regiónu Orava a mikroregiónu Východní Slovácko mal rozpočet 23 521,- EUR a
realizovaný bol do 31. 03. 2013. Projekt „Oživené melódie slovensko-poľského
pohraničia“ s rozpočtom 58 000,- EUR a 14-timi aktivitami začal svoju realizáciu v apríli
2013 a pokračovala do konca marca 2014.
vyhľadávanie, dokumentácia, inventarizácia, uchovávanie, zveľaďovanie, šírenie,
propagácia a podpora regionálneho kultúrneho dedičstva, kultúrnych symbolov Oravy najvýznamnejšou aktivitou v tejto oblasti bola realizácia projektu Oživené melódie
slovensko-poľského pohraničia. Cieľom bolo uchovať a zveľadiť tradičné kultúrne prejavy
v oblasti ľudovej hudobnej kultúry, zvýšiť záujem obyvateľov o ne ako o podstatnú súčasť
kultúrneho dedičstva prihraničných regiónov a uplatniť ich vo folklórnom hnutí.
Ako významné nástroje sa okrem prezentačných aktivít ukázali najmä tri realizované
týždňové školy výroby a hry na ľudových hudobných nástrojoch. Do základov výroby a
hry na píšťalky, husle zlobcoky, trombity, pastierske roky, gajdy a okaríny vniklo 80
záujemcov zo Slovenska a Poľska. V závere roka bola so zakúpených ľudových
hudobných nástrojov vybudovaná stále expozícia OKS. Medzinárodný projekt podporil
prezentáciu ľudovej hudobnej kultúry i na významných podujatiach na Orave a v južnom
Poľsku. Organizácia vsledovanom roku pokračovala v budovaní verejne prístupnej
elektronickej databázy nehmotných kultúrnych prejavov regiónu a digitalizácii jej
prejavov. Boli zdigitalizované fotografie z archívu OKS a pre prezentáciu a potreby
verejnosti sa vydalo 11 DVD titulov. V závere roka bolo formou web stránky organizácie
verejne sprístupnených a ponúkaných spolu 37 CD a DVD záznamov vydaných OKS a
partnermi.
tvorba a prezentácia tradičných i súčasných a aktuálnych kultúrnych hodnôt - vo februári
boli sprístupnené nové výstavné, klubové a prezentačné priestory v budove OKS. Vznikol
tak priestor pre ucelenú a komplexnú výstavnú činnosť organizácie. Bola dobudovaná stála
expozícia oravskej ľudovej rezbárskej tvorby. Expozícia drevených plastík v zbierke OKS
bola v roku 2013 výstavne prezentovaná v Českej republike (Vlčnov), v Žiline, Bytči,
Tvrdošíne, Trstenej a v Dolnom Kubíne. OKS v uplynulom roku pripravilo a realizovalo
v oblasti folklóru, divadla, hudby a výtvarného umenia 10 regionálnych postupových
súťažných prehliadok (Výtvarné spektrum, AMFO, Oravské krpčeky, Šaffova ostroha,
O Erb mesta Dolný Kubín, Hviezdoslavov Kubín, Amatérske divadlo dospelých – ako
výber, Oravský mikrofón, Vesmír očami detí – výtvarná súťaž MŠ, ZŠ a ZUŠ
s astronomickou tematikou, Čo vieš o hviezdach – vedomostná astronomická súťaž žiakov
ZŠ a SŠ), 2 krajské (Kubínske krpčeky, Námestovské divadelné dni), 1 celoslovenskú
postupovú súťaž (Vidiečanova Habovka – festival hudobného folklóru) a 5 nepostupových
celoštátnych alebo medzinárodných súťaží (O najkrajšiu kraslicu, Polícia očami detí,
10. vianočná pohľadnica, O Zboroňovu nôtu, 10. mladá slovenská poviedka).

Ako organizátor vystupovalo OKS pri 5 festivaloch (21. ročník Folklórne slávnosti pod
Pilskom a Babou Horou, Bačovské dni – medzinárodný festival Malatiná, Gajdovačka –
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medzinárodný festival Oravská Polhora, 11.ročník Deň tanca Rabča, 11.ročník Deň tanca
Vavrečka). Okrem toho OKS realizovalo 39 výstav, 1 koncert, 1 divadelné predstavenie,
5 výročných podujatí, 6 iných kultúrnych podujatí – jarmoky, trhy, karnevaly a 30 tvorivých
dielní.
V rámci edičnej činnosti vydali 11 materiálov v knižnej, bulletinovej podobe, na CD alebo
DVD nosičoch.
Klubová činnosť bola rozdelená na 3 kluby – klub výšivky a ručných prác (10 stretnutí pre
18 návštevníkov), klub fotografov Orava (2 stretnutia pre 20 návštevníkov) a klub
neprofesionálnych výtvarníkov (16 stretnutí pre 13 návštevníkov).
Ako spoluorganizátor vystupovalo OKS pri 40 podujatiach v rámci Slovenska a Poľska.
Pri realizácii jednotlivých podujatí OKS spolupracovalo s 80 partnermi, ktorí vystupovali ako
spoluorganizátori, organizátori alebo zabezpečujú finančnú a naturálnu podporu a mediálnu
spoluprácu. OKS má vytvorenú aj zahraničnú spoluprácu s Českom, Poľskom Maďarskom.
- podpora vzdelávania, kultúrneho poznania a sebarealizácie sa – rok 2013 bol pre
organizáciu v oblasti výtvarnej a fotografickej tvorby veľmi úspešný. V jeho závere sa
podarilo naplniť niekoľkoročné snahy a vytvoriť funkčné kluby. V rámci podpory a
prezentácie kultúrno-historickej topografie regiónu a jej osobností sa i napriek
neúspešnému projektu Osobnosti Oravy uskutočnili významné spomienkové a slávnostné
podujatia k výročiam Martina Hattalu, Jozefa Cubínka, Andreja Pavču a Antona
Bernoláka. Program k 100. výročiu narodenia pátra Cubínka spolu s výstavou bol
odprezentovaný aj v Bratislave.
- spolupráca, kooperácia a tvorba partnerstiev, vytváranie kultúrnych produktov a služieb
celoregionálneho i medzinárodného rozsahu - v katalógu Čo sa chystá na Orave zahrnuté
aktivity 30 subjektov. Na základe záujmu partnerov (oravských samospráv) bol opäť
pripravený a realizovaný mediálny a PR projekt ucelenej prezentácie oravských letných
folklórnych festivalov - významných letných kultúrnych aktivít v oblasti tradičnej a
ľudovej kultúry pod názvom Oravské folklórne leto.
OKS v Dolnom Kubíne malo na r. 2013 schválený príspevok na činnosť v čiastke 92 830,EUR. V priebehu roka mala organizácia rozpočtovými opatreniami upravený rozpočet na
čiastku 129 795,- EUR z dôvodu kofinancovania projektov a preddavkov na realizáciu projektov.
Z toho mzdové náklady boli vo výške 54 251,- EUR (z rozpočtu ŽSK boli všetky vyčerpané),
odvody do poisťovní – rozpis rozpočtu boli 19 192,- EUR. Organizácia zamestnávala
2 zamestnancov ŤZP, na ktorých odvody do zdravotnej poisťovne boli uznané ako znížené.
Na dohody o pracovnej činnosti bolo vyplatené 6 600,- EUR.
Výnosy z vlastnej činnosti boli plánované vo výške 5 200,- EUR, k 31. 12. 2013 dosiahli
príjem za poskytovanie vlastných služieb, výkonov a vstupné na organizované podujatia a
aktivity vo výške 20 053,90 EUR. Organizácia vykázala záporný výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia vo výške -11 048,34 EUR.
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín – riaditeľkou MsKS bola Mgr. Jana Greššová.
MsKS v priebehu roka zabezpečilo v rámci dovážanej kultúry a nakupovaných programov
21 divadelných, hudobných a speváckych podujatí.
V rámci podujatí „Mesto občanom“ sa spolupodieľalo na 24 podujatiach, ktoré boli
spomienkou a oslavou pri príležitosti pamätných dní (Novoročný koncert, Ples seniorov,
Športovec roka, Fašiangy, MDŽ, 68. výročie oslobodenia mesta, Sviatok práce, Bambiriáda,
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Tanečný Kubín, Hviezdoslavov Kubín, Nedeľné koncerty, Oslavy SNP, Dni mesta, Kubínsky
jarmok, Mesiac úcty k starším, Koncert pre mesto ZUŠ I. Ballu, Silvestrovská veselica).
Vo vlastnej réžii zabezpečili a zorganizovali 4 trhy (Veľkonočné trhy, Kubínsky jarmok,
Katarínske trhy, Vianočné remeselnícke trhy - v spolupráci s OKS) a Tanečný Kubín celoslovenské kolo súťaže v moderných tancoch, 59. Hviezdoslavov Kubín – celoštátna súťaž
v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy.
Pri napĺňaní svojej funkcie úzko spolupracovalo s občianskymi združeniami Frčka, s ktorou
zorganizovali 19 tanečných stretnutí v priebehu 1. polroka pre 18 účastníkov, a o. z. Žubrienky,
s ktorým organizovali Bambiriádu pre 35 účastníkov a Vianočnú tvorivú dielňu pre 23
účastníkov.

Z grantového programu Kultúrne poukazy realizovaným Ministerstvom kultúry SR, ktorý
bol určený pre žiakov základných škôl, pre študentov stredných škôl a pedagogických
pracovníkov sa im podarilo vyzbierať na kultúrnych podujatiach 4 588 ks kultúrnych poukazov.
Znamená to, že získali finančné prostriedky v sume 4 588,- EUR. Kultúrne poukazy boli určené
na uhradenie vstupného na návštevu kultúrnych podujatí.
Svoje priestory poskytovali aj v sledovanom roku pre občanov, organizácie a kluby
zadarmo. V priestoroch MsKS sa pravidelne stretával Folklórny súbor Rosička Rosa, Spevácka
folklórna skupina Orava a Divadelný súbor PAĽO. Tieto súbory priestor užívali zdarma na
základe zmluvy o spolupráci za štyri vystúpenia ročne. Medzi ďalšie subjekty, ktoré užívali
priestor MsKS zdarma, patria: Materské centrum Píšťalka, Matica Slovenská, Kardioklub a Klub
nepočujúcich.
V rámci svojej činnosti poskytli svoje priestory zdarma aj na jednorazové podujatia ZUŠ
P. M. Bohúňa, Slovenský zväz telesne postihnutých, ZUŠ I. Ballu (Festival I. Ballu), Úsmev ako
dar (Najmilší koncert roka), Cirkevná spojená škola (kultúrne podujatie), ZUŠ P. M. Bohúňa
(Amandolo - akordeónový koncert), Mesto Dolný Kubín (verejný hovor, konferencia a porada
riaditeľov základných škôl), Cirkevná spojená škola (Deň starých rodičov), OKS DK (60.
výročie OKS), Slovenský zväz telesne postihnutých (spoločenská zábava) a Filmový klub 23
(festival Vidmo).
V priebehu roka sa vo výstavných priestoroch uskutočnilo 9 výstav, 12 výstav vo fotogalérii.
Mimo výstavných priestorov sa uskutočnili 3 výstavy (Výstava Oravskej knižnice A.
Habovštiaka, Výstava Maľujte a fotografujte s Primalexom, Výstava ZŤP).
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Počas roka MsKS poskytlo svoje priestory aj na kurzovú činnosť. Veľkej obľube sa tešili
pohybové kurzy: Orientálne tance, Zumba, Kalanetika, Joga, Zdravotné cvičenia, Detská
tanečná, Kurz spoločenských tancov a Vyučovanie tanečného odboru, spolu pre 169 členov.
Spoločenské tance v spolupráci tanečnej školy MAESTRO - Tanečný klub deti (154 detí),
Tanečný kurz (145 členov). Okrem toho svoju činnosť v prenajatých priestoroch Tanečnej sály
realizovala aj súkromná ZUŠ Jánoš. Celkový prehľad uskutočnených podujatí zabezpečovaných
pracovníkmi MsKS: divadelné predstavenia (6/2 079 účastníkov), divadelné predstavenie detské
(8/2492 účastníkov), spoločenské podujatia, Mesto občanom (15/4 450 účastníkov), muzikál,
talkshow (5/1 508 účastníkov), koncerty (12/3 180 účastníkov), Tanečný Kubín (1/1500
účastníkov), výstava – fotogaléria, výstavná sieň (24/2 560 účastníkov), kurzová činnosť
jazyková, pohybová (14/525 účastníkov), trhy (4/4 000 účastníkov), Hviezdoslavov Kubín (1/1
000 účastníkov). Spolu sa jednalo o 90 akcií pre 23 294 účastníkov.
V rámci jednorazového prenájmu poskytli svoje priestory 216 krát: pre OKS, Úsmev ako
dar, o. z., školské predstavenia (27), burzy, bazáre, konferencie, výstavy (6), podujatia škôl,
školských zariadení (49), festivaly (2), stužkové (11), svadby (7), plesy (5), školenia,
zastupiteľstvá, komisie, mestské výbory (12), politické stretnutia, zväzy, cirkevné stretnutia,
kluby (46), iné (51).
V rámci projektovej činnosti podali v roku 2013 spolu 3 projekty. Schválený a finančne
podporený Ministerstvom kultúry SR bol len jeden „59. ročník Hviezdoslavov Kubín“ sumou
12 000,- EUR.
Infoštúdio mesta Dolný Kubín je na základe licencie T/86 z roku 1997 prevádzkovateľom
televízneho vysielania – lokálnou televíziou, informujúcou predovšetkým o dianí v meste Dolný
Kubín. Infoštúdio je držiteľom licencie na 24-hodinové denné vysielanie. Infoštúdio je aj
držiteľom živnostenského oprávnenia na vydávanie periodickej tlače – mestských novín KUBÍN,
ktoré od 1. apríla 2008 vychádzali ako dvojtýždenník v náklade 6 500 kusov a boli zadarmo
distribuované do schránok občanov mesta. Ich vydávanie bolo pozastavené v roku 2010.
Nedostatok financií v rozpočte mesta Dolný Kubín sa odzrkadlil aj vo fungovaní mestskej
televízie. Po pôvodnom rozhodnutí dolnokubínskych poslancov o nezrušení Infoštúdia v
decembri roku 2012, kedy bola na fungovanie televízie v rozpočte pre rok 2013 schválená suma
15 000,- EUR, bol na februárovom mimoriadnom zastupiteľstve takmer jednohlasne schválený
úsporný režim na najbližšie obdobie.
Schválený úsporný režim činnosti počítal so
zmenami v spôsobe financovania, v organizačnej štruktúre, s presťahovaním do nových
priestorov a upravenou vysielacou štruktúrou, pozostávajúcou z týždenného spravodajstva v
rozsahu do 15 minút, magazínov a infotextu.
Ďalšie udalosti z oblasti kultúrno-spoločenského života v meste:
Základná umelecká škola Ivana Ballu v spolupráci s tunajším Mestským kultúrnym
strediskom zorganizovali v nedeľu 6. januára 2013 v Evanjelickom kostole a.v. v Dolnom
Kubíne Novoročný koncert pod záštitou primátora mesta. V programe vystúpili pedagógovia a
žiaci ZUŠ Ivana Ballu.
V Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne sa v piatok 11. januára 2013 uskutočnila
vernisáž spojená s oceňovaním víťazných prác v rámci 15. ročníka výtvarnej súťaže Bohúňova
paleta. Výstava trvala do konca januára 2013.
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Delegáciu z chorvátskeho mesta Vukovar prijal v pondelok 14. januára primátor Roman
Matejov. Damira Jaššareviča a Ilju Ačkara sprevádzal režisér Peter Kršák (Príhody z hotelových
reštaurácií, Velké Velikonoce na Malé Straně, Čiernohorská železnička, Jak se kalil samet a i.),
ktorý v súčasnosti dokončuje film o pôsobení jasenovského rodáka Martina Kukučína na ostrove
Hvar.
Okrem nadviazania kontaktov prediskutovali zástupcovia oboch strán možnosť spolupráce
v oblasti kultúry, napr. pri organizovaní filmových festivalov, výstav, koncertov či pri vzájomnej
propagácii.
Dňa 21. marca sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil XXXI. ročník Oravského
festivalu divadla a umeleckého prednesu O erb mesta Dolný Kubín 2013. Usporiadatelia:
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Žilinský samosprávny kraj sa pripojil k projektu Ministerstva kultúry SR a vstup do piatich
galérií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ponúka návštevníkom počas prvých nedelí v mesiaci
zadarmo. Najbližšie tak môžu záujemcovia urobiť v nedeľu 7. apríla 2013 a bezplatne si pozrieť
nielen aktuálne výstavy, ale aj stále expozície Kysuckej galérie v Oščadnici, Liptovskej galérie
P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Považskej galérie
umenia v Žiline a Turčianskej galérie v Martine.
Počas prvej „otvorenej nedele" v marci zaznamenali galérie takmer stopercentný nárast
návštevníkov. Väčšina z nich sa za kultúrou vybrala cielene práve kvôli tejto akcii.
V nedeľu 21. apríla sa v Mestskom kultúrnom stredisku konala krajská súťažná prehliadka
detských folklórnych súborov Kubínske krpčeky. Predstavilo sa na nej 19 najúspešnejších
súborov z Kysúc, horného Považia, Turca, Liptova a Oravy. Vo svojich programoch tanečne,
zvykoslovne i hudobne priblížili pastierske a pracovné témy či tradičné remeslá,
najprirodzenejšie však pôsobili detské hry v podaní tých najmenších.
Na celoštátny detský folklórny festival, ktorý sa uskutoční 1.– 2. júna v Likavke, odporučila
porota v kategórii veľkých choreografií detský folklórny súbor Goral z Hladovky a v kategórii
komorných choreografií Javorníček z Hvozdnice.
Súťaž pripravilo tunajšie Oravské kultúrne stredisko.
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XII. ročník literárnej súťaže Florinova jar poznal koncom apríla svojich laureátov. Spomedzi
52 prihlásených adeptov ocenila v utorok 30. apríla 2013 porota v zložení Juraj Lukáč, Ondrej
Ivan, Miro S. Líška a Peter Medvecký prozaikov a ich diela nasledovne:
1. miesto: Adriana Chodelková (Žilina) – Úryvok, Samuel Líška (Dolný Kubín)– Domov,
2. miesto: Anežka Majdišová (Dolný Kubín) – Koniec školského roka, Pavol Stuchlý
(Istebné) – Pokora
3. miesto: Michaela Chovanová (Žilina) – Zvrátenosť
4. miesto: Nella Kubišová (Žilina) – Z môjho pohľadu
Zvláštne ocenenie za dlhoročnú spoluprácu udelila porota recitátorovi Matejovi
Záchenskému (Dolný Kubín) za výchovu mladých autorov poézie a prózy, Zuzane Majdišovej
(Dolný Kubín) a Alene Jurečkovej (Krpeľany).
Vyhlasovateľom XII. ročníka Florinovej jari bolo Mesto Dolný Kubín a občianske združenie
Homo Erectus. Ceny odmeneným odovzdali primátor Roman Matejov a vedúci odboru školstva,
kultúry, mládeže a športu mestského úradu Michal Švento.
Vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne bola od 6. do
31. mája 2013 inštalovaná výstava Odkaz sv. Cyrila a Metoda vo výtvarnom umení. Drevené
a kamenné plastiky a grafiky prezentované na výstave vznikli v roku 2012 počas troch plenérov.
Z oravských rezbárov mali zastúpenie Stanislav Ondrík, Ján Šeliga, Ján Špuler, Róbert Veselý,
Ľubomír Orság a Marián Hutira.
Pri príležitosti Noci múzeí a galérií dňa 18. mája boli aktuálne výstavy a stále expozície
Oravskej galérie v Župnom dome v Dolnom Kubíne a v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne
pre verejnosť prístupné bezplatne.
Oravské múzeum pripravilo v tento deň 50 % zľavu na vstupnom do expozícií na Oravskom
hrade a na Oravskú lesnú železnicu. Ostatné expozície Oravského múzea (Literárna expozícia
P.O. Hviezdoslava, Čaplovičova knižnica, Dom Martina Kukučína, Florinov dom,
Hviezdoslavova hájovňa a expozícia Mila Urbana) boli v tento deň zadarmo.
V Dolnom Kubíne sa v utorok 21. mája začal 18. ročník Hudobného festivalu Ivana Ballu.
Podujatie pozostávalo zo súťaží Klavírna Orava Kláry Havlíkovej, Mladí gitaristi a Husľové
talenty (táto časť prebehla v ZUŠ v Nižnej na Orave).
Festival organizuje Základná umelecká škola Ivana Ballu, v roku 2013 sa na ňom zúčastnilo
189 talentovaných detí z Izraela, Ruska, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska.
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Súčasťou programu boli komorné koncerty v tunajšom evanjelickom a.v. kostole a v Mestskom
kultúrnom stredisku.
Občianske združenie 4time pripravilo v roku 2013 ambiciózny projekt Gäceľského leta,
ktoré každý víkend od júna do septembra ponúklo atraktívne podujatia pre malých aj veľkých.
Program leta odštartoval v nedeľu 2. júna programom k Medzinárodnému dňu detí.
Pripravené boli súťaže, atrakcie na šantenie, jazda na koňoch, ukážky činnosti hasičov, polície,
záchranného systému, jazda na motokárach a ďalšie zaujímavosti.
Okrem o.z. 4time sa na organizácii podujatí podieľal Tília kemp Gäceľ, Mesto Dolný Kubín
a Obecný úrad Oravská Poruba.
V priestoroch Oravského kultúrneho strediska sa v pondelok 3. júna uskutočnilo vyhlásenie
výsledkov regionálnej výtvarnej súťaže a vernisáž výstavy pod názvom Polícia očami detí.
Výstava trvala v priestoroch Oravského kultúrneho strediska a Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Dolnom Kubíne do 22. júla 2013.

Vo štvrtok 6. júna sa v Oravskej galérii uskutočnila vernisáž dvoch výstav: Hraničný bod
(výstavný a výskumný projekt v spolupráci vysokých škôl z Banskej Bystrice, Torune a Prahy)
a Ready to Wear (autorská výstava šperkov Jany a Petra Machatovcov). Obe výstavy trvali do
1. septembra 2013.
Program Gäceľského kultúrneho leta pokračoval v nedeľu 9. júna Gäceľskou haluškou.
Okrem populárnej súťaže vo varení halušiek si návštevníci mohli vyskúšať hod oštiepkom,
ochutnať výrobkov z mlieka a zabaviť sa pri pri živej hudbe a stánkoch s ľudovými remeslami.
V piatok 07. 06. 2013 sa Dolný Kubín opäť ocitol na trase starej obchodnej cesty Via
Magna. Aktivisti zo Zvolena, ktorí sa vo svojom voľnom čase dobrovoľne starajú o Pustý hrad,
každý rok vyrazia na cyklojazdu po Slovensku. Zámerom akcie je propagovať Pustý hrad ako
historickú pamiatku. Cyklisti vyštartovali v Tvrdošíne. Po krátkom oddychu a občerstvení v
našom meste pokračovali ďalej, smer Zvolen.
V sobotu 15. júna prechádzal Dolným Kubínom konvoj historických automobilov
a motocyklov v rámci XVI. Ružomberskej ruže veteránov. Viac ako hodinovú zastávku na
Hviezdoslavovom námestí využili malí aj starší priaznivci motorizmu na prehliadku krásnych
strojov, z ktorých najstarší mal 96 rokov.
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Slávnostným vyhlásením výsledkov sa v sobotu 22. júna skončil 59. ročník celoštátnej
prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov
a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín.
V kine Choč a v MsKS sa postupne predstavilo 48 detských recitátorov v 3 vekových
kategóriách a samostatných programoch, 21 recitátorov z radov mládeže do 19 rokov vo dvoch
súťažných blokoch a 11 dospelých interpretov, vrátane seniorov v jednom bloku.
Súčasťou podujatia boli tvorivé dielne pre účastníkov a vystúpenia v exteriéroch mesta, vo
Vyšnom Kubíne, večerné čítačky autorskej poézie, stretnutia pri pamätných miestach
P.O. Hviezdoslava a Thea H. Florina, knižný bazár, prezentácie vydavateľstiev spojené s
predajom kníh a i.

Pri príležitosti výročí dvoch oravských „rozprávkárok“ – 105. výročia narodenia známej
spisovateľky Márie Jančovej a 110. výročia narodenia učiteľky a spisovateľky Eleny Hroboňovej
v júni sprístupnili v budove Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne výstavu o týchto dvoch
rodáčkach z Oravy s názvom „Čítam, čítaš, čítame... alebo spomienka na Máriu Jančovú –
Hečkovú a Elenu Hroboňovú“. Zachovaný dobový obrazový a textový materiál zo zbierok
Literárnej sekcie oboznámil návštevníkov so životom a zaujímavou tvorbou pre deti a mládež
Márie Jančovej a rôznorodou ľudovýchovnou prácou a knihami Eleny Hroboňovej. V termíne
17. – 25. júna bola výstava zapožičaná MsKS v Dolnom Kubíne pri príležitosti 59. ročníka
Hviezdoslavovho Kubína. Po tomto termíne bola výstava opäť inštalovaná v priestoroch
inštitúcie do 21. novembra.
Oravská galéria a RTVS – Rádio Regina Banská Bystrica uskutočnili pre milovníkov krásnej
literatúry v stredu 26. júna na nádvorí galérie verejnú nahrávku relácie z cyklu Poézia naživo
„Na túre 2013" – Gravitačná konštanta (pre dva hlasy).
Mestské kultúrne stredisko pripravilo na spríjemnenie nedeľných popoludní počas letnej
sezóny sériu koncertov v Parku Martina Kukučína: 14. 7. Spevácka folklórna skupina ORAVA,
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21. 7. Folklórna skupina Rosička rosa, 28. 7. hudobná skupina Revital, 4. 8. hudobná skupina
Song boys, 11. 8. hudobná skupina FOX a 18. 8. spevácka skupina Armina.
Tília kemp Gäceľ bol v sobotu 13. júla dejiskom II. Gäceľskej struny – prehliadky oravských
hudobných skupín. V programe sa predstavili kapely NES DAYEN, NOT PROMISING CASE,
THE LAMPIONS, BLACK STORM, G–R–T a EX–PULSE.
Program Gäceľského leta pokračoval v sobotu 20. júla folkovým a country festivalom
Oravský dostavník. Okrem iných na podujatí vystúpili Allan Mikušek a Wabi Daněk. 26. júla sa
Gäceľské leto nieslo v znamení Gäceľskej synkopy v podaní skupiny Fresh Band a 3. augusta
originálnym prejavom hudobných skupín a interpretov ako Judas Priest, U2, Toto, Bon Jovi
alebo Jiří Schellinger na Gäceľskom Rev-i-vale.
V dňoch 20. – 21. septembra sa konali Dni mesta Dolný Kubín a XXXII. Kubínsky jarmok.
V rámci spoločenskej časti programu prijal primátor Roman Matejov v priestoroch Oravskej
galérie delegácie z partnerských miest Eger (Maďarsko), Kamenec Podolskij a Truskavec
(Ukrajina), Limanowa a Zawiercie (Poľsko), Pakrac (Chorvátsko), Pelhřimov (Česká republika)
a Svendborg (Dánsko). Súčasťou programu boli rokovania samosprávy a Klastra Orava so
zahraničnými partnermi o ďalších možnostiach vzájomnej spolupráce najmä v oblasti
cezhraničných projektov, cestovného ruchu, energetiky, školstva, kultúry alebo športu.
Na znamenie priateľstva poliali členovia delegácií vodou z ich riek tunajšiu Lipku sútokov sveta.

V kultúrnom programe vystúpili v piatok S. Lorinčík, Shock, M. Bango, Pavol Hammel,
R. Hulej & Spod Budína a kapela Smola a hrušky, v sobotu FS Rosička Rosa, SFS Orava,
kultúrne pásmo z mesta Wadowice (Poľsko) atď.
Na 18 veľkoplošných paneloch umiestnených pred Mestským úradom sa prezentovali Dolný
Kubín a Wadowice, rodisko Jána Pavla II.
V jarmočnej ponuke nechýbali tradičné remeslá, autosalón, trhoviská, stánky s
občerstvením, kolotoče a zábavné detské atrakcie.

72

Spestrením podujatia boli cezhraničné preteky v skateboarde pred Kinom Choč o Cenu
primátora Mesta Limanowa v rámci mikroprojektu Cestovný ruch je šancou na integráciu
poľsko–slovenskej spolupráce.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka vyhlásila medzinárodnú fotografickú súťaž pod
názvom Inšpirácie. Ide o súčasť spoločného projektu s Miejskou Bibliotekou Publicznou
v Limanowej, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
Zámerom fotografickej súťaže je propagácia kultúrnych, spoločenských, historických
a prírodných hodnôt prihraničných slovensko-poľských regiónov.
V Hoteli Park sa v piatok 4. októbra začal XV. ročník Prehliadky tvorby lokálnych
televíznych staníc Slovenska – Workshop 2013.
„Jubilejného ročníka sa zúčastňuje 28 lokálnych televízií, ktoré do súťažných projekcií
prihlásili 69 príspevkov v sekciách dokument, spravodajstvo, publicistika a reklama" uviedla
počas otvorenia podujatia výkonná riaditeľka Spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska
Nataša Petrová.
Súčasťou programu bola diskusia o aktuálnych problémoch vysielateľov so zástupcami Rady
pre vysielanie a retransmisiu a viaceré prezentácie profesionálnej audio a videotechniky.
Program workshopu vyvrcholil v sobotu 5. októbra odovzdávaním cien.
Primátor mesta Dolný Kubín a občianske združenie Homo erectus vyhlásili XIV. ročník
literárnej súťaže o cenu mesta THF – Florinova jar.
Súťaž prebieha od 1. novembra 2013 do 31. marca 2014. Vek autorov nie je obmedzený.
Autori mohli vyhlasovateľovi súťaže zaslať minimálne 4 básne alebo maximálne 3 listy prózy.
Dňa 27. novembra bola vo foyeri Mestského kutúrneho strediska slávnostne otvorená
výstava pod názvom Čo sme dokázali. Prostredníctvom fotografickej kolekcie sa návštevníci
mohli oboznámiť s históriou a súčasnosťou tunajšej Špeciálnej základnej školy pre žiakov s
telesným postihnutím.
„Táto výstava sa koná pri príležitosti 20. výročia založenia našej školy. Vzdelávajú sa v nej
žiaci, ktorí sú mentálne postihnutí s pridruženými postihnutiami, napr. telesným, zrakovým,
sluchovým alebo s Downovým syndrómom. Za tých 20 rokov prešlo lavicami viac ako 70
žiakov, ktorých vzdelávalo približne 27 pedagógov" povedala počas slávnostného príhovoru
riaditeľka školy Tatiana Otepková.
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Druhú časť výstavy tvoria fotografie, ktoré vznikli počas letnej Školy fotografovania pre
najtalentovanejšie deti.
„Projekt pripravil český fotograf Ondřej Pýcha a zapojilo sa doňho 15 žiakov. Fotili najmä
Hviezdoslavovo námestie a priľahlé uličky. Každá fotka skrýva svoj príbeh a vlastný pohľad na
svet. Ak chcete vidieť Dolný Kubín tak, ako ste ho ešte nevideli, tak nech sa páči, príďte sa
pozrieť na našu výstavu" uviedla zástupkyňa riaditeľky Martina Gogoláková.
Výstava Čo sme dokázali bola v priestoroch MsKS inštalovaná do 10. decembra 2013.
Filmový klub 23 zorganizoval v priestoroch MsKS v dňoch 12. - 14. decembra
8. medzinárodnú prehliadku horských a adrenalínových filmov Vidmo. Hlavným hosťom bol
Pavol Barabáš.

Ducha vianočných sviatkov priniesli Dolnokubínčanom Základné umelecké školy. Štvrtok
12. 12. tak vďaka ZUŠ Petra Michala Bohúňa patril katolícky farský kostol už tradičnému
Vianočnému koncertu. Predsviatočná nálada sa v utorok navyše šírila i Evanjelickým chrámom
Božím, ktorým rovnako znel Vianočný koncert. Tentoraz však v podaní ZUŠ Ivana Ballu.
Vystúpil husľový súbor, spevácky zbor Una Corda či Ľudová hudba Karola Hromádku.
Dňa 5. júna 2009 bola pred mestským úradom slávnostne vysadená lipa malolistá, oficiálne
pomenovaná „Lipa sútokov sveta“. Lipa je polievaná vodou z morí, riek a potokov zo Slovenska
i celého sveta či už obyvateľmi mesta, ktorí navštívili zaujímavé miesta, alebo zahraničnými či
tuzemskými delegáciami. Každé poliatie je zaznamenané v osobitnej kronike a polievajúcemu je
vydaný certifikát. Počas roka 2013 bola lipa poliata 51 krát a voda pochádzala z rôznych
potokov, jazier, gejzírov, kráterov, morí. Taktiež rôzne boli aj miesta odkiaľ voda pochádzala, a
to nielen zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska či Chorvátska, ale aj z Talianska či USA.
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7 EKONOMICKÝ ŽIVOT A CESTOVNÝ RUCH
Základňu zamestnanosti v meste aj v roku 2013 predstavovali predovšetkým firmy
strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, zabezpečujúce subdodávky pre automobilový
priemysel: Miba Sinter Slovakia, s.r.o., MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o., NOBEL
AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s. r. o.,
či KLAUKE Slovakia s.r.o.
Medzi ďalšie podnikateľské subjekty s väčším počtom zamestnancov patrili firmy:
Kovohuty spol. s r.o., a SEZ DK, a. s., ELKOP, s.r.o., Pekárne Rusina s.r.o., North Slovakia
Camion s.r.o., Hydroekol spol. s r.o., Oraving, s. r.o., a J.P.V.K. SROS s. r.o., Oravská
vodárenská spoločnosť, a. s., Ján Matis – SBS a hypermarkety TESCO Dolný Kubín a Lidl
Dolný Kubín.
Od začiatku roka 2013 nastalo oživenie trhu práce a s tým spojený mierny pokles počtu
uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradu práce. K 31. 12. 2013 bolo Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Dolný Kubín nahlásených v rámci okresu Dolný Kubín 271 voľných pracovných
miest, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2012 nárast o 73 miest. Najviac voľných miest bolo
v strojárskom priemysle: operátor výroby (16), montážny robotník (14), obsluha CNC (8).
Pretrvával záujem o profesie kuchár (14), čašník (20) a predavač (30). Prostredníctvom
ÚPSVaR, na odporučenky do zamestnania, na jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce,
vrátane zamestnania sa po vzdelávaní a absolventskej praxi, našlo uplatnenie na trhu práce
celkovo 328 uchádzačov o zamestnanie.
Z hľadiska veku bola v evidencii uchádzačov najviac zastúpená skupina vo veku 35 – 49
rokov, ktorej podiel na celkovej nezamestnanosti sa v priebehu rokov 2009 - 2013 pohyboval
v rozmedzí 32,0 – 33,6 %. Problémová je skupina vo veku 50 a viac rokov, v tejto kategórii bolo
v evidencii úradu ku koncu roka 720 uchádzačov, čo predstavovalo až 24,8 % z celkového počtu
nezamestnaných. Počet uchádzačov tejto skupiny sa v rokoch 2009 - 2013 pohyboval v
rozmedzí 24,5 – 25,9 %.
Z hľadiska vzdelania bola v evidencii najpočetnejšia skupina vyučených v niektorých
učebných odboroch so stredoškolským vzdelaním. Jej zastúpenie na bolo v priebehu rokov 2009
- 2013 v rozmedzí 34,5 – 40,7 %. Naopak, najmenšie zastúpenie v evidencii mala skupina
občanov s vysokoškolským vzdelaním. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní bola najpočetnejšou
skupinou uchádzačov kategória pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci, ktorá počtom 587 ku
koncu roka 2013 predstavovalo až 20,2 % podiel. Značná časť tejto skupiny bola navyše v
preddôchodkovom veku s malými možnosťami i ambíciami umiestniť sa na trhu práce.
Z hľadiska dĺžky evidencie najproblémovejšou skupinou bola skupina nezamestnaných
evidovaných viac ako 24 mesiacov. Takto evidovaných bolo až 887 uchádzačov, čo predstavuje
30,6 % podiel ku koncu sledovaného obdobia. Pritom až 382 osôb (13,2 %) bolo evidovaných
viac ako 4 roky.
V zmysle § 8 zákona o službách zamestnanosti je definovaných 8 skupín znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie. Z tohto hľadiska sa za problémové skupiny považujú ešte skupiny
absolventov škôl a občanov so zdravotným postihnutím.
Skupina absolventov škôl bola znevýhodnenou hlavne z dôvodu chýbajúcej praxe, ktorú
zamestnávatelia uprednostňujú pri výbere zamestnancov. Občania so zdravotným postihnutím
predstavovali najťažšiu znevýhodnenú kategóriu pre obmedzené schopnosti pracovať na
jednotlivých pracovných pozíciách z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu. K 31. 12. 2013 bolo
evidovaných 112 osôb so zdravotným postihnutím, t.j. 3,8 % z celkového počtu uchádzačov.
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Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER je nezisková organizácia, záujmové združene
právnických osôb. Vznikla v roku 2000 so sídlom v Dolnom Kubíne a pôsobí na území celého
regiónu Orava. Členmi agentúry sú Združenia miest a obcí na Orave, samostatne aj mesto
Trstená a Tvrdošín a jeden podnikateľský subjekt – PPG Deco Slovakia, s.r.o., so sídlom v
Žiline. V roku 2013 zakladajúci člen - spoločnosť ELKOP, s.r.o., Dolný Kubín ukončil svoje
členstvo v Agentúre.
Aj v roku 2013 plnila agentúra svoje úlohy štandardne, tak ako i počas predchádzajúcich
rokov svojej existencie. Bolo to predovšetkým poradenstvo, informácie, konzultácie, spracovanie
informačných databáz a príprava projektov - žiadostí na získanie nenávratných finančných
príspevkov prioritne z európskych fondov, ale i zo štátnych dotácií a rôznych grantov.
Partnerom Agentúry je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ktoré
poskytuje aj finančnú podporu), Žilinský samosprávny kraj, ako aj ostatné relevantné subjekty
v regióne. Agentúra je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA)
a Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV).
Agentúra vypracovala v roku 2013 spolu 19 projektov v celkovej hodnote požadovaných
finančných príspevkov za viac ako 1,6 milióna EUR a zároveň prebiehala realizácia 4 projektov
v hodnote viac ako 426 tisíc EUR. Projekty podávali rôzne subjekty, predovšetkým však
samospráva z dolnej Oravy, ale i z okresov Tvrdošín a Námestovo. Spracované projekty boli
zamerané na situačnú prevenciu kriminality (kamerové systémy), podporu rozvoja športu,
obstarávanie techniky pre odpadové hospodárstvo, udržiavanie kultúrnych tradícii, rozširovanie
vodovodov a kanalizácie a budovanie, či obnovu ďalšej infraštruktúry. Záujem o spracovanie
projektov bol aj zo strany podnikateľských subjektov na inovatívne technológie (PLASTKOVO,
s.r.o., DREVODOM ORAVA, s.r.o. a STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o.).
Mnohé ďalšie projekty v regióne boli podané a realizovali sa i vďaka poradenstvu,
konzultáciám a informáciám, ktoré agentúra poskytovala všetkým záujemcom bezplatne.
V roku 2013 agentúra vytvorila pre lepšiu propagáciu činnosti a zlepšenie informovanosti
verejnosti facebookovskú stránku Agentúry.
Udalosti z oblasti ekonomického života a cestovného ruchu v meste:
V dňoch 24 - 27. 01. 2013 sa zamestnanci mesta zúčastnili 19. medzinárodného veľtrhu
cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Mesto Dolný Kubín sa prezentovalo v rámci expozície
Žilinského samosprávneho kraja.
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Dňa 25. januára 2013 prezident spoločností Textron Industrial Segment a Greenlee pán Scott
Hall slávnostne otvoril novú výrobnú halu spoločnosti Klauke Slovakia s.r.o. v mestskej časti
Mokraď.

Poslanci MsZ neodsúhlasili na svojom februárovom rokovaní vstup strategického investora,
obchodnej spoločnosti OFZ, a.s., do mestskej obchodnej spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o.,
podľa navrhnutých zmluvných podmienok.
„Po zhodnotení trojročnej existencie aquaparku sa ukázalo, že realita prevádzky je ďaleko od
začiatočných optimistických vízií. Citeľne chýba vitálny svet, ktorý mal prinášať väčšinu zisku
spoločnosti, z neho sa mal splácať úver banke. Polovicu úveru, cca 400 000,- EUR ročne, spláca
mesto priamo banke, a bude tak musieť robiť až do roku 2024. Druhú polovicu úveru, tiež
cca 400 000,- EUR ročne, spláca banke AQUA KUBÍN, s.r.o., ale nedokáže si z vlastnej
prevádzky na splátky zarobiť. Mesto sa zmluvou s bankou zaviazalo, že bude spoločnosti AQUA
KUBÍN, s.r.o., ročne poskytovať dotáciu minimálne 166 000,- EUR ročne počas celej doby
splácania úveru, teda až do roku 2025. Realita je však taká, že mesto už teraz spláca obidva
úvery, teda dovedna 800 000,- EUR ročne. Ide o príliš veľkú ekonomickú záťaž pre samosprávu.
Do úvahy prichádza niekoľko možností, napr. opätovne rokovať s OFZ, a.s., o lepších
podmienkach pre Mesto, či pokúsiť sa nájsť iného záujemcu o odkúpenie, spoluinvestovanie
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alebo prenájom celého komplexu. Mesto si môže zobrať ďalší úver a dostavať vitálny svet, to by
však viedlo k ešte väčšej zadlženosti, navyše financie na splácanie úveru by Mesto muselo vziať
z iných kapitol rozpočtu, takže by chýbali napr. na údržbu, kosenie, zametanie, prevádzku
ďalších športovísk, kultúrnych inštitúcií a pod. Témou AQUA KUBÍN, s.r.o., sa poslanci určite
budú zaoberať aj na najbližších rokovaniach MsZ" zhodnotil priebeh mimoriadneho MsZ
primátor Roman Matejov.

Televízia mesta Dolný Kubín definitívne opustila priestory Mestského kultúrneho strediska.
Sídlo firmy sa presunulo z Bysterca do Starého mesta, kancelária redakcie a televízne štúdio od
marca sídlia v novej budove Mestského úradu.
Sťahovanie štúdia, techniky a administratívy vrátane obnovy vysielania trvalo 3 týždne.
Od 8. marca si spravodajstvo mohli pozrieť užívatelia káblovej televízie z rozvodov DSI-data,
klienti spoločnosti UPC a tí, ktorí TV DK doposiaľ naživo sledovali cez internet, si na pripojenie
museli ešte týždeň počkať.
Všetky príspevky boli, ako vždy v pondelok, uverejnené aj na webovej stránke televízie
www.tvdk.sk
Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. marca informoval primátor
Roman Matejov o zriadení a prvom zasadnutí odbornej komisie na posúdenie ekonomickej
situácie v AQUA KUBÍN, s.r.o. Jej členmi sú Ing. Dana Droppová, Ing. Anna Gabaríková, Ing.
Zuzana Kubačková, Ing. Alojz Oparty a Ing. Marika Pokusová.
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Primátor Roman Matejov prijal vo štvrtok 28. marca predsedu Žilinského samosprávneho
kraja (ŽSK) Juraja Blanára. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola oprava komunikácií
II. a III. triedy na území mesta Dolný Kubín, ktoré sú v správe ŽSK, a ktoré sú po dvoch dlhých
a na zrážky bohatých zimách v zlom stave. Napriek tomu, že župa dostala na opravy havarijného
stavu ciest v rámci celého kraja od štátu len 329 000,- EUR pre všetkých päť regiónov kraja,
jednou z priorít je oprava štátnej cesty III/070008 v úseku od Zmeškalovho domu hudby až po
tunajší Rímsko–katolícky farský úrad na ulici Samuela Nováka. Po ukončení verejného
obstarávania bude na ceste položený nový asfaltový koberec v dĺžke cca 170 metrov. Mesto
Dolný Kubín zabezpečí v tomto úseku renováciu chodníka. Predpokladaný termín začatia prác je
jún 2013.
Ďalšou témou bolo vzájomné majetkové vysporiadanie. ŽSK je na území mesta vlastníkom
niekoľkých nehnuteľností, ale nie pozemkov pod nimi. Mesto Dolný Kubín má na druhej strane
záujem získať do majetku parcely pod miestnymi komunikáciami, parkoviskami a pod.
Konkrétnymi návrhmi zámen pozemkov sa budú zaoberať poslanci oboch zastupiteľstiev.
Spoločnosť FRATRIK, s.r.o., vykonala v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
v priebehu mesiaca apríl 2013 výrub stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť
a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení a bezpečnosť osôb, nachádzajúcich sa
v ochrannom pásme elektrického vedenia, ktoré je vo vlastníctve alebo správe spoločnosti
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Výrub stromov a iných porastov sa uskutočnil
v lokalitách v katastrálnom území Mokraď (pri čerpacej stanici Slovnaft, a.s.) a Dolný Kubín (pri
Jasenovskom potoku za čerpacou stanicou Slovnaft, a.s.).
Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest (SSC IVSC) Žilina, opraví v roku
2013 v meste Dolný Kubín 14 000 m2 povrchov ciest. Taký je výsledok rokovania, ktoré sa
uskutočnilo 23. apríla medzi primátorom Romanom Matejovom a Ing. Máriou Dlugošovou zo
žilinskej SSC IVSC. Pôjde o štyri frekventované úseky, ktoré sú v zlom stave.
„Na štátnej ceste I/59 z Ružomberka to bude časť komunikácie od spoločnosti IMPA popod
Banisko až po križovatku pred mostom ponad Medzihradné, ďalej cesta na Janoškovej ulici pri
bývalom Dome záhradkárov, most pod sídliskom Brezovec (ponad vjazd do mesta, tzv.
„slimák") a vjazd do mestskej časti Kňažia na Nábreží Oravy smerom od Oravského Podzámku
až po úsek, kde sa oba dopravné pruhy spájajú" konkretizovala Mária Dlugošová.
Po ukončení verejného obstarávania by sa s prácami na všetkých úsekoch ciest mohlo začať
v letných mesiacoch.
„Obyvateľov Kňažej istotne poteší informácia, že pri vjazde do tejto mestskej časti smerom
od Oravského Podzámku bude ešte pred priechodom pre chodcov umiestnená tabuľa o začiatku
obce, čím sa zníži maximálna dovolená rýchlosť zo 60 na 50 km/hod." spresnil primátor Roman
Matejov.
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Poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní dňa 25. apríla schválili použitie
finančných prostriedkov - kapitálových výdavkov na investičné akcie mesta v celkovej sume
236 105,- EUR. Konkrétne išlo o akcie:
- oprava výtlkov na miestnych komunikáciách: 50 000,- EUR
- oprava miestnej komunikácie od kruhovej križovatky pri pošte po odbočku k OD TESCO:
45 000,- EUR
- oprava lavice pre peších cez rieku Oravu pri firme SEZ, a.s.: 2 200,- EUR
- vypracovanie projektovej dokumentácie na spevnené plochy na Mierovej ulici: 1 000,EUR
- kapitálová dotácia pre Dolnooravskú NsP na nákup stacionárneho diagnostického
sonografického prístroja: 5 000,- EUR
- výstavba spevnených plôch na Matúškovej ulici: 72 000,- EUR
- oprava ZUŠ P. M. Bohúňa (spoluúčasť mesta): 44 905,- EUR
- rekonštrukcia časti okien a stavebno–technické úpravy v MŠ na Chočskej ulici: 12 000,EUR
- rekonštrukcia terasy v Mestskom kultúrnom stredisku: 4 000,- EUR.
Od pondelka 6. mája začalo Mesto Dolný Kubín s opravou výtlkov na miestnych
komunikáciách. Práce vykonávajú Technické služby, s.r.o., ktoré spomedzi ôsmich uchádzačov
v rámci verejného obstarávania predložili najvýhodnejšiu ponuku v sume 51 600,- EUR.
„V zmysle zmluvy opravíme cca 1 500 m2 povrchov ciest. Približne 2/3 reparácií urobíme
klasickým spôsobom, t.j. najprv bude odstránená poškodená časť zbíjačkou, následne vyčistíme
podklad, napenetrujeme ho a vyplníme asfaltovou hmotou. Na 1/3 povrchov použijeme metódu
pneumotrysku, ktorá sa hodí na menšie poruchy a praskliny. Ak sa nevyskytnú nepredvídané
výkyvy počasia, podľa zmluvy by sme mali ukončiť práce do dvoch mesiacov od ich začatia"
uviedol konateľ Technických služieb Pavol Heško.
Súčasne začali Technické služby, s.r.o., opravovať lavicu pre peších cez rieku Oravu
smerom od firmy SEZ na Záskalie.
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Od 6. mája do 30. júna prebiehala na Slovensku celoštátna kampaň pod názvom
Spoznávajme kvalitu z našich regiónov. Ide o projekt zameraný na podporu ekonomiky štátu
prostredníctvom vzdelávania obyvateľstva.
„Projekt napríklad vysvetľuje ľuďom, prečo je pre nich a pre ekonomiku štátu výhodné
nakupovať výrobky, ktoré boli dopestované alebo vyrobené na Slovensku" vysvetlil výkonný
riaditeľ Klastra Orava Michal Sklienka.
Od pondelka 6. do nedele 12. mája kampaň propaguje región Oravy. Organizátorom sa
podarilo do projektu zapojiť výrobcov, predajcov aj podnikateľov v cestovnom ruchu. Na víkend
11. a 12. mája sú pripravené zľavy v reštauráciách a hoteloch, ochutnávky zabíjačkových
špecialít, zľavy na vstup ponúka aj tunajší Aquarelax.
Vo februári 2013 došlo k poruche jedného z troch plynových kotlov v kotolni na ulici
Obrancov mieru. Keďže jeho opravu a ďalšie prevádzkovanie projektant neodporučil, Tehos,
s.r.o., následne uskutočnila tender na dodávku nového kotla. Jeho nákup odsúhlasili poslanci
mestského zastupiteľstva na svojom marcovom rokovaní.
Od 20. kalendárneho týždňa je havarijný stav v kotolni minulosťou. „Nový kotol je už
namontovaný, spustený do prevádzky, čím sa zvýšila bezpečnosť a spoľahlivosť kotolne. Ďalším
prínosom kotla je nižšia produkcia škodlivých splodín" uviedol konateľ Tehos-u Stanislav
Vilček.
Nové zariadenie predstavuje z konštrukčného hľadiska tzv. dvojča, ide o dva kotly, ktoré
dosahujú minimálny výkon 43 kW, čo je výhodné pre letnú prevádzku, a maximálny výkon
500 kW.

82

V stredu 19. júna začala Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Orava, s
opravou štátnej cesty č. III/070008. Ide o cca 170 metrový úsek na ulici Samuela Nováka od
Zmeškalovho domu hudby až po tunajší Rímsko–katolícky farský úrad.
„Účelom opravy je odstránenie havarijného stavu komunikácie, ktorá by následne mala
dostať nový asfaltový povrch. Predpokladaný termín ukončenia prác je 25. jún 2013 s tým, že ho
môže ovplyvniť počasie, premávka v danom úseku, sfunkčnenie a oprava jestvujúcich
zastaraných odvodňovacích zariadení" uviedol Ing. Jozef Oršuliak, riaditeľ Správy ciest
Žilinského samosprávneho kraja, závod Orava.
Investorom rekonštrukcie je Žilinský samosprávny kraj, na základe výberového konania
práce realizuje firma Cesty Nitra, a.s. Celkové náklady na opravu predstavujú 12 250,- EUR.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na svojom rokovaní vo štvrtok 27. júna použitie
finančných prostriedkov na revízie, opravy a rekonštrukcie mestského majetku nasledovne:
- revízia visutej lavice pre peších na Bysterci: 20 000,- EUR
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Jelšava a na Bystereckej ul.: 12 000,EUR
- opravy chodníkov: 10 000,- EUR
- revízia verejného osvetlenia: 5 000,- EUR
- kúpa nového varného kotla pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Kňažia: 3 240,- EUR
- oprava schodov na Banisku: 3 000,- EUR
- modernizácia telekomunikačnej techniky Mestskej polície: 2 000,- EUR
- zakúpenie protipožiarnych klapiek v MsKS: 1 500,- EUR.
Sumu 50 000,- EUR odsúhlasili poslanci na zintenzívnenie kosenia zelene v meste.
Okrem kultúrnych a spoločenských podujatí bolo leto v dolnokubínskom Mestskom
kultúrnom stredisku v znamení opráv a údržby budovy. Ako prvý prišiel na rad balkón nad
hlavným vchodom.
„Stavebné práce zahŕňajú demontáž starej dlažby, položenie izolácie a následne nového
povrchu. Keďže pôvodné dažďové vpuste v zime zamŕzali, nainštalované budú iné – elektricky
vyhrievané. Tým by sme mali zamedziť presakovaniu vody a poškodzovaniu nielen balkóna,
ale aj vchodu do budovy" vysvetlila riaditeľka MsKS Jana Greššová.
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V ďalšom pôjde o investície do bezpečnosti objektu a jeho návštevníkov. Vymenených bude
pätoro dverí za špeciálne protipožiarne a nainštalované nové protipožiarne klapky.
Na opravy a údržbu MsKS schválili poslanci Mestského zastupiteľstva sumu 9 000,- EUR.
Ďalšou začatou investičnou akciou samosprávy počas leta 2013 bola rekonštrukcia pergoly,
teda zastrešenia chodníka na ulici SNP na Bysterci. Problém na pohľad zaujímavej konštrukcie
predstavovala poškodená strecha.
„Tento problém vnímame dlhodobejšie, zatekanie strechy sa prejavuje hlavne na spodných
častiach konštrukcie. Cieľom prebiehajúcej opravy je odstránenie starej a aplikácia novej
hydroizolačnej vrstvy, ktorá zabráni presakovaniu zrážok do nosných prvkov konštrukcie"
vysvetlil vedúci odboru výstavby a životného prostredia mestského úradu Marián Smoleň.
Schválený investičný náklad na rekonštrukciu predstavoval 15 000,- EUR, vo verejnom
obstarávaní uspela domáca firma BAPE, s.r.o. Práce majú byť podľa zmluvy dokončené do 31.
júla.
V rámci výzvy Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis sa Mesto Dolný
Kubín uchádzalo o finančnú podporu na obnovu historického cintorína. Projekt pod názvom
„Aj cintorín predstavuje kus bohatstva" bol úspešný.
„Nadácia Pontis vyhovela našej žiadosti o grant a poskytla nám dotáciu vo výške 3 000,EUR, samospráva doloží z vlastných zdrojov ďalších 750,- EUR" potvrdila informáciu
projektová manažérka Mestského úradu Beáta Valeková.
Dovedna 3 750,- EUR bude použitých na obnovu hrobov Andreja Kavuljaka, Jána Ťatliaka,
Vendelína Brucka, Leopolda Brucka, Jozefa Hammerschmida a Jána Bezeka. Opravené budú
originálne, prevažne pieskovcové náhrobné kamene vrátane nápisov, vyčistené a
zakonzervované železné kríže. Súčasťou projektu je vyhotovenie 28 informačných tabúľ k
hrobom významných dejateľov.
„Predpokladáme, že práce sa začnú na prelome júla a augusta. Termín ich ukončenia bol
stanovený na 25. septembra" povedal primátor Roman Matejov.
Súčasťou obnovy vyššie uvedených hrobov bude komplexné vyčistenie cintorína.

V poslednom júlovom týždni začalo Mesto Dolný Kubín so stavebno-technickými úpravami
priestoru pred Dolnooravskou nemocnicou s poliklinikou Ladislava Nádašiho–Jégého (NsP).
Celý projekt bol zameraný na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v úseku, kde
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sa stretávajú autobusy, zásobovacie autá, sanitky, osobné automobily a chodci. Cieľom je preto
nápor dopravy rozložiť na širšie územie.
„Vybudujeme tu dve nové odstavné plochy. Prvú pre zastavovanie autobusov MAD tak, aby
mohli cestujúci bezpečne nastúpiť a vystúpiť. Druhá plocha bude určená pre zásobovacie
vozidlá, ktoré vozia tovar k tunajším predajným stánkom" vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci
odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu mestského úradu.
Zmena dopravy so sebou prinesie úpravu vodorovného a zvislého dopravného značenia.
Rýchlosť pre autá v tejto zóne, 40 km/h, ostane zachovaná.
„Prioritou je bezpečnosť peších účastníkov cestnej premávky, ktorí sa dočkajú úpravy
a predĺženia chodníkov. Jedného zo strany Vojtaššákovho námestia, druhého popred NsP, oba
budú prepojené vyznačeným priechodom pre chodcov, ktorý doposiaľ v tomto priestore chýbal"
doplnil zámer primátor Roman Matejov.
Na stavebno-technické úpravy komunikácií na Nemocničnej ulici vyčlenila samospráva
v rozpočte 25 500,- EUR, pričom dodávateľské práce vykonajú Technické služby, s.r.o.

Začiatkom augusta ukončilo Mesto Dolný Kubín stavebné úpravy miestnej komunikácie na
ulici Kpt. Jaroša v mestskej časti Kňažia. Ide o úsek od križovatky s Vodárenskou ulicou až po
koniec zástavby rodinných domov v dĺžke približne 170 metrov.
„Cesta a chodníky v tejto časti ulice nespĺňali parametre, ktoré sú v súčasnej dobe kladené na
miestne komunikácie. Napr. cesta bol z betónu, celoplošne rozrušeného, ktorý sme nechali
odfrézovať a nahradili ho asfaltom, cestu sme vyspádovali a nainštalovali nové kanalizačné
otvory. Rovnako sme odstránili poškodený povrch chodníkov, namiesto neho je tam teraz
zámková dlažba, vytvorili sme bezbariérové nástupné plochy chodníkov aj vstupy do dvorov
rodinných domov" priblížil charakter prác Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy, miestneho
hospodárstva a cestovného ruchu mestského úradu.
Výzvou pre projektanta bolo vyriešenie premávky na križovatke ulíc Kpt. Jaroša
a Vodárenskej, ktorá je zaťažovaná kamiónovou dopravou. Z tohto dôvodu bol aj na križovatke
odfrézovaný asfalt a spevnené podkladové vrstvy.
„Teší ma, že obyvatelia ulice Kpt. Jaroša majú hádam po 30 rokoch konečne normálnu
asfaltovú cestu, štandardné chodníky, že sme im upravili kanalizačné vpuste a ďalšie siete.
V rekonštrukciách miestnych komunikácií budeme pokračovať až do konca tohto leta" uviedol
pri tejto príležitosti primátor Roman Matejov.
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V dňoch 2.-4. augusta 2013 zavítala do regiónu Orava delegácia poľských touroperátorov,
ktorí si mapovali oblasť s cieľom rozvoja cezhraničnej spolupráce. Viceprezident Polskej Izby
Turystyki Andrzej Szafruga so zástupcom cestovnej kancelárie Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
a s kolegom z Jurajskiej organizacji turystycznej Wojciechom Dziabekom boli našim regiónom
milo prekvapení, a to veľkým výberom atrakcií, tradičným ubytovaním so zážitkovou
gastronómiou, postačujúcou infraštruktúrou a kvalitnými službami. Okrem Oravského hradu
mali možnosť vyskúšať si plavbu plťou, spoznať tradičné salašníctvo s ochutnávkou ovčieho
syra, korbáčov a žinčice. Na úvod spolupráce boli dohodnuté pobytové balíky pre 40 osôb v
troch variantách, program pre školské výlety a možnosti firemných kongresových pobytov.
Spolupráca umožňuje prezentovať značku Orava na poľskom trhu pomocou domácich
marketingových nástrojov a kvalifikovanú pomoc pri tvorbe poľských prekladov.
Mesto Dolný Kubín pripravilo v spolupráci s partnerskými samosprávami projekt
pobytových balíkov. Určené sú individuálnym záujemcom aj skupinám, ktorí chcú spoznávať
spriaznené zahraničné mestá a ich okolie.
„Myslím si, že je prirodzené, aby sme dlhoročnú spoluprácu rozšírili aj na oblasť cestovného
ruchu. Chceme umožniť našim občanom, aby sa išli pozrieť do partnerských miest, aby dopredu
vedeli, kde sa môžu ubytovať, stravovať, čo všetko sa v meste a regióne oplatí vidieť a navštíviť.
To isté ponúkame aj občanom z partnerských miest" vysvetlil zámer projektu primátor Roman
Matejov.
V Turisticko–informačnej kancelárii (TIK) sú k dispozícii turistickí sprievodcovia, mapy,
nechýbajú tipy na výlety alebo aktívny oddych. Na základe toho si záujemcovia môžu dopredu
pripraviť plán pobytu pre seba a svojich blízkych. Konkrétne pobytové balíky zatiaľ spracoval
maďarský Eger, český Pelhřimov a poľské mesto Zawiercie.
„Pobytové balíky sú určené seniorom, rodinám s deťmi alebo aktívnym športovcom. Dajú sa
navoliť krátkodobé, víkendové, celotýždňové alebo aj dlhšie. Stačí prísť a vybrať si,“ spresnila
Monika Ďaďová z TIK.
Myšlienku takejto spolupráce využíva a podporuje aj záujmové združenie v oblasti
cestovného ruchu Klaster Orava.
„Partnerské mestá sú veľmi vhodné na rozširovanie ponuky cestovného ruchu do okolitých
krajín, pretože tá spolupráca nás predurčuje k tomu, aby sme sa ľahšie dostali ku kontaktom
a vymenili si informácie" priblížil Michal Sklienka, výkonný riaditeľ Klastra Orava.
V ponuke pobytových balíkov zatiaľ prevládajú letné aktivity a zimné športy. Vzhľadom na
rôzny charakter partnerských regiónov je tendencia rozšíriť tieto pobyty aj na mimosezónne
obdobie.
Mesto Dolný Kubín dňa 13. septembra ukončilo rekonštrukciu miestnej komunikácie na
Aleji slobody v úseku od kruhového objazdu po križovatku k OD TESCO. Opravu
podkladových vrstiev cesty, výmenu asfaltového povrchu v dĺžke cca 150 metrov a kompletnú
obnovu chodníka popred rodinné domy v priebehu 4 týždňov zrealizovala firma Riline, s.r.o.,
Ružomberok. Na rekonštrukciu miestnej komunikácie mestské zastupiteľstvo vyčlenilo 45 000,EUR.
V areáli spoločnosti Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín bola v pondelok
16. septembra slávnostne otvorená nová výrobná hala. Symbolickú pásku prestrihli riaditeľ firmy
Jean–Marc Berbille a primátor Roman Matejov.
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„Na začiatku som neveril, že stihneme všetko načas, ale teraz som veľmi spokojný aj
s dodržanými termínmi, aj s kvalitou práce, ktorú odviedol dodávateľ. V jednej časti haly sú
skladovacie priestory, v druhej bude čoskoro nová lisovňa" povedal Jean–Marc Berbille.
Práce na novej hale začali v apríli, po piatich mesiacoch výstavby sa do areálu sťahujú prvé
stroje. Po skúšobnej prevádzke plánuje Bourbon AP so začatím výroby na nových vstrekolisoch
už v roku 2013. Výrobný program spoločnosti ostáva nezmenený – plastové dielce do interiérov
automobilov.
„Kvôli rozširovaniu výroby budeme potrebovať približne 80 nových zamestnancov, hlavne
lakovačov všetkých druhov, na rôzne pozície. Predpokladám, že prijímať ich budeme postupne
v závislosti od rozsahu produkcie" dodal Jean–Marc Berbille.
Bourbon Automotive Plastics pôsobí v Dolnom Kubíne od novembra 2005. Firma
momentálne zamestnáva 360 pracovníkov. Z plánovaného rozširovania zamestnanosti má radosť
aj primátor Roman Matejov: „Je to výborná správa pre naše mesto, ďalšia firma rozširuje
výrobné kapacity. Želám predstaviteľom Bourbon AP úspech na trhu, spokojných klientov i
pracovníkov."

V dňoch 12.–13. októbra sa v partnerskom chorvátskom meste Pakrac konal 5. veľtrh
cestovného ruchu so zameraním na agroturistiku a rozvoj vidieka. Na podujatí malo zastúpenie
aj Mesto Dolný Kubín a Klaster Orava. Spoločne prezentovali zariadenia cestovného ruchu na
Orave, ponúkali aktuálne pobytové balíky na zimu 2013/2014 a nechýbali ani regionálne
špeciality (korbáčiky, pagáče, hafirovica, chlieb s masťou a pod.).
V 42. kalendárnom týždni ukončila samospráva rekonštrukciu schodov a nadchodu na Aleji
slobody.
„V tomto prípade sme opravili jednotlivé stupne betónovej konštrukcie schodov a oceľového
zábradlia, ktoré už boli v havarijnom stave, položili nové nášľapné platne z vymývaného betónu
a vybudovali rampové pásy pre detské kočíky" povedal primátor Roman Matejov.
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Popri oprave schodov na Aleji slobody prebiehala aj rekonštrukcia schodov pri materskej
škole na Banisku. V oboch prípadoch vykonali príslušné práce Technické služby, s.r.o., celkové
náklady činili cca 20 000,- EUR.
V priebehu 42. kalendárneho týždňa bola v Dolnom Kubíne skolaudovaná a odovzdaná do
užívania nová spevnená plocha na Matúškovej ulici. S jej výstavbou začala samospráva v
auguste.

„Splnili sme dlhodobú požiadavku obyvateľov z priľahlých bytových domov, aby sme
vyriešili parkovanie pre osobné automobily, zásobovanie tunajších prevádzok a celkovú
dopravnú situáciu v priestore pred hasičským a záchranným zborom" uviedol primátor Roman
Matejov.
Stavebné práce pozostávali z odstránenia starých zastavaných plôch, zhutnení podložia,
položení odvodňovacích žľabov a kanalizačných filtrov. Nový povrch spevnenej plochy je
z asfaltového betónu. Oproti predošlému stavu je zastavaný priestor rozšírený až na 935 m2.
V tomto priestore vzniklo 40 parkovacích miest, vrátane 1 miesta pre zdravotne ťažko
postihnutých, nechýba vodorovné a zvislé dopravné značenie, 3 nové stĺpy verejného osvetlenia
a bezbariérový chodník v dĺžke približne 30 metrov. Všetky práce realizovala dolnokubínska
spoločnosť JK–Rezostav, s.r.o., ktorá vzišla z výberového tendra na dodávateľa.
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„Na aprílovom rokovaní Mestského zastupiteľstva schválili poslanci na túto investičnú akciu
72 000,- EUR, konečný účet je nižší o takmer 10 000,- EUR a predstavuje 62 453,70 EUR.
Ušetrené financie plánujeme použiť na ďalšie opravy chodníkov v meste a zvýšenie bezpečnosti
chodcov" dodal primátor Matejov.

Od 1. novembra je opäť otvorená budova železničnej zastávky na Bysterci, ktorá v
cestovnom poriadku figuruje ako Dolný Kubín – zastávka. Je možné si v nej kúpiť cestovný
lístok a využiť čakáreň.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., zabezpečila od tohto dátumu alternatívny predaj
cestovných dokladov zmluvným partnerom na obdobie 3 rokov. Železnice Slovenskej republiky,
a.s., následne dohodli prenájom priestorov železničnej stanice na dobu neurčitú.
Cestujúci získajú v pokladni informácie aj o vlakových spojeniach, zmenách v cestovnom
poriadku, meškaniach vlaku a pod.
Dolnokubínska samospráva ukončila k 20. novembru rekonštrukciu štítovej steny zimného
štadióna. Dodávateľská firma opravila a vymenila poškodené drevené prvky steny z tatranského
profilu, zrealizovala ochranné nátery a zatmelenia okien a nevyhnutné klampiarske úpravy.
Suma za tieto nevyhnutné opravy predstavuje 1 700,- EUR.
Mesto Dolný Kubín ukončilo 29. novembra čiastočnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
v mestskej časti Mokraď. S prácami začalo v lete.
„Dôvodom bol zlý stavebno–technický stav objektu, nedostatky v jeho statike a odvodnení.
Prioritou opravy bolo zastaviť sadanie a praskanie nosnej časti konštrukcie, odvodniť základové
múry a upraviť dispozičné riešenie" vysvetlil vedúci odboru výstavby a životného prostredia
mestského úradu Marián Smoleň.
Ďalšie stavebné úpravy zlepšili prístup do hasičskej zbrojnice, vybudované boli nové schody
pre peších a parkovisko pre automobily. Samospráva vyčlenila na rekonštrukciu dovedna
15 000,- EUR.
„Ten stav bol naozaj havarijný a vyžadoval si zásah. Z finančných prostriedkov, ktoré boli
na túto akciu vyčlenené, sa podaril kus práce. Vyriešil sme najakútnejší problém so statikou a
časť financií bola použitá aj na stavebné úpravy vnútorných priestorov" vyjadril spokojnosť
poslanec mestského zastupiteľstva a predseda mestského výboru Mokraď Pavol Heško.
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Mokraďská hasičská zbrojnica neslúži len dobrovoľným hasičom, ale plní širokú
spoločenskú funkciu. Stretáva sa v nej mládež, seniori, členovia urbáru, rokuje tu mestský výbor,
je využívaná ako volebná miestnosť a priestor na kultúrne podujatia.

6. december ponúkol deťom a dospelým v Dolnom Kubíne okrem mikulášskej nádielky aj
efektné divadlo. Krátko po 14-tej hodine bol odstrelený 104 metrov vysoký komín v areáli
bývalej kotolne pod sídliskom Brezovec. Komín svojmu účelu neslúžil už 30 rokov.
150 metrový bezpečnostný okruh strážili príslušníci mestskej a štátnej polície. Železobetónový kolos padol na milimeter presne tam, kde mal. Odstrel komína financovala súkromná
firma Oraving, ktorá od mesta kúpila pozemok, na ktorom komín stál. Mesto pri predaji
zaviazalo nového majiteľa, aby komín odstránil na vlastné náklady do konca roka 2013.
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8 ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Na odbore školstva, kultúry, mládeže a športu došlo od 01. 01. 2013 k personálnej zmene.
Doterajšiu vedúcu odboru PaedDr. Máriu Dudákovú nahradil Ing. Michal Švento.
Školstvo je oblasť, ktorej výsledky rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj každej
spoločnosti. Ovplyvňujú ho pozitívne, pokiaľ školstvo funguje, alebo negatívne, ak nefunguje.
Jedným z nevyhnutných predpokladov udržateľne dobrého fungovania školstva v dnešnom
rýchlo a turbulentne sa vyvíjajúcom svete je, aby rozhodujúce sily spoločnosti mali jasno v jeho
strategickom smerovaní v strednodobom a v dlhodobom horizonte. Všetky vlády Slovenskej
republiky od jej vzniku deklarovali vo svojich programových vyhláseniach školstvo ako jednu zo
svojich priorít. Za celých 20 rokov existencie SR sa však vláda SR a Národná rada SR po
prvýkrát zaoberali komplexným dokumentom o školstve – Správa o stave školstva. Bol to
pozitívny krok a zároveň príležitosť začať riešiť problémy, ktoré sa v tejto pre spoločnosť
kľúčovej oblasti nahromadili.
Mesto Dolný Kubín bolo v roku 2013 zriaďovateľom siedmich materských škôl, ktoré riadili:
Materská škola Obrancov mieru - Stela Mihálová, Materská škola Na Sihoti - Mgr. Nella
Michalicová, Materská škola Odbojárov - Mgr. Eva Šaligová, Materská škola Chočská - Alena
Zvarová, Materská škola Záskalická - Alena Halašová, Materská škola Námestie Slobody Mgr. Alena Buganová a Materská škola Kňažia (ako súčasť ZŠ s MŠ Kňažia) - Mgr. Dáša
Badáňová.
Materské školy spolu navštevovalo 627 detí, čo bolo o 19 viac ako rok predtým.
Najvýznamnejšie akcie materských škôl celomestského charakteru:
MŠ Obrancov mieru - karneval, akcia s policajným zborom, pečenie a zdobenie
medovníkov s rodičmi a starými rodičmi, akcia s poľovníkmi, environmentálna výchova, súťaže
vyhlásené okresným osvetovým strediskom v Dolnom Kubíne,
MŠ Na Sihoti - karneval, Mikuláš, Deň matiek, výstava ovocia a zeleniny, športová
olympiáda, výlet na Oravský hrad, vystúpenia v MsKS, návštevy pamiatok mesta, šarkaniáda,
jesenná vychádzka na Kuzmínovo, divadelné predstavenia, Vianočný koncert, škôlka plná
snehuliakov, V septembri budem prvákom, Veľkonočné prekvapenie, Deň Zeme, beseda
s policajtmi – Bezpečne na ceste, exkurzia na železničnú stanicu, Deň otcov – hry, súťaže, Deň
mlieka – s ochutnávkami, Škola volá – rozlúčková slávnosť spojená s akadémiou,
MŠ Námestie slobody - čistenie lesa – Kuzmínovo, fašiangový sprievod mestom vynášanie Moreny, futbalový zápas medzi dolnokubínskymi MŠ, vernisáž „Šikovné ručičky“ v
MsKS,
MŠ Chočská - mestská miniolympiáda,
MŠ Odbojárov - vítanie Mikuláša pred kostolom, Hudba z Očovej – ukážka 25 hudobných
nástrojov, stavanie mája, pokus o rekord v tancovaní mazurky na námestí, lyžiarsky a plavecký
výcvik, futbal na štadióne, zapájanie sa do výtvarných súťaží – Žitnoostrovské pastelky, Lidice,
Vesmír očami detí, prezentácia v časopisoch Enviromagazín a Oravsko
MŠ Kňažia (v rámci mestských častí Kňažia, Bziny, Mokraď) - Deň Zeme, Úcta k starším,
Deň matiek, kapustové hody – s verejnosťou, program seniorom, program na schôdzi SČK, Čaro
Vianoc, Ľudové zvyky v dedine, Pochovávanie basy – Fašiangy, štepenie stromčekov so starými
otcami, beseda s lesníkom, beseda s požiarnikmi, tvorivé dielne v klube dôchodcov, Deň otcov,
spev v kostole počas roka.
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Základná škola Martina Kukučína – riaditeľkou školy bola Mgr. Katarína Števonková.
Škola mala 657 žiakov, z toho bolo na 1. stupni 264 a na 2. stupni 393 žiakov. Z celkovo 31 tried
ich bolo na 1. stupni 13 na 2. stupni 18. Osem oddelení školského klubu navštevovalo 195
žiakov.

V školskom r. 2012/2013 škola vydala 6 rozhodnutí o odklade povinnej školskej dochádzky.
Všetky predmety na 1. aj 2. stupni boli klasifikované, hodnotené známkou. Všetci žiaci prospeli.
Zníženú známku zo správania mali 4 žiaci na 2. stupni.
Na 2. stupni bolo zriadených 7 tried s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. Žiaci
v týchto triedach sa venovali atletike, futbalu, volejbalu a ľadovému hokeju. Pri realizácii týchto
športov bola dôležitá spolupráca školy s jednotlivými športovými oddielmi v meste, nakoľko sa
tu spájala reprezentácia školy s reprezentáciou mesta. Žiaci dosiahli v tejto oblasti výborné
výsledky, čo dokazujú získané umiestnenia v okresných, krajských, oblastných, ale aj
celoslovenských súťažiach.
Žiaci 2. stupňa si mohli vybrať z troch cudzích jazykov – nemeckého, anglického a ruského.
Škola sa zapojila do projektov „Otvorená škola“, „Strom života – Modré z neba“, „Zelená
škola“, „Škola podporujúca zdravie“, „Krok za krokom“, „Správaj sa normálne“, „Infovek“,
„Kvapka“ a „Správna cesta“.
Účelové cvičenia boli zamerané na Ochranu človeka a prírody, prvú pomoc, ochranu
prírody, kartografiu a topografiu, dopravnú výchovu, protichemickú ochranu.
Didaktické hry sa sústredili na zdravotnú a dopravnú výchovu, ochranu prírody, orientáciu
v teréne.
Škola organizovala pre žiakov 1. stupňa plavecký výcvik a pre žiakov 8. ročníka lyžiarsky
výcvik. Plavecký výcvik absolvovalo spolu 193 žiakov 1. - 4. ročníka. Lyžiarskeho výcviku sa
zúčastnilo 47 žiakov v lyžiarskom stredisku na Kubínskej Holi. Obidva výcviky sa zaobišli bez
zranení.
200 žiakov navštevovalo 14 záujmových útvarov: počítačový, prírodovedný, florbalový,
roztlieskavačky 1. – 2., 3. – 4., 5. – 7., zdravotnícky, divadelný, bedmintonový, športovoturistický, stolný tenis, tvorivé dielne, angličtina hrou 1. -2. a 3. – 4.
Žiaci svoju školu reprezentovali výbornými výsledkami v rôznych súťažiach a
predmetových olympiádach na školských, okresných, regionálnych a krajských kolách.
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2. miesto v krajskom kole si škola vybojovala v basketbale žiačok. Vo florbale starších
žiačok obsadila škola 1. miesto v okresnom a 2. mieste v regionálnom kole. V krajskom kole
malého futbalu staršie žiačky a rovnako aj starší a mladší žiaci obsadili 1. miesto, starší žiaci 3.
miesto, staršie žiačky 2. miesto. Škola mala najviac účastníkov na tradičnom podujatí In – line
maratón na zimnom štadióne.
Základná škola Janka Matúšku – riaditeľkou bola PaedDr. Mária Andrisová. Škola mala
680 žiakov, z toho 310 na 1. a 370 na 2. stupni. Z 29 tried 14 spadalo pod 1. a 15 pod 2. stupeň.
Škola evidovala 36 začlenených žiakov. 10 oddelení školského klubu detí navštevovalo 215
žiakov, 278 žiakov navštevovalo 14 oddelení centra voľného času.

Škola mala vypracovaný školský vzdelávací programom „Múdra sova si v živote všade
poradí“. Hlavným pilierom školského vzdelávacieho programu bola komplexnosť – zdravý,
dobrý, flexibilný, primerane dobre jazykovo aj vedomostne pripravený mladý človek.
Účelové cvičenia sa uskutočnili v dvoch etapách – jesennej a jarnej. Ich cieľom bolo
preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva ochrana človeka a
prírody, v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí - civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a
pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu.
Didaktické hry boli pre nepriaznivé počasie realizované len v priestoroch školy. Zamerané
boli na témy - zdravotná príprava, listnaté a ihličnaté stromy, vtáky, chránené a liečivé rastliny.
V školskom roku škola usporiadala základný plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka
a zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka. Pre žiakov 2. a 3. ročníka škola
zorganizovala korčuliarsky výcvik. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili žiaci 7. ročníka. Žiaci
4. ročníka sa zúčastnili dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku ZŠ P. Škrabáka.
Škola mala zriadený žiacky parlament Detské riadiace centrum. Počas roka sa akcie niesli
v duchu dobrovoľníctva v spolupráci s medzinárodnou organizáciou UNICEF. Členovia
žiackeho parlamentu sa pravidelne 1 krát do mesiaca stretli, aby zhodnotili zrealizované akcie a
pripravili nové. Vďaka spolupráci školy s UNICEF a svojej šikovnosti sa dvaja žiaci stali
súčasťou projektu UNICEF, podporeného Úradom vlády. Cieľom projektu bol monitoring
dodržiavania Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku. Cieľom bolo zistiť, ako sa žije deťom
na Slovensku, čo ich trápi, čo ich robí šťastnými a aké majú potreby v prostredí, v ktorom
vyrastajú. Deti sa vyjadrovali k pripravovanému Národnému akčnému plánu pre deti na r. 2013-
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2017. V rámci činnosti detského riadiaceho centra boli zorganizované aktivity na pripomenutie
Dňa hemofílie, Deň bez internetu, Deň mlieka, Deň slovenského jazyka, Deň otcov.
Škola sa zapojila do realizácie viacerých projektov: „Moja família“, „Kultúra nás spája“,
„Osmijanko“, „Správaj sa normálne“, „Zdravá výživa“, „Detská kniha roka“, „Škola priateľská
deťom“, „Zaostri na školu“, Týždeň boja proti rasizmu“, „Týždeň modrého gombíka“, „Predaj
vianočných pohľadníc“, „Recyklohry“, „Infovek 2“, „Lego dacta“, „Zelená škola“, „Adoptuj si
seniora“, „Hviezdny večer“, „Prázdninový bedmintonový kemp“, „Maľujeme s GPS“,
„Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“.
Medzi ďalšie aktivity školy patrili koncerty, divadelné a filmové predstavenia, akcie
pedagogicko-psychologickej poradne, výstavy, exkurzie, DOD, 3. školský ples, mesiac úcty
k starším, mesiac knihy, tvorivé dielne a iné.
6 záujmových útvarov CVČ bolo zameraných na šport, zriadená bola aj internetová čitáreň.
CVČ zorganizovalo imatrikuláciu prvákov, bažantský večierok, Metlobal, zber papiera, Adoptuj
si kamaráta, Mikulášsky večierok, Luciu, najkrajšiu tekvicu, najkrajšiu vianočnú výzdobu, MDŽ,
Lego šampióna, čitateľský maratón, MDD, 5 proti 5, Noc v škole.
Počas letných prázdnin organizovalo CVČ letnú prázdninovú činnosť pod názvom „Z
každého rožku trošku“ – vychádzky, šport, návštevy, výtvarná a čitateľská dielňa a „Poznaj svoj
región“ – v rámci tábora navštívili obec Lúčky, Šútovské vodopády, Habakuky, strávili deň na
Gäceli a Srňacom.
Činnosť ŠKD bola zameraná aj na menej tradičné akcie ako bol napr. Deň jablka, Beh pre
zdravé srdce, vystúpenie detí v DSS so svojim divadielkom, čajové popoludnia, rôzne súťaže,
besedy, Puzzliáda, Hádaj, hádaj, hádač, Vláčik detských túžob a iné.
Základná škola P. Škrabáka – riaditeľkou školy bola Mgr. Magdaléna Kubisová. Školu
navštevovalo 404 žiakov, z toho 183 na 1. stupni a 221 na 2. stupni. Škola mala 18 tried – 8 na
1. stupni a 10 na 2. stupni. Šesť oddelení školského klubu navštevovalo spolu 136 žiakov. Školu
navštevovali aj integrovaní žiaci – 6 na 1. stupni, 12 na 2. stupni a z toho v ŠKD 7 žiakov.

Škola mala vypracovaný školský vzdelávací programom „KUK“ (komunikácia – učenie –
kooperácia). Jeho ciele sa darilo plniť nielen v získavaní vedomostí, ale aj v rozvíjaní
stanovených kľúčových kompetencií. Veľký dôraz škola kládla na zavádzanie informačných a
komunikačných technológií do vyučovania, na rozvoj jazykovej gramotnosti žiakov a
94

spoznávanie histórie regiónu. Pri tej príležitosti škola vydala učebnicu História regiónu pre 5., 6.,
a 7. ročník.
Účelové cvičenia sa uskutočnili v dvoch etapách – jesennej a jarnej. Boli zamerané na
osvojenie si základných vedomostí z oblastiach: prvá pomoc, ochrana prírody, kartografia
a topografia, dopravná výchova, protichemická ochrana a protipožiarna ochrana. Žiaci pracovali
na stanovištiach za odbornej asistencie zdravotníkov (SZŠ), polície, mestskej polície, Hasičského
a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, pracovníkov Oravskej vodárenskej spoločnosti
a ochranárov prírody.
Didaktické hry boli zamerané na tematické celky – zdravotná výchova (starostlivosť o svoje
telo, hygienické návyky, správna výživa, základy prvej pomoci pri úrazoch), dopravná výchova
(bezpečnosť a správanie sa na cestách, dopravné značky, správanie sa v dopravných
prostriedkoch), ochrana prírody (chránené rastliny, živočíchy, triedenie odpadu) a orientácia
v teréne (svetové strany, orientácia v prírode, okolie obce). Plavecký a lyžiarsky výcvik sa
neuskutočnil.
Žiacky parlament pracoval pod vedením riaditeľky školy Mgr. Magdalény Kubisovej
a Mgr. Daniely Facunovej. Pomáhal pri navrhovaní a organizovaní celoškolských aktivít,
podieľal sa na rozhodovaní o živote školy a centra voľného času. Škola mala zriadenú školskú
bezpečnostnú službu, ktorá pomáhala udržiavať poriadok na škole a riadila sa štatútom. Na
konci školského roka mal žiacky parlament slávnostné zhromaždenie, na ktorom sa uskutočnila
korunovácia nového kráľa a kráľovnej, volených z radov ôsmakov. Pri tejto príležitosti
odchádzajúci kráľ a kráľovná z radov deviatakov pasoval štvrtákov do stavu piatackeho.
Novinkou na škole bola imatrikulácia prvákov, pri ktorej kráľ s kráľovnou imatrikulovali nových
žiakov do stavu prváckeho, čím sa stali pážatami detského kráľovstva. Okrem toho boli zverení
do rúk tútorov – deviatakov. Tútori, ale aj pážatá, majú voči sebe povinnosti, ktoré sú zapísané v
desiatich zásadách prváckych pravidiel. Tradíciou školy je, že na podnet žiackeho parlamentu sa
uskutočňuje tzv. Žiacka univerzita – žiaci učia žiakov. O aktivitách žiackeho parlamentu
pravidelne informujú prostredníctvom školského rozhlasu, školského časopisu Ihla a na školskej
webovej stránke. Súčasťou žiackeho parlamentu je aj žiacka časť Kolégia zelenej školy. Vďaka
tomu získali certifikát Zelenej školy a vlajku Eco school.
Na škole prebiehalo viacero zaujímavých aktivít – pracovné a tvorivé dielne pre žiakov,
učiteľov a rodičov zamerané na prácu s PC, tvorivé dielne zamerané na výrobu šperkov
a vianočných ozdôb, výchovné koncerty, besedy a prednášky s rôznou tematikou – história,
príroda, literatúra (spisovateľky Danuša Dragulová-Faktorová, Marta Hlišíková), finančná
gramotnosť, sociálna kuratela, imatrikulácia prvákov, príležitostné oslavy a sviatky – Mikuláš,
Vianoce, Valentín, karneval, MDD, pasovanie štvrtákov a iné.
Školu úspešne reprezentovali deti z detského folklórneho súboru Kolovrátok pod vedením
p. Anny Bakošovej a Mgr. Jany Konečnej.
ZŠ realizovala niekoľko projektov. V projekte „Pomáhajme si navzájom“, podporenom
Úradom vlády SR boli aktivity zamerané na primárnu prevenciu drogových závislostí a aktívnu
ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi v škole. Projekt „Recyklohry“ mal za cieľ
prehĺbiť znalosti v oblasti triedenia a recyklácie odpadov, „Zbieram baterky“ vedenie žiakov
k ochrane životného prostredia. Projekt „Moja família“ podporoval rozvoj finančnej gramotnosti.
Projekt „Občan“ bol zameraný na výchovu detí k demokratickému občianstvu. V spolupráci
s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka sa realizoval projekt „Už som prvák, už viem čítať“,
cieľom ktorého bolo oboznámiť prvákov s verejnou knižnicou a vzbudiť záujem o čítanie.
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Centrum voľného času pracovalo podľa výchovného programu „PUZZLE“ (Priateľstvo Učenie - Záujem - Zábava- Lojalita – Elán) ako výchovno-vzdelávacie mimoškolské zariadenie
pre všetkých žiakov školy. Záujmová činnosť detí v CVČ sa realizovala v škole v čase mimo
vyučovania. Tvorila dôležitú súčasť komplexnej výchovy a vzdelávania žiakov, vyučovania
v oblasti športu a telesnej výchovy, prírodovedy, spoločenských vied, kultúry, vedy a techniky
formou pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti. CVČ realizovalo 26 krúžkov pre
386 prihlásených žiakov.
Školský klub detí sa riadil výchovným programom „Hra, zábava, život“. Prioritným cieľom
bolo umožniť každému dieťaťu rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie
výsledky nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD, samostatnou
prípravou na vyučovanie písomnou aj ústnou, rozvíjaním kľúčových kompetencií v čase mimo
vyučovania.
ZŠ realizovala mliečny program, zdravé stravovanie, pitný režim.
Po prvýkrát škola zrealizovala počas letných prázdnin pre deti denný detský letný tábor
„Či škaredo, či pekne, leto s nami bude pekné“, ktorého sa zúčastnilo 19 detí. Ako praktikanti
pomáhali pri realizovaní aktivít 3 žiačky bývalého deviateho ročníka.
Základná škola a materská škola Kňažia – riaditeľkou bola Mgr. Dáša Badáňová. Škola
mala 197 žiakov, z toho 73 v 4 triedach 1. stupňa a 124 v 6 triedach 2. stupňa. Škola mala
12 integrovaných žiakov, z toho troch na 1. stupni deviatich na 2. stupni. Školský klub detí
navštevovalo 38 žiakov v 2 oddeleniach.

Účelové cvičenia boli zamerané na témy - Ochrana človeka a prírody, varovné signály,
evakuácia školy, zdravotná príprava, dopravná výchova, Pohyb a pobyt v prírode a jej aktívna
ochrana a BOZP pri praktických činnostiach.
Didaktické hry na I. stupni boli zamerané na oblasti - zdravotná výchova, dopravná výchova,
ochrana človeka a prírody, orientácia v teréne a herné a pohybové činnosti.
Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 18 žiakov 3. ročníka a 19 žiakov 4. ročníka. Základného
lyžiarskeho výcviku v SKIPARKU Racibor sa zúčastnilo 24 žiakov 6.A a 7.A triedy.
Žiacky parlament riadila zástupkyňa Mgr. Daniela Szabová. Predkladal pripomienky a
návrhy, upozorňoval na problémy a ťažkosti žiakov, prichádzal s návrhmi a podnetmi na
organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a vhodne formuloval a predkladal požiadavky
žiakov. Žiacky parlament pomáhal pri organizovaní kultúrno-spoločenských programov a
podujatí: Mikulášske prekvapenie, Deň učiteľov, Deň matiek, Bambiriáda, Deň detí, Juniáles a
Deň pre svoje mesto. V priebehu celého školského roku členovia žiackeho parlamentu plnili
úlohy, ktoré si stanovili v rámci projektu Zo školského parlamentu do NR SR. Oboznámili sa s
prácou samosprávy, besedovali s poslancami, záverom projektu bola prehliadka budovy
Národnej rady v Bratislave.
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Počas letných prázdnin škola organizovala vďaka finančnej podpore grantového programu
Mesta Dolný Kubín Šanca pre všetkých 2013 projekt pod názvom „10 dní letom svetom“.
Jednalo sa o denný tábor pre deti plný tvorivých, zábavných a poučných aktivít nielen z oblasti
dejepisu a histórie ale aj športu, hudby a iného.
Škola bola zapojená počas roka aj do iných projektov:
„Comenius“ – vybraní žiaci spolu s pedagógmi mali možnosť navštíviť krajiny ako Veľká
Británia, Švédsko a Taliansko. Partnerské krajiny prijala rovnakým spôsobom škola.
„Čo rozprávajú staré budovy II.“ – projekt podporený Nadáciou Orange Školy pre
budúcnosť. Jednalo sa o pokračovanie projektu Čo rozprávajú staré budovy I.
„Generation schools“ – medzigeneračný projekt zameraný na témy „To čo vieme my, budete
vedieť aj vy“, „Starý otec, stará mama – poďme spolu chatovať“ a „Receptár starých mám“.
„Koleso zdravia“ - projekt k zvýšeniu motivácie žiakov a rodičov k ochrane zdravia
a zlepšovaniu ich zručnosti pri osvojovaní si poznatkov o zdravom spôsobe života.
Štátna školská inšpekcia v škole uskutočnila komplexnú inšpekciu. Predmetom bolo zistiť
stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v škole.
Materská škola – zástupkyňou pre MŠ bola Viera Šaligová. MŠ navštevovalo 52 žiakov,
rozdelených do 2 tried.
MŠ bola v školskom roku zapojená do projektov „Zdravá škola“ a „Bojujeme proti zubnému
kazu“.
Koncepčným zámerom rozvoja školy a jeho plnením sa podarilo naplniť hlavný cieľ s
názvom „Tancuj, spievaj, rozprávaj, svoj rodný kraj spoznávaj“. O činnostiach a aktivitách MŠ
pravidelne informovala v časopise Oravec, Farníček a Predškolská výchova p. uč. Šaligová.
Cirkevná spojená škola (ZŠ s MŠ, Gymnázium) A. Radlinského – riaditeľom školy bol
Mgr. Ľudovít Mačor. Materská škola mala 3 triedy so 65 žiakmi, základná škola 14 tried
s 236 žiakmi a gymnázium 5 tried so 104 žiakmi, z ktorých dvaja všeobecne intelektovo nadaní
žiaci vyžadovali špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

ZŠ navštevovalo 15 integrovaných žiakov s rôznymi poruchami – telesné postihnutie,
porucha učenia, pozornosti, správania, narušená komunikačná schopnosť.
Školský klub detí navštevovalo 126 žiakov v 5 oddeleniach. Činnosť jedného oddelenia
musela byť pre zmeny vo financovaní školských zariadení ukončená 28. 02. 2013.
Zápisu do prvého ročníka školy sa zúčastnilo 35 žiakov, prijatých a zapísaných bolo 22
žiakov.
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Zamestnanci školy sa pravidelne zúčastňovali duchovnej a odbornej prípravy. Duchovná
obnova bola zabezpečovaná jedenkrát mesačne v spolupráci s farským úradom, viedol ju kaplán
Mgr. Pavol Drdák.
Žiačka 8. ročníka Rebeka Záhorová v ukončila PEER program, zameraný na prehĺbenie
sebapoznania a nácvik sociálno-psychologických zručností a kompetencií. Program realizovali
pracovníci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne.
Škola realizovala projektovú činnosť žiakov v projektoch „ICILS“ - The International
Computer and Information Literacy study (Medzinárodná štúdia o počítačovej a informačnej
gramotnosti), „Moja Família“ a „Viac ako peniaze“ - zvyšovanie finančnej gramotnosti.
Projekt realizovali Junior Achievement Slovensko a Slovenská banková asociácia s cieľom
zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančnému
plánovaniu svojej budúcnosti.
Škola mala svojich reprezentantov v rôznych športových súťažiach a olympiádach. Študenti
obsadili 1. miesto v okresnom, 1. miesto v regionálnom a 3. miesto v krajskom kole basketbalu,
3. miesto v okresnom kole stolného tenisu a malého futbalu, 1. miesto v okresnom kole a 3.
miesto v krajskom kole McDonald`s Cup. Žiaci sa zúčastnili aj Majstrovstiev SR v letnom
biatlone a v Slovenskom pohári v behu na lyžiach. Okrem toho sa žiaci zúčastnili pytagoriády,
matematickej, fyzikálnej, biologickej, biblickej a geografickej olympiády, hudobných
a výtvarných súťaží a súťaže KLOKAN – riešenie náročnejších matematických úloh na presný
čas organizovaný firmou EXAM. Bez povšimnutia neostali ani súťaže zo slovenského a
cudzieho jazyka – Súťaže slohových prác, esejí, Hviezdoslavov Kubín, Recitačné súťaže,
Oravský mikrofón, Olympiáda v SJL, ANJ, NEJ, English Essay Competition, A Slovo bolo u
Boha. Za spomenutie stojí aj Hliadka mladých zdravotníkov.
Na škole bola prvý krát organizovaná súťaž EXPERT GENIALITY SHOW. Súťaž EXPERT
odhalila všeobecný prehľad a rozhľad súťažiacich. Súťažiaci na začiatku súťaže dostal súťažné
zadanie s piatimi súťažnými témami: Anglický jazyk, Dejiny, Bity a bajty, Svet umenia
a Tajomstvá prírody. Súťažiaci si po zhliadnutí otázok jednotlivých tém vybrali dve témy,
ktorých otázky riešili 60 minút. Každá téma obsahovala 35 otázok. Súťaže sa zúčastnilo 42
žiakov zo ZŠ a gymnázia. Najlepšie sa umiestnil Andrej Štyrák (Kvinta) - Topexpert, Expert v
téme Anglický jazyk (2. miesto spomedzi 460 súťažiacich).
Prezentácia školy na verejnosti bola zabezpečovaná prostredníctvom zapojenia sa do
recyklačného programu Recyklohry, do celoslovenskej akcie „Vyčistíme si Slovensko“, projektu
„Voda je život“, spoluprácou s katolíckou charitou cez projekt „Zmena klímy sa ma netýka,
naozaj?“ zameraný na klimatické zmeny, ktoré ovplyvňujú život v Afrike, projektov „Tehlička
pre misie - Južný Sudán (2013)“, „Zber bateriek, Young Energy – Slovenské elektrárne“,
projektov v AJ a NJ – „Výživa“, a projektu „Stužka za nenarodené deti“.
Do prezentácie školy na verejnosti sa zapojila aj MŠ svojou činnosťou a aktivitami pri
rôznych príležitostiach – pečenie medovníkov, Úcta k starším, Deň matiek, MDD, Čarovná noc
predškolákov, besiedky, akadémie, exkurzie, plavecký kurz predškolákov, svätenie úrody
či detské sv. omše.
Do projektu modernizácie vzdelávania školy sa zapojili p. učiteľ Holubčík (gymnázium),
p. učiteľky Šaligová, Lonská, a Kondrlová (ZŠ). V rámci projektu škola dostala novú IKT
techniku. Škola získala v rámci projektu ROP interaktívnu tabuľu, výpočtovú techniku,
vizualizér, a ďalšiu audio-videotechniku, ktorú študenti intenzívne používali. V rámci projektu
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škola získala nové lavice, stoly, stoličky, nábytok a techniku, v celkovej hodnote 150 000,- EUR.
V rámci sponzorského daru škola získala moderný multimediálny mikroskop.
Centrum voľného času realizovalo 48 krúžkov zameraných na jazyky, kultúru a umenie,
prírodovedné, turistické, športové, telovýchovné, branné krúžky, informatiku, vedu a techniku
a spoločenské vedy. Krúžky navštevovalo 706 žiakov. Vedúci organizovali aj príležitostné akcie
na spestrenie práce s deťmi. Príležitostné vystúpenia pri rôznych výročiach: október – Vnúčatá
starým rodičom, december – Vianočná besiedka, február – Karneval a Ples pre 2.stupeň, máj –
Kytica vďaky matkám. Ďalej organizovali jesenné, vianočné a veľkonočné tvorivé dielne.
Zapojili sa do súťaže Kvapka nádeje a nazbierali 4 354 kg papiera. V CVČ prebiehala aj príprava
žiakov na vedomostné a športové súťaže, predmetové olympiády a kultúrne podujatia. Získané
vedomosti a zručnosti mali možnosť žiaci prezentovať v rôznych súťažiach a kultúrnospoločenských podujatiach.
Základná umelecká škola P. M. Bohúňa – riaditeľom školy bol Mgr. Michal Janiga. Školu
navštevovalo 707 žiakov v 29 triedach a v 4 odboroch – výtvarný, literárno-dramatický, hudobný
a tanečný. Žiaci, ktorí navštevovali školu, mali možnosť uplatnenia v rôznych zoskupeniach,
orchestroch a na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním.
Najväčší záujem prejavili žiaci o hudobný odbor, nasledoval výtvarný, literárno-dramatický
a nakoniec tanečný.
Žiaci a absolventi základnej umeleckej školy v priebehu roka 2013 vystúpili a prezentovali
sa na koncerte pred vernisážou vo Florinovom dome, na koncertoch v MsKS, v OKS Dolný
Kubín, na Koncerte pre mesto (január 2013), na koncerte v rámci medzinárodnej výtvarnej
súťaže Bohúňova paleta, na ocenení Športovec roka 2012, na nahrávaní v Slovenskom rozhlase,
na slávnostnej akadémii s veľvyslancom SRN, na absolventských koncertoch, na festivale
Talenty pre Európu, organových koncertoch pre Mesto Dolný Kubín, ako aj na regionálnych a
krajských súťažných prehliadkach. Žiaci spolu s pedagógmi reprezentovali školu a mesto v
rôznych mestách a obciach Slovenskej republiky: Ružomberok, Humenné, Martin, Bratislava,
Trenčín, Senec, Mojmírovce, Žilina, Papradno, Kremnica, Giraltovce, Liptovský Mikuláš,
Kysucké Nové Mesto, Liptovská Lúžna a Vyšný Kubín.
Žiaci jednotlivých odborov dosiahli na súťažiach nasledovné úspechy: XI. ročník
Akordeónového festivalu v rytme swingu a boogie-woogie v Kysuckom Novom Meste: Daniel
Brodňanský - strieborné pásmo, Duo - Dominika Chudiaková a Aneta Bartošová - strieborné
pásmo, O erb mesta Dolný Kubín: DDS DeKa - priamy postup na krajskú prehliadku Detský
divadelný medveď, Regionálna prehliadka Hviezdoslavov Kubín 2013: Natália Pilátiková 4. kategória v prednese prózy - 2. miesto, Alžbeta Virdzeková - 4. kategória v prednese poézie 3. miesto, Celoslovenská husľová súťaž Rudolfa Országa v Kremnici: Lukáš Janoštín, Viktória
Jurášová, Lívia Capuliaková, Ela Fedorová, Kristína Hajdúchová, Viktor Janoštín, a Martin
Pavlík - zlaté pásmo, Filip Abaffy - strieborné pásmo, Zuzana Vajduláková - zlaté pásmo,
Celoslovenská súťaž „Akordeónový festival Giraltovce 2013: Soňa Stanovská – zlaté pásmo v II.
kat. (do 14 rokov), Dominika Chudiaková – zlaté pásmo v III. kat. (do 16 rokov), Mikuláš
Kapjor – bronzové pásmo v III. kat., Regionálna súťaž Hudobná Biela Orava (akordeonisti):
Daniel Brodňanský (II. kategória) - 1. miesto, Soňa Stanovská (III. kategória) - 2. miesto,
Adriána Tarajová (III. kategória) - 3. miesto, Mikuláš Kapjor (IV. kategória) - 1. miesto, Jana
Toráčová (IV. kategória) - 2. miesto, Regionálna súťaž Hudobná biela Orava (klaviristi): Marek
Janiga (II. kategória) - 2. miesto, Pavla Jackulíková (IV. kategória) - 3. miesto.
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Škola bola zapojená do projektov – „Talenty pre Európu“ (spoluorganizátor), „Bohúňova
Paleta“ (organizátor medzinárodnej výtvarnej súťaže), „Muzika Arvenzis“ (spoluorganizátor
medzinárodných majstrovských kurzov o titul laureáta), „Projekt cezhraničnej spolupráce
s Hudobnou školou v Žywci“.
Škola si stanovila prioritné ciele, ktoré sa jej podarilo naplniť – udržateľnosť záujmu žiakov
a rodičov o jednotlivé odbory. Otvorené boli dva nové odbory: literárno-dramatický a tanečný.
V školskom roku 2012/2013 nevykonala Štátna školská inšpekcia v škole žiadnu inšpekčnú
činnosť.
Základná umelecká škola I. Ballu – riaditeľom školy bol Karol Hromádka. Školu
navštevovalo 663 žiakov v 3 odboroch - hudobnom, výtvarnom a tanečnom. 7 žiakov bolo
prijatých na ďalšie vzdelávanie na stredné umelecké školy, 1 žiačka na konzervatórium, 4 žiaci
na stredné umelecké školy výtvarného odboru a 2 žiačky na strednú pedagogickú školu
s talentovými skúškami hudobného odboru.
Škola sa počas roka prezentovala projektmi:
„Inšpirácie“ - ide o výstavu organizovanú pravidelne v mesiaci november v spolupráci s OZ
Inšpirácie a Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne. V novembri sa uskutočnil
17. ročník výstavy s finančnou podporou Mesta Dolný Kubín v rámci grantového programu
Šanca pre všetkých 2013 ako prehliadka aktuálnej výtvarnej tvorby Oravcov. Výstava si udržala
vysokú úroveň a záujem autorov a širokej verejnosti. Jej vernisáž sa uskutočnila 29. októbra
2013 vo výstavnej sále MsKS.
„Hudobný festival Ivana Ballu“ ide o festival zaradený do umeleckých súťaží ministerstva
školstva SR. Na festivale vystúpili aj mimoriadne talentovaní huslisti školy spolu so žiakmi
z družobného konzervatória v Javne (Izrael) a so speváckym zborom Una Corda. V MsKS mali
pri tejto príležitosti žiaci z Javna vlastný koncert spolu so žiakmi ZUŠ I. Ballu.
V novembri škola zorganizovala Koncert pre Mesto, ktorý sa stretol s veľkou odozvou
u širokej verejnosti občanov mesta. V decembri škola organizovala slávnostné Vianočné
koncerty. Škola sa tiež podieľala na Novoročnom koncerte mesta, kultúrnom programe pri
vyhlasovaní najúspešnejších športovcov mesta, oceňovaní darcov krvi a na školských
akadémiách.
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Tanečný odbor sa prezentoval na Tanečnom Kubíne i Folklórnom dni Kubína a tanečnými
vystúpeniami na mestských školách. Ľudová hudba Karola Hromádku a Detská ľudová hudba
vystúpili so svojim programom na Nižnianskych minisynkopách.
Komorný sláčikový orchester si svojimi mimoriadne kvalitnými vystúpeniami získal uznanie
verejnosti na chrámových slávnostiach Evanjelickej cirkvi a. v. v Dolnom Kubíne.
Výtvarný odbor sa prezentoval výstavou žiakov prípravného štúdia v priestoroch tržnice
a predstavil aj absolventov odboru výstavou v MsKS Dolný Kubín. Žiaci vystavovali svoje práce
na viacerých celoslovenských i medzinárodných výstavách.

Škola aktívne spolupracovala so základnými a materskými školami v okrese, s MsKS
v Dolnom Kubíne a Oravským kultúrnym strediskom pri kultúrnych programoch a realizáciách
výstav.
Zámerom školy bolo rozvíjanie spolupráce s družobnými umeleckými školami v rumunskom
meste Giurgiu, s hudobnou školou v poľskom Sanoku a konzervatóriom v izraelskom Javne.
Hudobný odbor dosiahol mimoriadne výsledky v rámci:
- gitarového oddelenia, keď na hudobnom Festivale I. Ballu 2013 v súťaži Mladí gitaristi
boli ocenení 6 žiaci v 3 kategóriách. Na Ružomberskej klasickej gitare ocenenia získali 3
žiaci v 2 kategóriách.
Gitarový súbor školy pravidelne reprezentuje školu na prestížnych verejných akciách,
v tomto roku vystúpil aj na koncerte Festivalu Ivana Ballu spolu s husľovým súborom
a žiakmi izraelského Konzervatúria v Javne.
- klávesového oddelenia, keď jedna žiačka bola ocenená na hudobnom Festivale I. Ballu
2013 v súťaži Klavírna Orava.
- sláčikového oddelenia - na hudobnom Festivale I. Ballu boli ocenení v súťaži Husľové
talenty 3 žiaci v 3 kategóriách. Na 55. ročníku európskej Kociánovej husľovej súťaži (Ústí
nad Orlící – ČR) sa umiestnila žiačka Anežka Kurajdová. Na Husľovej súťaži R. Országa
v Kremnici sa umiestnili 3 žiaci v 2 kategóriách. Na Celoslovenskej interpretačnej súťaži
žiakov ZUŠ – Schneiderova Trnava boli ocenení cenou GrianStrings 1 žiačka - zlaté
pásmo, husľové trio 3 žiaci - zlaté pásmo, husľové kvarteto 4 žiaci – zlaté pásmo. Na
súťaži Talenty pre Slovensko v Dolnom Kubíne získali žiaci školy – 1 platinové pásmo, 2
– strieborné pásma a 1 cenu najúspešnejšieho pedagóga súťaže. Ďalšie ocenenie získali
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žiaci na medzinárodnej súťaži Talenty pre Európu v Dolnom Kubíne. Na Festivale
komornej hudby Čadca 2013 získal husľový súbor Cenu primátora mesta Čadca a husľové
trio Cenu festivalovej rady. Husľový súbor a husľové komorné zoskupenia tradične
mimoriadne kvalitne prezentovali školu na významných spoločenských akciách.
- speváckeho oddelenia na celoslovenskej súťažnej prehliadke mladých spevákov Vrútky
2013, keď žiaci získali 2 strieborné pásma v 2 kategóriách, 1 čestné uznanie, 1 bronzové
pásmo.
Detská ľudová hudba Choč úspešne reprezentovala školu na viacerých verejných akciách.
Tanečný odbor sa zúčastnil celoslovenského kola Tanečného Kubína a tanečných prehliadok
v Ružomberku.
Výtvarný odbor dosahuje tradične vynikajúce výsledky vo výtvarných súťažiach, na ktorých
získavajú ocenenia nielen jednotliví žiaci, ale aj škola za kolekcie prác. V školskom roku to
boli:
- 41. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy Lidice 2013 – ČR: Medaila žiakovi
Alexovi Šablatúrovi a Čestné uznania: Gabriel Csomor, Silvia Povalová
- medzinárodná výtvarná súťaž pre deti predškolského veku Žitnoostrovské pastelky –
Dunajská Streda, SR: 8 vystavujúcich žiakov
- medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova paleta 2013 – Dolný Kubín: zlaté pásmo: 2
žiačky, strieborné pásmo 1 žiak a čestné uznania 4 žiaci
- medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica 2013 Dolný Kubín: jedno umiestnenie
- medzinárodné VII. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže Eger – Maďarsko: do
národného výberu sa dostalo 5 grafických prác a ocenenie získal 1 žiak
- medzinárodná výtvarná súťaž „Zawsze zielono, zawsze niebiesko“ Toruň – Poľsko 2013:
jeden vystavujúci autor
- celoslovenská súťaž Vesmír očami detí: v regionálnom kole 3 miesta a v celoslovenskom
kole 1 víťazné miesto
Školu okrem žiakov úspešne reprezentujú aj jej zamestnanci - cez regionálne a krajské kolo
Výtvarného spektra 2013 do celoslovenského kola súťaže amatérskej výtvarnej tvorby v
Trenčíne postúpil ako vystavujúci autor Mgr. Daniel Marček - pedagóg školy.
- regionálna súťaž Oravskej knižnice A. Habovštiaka Vianočná pohľadnica pre knižku
získala jedna žiačka cenu súťaže.
Škola sa okrem pravidelných školských besiedok a triednych prehrávok zúčastňovala aj na
rôznych vystúpeniach, vernisážach, výstavách, koncertných pásmach, dňoch otvorených dverí
nielen v rámci Slovenska – Dolný Kubín, Ľubochňa, Bratislava, Bojnice, Kraľovany, Tvrdošín,
Oravský Podzámok, Liptovský Hrádok, Humenné, Trstená, ale aj v maďarskom Egri.
Gymnázium P. O. Hviezdoslava – riaditeľom školy bol Mgr. Peter Hacaj. Školu
navštevovalo 348 študentov denného štúdia, rozdelených do 12 tried 4 ročníkov. Osemročné
gymnázium navštevovalo 184 študentov v 7 triedach.
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Študenti, ktorí končili štúdium v školskom roku 2012/2013, museli absolvovať maturitnú
písomnú skúšku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický a nemecký jazyk a
matematika a ústnu časť okrem jazykov aj z biológie, dejepisu, fyziky, geografie, chémie,
informatiky, náuky o spoločnosti a občianskej náuky.
Škola pokračovala v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave v projekte „Školy
partneri budúcnosti“ s možnosťou pokračovať v bezplatných kurzoch pre učiteľov vyučujúcich
nemecký jazyk (vzdelávanie v oblasti metodiky a didaktiky v Berlíne). Podobne mali možnosť
absolvovať tzv. zimné a letné kurzy (trojtýždňové) aj vybratí žiaci vo svojej vekovej kategórii.
Škola pokračovala v projekte dobrovoľníckej služby „kulturweit“ v rámci škôl PASCH na
nasledujúce tri roky. Išlo o podporu angažovanosti, podporu interkultúrnej kompetencie a
otvorenosti voči svetu mladých ľudí.
Študenti nacvičili pravidelne divadelné hry v nemeckom jazyku, ktoré interpretovali nielen
v škole a na verejnosti, ale aj študentom iných škôl. Okrem toho študenti nemeckého jazyka
prispievali do medzinárodného online časopisu KLICK.
Medzi aktivity školy patrila aj organizácia divadelných predstavení, Európsky deň jazykov,
predmetová komisia francúzskeho jazyka organizovala dni francúzskej kuchyne, kultúrnopoznávacie zájazdy doma a v zahraničí, francúzsku hru petang, prednášky a výchovné koncerty
zamerané na protidrogovú závislosť, alkohol a fajčenie. Zorganizovali sa medzitriedne športové
turnaje vo volejbale, basketbale, stolnom tenise, florbale a spoločenské večierky tried.
Študenti mali možnosť venovať sa záujmovej činnosti v dejepisnom, matematickom
a chemickom krúžku, klube francúzskeho a nemeckého jazyka, tvorivej dielni, športových hrách
– futbal, volejbal, basketbal, florbal, stolný tenis, kondičné posilňovanie.
Obchodná akadémia – riaditeľkou školy bola Ing. Vilma Janotíková. V školskom roku
2012/2013 školu navštevovalo 508 študentov, z toho v 1. – 4. ročníku denného štúdia
433 študentov, v 1. – 3. ročníku nadstavbového a pomaturitného štúdia 51 študentov a 24
študentov externého a kombinovaného štúdia. Spolu mala škola otvorených 22 tried.
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Nových študentov prijímali v školskom roku na odbory obchodná akadémia, sociálnovýchovný pracovník a daňové služby. Neotvoril sa odbor sociálno-právna činnosť kvôli
nedostatku záujmu zo strany študentov.
Študenti, ktorí končili svoje štúdium maturitnou skúškou, museli absolvovať maturitnú
skúšku z predmetov – slovenský jazyk a literatúra, anglický a nemecký jazyk, matematika,
biológia, praktická a teoretická časť odbornej zložky.
Činnosť školy bola medializovaná aj vďaka multimediálnej prezentácii cez televízne spoty
Infoštúdia Dolný Kubín, článkami v tlači – regionálny týždenník Orava, obchodné týždenníky,
v odbornom časopise vydávanom Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, priamou
prezentáciou na burze stredných škôl v Námestove, Tvrdošíne a Dolnom Kubíne, návštevami
rodičovských združení v rámci regiónu Orava, návštevami základných a stredných škôl v regióne
Oravy, Liptova a Turca.
Najefektívnejšou prezentáciou školy bol Deň Obchodnej akadémie, zameraný na žiakov
a rodičov zo základných škôl z celej Oravy. Škola mala vytvorenú družbu s partnermi z desiatich
štátov Európy.
V školskom roku boli vydané 2 čísla školského časopisu OADKO.
Škola podala 2 žiadosti o finančnú podporu z fondov EÚ pod názvom „Leonardo da Vinci“
(odborná prax v zahraničí) a „Comenius“ (nové trendy marketingu). Žiaľ, ani jeden nebol
úspešný.
V školskom roku 2012/2013 nebola v škole uskutočnená inšpekcia.
Stredná odborná škola obchodu a služieb – riaditeľom školy bol Mgr. Dušan Štrifler.
Školu navštevovalo 625 študentov, z toho v 1. – 5. ročníku denného štúdia 530 študentov, v 1. –
2. ročníku nadstavbového a pomaturitného štúdia 44 študentov a 51 študentov externého
a kombinovaného štúdia. Spolu mala škola otvorených 35 tried.
Škola ponúkla svojim študentom nasledovné odbory – murár, inštalatér, kaderník, hostinský,
kuchár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, operátor stavebnej výroby, čašník – servírka,
kozmetička - vizážistka, hotelová akadémia, podnikanie v remeslách a službách (denné štúdium)
a vlasová kozmetika (denné štúdium).
Študenti, ktorí končili svoje štúdium maturitnou skúškou, museli absolvovať maturitnú
skúšku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický, nemecký alebo ruský jazyk,
matematika a teoretická časť odbornej zložky.
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Škola vytvorila multimediálnu prezentácia za účelom prezentácie školy na burzách stredných
škôl. Na verejnosti sa škola prezentovala vďaka projektu „AISEC“ v regionálnych médiách,
v regionálnej televízii TVDK a modernizáciou vizuálu www stránky školy.
Členovia žiackej školskej rady sa počas roka stretávali podľa potreby. Jednotliví členovia
reprezentovali školu a žiacku školskú radu na rôznych školeniach, seminároch a konferenciách
nielen na Slovensku ale aj v iných krajinách Európy.
Na základe nadviazaných kontaktov a spoločných nápadov pripravili projekt medzinárodnej
mládežníckej výmeny „Náš svet“, ku ktorému požiadali o finančný príspevok z EU cez Národnú
agentúru IUVENTA. Priebežne sa mu venovali od januára 2013 a formovali tak predstavy
o spoločnom stretnutí na pôde školy.
Medzi ďalšie projekty školy patril Paralelný projekt v rámci Programu celoživotného
vzdelávania – „Leonardo da Vinci VETPRO – mobility“ „Učme sa už dnes získavať
kompetencie, ktoré bude európsky trh práce požadovať zajtra“ a Programu celoživotného
vzdelávania – „Leonardo da Vinci IVT – mobility“.
V školskom roku 2012/2013 nebola uskutočnená inšpekcia.
Stredná zdravotnícka škola – riaditeľom školy bol PaedDr. Peter Takáč. Školu
navštevovalo 263 študentov, z toho 209 študentov denného štúdia rozdelených do 8 tried a 54
študentov externého štúdia v 2 triedach. Študenti mohli získať vzdelanie v odbore zdravotnícky
asistent a sanitár.

Denná forma štúdia sa zameriavala na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov
pre oblasť ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadenia a zariadeniach sociálnej
starostlivosti. Jeho obsah a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou prípravy
absolventov schopných samostatne vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské
a administratívne činnosti v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti.
Projektová činnosť školy bola zameraná na revitalizáciu školskej knižnice, na projekt Bez
tabaku a drog, projekty so športovou tematikou a na modernizáciu vzdelávania v škole.
Aktivity školy, ktorými sa predstavila verejnosti: Deň otvorených dverí, burzy práce
stredných škôl, prezentácie školy na základných školách v regióne Orava, akcie prvej pomoci na
školách, účasť na súťažiach prvej pomoci, medzinárodná súťaž (umiestnenia na
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popredných miestach), odborná pomoc pri organizovaní cvičení a kurzov na ochranu života
a zdravia a športovo branné súťaže.
Škola pokračovala vo vydávaní školského časopisu „Uzlík“.
Pri organizovaní a zabezpečovaní jednotlivých aktivít škola spolupracovala so Slovenským
červeným krížom v Dolnom Kubíne a Ligou proti rakovine. Škola sa zapojila do projektov:
Deň narcisov, Modrý gombík, Deň týraných detí, Kvapka krvi, Červené stužky, Most - svetový
deň srdca, Olympiáda ľudských práv, Svetový deň zdravia. Pokračovala spolupráca s družobnou
školou v Českej republike - Střední zdravotnická škola Děčín.
Stredná odborná škola polytechnická Kňažia – riaditeľom školy bol Ing. Jozef Mihalko.
Od 01. 09. 2013 sa riaditeľkou stala Ing. Adriana Bellová. Školu navštevovalo 214 žiakov, z
toho 189 žiakov denného štúdia a 25 žiakov nadstavbového a pomaturitného štúdia. Žiaci boli
rozdelení do 12 tried, z toho 10 na dennom a 2 na nadstavbovom štúdiu.
Škola ponúkla študentom možnosť vzdelávať sa v odboroch: mechanik strojov a zariadení,
mechanik nastavovač, programátor obrábačských a zváračských strojov, autoopravár mechanik,
strojárska výroba, dopravná prevádzka.
Študenti, ktorí končili svoje štúdium maturitnou skúškou, museli absolvovať maturitnú
skúšku z predmetov – slovenský jazyk a literatúra, anglický, nemecký jazyk, teoretická a
praktická časť odbornej zložky.

Činnosť školy bola medializovaná vlastnou mediálnou prezentáciou cez televízne spoty
Infoštúdia Dolný Kubín, článkami v tlači – regionálny týždenník Nová Orava, Biela Orava,
Oravsko. Škola organizovala Deň otvorených dverí, zúčastnila sa na Burze škôl regiónu Orava.
Na škole pracovala žiacka školská rada, ktorá zorganizovala akcie: Imatrikulácia prvákov,
Mikuláš, olympiády, súťaže, kultúrne akcie, Black and white čierno biely týždeň, Aprílové
farebné dni, výlety, exkurzie, besedy.
V októbri 2013 bol ukončený projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie podporený
z fondov EÚ – Príprava nového školského vzdelávacieho programu využívajúceho nové formy
výučby.
Študenti školy mali možnosť navštevovať 9 záujmových krúžkov z oblastí: spoločenskovedná, prírodovedná, technická, športová, iná – spotrebiteľský žiacky časopis.
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Svojich reprezentantov mala škola v okresnom kole futbalu, florbalu, futsalu, krajskom kole
olympiády z NEJ, Podnikateľský zámer, celoslovenskom kole Medzinárodný veľtrh CF
v Bratislave.
V dňoch 17. 06. 2013, 19. 06. 2013 a 25. 06. 2013 bola vykonaná tematická inšpekcia v SOŠ
polytechnickej Dolný Kubín - Kňažia, ktorej predmetom bola realizácia záverečnej skúšky na
škole. Nedostatkom bolo, že riaditeľ školy nepredložil témy jednotlivých častí záverečnej skúšky
pre učebný odbor cukrár príslušnej stavovskej organizácii na vyjadrenie sa k obsahu. Na základe
výsledkov štátnej školskej inšpekcie bol riaditeľ školy Ing. Ján Mihalko odvolaný z funkcie.
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím – riaditeľkou školy bola
Mgr. Tatiana Otepková. Špeciálna základná škola je jedinou svojho druhu v regióne Dolnej
Oravy. Zabezpečuje vzdelávanie pre žiakov s rôznym stupňom a druhom mentálneho a telesného
postihnutia. Školu navštevujú deti a mládež vo veku od 6 do 18 rokov. Žiaci sú vzdelávaní
v 7 triedach, pričom v každej z nich je 4 až 10 žiakov, čím je zabezpečený individuálny prístup k
špecifickým potrebám každého dieťaťa a rodinný typ vzdelávania. Škola dokáže zabezpečiť na
základe odporúčania lekára aj individuálne vzdelávanie v domácom prostredí. Žiaci majú
možnosť do školy dochádzať denne alebo na týždenný pobyt.
Od januára 2013 bol zriaďovateľom školy Obvodný úrad Žilina, od októbra 2013 sa stal
zriaďovateľom Okresný úrad Žilina.

Na škole fungoval školský klub detí v 2 oddeleniach. V rámci záujmovej činnosti škola
ponúkla žiakom 3 krúžky: šikovníček (aktivity zamerané na domáce varenie, pečenie, opravu
odevov a výrobu dekoračných predmetov), informáčik (práca s PC) a športový krúžok
(pohybové hry všetkých druhov).
Škola v žiakoch podporovala záujem o drobné remeselné práce, akými sú práca s drevom,
prútím, hlinou, drôtom, kovom a textíliami, pretože v tejto oblasti vidia možnosti pre ich
uplatnenie na trhu práce. Týmto smerom bola zameraná aj práca v ŠKD.
Škola je dlhodobo zapojená do viacerých projektov:
„Lego Dacta“ – tvorivé využívanie stavebnice lego na vyučovaní.
„E – vzdelávanie“ - pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením: Počítač bez bariér – práca s počítačom pomocou dotykového LCD
monitora, jednoduché edukačné programy – Altík, Méďa počíta, Méďa farby a tvary.
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„FONO program“ – rozvoj rečového potenciálu žiakov a následné odstránenie
komunikačných bariér.
Škola realizovala projekty realizované v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím:
„Klub Nezábudka“ – zameraný na pomoc deťom s mentálnym a viacnásobným postihnutím
a ich rodičom formou klubovej činnosti. Cieľom je odstránenie izolácie rodín a vytvorenie
podmienok pre komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa.
„Malé návraty“ – v mesačných intervaloch zmysluplné a aktívne trávenie voľného času.
Škola spolupracovala so Szkolou podstawowou Chocholow (Poľsko) – účasť žiakov
a pedagógov škôl na podujatí organizovaných školou (Polročná hviezda) a poľskou stranou
(výstava Betlehemov), vzájomná účasť na organizovaných podujatiach.
Žiaci svoju školu úspešne reprezentovali v rôznych výtvarných, literárnych, divadelných
a športových súťažiach, a to svojim umiestnením na prvotných miestach obvodných, krajských,
regionálnych a celoštátnych kolách. Výtvarné súťaže: Medzinárodná súťaž vo výrobe
Betlehemov v Chocholowe (Poľsko): 2. miesto – L. Horváth, D. Meško, O. Holubčík, 3. miesto R. Holub, „Polícia očami detí“: 2. miesto - P. Hynšt, Medzinárodná výtvarná súťaž "Vianočný
pozdrav pre knižnicu": čestné uznanie, "Maľujte a fotografujte s Primalexom" účasť žiakov,
ocenenie pre školu vo forme zľavových kupónov na zakúpenie výrobkov z Primalexu,
Medzinárodná výtvarná súťaž "Ilustrácia regionálnej povesti": A. Laštíková – čestné uznanie.
Literárne súťaže: regionálna súťaž školských časopisov: najlepší školský časopis 2013 – diplom
za účasť v súťaži. Spevácke a recitačné súťaže: Mini playback show Ružomberok – spevácka
súťaž: 1. miesto – Króner, Husľový kľúčik – regionálne kolo: 1.miesto J. Kurčina, 1.miesto F.
Schenk (kategória autisti), Celoslovenská spevácka súťaž Husľový kľúčik, Bratislava: 1. miesto
F. Schenk, „Červené jabĺčko“ – spevácka súťaž v speve ľudových piesní organizovaná ŠZŠ
Ružomberok: 2.miesto D. Sopúch, „Ranené vtáčatá", regionálna recitačná súťažná prehliadka v
prednese poézie a prózy organizovaná ŠZŠ Ružomberok: 1. miesto D. Facunová (poézia), postup
do krajského kola, „Gaňova Tarnava 2013", krajské kolo recitačnej súťažnej prehliadky v
prednese poézie a prózy: 1. miesto D. Facunová (poézia), „Gaňova Tarnava 2013“, celoštátna
súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy ŠZŠ v Spišskej Novej Vsi: účasť žiačky D.
Facunovej.
Divadelné súťaže: 11. Kubínske divadelné hry „O erb mesta Dolný Kubín“: priamy postup
na krajskú súťaž za divadlo „KNI! HA!“ – žiaci divadelného krúžku pod vedením Mgr. V.
Janíka, Detský divadelný medveď – krajská súťažná postupová prehliadka detskej dramatickej
tvorivosti: účasť žiakov. Športové súťaže: účasť na mestskom 12-hodinovom in-line maratóne,
Sporttubeday – registrácia videa zo športového dňa na škole.
Súkromné bilingválne gymnázium – bolo zriadené v Dolnom Kubíne v roku 2010, jeho
riaditeľkou bola JUDr. Ing. Alena Hrivnáková. Od svojho zriadenia poskytovalo štúdium
realizované spôsobom, ktorý umožňoval štúdium v anglickom jazyku aj žiakom, ktorí sa tento
jazyk na základnej škole neučili. Štúdium je päťročné, pričom prvý rok je určený na výuku
anglického jazyka formou čítania, konverzácií s lektorom, samotnej gramatiky a pod. Po tomto
ročníku získajú študenti rovnaký základ v anglickom jazyku a následné štyri roky prebieha
vyučovanie kľúčových predmetov v anglickom jazyku.
Škola okrem vyučovania v angličtine ponúkala aj možnosti pre získanie ďalších zručností
a skúseností. Súčasťou vzdelávania bol kurz efektívnej sebaobrany alebo kurz mediálnej
komunikácie.
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Na škole pôsobili kvalifikovaní zamestnanci, ktorí na jednotlivých vyučovacích hodinách
vytvárali bezstresové a tvorivé prostredie. Škola vzhľadom na špecifikum jednotlivých odborov
úzko spolupracovala s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva, odborom životného prostredia, s podnikateľskými subjektmi,
ktoré zabezpečujú pre žiakov odborné stáže, odbornú prax v teréne, ako aj prístup do laboratórií.
Vyučovanie bolo zabezpečené v priestoroch bývalej ZŠ Nemocničná.
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu škola organizovala exkurzie, besedy, odborné
prednášky pre študentov k preberanej problematike, olympiády v rámci jednotlivých predmetov,
športové súťaže, návštevy kultúrnych podujatí, krúžkovú činnosť, lyžiarske zájazdy a poznávacie
zájazdy doma a v zahraničí.
CVČ Domček - z dôvodu zákonnej zmeny spôsobu financovania mimoškolských aktivít od
01. 01. 2013 vzniklo v Dolnom Kubíne 8 centier voľného času, na ktoré sa transformovali
Školské strediská záujmovej činnosti pri základných školách. Najviac zmena postihla CVČ
Domček, ktoré už v roku 2012 prešlo značnou racionalizáciou a znižovaním zamestnancov. Na
základe finančných analýz schválili poslanci MsZ jeho návrh na vyradenie zo siete škôl a
školských zariadení. Po súhlasnom rozhodnutí Ministerstva školstva poslanci MsZ zrušili CVČ
k 30. 06. 2013. CVČ Domček bol zrušený pod tlakom dvojtretinového poklesu normatívnych
prostriedkov na 1 žiaka v CVČ a tiež zmenou spôsobu financovania, keď financie prišli na
záujmovú činnosť na Mesto len na žiakov s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne a okolité obce,
odkiaľ deti do CVČ dochádzali, neboli ochotné záujmovú činnosť svojich detí financovať.
Medzi najdôležitejšie argumenty podporujúce zrušenie CVČ patrili vysoké prevádzkové
náklady, ale aj absencia pravidelnej záujmovej činnosti od septembra 2012. Poslanci sa rozhodli
zachovať CVČ pri základných školách, ktoré mali oproti Domčeku viaceré výhody. Prvou boli
nižšie prevádzkové náklady aj fakt, že školy majú k dispozícii učebne, techniku či telocvične.
Oveľa nižšie sú mzdové náklady sú na riadenie CVČ. CVČ pri ZŠ mali bohatú pravidelnú
záujmovú činnosť a žiak má hneď po vyučovaní ponuku záujmového vzdelávania. Posledným
riaditeľom CVČ Domček bol PaedDr. Ján Pečeňák, ktorý v tejto funkcii pôsobil viac ako dve
desaťročia. CVČ Domček bol pokračovateľom činnosti Okresného domu pionierov a mládeže,
založeného v roku 1963. Zrušením CVČ prišli o zamestnanie 4 pedagogickí zamestnanci a 1
nepedagogický zamestnanec.
Zrušením CVČ sa musela vyriešiť aj organizácia predmetových olympiád a športových
súťaží, ktoré CVČ Domček organizovalo. Preto na Mestskom úrade vznikla nová pracovná
pozícia - koordinátor voľnočasových aktivít. Prvým koordinátorom sa stal od septembra 2013
PaedDr. Ján Pečeňák.
Ďalšie udalosti z oblasti školstva v meste:
V piatok 25. januára 2013 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov
Školského internátu pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne na ul. Obrancov mieru za účasti
predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Internát s kapacitou 88 osôb bude
slúžiť študentom Obchodnej akadémie a Strednej zdravotníckej školy. Komplexná rekonštrukcia
pozostávala zo zateplenia budovy, výmeny okien, rekonštrukcie sociálnych zariadení a spŕch,
výmeny podláh a inštalácií nového nábytku. Realizovaním prác sa zlepšili tepelnotechnické
vlastnosti budovy a zvýšil štandard ubytovaných študentov. Celková výška investície dosiahla
sumu 538 tisíc eur, finančné prostriedky boli pridelené z rozpočtu Žilinského samosprávneho
kraja.
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V dňoch 4. a 5. februára 2013 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka základných škôl v
meste: ZŠ J. Matúšku, ZŠ M. Kukučína, ZŠ P. Škrabáka, ZŠ s MŠ Kňažia a Cirkevná spojená
škola A. Radlinského.
Od 15. februára do 15. marca sa uskutočnili zápisy detí do materských škôl, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Dolný Kubín.
V pondelok 25. marca pri príležitosti Dňa učiteľov slávnostne prijal primátor Roman
Matejov 15 pedagógov zo všetkých stupňov a typov škôl na území mesta Dolný Kubín. V
úvodnom príhovore poďakoval učiteľom za roky strávené za katedrou, za úsilie pri výchove a
vzdelávaní, a za dôveru, ktorú vštepovali mladým ľuďom na ich dlhej a neľahkej ceste k vlastnej
samostatnosti.
Ocenenie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní prevzali z rúk
primátora: vychovávateľky materských škôl Stela Mihálová (MŠ Obrancov mieru), Alena
Šprláková (MŠ Na Sihoti) a Andrea Záňová (MŠ Námestie slobody), učitelia základných škôl
Lýdia Jurčová (ZŠ Martina Kukučína), Jana Lonská (Cirkevná spojená škola Andreja
Radlinského), Mária Rábotová (ZŠ Petra Škrabáka) a Tatiana Stanická (ZŠ Janka Matúšku),
ďalej Mária Hrnčiarová zo Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa a stredoškolskí
pedagógovia Vladimír Hrivnák (Súkromné slovensko–anglické gymnázium) a Gabriela Pilková
(Stredná odborná škola obchodu a služieb). Za celoživotnú prácu v školstve ocenil primátor Evu
Bátorovú, Jozefa Macíka, Kvetoslavu Moravčíkovú, Elenu Raclavskú a Petra Takáča.
„Učiteľské povolanie patrí medzi tie, ktorého výsledky dokážu zhodnotiť deti, rodičia
a spoločnosť častokrát až po rokoch. Symbolické ďakujem preto patrí nielen tým dnes
oceneným, ale všetkým pedagógom, ktorí robia náš život zmysluplnejším a šťastnejším" uviedol
na záver prijatia primátor Roman Matejov.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne schválili na mimoriadnom zasadnutí
dňa 27. marca návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
k projektu na rekonštrukciu ZUŠ P. M. Bohúňa, ktorý bude realizovaný v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007–2013. Nadväzne odsúhlasili
použitie rezervného fondu mesta vo výške 34 498,89 EUR na úhradu projektovej dokumentácie
rekonštrukcie ZUŠ.
Mimoriadne učiteľské osobnosti si všíma a už siedmy rok v poradí oceňuje Žilinský
samosprávy kraj (ŽSK). Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal 27. marca podpredseda ŽSK
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Jozef Štrba spolu s riaditeľkou odboru školstva a športu ŽSK Danou Mažgútovou v priestoroch
Domu umenia Fatra v Žiline ocenenia dovedna 63 pedagógom z piatich regiónov ŽSK. Boli
medzi nimi aj pedagógovia z dolnokubínskych stredných škôl: Antónia Bedleková z Obchodnej
akadémie, Viera Ceconíková z Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Dušan Štriffler zo Strednej
odbornej školy obchodu a služieb. ŽSK ich ocenil za významné zásluhy v rozvoji a prezentácii
školy, významné vzdelávacie úspechy, no najmä za dlhoročnú pedagogickú prax s množstvom
úspešných absolventov.
Na renomovanej celoslovenskej Husľovej súťaži Rudolfa Országa v Kremnici dosiahli
vynikajúce umiestnenie žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa. Z deviatich huslistov sa ôsmi umiestnili v
zlatom a jeden v striebornom pásme.
Žiaci 8. B triedy ZŠ Martina Kukučína pod vedením p. učiteľky Kvapilovej obsadili
v celoslovenskom projekte Moja família 2. miesto.
Na cvičnej verzii projektu žiaci pracovali od septembra 2012, v apríli 2013 absolvovali
vedomostný test s úlohami zo sveta financií a on-line hru, ktorá bola simulátorom rodinného
hospodárenia. Hráč v úlohe manažéra rodiny plnil potreby jednotlivých členov domácnosti, riešil
fixné a variabilné výdavky a snažil sa počas hry ušetriť rodine peniaze na vysnívanú dovolenku.
Projekt Moja família organizovala spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko, a.s. Jeho cieľom je
lepšia orientácia detí na finančnom trhu, uvedomenie si hodnoty peňazí a zvýšenie ich
spotrebiteľského a právneho vedomia. V školskom roku 2012/2013 sa do projektu zapojilo
440 škôl.
Okrem vecných cien získali žiaci 8. B zo ZŠ Martina Kukučína finančnú odmenu 200,EUR, ktorú plánujú použiť na exkurziu.

Základná škola Petra Škrabáka na sídlisku Brezovec už niekoľko rokov uplatňuje vo
vyučovaní prvky regionálnej výchovy. Deti pod dohľadom učiteľov spoznávajú históriu Oravy,
oživili tradície starých remesiel (napr. tkáčstva) a v utorok 7. mája slávnostne otvorili
minimúzeum, ktoré príťažlivou formou prezentuje dejiny Oravy a jej významných rodákov,
pričom pevné miesto tu majú predmety ľudovej kultúry.
„Naši mladí ľudia chodia zo zavretými očami, nevedia, akú máme krásnu Oravu, koľko tu
máme pamiatok, a odkiaľ sme vlastne vzišli. V našej expozícii môžu vidieť exponáty od praveku
až po súčasnosť, kroje, keramiku, remeselnícke náradie a informačné panely, ktoré tvoria
sprevodcu po výstave" uviedla autorka expozície Ľubica Chmelíková.
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Súčasťou otvorenia minimúzea bola tradičná žiacka univerzita, počas ktorej staršie deti
sprostredkovali mladším spolužiakom históriu regiónu, folklór, ochutnať mohli aj tradičné
oravské jedlá.
Podľa riaditeľky školy Magdalény Kubisovej bude ZŠ Petra Škrabáka jedným z
overovateľov pilotného programu aktivít globálneho vzdelávania z dejepisu, neskôr aj z
prírodopisu, ktorý na Slovensku zastrešuje nadácia Človek v ohrození.

V českom Ústí nad Orlicí sa v dňoch 8.–11. mája 2013 konal v poradí 55. ročník prestížnej
medzinárodnej Kociánovej husľovej súťaže. V najmladšej vekovej kategórii obsadila vynikajúce
3. miesto Anežka Kurajdová (9 rokov), žiačka p. učiteľky Marty Mikšíkovej zo ZUŠ Ivana
Ballu.
V utorok 21. mája úspešnú huslistku Anežku Kurajdovú v sprievode jej pedagogičky Marty
Mikšíkovej prijal primátor mesta Roman Matejov. Primátor sa Anežke a pani učiteľke
poďakoval za úspešnú reprezentáciu mesta a umeleckej školy na súťažiach v Kremnici, Trnave,
Ústí nad Orlicí aj doma v Dolnom Kubíne, a poprial talentovanej huslistke veľa zdravia a
trpezlivosti v jej umeleckom raste.
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Na pozvanie Základnej umeleckej školy Ivana Ballu zavítala do Dolného Kubína 28-členná
skupina pedagógov a detí z Konzervatória v izraelskom meste Javne.
V Dolnom Kubíne sa Izraelčania zúčastnia súťaží v rámci 18. ročníka Hudobného festivalu
Ivana Ballu a predstavia sa aj počas koncertov pre verejnosť.
Počas oficiálneho prijatia členov delegácie primátorom Romanom Matejovom v utorok
21. mája tlmočil riaditeľ konzervatória Reuven Gutman poďakovanie za milé privítanie a
vyjadril nádej, že spolupráca oboch hudobných škôl bude pokračovať aj v budúcnosti.
Žiaci Základnej umeleckej školy Ivana Ballu vystúpili v izraelskom Jeruzaleme na sérii
vianočných koncertov v decembri minulého roku.

V utorok 21. mája sa začal v poradí 18. ročník Hudobného festivalu Ivana Ballu. Podujatie
pozostáva zo súťaží Klavírna Orava Kláry Havlíkovej, Mladí gitaristi a Husľové talenty (táto
časť prebieha v ZUŠ v Nižnej na Orave).
Festival organizuje Základná umelecká škola Ivana Ballu, v roku 2013 sa na ňom zúčastňuje
189 talentovaných detí z Izraela, Ruska, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska.
Súčasťou programu sú komorné koncerty v tunajšom evanjelickom kostole a v Mestskom
kultúrnom stredisku.
Po júnovej čiastočnej rekonštrukcii materskej školy na ulici Odbojárov na sídlisku Brezovec
dokončila samospráva koncom júla ďalšiu investičnú akciu, a to v materskej škole na Chočskej
ulici na Banisku. Vymenených tu bolo dovedna 14 okien vrátane vonkajších a vnútorných
parapetov a žalúzií, zrealizované boli aj stavebno–technické úpravy medziokenných pilierov.
„Investície do materských škôl sú dvojnásobnou investíciou, pretože ide o budúcnosť našich
detí a kvalitu ich vzdelávania. Zároveň tým zhodnocujeme mestský majetok" uviedol pri tejto
príležitosti primátor Roman Matejov.
Konečná suma čiastočnej rekonštrukcie predstavuje 11 998,64 EUR.
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V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa v utorok 12. 11. 2013 uskutočnil 13. ročník
Burzy stredných škôl. Na podujatí sa predstavilo 15 stredných škôl zo Žilinského,
Banskobystrického, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Po prvýkrát priamo prezentovali svoj
výrobný program aj dolnokubínske firmy MIBA a KLAUKE. Podujatie organizačne pripravilo
Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne.
Strednú odbornú školu obchodu a služieb navštívili 18. a 19. novembra manažéri
rekreačných zariadení z gréckeho ostrova Kos. Okrem prezentácie tamojších hotelov a letovísk
absolvovali pohovor so študentmi, ktorí majú vážny záujem o prax v ich zariadeniach.
„Pre našich žiakov je to vynikajúca príležitosť získať skúsenosti, zdokonaliť sa pri
komunikácii v cudzom jazyku a získať sebavedomie" poznamenal zástupca školy pre praktické
vyučovane Miloš Kramer.
Ponuku dostali študenti odborov čašník – servírka, kuchár a hotelová akadémia. Letná prax
zahŕňa mesiace jún – september.
„Tunajší študenti majú veľmi dobré zručnosti, slušne komunikujú v cudzom jazyku, sme
s nimi spokojní. Chodia k nám už štyri roky a verím, že ešte dlho budú" uviedol Yashar Ardabili,
manažér siete Blue Lagoon Group.
Okrem Grécka majú študenti možnosť absolvovať prax v rekreačných zariadeniach
v Taliansku, Nemecku a Švajčiarsku.
Stredná odborná škola polytechnická v Kňažej bola 3. decembra dejiskom regionálneho kola
Technickej olympiády. Do štvrtého ročníka súťaže sa zapojilo 36 žiakov z 13 škôl z celej Oravy,
ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií podľa veku.
Technická olympiáda pozostávala z dvoch častí: žiaci najprv písali vedomostný test a
následne absolvovali praktickú časť, v ktorej podľa technického nákresu zhotovovali výrobok.
Výsledky:
A kategória (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií)
1. Jozef a Martin Rusnákovci, ZŠ s MŠ Oravská Polhora
2. Dalibor Boldoviak a Andrej Wolf, ZŠ s MŠ Rabča
3. Miroslav Kupčulák a Ján Makúch, ZŠ Hruštín
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B kategória (žiaci 5.–7. ročníka ZŠ, 1. a 2. ročníka osemročných gymnázií)
1. Alžbeta Bandíková, ZŠ Rabčice
2. Lukáš Poláček, ZŠ s MŠ Oravská Polhora
3. Filip Hajdúch, Cirkevné gymnázium A. Radlinského Dolný Kubín
Víťaz z každej kategórie bude reprezentovať Oravu v krajskom kole Technickej olympiády.
Deviataci zo základných škôl z celej dolnej Oravy v polovici decembra absolvovali exkurzie
vo firmách v priemyselnej zóne Mokraď. Cieľom týchto akcií je motivovať mladých ľudí ku
vzdelávaniu v technických smeroch, a to najmä v strojárstve. S nápadom organizovať exkurzie
prišlo mesto v spolupráci s dolnokubínskymi firmami.
Školy v dnešnej dobe chŕlia stovky absolventov v odboroch, v ktorých si nevedia nájsť
uplatnenie. Školský systém na Slovensku už dlhé roky nie je naviazaný na požiadavky trhu
práce. To, čo zanedbal štát, musia teraz naprávať mestá a samotné firmy. Aj vďaka takejto
exkurzii vo fabrike si žiaci vedia lepšie uvedomiť, či sa v budúcnosti chcú alebo nechcú venovať
práci v priemysle.
Žiaci sa mali možnosť zoznámiť s procesom výroby u troch zamestnávateľov: Miba Sinter
Slovakia, Klauke a KAJOmetal.
Dolnokubínske strojárske firmy navyše spolupracujú aj so Strednou odbornou školou
polytechnickou v Kňažej. Študenti majú možnosť získať štipendium, absolvovať odborný výcvik
priamo vo firme či privyrábať si na brigádach mimo vyučovania.
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9 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA OBLASŤ
Systém pomoci a sociálnych služieb Mesta Dolný Kubín vytváral aj v roku 2013 optimálne
zázemie pre seniorov, odkázaných ľudí a znevýhodnené skupiny obyvateľov. V snahe ovplyvniť
demografický vývoj bol zavedený nový účelový príspevok pri narodení druhého (50,- EUR)
a tretieho (100,- EUR) dieťaťa a taktiež príspevok pri dožití šiesteho roku života druhého (50,EUR) a tretieho (100,- EUR) dieťaťa. Peniaze uloží deťom Mesto na vkladnú knižku, vybrať ich
bude možné až po ich nástupe do niektorej z tunajších základných škôl. Takýto model podpory
ďalších detí v rodinách je na Slovensku ojedinelý.
Mesto má spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb, v roku 2012 kolektív Odboru
sociálnych vecí a rodiny MsÚ vypracoval aj Lokálnu stratégiu práce marginalizovaných
komunít. Tieto dva strategické dokumenty pomenúvajú priority ako aj stratégiu pre trvalo
udržateľnú kvalitu sociálnej pomoci a služieb. Prebehla reforma spôsobu stravovania občanov
odkázaných na pomoc a občanov v dôchodkovom veku, stravovanie je zabezpečované v
zmluvných prevádzkach verejného stravovania, čím sa zrušil poradovník čakateľov na
stravovanie v jedálni denného centra.
Mesto Dolný Kubín pokračovalo v debarierizácii Centra pre občanov v budove mestského
úradu zriadením toaliet pre zdravotne postihnutých. V zariadení pre seniorov bolo svojpomocne
vybudované resocializačné centrum a s podporou súkromnej spoločnosti upravené vonkajšie
priestory. Zároveň pokračovala adaptácia pivničných priestorov na zriadenie komunitného centra
pre seniorov v podobe multifunkčnej sály, určenej na cvičenia, konferencie, čaje o piatej a pod.
Kvalita a štruktúra jednotlivých druhov sociálnych služieb bola zachovaná, pričom kvalitu
posilnila aj skupinová a individuálna supervízia sociálnych pracovníkov, ktorí poskytujú sociálne
služby terénnou, ambulantnou a pobytovou formou. Mesto zamestnáva špecialistu na rodiny,
mediátora a supervízora. Je to prvý krok k tomu, aby mesto ako poskytovateľ služieb splnilo
náročné podmienky kvality, ktoré budú kontrolované a vyhodnocované MPSVaR v zmysle
novely zákona o sociálnych službách.
Mesto v sledovanom roku pokračovalo v realizácii projektu Dolný Kubín - mesto bez bariér,
keď okrem konferencie zameranej na viacgeneračnú rodinu so všetkými sociálnymi vplyvmi
prebehlo v spolupráci so základnou organizáciou Slovenského zväzu telesne postihnutých
mapovanie problematických miest v meste a verejne prístupných inštitúcií pod názvom „Relax,
alebo adrenalín na kolieskach“.
V zariadení opatrovateľskej služby bola upravená a predĺžená dráha stoličkového výťahu,
čím sa znížila bariéra pre klientov II. NP zariadenia. V spolupráci s ÚPSVaR a organizáciou
PROSOCIO Orava bol v tomto zariadení inštalovaný schodolez a stropné zdviháky.
Sociálna a komunitná rehabilitácia bola zabezpečená terénnymi sociálnymi pracovníkmi
mesta, financovanými 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 zabezpečené
vlastnou činnosťou.
Mimovládnym organizáciám, ktoré splnili podmienky registrácie, boli vytvorené Mestom
Dolný Kubín priestor na trhu na realizáciu ďalších podporných služieb.
Na základe výberového konanie bola obsadená pozícia zdravotnej sestry, ktorá poskytovala
ošetrovateľskú starostlivosť v prirodzenom prostredí a v zariadení opatrovateľskej služby.
Veľký dôraz Mesto kládlo na vytvorenie podmienok pre seniorov tak, aby mohli zmysluplne
organizovať kultúrno – spoločenské, športové a turisticko – poznávacie aktivity prostredníctvom
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2 denných centier pre seniorov (na ul. Obrancov mieru a v m.č. Kňažia). Aktivity v denných
centrách boli podporované organizačne aj finančne, plánované v spolupráci so samosprávami
satelitných denných centier.

V roku 2013 boli organizované poznávacie zájazdy prostredníctvom denných centier.
V rámci IX. ročníka grantového programu „Šanca pre všetkých“ boli poskytnuté finančné
prostriedky pre Jednotu dôchodcov Slovenska a Slovenský zväz telesne postihnutých vo výške
2 000,- EUR na projekty „Cestovaním spoznávať svet a športom odbúrať stres“. Miestna
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska mala kanceláriu umiestnenú v priestoroch denného
centra, členské schôdze sa tiež uskutočňujú v týchto priestoroch.
Naďalej pokračuje spolupráca s Radou seniorov, ktorá poradným orgánom primátora.
Jej štatút a činnosť propaguje mestská webová stránka.
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 2013 využilo túto formu účelovej pomoci 62 občanov.
Mesto Dolný Kubín sa v sledovanom roku po šiestykrát zúčastnilo prestížnej súťaže Oskar
bez bariér, ktorej organizátorom a vyhlasovateľom je ZMOS. Minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter osobitným listom poďakoval za vysoko humánnu
a kvalitnú pomoc, ktorú Mesto Dolný Kubín vytvára v prospech rodín s deťmi.
V oblasti bytovej politiky Mesto Dolný Kubín malo k 31. 12. 2013 vo vlastníctve
42 nájomných bytov nižšieho štandardu a 129 bytov bežného štandardu. Na účely sociálneho
bývania využívalo aj zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytovali sociálne služby
pobytovou formou s kapacitou 72 lôžok. V súlade so zmluvou o zverení majetku do správy bola
starostlivosť a zabezpečenie služieb spojených s užívaním a prevádzkou 141 bytov zabezpečená
obchodnou spoločnosťou TEHOS, s.r.o. Zvyšných 30 bytov v ubytovni a sociálne bývanie
spravoval priamo odbor sociálnych vecí a rodiny mestského úradu.
V súlade s VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín
a VZN č. 2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín sa žiadosti o sociálne bývanie a poskytnutie
sociálnych služieb pobytovou formou evidovali na odbore SVaR. Z celkového počtu 83 žiadostí
o sociálne bývanie (z toho 8 krízová evidencia osamelí občania, 31 žiadostí krízová evidencia
rodiny s deťmi, 26 sociálne bývanie na určitý čas v zariadení opatrovateľskej služby a 8 sociálne
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bývanie na určitý čas v ubytovni) boli k 31. 12. 2013 vybavené všetky žiadosti. Zo 60 žiadostí
o ubytovanie v mestských nájomných bytoch bolo vybavených 7 žiadostí, 35 nevybavených
a 18 žiadostí bolo vyradených.
V roku 2013 Útvar HK mesta vykonal kontrolu „dodržiavania a uplatňovania pravidiel pri
prideľovaní bytov“ pričom kontrolou neboli zistené nedostatky. Na základe pripomienok správcu
bytového fondu vo vlastníctva Mesta Dolný Kubín, obchodnej spoločnosti TEHOS, s.r.o.,
primátor mesta uložil niekoľko úloh zameraných na zlepšenie situácie v oblasti správy bytového
fondu a súčinnosti medzi Mestom Dolný Kubín, ako vlastníkom a správcom bytového fondu.
Navrhované opatrenia majú za cieľ:
1. Zlepšiť platobnú disciplínu nájomníkov.
2. Ukončiť zmluvy s nájomníkmi, ktorí porušujú ustanovenia platných nájomných zmlúv.
3. V prípade nevyhnutnosti aj súdnou cestou zabezpečiť vysťahovanie nájomníkov, ktorí
byty užívajú bez právneho dôvodu.
4. Zlepšiť ekonomické podmienky pre výkon správy bytového fondu.
5. Zmapovať rôzne možnosti a vybrať optimálny model výkonu správy bytových a
nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín.
Vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny v Správe o situácii v sociálno-bytovej politike mesta
za rok 2013 definoval najvýraznejšie problémy, ktoré je potrebné doriešiť v tejto oblasti:
a. Absencia „Programu rozvoja bývania mesta“, ktorého spracovanie by v súlade
s metodickým pokynom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pomohlo
zadefinovať, akú formu bývania mesto potrebuje, pre akú cieľovú skupinu, v akých
lokalitách a aké podmienky pre výstavbu je potrebné vytvoriť
b. Ustanovenie jasných pravidiel pre výkon správy bytov (práva a povinnosti správcu a jeho
finančné ohodnotenie za výkon správy)
c. Zvýšenie nájomného v nájomných bytoch do zákonom stanovenej maximálnej výšky tak,
aby správca bytového fondu mal dostatok zdrojov na zvýšenie kvality svojej činnosti.
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádašiho Jégého v Dolnom
Kubíne je nemocnicou nadregionálneho významu, s významným podielom pacientov z iných
regiónov.
Politikou zdravotníckeho zariadenia je poskytovať služby, ktoré budú trvalo uspokojovať
požiadavky a potreby pacientov aj ich zdravotných poisťovní. Cieľom je, aby všetky
diagnostické výstupy a terapeutické postupy svojou kvalitou zodpovedali účelu a spĺňali všetky
požiadavky objednávateľa na kvalitu. Zárukou toho je i získanie certifikátu nemocnice podľa
STN EN ISO 9001:2009 v roku 2007. Certifikácia zaviedla poriadok do prevádzkových
poriadkov oddelení, do kontrolnej činnosti kvality prístrojovej techniky a iných organizačných
činností. Jednou z podmienok pridelenia získania certifikácie v oblasti zdravotníctva bola aj
rekonštrukcia operačných sál tak, aby vyhovovali európskym normám.
V roku 2013 mala nemocnica inančných podporovateľov, ktorí svojimi finančnými darmi
v celkovej sume 14 150,- EUR podporili myšlienku nákupu transezofageálnej sondy pre interné
oddelenie. Medzi najvýznamnejších darcov patrili Združenie Biela Orava (2 000,- EUR), obce
Kraľovany, Dlhá nad Oravou a Istebné a firma Glaxosmithkline (po 1 000,- EUR).
Na zlepšenie poskytovaných služieb interného oddelenia nemocnice prispelo čiastkou
5 000,- EUR aj mesto Dolný Kubín. Mesto zároveň stavebnými úpravami vyriešilo problematiku
bezpečnosti chodcov a organizácie dopravy pred vstupom do polikliniky.
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Chátrajúci objekt po bývalom policajnom oddelení na ulici Odbojárov na sídlisku 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.
Riaditeľom Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Dolný Kubín (ŠVPÚ) bol
MVDr. Peter Mydlo. ŠVPÚ sa organizačne členil na 6 odborov, z ktorých 5 zabezpečovalo
odbornú činnosť a odbor ekonomiky ekonomickú agendu a správu ústavu. K 31.12.2013 ústav
zamestnával 88 zamestnancov, z toho v skúšobnom laboratóriu Dolný Kubín 71 a v skúšobnom
laboratóriu Prešov 17 zamestnancov.
Kvalita a objektivita poskytovaných služieb bola garantovaná každoročným preverovaním
a posudzovaním akreditačnými orgánmi (SNAS Bratislava), zástupcami Referenčných
laboratórií EÚ (ďalej len „EURL“), komisiami EÚ, ako aj ostatnými medzinárodnými a
národnými odborníkmi. Počas roka 2013 bol ŠVPÚ naďalej držiteľom Osvedčenia o akreditácii
č. S-117 (SNAS).
V roku 2013 bolo celkovo v laboratóriách ŠVPÚ zavedených a zvalidovaných 19 nových
parametrov, z toho 11 bolo zaradených do flexibilného rozsahu akreditácie. Okrem zavádzania
nových parametrov skúšobné laboratórium Dolný Kubín využívalo flexibilný rozsah aj na zmenu
rozsahov a neistôt v už zavedených parametroch. V mesiaci február bol komisiou EURL
v organizácii vykonaný inšpekčný audit zameraný na skúšobnú činnosť v rámci vyšetrovania
mykotoxínov a ťažkých kovov. V mesiaci júl bol úspešne vykonaný pravidelný ročný dohľad
akreditačnými orgánmi (SNAS Bratislava) v skúšobnom laboratóriu Prešov. V mesiaci
september prebehol audit inšpektorov FVO, ktorý sa zaoberal kvalitatívnymi a kvantitatívnymi
skúškami geneticky modifikovaných organizmov (GMO), systémom výkonu úradnej kontroly
geneticky modifikovaných organizmov vrátane ich zámerného uvoľňovania do životného
prostredia. Audítori EURL vyhodnotili obidva audity veľmi pozitívne a označili laboratóriá za
vysoko odborne zdatné, na výbornej technickej a personálnej úrovni. Spôsobilosť laboratórií
ŠVPÚ bola v roku 2013 overená v 92 organizovaných medzilaboratórnych porovnaniach, a to u
zahraničných (cca 90 %) a domácich organizátorov medzilaboratórnych testov
spôsobilosti/medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v približne 276 parametroch.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) uzavrelo v roku 2013 so
ŠVPÚ Dolný Kubín Kontrakt č. 329/2012-520-MPRV SR na riešenie a realizáciu programov
a úloh podľa schváleného vecného a časového harmonogramu v celkovej výške 1 051 424,- EUR
s nasledovným členením: 1. Veterinárna prevencia a ochrana - zámerom programu bola
veterinárna prevencia a ochrana so zameraním na skúšanie a vyšetrovanie vzoriek v rozsahu
platných metodických pokynov v oblasti zdravia zvierat a ochrany štátneho územia proti
zavlečeniu nákazlivých chorôb. Výška bežného transferu: 204 441,- EUR. 2. Potravinový dozor
so zameraním na skúšanie a vyšetrovanie vzoriek potravín a surovín rastlinného a živočíšneho
pôvodu v rozsahu metodických pokynov platných pre rok 2013. Výška bežného transferu:
693 877,- EUR. 3. Diagnostika a skúšanie potravín so zameraním na zabezpečenie činností
Národných referenčných laboratórií v roku 2013. Výška bežného transferu: 153 106,- EUR.
Úpravy kontraktu sa týkali presunu finančných prostriedkov vo výške 50 000,- EUR
z Potravinového dozoru na Veterinárnu prevenciu a ochranu a navýšenia kontraktu o čiastku
12 963,- EUR.
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ŠVPÚ zabezpečoval svoju činnosť z príspevku z rozpočtu zriaďovateľa (MPRV SR)
a z vlastných zdrojov. V roku 2013 došlo k poklesu tržieb oproti roku 2012 o 126 928,- EUR,
z čoho pokles tržieb u ostatných subjektov predstavoval 97 421,- EUR.
V rámci výkonov vykonal ŠVPÚ v sledovanom roku 126 844 vyšetrených vzoriek
a 200 922 vyšetrení.
OZ EDUKOS do roku 2013 vstupovalo s tromi rozpracovanými projektmi: Projekt
programu Grundtvig – Učenie pre druhú šancu, Projekt programu SFM – Probačné programy v
sociálnej práci v trestnej justícii a Pilotný projekt ESF Cesta z bludného kruhu.
Vo februári 2013 dostalo OZ dotáciu z VÚC vo výške 4 149,- EUR a v apríli uspeli na
ÚPSVaR a získali zmluvu na realizáciu výchovných opatrení vo výške 14 000,- EUR. V
priebehu roka mali prácu zameranú na oblasti:
1. Podpora, sprevádzanie a poradenstvo – tvoril základ celej práce. Sústreďovali sa na pomoc
pri vybavovaní príspevkov, dávok, sociálne a finančné poradenstvo a iné záležitosti podľa
individuálnej potreby klienta. V tejto oblasti pracovali celkovo so 70 klientmi. Psychologické
poradenstvo a podpora bola poskytnutá 49 klientom na 135 stretnutiach.
V spolupráci s OZ Priestor pre život sa podarilo úspešne pomôcť klientom „bez domova“ vo
vybavení dôchodkov, rôznych dávok a riešení ich problémov so zadlženosťou. Za najväčší
úspech považujú, že jednému klientovi, ktorý netušil, že je tzv. “biely kôň“ – konateľ
spoločnosti, sa podarilo v spolupráci s CPP v Žiline a OPZ v Martine zabezpečiť jeho výmaz
z obchodného registra. Následne bol zaradený ako invalid do sociálneho systému.
2. Realizácia sociálnych výcvikov v rámci alternatívnych trestov - realizovali 2 takéto
programy vo februári a septembri. Financované boli z projektu Cesta z bludného kruhu. Oba
sa konali na OS v Žiline v spolupráci s PMU z okresov Námestovo, Považská Bystrica,
Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín a absolvovalo ich 26 osôb.
3. Realizácia výchovných programov pre deti a mládež - na základe kontraktu s ÚPSVaR
pracovali s 5 mladistvými a ich rodinami. Práca bola zameraná na doučovanie
z neprospievajúcich predmetov, kontrolovanie a monitorovanie pravidelnej dochádzky do
školy, vedenie k plneniu si svojich povinností vyplývajúcich z návštevy školy (písanie
domácich úloh, kontrola poznámok a pod.). Toto zabezpečovali prostredníctvom pravidelných
konzultácií s príslušnými pedagógmi. Ďalšou prácou bolo vedenie detí k preberaniu
zodpovednosti za svoje konanie a správanie, zlepšovanie komunikačných zručností. Sociálne
a právne poradenstvo bolo poskytnuté rodinám s dôrazom efektívnej komunikácie v rodine,
motivovanie detí k zmysluplného trávenia voľného času, plneniu si základných povinností.
Bežnou praxou boli pravidelné návštevy rodín, ktorým sa niektorí rodičia bránili
a uprednostňovali styk s dieťaťom v prostredí zariadenia (malé priestory, zlé podmienky).
V mesiaci júl zorganizovali pre chlapcov výlet do Roháčov, v októbri víkendový pobyt
zameraný na relax, ale aj osobnostné skupinové posilňovanie chlapcov.
4. Národné projekty - realizovali 2 partnerské nadnárodné projekty. V rámci projektu „Učenie
pre druhú šancu“ programu Grundtvig v mesiaci marec navštívili 9 účastníci EDUKOS
partnerskú organizáciu v Estónsku. Následne tvorili spoločne brožúru príkladov dobrej praxe
z oblasti vzdelávania vo väzniciach. Okrem toho boli preložené najzaujímavejšie materiály,
získané zo študijných pobytov. Projekt skončil v júli a jeho hodnotenie národnou kanceláriou
v Grundtvig v Bratislave, v oblasti šírenia príkladov dobrej praxe, bolo: excelentný.
Druhý projekt napriek prvotným problémom sa rozbehol veľmi úspešne. V júni zorganizovali
medzinárodnú konferenciu v Bratislave pod záštitou ministra spravodlivosti a účasti
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významných expertov nielen zo Slovenska, ale aj Švajčiarska (Daniel Fink, Luisella de
Matini) a Česka (Pavel Štern, Peter Fojert). Od 3. novembra do 7. novembra 9 expertov
projektu absolvovalo študijný pobyt vo Freibourgu, Švajčiarskom centre vzdelávania
probačných úradníkov.
5. Práca v ústavoch - Na základe dohôd o spolupráci, projektov Rady pre prevenciu kriminality
a Cesta z bludného kruhu začali pracovať s osobami vo výkone trestu. Sústredili sa na zmenu
správania a uvedomeniu si a odstráneniu príčin páchania trestnej činnosti. V spolupráci s OD
IKEA zabezpečili programy rozvoja manuálnych zručností v UVTOS Sučany, Dubnica nad
Váhom, Ružomberok a Ilava. Najlepšie práce boli vystavené v ústavoch na viditeľnom
mieste, aby boli inšpiráciou a motiváciou pre ostatných. V rámci tohto programu vydali
informačnú brožúru pre odsúdených, ktorí sa obracajú písomne na združenie z rôznych
ústavov po Slovensku so žiadosťou o pomoc a poradenstvo.
6. Publikačná činnosť - okrem priebežných správ o prebiehajúcich aktivitách v regionálnych
médiách pravidelne informujú aj na svojej webovej stránke, konferenciách a seminároch.
7. Projektová činnosť - je jedna z dôležitých činností združenia, pretože bez podporených
projektov nemajú zdroje na fungovanie. Pravidelne do konca júna bežného roka zasielajú
žiadosť na ŽSK o podporu poradenskej činnosti. Koncom februára vyhlasujú výzvy ÚPSVaR
na opatrenia SPO, do ktorých sa pravidelne zapájajú. Koncom roka predkladajú projektové
žiadosti na dotácie. V roku 2013 okrem toho získali len dotáciu Rady pre prevenciu
kriminality na OÚ Žilina vo výške 1 000,- EUR (z požadovaných cca 11 000,- EUR) z
ktorého financovali kurzy manuálnych zručností v ÚVTOS v Sučanoch a 400,- EUR dotáciu
mesta na prácu s deťmi.
8. Partnerská spolupráca - naďalej rozvíjali existujúce partnerstvá, ktoré vyplývajú z práce
s cieľovou skupinou. Išlo predovšetkým o ÚPSVaR, PMU-OS kraja, ÚVTOS – okrem už
stálych partnerov z tejto oblasti pribudli partneri z Ilavy a Dubnice nad Váhom, OD IKEA,
miestna samospráva.
9. Pedagogická činnosť – pedagogická činnosť je orientovaná ako záťažová činnosť. Žiaľ,
pozostáva z poskytovania rozhovorov, dotazníkov, výskumov pre študentov, ktorí tieto
informácie využívajú len „pasívne“, teda do svojich záverečných prác. Zamestnancov takáto
činnosť oberá o veľký kus pracovného času. Do budúcnosti navrhujú ako riešenie túto formu
práce usmerniť tak, aby bola pre študenta aktívnou časťou (priama práca s klientom)
a v neposlednom rade aj finančné ocenenie daného zamestnanca.
Budúcnosť pre EDUKOS sa neukazuje pozitívne z dôvodu nejasného finančného zabezpečenia.
Ďalšie udalosti z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí:
V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. Nadášiho – Jégého v pondelok
4. februára 2013 slávnostne otvorili zrekonštruované RTG pracovisko. Nový digitálny
röntgenový prístroj využíva systém bezfilmovej technológie, poskytuje vysokú kvalitu obrazu
neporovnateľnú s klasickým röntgenom, navyše usporí viac ako 100 tisíc EUR ročne, ktoré sa
vynakladali na nákup filmov do klasických röntgenov. Výhodou je i pokles radiačnej záťaže
vyšetrovaných pacientov. Prístroj je šetrný k pacientovi aj k životnému prostrediu.
„Získaný obraz je možné ľahko archivovať v digitálnej podobe, je kedykoľvek prístupný
v nezmenenej kvalite k porovnávaniu nálezov v rôznych časových obdobiach, je prístupný
ostatným užívateľom na jednotlivých oddeleniach. Naše RTG pracovisko je navyše súčasťou
T3 komunikačného centra, čo umožňuje konzultácie a výmenu obrazovej a textovej
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dokumentácie s ostatnými odbornými zdravotníckymi zariadeniami v rámci celej republiky"
povedal riaditeľ nemocnice Jozef Mintál.
Financie na rekonštrukciu vo výške 110 000,- EUR poskytol zriaďovateľ – Žilinský
samosprávny kraj. „Dolnooravská nemocnica sa okrem najmodernejších centrálnych operačných
sál, ktoré slúžia pacientom už viac ako 3 roky, môže pochváliť aj zrekonštruovaným RTG
pracoviskom. Aj vďaka tomu poskytuje špičkovú zdravotnú starostlivosť nielen pre obyvateľov
Oravy, ale i celého kraja. Takáto investícia je jednou z najlepších, lebo je to investícia do
zdravia" uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.
Okrem zrekonštruovaného RTG pracoviska prezentovali zdravotnícki pracovníci aj nový
stacionárny sonografický prístroj v hodnote 45 000,- EUR. Ten slúži na účely včasnej
diagnostiky a bol zakúpený z vlastných zdrojov nemocnice.
V pondelok 22. apríla podpísali primátor Roman Matejov a riaditeľka tunajšieho Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Zuzana Kršková Memorandum o spolupráci na roky
2013-2014.
„Základom spolupráce je vzájomná podpora projektu Dolný Kubín – mesto rodiny, ktorý
poslanci Mestského zastupiteľstva schválili v decembri 2012" povedal o memorande jeho
zostavovateľ, vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny mestského úradu Jozef Gruchalák.

Obojstranná spolupráca a rozvoj vzťahov majú pomôcť plánovať a koordinovať sociálny
rozvoj mesta, pričom budú rešpektovať národné priority sociálnej politiky pre jednotlivé cieľové
skupiny obyvateľov.
„Spoločne vieme lepšie využiť možnosti, ktoré máme, pri podpore viacgeneračnej rodiny,
upriamiť pozornosť ľudí na to, že takéto súžitie má opodstatnenie aj výhody, o.i. pri prevencii
protispoločenských javov" zdôraznila riaditeľka ÚPSVaR Zuzana Kršková.
Najbližšie čaká pracovný tím tvorba strategických dokumentov – Kódexu ochrany rodiny
a Kódexu ochrany detí. Na ich vypracovaní sa budú podieľať inštitúcie samosprávne, štátne
a neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej sfére.
„Čoraz častejšie rezonuje v spoločnosti požiadavka sociálnoprávnej ochrany nielen detí, ale
najmä starších ľudí. Verím, že jedným z výsledkov práce zdatného tímu ľudí bude moderné
Komunitné centrum, ktoré bude tieto úlohy riešiť nielen na miestnej, ale aj na regionálnej
úrovni" uviedol primátor Roman Matejov.
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Dolný Kubín navštívil v stredu 24. apríla Maroš Balog, pracovník Regionálnej kancelárie
Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR so sídlom v Banskej Bystrici. S
primátorom Romanom Matejovom a vedúcom Odboru sociálnych vecí a rodiny MsÚ Jozefom
Gruchalákom rokoval o aktuálnych projektoch, nových aktivitách či o odpočte Lokálnej stratégie
komplexného prístupu k marginalizovanej rómskej komunite.
Podľa slov Maroša Baloga je Dolný Kubín modelovou samosprávou, ktorá dokazuje,
že motivačné faktory, najmä práca, a prepracované nástroje sociálnej pomoci sú efektívne aj pri
napĺňaní Národnej stratégie integrácie Rómov, ktorú schválila Vláda Slovenskej republiky.

Členská schôdza dolnokubínskeho Denného centra sa v stredu 24. apríla niesla v
slávnostnom duchu. Po plánovanej rekonštrukcii, ktorá prebiehala od marca, sa seniori po prvý
raz zišli v rozšírených priestoroch zasadacej miestnosti.
„Máme 272 členov a konečne sa všetci pomestíme. Veľmi sa tomu tešíme, pretože teraz
môžeme plánovať väčšie akcie, klubovú činnosť alebo spoločenské podujatia" neskrývala
spokojnosť predsedníčka samosprávy Denného centra Mária Chrenová.
Vyvrcholením stredajšieho programu bolo stavanie tradičného mája v záhrade Denného
centra.
Najbližšou spoločnou akciou dolnokubínskych seniorov bude návšteva divadelného
predstavenia najstaršej stálej slovenskej scény – v Trnave 28. mája.
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Na pracovnú návštevu mesta zavítala v utorok 28. mája delegácia z Ústeckého kraja v
Českej republike. Jej členovia pôsobia v sociálnej oblasti, a tak ich zaujímali predovšetkým
postupy a návody na riešenie problémov, ktoré sú v oboch republikách podobné.
Podľa slov pracovníka Úradu vlády Českej republiky, odboru pre sociálne začleňovanie
v rómskych komunitách Filipa Pospíšila je Dolný Kubín inšpiratívny v oblasti adresnosti
sociálnej pomoci, v riešení núdzového bývania a v úzkej spolupráci samosprávy a štátnej správy.

V utorok 28. mája boli v Nitre slávnostne vyhlásené výsledky 9. ročníka Oskara bez bariér.
Organizátorom a vyhlasovateľom tejto prestížnej súťaže je Združenie miest a obcí Slovenska.
Oskar bez bariér je zameraný na ocenenie tých samospráv, ktoré venujú zvýšenú pozornosť
zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným skupinám občanov, rozvoju ich životných
podmienok a plnej integrácii do života spoločnosti. Mesto Dolný Kubín sa zapojilo do súťaže po
šiestykrát. Roku 2007 získalo hlavné ocenenie.
„Tentokrát sme sa prihlásili s aktivitami v štyroch oblastiach. Vlani sme dobudovali
bezbariérové toalety v centre pre občanov na Mestskom úrade, zaviedli systém stravovania pre
seniorov v blízkosti ich bydliska v šiestich zmluvných prevádzkach, pokračujeme v
prevádzkovaní chráneného pracoviska pri monitoringu kamerového systému mestskej polícii a
trvalo podporujeme mimovládne organizácie a občianske aktivity cez grantový program Šanca
pre všetkých. Hodnotiacu komisiu zaujal aj náš nový softvér na skvalitnenie a zefektívnenie
sociálnych služieb, ktorý uľahčuje ich objednávanie klientom aj terénnym sociálnym
pracovníkom" ozrejmil detaily projektu vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny Mestského
úradu Jozef Gruchalák.
Odborná komisia, ktorá hodnotila prihlášky do súťaže, odporučila Mesto Dolný Kubín po
šiestykrát za sebou do finále. Hlavnú cenu napokon získalo mesto Brezno za systematické
odstraňovanie architektonických bariér.
„Pri prezentácii projektov počas slávnostného večera odznel názov Dolný Kubín
sedemnásťkrát. Moderátor nás aj na základe toho označil za mesto inšpiratívne pre iných, za
inštruktora pri realizácii sociálnych služieb. Vnímam to ako dôkaz dlhodobej koncepčnej práce
našej samosprávy v tejto oblasti. Patrí za to poďakovanie všetkým pracovníkom zo sociálnej
sféry,“ zhodnotil finálový večer primátor Roman Matejov.
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V stredu 28. mája odovzdal primátor Roman Matejov riaditeľovi Dolnooravskej nemocnice
s poliklinikou Ladislava Nádašiho – Jégého Jozefovi Mintálovi dar v podobe symbolického šeku
na 5 000,- EUR.
„Vo februári zakúpila nemocnica nový stacionárny sonografický prístroj. Ten slúži na účely
včasnej diagnostiky a prevencie srdcovocievnych ochorení, ktoré majú stále najvyšší podiel
v úmrtnosti na Slovensku. K prístroju plánujeme dokúpiť ešte špeciálnu kardiosondu a príslušný
softvér, na tento účel bude použitý dar mesta" ozrejmil riaditeľ NsP Jozef Mintál.
Kapitálovú dotáciu pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou Ladislava Nádašiho–Jégého
schválili poslanci Mestského zastupiteľstva na aprílovom rokovaní.

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi prijal vo štvrtok 13. júna t.r. primátor Roman
Matejov siedmich viacnásobných darcov krvi. Poďakoval sa im za ich osobný príspevok pomoci
človeku, ktorý je zároveň neoceniteľnou službou pre celú spoločnosť.
Ďakovný list prevzali z rúk primátora držitelia diamantovej Jánskeho plakety (udeľuje sa za
80 odberov) Ľudovít Grísa a Ján Sloboda a nositelia zlatej Jánskeho plakety (udeľuje sa za
30 odberov u žien a za 40 odberov u mužov) Mária Maďaryová, Miroslav Horák, Štefan Jurčák,
Ján Rabada a Matej Štajer.
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„Biela farba a červený kríž symbolizujú nádej pre pacientov, chorých a trpiacich. Vaše
rozhodnutie a vaša krv pomohli konkrétnym ľuďom, možno im zmenili osud a zachránili život.
Som rád, že aspoň symbolicky môžem v mene všetkých obyvateľov nášho mesta oceniť vašu
dlhoročnú nezištnú pomoc," uviedol primátor.

V areáli Penziónu Koliba sa v stredu 19. júna konal športový deň tunajšej Základnej
organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých.
V úvode podujatia udelila ZO certifikát bezbariérovosti Lekárni u Anjela, čím sa táto stala
po Penzióne Koliba druhou prevádzkou v meste, ktorá môže svoje priestory označiť
charakteristickým logom štvorlístka. Nasledovalo zápolenie v športových súťažiach a po nich
vydarený kultúrny program.
Podujatie podporilo Mesto Dolný Kubín z grantového programu Šanca pre všetkých.
Na Futbalovom štadióne MUDr. Ivana Chodáka sa v piatok 21. júna konali Okresné
športové hry seniorov, ktoré po organizačnej stránke pripravila Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Dolnom Kubíne. Pretekov sa zúčastnili seniori z Dolného Kubína,
Zázrivej, Sedliackej Dubovej a poľského partnerského mesta Limanowa. Prítomní súťažili v
šprinte, streľbe zo vzduchovky, vrhu guľou, hode granátom na diaľku a na cieľ, pre ženy bola
pripravená špeciálna disciplína – hod kuchynským valčekom na diaľku. Hier sa zúčastnilo
dovedna 70 športovcov, najstarší účastník mal 82 rokov.
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Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Dolnom Kubíne zorganizovala
14. júna autobusový zájazd. V rámci neho účastníci navštívili Slanický ostrov umenia a Galériu
Márie Medveckej v Tvrdošíne, čím získali zaujímavé poznatky z kultúry. Ďalšie zážitky a
energiu načerpali počas pobytu v termálnom kúpalisku v Oraviciach.
V sobotu 3. augusta navštívili seniori z Dolného Kubína svojich partnerov z poľského mesta
Limanowa. Zoznámili sa s kultúrnymi pamiatkami Limanowej a Nového Sączu, tí zdatnejší
vystúpili ku krížu na mestskej hore, ktorá je symbolom návštevy pápeža Jána Pavla II.
v Limanowej.
Obidve podujatia boli spolufinancované z grantového programu Mesta Dolný Kubín Šanca
pre všetkých v rámci projektu Aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami.
Mesto Dolný Kubín získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 48 166,90 EUR
z Európskeho sociálneho fondu na projekt pod názvom Aktívne starnutie seniorov.
„Pôjde o cyklus vzdelávaní, ktorý vychádza z požiadaviek a každodennej skúsenosti
seniorov. Tieto aktivity by mali zabezpečiť skvalitnenie ich života, väčšiu samostatnosť,
nezávislosť a aktívne pôsobenie v našej spoločnosti" uviedol primátor Roman Matejov.
Rozsiahly blok kurzov je zameraný na prácu s počítačom. Seniori by mali hravou formou
získať základné skúsenosti pri internetovej komunikácii, písaní mailov, naučia sa robiť úhrady
cez internet banking, komunikovať prostredníctvom verejných sietí a pod. Ďalšie okruhy
vzdelávania budú zamerané na starostlivosť o zdravie, výživu, organizovanie dobrovoľníckych
činností alebo ochranu pred rôznymi formami psychického násilia a vydierania.
„Aktivity boli vybrané tak, aby boli pre seniorov zvládnuteľné a aby sa dali využiť v bežnom
živote. S prípravnou fázou projektu sme už začali, robíme verejné obstarávanie, samotné
školenia by mali začať v novembri tohto roku" spresnila projektová manažérka Mestského úradu
Beáta Valeková.
Náklady na projekt predstavujú 50 702,- EUR, spolufinancovanie samosprávy predstavuje
5 %, teda 2 535,10 EUR. Finančné prostriedky budú použité na nákup výpočtovej, obrazovej
a zvukovej techniky a na nákup literatúry k jednotlivým vzdelávacím okruhom. Realizácia
projektu bola rozvrhnutá na 18 mesiacov, ukončený by mal byť v decembri budúceho roku.
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Členovia Zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne si na sobotné popoludnie dohodli
pracovnú prechádzku. Ich cieľ bol jasný.
„Chceme poukázať na fyzické bariéry v uliciach nášho mesta a apelovať na ich odstránenie"
uviedla predsedníčka zväzu Ružena Sekerková.
Trasa viedla od radnice smerom na sídlisko Bysterec. Na prácu v terénne sa dal nahovoriť aj
primátor Roman Matejov, prednosta mestského úradu Vladimír Adamec a vedúci odboru
sociálnych vecí a rodiny mestského úradu Jozef Gruchalák.
„V dlhodobej koncepcii mesta je bariéry nielen odstraňovať, ale všímať si a oceňovať aj iné
organizácie a inštitúcie, ktoré odstraňovanie bariér podporujú" prezradil Jozef Gruchalák.
Cesta mala dve oficiálne zastávky. Prvou z nich bolo sídlo polície. Členovia zväzu s
podporou samosprávy adresovali policajnému zboru otvorený list, v ktorom žiadali o
vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy. S rovnakým cieľom prišla výprava aj do
Aquarelaxu. V tomto prípade je problémom vstup do plaveckého bazénu.
Podnetnú debatu o situácií v meste dopĺňali aj postrehy a názory okoloidúcich. Bariéry totiž
nie sú prekážkou len pre vozičkárov a ľudí s telesným či zmyslovým postihnutím. Týkajú sa aj
rodičov s malými deťmi v kočíkoch, tehotné ženy, seniorov či cestujúcich s objemnou batožinou.
Bezbariérovosť by sa totiž mala chápať ako prvok bezpečnosti a komfortu pre nás všetkých.
Členovia zväzu telesne postihnutých sa chcú pri rovnakej akcii stretnúť opäť o rok. Chcú
jednak zhodnotiť nápravu v spomínaných objektoch, ako aj poukázať na ďalšie bariéry,
ktoré musia denno-denne prekonávať.
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Vo štvrtok 3. októbra odovzdal predseda Združenia miest a obcí Dolná Orava (ZMODO)
Roman Matejov riaditeľovi Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou Ladislava Nádašiho–Jégého
Jozefovi Mintálovi dar v podobe symbolického šeku na 500,- EUR.
Financie sú určené na prístrojové dovybavenie nemocnice formou nákupu novej prístrojovej
techniky – transezofageálnej sondy. Táto sonda bude slúžiť najmä pre interné, ale aj ďalšie
oddelenia nemocnice na vyšetrenia vnútorných orgánov. Jej výhodou je niekoľkonásobne vyššia
rozlišovacia schopnosť.
„Tunajšiu nemocnicu navštevujú predovšetkým obyvatelia Oravy, preto nám záleží na tom,
aby skvalitňovala služby. Okrem toho patrí medzi najväčších zamestnávateľov v regióne, takže
tých dôvodov na podporu je hneď niekoľko. Som presvedčený, že tento dar nebude posledný,
viaceré obce už avizovali, že nákup prístrojového vybavenia podporia finančným darom" uviedol
pri tejto príležitosti predseda ZMODO Roman Matejov.
Dar pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou Ladislava Nádašiho–Jégého vo výške 500,EUR schválili členovia ZMODO na zasadnutí v pondelok 30. septembra.
Vo utorok 15. októbra navštívil primátor Roman Matejov najstaršiu občianku Dolného
Kubína p. Annu Mužilovú. Zablahoželal jej k 101. narodeninám, ktorých sa dožila v zdraví a
obdivuhodnej duševnej kondícii. Pri tejto príležitosti odovzdal primátor jubilantke dar –
skladaciu chodúľku – ktorá by jej mala uľahčiť pohyb.
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Dňa 16. októbra sa v Mestskom kultúrnom stredisku stretli tunajší odborníci v oblasti
sociálnej práce. Odborná konferencia, ktorú organizuje mesto Dolný Kubín, každý rok prináša
nové témy. Rokovanie bolo tentokrát zamerané na podporu viacgeneračnej rodiny.
Diskusnými príspevkami sa do konferencie aktívne zapojili zamestnanci štátnej správy,
mestského úradu, neziskové organizácie, združenia či jednotlivci. Prítomní sa zhodli v jednom –
poriadok a nápravu je možné dosiahnuť iba spoločnými silami a pri uplatňovaní všetkých
nástrojov sociálnej politiky.
Súčasťou konferencie bol aj spoločensko-kultúrny program vo večerných hodinách.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším mesto zorganizovalo koncert ako symbolické poďakovanie
tým skôr narodeným. Na pódiu vystúpil akordeónový súbor Amandolo a hudobná skupina SBand z Námestova.

V dňoch 18.–19. októbra sa v chorvátskom meste Osijek konala konferencia pod názvom
Európske fondy – výzvy a možnosti. Medzi viac ako 240 účastníkmi podujatia bola jediná
zahraničná delegácia – z Dolného Kubína. Jozef Gruchalák a Peter Janotík z odboru sociálnych
vecí a rodiny mestského úradu rozprávali o podmienkach Európskeho sociálneho fondu, terénnej
práci, chránených dielňach, aktivačných prácach a pod.
„Chorvátsko ako nový člen Európskej únie má možnosť čerpať nemalé finančné zdroje
z eurofondov. Podmienky sú prísne, nechcú robiť chyby a chcú pretaviť túto príležitosť do
zmysluplných fungujúcich projektov. Naše poznatky zo sociálnej oblasti ich veľmi zaujímali, už
aj preto, že momentálna miera nezamestnanosti tam dosahuje 25 %, čo vytvára nesmierny tlak na
všetky sféry spoločnosti" vysvetlil Jozef Gruchalák, vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny
mestského úradu.
Konferencie v Osijeku sa zúčastnili zástupcovia miest a obcí, tretieho sektora, regionálnych
rozvojových agentúr, bánk a tamojších ministerstiev priemyslu a obchodu, regionálneho rozvoja
a tiež práce a sociálnych vecí.
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Praktická časť projektu pod názvom Aktívne starnutie seniorov v meste Dolný Kubín sa
začala 18. novembra. Samospráva pri príprave vychádzala z požiadaviek občanov na vzdelávacie
aktivity podľa ich potrieb.
„Momentálne začíname školenia na počítačoch, do konca januára si takto rozšíria znalosti
dve skupiny seniorov, ďalšie 3 skupiny plánujeme školiť od februára do konca apríla" vysvetlila
projektová manažérka Mestského úradu Beáta Valeková.
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10 ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA
V meste Dolný Kubín aktívne pôsobilo niekoľko športových klubov, ktoré pokrývali rôzne
športové aktivity: ŠKP Dolný Kubín – vodné športy, Mestský futbalový klub, Stolnotenisový
klub Dolný Kubín, Mestský hokejový klub Dolný Kubín, Mestský plavecký klub Dolný Kubín,
Elkop WLC Dolný Kubín, I.M.P.A- FC Dynamic Dolný Kubín, Športový klub Meteor Dolný
Kubín, ŠK Kubínska hoľa, Karate klub Dolný Kubín, Mestský šachový klub, Horolezecký klub
JAMES, Kickbox klub Dolný Kubín, Oravská šípka, Žatva 90, MŠK Hviezda, TJ Kubínska
hoľa, Klub slovenských turistov Orava Dolný Kubín, Cykloklub Dolný Kubín, Kubínske
bedmintonové šelmy, TJ Orava, Horská služba Orava, Spolok priateľov stolného tenisu a ďalšie.
Jednotlivé športové kluby využívali na svoju činnosť nasledovné športoviská: Futbalový
štadión MUDr. Ivana Chodáka, Zimný štadión, Športová hala Gymnázia P. O. Hviezdoslava,
R-bike spinning centrum, futbalové ihrisko s umelou trávou, ihrisko s umelou trávou a plážové
ihrisko pri zimnom štadióne, viacúčelové ihrisko na ul. Nemocničná, telocvične pri SOŠ
polytechnickej Dolný Kubín - Kňažia, pri Obchodnej akadémii, pri SOŠ obchodu a služieb, pri
ZŠ Petra Škrabáka, pri ZŠ s MŠ Kňažia, pri ZŠ Martina Kukučína a pri ZŠ Janka Matúšku.
Dňa 10. februára 2014 sa v MSKS v Dolnom Kubíne konalo slávnostné oceňovanie
Najúspešnejšieho športovca a najúspešnejšieho kolektívu mesta Dolný Kubín za rok 2013. Z rúk
primátora Mgr. Romana Matejova prebrali ocenenia:
Najúspešnejší športovec mesta za rok 2013 Peter Tatarka, kulturistika, FC Dynamic Dolný
Kubín.
Ďalší úspešní športovci: Peter Kokoška a Iveta Slavkovská, kulturistika, FC Dynamic Dolný
Kubín; Tomáš Rusina, hokej, MHK Dolný Kubín; Martin a Jakub Stanovskí, vodný slalom, ŠKP
vodné športy Dolný Kubín; Peter Janíček, Peter Janák, Tomáš Chovanec a Michal Pokusa,
vzpieranie, Elkop WLC Dolný Kubín; Marek Radúch, karate, Karate klub Dolný Kubín.
Kategória do 15 rokov: Miroslav Jaroščák, zjazdové lyžovanie, ŠK Kubínska hoľa; Marián
Bobček, vzpieranie, WLC Elkop Dolný Kubín; Milan Záhora, plávanie, MPK Dolný Kubín;
Samuel Machaj, biatlon, Meteor Dolný Kubín; Andrea Mäsiarová, atletika, TJ Orava Dolný
Kubín.
Telesne postihnutí športovci: Frederika Vešelenyiová, plávanie, MPK Dolný Kubín.
Najúspešnejší športový kolektív mesta: vzpieračský oddiel WLC Elkop Dolný Kubín.
Ostatné úspešné športové kolektívy: Mestský futbalový klub Dolný Kubín, ŠKP vodné
športy Dolný Kubín, MŠK HVIEZDA Dolný Kubín, Mestský šachový klub Dolný Kubín.
Úspešní veteráni: Peter Sládek, Jaroslav Lupák a Ing. Katarína Marettová, atletika, TJ Orava
Dolný Kubín; František Rišian, atletika, R-bike Dolný Kubín; Adam Záň, stolný tenis,
Stolnotenisový klub Dolný Kubín.
Laureáti za dlhoročnú a obetavú prácu pre rozvoj športu v meste: Jozef Vanderka, Imrich
Kaľavský, Anton Bukna a Ľudovít Ruttkay.
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Lyžiarske stredisko Kubínska hoľa ponúkalo od pondelka 7. januára upravené a udržiavané
trate pre bežecké lyžovanie (klasiku aj korčuľovanie). 5-kilometrový okruh začínal pri chate
Koliesko a pokračoval smerom na Revišné.
Primátor Roman Matejov prijal v piatok 11. januára generálneho sekretára Slovenského
futbalového zväzu Jozefa Klimenta. Témou rokovania bolo organizačné zabezpečenie programu
v rámci udeľovania cien fair - play MUDr. Ivana Chodáka 2013.
V sobotu 12. januára 2013 usporiadal Karate klub Dolný Kubín v spolupráci s Mestom
Dolný Kubín ďalší ročník turnaja karatistov Orava CUP 2013. Podujatia sa zúčastnilo 148
pretekárov z 19 klubov zo Slovenska a Poľska. Najúspešnejším klubom sa stal CMK Banská
Bystrica (6-0-2) pred KK Spartak Myjava (5-2-0) a Ekonóm Trenčín (4-2-3).
Darilo sa aj dolnokubínským karatistom, prvú priečku obsadil Lukáš Maretta (kumite muži
nad 75 kg), na druhom mieste skončili Lenka Terenová (kumite ženy do 61 kg), Timotej Žerebák
(kumite kadeti) a Nina Knipiglová (kumite mladšie dorastenky). Dve bronzové medaily si
odniesla Dominika Dulovcová (kata kadetky a kumite kadetky).
V nedeľu 10. februára zorganizovali Klub slovenských turistov a Mesto Dolný Kubín
jubilejný 10. ročník turisticko - lyžiarského prechodu Dolnokubínska stopa alebo Zimné
trnkobranie. Podujatia sa zúčastnilo 160 športovcov, ktorí absolvovali 14 alebo 24 km okruh na
trase Dolný Kubín – Hrádok – Komjatná a späť. Okrem občerstvenia ich v cieli na Kuzmínove
čakal výborný guláš.
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V sobotu 16. februára 2013 sa v poľskom družobnom meste Limanowa uskutočnil 18. ročník
halového turnaja vo futbale O pohár primátora mesta. V priateľskom zápolení s rovesníkmi
z Poľska sa predstavili aj tri tímy MFK Dolný Kubín: najmladší, mladší a starší žiaci. Všetky
dolnokubínske družstvá skončili na druhom mieste.
Slovenský futbalový zväz a Mesto Dolný Kubín zorganizovali vo štvrtok 21. februára
slávnostné odovzdávanie cien Fair Play MUDr. Ivana Chodáka za roky 2011 a 2012.
Za príkladné vystupovanie počas dlhoročnej hráčskej činnosti bola cena udelená bývalým
reprezentantom Marekovi Mintálovi a Jozefovi Bombovi in memoriam, za dlhoročnú príkladnú
činnosť a celkový prínos pre futbal Antonovi Dragúňovi, Júliusovi Klimentovi a Vladimírovi
Mušákovi. Za mimoriadny čin, rýchle poskytnutie prvej pomoci a záchranu života ju získali Igor
Chalka, Matej Lehuta a Vladimír Koník.

Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok Mesto Dolný Kubín dňa 25. 02. 2013
zastavilo prevádzku verejného osvetlenia areálu Kuzmínovo, vrátane bežeckých tratí.
V sobotu 02. 03. 2013 sa viac ako 140 amatérskych lyžiarov zúčastnilo 11. ročníka
tradičného lyžiarského preteku o Pohár primátora mesta Dolný Kubín v obrovskom slalome. Na
skvele pripravenej trati a za pekného počasia súťažili v rôzných kategóriach od predškolákoch až
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po veteránov. Okrem ocenenia najlepších v každej kategórií na lyžiarov čakala aj bohatá
tombola.

V sobotu 09. 03. 2013 sa v športovej hale pri dolnokubínskom gymnáziu P. O. Hviezdoslava
uskutočnil medzinárodný turnaj o Pohár primátora mesta v halovom futbale. Viac ako 90
mladých futbalistov z družobného mesta Limanowa, ŠK Belá a z Dolného Kubína si medzi
sebou v troch kategóriách zmeralo svoje futbalové schopnosti. Najviac sa darilo futbalistom z
Dolného Kubína, ktorí zvíťazili v kategórií starších žiakov a prípravky, v kategórií mladších
žiakov zvíťazili hráči z ŠK Belá.

V stredu 13. marca 2013 sa na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne uskutočnil finálový zápas
2. hokejovej ligy medzi Mestským športovým klubom HVIEZDA Dolný Kubín a Hokejovým
klubom Dynamax Nitra. Dolnokubínski hokejisti porazili nitrianskych súperov 4:0 a stali sa tak
celkovým víťazom 2. hokejovej ligy 2012/2013.
MŠK HVIEZDA v najbližších dňoch čakajú náročné zápasy proti Trebišovu o postup do
1. ligy.
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V piatok 15. 03. 2013 o 9.00 hod. sa začal 5. ročník kubínskeho plaveckého maratónu. Toto
tradičné podujatie určené pre širokú verejnosť odštartoval zástupca primátora mesta Dolný
Kubín Mgr. Gustáv Turčina, ktorý po vystúpení tanečného zoskupenia zo ZŠ M. Kukučína aj
odplával prvý úsek. Štafetu po ňom prevzal Ing. Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry
mládeže a športu. Za ním už nasledovali úspešní športovci mesta: vzpierač Tomáš Chovanec,
kanoisti Stanovskí, plavci Mestského plaveckého klubu Dolný Kubín, žiaci základných škôl,
športové kluby, športové partie napr. Art Fórum, Jurassic bike team, obyvatelia mesta a
okolitých obcí, ale aj návštevníci Aquarelaxu. Vo večerných hodinách sa do štafety zapojili aj
hráči MŠK HVIEZDA - víťazi druhej hokejovej ligy. Štafetu ukončila Zuzka Mišicová, členka
MPK Dolný Kubín, presne po 12 hodinách trvania akcie. V roku 2012 bolo odplávaných 36 km
a 50 m, v roku 2013 36 km a 150 m, čím účastníci úspešne prekonali rekord o 100 m. Celkovo sa
do štafety zapojilo 317 účastníkov.
Výsledky:
Najstarší plavec: Kvasová Anna, Kutlíková Emília
Najmladší plavec: Majdová Rebeka
Najrýchlejší plavec do 15 rokov: Záborská Miroslava
Najrýchlejší plavec do 30 rokov: Zurek Michal
Najrýchlejší plavec do 50 rokov: Šamík Boris
Najrýchlejší plavec nad 50 rokov: Skirčák Ivan
Najpočetnejšia rodina: Stanovskí
Najpočetnejšia škola: ZŠ J. Matúšku

V dňoch 19.–24. marca 2013 sa v španielskom San Sebastiane konali IX. halové
majstrovstvá Európy veteránov v atletike.
Medzi účastníkmi bol aj pretekár z atletického oddielu Orava Dolný Kubín Peter Sládek
v kategórii M 55. Prvú zlatú medailu si vybojoval v skoku do výšky výkonom 167 cm. Druhý
titul pridal v najťažšej halovej disciplíne – päťboji (60 m prekážok, skok do diaľky, vrh guľou,
skok do výšky, beh na 1 000 m), pričom nazbieral 3833 bodov.
Oba výkony Petra Sládeka sú zároveň novými slovenskými rekordmi vo vekovej kategórii
M 55.
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V sobotu 23. marca 2013 skončil záverečným ôsmym turnajom na zimnom štadióne v
Dolnom Kubíne 4. ročník Oravskej hokejovej miniligy. Toto tradičné podujatie pre najmenších
adeptov hokeja, žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ, organizuje pod záštitou primátora Dolného Kubína
hokejový klub MŠK Hviezda.
V sezóne 2012/13 sa miniligy zúčastnili mužstvá žiakov z Oravskej Lesnej, Námestova,
Pucova a Dolného Kubína. Najlepšie si viedli chlapci z Oravskej Lesnej, ktorí zaslúžene prevzali
pohár víťazov z rúk primátora Romana Matejova. Ďalšie miesta obsadili žiaci z Námestova,
Dolného Kubína a Pucova.
V šiestom zápase baráže o postup do 1. hokejovej ligy podľahli Dolnokubínčania 29. 03. na
domácom ľade pred 670 divákmi Trebišovu 2:5. Celú sériu prehrali na zápasy 2:4, čo znamená,
že do druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže tak postúpil Trebišov.
Mesto Dolný Kubín 31. marca ukončilo zimnú prevádzku zimného štadióna. Od 15. apríla
bola v priestoroch štadióna k dispozícii in–line plocha.
Primátor Roman Matejov prijal v utorok 23. apríla zástupcov hokejového tímu mužov MŠK
Hviezda Dolný Kubín – prezidenta klubu Petra Lieskovana a asistenta trénera Mateja Hricka.
Roman Matejov sa poďakoval za vzornú športovú reprezentáciu mesta v ligovej sezóne
2012/2013 a výkony, ktoré doviedli mužstvo mužov k víťazstvu v základnej časti 2. hokejovej
ligy a vrátili divákov na tribúny zimného štadióna.
V sobotu 27. apríla sa v Bobrove uskutočnilo 1. kolo žiackej ligy vo vzpieraní – skupiny
východ. Súťaže sa zúčastnili aj starší žiaci WLC Elkop Dolný Kubín Dominik Chovanec,
Rastislav Záhradník a Marián Bobček, ktorí obsadili 5. miesto. Marián Bobček skončil v
hodnotení mladších žiakov výkonom 347 bodov na 1. mieste.
V nedeľu 12. mája sa v Dolnom Kubíne uskutočnil II. ročník memoriálu Romana Hrubca
v hode kladivom. Medzi dosiahnutými výsledkami najviac zaujala vekom ešte len staršia žiačka
Andrea Mäsiarová, ktorá výkonom 43,64 m splnila limit pre zaradenie do útvaru talentovanej
mládeže a žiackej reprezentácie Slovenska.
Na medzinárodnej súťaži v českom Třinci štartovala 11. mája trojica vzpieračov WLC Elkop
Dolný Kubín. V konkurencii viac ako päťdesiatich športovcov obsadili v kategórii juniorov
Dominik Chovanec 9. miesto a Marián Bobček 16. priečku. Medzi mužmi skončil Peter Janíček
na celkovom 9. mieste. Súťažilo sa bez rozdielu hmotnosti.
Od pádu smrtiacej lavíny na Kubínskej holi v roku 1968 už uplynulo 45 rokov. Pamiatku
zosnulých študentov Vysokého učení technického v Brne si koncom mája prišli uctiť priami
účastníci lyžiarskeho zájazdu spolu so zástupcami školy. Ako uviedol prodekan
Elektrotechnickej fakulty Jiří Háze, škola by chcela finančne prispieť aj na údržbu pamätníka.
Výstupu ku tragickému miestu predchádzalo stretnutie s primátorom Romanom Matejovom na
tunajšej radnici.
V sobotu 25. mája sa v českom Bohumíne konali Medzinárodné majstrovstvá Českej
republiky vo vzpieraní, ktorých sa zúčastnili traja zástupcovia klubu WLC Elkop Dolný Kubín.
V hmotnostnej kategórii do 69 kg si vybojoval 1. miesto Peter Janíček, Michal Pokusa (nad
105 kg) obsadil tretie a Peter Janák (do 105 kg) štvrté miesto.
V Dolnom Kubíne sa vo štvrtok 30. mája uskutočnili Oravské športové hry detí základných
škôl, konané pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumy a športu Dušana Čaploviča. Viac ako
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1 000 chlapcov a dievčat z 24 oravských škôl súťažilo vo florbale, atletike, plávaní, vybíjanej,
basketbale a futbale.
„Veľa sa rozpráva o tom, že mládež potrebuje pohyb a šport, preto sme pripravili tento nultý
ročník športových hier mládeže v šiestich lokalitách na Slovensku. Uvidíme, ako sa projekt
uchytí, aký bude oň záujem, boli by sme radi, keby pokračoval aj v budúcnosti" uviedol
prítomný poslanec Národnej rady SR a splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Dušan
Galis.
Náklady na priebeh podujatia uhradil Úrad vlády SR, každý súťažiaci si odniesol domov
malý darček a každá zúčastnená škola sadu športových potrieb.
„Myslím, že je to výborná myšlienka, ktorá by mohla deti motivovať k tomu, aby viac
športovali a aby celý rok na sebe pracovali. Teší ma aj podpora podujatia zo strany pedagógov,
trénerov a dobrovoľníkov, ktorí voľný čas venujú mladým ľuďom" zhodnotil priebeh hier
primátor Roman Matejov.
V sobotu 1. júna sa na dolnokubínskom zimnom štadióne uskutočnili Majstrovstvá
Slovenska vo florbale, kategória mladšia prípravka. Konečné poradie: ŠK BLAKOT – FbO
Florko Košice, ATU Košice, FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina, ZŠ J. Matúšku Žatva 90
Dolný Kubín, ŠK Hargašova Záhorská Bystrica a FBC Lev Narnia

Na štart v poradí 6. ročníka Oravského cyklomaratónu sa v sobotu 8. júna postavilo
rekordných 545 cyklistov (z toho 67 žien), v cieli ich klasifikovali 515. Organizátori pripravili tri
dĺžky trate (25, 39 a 66 km), oproti predchádzajúcim ročníkom došlo k niekoľkým zmenám
v profile terénu. Súčasťou podujatia bol bohatý sprievodný program pri reštaurácii Koliba.
6. Oravský cyklomaratón bol súčasťou prestížnej série Slovak XCM Tour.
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Na otvorených majstrovstvách Moskvy v atletike žiakov 08.-09. 06. 2013 reprezentovala
Slovensko aj Andrea Mäsiarová, žiačka deviateho ročníka ZŠ Martina Kukučína a pretekárka
atletického oddielu Orava Dolný Kubín. V hode kladivom obsadila vo veľmi silnej konkurencii
výborné tretie miesto výkonom 44,58 m (nový rekord Oravy starších žiačok), v hode diskom
dosiahla 24,07 m a umiestnila sa na 5. mieste.
Andrea Mäsiarová zároveň splnila limit na EYOF (Európske olympijské hry mládeže),
ktoré sa uskutočnia 14. – 19. júla v holandskom Utrechte.
Na zimnom štadióne sa v piatok 14. júna konal 12-hodinový in-line maratón. Zúčastnilo sa
ho 212 športovcov, ktorí dovedna odjazdili 1 523 kôl, t.j. 197,99 km.
Podujatie bolo podporené z grantového programu Mesta Dolný Kubín Šanca pre všetkých.
Výsledky:
Najmladší účastník: Šimon Večerek (ročník 2010)
Najstarší účastník: Ing. Peter Poracký (ročník 1949)
Najpočetnejšia firma: Mestský úrad Dolný Kubín
Najpočetnejšia škola: ZŠ Martina Kukučína
Najrýchlejšie kolo/muži do 50 r.: Juraj Tóth (17,57 sek.)
Najrýchlejšie kolo/muži nad 50 r.: Štefan Belvončík (18,62 sek.)
Najrýchlejšie kolo/ženy: Zuzana Kapinová (19,84 sek.)
Najrýchlejšia štafeta/20 kôl: Štefan Belvončík, Eduard Grácik (6,35,15 min.)
Najlepší vytrvalec/15 kôl: Juraj Tóth (4,59,12 min.)
Najlepšia vytrvalkyňa/10 kôl: Zuzana Kapitánová (3,48,14 min.)
Najaktívnejšia rodina: Žáčikovci
Cena sympatie: Peter Furinda
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V dňoch 29.–30. júna sa v Banskej Bystrici konali Majstrovstvá Slovenskej republiky vo
vzpieraní mužov. Zástupcovia klubu WLC Elkop Dolný Kubín na nich vybojovali 4 medaily.
V hmotnostnej kategórii do 69 kg zvíťazil a majstrom republiky sa stal Peter Janíček.
Strieborné medaily získali Miroslav Dauda (do 69 kg) a Peter Janák (do 105 kg), bronzový kov
vybojoval Michal Pokusa (nad 105 kg).
Ďalšie výsledky dolnokubínskych vzpieračov: Miroslav Janíček 4. miesto do 77 kg), Tomáš
Chovanec 4. miesto (do 85 kg) a Miloš Bajánek 5. miesto (do 77 kg).
Majstrovstvá Slovenska v Banskej Bystrici boli súčasne druhým kolom extraligy družstiev
mužov. Vzpierači WLC Elkop suverénne zvíťazili a po dvoch kolách vedú priebežnú tabuľku:
1. WLC Elkop Dolný Kubín, 2. KOFI Trenčín, MKV a SŠ Košice, 4. Sokol Hlohovec.
Areál Cirkevnej spojenej školy a Futbalový štadión MUDr. Ivana Chodáka boli v sobotu
13. júla dejiskom 16. ročníka vrhačského päťboja (vrh guľou, hod diskom, oštepom, kladivom
a bremenom) a 10. ročníka Memoriálu Miroslava Vojteka (šprint na 60 a 100 metrov a skok do
diaľky).
Víťazi vrhačského päťboja o Pohár primátora mesta:
Anna Matúšová, Piešťany (ženy do 55 rokov), Jarmila Longauerová, Banská Bystrica (ženy
do 60 rokov), Danica Sokolíková, Zvolen (ženy do 65 rokov).
Jozef Osadský, Dolný Kubín (muži do 50 rokov), Charles Levi, Francúzsko muži do
55 rokov), Jiří Koukal, Dubnica n. Váhom (muži do 65 rokov), Czesław Roszczak, Poľsko (muži
do 70 rokov).
Víťazi Memoriálu Miroslava Vojteka:
Michaela Kucháriková, Liptovský Mikuláš (ženy do 35 rokov), Katarína Sanitrová, Banská
Bystrica (ženy nad 35 rokov).
František Weisner, Liptovský Mikuláš (muži do 35 rokov), Milan Beliansky, Bratislava
(muži nad 35 rokov).
Žiacka florbalová liga sa v nedeľu 28. 07. 2013 skončila semifinálovými a finálovými
zápasmi.
Výsledky:
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Semifinále:
KVINTA – VELAS 8:0
CRAZY FARM – KUBÍNSKE KOBRY 9:0
O tretie miesto:
KUBÍNSKE KOBRY – VELAS 1:0
Finále:
KVINTA – CRAZY FARM 1:2
Konečné poradie:
1. CRAZY FARM
2. KVINTA
3. KUBÍNSKE KOBRY
4. VELAS
5. CIRKEVNÁ ŠKOLA
6. EXEL TEAM
V Liptovskom Mikuláši sa v dňoch 19.–21. augusta konal 16. ročník celoslovenských
športových hier Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS).
Dolnokubínčan Jaroslav Lupák zvíťazil vo vrhu guľou (11,57 m), v hode granátom na cieľ
skončil na druhom a v hode granátom do diaľky na štvrtom mieste.
V 16-ročnej histórii celoslovenských športových hier išlo o prvú účasť člena JDS z Dolného
Kubína na nich.
Dňa 23. augusta bola ukončená prevádzka in-line plochy na zimnom štadióne. Od 1.
septembra sa začalo s chladením ľadovej plochy. Prvé verejné korčuľovanie sa uskutočmnilo v
sobotu 7. septembra.
Banskobystrický tartan bol v sobotu 31. augusta dejiskom 3. kola Majstrovstiev
stredoslovenskej oblasti v atletike starších žiakov a žiačok.
Andrea Mäsiarová zvíťazila v hode kladivom veľmi hodnotným výkonom 44,09 m,
prvenstvo pridala aj vo vrhu guľou (10,50 m) a do tretice zvíťazila v hode diskom (25,44 m).
Potvrdila tak svoju suverenitu vo vrhačských disciplínach nielen v stredoslovenskej oblasti, ale i
na Slovensku.
Príjemným prekvapením pre atletických odborníkov boli výkony vekom ešte len mladšej
žiačky Daniely Vojtasovej. V hode kladivom dosiahla výkon 31,12 m a zaradila sa na 2. miesto
nielen v pretekoch, ale aj v tohoročných štatistických tabuľkách v kategórii starších žiačok.
Na druhom mieste skončila aj v hode diskom (23,76 m) a vo vrhu guľou obsadila 4. miesto
(8,63 m).
Obidve atlétky trénujú pod vedením Táne Žáčikovej a Jaroslava Lupáka.
Od 1. septembra je na ploche zimného štadióna znovu ľad.
„V utorok začali s tréningovým procesom deti, hokejisti MHK, hlásia sa nám už prvé partie
hokejových nadšencov, tí budú využívať ľadovú plochu vo večerných hodinách" uviedol Štefan
Belvončík, správca mestských športových zariadení.
V aktuálnom rozpise ľadovej plochy
nechýba ani korčuľovanie pre verejnosť. „Prvé verejné korčuľovanie chystáme na túto sobotu,
teda 7. september, v čase od 16 do 18 hodiny, v rovnakom čase sa bude dať korčuľovať aj
v nedeľu" dodal Štefan Belvončík.
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Do širšieho areálu zimného štadióna patrí aj umelá trávnatá plocha a plážové ihrisko, ktoré
sú až do zotmenia k dispozícii pre mládež zdarma. V prípade rezervovania ihriska s umelou
trávou zaujmovými skupinami platia ceny v zmysle cenníka.
Atletická dráha v areáli futbalového štadióna nebude počas jesene otvorená. Dôvodom je
nezáujem verejnosti.
Vo štvrtok 12. septembra poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva odsúhlasili na
podporu mládežníckeho športu ďalších 11 500,- EUR. Z tohto balíka podporia mladých
futbalistov, hokejistov, vzpieračov, florbalistov, šachistov a atlétov.
V sobotu 14. septembra sa v Dolnom Kubíne stretla slovenská atletická špička mužov a žien
veteránov, aby si zmerali svoje sily v ťažkom päťboji a v hode bremenom.
Titul majstra Slovenska si v ťažkom päťboji vybojoval Dolnokubínčan Jaroslav Lupák, ktorý
dosiahol spolu 3 021 bodov, pred Ladislavom Golianom (AK Danica Zvolen, 2 777 b.)
a Romanom Bachratým (Slávia Trnava, 2 694 b.).
V súťaži žien zvíťazila Anna Matúšová (Družba Piešťany, 3 261 b.) pred Jarmilou
Longauerovou (AK veterán B. Bystrica, 3 134 b.), na treťom mieste sa umiestnila
Dolnokubínčanka Katarína Marettová (2 857 b.).
V hode bremenom zvíťazil Jozef Osadský z Dolného Kubína (14,15 m), druhé miesto
obsadil Roman Bachratý (Slávia Trnava, 13,19 m), tretia priečka patrila Jaroslavovi Lupákovi
(Dolný Kubín, 13,68 m).
Medzi ženami zvíťazila Anna Matúšová (Družba Piešťany, 11,47 m) pred Jarmilou
Longauerovou (AK veterán B. Bystrica, 11,15 m) a Katarínou Marettovou (Dolný Kubín,
11,00 m).
V dňoch 21.–22. septembra sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska starších
žiakov a žiačok v atletike na dráhe.
Dolný Kubín reprezentovali Andrea Mäsiarová a Daniela Vojtasová, členky TJ Orava Dolný
Kubín. Hneď prvý štart dievčat znamenal obrovský úspech. Andrea Mäsiarová poslala kladivo
(váha 3 kg, dĺžka 119,5 cm) zo všetkých najďalej, do vzdialenosti 46,73 m, čím potvrdila
absolútnu suverenitu medzi kladivárkami na Slovensku. Vysokú úroveň tunajšej žiackej
kladivárskej školy potvrdila 2. miestom v osobnom rekorde 33,52 m vekom ešte len mladšia
žiačka Daniela Vojtasová. Obe atlétky si vybojovali účasť na medzinárodných žiackych
pretekoch v dňoch 27.-28. septembra 2013 v Budapešti, na ktorých budú štartovať pretekári z
Maďarska, Čiech, Slovinska a Slovenska.
Dolnokubínčanky sa predstavili aj vo vrhu guľou, kde Andrea získala striebornú medailu
(11,17 m) a právo reprezentovať na pretekoch v Budapešti i v tejto disciplíne.
V hode diskom si Andrea doplnila zbierku medailí o bronzovú za výkon 26,92 m, Daniela
obsadila pekné 5. miesto (23,91 m).
V sobotu 14. septembra sa v Košiciach konalo tretie, záverečné kolo extraligy mužov vo
vzpieraní. Jeho víťazom sa s prehľadom stali vzpierači dolnokubínskeho ŠK Elkop WLC a stali
sa tak majstrami Slovenska. O víťazstvo sa zaslúžili: Peter Janák, Peter Janíček, Miroslav
Janíček, Tomáš Chovanec, Michal Pokusa, Richard Tkáč a Tomáš Matykievič. Konečné poradie
slovenského šampionátu: 1. ŠK Elkop WLC Dolný Kubín (5304 b.), 2. VK KOFI Trenčín
(5121 b.), 3. MKVaSŠ Košice (4409 b.).
Vzpieračom ŠK Elkop WLC Dolný Kubín sa po prvenstvách v rokoch 2011 a 2012 podarilo
dosiahnuť tretie prvenstvo v rade.
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V dňoch 27.–28. septembra sa v Budapešti uskutočnili medzinárodné žiacke preteky, na
ktorých štartovali pretekári z Maďarska, Čiech, Slovinska, Chorvátska a Slovenska.
Slovenskú republiku reprezentovali v hode kladivom atlétky TJ Orava Dolný Kubín Andrea
Mäsiarová a Daniela Vojtasová. Andrea skončila na piata výkonom 46,23 m, Daniela deviata
hodom 30,77 m.
V sobotu 28. septembra sa v Nitre konal Medzinárodný veteránsky míting, aj za účasti
dolnokubínskych atlétov. Jaroslav Lupák zvíťazil vo vrhu guľou výkonom 11,39 m, v hode
oštepom získal bronzovú medailu (31,49 m), v hode kladivom skončil štvrtý (35,05 m) a v hode
diskom piaty (35,52 m).
Jozef Osadský si výkonom 40,87 m vybojoval 3. miesto v hode kladivom, v hode diskom
skončil jedenásty výkonom 31,47 m.
V stredu 2. októbra prijal primátor Roman Matejov športovcov, ktorí úspešne reprezentovali
mesto, tunajšie športové kluby aj Slovensko na podujatiach doma a v zahraničí: atlétov Andreu
Mäsiarovú a Jaroslava Lupáka a vzpieračov ŠK Elkop WLC Dolný Kubín Petra Janíčka, Tomáša
Chovanca, Mariána Bobčeka a Dominika Chovanca.
Staršia žiačka Andrea Mäsiarová (*1998) dominuje na Slovensku vo svojej vekovej
kategórii v hode kladivom a úspešná je aj v ďalších silových disciplínach (vrh guľou a hod
diskom). V roku 2013 na republikových šampionátoch vybojovala 1 zlatú, 3 strieborné a jednu
bronzovú medailu. Slovenskú republiku Andrea úspešne reprezentovala v hode kladivom na
Medzinárodných majstrovstvách Moskvy (3. miesto), na Medzinárodných žiackych pretekoch v
Budapešti (5. miesto) a Európskych olympijských hrách mládeže v Utrechte (11. miesto).
Jaroslav Lupák (*1950) patrí vekovo medzi seniorov, no stále aktívne súťaží a trénuje mladé
talenty. Z republikových šampionátov mu tento rok pribudli do zbierky 2 zlaté (hod diskom,
ťažký päťboj), 1 strieborná (vrh guľou, hala) a 2 bronzové medaily (vrh guľou, hod bremenom).
Slovensko reprezentoval na Svetových veteránskych hrách v Turíne, kde skončil dvakrát na
piatom a raz na 6. mieste.
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Vzpierači ŠK Elkop WLC Dolný Kubín dosiahli v tejto sezóne ďalší výrazný úspech, keď sa
po tretíkrát za sebou stali majstrami Slovenska v extralige družstiev mužov. Ocenenie z rúk
primátora prevzali Peter Janíček a Tomáš Chovanec. Pod úspechom dolnokubínskych vzpieračov
sú podpísaní aj Richard Tkáč, Peter Janák, Miroslav Janíček, Michal Pokusa a Tomáš
Matykiewicz. Slávnostného prijatia sa zúčastnili aj talentovaní žiaci a perspektívni nasledovníci
dospelých vzpieračov – Marián Bobček a Dominik Chovanec.
„Úspechy našich športovcov dokáže dvojnásobne oceniť ten, kto pozná podmienky, v akých
trénujú. Verím, že ich húževnatosť a dlhodobá špičková výkonnosť budú príkladom pre mladých
adeptov nielen týchto druhov športu v našom meste" poďakoval atlétom aj vzpieračom za vzornú
reprezentáciu Roman Matejov.
V sobotu 11. októbra sa na atletickom štadióne v Trnave uskutočnil XXI. ročník Trnavského
vrhačského štvorboja (guľa, disk, oštep a kladivo). Neoficiálnych majstrovstiev Slovenska v tejto
neobvyklej disciplíne sa zúčastnilo 40 vrhačov v kategóriách žiactva, dorastu, juniorov
a dospelých.
Dolný Kubín reprezentovala vekom len mladšia žiačka, členka TJ Orava, Daniela Vojtasová.
Svojimi výkonmi prekonala všetky svoje súperky, keď v kategórii starších žiačok suverénne
zvíťazila s náskokom viac ako 100 bodov.
Výkony Daniely Vojtasovej: vrh guľou 9,31 m (osobný rekord), hod diskom 23,92 m, hod
oštepom 20,11 m a hod kladivom 32,60 m.
V telocvični Základnej školy Martina Kukučína sa 24. októbra konala súťaž vo vrhu guľou
pod názvom Hľadáme olympijské nádeje. Preteky boli určené pre vekovú kategóriu mladších
žiačok a žiakov. Zúčastnilo sa ich 23 detí z troch dolnokubínskych základných škôl.
Výsledky:
Mladšie žiačky:
1. Daniela Vojtasová (ZŠ M. Kukučína) 9,75 m
2. Miroslava Grísová (ZŠ M. Kukučína) 7,38 m
3. Miriam Jurášková (ZŠ M. Kukučína) 7,37 m
Mladší žiaci:
1. Martin Bruncko (ZŠ J. Matúšku) 10,43 m
2. Peter Molnár (ZŠ M. Kukučína) 9,15 m
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3. Roman Telúch (ZŠ J. Matúšku) 8,45 m
Súťaž Hľadáme olympijské nádeje pripravili Mesto Dolný Kubín, Základná škola Martina
Kukučína, TJ Orava Dolný Kubín a Olympijský klub Orava.

V Krásne nad Kysucou sa v sobotu 16. novembra uskutočnilo tretie, záverečné kolo žiackej
ligy vo vzpieraní. Družstvo ŠK ELKOP WLC Dolný Kubín (Dominik Chovanec, Marián
Bobček, Rastislav Záhradník) obsadilo v konečnom poradí po troch kolách súťaže ôsme miesto.
V sobotu 7. decembra t.r. bojovali dolnokubínski vzpierači na dvoch frontoch.
Dominik Chovanec, Marián Bobček a Terézia Sasaráková sa predstavili na Mikulášskom
turnaji v Bobrove. Najviac sa darilo Terézií Sasarákovej, ktorá zvíťazila v kategórii žien (65 kg
trh, 81 kg nadhod). Marián Bobček si výkonom 35 kg v trhu a 43 kg v nadhode vybojoval
3. priečku v kategórií mladších žiakov. Dominik Chovanec skončil medzi staršími žiakmi štvrtý
(68 kg v trhu, 89 kg v nadhode).
V českom Havířove sa konala prestížna súťaž TOP 12, kde sa súťažilo len v nadhode.
Zástupca WLC Elkop Michal Pokusa obsadil výkonom 165 kg 10. priečku.
Od utorka 10. decembra boli na Kubínskej holi sprístupnené upravené trate na bežecké
lyžovanie. Približne 5 km dlhý úsek sa začína pri Chate Koliesko a pokračuje smerom na
Revišné. Zatiaľ je k dispozícii upravený povrch pre voľnú techniku (tzv. korčuľovanie), do
konca týždňa bude pripravená aj stopa pre klasickú techniku.
V závislosti od počasia pripravuje Skipark Kubínska hoľa prvú lyžovačku už počas víkendu
14. – 15. decembra.
V dňoch 27. 12.-29. 12. 2013 sa uskutočnil na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne 3.ročník
medzinárodného hokejového turnaja mladších žiakov. Turnaja sa zúčastnilo 10 mládežníckych
mužstiev zo Slovenska, Bieloruska, Lotyšska a Slovinska.
Najviac sa darilo mladým hráčom zo Slovinska, ktorí vo finále zvíťazili nad Trenčínom 2:1
a odniesli si víťazný pohár.
Mladí odchovanci kubínského hokeja obsadili 4. miesto keď v súboji o bronz prehrali
s Považskou Bystricou.
Poradie: 1. Slovinsko „A", 2. HK Trenčín, 3. HK Považská Bystrica, 4. MHK D.Kubín,
5. Vitebsk (BLR), 6. HK Banská Bystrica, 7. Daugalpils (LOT), 8. JJSS Jelgavas (LOT), 9. HK
Pinsk (BLR), 10. Slovinsko „B"
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11 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili v decembri 2012 Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2012, ktoré upravilo podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností.
Vývoz komunálneho odpadu a separovaný zber na sídliskách a pri rodinných domoch, výkup
papiera za protihodnotu či zber nebezpečného odpadu 2x ročne prebiehali rovnako ako
v predchádzajúcom roku. Naďalej trvala aj možnosť bezplatne priviezť do areálu Technických
služieb elektroodpad.
Od 1. januára 2013 platila na Slovensku nová legislatíva, ktorou sa štát zaviazal splniť do
roku 2020 limit Európskej únie na vyseparovanie až 50 % odpadu z vtedajších cca 10–15 %.
V hierarchii odpadového hospodárstva sa skládky odpadov dostali na posledné miesto, prednosť
mali separácia, recyklácia, energetické zhodnotenie a pod.
V Dolnom Kubíne bol separovaný papier, sklo, plasty, kovy a textil. Od 1. júla 2013 mal byť
šiestou komoditou bioodpad, t.j. odpad rastlinného pôvodu, tzv. BRKO (biologicky rozložiteľný
komunálny odpad). K tomuto dátumu mali pribudnúť na všetkých zberných miestach špeciálne
nádoby na bioodpad s objemom 240 l, ktoré mali byť vyvážané 1x týždenne.
Po zvážení všetkých okolností, ktoré mali vplyv na výdavky v odpadom hospodárstve sa
Mesto rozhodlo, tak ako iné mestá (napr. Nové Mesto nad Váhom, Lučenec, Trebišov, Banská
Bystrica, Kysucké Nové Mesto), využiť výnimku zo zákona, ktorá oprávňuje obec nezaviesť
triedený zber BRKO, ak je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie
s komunálnym odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo
zákonom ustanovenej hornej hranice. Dodatok VZN bol schválený na júnovom rokovaní
mestského zastupiteľstva.
Zmeny nastali vo vývoze veľkoobjemového a drobného stavebného odpadu, ktorý bol
dovtedy zbieraný a vyvážaný 1x mesačne a zhromažďovaný občanmi na mestom určených
miestach (verejné priestranstvá). Takáto organizácia zberu sa ukázala ako nevyhovujúca,
obyvatelia nerešpektovali termíny vývozu a odkladali starý nábytok a iné veci na rôzne miesta,
čo malo za následok poškodzovanie vzhľadu mesta a zvýšené náklady na odvoz cca o 40 000,EUR.
Zo zákona bolo povinnosťou obce zbierať veľkoobjemový a drobný stavebný odpad 2x
ročne. Mesto Dolný Kubín tak bude robiť najmä v jarných a jesenných mesiacoch. Okrem toho
budú zaradené aj ďalšie 2 zbery na základe potrieb a požiadaviek občanov.
Veľkoobjemový a drobný stavebný odpad sa zbieral len formou veľkoobjemových nádob.
Ak chceli občania vyviezť tento odpad mimo termínov jeho zberu, mohli tak učiniť priamo v
areáli Technických služieb, kde od nich bezplatne odobrali akýkoľvek separovaný odpad. Pokiaľ
ide o drobný stavebný odpad nad rámec organizovaného zberu (max. 1 m3 na občana), mohol
občan doviesť zadarmo do zberného dvora ďalší 1 m3, ktorý sa však započítal nie na občana, ale
na rodinu.
Táto forma sa netýkala firiem, ktoré vykonávali stavebné práce, napr. prestavby bytových
jadier, tu už išlo v zmysle zákona o stavebný odpad. Firma bola zo zákona povinná takýto odpad
odviezť a zlikvidovať na vlastné náklady, čo síce premietla do ceny diela, ale vývoz riešila do
veľkoobjemových kontajnerov, ktoré slúžili na iný účel.
Slovenský rybársky zväz Dolný Kubín mal v sledovanom roku 649 dospelých členov
a 31 členov Klubu mladých rybárov. V roku 2013 bolo celkom vydaných 1 033 povolení na
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rybolov, z toho najviac 283 miestnych povolení na kaprové vody, 249 zväzových povolení na
kaprové vody a 221 miestnych povolení na lipňové vody. Zarybňovanie revírov bolo v roku
2013 vykonávané podľa plánu zarybňovania, schváleného výborom miestnej organizácie (MO).
V pláne bola rešpektovaná zásada dodržania minimálneho zarybňovacieho množstva násad pre
jednotlivé revíry. Všetky tieto násady boli zakúpené z finančných prostriedkov MO, vrátane
finančných prostriedkov získaných za neodpracované brigády.
V roku 2013 sa nepodarilo splniť plánované zarybnenie násadou dvojročnej hlavátky.
Podarilo sa zabezpečiť len ročnú násadu, ktorej vysadili 2 500 ks. V kaprových vodách boli
vysadené násady K 2 v množstve 900 kg, v hodnote 2 331,- EUR a šťuky rýchlenej v množstve 5
000 ks za 400,- EUR. Celková hodnota nasadených rýb činila 27 975,- EUR, z čoho 3 724,- EUR
činil príspevok z Rady SRZ.
Celkovo sa vo všetkých revíroch ulovilo 7 373 ks rýb o hmotnosti 7 328,7 kg. V počte
ulovených kusov bol na prvom mieste pstruh dúhový (2 313 ks), druhý bol kapor (1 775 ks), tretí
pstruh potočný (588 ks), štvrtý pleskáč vysoký (481 ks) a piaty jalec hlavatý (391 ks). Na
opačnom konci rebríčka boli sumec a hlavátka bez vykázaného úlovku, 1 ks boleň, 2 ks mrena a
4 ks nosáľ. Celková prepočítaná hodnota všetkých úlovkov bola 27 442,- EUR. Návštevnosť v
revíroch predstavovala 15 853 návštev rybárov.
Činnosť rybárskej stráže zabezpečovalo 21 členov, ktorí vykonali celkom 32 spoločných
kontrolných akcií a 196 samostatných kontrol, pri ktorých bolo kontrolovaných 783 rybárov.
Pri tejto činnosti boli zistené 3 priestupky. Prejednávali 5 previnení, z toho troch sa dopustili
členovia na vlastných revíroch a dvoch na cudzích. Išlo o jeden prípad lovu rýb mimo
povoleného času lovu, o dva prípady nezapísania počtu a dĺžky ulovených rýb a dva prípady
lovu bez platného rybárskeho lístka. V troch prípadoch bola previnilcom uložená finančná
pokuta. V jednom prípade lovu bez rybárskeho lístka komisia rozhodla previnilcovi uložiť trest
dočasného vylúčenia z členstva na dobu 1 roka.
MO SRZ v Dolnom Kubíne vydal dve čísla občasníka Dolnokubínsky rybár v náklade
650 výtlačkov.
Odbor pre prácu s mládežou zastrešoval činnosť 5 krúžkov mladých rybárov. 3 z nich boli
v priestoroch Obchodnej akadémie Dolný Kubín a po jednom v ZŠ Istebné a Žaškov. Celkom
bolo vo všetkých krúžkoch 56 detí, ktoré 01. 04. 2013 vykonali vedomostné previerky, kde boli
všetci úspešní. Teoretické vedomosti si overili na viacerých pretekoch.
V rámci organizácie a zabezpečovania uskutočnila MO SRZ:
- Májové preteky dvojíc
- XXV. ročník pretekov „Oravská muška“, ktorého sa zúčastnilo 69 pretekárov z celého
Slovenska. Najlepší z vlastných radov bol mladý pretekár Andrej Feješ na 7. mieste,
Miroslav Žúbor skončil 9., Anton Šumský 16. a Peter Žúbor 20.
- Feeder cup 2013 – 3. ročníka sa zúčastnilo 20 súťažiacich. Lovilo sa na 1 feedrový prút
spôsobom chyť a pusť.
- Liga LRU mucha - súťažné A družstvo MO SRZ pretekalo v zložení Miroslav Žúbor, Peter
Žúbor, Martin Bachleda a Anton Šumský. V samotnej súťaži bojovali o záchranu a
obsadili 9. miesto, čím si zachovali prvoligovú účasť aj pre nasledujúcu sezónu. Oproti
roku 2012 je to pokles o 3 priečky.
- liga LRU mucha - „B“ družstvo si v tejto súťaži počínalo výborne a v konečnom poradí
obsadilo 2. miesto. Pretekalo v zložení Jozef Dauda, Miroslav Kajan, Kamil Krížo a Štefan
Krížo.
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Za historický úspech v dejinách muškárskeho pretekania možno označiť 2. miesto pretekára
Martina Bachledu na majstrovstvách Európy LRU Mucha, ktoré sa konali v Poprade.
Oravská liga plávaná - súťaže sa zúčastnili 4 družstvá, ktoré obsadili 1., 5. a 6. miesto.
3. miesto na majstrovstvách Slovenska dosiahla aj pretekárka Michaela Kosmelová
v kategórii U-14 v disciplíne LRU .
Rada SRZ dostala dotáciu vo výške 29 600,- EUR na projekt Podpora stavu lipňa
tymiánového formou umelého chovu a vysadzovania do voľných vôd. V rámci projektu bolo
vysadených po 10 000 ks lipňa do horných tokov riek Orava, Turiec, Hron a Váh. Ďalších 40
000 ks bolo vysadených do revíru Orava 2 a 7 500 ks do Váhu v Krpeľanoch.
Ďalšie udalosti z oblasti životného prostredia:
V sobotu 20. apríla 2013 o 9.00 hod. sa pod záštitou primátora mesta Mgr. Romana
Matejova a neformálneho združenia Jurassic Bike Team Dolný Kubín sa uskutočnilo zbieranie
odpadkov popri komunikáciách v rámci mesta. Zamestnanci mesta prítomným približne desiatim
účastníkom vrátane prednostu mestského úradu a náčelníka mestskej polície pridelili úsek cesty,
vydali prázdne vrecia a vysvetlili priebeh akcie.

V Dolnom Kubíne sa boli rozmiestnené zberné nádoby na odkladanie obnoseného šatstva
a textílií.
„Už v roku 2012 sme vyšli v ústrety požiadavkám občanov, ktorí takýto zber dlhodobo
požadovali. Dovedna bolo na území mesta zriadených 25 stanovísk, na ktorých boli
rozmiestnené špeciálne kontajnery. Ľudia reagovali veľmi pozitívne, aj preto sme sa zaoberali
možnosťami ďalšieho rozšírenia počtu stanovísk. Kým vlani sme vyriešili najmä sídliská, tohto
roku sme sa sústredili na mestské časti" uviedol primátor Roman Matejov.
5 nových zberných nádob pribudlo na uliciach Medzihradská, Fučíkova, Zochova,
Timravina a Komenského. Ich majiteľom a prevádzkovateľom bola nezisková organizácia
Pomocný anjel z Podbieľa. Vývoz sa na základe zmluvy s mestom vykonával minimálne dvakrát
do mesiaca na náklady majiteľa. Dolnokubínska samospráva nemala s umiestnením a
prevádzkou kontajnerov žiadne výdavky, aj preto ich umožnila umiestniť na území mesta
bezodplatne.
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