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Pri zostavovaní Kroniky mesta Dolný Kubín za rok 2014 boli okrem vlastných poznámok
spracovateľa použité aj informácie a fotografie z webových stránok inštitúcií a firiem
pôsobiacich v meste Dolný Kubín, z regionálnych periodík MY Oravské noviny a Novinky a z
internetového portálu Oravalive.

1 ÚVODNÁ ČASŤ A ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA
Svet nebol v roku 2014 pokojným miestom pre život. Brutálny Islamský štát, ktorý
zavraždil viacero západných novinárov a humanitných pracovníkov a zmasakroval či zotročil
tisícky civilistov z radov náboženských menšín, rozširoval svoj vplyv. Ukrajina prišla o časť
svojho územia v ozbrojenom konflikte, aký Európa nezažila od vojny v bývalej Juhoslávii. Práve
nad východnou Ukrajinou sa zrutilo jedno, a nad Juhočínskym morom stratilo druhé lietadlo
spoločnosti Malaysia Airlines. Najhoršia epidémia od objavenia vírusu eboly v roku 1976
vypukla v západnej Afrike. Hlavne v štátoch Libéria, Sierra Leone a Guinea zomrelo viac ako
sedem tisíc ľudí. Nebol to však len rok tragédií. Pápež František vyhlásil za svätých svojich
predchodcov Jána Pavla II. za jeho podiel na páde komunistických režimov v Európe a Jána
XXIII. za zvolanie prelomového vatikánskeho koncilu, ktorý bol impulzom k modernizácii
katolíckej cirkvi. Španielsky kráľ Juan Carlos I., ktorý stál v čele krajiny od roku 1975, sa vzdal
trónu v prospech svojho syna Filipa VI. Európska sonda Philae po desiatich rokoch letu pristála
na kométe 67P a urobila na nej niekoľko experimentov.
Na Slovensku bol rok 2014 predovšetkým rokom volebným. Víťazom druhého kola
prezidentských volieb a novým slovenským prezidentom sa stal Andrej Kiska, ktorého volilo
59,38 percenta ľudí. Jeho protikandidát Robert Fico získal podporu 40,61 percenta voličov.
Andrej Kiska zložil 15. júna ústavou stanovený sľub a ujal sa funkcie prezidenta Slovenskej
republika.
Vo voľbách do Európskeho parlamentu získal Smer-SD 24,09 percenta (štyri mandáty),
KDH 13,21 percenta (dva mandáty) a SDKÚ-DS 7,75 percenta (dva mandáty). OĽaNO so 7,46
percentami, NOVA s 6,83 percentami, SaS so 6,66 percentami, SMK s 6,53 percentami a MostHíd s 5,83 percentami získali vďaka volebnému výsledku po jednom mandáte. Na eurovoľbách
sa zúčastnilo 13,05 percenta oprávnených voličov. Medzi trinástimi slovenskými eurposlancami
v Európskom parlamente bude aj v nasledujúcom období občan Dolného Kubína MUDr.
Miroslav Mikolášik, kandidát KDH.
K volebným urnám počas komunálnych volieb 15. novembra prišlo 48,34 percenta voličov.
V rámci komunálnych volieb boli najúspešnejšími nezávislí kandidáti na starostov a primátorov,
ktorých zvolili v 1104 obciach a mestách, čo predstavuje 37,95 percenta. Nasleduje strana SmerSD, ktorej kandidáti uspeli v 847 obciach a mestách, čo je 29,11 percenta. Na treťom mieste
skončilo KDH, ktoré získalo 122 postov (4,19 %) starostov a primátorov. Ďalej SMK 107 (3,67
%), Most-Híd 87 (2,99 %). Koalícia Smer-SD a KDH má 68 starostov a primátorov (2,33 %).
V zastupiteľstvách miest a obcí bude najviac poslancov nezávislých, a to 6000 (28,91 %).
Nasledujú poslanci za Smer-SD, 5123 (24,68 %), KDH 2190 (10,55 %), SMK 1151 (5,54 %),
SNS 841 (4,05 %), Most-Híd 829 (3,99 %).
Slovensko malo od konca novembra aj nového predsedu Národnej rady SR. Stal sa ním
Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorému v tajnej voľbe svoj hlas odovzdalo 120 poslancov zo 136
prítomných. Pellegrini nastúpil do čela parlamentu po Pavlovi Paškovi (Smer-SD), ktorý sa tejto
pozície vzdal. Podpredsedom Národnej rady SR sa stal Miroslav Číž (Smer-SD). V tajnej voľbe
mu odovzdalo hlas 99 poslancov zo 136 prítomných. Číž nastúpil na uvoľnené miesto po Renáte
Zmajkovičovej.
Z ostatných udalostí roku 2014 je potrebné spomenúť, že Slovensko spustilo reverzný tok
plynu na Ukrajinu, čím jej pomohlo zvládnuť ruské embargo. Veľkú pozornosť vo svete vyvolal
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projekt lietajúceho auta, ktoré na konferenci inovácií vo Viedni predviedol dizajnér Štefan Klein.
Teroristický útok na osemtisícovke Nanga Parbat mal za následok aj dve slovenské obete,
špičkových horolezcov Petra Šperka a Antona Dobeša. V oblasti športu najvýraznejšie úspechy
dosiahli biatlonistka Anastasia Kuzminová, zlatá na olympijských hrách v Soči, a slovenskí
futbalisti, ktorí v kvalifikácii na majstrovstvá Európy zdolali Španielsko.
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014 v meste Dolný Kubín
Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Dolný Kubín dňa 15. 12. 2014
oboznámila prítomných s výsledkami volieb v meste predsedníčka mestskej volebnej komisie
Ing. Gabaríková. Uviedla, že mestská volebná komisia na svojom zasadnutí konštatovala, že
komunálne voľby do samosprávnych orgánov mesta Dolný Kubín boli vykonané v súlade s
príslušným zákonom. Voľby sa uskutočnili v piatich volebných obvodoch: VO č. 1 – Záskalie,
Mokraď, Kňažia, v ktorom boli volení 2 poslanci; VO č. 2 – Staré mesto, volení 2 poslanci; VO
č. 3 – Medzihradné, Banisko, volení 2 poslanci; VO č. 4 – Brezovec, volení 6 poslanci; VO č. 5
– Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňova Lehota, volení 7 poslanci.
Vo volebnom obvode č. 1 boli za poslancov zvolení - Ing. Pavol Heško, p. Ján Briestenský,
vo volebnom obvode č. 2 – PhDr. Jozef Šimek, Mgr. Miroslav Dráb, vo volebnom obvode č. 3 Mgr. Vladimír Kubišta, Ing. Miroslav Málik, vo volebnom obvode č. 4 – Ing. Anton Krákorník,
Ing. Ján Prílepok, PaedDr. Ľubomír Bláha, MUDr. Juraj Štefák, Mgr. Leonard Vajdulák, Mgr.
Ján Raclavský, vo volebnom obvode č. 5 – Ing. Zdena Poracká, Mgr. Matúš Lakoštík, Bc.
Michaela Šuvadová, p. Peter Jonák, p. Michal Smolka, MUDr. Juliana Gregová, Ing. Jozef
David.
Predsedníčka mestskej volebnej komisie konštatovala, že voľby prebehli bez väčších
problémov, miestna volebná komisia neobdržala žiadnu oficiálnu sťažnosť, pripomienku, či iné
podanie. V meste Dolný Kubín bolo celkovo zapísaných 15 449 oprávnených osôb. Voliči mohli
odovzdať svoje hlasy v 18 volebných okrskoch. Vydaných bolo 5 840 hlasovacích lístkov,
odovzdaných 5 839 obálok. Z toho platných hlasovacích lístkov na poslancov mestského
zastupiteľstva bolo 5 727, čo je 98,08 % z odovzdaných, a na primátora mesta 5 745 platných
hlasov, čo je 98,39 % z odovzdaných hlasovacích lístkov.
Spomedzi šiestich kandidátov na primátora mesta najviac platných hlasov získal
Mgr. Matejov – 1 891, čo je 32,92 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasovacích
lístkov občanov mesta, ktorí sa zúčastnili na voľbách. Druhý v poradí, Ing. Anton Krákorník,
získal 1 557 hlasov, tretí Ing. Miloš Kramer 760 hlasov, štvrtý Ing. Milan Klempai 609 hlasov,
piaty Vladimír Kuteš 559 hlasov a šiesty Ing. Milan Ďaďo 369 hlasov.
Volebná účasť bola o 5 % vyššia ako pred štyrmi rokmi, a to 37,80 %. Do mestského
zastupiteľstva podľa politickej príslušnosti bolo zvolených 8 nezávislých poslancov, 3 poslanci
za stranu SIEŤ, 2 poslanci za SDKÚ-DS, 2 poslanci za stranu SMER-SD, 2 poslanci za KDH a 2
poslanci za stranu Sloboda a Solidarita.
Vedenie mesta (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, odborné komisie, mestské výbory,
mestský úrad)
Mestské zastupiteľstvo tvorilo 19 poslancov, ktorí zasadali v roku 2014 celkom osemkrát.
Z toho v dňoch: 20. 02. 2014, 24. 04. 2014, 26. 06. 2014, 14. 08. 2014 (mimoriadne mestské
zastupiteľstvo k príprave volieb do orgánov samosprávy obcí), 11. 09. 2014, 23. 10. 2014 a 11.
12. 2014 v zložení:
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Ing. Ľudovít Behula (KDH), PaedDr. Ľubomír Bláha (Smer-SD), Ján Briestenský (SDKÚDS), MUDr. Juliana Gregová (KDH), Ing. Pavol Heško (NEKA), MUDr. Eva Hrudová (SDKÚDS), 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).

Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva po komunálnych voľbách zasadalo
dňa 15. 12. 2014 mestské zastupiteľstvo v zložení:
PaedDr. Ľubomír Bláha (Smer-SD), Ján Briestenský (SKDÚ-DS), Ing. Jozef David
(NEKA), Mgr. Miroslav Dráb (SaS), MUDr. Juliana Gregová (KDH), Ing. Pavol Heško
(NEKA), Peter Jonák (SIEŤ), Ing. Anton Krákorník (NEKA), Mgr. Vladimír Kubišta (NEKA),
Mgr. Matúš Lakoštík (KDH), Ing. Miroslav Málik (Smer-SD), Ing. Zdena Poracká (NEKA), Ing.
Ján Prílepok (SIEŤ), Mgr. Ján Raclavský (NEKA), Michal Smolka (SaS), PhDr. Jozef Šimek
(NEKA), MUDr. Juraj Štefák (SDKÚ-DS), Bc. Michaela Šuvadová (SIEŤ) a Mgr. Leonard
Vajdulák (NEKA).
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Mestská rada ako poradný orgán primátora mesta pracovala v roku 2014 v zložení: Ing.
Ľudovít Behula, PaedDr. Ľubomír Bláha, MUDr. Juraj Štefák a Mgr. Gustáv Turčina.
Zasadnutia mestskej rady: 14. 01. 2014, 11. 02. 2014, 18. 03. 2014, 15. 04. 2014, 20. 05. 2014,
17. 06. 2014, 22. 07. 2014, 02. 09. 2014, 14. 10. 2014, 11. 11. 2014 a 02. 12. 2014.
Pri mestskom zastupiteľstve boli zriadené komisie ako jeho poradné orgány s nasledovným
zložením:
1. Komisia pre ochranu verejného záujmy pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Dolný
Kubín – MUDr. Metod Kulich, Ing. Anton Krákorník, Mgr. Gustáv Turčina, Mgr. Ján
Raclavský, Ing. Zdena Poracká
od 15. 12. 2014 mala komisia zloženie:
Ing. Antona Krákorník, MUDr. Juliana Gregová, Michal Smolka, Bc. Michaela Šuvadová,
Ing. Miroslav Málik, MUDr. Juraj Štefák
2. Komisia pre financovanie a rozpočet - Ing. Ján Šimún, MUDr. Peter Šulej, Ing. Ľudovít
Behula, PaedDr. Ľubomír Bláha, Ing. Alojz Oparty, Ing. Milena Dutková, Ing. Juraj Pukáč
ml. 3. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia - Ing. Pavol Heško, MUDr.
Metod Kulich, Ľubomír Záň, Ján Briestenský, Ing. Michal Dibdiak, Ing. Ondrej Škvarka,
RSDr. Alojz Korbeľ
3. Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu - Mgr. Juraj Jonák, Mgr. Vladimír Kubišta,
Mgr. Matúš Lakoštík, Mgr. Leonard Vajdulák, Ing. Eva Behulová, PaedDr. Ján Pečeňák,
Bc. Anton Vraňák
4. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva - MUDr. Eva Hrudová, MUDr. Juliana Gregová,
Ing. Pavol Matlák, Ing. Tatiana Nesvadbová, MUDr. Jaroslav Hubčík, Bc. Katarína
Nováková, Viera Turzová, PaedDr. Jozef Hunčaga
5. Komisia verejného poriadku - Ing. Ľudovít Behula, Ján Briestenský, Mgr. Vladimír
Kubišta, Mgr. Ján Raclavský, Ľubomír Záň, Ing. Ľubomír Ondirko, Vladimír Jandura,
Miloš Diežka
6. Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a služieb - Ing. Alena Skirčáková, Mgr.
Ján Raclavský, Ing. Zdena Poracká, Ing. Vladimír Kovalčík, RNDr. Peter Strežo, Mgr.
Peter Drozd, Jozef Gustiňák
7. Komisia pre prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva,
primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta - Ing. Zdena Poracká, Mgr. Juraj Jonák,
náhradníci MUDr. Metod Kulich, MUDr. Eva Hrudová
Od 15. 12.2014 mala komisia zloženie:
Ing. Zdena Poracká, Peter Jonák, Mgr. Matúša Lakoštíka, náhradníci Ing. Miroslav Málik,
PhDr. Jozef Šimek.
Mestské výbory pracovali v roku 2014 v nasledovnom zložení:
- Mestský výbor Staré mesto: Mgr. Juraj Jonák, Ing. Ľudovít Behula, Monika Bakošová,
Ľubica Škulcová, Jozef Hrabal, Ing. Jozef Manco, Mgr. Miroslav Dráb, RSDr. Božena
Bojkovská, Mgr. Ladislav Svrčan, Zdeno Chmelan a Ivan Tittel
- Mestský výbor Beňova Lehota: MUDr. Eva Hrudová, Michal Lavrík, Milan Krajčovič,
Ing. Jaroslav Mišúl, Ing. Ján Krajčovič a Pavol Nehaj
- Mestský výbor Malý Bysterec: MUDr. Eva Hrudová, JUDr. Martin Kováčik, Katarína
Novotná, Ing. Ľubomír Ondirko, MUDr. Mária Kecerová, Ing. Marta Demeterová, prom.
hist. Peter Huba
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Mestský výbor Veľký Bysterec: Mgr. Matúš Lakoštík, Ing. Alena Skirčáková, Ľubomír
Záň, MUDr. Peter Šulej, MUDr. Juliana Gregová, Ing. Zdena Poracká, Ing. Dalibor
Pelach, PhDr. Dušan Krška, Jaroslav Záhora, Mgr. Ľuboš Smoleň, Gabriela Floreková,
Viera Vargová, Ing. Pavol Matlák, Mgr. Andrej Kuhejda
Mestský výbor Brezovec: MUDr. Juraj Štefák, Mgr. Gustáv Turčina, PaedDr. Ľubomír
Bláha, Mgr. Ján Raclavský, Ing. Anton Krákorník, MUDr. Metod Kulich, Ing. Michal
Dibdiak, Venanc Maretta, Peter Kubačka, Michal Šulič, Oľga Kopilcová, RNDr. Oľga
Removčíková, Mgr. Peter Drozd a Jozef Kubala
Mestský výbor Medzihradné: Ing. Ondrej Škvarka, Ing. Ján Šimún, Ing. Mária Macáková,
Mária Tomanová, Miroslav Dechtár, Dušan Habánik, Pavol Orság, Jozef Škvarka, Milan
Harmaniak, Tibor Janík, Miloš Diežka, Mgr. Katarína Podobová, Daniela Šutvajová a
Mgr. Martin Pukáč
Mestský výbor Banisko: Viera Turzová, Ing. Ján Šimún, Mgr. Vladimír Kubišta, Emília
Grísová, Natália Floreková, Ing. Juraj Kubas, Ing. Miroslav Málik, Martin Garaj, Marek
Kutlík a Marián Pyszko
Mestský výbor Záskalie: František Okoličáni, Ing. Pavol Heško, Dušan Trnkócy, Pavol
Trnkócy, Anna Pániková, Ing. Vladimír Kozáčik, Ing. František Okoličáni, Ľubomír
Milan, Ing. Anton Strežo, Mgr. Róbert Ullmann a RNDr. Peter Strežo
Mestský výbor Mokraď: Ing. Pavol Heško, Bc. Ingrid Čutková, Bc. Jozef Sobčák, Ignác
Smolár, Patrik Kotúľ, Katarína Durajová a Mária Šeligová
Mestský výbor Kňažia: Ing.. Pavol Heško, Ján Briestenský, Vlasta Dúhová, Ladislav
Pecháček, Eva Tabačková, Miroslav Ondrek, Jozef Pačesa, Mgr. Jana Greššová, Slavomír
Bartoš, Ľudmila Potočanová, Katarína Nováková, Emília Brčáková, Peter Laurinčík a Ján
Chovanec.

Ďalší členovia vedenia Mesta Dolný Kubín:
Zástupcom primátora bol Mgr. Gustáv Turčina, prednostom mestského úradu Ing. Vladimír
Adamec. Funkciu hlavného kontrolóra vykonával Ing. Peter Florek. Vedúci odborov mestského
úradu:
- Ing. Patrik Bartoška, PhD. – vedúci odboru organizačného a vnútorných vecí
- Ing. Jozef Gruchalák – vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny
- Ing. Miroslav Kosmeľ – vedúci odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného
ruchu
- JUDr. Jaroslav Láštic – vedúci odboru právneho
- Ing. Gabriela Paušlyová – vedúca odboru finančného
- Ing. Marián Smoleň – vedúci odboru výstavby a životného prostredia
- Ing. Michal Švento – vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu.
- Náčelníkom mestskej polície bol Mgr. Peter Uhrina.
Rada seniorov ako poradný orgán primátora mesta pracovala v zložení:
predseda: PaedDr. Jozef Hunčaga, členovia: František Barťák, Mária Chrenová, Dušan
Kurčina, Mgr. Ľudovít Matejčík, Ing. Andrej Švehla, CSc., MVDr. Ján Uhrín.
Rada seniorov zasadala v nasledovných termínoch: 17. 02. 2014, 10. 07. 2014, 10. 09. 2014
a 20. 10. 2014.
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Kontrolná činnosť Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín sa vykonávala podľa
plánov kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na rok 2014, schválených uznesením MsZ
Mesta Dolný Kubín č. 210/2013 zo dňa 16.12.2013 a uznesením č. 256/2014 zo dňa 26.06.2014.
Ďalšia kontrolná činnosť vychádzala z požiadaviek MsZ, podnetov poslancov MsZ a občanov a z
operatívnych porád primátora mesta. Rozsah kontrolnej činnosti je určený § 18d) zákona o
obecnom zriadení.
Útvar hlavného kontrolóra vykonal v roku 2014 18 kontrol, ktorých výsledky v 14 prípadoch
boli priamo predložené MsZ Mesta Dolný Kubín, v členení:
Kontroly vykonávané na odboroch MsÚ – 10
Kontroly vykonávané v obchodných spoločnostiach založených Mestom Dolný Kubín - 2
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 2015
- odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013
- správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok, t.j. rok 2013
- 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 - 4,
- stanoviská pre MsZ - 2 (Úver Verejné osvetlenie, Stanovisko k zlúčeniu obchodných
spoločností)
Vykonané kontroly boli poväčšine, t.j. v 12 prípadoch ukončené „Záznamom z vykonanej
kontroly“, nakoľko pri kontrolách neboli zistené žiadne, resp. závažnejšie nedostatky, či
porušenia zákonov. V dvoch prípadoch 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. Hlavný kontrolór 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 kontrolná činnosť vedúcich pracovníkov a zamestnancov.
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V roku 2014 Mesto Dolný Kubín zaevidovalo 7 sťažností od občanov mesta, z ktorých
jedna bola vyhodnotená ako opodstatnená a šesť neopodstatnených. Tri sťažnosti boli odstúpené
Všetky sťažnosti boli ku koncu roka 2014 vybavené.
Dve sťažnosti sa týkali občianskeho spolunažívania a drobných schválností, kde druhá bola
opakovaná. Sťažnosti tohto charakteru nie sú v zmysle zákona o sťažnostiach sťažnosťami, ale
ide o podozrenia zo spáchania priestupkov. Sťažnosti, resp. podania boli odstúpené
kompetentným orgánom.
Tri podania sa týkali nesprávneho úradného postupu, z nich dve problematiky poplatkov za
komunálny odpad resp. na ich nesprávne vymáhanie. Prešetrením sa zistilo, že v jednom prípade
sa nejednalo o sťažnosť a v druhom bola sťažnosť neopodstatnená. V treťom prípade sa tiež
nepreukázala opodstatnenosť sťažnosti. Išlo o podanie, kedy sa občan sťažoval na postup odboru
výstavby a životného prostredia.
Jedna sťažnosť sa týkala prieťahov a nečinnosti, išlo o sťažnosť voči konaniu stavebného
úradu vo veci JP MARKET, a. s. Sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstatnená.
Posledná sťažnosť sa týkala prevádzkovania spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o., táto bola
odstúpená.
V roku 2014 boli Mestu Dolný Kubín doručené 2 podania, označené ako „petícia“
občanov:
- dňa 05. 02. 2014 „petícia“ občanov mesta Dolný Kubín – „nájomníci dotknutej bytovky,“
ktorou sa obrátili na primátora mesta, so žiadosťou o “pomoc pri riešení problematického
spolunažívania s Rómami v nájomnej bytovke“. Podanie, ktoré bolo označené ako petícia
neobsahovalo žiadne podpisy občanov mesta Dolný Kubín a ani ďalšie údaje, vyžadované
zákonom pre riešenie sťažností, resp. petícií. Na základe uvedeného hlavný kontrolór
svojím rozhodnutím rozhodol v súlade so zákonom o odložení tohto podania.
- dňa 10.09.2014 bola na Útvar hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín postúpená „Petícia
za vyplatenie náhrad cestovného žiakom Základnej školy J. Matušku“. Podaná petícia
obsahovala prílohu. Pri vybavovaní petície hlavný kontrolór zistil, že podaná petícia
nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, t.j. ak bola sťažnosť podaná v elektronickej forme
alebo telefaxom, nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania
nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Predmetná petícia tieto náležitosti
neobsahovala a z obsahu nebolo možné zistiť, kto ju skutočne podáva a ani na základe
výzvy autori petície nedostatky neodstránili, preto hlavný kontrolór vec odložil.
Hlavný kontrolór na konštatuje, že i napriek viacerým upozorneniam, nie je agende
evidencie a vybavovania sťažností venovaná na MsÚ náležitá pozornosť. Záznamy do evidencie
nie sú dopĺňané priebežne, ale nárazovo, najmä v období pred vyhotovovaním záverečnej,
sumárnej správy a poväčšine na upozornenia ÚHK, resp. prednostu MsÚ.
Dňa 20. 2. 2014 sa v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnilo rokovanie
poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne s nasledovným programom: Správa k
organizačným otázkam; Interpelácie poslancov; Správa k návrhu na schválenie nakladania s
majetkom; Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta; Vyhodnotenie plnenia úloh
Volebného programu Mesta Dolný Kubín na volebné obdobie rokov 2011-2014. Aktualizácia za
rok 2013; Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2014 rozpočtovým opatrením č.
1/2014; Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách
za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín; Návrh VZN Mesta Dolný
Kubín, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Dolný Kubín č. 81/2003, ktorým sa stanovujú erby
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a ďalšie symboly mestských častí Záskalie, Veľký Bysterec, Beňova Lehota, Srňacie,
Medzihradné, Kňažia, Mokraď, Malý Bysterec, a ktorým sa stanovuje Stredný erb mesta Dolný
Kubín, Aliančný erb mesta Dolný Kubín a Kompozičný erb mesta Dolný Kubín; Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín o používaní pyrotechnických výrobkov
určených na zábavné a oslavné účely; Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný
Kubín, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti o vodení psov; Návrh na delegovanie
zástupcov zriaďovateľa do školských rád základných, materských škôl a školských zariadení v
meste Dolný Kubín; Správa o výsledkoch kontroly; Informatívna správa hlavného kontrolóra
Mesta Dolný Kubín o kontrolnej činnosti za rok 2013; Informatívna správa hlavného kontrolóra
Mesta Dolný Kubín o sťažnostiach a petíciách za rok 2013; Návrh na voľbu prísediacich
Okresného súdu v Dolnom Kubíne na obdobie rokov 2014-2018 a Rôzne, záver rokovania.
Diskusia bola venovaná hlavne:
- informatívnej správe právneho zástupcu spoločnosti TEHOS, s.r.o., JUDr. Kováčika o
právnom stave vo vysporiadaní pozdĺžností bývalého konateľa Ing. Ďaďa voči tejto
obchodnej spoločnosti,
- zrušeniu vecného bremena v prospech p. Laurinčíka s manželkou v obchodnej zóne,
- zrušeniu cenovej mapy mesta,
- vyhodnoteniu volebného programu za rok 2013,
- návrhom predkladaných všeobecné záväzných nariadení.
Mestské zastupiteľstvo na februárovom rokovaní odsúhlasilo zmenu v štatúte mesta i vo
všeobecne záväznom nariadení k stanovovaniu erbov mesta a symbolov mestských častí. V
priebehu roku 2013 boli na základe dlhoročnej iniciatívy Ing. Vladimíra Mišalu a následnej
požiadavky Mesta Dolný Kubín vykonané zmeny v Heraldickom registri Slovenskej republiky.
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy - heraldický register listom zo dňa 02. 05. 2013
Mestu Dolný Kubín oznámilo, že zo slovného opisu základného erbu mesta Dolný Kubín sa
vypustilo slovo „hviezdicovitým" a zároveň že v heraldickom registri je erb zapísaný pod č. D3/2013, pod rovnakým číslom sú zaregistrované aj veľký, kompozičný i aliančný erb mesta.
Slovný opis erbu mesta Dolný Kubín sa zmenil nasledovne: „Štiepený štít. V pravej striebornej
polovici červená rovnakokališná ruža so strieborným stredom, v ľavej striebornej polovici dve
červené brvná“ (pôvodne ...červená rovnakokališná ruža so strieborným „hviezdicovitým“
stredom...). Schválením všeobecne záväzného nariadenia k stanovovaniu erbov mesta a
symbolov mestských častí boli podľa Ing. Mišalu napravené pochybenia z minulosti, keď v roku
1973 sa so súhlasom heraldickej komisie do erbu mesta dostal symbol päťcípej hviezdy.

10

Poslanci mestského parlamentu tiež schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje
používanie pyrotechniky. Milovníci petárd, delobuchov, svetlíc a najrôznejších svetelných a
zvukových efektov zosmutneli. Na zábavu tohto typu im poslanci pridelili len šesť hodín od
20.00 h na Silvestra do 02.00 h na Nový rok. Každý, kto buchne mimo tento čas, môže dostať
pokutu. „Ako chcete kontrolovať dodržiavanie?“ opýtal sa na rokovaní mestského zastupiteľstva
poslanec Peter Šulej. „Podobné nariadenie sme tu už mali, ale situácia je napriek tomu
katastrofálna. Nejedná sa len o koniec roka, ale o mesiace nielen na prelome rokov.“ Nepríjemnú
skúsenosť má aj primátor Roman Matejov, ktorému vybuchla petarda pod kočíkom s dieťaťom.
Náčelník mestskej polície priznal, že za minulý rok neudelili ani jednu pokutu pre tento
priestupok. „Chytiť a dokázať to niekomu je veľmi ťažké. Nikto nehodí petardu pred policajtom.
Naviac sa väčšinou jedná o osoby maloleté, ktoré nemôžeme podľa zákona sankcionovať.“
Poslancovi Jánovi Šimúnovi sa páči obmedzenie, ktoré využívajú v Nemecku, kde je obmedzená
nielen doba používania pyrotechniky ale aj predaja. To by však musel zariadiť štát.
Interpelácie poslancov:
- Mgr. Lakoštík požiadal o opravu hlavného veľkého kríža na cintoríne pri železničnej
stanici na Bysterci, ktorý je v dezolátnom stave.
- Ing. Poracká v mene občana, ktorý sa na ňu písomne obrátil interpelovala konateľa TS,
s.r.o. vo veci verejnej súťaže na rekultiváciu skládky odpadu Široká. V súvislosti s
medializovanými informáciami o zrušení súťaží verejného obstarávania ho zaujímajú
odpovede na otázky:
1. Prečo TS realizovali verejné obstarávanie dodávateľsky, či nebolo efektívnejšie využiť
odborne spôsobilých zamestnancov mesta (v prípade, že TS nemajú vlastných odborne
spôsobilých zamestnancov)?
2. Aké sú dôvody, pre ktoré Úrad pre verejné obstarávanie už dvakrát zrušil výsledky
súťaže? Čo na to p. Heško – či sa mu nezdá, že niečo nie je v poriadku?
3. Kto znáša náklady za zrušené súťaže (ako bola uzatvorená zmluva s víťazom súťaže pre
prípad, že táto bude zrušená pre nedostatky na jeho strane)?
4. Prečo bol ako víťaz súťaže vybratý jej účastník, ktorý skončil v súťaži až na 8. mieste?
Osobne by rada poznala odpovede na tieto otázky:
1. aký je súčasný stav vo verejnom obstarávaní na túto akciu?
2. či nie je ohrozené čerpanie prostriedkov z eurofondov?
3. kto nesie zodpovednosť za existujúci stav?
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Požiadala o zaujatie stanoviska k tejto problematike vedenie mesta, hlavného kontrolóra a
predsedu dozornej rady TS, s.r.o.
p. Briestenský
- žiadal o doplnenie komplet všetkých zápisov výborov všetkých mestských častí na
internetovú stránku mesta. Niektoré mestské výbory majú k dnešnému dňu uvedené
zápisy zasadnutí od roku 2011, niektoré nemajú vôbec žiadne zápisy, aj keď
zasadnutia mali. Práca poslancov a aj členov výborov takto v očiach občanov
nevypadá dobre
- žiadal o stretnutie členov mestskej polície, vedenia mesta so zástupcami MsV Kňažia
za účelom riešenia nepriaznivo sa vyvíjajúcej situácie bezpečnosti v mestskej časti
Kňažia. O zorganizovanie takéhoto stretnutie zápisom z výboru žiadali už v polovici
minulého roku, no nestalo sa tak.
- s otázkou bezpečnosti súvisí aj udalosť úniku informácií z prostredia mestského úradu.
(únik fotografií nasnímaných foto pascou mestskej polície v m.č. Kňažia, ďalej v
minulosti únik dokumentov a ich publikovanie na internete). Každý z poslancov
podpisoval doložku o mlčanlivosti nielen počas trvania poslaneckého mandátu, ale aj
po jeho skončení. To isté platí aj pre zamestnancov mestského úradu, kde im toto
zákon ukladá. Navrhol preto vedeniu mestského úradu, aby sa vecou zaoberalo tak,
aby takéto situácie už nevznikali. (napr. podpisom podobnej doložky ako podpisovali
poslanci, alebo školením, atď).
- žiadal o doplnenie osobitných ikoniek, ktoré by odkazovali priamo na aktuálny
územný plán mesta Dolný Kubín a zároveň ikonky, ktorá by odkazovala na aktuálne
platné kompletné záväzné regulatívy k platnému územnému plánu mesta. V súčasnom
vyhľadávači na stránke mesta pri zadaní tejto témy vždy vybehne mnoho výsledkov a
občan nevie rýchlo identifikovať čo je platné.

Výtlky, poškodené dopravné značenie, neporiadok, nefunkčné verejne osvetlenie, chýbajúci
poklop kanála je možné nahlásiť rýchlo, bezplatne a jednoducho vedeniu mesta prostredníctvom
smartfónu cez bezplatnú aplikáciu City Monitor. Stačí odfotiť vec, ktorá sa občanovi nepáči,
môže pridať krátky popis miesta a stavu, odoslať a čakať na výsledok. Celý priebeh vybavenia
podnetu je možné sledovať na internete. V niektorých mestách na Slovensku sa projekt rozbehol
výborne a samospráva musí riešiť desiatky, niekde až stovky upozornení.
„Minulý rok sme dobre gazdovali a ušetrili sme takmer sedemstotisíc eur,“ povedal
primátor Roman Matejov. „Na najbližších mestských zastupiteľstvách v apríli a júni chceme
urobiť zmeny v rozpočte a rozhodneme, na čo ich použijeme. Je toho dosť, čo treba v meste
urobiť.“
Primátor medzi možné investície zaradil opravy chodníkov, ciest, autobusových zastávok,
ihrísk, areálov materských a základných škôl a ďalšie aktivity, ktoré skvalitnia život v meste.
„Na opravu lavice z Bysterca na Gäcelskú cestu máme vyčlenených 130-tisíc eur. Možno sa nám
podarí dať ďalších stotisíc a lavicu kompletne zrekonštruujeme už tento rok.“
Radnica však neminie všetky ušetrené peniaze. Približne 150-tisíc si chce nechať pre prípad
havarijných stavov. „Pri troche vôle sa dá ušetriť aj za cenu, že nie všetko funguje tak ako v
minulosti,“ odpovedal na otázku, ako sa mestu podarilo ušetriť. „Popri tom sme dokázali znížiť
úverovú zaťaženosť mesta z 50 na 37 percent.“
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Do náplne práce hlavného kontrolóra mesta Petra Floreka patrí aj evidencia sťažností
občanov. Nerieši ich, len sleduje činnosť jednotlivých odborov na mestskom úrade alebo prácu
mestských spoločností, ktoré sa nimi zaoberajú. Z trinástich sťažností roku 2013 sú štyri
opodstatnené, šesť neopodstatnených, dve odstúpili iným inštitúciám, jeden sťažovateľ ju
stiahol.
„Mesto dalo za pravdu občanovi, ktorí sa sťažoval na príliš hlasný miestny rozhlas,“ hovorí
Peter Florek. Stačilo zníženie hlasitosti a všetko je v poriadku. Odbor školstva tiež jednoducho
upravil nezrovnalosti s rozdelením školských obvodov. Pravdu mal aj občan, ktorému vadilo
nevhodné vystupovanie pracovníka ekonomického oddelenia mestského úradu. Poslednú uznanú
sťažnosť podal občan bytovky. Na dverách paneláku kde býva, sa objavil oznam pre účastníkov
stavebného konania. „Stavebný úrad v dobrej viere informoval občanov, ale nezvolil vhodnú
formu,“ hovorí hlavný kontrolór. Vec riešil Marián Smoleň, vedúci odboru výstavby na
mestskom úrade. „Situácia sa už nezopakuje. Všetky oznamy budeme riešiť zákonnou formou.“
Podobný problém nastal pri poslednej veci, ktorú sťažovateľ stiahol. Tentoraz sa mu nepáčilo, že
mesto na kontajneri na komunálny odpad umiestnilo nálepku o zákaze parkovania vo
vzdialenosti dvoch metrov z obidvoch strán. Namietal, že je to súkromný majetok a mesto nemá
právo poškodzovať ho takýmto spôsobom. Zaujímavé na celej situácii je, že radnici sa pri
hľadaní vinníka, ktorý nálepky lepil, nedarilo. „Zrazu sa k tomu nik nechcel priznať. Vyzeralo to
tak, že bude z toho veľký problém, ale občan po vysvetlení a odlepení nálepiek sťažnosť
stiahol.“ Peter Florek má na činnosť neznámeho lepiča svoj názor. „To, že sme to robili v dobrej
viere, nás neospravedlňuje, že sme to robili zle. Ponaučením je, že cudzie veci sú pre nás tabu.“
Ponaučenie pravdepodobne neplatí pre Technické služby, ktoré vykonávajú zber starého
papiera za protihodnotu - toaletný papier, hygienické vreckovky. Pravidelne každý mesiac sa
oznam o mieste zberu a odmene za zberový papier objavuje na vchodových dverách bytoviek.
Obyvatelia niektorých si pritom platia upratovaciu službu aj umývanie okien. Technickým
službám by sa určite nepáčilo, keby faktúra za ich čistenie prišla na ich adresu.
Mesto Dolný Kubín v priebehu apríla pracovalo na poslednej fáze tvorby Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014 – 2020. Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta je strategický dokument, ktorý musí každé slovenské mesto vytvoriť na
sedem rokov dopredu. Jeho vypracovanie je dané zákonom. Dôležitým faktom je aj to, že
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je podmienkou ku čerpaniu eurofondov. V
dokumente sú naplánované všetky oblasti regionálneho rozvoja - od investičných akcií, cez
kultúru, šport, vzdelávanie až po cestovný ruch, infraštruktúru a životné prostredie. Vytýčené
ciele mesta musia byť v súlade so strategickými zámermi štátu, územného celku, ale i s
požiadavkami obyvateľov mesta. Do tvorby Programu sa aktívne zapojili aj občania mesta, ktorí
svoje postrehy a názory vyjadrili v dotazníku. Návrh znenia Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta pre roky 2014 – 2020 bude do 15. mája zverejnený na
pripomienkovanie zo strany mestských poslancov a širokej verejnosti a následne oficiálne
schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
Vo štvrtok 24. apríla sa v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska konalo zasadnutie
Mestského zastupiteľstva. Program: Správa k organizačným otázkam; Interpelácie poslancov;
Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom; Správa k návrhu na schválenie nájmov
majetku mesta; Záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2013; Informatívna správa o možnosti
rekonštrukcie verejného osvetlenia formou prijatia návratných zdrojov financovania; Návrh
zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014;
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Digitalizácia kina Choč; Projekt „Komunitné centrum – centrum aktivácie a sociálnej mobility“;
Správa o situácii v sociálno-bytovej politike mesta za rok 2013; Správa o výsledkoch kontroly;
Schválenie zmien a doplnkov č. 2 – Územný plán Mesta Dolný Kubín; Návrh VZN o Mestskej
polícii Dolný Kubín; Stav verejného poriadku v meste Dolný Kubín a vyhodnotenie činnosti
mestskej polície za rok 2013 a Rôzne, záver rokovania.
Poslanci neschválili nájom stavby materskej školy na Brezovci v prospech občianskeho
združenia SNE na 20 rokov za nájomné vo výške 1,- EUR ročne. Naopak, schválili možnosť
rekonštrukcie verejného osvetlenia formou prijatia návratných zdrojov financovania. V rámci
rokovania o zmene rozpočtu schválili dovedna 19 nových investičných akcií. Medzi ne patrí
oprava lavice pre peších na Bysterci, vybudovanie skateparku pre mladých za zimným
štadiónom či rekonštrukcia verejného osvetlenia. Ďalšie investície sa týkajú úprav tunajších
parkovísk či opráv miestnych komunikácií a mestských budov.
Rozšírenie plôch pre individuálnu bytovú výstavbu priniesla druhá zmena územného plánu.
Napríklad v Kňažej si môžu ľudia postaviť domy na záhumienkoch popri ceste k strednej
odbornej škole. „Mení sa toho dosť, no sú to viac-menej kozmetické úpravy,“ povedal architekt
Ján Kubina, autor zmien a doplnkov územného plánu. Zmenu územného plánu s číslom 2,
dotýkajúcu sa ôsmich katastrálnych území, mesto riešilo od roku 2008. „Na základe požiadaviek
občanov a právnických osôb,“ dodal Marián Smoleň, vedúci odboru výstavby na mestskom
úrade. Proces pribrzdilo nejasné trasovanie rýchlostnej cesty. Všeobecne záväzné nariadenie,
zahrňujúce schválené zmeny, platí od polovice mája. K voľným plochám určeným pre domy
pribudli ďalšie, a to vo viacerých mestských častiach. „V Dolnom Kubíne je kde stavať, no
niekto by si to musel zobrať pod patronát,“ hovorí Ján Kubina. „Jednotlivec to nedokáže.“
Mnohí stavebníci na zmenu územného plánu ani nečakali. „Terasy na Brezovci boli postavené na
verejnej zeleni. Na bývanie sme zmenili aj plochu medzi hlavnou cestou a železnicou pri
križovatke na Záskalie, ktorá bola pôvodne určená na parkovisko.“ Viaceré typy rekreačných
zariadení dostali zelenú na rôznych miestach Kubínskej hole. „Pravá strana bývalého parkoviska,
oproti zverníku na Záskalí, po ľavej strane turistického chodníka smerom na Trniny, s veľkou
chatovou zástavbou sa počíta aj na Beňovej Lehote,“ spresnil architekt. V územnom pláne
pribudli aj verejnoprospešné stavby, patrí k nim aj rozšírenie cintorína v mestskej časti
Medzihradné južným smerom. Pripravujú sa ďalšie zmeny. Pre mesto bude dôležité uzavrieť
trasu rýchlostnej cesty. „V územnom pláne dnes máme tri ertrojky. Potrebujeme jednu, aby sme
mohli uvoľniť ostatné územia.“ Meniť by sa mali regulatívy na záhradné chatky. „V súlade s
platným územným plánom majú mať šestnásť metrov štvorcových. Ľudia si stavajú väčšie, od
dvadsaťpäť po štyridsať metrov, takže sa nedajú skolaudovať.“ Jasné pravidlá dostane aj
oplotenie rekreačných objektov. „Aby sa nestalo, že chatová oblasť bude nepriechodná.“
Prehodnocovať by sa mala aj zeleň pri Kocke a plocha medzi traťou a hlavnou cestou na
Bysterci určená na občiansku vybavenosť. „Možno by tam mohla byť vyhovujúca výroba,“
dodal Kubina.
Zastupiteľstvo sa venovalo i budúcnosti kina Choč. Možnosti digitalizácie spolu s
finančnými a praktickými dôsledkami prezentovala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska.
Po viacerých úvahách poslanci nepodporili ani jednu z možností, ktoré Audiovizuálny fond
momentálne ponúka a rozhodli sa vyčkať na ďalšie výzvy, ktoré budú pre naše mesto
výhodnejšie.
Interpelácie poslancov:
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Ing. Šimún – v novinách My Oravské noviny bol uverejnený článok týkajúci sa
farmárskych trhov podľa ktorého farmárske trhy v meste Dolný Kubín nie sú preto, lebo to
nechceli poslanci, čo nie je pravda. V tejto súvislosti navrhol uložiť prednostovi úradu, aby
reagoval na tento článok a napísal pravdu ako to presne bolo.

Vo štvrtok 26. júna sa poslanci Mestského zastupiteľstva stretli na júnovom rokovaní.
Zasadnutie sa zaoberalo nasledujúcimi bodmi programu: Správa k organizačným otázkam;
Interpelácie poslancov; Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom; Správa k návrhu
na schválenie nájmov majetku mesta; Schválenie účtovných závierok obch. spoločností mesta za
rok 2013: a) AQUA Kubín, s.r.o., b) Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., c) TEHOS, s.r.o.
Dolný Kubín, d) Technické služby, s.r.o. Dolný Kubín; Výročná správa a konsolidovaná výročná
správa Mesta Dolný Kubín za rok 2013; Informatívna správa o tvorbe a čerpaní programového
rozpočtu Mesta Dolný Kubín za I. štvrťrok 2014; Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na
rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 3/2014; Návrh VZN o podmienkach nájmu bytového fondu
vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín; Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Dolný
Kubín; Program odpadového hospodárstva Mesta Dolný Kubín do roku 2015; Analýzy a
stanoviská k prípadnej fúzii obchodných spoločností TEHOS, s.r.o., a AQUA KUBÍN, s.r.o.;
Návrh na nákup nového nákladného vozidla na prevoz štiepky a návrh na predaj starého vozidla;
Správa o výsledkoch kontroly; Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva
Mesta Dolný Kubín za rok 2013; Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2014; Informatívna správa a schválenie podmienok voľby hlavného kontrolóra Mesta Dolný
Kubín; Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2014 a Rôzne, záver rokovania.
V úvode rokovania si mestské zastupiteľstvo pripomenulo 20. výročie založenia mestskej
obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o.
V rámci bodu k nakladaniu s majetkom mesta najväčšiu diskusiu vyvolala žiadosť o kúpu
180 m2 pozemku v okolí Kubínskych terás. Zmenou rozpočtu mestské zastupiteľstvo vyčlenilo
finančné prostriedky na nové investičné akcie: oprava komunikácií, letná údržba ciest a
chodníkov, 1. etapa odkanalizovania ulice Komenského na Kňažej či rozšírenie verejného
osvetlenia na Malom Bysterci pri Dome smútku. Ďalšie peniaze pôjdu na organizáciu kultúrnych
akcií počas leta, na údržbu detských ihrísk a na podporu športových klubov. Navýšenie rozpočtu
grantového programu mesta Šanca pre všetkých si vyžiadal veľký záujem zo strany občanov a
neziskových organizácií. V kapitole vzdelávanie poslanci schválili peniaze na podporu školských
klubov pri základných školách a na zakúpenie technických zariadení pre základné i materské
školy. Nemalá čiastka je vyčlenená aj na odstraňovanie havarijných stavov. Veľkú diskusiu
vyvolal návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach prideľovania nájomných bytov
vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín. Toto nariadenie vnáša do nájomného bývania v meste okrem
sociálneho aspektu aj aspekt ekonomický.
Interpelácie poslancov:
- Ing. Alena Skirčáková
A.) v rámci zmeny VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Dolný Kubín č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
1. Dvojité zdanenie resp. dvojnásobný poplatok za komunálny odpad
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Pýtam sa, ako je možné, že obyvateľ mesta Dolný Kubín platí poplatok za komunálny
odpad ako OBČAN prepočítaný na 365 dní a zároveň platí v tom istom roku ako
PODNIKATEĽ – fyzická osoba poplatok taktiež prepočítaný na 365 dní? Je vôbec
možné, aby jedna osoba vytvárala odpad na dvoch miestach v tom istom čase?
Nejedná sa v takomto prípade náhodou o dvojnásobný poplatok od tej istej osoby?
Podotýkam, že nikoho nezamestnáva a vykonáva len administratívnu činnosť v
prenajatej kancelárii. Papier, jediný produkt jeho práce, odovzdáva do zberu a pokiaľ v
kancelárii vytvorí niečo, čo je potrebné vyviezť na skládku, tak doma v tom istom čase
určite nič vhodné na skládku vyprodukovať nemôže. Myslím, že by bolo potrebné
citlivo zvážiť, ktoré profesie odpad produkujú a ktoré určite nie. A nie paušálne
vyberať nemalé čiastky za odpad od živnostníkov, ktorí za svoj odpad z kávy alebo z
čaju už raz poctivo zaplatili. A tiež by určite stálo za to, rozmiestniť separovacie
kontajnery i k administratívnym budovám v meste a profitovať na kvantách plastového
a papierového odpadu, ktorý v súčasnosti netriedený odchádza na skládku. Ak totiž
občan pocíti, že mu Mesto dalo možnosť separovať a ešte ho za to odmení, tak
separovať bude. Ak cíti, že hoci separuje, platí stále viac a dokonca dvojmo, tak nad
myšlienkou triedenia len mávne rukou a povie si „Však si to za tie peniaze vytrieďte
sami...“
2. Občania žiadajú zľavu za separovaný komunálny odpad aj v rámci bytoviek (obytných
domov), teda nielen pre obyvateľov rodinných domov. V opačnom prípade by takáto
situácia bola pre obyvateľov bytoviek diskriminačná a zároveň demotivujúca.
V rámci volebného programu primátora, časť:
Modernizácia a rozširovanie triedeného zberu v meste
B.) Nakoľko Mesto Dolný Kubín v rámci akcie o bezbariérovosti verejne prístupných
budov preveruje možnosti v DK, zistilo sa, že v Nemocnici s poliklinikou a to hlavne v
priestore Pohotovosti nie sú prístupné sociálne zariadenia pre ZŤP
1. Týmto by som chcela požiadať – v rámci zmeny rozpočtu - aspoň o čiastočný finančný
príspevok na uvedený účel
2. doplňovať (priebežne) na webovej stránke mesta do príslušnej mapky inštitúcie v
meste, označené ako bezbariérové
V rámci volebného programu primátora, časť:
Sociálna oblasť, rodina, zdravotníctvo
- napomáhať stabilizovať a revitalizovať DONsP v spolupráci s jej zriaďovateľom
- zavádzať nové služby pre zdravotne odkázaných občanov
„Mesto realizuje projekt Dolný Kubín - mesto bez bariér a v priebehu r. 2013 sme okrem
konferencie zameranej na viacgeneračnú rodinu so všetkými sociálnymi vplyvmi
realizovali v spolupráci so ZO SZTP aj mapovanie problematických miest v meste a aj do
verejne prístupných inštitúcií“.
C.) Na webovej stránke mesta zverejňovať zápisnice, uznesenia alebo závery všetkých
komisií a mestských výborov mesta, ako aj interpelácie všetkých poslancov a odpovede na
ne, aby mali možnosť prístupu k uvedeným informáciám všetci poslanci a občania.
D.) Návrh na zriadenie novej parkovacej plochy
Navrhujem zriadenie novej parkovacej plochy na Veľkom Bysterci, Okružná ulica oproti
bytovkám 2058, 2059. Jedná sa pôvodne o asfaltovú plochu, pri múriku Cirkevnej školy,
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ktorú občas v lete využívala mládež, avšak je tam neustále neporiadok (nanosené staré
matrace, kreslá, železné tyče, kartóny, pneumatiky a pod.) Keďže v mestskom rozpočte je
uvažované s vybudovaním skateboardového ihriska na Bysterci a táto asfaltová plocha je
zanedbaná (popraskaný povrch, vyrastajúca tráva), bolo by možno užitočnejšie využiť
tento priestor na parkovanie pre obyvateľov priľahlých obytných domov a príležitostne i
pre návštevníkov priľahlej školy. Parkovacie miesta v súčasnosti sú v tejto lokalite
predimenzované, niektorí vodiči parkujú už i pozdĺž chodníka a tak, keď vychádzajú autá z
vyznačených parkovacích miest, často tu dochádza ku kolíziám a poškodeniu vozidiel (nie
je tu priestor na výjazd, resp. je veľmi obmedzený).
V rámci volebného programu primátora, úloha:
Zabezpečiť výstavbu nových parkovacích plôch v meste
E.) ad Petícia – obyv. Okružnej ul. 2058 – žiadosť o výrub resp. spílenie stromov
K uvedenej petícii resp. žiadosti, podpísanej niekoľkými obyvateľmi byt. domu 2058 na
Okružnej ulici chcem len dodať, že nevystihuje názor všetkých obyvateľov bytovky.
Mnohí sú proti likvidácií stromov (cca 14 – 15 ks) a uvažujú o petícií za zachovanie týchto
stromov. Stromy sú na pozemku mesta (nie sú priamo pod oknami). Poprosím o
informovanie v uvedenej veci.
F.) v rámci webových stránok kedysi bol zverejnený sociálny program prostredníctvom
banera a keďže sa upravovali webové stránky tak to tam už nie je. Bolo by dobré keby
jednotlivé oddelenia mestského úradu to čo chcú prezentovať pred občanmi, aby to tam
zverejňovali nejakou vhodnou formou.
-

MUDr. Eva Hrudová
Predniesla interpeláciu, ktorú získala na podnet Dr. Hunčagu
1. na ulici Hurbanovej sú vyschnuté stromy a treba to riešiť a ozdraviť ich.
2. po kosení trávy na Bysterci, ale aj v iných lokalitách zostáva niekedy trávnik ďalej
neošetrený a mestské časti sa udržiavajú menej ako centrum mesta. Navrhuje, stanoviť
okrem cenovej mapy mesta aj daňovú mapu mesta, ktorá by zohľadňovala zníženú
frekvenciu starostlivosti o okolie v odľahlejších častiach mesta a mestských častiach,
keďže prímestské časti majú menšiu údržbu ako centrálne časti mesta.
Niektoré bytovky si kosia svoje okolie samé a v podstate obyvatelia bytoviek to
nechcú sponzorovať, či by nebolo vhodné stimulovať bytové spoločenstvá tiež cez
daňové úľavy.

Primátor Roman Matejov zvolal mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnilo vo štvrtok 14. augusta o 14:00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Dolnom
Kubíne. Dôvodom bola príprava volieb do orgánov samosprávy obcí. Mestské zastupiteľstvo
Mesta Dolný Kubín schválilo na volebné obdobie 2014 - 2018 rozsah výkonu funkcie primátora
Mesta Dolný Kubín na plný pracovný úväzok, počet 19 poslancov mestského zastupiteľstva a
pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 15. novembra 2014 tiež 5 volebných
obvodov a nasledovný počet poslancov v nich:
- Volebný obvod č. 1 - Kňažia, Mokraď, Záskalie - volia sa 2 poslanci,
- Volebný obvod č. 2 - Staré mesto - volia sa 2 poslanci,
- Volebný obvod č. 3 - Medzihradné, Banisko, Srňacie - volia sa 2 poslanci,
- Volebný obvod č. 4 – Brezovec - volia sa 6 poslanci,
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-

Volebný obvod č. 5 - Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňova Lehota - volia sa 7 poslanci.

Dňa 11. septembra 2014 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska
uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne s nasledovným
programom: Správa k organizačným otázkam; Interpelácie poslancov; Správa o hospodárení
spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. za 7 mesiacov roka 2014; Správa o výsledkoch kontroly;
Voľba hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín; Správa k návrhu na schválenie nakladania s
majetkom; Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta; Správa o tvorbe a čerpaní
rozpočtu Mesta Dolný Kubín za I. polrok 2014 a monitorovacia správa – programový rozpočet
za I. polrok 2014; Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2014 rozpočtovým
opatrením č. 4/2014; Zámer využitia budovy bývalého kina Choč pre účely Komunitného
multifunkčného centra; Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trhový poriadok Farmárskych
trhov v Meste Dolný Kubín a Rôzne, záver rokovania.
Hlavným bodom rokovania bola voľba hlavného kontrolóra mesta. Posledný septembrový
deň sa skončilo šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra Petra Floreka. Voľbe
predchádzala zaujímavá diskusia. Poslanec zastupiteľstva Ľubomír Bláha navrhol tajné
hlasovanie. Jeho návrh napadol Dolnokubínčan Pavol Pachník. Upozornil, že ak poslanci zmenia
body rokovania počas zasadnutia a nie pred ním, porušia zákon, na základe čoho podá podnet na
prokuratúru. Poslankyňa Zdena Poracká navrhla ponechať verejné hlasovanie, ale nepoužiť
pritom hlasovacie lístky a urnu, ale využiť elektronické hlasovacie zariadenie. Podporil ju
poslanec Ján Šimún. „Som za verejné hlasovanie. Poznáme sa, nemáme čo skrývať.“ Voľba sa
nakoniec uskutočnila verejným hlasovaním. Komisia po posúdení žiadostí štyroch prihlásených
kandidátov skonštatovala, že podmienky spĺňajú traja - okrem Petra Floreka Leonard Bobček,
bývalý náčelník mestskej polície, a Eva Hrabalová, ekonómka obecného úradu Veličnej, ktorá je
zároveň hlavnou kontrolórkou tejto obce aj Vyšného Kubína. Voľby nakoniec dopadli
jednoznačne v prospech súčasného kontrolóra. Z 15 hlasov získal 14, Ľubomír Záň sa hlasovania
zdržal. „Ďakujem za prejavenú dôveru,“ povedal po voľbe Peter Florek. „Ne jednej strane ma
rozhodnutie poslancov teší, lebo každý chce vyhrávať, na druhej ma zaväzuje na ďalších šesť
rokov robiť náročnú prácu.“
V rámci zmeny rozpočtu bol schválený nákup operačného systému pre nový server
mestského úradu, nákup nového motorového vozidla, odvodnenie a rozšírenie komunikácie na
ul. Mierová. Vytvorenie komunitného centra v kine Choč bolo stiahnuté z programu rokovania.
Interpelácie poslancov:
- Ing. Šimún
- žiadal predložiť informáciu v akom stave je príprava rozšírenia cintorína v
Medzihradnom a kedy bude tento cintorín rozšírený,
- dotazoval sa prečo nebola doteraz podaná písomná reklamácia na zatekajúcu strechu
pri výťahu v ZŠ J.Matúšku, ktorá bola realizovaná v súvislosti s rekonštrukciou školy,
- Ing. Behula
- pred materskou škôlkou a v priestore ako sa nachádza VÚB sa urobila úprava cesty a
chýba tam asi pol metra plochy, aby nadväzovala dlažba, takže je tam dlažba, asfalt,
dlažba. V tejto súvislosti požiadal o zosúladenie tejto plochy dlažbou,
- Mgr. Raclavský
- Slovenský futbalový zväz podporí v priebehu 4 rokov 15 futbalových štadiónov a v
tomto balíku je aj mesto Dolný Kubín. V tejto súvislosti sa dotazoval ako prebiehajú
rokovania so SFZ a v akom sú štádiu,
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- požiadal o predloženie informatívnej správy o čerpaní finančných prostriedkov z
európskych zdrojov za obdobie rokov 2010 – 2014, do akých projektov sme sa
zapojili, v koľkých projektoch sme boli neúspešní a v akom objeme sme získali
finančné prostriedky,
- v súvislosti s rekultiváciou skládky Široká sa dotazoval ako prebieha verejné
obstarávanie a kedy bude ukončené.
Dňa 23. októbra 2014 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska
uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne.
Program: Správa k organizačným otázkam; Interpelácie poslancov; Správa k návrhu na
schválenie nakladania s majetkom; Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta; Návrh
zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 5/2014;
Informatívna správa o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Dolný Kubín za školský rok 2013/2014; Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní
dotácií; Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov v meste Dolný
Kubín; Správa o výsledkoch kontroly; Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta
Dolný Kubín na roky 2014 – 2020; Poradovník žiadateľov spĺňajúcich podmienky pridelenia
jednotlivých kategórií nájomných bytov a Rôzne, záver rokovania.
V rámci bodu nakladania s majetkom mesta poslanci schválili výsledok obchodnej verejnej
súťaže – predaj bývalej základnej školy na ul. Nemocničná a podklady k zahájeniu výstavby
Obchodného centra v areáli bývalých kasární. V bode nájmov majetku mesta nebol schválený
dlhodobý prenájom bývalého CVČ na ul. Lucenkovej dvom záujemcom. Zmena rozpočtu mesta
sa týkala okrem iného navýšenia finančných prostriedkov pre šport, osobitne pre mládežnícky
futbal. Veľkou diskusiou prešlo schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní
dotácií, ktoré naviazalo ich výšku na výšku podielových daní.
Interpelácie poslancov:
- MUDr. Hrudová
dotazovala sa, čo sa bude robiť so zábranou proti stekajúcej vode z brehu za odbočkou na
ulici Fučíkovej, keďže to nie je urobené dobre a kto to bude platiť, či firma, ktorá to robila
alebo mesto.
V pondelok 1. decembra sa na Mestskom úrade stretli víťazi komunálnych volieb. V
obradnej sieni boli primátorovi a poslancom slávnostne odovzdávané osvedčenia o zvolení.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie zároveň zhodnotila priebeh volieb a zaželala novému
vedeniu mesta veľa úspechov v nastávajúcej práci. Súčasťou prijatia na radnici bolo i
fotografovanie poslancov pre potreby Mestského úradu. Po ukončení slávnostnej časti primátor
pozval poslancov na prvé rokovanie za okrúhly stôl, ktorého predmetom bolo zloženie komisií
Mestského zastupiteľstva a mestských výborov.
Dňa 11. decembra 2014 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska
uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne.
Program: Správa k organizačným otázkam; Interpelácie poslancov; Správa k návrhu na
schválenie nakladania s majetkom; Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta; Návrh
zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 6/2014; Návrh VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadných na
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území mesta Dolný Kubín; Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2015 a na
roky 2016 – 2017; Správa o výsledkoch kontroly; Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2015; Stav na úseku realizácie investičnej výstavby a územníckej prípravy za rok 2014; Návrh
plánu práce orgánov Mesta Dolný Kubín na I. polrok 2015; Činnosť Klastra ORAVA, o.o.c.r. v
roku 2014 – informatívna správa; Nákup motorového vozidla – nosič výmenných nadstavieb a
nadstavby na zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií a Rôzne, záver rokovania.
Ing. Šimún, poslanec MsZ navrhol za bodom č. 2 zaradiť do programu prerokovanie zmeny
výpovede z nájmu Súkromnej strednej odbornej škole podnikania na ulici Nemocničnej č. 2,
Mgr. Matejov, primátor mesta navrhol do správy k organizačným otázkam zaradiť prerokovanie
protestu Okresnej prokuratúry v Dolnom Kubíne – návrhu na zrušenie ustanovenia v Štatúte
mesta, ktoré pojednáva o tom, že poslanec mestského zastupiteľstva nemôže byť súčasne aj
konateľom obchodnej spoločnosti. Doporučil toto ustanovenie v Štatúte mesta zrušiť. Mestské
zastupiteľstvo obidve zmeny programu schválilo. Protestu Okresnej prokuratúry vyhovené
nebolo.
V rámci prevodov majetku mesta nebol schválený predaj bývalej MŠ na Brezovci
súkromnému bilingválnemu gymnáziu ani predaj bývalého CVČ na ul. Lucenkovej záujemkyni
p. Kotlínovej. V rámci doplneného bodu poslanci neschválili predĺženie doby výpovede z
priestorov bývalej základnej školy na ul. Nemocničná súkromnému bilingválnemu gymnáziu. V
rámci diskusie o prenájmoch majetku nebolo schválené predĺženie doby nájmu časti strechy
MsKS pre spoločnosť AB Solar, boli schválené dlhodobé prenájmy materskej školy na Brezovci
pre súkromné bilingválne gymnázium a spoločnosť M.fitness, s.r.o. Nebol schválený ani
prenájom bývalého CVČ na ul. Lucenkovej p. Kotlínovej. Zmena rozpočtu č. 6 riešila hlavne:
opravu miestnych komunikácií a spotrebu energií letného a zimného štadióna. Schválený bol
rozpočet mesta na rok 2015 aj nákup vozidla pre Technické služby, s.r.o.
Interpelácie poslancov:
- MUDr. Štefák – vec: avizovaná výstavba 28 bytových jednotiek vrátane vlastného
parkovania na mieste bývalej ZŠ Nemocničná. Na základe požiadavky o informáciu z
24.11.2014 podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám z vyjadrenia mesta
vyplýva:
1. V podmienkach obchodnej verejnej súťaže na predmetné nehnuteľnosti neboli mestom
stanovené žiadne rámcové limitujúce podmienky jej využitia s odvolaním sa na
Územný plán mesta. Tento ÚPN označuje túto nehnuteľnosť a priľahlé plochy, ako
plochy občianskej vybavenosti, ktoré v prípade avizovanej radovej zástavby by sa
museli kategorizovať na ostatné územie s nízko podlažnou zástavbou, čo by si zrejme
vyžadovalo zmenu ÚPN.
2. Zo stanoviska mesta nie je však zrejmé, či po schválení odpredaja MsZ dňa
23.10.2014 došlo už aj k podpísaniu kúpnej zmluvy.
3. Podľa citovaného vyjadrenia – odboru výstavby a ŽP nie je známy kupujúcim
avizovaný zámer (Oravské noviny MY č. 44 z 11.11.2014 pod názvom „Zo školy bude
radovka“) na mieste bývalej ZŠ „výstavba 28 b.j., každá minimálne 150 m2 s
vlastným parkovaním“.
4. Nakoľko avizované odstránenie stavby školy a následná masová výstavba bytových
jednotiek sa vo výraznej miere negatívne dotknú obyvateľov tejto časti Brezovca a
vyžiadajú si rad administratívnych a vecných opatrení aj zo strany mesta, vrátane
zmeny ÚPN tejto časti mesta, bola by žiaduca príslušná interpelácia poslanca v MsZ z
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mestskej časti Brezovec na zasadnutí MsZ a následná relevantná informácia občanov,
ktorých sa táto problematika bezprostredne dotýka.
-

Ing. Šimún – na ostatnom zastupiteľstve bola schválená dotácia na futbal vo výške 8 tis.
EUR s tým, že tieto prostriedky majú byť použité výlučne pre deti a mládež. V tejto
súvislosti požiadal, aby na budúce mestské zastupiteľstvo boli predložené výsledky
kontroly odboru finančného mestského úradu na čo konkrétne boli tieto financie použité, či
bol dodržaný prísľub a účel a neboli použité na uhradenie starých dlhov.
Ďalej požiadal o informáciu na nasledovnom MsZ o výsledkoch rokovania s Prima
bankou, ktoré mali prebehnúť v mesiaci októbri 2014 ohľadom fúzie mestských
spoločnosti Tehos a AQUA Kubín, s.r.o.

-

Ing. Behula – poďakoval Ing. Kosmeľovi, ved. odb. dopravy, MH a CR za aktivity
realizované v Starom meste. Ďalej – dnes bolo zrušené VZN o používaní pyrotechniky – v
tejto súvislosti je potrebné informovať občanov aké budú v tejto veci ďalšie kroky – či
porušenie majú občania hlásiť mestskej polícii alebo na banský úrad.

-

MUDr. Hrudová – opätovne sa dotazovala z čoho bude platená oprava rigola na Zochovej
ulici a kto to bude realizovať.

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva po voľbách do samosprávy obcí sa
uskutočnilo dňa 15. decembra 2014 (pondelok) o 14.00 hod. v estrádnej sále Mestského
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.
Program: Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva; Oboznámenie s
výsledkami volieb v meste Dolný Kubín na funkciu primátora mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva; Zloženie sľubu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva; Určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Voľba pracovných komisií a správa mandátovej
komisie; Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva; Určenie sobášiacich; Návrh na
zriadenie mestských výborov, Určenie platu novozvoleného primátora; Poverenie poslanca,
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch
určených v zákone o obecnom zriadení; Schválenie návrhu na uznesenie a Záver.
Opätovne zvolený primátor Roman Matejov a devätnásť mestských poslancov pred očami
verejnosti zložili slávnostný sľub. Týmto aktom sa oficiálne ujali vedenia mesta na nasledujúce
štyri roky.
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2 VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT A BEZPEČNOSŤ
Činnosť Mestskej polície v roku 2014
Mestská polícia Dolný Kubín bola zriadená roku 1991 ako poriadkový útvar mesta Dolný
Kubín. Sídli na Hviezdoslavovom námestí č. 1651/2 v prízemí novej budovy Mestského úradu
Dolný Kubín.
V sledovanom období mala Mestská polícia 8 členov a 6 zamestnancov chránenej dielne,
dohliadajúcich na kamerový monitorovací systém. Ten pozostával ku koncu roka z 15 kamier a
výrazne zefektívňoval činnosť Mestskej polície, prispieval ku väčšej bezpečnosti občanov a ich
majetku, a mal pozitívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v meste.
Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície (MsP) za rok 2014 predložil jej náčelník, Mgr.
Peter Uhrina, na rokovaní mestského zastupiteľstva mesta Dolný Kubín dňa 30. 04. 2015. V
roku 2014 prevažovala činnosť MsP v duchu ochrany pred vandalizmom, porušovaním
verejného
poriadku,
znečisťovaním
verejných
priestranstiev,
poškodzovaním
verejnoprospešných zariadení, verejnej zelene, riešením 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. Neduhom, ktorý sa neustále vyskytuje v pomerne
vysokej miere a je veľmi ťažko riešiteľný a odhaliteľný v smere k zisteniu osoby páchateľa, je
tzv. sprejerstvo. Snaha smerovala k efektívnejšiemu riešeniu problémov predovšetkým
smerovaním a prítomnosťou príslušníkov MsP aj v lokalitách a miestach s výskytom týchto
nežiaducich javov. Dôraz bol kladený na zvýšený pohyb peších hliadok a ich prítomnosť
hlavne v centre mesta Dolný Kubín, ako o jednu z trvalých úloh primátora mesta a činnosť
smerujúcu k priamemu kontaktu s občanmi. Je to forma prevencie pred páchaním priestupkov v
konkrétnom čase a priestore, navodzuje pocit bezpečia medzi obyvateľstvom, napomáha
orientácii návštevníkov mesta. V priamom výkone služby hliadky (príslušníci MsP) na mieste
zachytili a riešili vzniknuté problémy a nedostatky v súvislosti s verejným poriadkom, riešili
priestupky aj na úseku občianskeho spolunažívania, ochrany životného prostredia, dopravy,
participovali na podujatiach konaných Mestom Dolný Kubín, či návštevách rôznych
významných osobností. Zvýšená pozornosť bola zameraná na objekty patriace cirkvám,
vzhľadom na to, že došlo k poškodzovaniu ich majetku, konkrétne židovská obec mala problém s
výskytom vandalizmu na bývalom židovskom cintoríne. Majetok občanov a mesta bol
chránený realizovaním kontrol objektov a priestorov, pričom sa jednalo v prevažnej miere o
detské ihriská, športoviská, areály základných a materských škôl, dopravné ihrisko, garážové
osady, rekreačné zariadenia a tiež objekty slúžiace na podnikateľské účely, inštitúcie, a miesta,
kde sa zdržiavali bezdomovci a asociáli. Hviezdoslavovo námestie bolo monitorované
bezpečnostným kamerovým systémom a priamo fyzicky smerovaním hliadok do tejto časti. Boli
poškodzované jeho časti, ako detské prvky na ňom, dlažba, ostatné verejnoprospešné zariadenia
a priľahlé dopravné značenie, pričom v mnohých prípadoch sa podarilo zistiť páchateľov
takéhoto protiprávneho konania. Znečisťovanie ropnými produktmi v areáli námestia, teda
predovšetkým priamo na jeho zámkovej dlažbe, bolo dlhodobejším pozorovaním konkrétnych
znečistených miest a vozidiel, ktoré sa na nich pri zásobovaní zdržiavali úspešne vyriešené a
konkrétni vinníci boli odhalení. Takmer neriešiteľnou záležitosťou sa javí pri znečisťovaní
dlažby námestia a jej znehodnocovanie zvyškami jedla, ktoré na ňom konzumujú občania
stravujúci sa z priľahlých prevádzok rýchleho občerstvenia. Pretrvávajú nedostatky pri
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ukladaní a separovaní odpadu a to ako komunálneho, tak veľkoobjemového, či dokonca
nebezpečného, pričom sporadicky dochádzalo aj v priebehu roku 2014 k ukladaniu takéhoto
odpadu mimo zberných nádob. Na ústupe boli skládky stavebného odpadu, avšak pretrvávala
tendencia niektorých občanov ukladať nepotrebný nábytok a inú výbavu bytov a domov vedľa
kontajnerov na komunálny odpad a nezriedka aj v okolí ciest, chodníkov a verejného osvetlenia
priamo v meste Dolný Kubín. Mnoho občanov pravdepodobne nevníma uvedené ako problém,
nakoľko rátajú s tým, že takýto odpad vyvezú Technické služby mesta Dolný Kubín v rámci
pravidelného vývozu, avšak často tak konajú už pred týmto termínom, aj cca 2-3 týždne,
prípadne až tesne po ňom. Toto konanie sa nedeje v dosahu bezpečnostného monitorovacieho
kamerového systému Mesta Dolný Kubín, ale na miestach, kam nemá monitoring v rámci
kamerového systému dosah. Bolo to zväčša na sídliskách Banisko a Brezovec, často v lokalite na
ulici Hollého pri garážach a neďaleko objektu bývalého Primalexu. Priebežne sa využívala za
účelom dokumentácie a odhalenia uvedených neduhov aj technika MsP Dolný Kubín, zakúpená
za uvedeným účelom bola ďalšia kvalitná fotopasca. Celospoločenským problémom je
neodstraňovanie exkrementov po zvieratách, predovšetkým po psoch, kde ich poniektorí
nezodpovední majitelia a chovatelia takýmto laxným prístupom znečisťujú verejné priestranstvá
a znepríjemňujú tak ostatným občanom, často aj deťom pohyb a ostatné činnosti v takomto
prostredí. Potieranie tohto neduhu bolo mestskou políciou realizované vykonávaním kontrol a
akcií s preventívne - represívnym charakterom hlavne na sídliskách na území mesta Dolný
Kubín. Za týmto účelom bola využívaná aj sieť kamerového monitorovacieho systému mesta a
tiež prenosná kamera.
Mesto Dolný Kubín bola v roku 2014 súčasťou tzv. „City Monitoru“, čo je občanom voľne
prístupná stránka na internete, ktorá umožňuje priamo poukázať na konkrétny problém. MsP
riešila v rámci tohto systému celkom 6 udalostí, pričom 5 z nich bolo vyriešených – 1x smeti
(odpadky na detskom ihrisku na ul. Aleja Slobody), 1x čierna skládka (zložené palivové drevo
pri reštaurácii Zelená Lipa), 3x iné oznámenie (odstránenie vraku vozidla zn. SEAT Inca z
parkoviska za penziónom Marína, odstránenie osobného motorového vozidla – vraku bez EČV
na ul. Lucenkova, vyriešenie nedovoleného parkovania na chodníku na ul. Okružnej), v 1
prípade malo ísť o nehodu, avšak vec zostala v stave riešenia, nakoľko oznamovateľ nespresnil
detaily oznámenia.
Karanténna stanica pre zabehnuté a túlavé zvieratá, ktorá bola presťahovaná z areálu firmy
Oraving do areálu Technických služieb mesta Dolný Kubín, bola v priebehu roku 2014 ďalej
dokončovaná, zveľaďovaná a zdokonaľovaná - bol zabezpečený náter oplotenia karanténnej
stanice, tiež betónový poter priamo v kotercoch, ktorý zabezpečilo na svoje náklady OZ
„Kubínska Labka". Ich výdatná pomoc hlavne v smere zabezpečovania kvalitných kŕmnych
zmesí pre zvieratá, venčenia psov a samozrejme v ich umiestňovaní do opatery nových majiteľov
bola mimoriadnym prínosom. Osvedčilo sa z ich strany aj uvedenie stránky na internetovom
portáli na Facebooku, kde boli tiež zverejňované fotografie zvierat a ich ponuka na adopciu.
Tieto adopcie boli ponúkané aj prostredníctvom stránky mesta Dolný Kubín, kde má svoju
sekciu aj Mestská polícia Dolný Kubín.
Na úseku priestupkov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov, bolo riešených celkom 47 priestupkov, pričom bolo uložených celkom
33 blokových pokút na celkovú sumu vo výške 320,- EUR.
V roku 2014 sa dokončovala realizácia čiastočnej obnovy rádiovej siete, pričom bol
inštalovaný tzv. repeater (opakovač), prebehla výmena základňovej rádiostanice, antény a tiež
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servis vozidlových rádiostaníc, čo sa kladne prejavilo vo zvýšenej kvalite prenosu signálu a
hovoreného slova medzi hliadkami a základňou.
Z celkového počtu 649 protiprávnych konaní v miestnej a vecnej pôsobnosti MsP bolo 434
priestupkov riešených v blokovom konaní v celkovej sume 6060,- EUR.
Na MsP Dolný Kubín je zriadené pracovisko chránenej dielne, v ktorom je v 24 hodinovom
cykle zamestnaných 6 pracovníkov s ťažkým zdravotným postihnutím, z ktorých v roku 2014 bol
po dobu niekoľkých mesiacov jeden z pracovníkov dlhodobo práceneschopný. Zamestnanci
chránenej dielne realizujú činnosti ako operátori pri kamerovom monitorovacom bezpečnostnom
systéme, kde sledujú výstup na monitoroch a prípadné zistenia odovzdávajú hliadkam, ktoré
prijímajú potrebné opatrenia na riešenie vzniknutých situácií. Realizujú tiež komunikáciu medzi
stálou službou MsP a príslušníkmi MsP po prijatí telefonických alebo osobných žiadostí,
podnetov, poznatkov a informácií (telefonická linka č. 159). Mimo aktívnej služby príslušníkov
MsP odovzdávajú oznámenia občanov a iných subjektov ďalej v rámci Integrovaného
záchranného systému na linke č. 112, prípadne na tiesňovej linke štátnej polície č. 158 alebo
iným záchranným zložkám (HaZZ alebo RZP). Zistené nedostatky na úseku čistoty mesta,
verejnoprospešných zariadení, závad na komunikáciách a podobne hlásia kompetentným
organizačným zložkám mestského úradu, ktoré ich postupujú na Technické služby alebo iným
organizáciám, či inštitúciám.
V oblasti verejného poriadku MsP participovala aj v roku 2014 na verejných podujatiach
športového, kultúrneho alebo spoločenského charakteru a podieľala sa na ich nerušenom a
pokojnom priebehu. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili: Silvestrovské oslavy a Novoročný
primátorský punč, návšteva veľvyslanca Ruskej federácie v SR dňa 27. 02. 2014, oslavy 1. mája,
voľby do Európskeho parlamentu dňa 24. 05. 2014, Ružomberská ruža veteránov zo dňa 21. 06.
2014, 7. ročník Oravského cyklomaratónu zo dňa 05. 07. 2014, oslavy SNP zo dňa 16. 08. 2014,
Dni mesta a XXXIII. Kubínsky jarmok, návšteva veľvyslanca Mongolska dňa 22. 10. 2014,
Komunálne voľby 2014 konané dňa 15. 11. 2014, či Katarínske trhy v dňoch 24. - 25. 11. 2014.
Za obdobie roku 2014 počas podujatí a akcií nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam
pri zabezpečovaní verejného poriadku a úspešne sa darilo chrániť aj osobný majetok občanov pri
týchto akciách. Okrem už spomínaných akcií sa MsP zúčastňovala aj dohľadu nad športovými,
hlavne futbalovými zápasmi.
Výkon služby príslušníkov MsP v oblasti ochrany verejného poriadku je riadený a
organizovaný v zmysle Zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a
doplnkov a na základe požiadaviek a pokynov primátora mesta a uznesení poslancov MsZ.
Problémovými oblasťami z hľadiska verejného poriadku zostáva naďalej Hviezdoslavovo
námestie a jeho okolie, Radlinského ulica, Aleja Slobody, ulica Obrancov mieru, kolonádny
most po Námestie Slobody na Bysterci. Tu je najväčšia kumulácia ľudí v denných hodinách a
pridružuje sa aj problém v doprave (režim pešej zóny a nedostatok parkovacích miest). Vo
večerných a nočných hodinách sa tu zhromažďuje veľa mladých ľudí, ktorí navštevujú
diskotéky, bary, reštaurácie a presúvajú sa v tomto koridore periodicky počas celého večera a
noci, čo je najmarkantnejšie hlavne počas víkendov. Nepriaznivou sa ukazuje situácia týkajúca
sa predovšetkým mládeže smerom k Zákonu č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, nakoľko bolo zistené, že mládež, predovšetkým z radov
stredoškolskej mládeže nemá problém zaobstarať si tabakové výrobky, respektíve cigarety.
V roku 2014 sa v rámci problematiky zatúlaných a zabehnutých zvierat podarilo odchytiť
celkom 51 zvierat (psov), pričom až 38 z nich sa podarilo vrátiť ich pôvodným majiteľom, 2 psy
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boli darované (do adopcie), žiadne zviera nebolo utratené, ďalších 11 psov sa podarilo do novej
adoptívnej starostlivosti umiestniť aktivistom z OZ Kubínska Labka.
V rámci kontrol zameraných na požívanie alkoholických nápojov MsP monitorovala
miesta, kde sa zdržiava mládež, rôzne odľahlejšie časti mesta, perifériu mesta a samozrejme aj
vytipované podniky a prevádzky, v ktorých sa podáva alkohol. Hlavne počas víkendov boli
realizované kontroly zamerané na požívanie alkoholických nápojov deťmi a mládežou. Na
zisťovanie alkoholu v dychu využívala MsP Dolný Kubín naďalej riadne certifikovaný a
overovaný prístroj zn. Alco Sensor IV CM. V prípade pozitívneho výsledku sa vo veci konalo v
zmysle novelizovaného zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a tiež v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v neskoršom znení,
konkrétne s poukazom na znenie § 30 a to predovšetkým k ustanoveniu uvedenému v ods. 1
písm. a), ale tiež ods. 1 písm. b). Činnosťou príslušníkov MsP bolo zistených celkom šesť
porušení zákazu požívania alkoholických nápojov mládežou, prípadne maloletými osobami.
Niekoľko akcií zameraných na zisťovanie možného požívania alkoholických nápojov bolo
vykonaných s príslušníkmi OO PZ v Dolnom Kubíne, aktívne sa zapájali do kontroly mládeže na
požívanie alkoholických nápojov a iných návykových látok aj pracovníci sociálnej kurately v
Dolnom Kubíne.
Bezpečnostný monitorovací kamerový systém mesta Dolný Kubín zabezpečoval v
sledovanom období obyvateľom mesta, jeho návštevníkom a ďalším subjektom pocit bezpečia.
Jeho používaním postupne dochádza aj k znižovaniu počtu priestupkov páchaných motorovými
vozidlami v dotknutých oblastiach. V roku 2014 sa kamerový systém znovu rozrástol, pričom
pribudla 1 otočná DOME (X-Trax) kamera, ktorá bola pridaná a inštalovaná v tesnej blízkosti
mestskej nájomnej bytovky na ul. Ľudovíta Štúra na sídlisku Brezovec. Jej inštalovaniu a
umiestneniu predchádzalo konanie časti nájomníkov bytovky, ktoré znepokojovalo obyvateľov
okolitých bytových domov, ktorí sa dokonca odhodlali k spísaniu petície na mesto Dolný Kubín,
aby sa situácia riešila zásadnejším spôsobom. Po inštalovaní kamery sa spustil aj monitoring v
tejto lokalite zameraný na častejšie hliadkovanie príslušníkov mestskej a štátnej polície.
Monitorovací bezpečnostný kamerový systém pozostáva z 15 kamier umiestnených na
vytipovaných miestach v jednotlivých častiach mesta a jeho sídliskách. Jedná sa o 14 otočných
kamier DOME a o 1 tzv. pevnú kameru. Ovládanie jednotlivých kamier zabezpečujú pracovníci
z chráneného pracoviska na stálej službe MsP. Záznam z kamerového systému je automaticky
ukladaný do záznamového zariadenia. V roku 2014 bolo na základe žiadostí OR PZ Dolný
Kubín a OO PZ Dolný Kubín vydaných 11 záznamov. Jednalo sa hlavne o krádeže vozidiel,
ublíženia na zdraví, výtržníctvo a podobne. Problémom je fyzická opotrebovanosť záznamového
zariadenia. V roku 2014 bol ďalej využívaný zabezpečovací a signalizačný systém zn.
Hütermann Inteligent GSM, ktorý bol inštalovaný a umiestnený za účelom ochrany objektu
patriacemu Mestu Dolný Kubín, niekdajšiu základnú školu na sídlisku Brezovec, ktorý zostal od
roku 2013 bez ďalšieho využitia.
Za obdobie roku 2014 boli príslušníci MsP počas výkonu služby nútení v 97 prípadoch
aplikovať použitie donucovacích prostriedkov, uvedených v § 13 Zákona č. 564/1991 Zb. o
obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov. V drvivej väčšine však išlo o použitie
blokovacieho zariadenia na zabránenie odjazdu motorového vozidla (95 prípadov). Použitie
hmatov a chvatov sebaobrany a tiež pút bolo realizované celkom v 2 prípadoch u osôb, ktoré
kládli pri predvádzaní na útvar MsP aktívny odpor. Vo všetkých prípadoch kedy boli
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donucovacie prostriedky použité priamo voči osobám bolo ich použitie opodstatnené a
vyhodnotené náčelníkom MsP ako zákonné. Pri použití donucovacích prostriedkov nedošlo ani v
jednom prípade k zraneniu niektorej z osôb, čo svedčí o primeranosti zákroku.
Dôležitým faktorom v živote mesta je zvládnutie problematiky cestnej premávky, tento
úsek predstavuje aj dôležitý podiel na činnosti MsP. Ide hlavne o riešenie statickej dopravy, kde
dochádza k porušovaniu dopravného značenia, najmä zákazov vjazdu vozidiel, zastavenia a
státia, čo príslušníkom MsP priamo vo vymedzenom rozsahu ukladá Zákon č. 564/1990 Zb. o
obecnej polícii. Za sledované obdobie roku 2014 bolo v oblasti dopravy (cestnej premávky) MsP
Dolný Kubín zistených celkom 532 priestupkov, z toho 420 vlastnou činnosťou a 112
oznámených na útvar mestskej polície. Z celkového počtu zistených priestupkov bolo
vybavených a vyriešených v rámci blokového konania 362, pričom suma za uložené blokové
pokuty predstavovala 5 030,- EUR v hotovosti (358 priestupkov) a 60,- EUR predstavovali
blokové pokuty nezaplatené na mieste (4 priestupky).
Mestská polícia Dolný Kubín spolupracovala s mestským úradom, predovšetkým s
odborom právnym, odborom dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu, odborom
výstavby a životného prostredia, odborom sociálnych vecí a rodiny a hlavným kontrolórom
Mesta Dolný Kubín. Aktívna spolupráca prebiehala aj s Okresným riaditeľstvom PZ, Obvodným
oddelením PZ a Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Dolnom Kubíne a Obvodným
úradom v Dolnom Kubíne. Na základe uzatvorenej zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi KR
PZ v Žiline a Mestom Dolný Kubín prebiehala vzájomná spolupráca a vzájomná pomoc na báze
koordinácie rôznych kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí konaných v meste
Dolný Kubín. Príslušníci MsP boli často nápomocní kriminálnej polícii, respektíve
vyšetrovateľom ako nezúčastnené osoby pri úkonoch, akými boli zväčša domové prehliadky,
osobné prehliadky osôb a podobne. MsP spolupracuje aj s Komisiou verejného poriadku ako
poradným orgánom mestského zastupiteľstva, s Radou seniorov a Mestskými výbormi. V rámci
mestských výborov boli jednotlivým príslušníkom MsP vyčlenené konkrétne časti mesta, pričom
riešili konkrétne požiadavky občanov z týchto mestských častí na MsP priamo na zasadnutí,
prípadne ich postupovali zodpovedným orgánom Mesta alebo iným inštitúciám. Pozitívne je
potrebné hodnotiť aj spoluprácu s Technickými službami, s.r.o. pri čistení mesta, vývoze odpadu
a úprave zelene a s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ktorá usmerňovala
sťahovanie a modernizáciu Karanténnej stanice pre zabehnuté a túlavé zvieratá. Veterinárna
správa tiež v rámci svojho zariadenia preberala nájdené kadávery uhynutých zvierat,
predovšetkým z okolia miestnych komunikácií. Pre Okresný súd v Dolnom bolo realizované
Mestskou políciou šetrenie osôb a doručovanie súdnych zásielok, v rámci výkonu trestu povinnej
práce bol dohodou uzatvorený právny vzťah, ktorým osoba realizovala práce v karanténnej
stanici. Spolupráca sa realizovala aj s Okresným úradom práce v Dolnom Kubíne, sociálnou
kuratelou, miestnymi poľovnými združeniami a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
Na činnosť príslušníkov MsP Dolný Kubín nebola v roku 2014 podaná žiadna oficiálna
sťažnosť.
V rámci rozpočtu MsP Dolný Kubín boli čerpané predovšetkým bežné výdavky,
zabezpečujúce riadny chod MsP. Išlo hlavne o financie na mzdy, poistné a odvody do poisťovní,
poplatky za telekomunikačné služby, výstroj a výzbroj príslušníkov, pohonné hmoty, zákonné a
havarijné poistenie vozidiel, stravné, náklady na lekárske prehliadky, všeobecný materiál,
interiérové vybavenie a nákup odevných súčastí. Pre rok 2014 bol schválený rozpočet MsP v
bežných výdavkoch vo výške 124 500,- EUR, v priebehu roka navýšen na sumu 168.002,- EUR,
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pričom skutočné čerpanie na konci roka predstavovalo 167 792,31 EUR, t.j. 99,88 %. Kapitálový
rozpočet bol navyšovaný v priebehu roka 2014 na dve zásadné položky: 3 000,- EUR na
osadenie a inštaláciu kamery na ul. Ľudovíta Štúra a 2 600,- EUR na obnovu kamerového
systému - nákup rackovej skrine, zdroja a dátového distribútora. Na chránenú dielňu boli
vyčlenené schválené výdavky vo výške 32 860,- EUR, suma bola upravená na 10 857,- EUR
(presun na položku mestskej polície) a následné plnenie dosiahlo 10 856,26 EUR, t.j. 99,99 %.
Ku koncu roka 2014 boli mestskej polícii presunuté bežné prostriedky na nákup interiérového
zariadenia, odevov, obuvi a vybavenia príslušníkov MsP.
MsP využíva 2 služobné osobné motorové vozidlá (Škoda Roomster a Suzuki Ignis). Ich
farebné vyhotovenie zodpovedá označeniu vozidiel MsP v zmysle zákona 564/91 Zb. o obecnej
polícii. Vozidlo zn. Škoda Roomster je navyše vybavené aj svetelným a zvukovým výstražným
zariadením určeným pre vozidlá s právom prednostnej jazdy. Obidve vozidlá sú vybavené
vysielačkami.
Mestská polícia Dolný Kubín využíva pri plnení svojich úloh nasledovné krátke guľové
zbrane: 5 ks revolver Taurus.38 Special, 1 ks revolver Taurus.357 Magnum, 2 ks Revolver
Rossi.38 Special, 2 ks pištoľ Glock 17 kal. 9 mm Luger a 1 ks pištoľ CZ 85 kal. 9 mm Luger.
Všeobecne záväzné nariadenie o MsP Dolný Kubín, neurčuje jednotlivé výstrojné súčiastky
pre príslušníkov MsP, no títo sú vystrojovaní v zmysle zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v
znení neskorších zmien a doplnkov: brigadírka tmavo modrej farby so šachovnicovým pásom,
letná a zimná rovnošata v zákonnom farebnom vyhotovení, opasok s jednotlivými puzdrami (na
zbraň, putá, kaser, písomnosti, držiak na tonfu), pánska a dámska pracovná obuv (zimná, letná),
reflexná vesta s nápisom Mestská polícia Dolný Kubín a taktická vesta s nápisom Mestská
polícia a označením identifikačného čísla policajta.
Druh a stručný opis technických prostriedkov: 4 ks blokovacie zariadenie, 2 ks digitálny
fotoaparát, 2 ks automobilové, 1 ks základňová a 3 ks prenosná vysielačka, 2 ks ďalekohľad (z
toho jeden na nočné videnie), 1 ks megafón, 6 ks klietok a 1 ks unimobunka v karanténnej
stanici, príslušenstvo na odchyt zvierat, 5 ks svetelné baterky, 5 ks svietidlo (z toho 2 ks so
zastavovacím kužeľom), 1 ks autoreflektor, 2 ks zastavovací terč, 6 ks stolný PC, 4 ks tlačiareň,
6 ks monitor, 2 x notebook, kamerový monitorovací systém - 15 ks kamera, 13 ks monitor, 1 ks
záznamové zariadenie, 2 ks fotopasca, 2 ks osobná minikamera, 1 ks prenosná kamera zn.
Panasonic , 1 ks hlukomer TESTO 816, 1 ks tester Alco Sensor IV CM, 2 ks nepriestrelná vesta.
V rámci prevencie a preventívnej činnosti MsP nebol podaný projekt smerovaný k možnej
dotácii od Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, i keď bol spracovaný a
pripravený. Podmienkou na predloženie projektu bolo totiž to, aby mesto predložilo len jeden
prioritný projekt. Opakovala sa situácia z predchádzajúceho roka, keď bol vybraný projekt
smerovaný do sociálnej oblasti. V roku 2014 Mesto Dolný Kubín opätovne realizovalo a otvorilo
grantový program Mesta Dolný Kubín „Šanca pre všetkých 2014“, pričom jednou z priorít a
oblastí podpory programu bol v súlade so strategickými dokumentmi mesta aj Poriadok a
bezpečnosť (Voľný čas detí a mládeže, Kultúra, Šport a Sociálna pomoc a služby). Realizovali sa
aktivity formou interaktívnych prednášok, besied, stretnutí a poradenstva, ktoré mali zvýšiť
dôveru detí, mládeže a seniorov voči MsP, naučiť ich vždy nájsť alternatívne a súčasne
atraktívne riešenia ich problémov, vysvetliť princípy a možnosti ochrany pred závislosťami
všetkého druhu, upozorniť na psychické, spoločenské a patologické zmeny a dopady na
organizmus, zmenšiť konzumentskú komunitu a dopyt po alkohole, upozorniť a poradiť deťom i
starším občanom, ako sa brániť proti konkrétnemu ale i potenciálnemu násiliu, zvýšiť právne
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povedomie, hlavne jeho poznávaciu zložku, zvýšiť zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť i
bezpečnosť iných, či už na ulici, doma alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy, poskytnúť
komplexný pohľad na chov zvierat, ukázať východiská, spôsoby riešenia a správania sa v
kritických situáciách ohrozujúcich život, zdravie a majetok, upozorniť na trestno-právnu
zodpovednosť mládeže a z toho vyplývajúce skutočnosti.
Určení traja mestskí policajti realizovali aktivity v oblasti prevencie kriminality smerované
hlavne k deťom a mládeži, pomoci seniorom na území mesta Dolný Kubín. Výkon prevencie je
na miestnej úrovni, podstata prevencie vykonávanej mestskou políciou je plnenie úloh na úseku
vnútornej bezpečnosti občanov a verejného poriadku. Preventívnej činnosti MsP sa zúčastnilo
celkom 1292 poslucháčov, z toho 40 detí z materských škôl, 1105 počet žiakov základných škôl
(z toho 72 detí zo špeciálnej ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím) a 147 žiakov stredných škôl
147. Hlavnými preventívnymi témami boli: krádeže, právne povedomie – predchádzanie
sociálno-patologickým javom, vieš sa správať sám doma, na ulici, v MAD?, zákon č. 219/1996
Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke
protialkoholických izieb - alkohol, cigarety, drogy, kriminalita a delikvencia adolescentov,
správanie sa na verejnosti, právomoci MsP, záškoláctvo, chov psov, bezpečné bicyklovanie (s
Martinom na cestách), doprava pre predškolákov, trestnoprávna zodpovednosť, závislosti od
alkoholu a cigariet.

MsP realizovala prednášky a besedy s cieľom zvýšiť právne vedomie detí v predškolskom
veku, žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a seniorov. Tematické celky, určené pre
deti a mládež: Alkohol a cigarety sú tiež drogy, Vieš sa správať na ulici, v MAD a sám doma?
Krádeže a postihy krádeží, Bezpečné bicyklovanie, Chov psov a iných domácich zvierat, Každý
sme iný – téma je zameraná na vysvetlenie pojmov –rasizmus, genocída, trestnoprávne postihy a
Preventívny projekt „Správaj sa normálne“ určený pre žiakov piateho ročníka základných škôl.
Detské dopravné ihrisko v roku 2014 na preventívne aktivity týkajúce sa pravidiel cestnej
premávky a správania sa na cestách využilo 52 detí 4. ročníkov ZŠ Janka Matúšku, 17 detí z MŠ
Oravská Poruba, 38 žiakov 5. ročníka ZŠ Oravská Poruba, 22 žiakov 5. ročníka ZŠ Martina
Kukučína, 77 žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ Oravská Polhora, 30 žiakov 4. ročníka ZŠ Dlhá nad
Oravou, 35 žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ Oravský Podzámok a 41 detí viacerých ročníkov ZŠ z
partnerského Pelhřimova. Detské dopravné ihrisko v Dolnom Kubíne je v súčasnosti jediné
svojho druhu (so svetelnou signalizáciou) v Oravskom regióne. MsP Dolný Kubín poskytuje
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záujemcom nielen z Oravského regiónu, ale aj v rámci celej Slovenskej republiky zariadenie
ihriska a tiež svoje skúsenosti a schopnosti viesť dopravnú výchovu pre deti a mládež.
Pedagógovia v spolupráci s MsP a štátnou (dopravnou) políciou zabezpečujú teoretickú aj
praktickú výučbu žiakov. Možnosťou je po absolvovaní záverečného písomného testu a
praktickej časti na Detskom dopravnom ihrisku získať tzv. „Preukaz cyklistu“. 18 Situácia
ohľadom využívania Detského dopravného ihriska v Dolnom Kubíne v roku 2014 sa oproti
predchádzajúcemu roku, teda 2013 značne zvýšila, čo bolo aj výsledkom lepšej osvety v rámci
oravského regiónu a ponúk na jeho využitie.
Mestská polícia Dolný Kubín v rámci štruktúr Mesta Dolný Kubín aj v roku 2014 plnila
svoje úlohy, povinnosti a aktívne realizovala aj preventívne aktivity. Pôsobila na úseku dohľadu
nad verejným poriadkom, chránila bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov mesta pred ohrozením
ich života, zdravia i majetku, prispievala k ochrane životného prostredia, plnila úlohy
vyplývajúce zo VZN, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora mesta. Jej zotrvanie v štruktúre
Mesta Dolný Kubín je opodstatnené a žiadúce.
Významné udalosti z oblasti verejno-spoločenského života a bezpečnosti v roku 2014:
V roku 2014 sa v Dolnom Kubíne narodilo 185 detí, z toho 101 dievčat a 84 chlapcov.
Väčšina detí dostala tradičné slovenské meno, Dolnokubínskym mamičkám sa najviac páči
Martin a Nina. V rodnom liste ho zapísali siedmim chlapcom i siedmim dievčatám. V popularite
ďalej nasleduje meno Jakub (7), Marek (6), Matúš (5), Patrik (4), Adam (4), Dávid (4). U dievčat
sa v minulom roku uchytila Sára (6), Kristína (5), Katarína (4) a Natália (4).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. vyhlásil voľbu
prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na
sobotu 29. marca 2014.
Mestský kamerový systém mal začiatkom roka 2014 štrnásť kamier, ktoré najprísnejšie
sledovali centrum mesta. Kamery umiestnené na Hviezdoslavovom námestí pomohli mestskej
polícii pri zadržaní vandalov. Počas víkendových nocí sa do mesta za zábavou schádza mládež
zo širokého okolia, pričom časť mladistvých zamestnáva mestskú políciu. To bol aj prípad partie
mladíkov, ktorí si koncom januára na mušku zobrali detský prvok - hojdačku v tvare hríbika na
námestí. Kopali do neho dovtedy, pokiaľ ho nezničili. Najaktívnejší bol 20-ročný
Vyšnokubínčan. Hliadka ho chytila pri čine. „Muž bol opitý, preto sme len zistili totožnosť a
predvolali ho o niekoľko dní,“ hovorí Branislav Medvecký, zástupca náčelníka mestskej polície.
„Keď prišiel, tvrdil, že si nič nepamätá. Pustili sme mu záznam, priznal sa a zaplatil 26 eur.“ Tú
istú noc svoju silu dokazovali na dopravnej značke dvaja 20-roční Dolnokubínčania. „Pred
hliadkou sa snažili ujsť, ale vbehli do slepej uličky, kde sa schovali za kontajner. Tvrdili, že oni
nič nerobili, ale kamera ich jasne zachytila pri ničení značky a úteku do uličky.“ Aj oni dostali
predvolanie na mestskú políciu. „Kamerový systém sa snažíme neustále zdokonaľovať,“ hovorí
náčelník mestskej polície Peter Uhrina. „Už sme namontovali kameru aj za evanjelický kostol,
kde vandali ničili cirkevný majetok.“ V súvislosti s presťahovaním Klubu 77 Branislav
Medvecký zaradil medzi rizikové miesta parkovisko za reštauráciou Marína. „V uličke od
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námestia aj na parkovisku sme mávali dosť práce, keď tam bol podnik Prales. Uvidíme, či sa to
bude opakovať.“
Karanténna stanica pre psov bola začiatkom februára presťahovaná z priestorov bývalej
kotolne na Hollého ulici do areálu Technických služieb. Výhodou je tečúca voda a fungujúca
elektrina, ktoré predtým chýbali. Šesť zmodernizovaných kotercov s novými búdami doplní
ďalší pre kotné samice.
Dolnokubínski kriminalisti spolu s policajtmi zo Žiliny a Rajca odhalili začiatkom roku 2014
podozrivých z krádeží súčiastok z áut. Obvineniu z krádeže formou spolupáchateľstva v 12
skutkoch čelia Oravčania, 18-ročný Martin a 21-ročný Marek. „Obvinení muži od októbra 2013
do januára 2014 v okrese Dolný Kubín vzali zo zaparkovaných áut 13 katalyzátorov," povedal
žilinský policajný hovorca Radko Moravčík. „Polícia predbežnú škodu vyčíslila na 5 730,EUR." Obvinený Marek s 18-ročným Daliborom majú na krku aj ďalšie podozrenie z krádeže.
Začiatkom marca v Rajci ukradli zo zaparkovaných áut dva katalyzátory za 850,- EUR. Všetkým
obvineným hrozí v prípade dokázania viny dvojročné väzenie.
V utorok 18. februára sa konala výročná schôdza Klubu vojenských dôchodcov. Cieľom
stretnutia bolo vyhodnotenie činností za uplynulý rok a naplánovanie úloh na rok 2014.
Zasadnutia sa zúčastnil aj primátor Roman Matejov, ktorý klubu odovzdal Ďakovný list za
spoluprácu a angažovanosť pri organizovaní spomienkových a spoločenských podujatí v Dolnom
Kubíne.

V stredu 19. februára zložili v budove bývalého Kina Choč slávnostný sľub členovia a
zapisovateľky 18 okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta SR. Spolu 215 členov, 18
zapisovateliek a 52 náhradníkov si zároveň spomedzi seba vybralo predsedov a podpredsedov
pre jednotlivé okrsky. Sľub sa vzťahuje na prvé i druhé kolo volieb. Voľby prezidenta sa
uskutočnia v sobotu 15. marca, prípadné druhé kolo sa bude konať o dva týždne neskôr, 29.
marca.
Vo štvrtok 27. februára pricestoval na návštevu Dolného Kubína mimoriadny a
splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR Pavel Kuznecov. Celodenná návšteva začala
slávnostným privítaním na Mestskom úrade, kde sa veľvyslanec stretol s vedením mesta.
Program pokračoval obhliadkou športových zariadení v centre i v blízkom okolí. Veľvyslanca
ďalej zaujímala priemyselná zóna a historické centrum. O Dolnom Kubíne veľvyslanec veľa
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počul i čítal a na jeho návštevu sa pripravoval už dlhšie. So zástupcami mesta diskutoval o
reálnych možnostiach spolupráce, najväčší priestor na rozvoj vidí v oblasti cestovného ruchu, vo
vzťahoch medzi športovými klubmi, a veľkú šancu dáva výmenným pobytom detí a mládeže.
Veľvyslanca zaujala aj dobre pripravená priemyselná zóna, kde vidí príležitosť na prilákanie
ruských investorov.
Záverečná časť programu patrila umeniu a kultúre na pôde Oravskej galérie. Tu sa s
veľvyslancom stretli i rusky hovoriaci občania žijúci v Dolnom Kubíne a tunajší učitelia ruského
jazyka. Pavel Kuznecov ukončil návštevu mesta vo večerných hodinách.

„Pozor, bol vyhlásený požiarny poplach. Prosím, opustite budovu najbližším únikovým
východom.“ Takýto oznam v rozhlase vyrušil 10. 03. 2014 pri kúpaní približne 30 návštevníkov
dolnokubínskeho akvaparku. Požiar si prvé všimli dievčatá prechádzajúce okolo reštaurácie,
ktorá je súčasťou areálu. Čašníčke Lucii Tomanovej povedali, že sa dymí spod reštaurácie.
„Utekala som na recepciu a povedala, že horí.“ Takmer zároveň požiar zaregistrovala elektrická
požiarna signalizácia. Potom už udalosti nabrali rýchly spád. Horieť začal papier a plasty
separovaného zberu, ktoré boli odložené pod reštauráciou, vedľa fitness centra, pri dverách do
strojovne. „Vybehli sme von a zbadali množstvo dymu,“ hovorí zamestnankyňa Elena Šebová.
„Rozbehli sme sa po budove po hasiace prístroje.“ Prvý začal s plameňmi bojovať prevádzkar
akvaparku Michal Mazalán. „Zvonku som hasil prístrojmi, zvnútra strojovne údržbár vodou z
hydrantu. Bez dýchacieho prístroja, ktorý tu máme kvôli chemikáliám, by sa k ohňu pre
množstvo dymu nedostal.“ V akvaparku a ostatných prevádzkach zatiaľ prebiehala evakuácia.
„Po vyhlásení požiarneho poplachu sme spolu s cvičiacimi vyšli von,“ hovorí pracovníčka
fitness centra. „Dym a plamene boli pár metrov od vstupu do fitness.“ Z druhej strany vybiehali
návštevníci reštaurácie. V plaveckom bazéne a vodnom svete plávalo približne 30 ľudí. Boli
medzi nimi aj žiaci základnej školy, ktorí absolvovali plavecký výcvik. Evakuáciu všetkých
riadili zamestnanci akvaparku. „Požiarna signalizácia automaticky otvorila všetky únikové
východy, ale ľudia išli do šatne, prezliekli sa a pokojne odišli,“ hovorí prevádzkar. Elektronická
požiarna signalizácia zatvorila protipožiarne klapky, aby zabránila šíreniu ohňa cez potrubie
vzduchotechniky. Údržbárovi a prevádzkarovi sa podarilo oheň dostať pod kontrolu a požiar do
príchodu hasičov takmer úplne uhasiť. Nik nebol zranený. Poškodená je fasáda budovy, zničené
protipožiarne dvere strojovne. Požiar sa stal o desiatej dopoludnia. Štátnej polícii pomáha pri
vyšetrovaní mestský kamerový systém. Jedna z kamier zachytila pravdepodobne študentov
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neďalekej strednej školy, ako vychádzajú z priestoru, kde požiar vypukol. „Záznam kamery na
jednej z bytoviek sme poskytli štátnej polícii,“ hovorí náčelník mestskej polície Peter Uhrina.
„Študenti tam chodia pravidelne fajčiť,“ hovorí Michal Mazalán. „Tí, ktorí nemajú osemnásť
rokov, sa potrebujú schovať. Veľakrát sme ich odtiaľ vyháňali.“
Obyvatelia mesta Dolný Kubín v sobotu 29. marca zvolili za prezidenta Andreja Kisku.
Budúcemu prezidentovi dalo hlas 63,39 % voličov, Róberta Fica by na čele štátu chcelo mať
36,60 % kubínskych voličov. Účasť v druhom kole prezidentským volieb sa vyšplhala na 52,94
%, čo je o 4,59 % viac než v prvom kole.
Aj v obvode Dolný Kubín získal najviac hlasov Andrej Kiska. Róbert Fico vyhral iba v
šiestich dolnooravských obciach – Dlhá nad Oravou, Istebné, Kraľovany, Leštiny, Párnica a
Pokryváč.
Nástražný systém vybuchol 21. apríla o piatej hodine ráno vo dvore rodinného domu v
centre mesta na Sládkovičovej ulici. Našťastie nenapáchal veľké škody. Poškodil len fasádu
domu, okná a nikoho nezranil. Na miesto prišli policajti, ktorí vo dvore našli ďalšiu
neaktivovanú výbušninu. „Policajný pyrotechnik ju zaistil a spolu so zbytkami vybuchnutej
poslal na kriminalistickú expertízu,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania
so zbraňami a prečinu poškodzovania cudzej veci.
Dolný Kubín si pripomenul Sviatok práce a Deň vstupu Slovenskej republiky do Európskej
únie. Mesto v oslavách netradične predbehlo kalendár o jeden deň a podujatie zorganizovalo na
stredu 30. apríla. Program prebiehal na Námestí slobody na Bysterci. V úvode sa občanom
prihovoril primátor Roman Matejov a zástupcovia strany Smer a Komunistickej strany
Slovenska. V podvečer prvého mája sa o zábavu postarala Spevácka folklórna skupina Orava a
Samuel Lorinčík.
V sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu prejavili svoju vôľu aj
Dolnokubínčania. Dolný Kubín v účasti prevýšil celoslovenský priemer takmer o tri percentá. Z
15-tisíc oprávnených voličov prišlo ku hlasovacím urnám 2 400 občanov, čo predstavuje účasť
vo výške 15,72 %. Vo voľbách do Európskeho parlamentu Kubínčania najviac podporili svojho
rodáka Miroslava Mikolášika, ktorému odovzdali 399 hlasov. Za ním nasledujú Anna Záborská
(299 hlasov) a Maroš Šefčovič (276 hlasov). Dušan Tittel v našom meste získal 118 hlasov.
„Ochrana hodnôt rodiny je dnes zároveň bojom za ochranu slobody, ktorú sme si len pred
nedávnom znovu vybojovali, o to viac by sme si ju mali chrániť,“ povedal europoslanec
Miroslav Mikolášik ako reakciu na množiace sa správy z krajín západnej Európy o obmedzovaní
slobody tých, ktorí sa snažia chrániť si prirodzenú rodinu. Pripomenul, že na rozdiel od krajín
západnej Európy máme za sebou ešte stále čerstvú skúsenosť so štyridsiatimi rokmi neslobody.
„Vieme, že presadzovanie jediného správneho názoru prinieslo tisíce obetí na životoch,“
upozornil a poukázal na fakt, že povinnosťou krajín s takouto skúsenosťou, teda aj Slovenska, je
dôrazne brániť návratu neslobody v podobe novej ideológie. V Európskom parlamente bude
Miroslav Mikolášik, povolaním lekár, pôsobiť už tretie päťročné volebné obdobie.
Dňa 28. mája 2015 v Dolnom Kubíne horelo, oheň pred treťou hodinou popoludní zachvátil
dolnú stanicu lyžiarskeho vleku Kuzminovo. „Hasiči prišli rýchlo, ale plamene už šľahali
niekoľko metrov vysoko, strecha bola na viacerých miestach prehorená,“ povedal Marek
Pavelek, ktorý tadiaľ prechádzal na bicykli. „Už minulý rok sme tu zasahovali, ale vtedy
vyhorela len predná časť,“ povedal jeden zo zasahujúcich hasičov. Oheň budovu tentoraz úplne
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zničil. Lyžiarsky areál chátral už niekoľko rokov. V posledných rokoch dolnú časť, kde stojí
prevádzková budova vleku, začali využívať bezdomovci, narkomani a mládež, ktorá sa chcela
ukryť pred očami dospelých.

Výdatné májové dažde zapríčinili zvýšenie hladín tokov. Medzi unášaným materiálom sa
ocitli aj statné stromy. Časť z nich sa zachytila na pilieroch mostov, čo znižuje prietok vody a
zároveň zvýšený tlak vody ohrozuje stabilitu mostov. Najviac materiálu zachytil železničný most
ponad Oravu v Dolnom Kubíne. „Ochrana spodnej stavby mosta a zachovanie prietokového
profilu pod mostom je v správe Železníc Slovenskej republiky,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Martina
Pavliková. „Piliere železničného mosta v Dolnom Kubíne očistíme do konca júla.“ Železničiari
tak musia najskôr počkať na zníženie hladiny Oravy, aby sa k pilieru dostali a naplavené drevo
spolu s ostatným materiálom vytiahli na breh.
Zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov
obvinil vyšetrovateľ troch Oravčanov vo veku 18 a 19 rokov. „Mladíci po vzájomnej dohode vo
februári a v marci vyrobili 13 až 15 kusov falzifikátov bankoviek nominálnej hodnoty sto eur so
sériovým číslom N25003412904 a indikatívom SKA0100K00000,“ povedala krajská policajná
hovorkyňa Jana Balogová. Jednu bankovku zadržali v potravinách v Trstenej po tom, ako ju
chcel tretí mladík rozmeniť. Expertíza potvrdila, že ide falzifikát so stupňom kvality 5. „Čo je
nepodarený falzifikát, ktorý však svojím vzhľadom môže byť za nepriaznivých podmienok pre
prijímateľa zameniteľný za pravú bankovku,“ spresnila Balogová. Obvinení mladíci sú stíhaní na
slobode. V prípade preukázania viny im sedem až desať rokov za mrežami.
V utorok 10. júna potrápila Dolnokubínčanov približne hodinová prudká búrka z tepla.
Prvé hromy sa začali ozývať o pol druhej popoludní. O pár minút neskôr sa obloha celkom
zatiahla a začalo pršať. Dážď sa miestami menil až na prietrž mračien. Sprevádzali ju blesky,
hromy aj krúpy. Kanalizácia nestíhala absorbovať tisíce litrov vody, ktoré sa valili ulicami
mesta. Zlá situácia sa pravidelne opakuje na kruhovej križovatke pri pošte aj gymnáziu, ale
hlavne pri železničným moste ponad cestu na ulici M. R. Štefánika. Voda tam siahala až ku
dverám osobných áut a niektoré sa radšej otočili, aby neostali stáť vo vode.
Dolnokubínska mestská polícia sa stará o jediné detské dopravné ihrisko na dolnej Orave,
ktoré je vybavené svetelnou signalizáciou. Nachádza v areáli ZŠ P. Škrabáka. „Mrzí nás, že ho
využívajú len žiaci z dolnokubínskych škôl,“ hovorí náčelník mestskej polície Peter Uhrina.
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„Uvítali by sme aj deti z okolitých škôl.“ Koncom mája sa na ňom zišlo osem štvorčlenných
družstiev zložených z dvojíc dievčat a chlapcov na okresnom kole súťaže Na bicykli bezpečne.
Čakali na nich tri súťažné disciplíny. Test z pravidiel cestnej premávky, jazda na dopravnom
ihrisku a jazda zručnosti. „Cieľom súťaže je zvyšovať záujem žiakov o dopravnú výchovu,
overovať ich vedomosti a prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa v cestnej
premávke,“ hovorí Pavol Ľorko, koordinátor voľnočasových aktivít a mimoškolskej činnosti
mládeže v Dolnom Kubíne. „Na súťaži sa spája teória s praxou,“ hovorí dopravný policajt Igor
Pápež. „Testy mali naozaj ťažké. Radšej by som vybral otázky, ktoré sú vhodnejšie pre deti.“
Víťazné družstvo zo ZŠ M. Kukučína v zložení Michaela Hojová, Martina Smoleňová, Matej
Janček a Jakub Čaplovič pripravovala na súťaž učiteľka Martina Demeterová. „Nevedeli sme, do
čoho ideme. Učili sme sa teóriu a trénovali jazdu v areáli školy.“ Najzručnejším cyklistom sa stal
Erik Bodorík zo ZŠ Komenského, cyklistkou Michaela Hojová. „Najťažšie bolo prejsť na bicykli
po úzkej doske,“ hovorí štvrtáčka Martina Smoleňová. „Pre mňa boli ťažké testy aj jazda do
osmičky,“ dodáva spolužiak Jakub Čaplovič. Ťažké úlohy deti zvládli a dokázali svoju
šikovnosť. Víťazi postúpili na krajské kolo, odtiaľ môžu pokračovať na slovenské. Najlepší si
zmerajú sily na medzinárodnej súťaži v septembri v nórskom Osle.

Jozef Slosarčík je členom dvoch kynologických klubov. Cvičil v nich deväťročnú labradorku
Emu aj sučku nemeckého ovčiaka Bessy. „Ema má za sebou poľovnú skúšku a poslúcha na
slovo, Bessy bola vo výcviku, pripravoval som ju na prvú skúšku,“ hovorí Slosarčík. „Chodila na
výstavy, nemala problém so psami ani s ľuďmi. Deti jej mohli zobrať misku so žrádlom, ani
nezavrčala. Nechápem, prečo ju poľovník zastrelil.“ Chovateľ býva v mestskej časti
Medzihradné na kraji lesa. V nedeľu 22. júna sa vybral so psami na prechádzku, tak ako veľakrát
predtým. Psy nemali vôdzku ani košík. Na krku mali obojky. Voľne pobehovali okolo majiteľa.
„Necelý kilometer od domu som sa zohol. Zrazu som počul výstrel a skučanie.“ Keď sa
zdvihol, videl poľovníka a mŕtvu Bessy. Strelec Miloš Obrcian dobre pozná Jozefa Slosarčíka.
Bývajú takmer na jednej ulici. Psy považoval za túlavé. Svoje konanie obhajuje. „Vrčali na mňa
a približovali sa. Kričal som stoj, ale nereagovali. Keď prišli na tri metre, vystrelil som. Bránil
som len svoj život a zdravie. Keby som videl majiteľa, nestalo by sa to.“ Tvrdí, že majiteľ psov
sa nachádzal viac ako 50 metrov od nich. „To nie je pravda, nebolo to viac ako 25 metrov,“
hovorí Jozef Slosarčík. „Dokedy to u nás bude takto fungovať? Človek aby sa bál chodiť do
lesa.“ Ján Rešutík, vedúci kancelárie Obvodnej poľovníckej komory v Dolnom Kubíne,
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vysvetľuje, kedy môže poľovná stráž zastreliť psa. „Poľovník môže v poľovnom revíri usmrtiť
voľne pohybujúceho sa psa vo vzdialenosti väčšej ako dvesto metrov od najbližšej pozemnej
stavby. To sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a psa s obojkom alebo prsným postrojom vo
výraznej farbe odlišnej od farby srsti.“ Slosarčíkove psy obojky mali, ale nie výraznej farby. O
tom, kto porušil zákon, rozhodne polícia. Prípad vyšetruje ako priestupok proti majetku.
Pred tromi rokmi sa stal podobný prípad. Poľovník zastrelil sučku nemeckého ovčiaka
Lilicu, ktorá pomáhala ochranárom pri projekte návratu rysov do voľnej prírody. Obidva prípady
vyvolali na sociálnej sieti vášnivé diskusie. Drvivá väčšina ľudí sa zastávala majiteľov psov.

Minulý rok začali študenti z neformálnej skupiny Viva Kubín stavať na sídlisku Brezovec
amfiteáter. Sľubovali, že diváci uvidia prvé vystúpenia v máji. Jún sa blíži ku koncu a na svahu
oproti kostolu sú zatiaľ len lavičky pre 150 ľudí. Andrea Bielová, hlavná iniciátorka a
organizátorka myšlienky amfiteátra, priznala, že mali nereálne plány. „Sme študenti. Mali sme
skúškové obdobie, maturity, prijímacie pohovory na vysoké školy. Nestihli sme dorobiť pódium
ani schody.“ Podľa projektu treba po 2,5-tisíca eur na lavičky, schody aj pódium. Na jeseň
získali od sponzorov približne polovicu z potrebných takmer osemtisíc. „Čakali sme na
sponzora, ktorý je v zahraničí. Prisľúbil nám pomoc so schodmi.“ Ešte stále však chýba pár tisíc
na dôležité pódium. „Ozvali sa ďalší dobrovoľníci. Ponúkli kontakty na sponzorov. Verím, že
všetko dobre dopadne.“ Na otázku, prečo to robia, odpovedala rýchlo a jednoducho. „Pretože
sme z tohto mesta, chceme tu žiť a niečo preň urobiť.“ Ak sa splnia slová Andrey Bielovej,
amfiteáter ožije druhý júlový víkend. „Programu sa budeme venovať o týždeň. Dostali sme
ponuku od klubu Stanica v Žiline. Určite dáme priestor aj domácim umelcom. Medzi nami je
veľa tanečníkov, spevákov, a šikovných ľudí, tak prečo sa neprezentovať na našom sídlisku?“ V
amfiteátri budú bývať koncerty, kultúrne a športové podujatia, ale mal by poslúžiť aj ako letné
kino. Či Dolnokubínčania naozaj dostanú náhradu za zatvorené Kino Choč, uvidíme už v
najbližších týždňoch.
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Žilinský pamätník Cesta bez návratu stojí na mieste najväčšieho zberného strediska pre
deportáciu 20 až 25 tisíc židov z celého Slovenska. Aj v tomto roku sa 29. júna pri ňom konala
pietna spomienka na obete holokaustu. „Súčasťou tryzny je obrad zapálenia siedmich sviec –
za rodičov, starých rodičov, deti, súrodencov, manželov, priateľov, ale aj za ľudí, ktorí počas
vojny pomáhali židom prežiť,“ hovorí Jana Greššová z Dolného Kubína. „Potomkovia obetí,
ktorí zapaľujú oheň, sa každý rok menia. Ich životné príbehy sú mementom smutných vojnových
udalostí.“ Za mamy a otcov, ktorí neprežili holokaust, v poslednú júnovú sobotu prvýkrát
zapálila sviečku Dolnokubínčanka Oľga Papánová. Narodila sa v roku 1941. Mama bola
kresťanka, otec žid. „Pracoval ako ekonóm lesnej správy v Párnici. V marci roku 1942 išiel po
výplatu do Žiliny. Niekto ho oznámil a viac sa nevrátil.“ Dolnokubínčanka bola v Osvienčime
niekoľkokrát, meno otca medzi obeťami nenašla, aj keď je isté, že ho tam deportovali. Krátko po
vojne Oľge zomrela aj mama. Siroty sa ujala stará mama. „Že nemám rodičov, som celý život
vnímala ako príkorie,“ hovorí bývalá učiteľka. O minulosti hovorí nerada. „Je mi veľmi ľúto, že
vtedajší pohlavári nevedeli urobiť nič pre ukončenie holokaustu.“ Spomienkové podujatia sú pre
ňu bolestné. „Človek si na kadečo spomenie. Ale musíme žiť ďalej.“
Počas leta nie je nezvyčajné vidieť na Orave člny a rafty. Splavovanie na pokojnej hladine
môže trvať niekoľko hodín. Počas nich posádky člnov vyhladnú a vysmädnú. „Vodáci sa u mňa
občas zastavili, ale väčšina preplávala okolo,“ hovorí Roman Kubačka, majiteľ baru na brehu
Oravy. „Chcel som ku vode postaviť schody, ale našiel som staré komunistické. Vykosil som
okolo nich trávu a osadil značku.“ Efekt sa prejavil okamžite. „Odkedy je značka na brehu,
stúpol počet vodákov, ktorí sa prídu občerstviť,“ hovorí čašníčka Eva Stančeková. Majiteľ baru
dokázal jednoduchým spôsobom zvýšiť záujem o svoje služby. A za pár eur.
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Dve vlámačky v priebehu troch dní zaznamenala v týždni od 14. júla dolnokubínska polícia.
Do bytu na ôsmom poschodí v jednom z panelákov s drevenými balkónmi na Pelhřimovskej
ulici sa v pondelok napoludnie vlámal muž. „Poškodil vchodové dvere na byte a z priestorov
odcudzil notebook,“ spresnil policajný hovorca Radko Moravčík. „Krádežou vznikla predbežná
škoda vo výške štyridsať eur.“ Keby páchateľa nevyrušil majiteľkin syn, zrejme by bola vyššia.
Koľko bude stáť oprava poškodeného zariadenia, zatiaľ nie je jasné. Polícia začala trestné
stíhanie vo veci prečinu krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody.
Páchateľovi hrozí dvojročné väzenie. Po meste sa začalo šíriť, že prípad z Pelhřimovskej nie je
ojedinelým. Sériu vlámačiek ale polícia nepotvrdila. „Aj keď sa každý deň niečo stane, z
hľadiska bezpečnosti, mimo dopravy, je na Orave relatívny pokoj,“ ubezpečoval na stredajšej
tlačovej besede zástupca okresného riaditeľa Jozef Tabačák. Ešte v ten istý deň sa zlodej vlámal
do bytu na Matúškovej ulici. „Odcudzil šperky, peňaženku, bankomatové karty a finančnú
hotovosť,“ menuje korisť hovorca. Predbežná škoda je tritisíc eur. V tomto prípade hrozia
páchateľovi tri roky za mrežami. „Prijali sme viaceré opatrenia za účelom zadržania podozrivej
osoby, prípadne osôb. Z taktického hľadiska ich nemôžeme konkretizovať.“ Polícia aj v tejto
súvislosti upozorňuje na dôležitosť prevencie. K zásadám, ako minimalizovať možnosti
zlodejských návštev, patrí zamykanie všetkých dverí a okien, kvalitné zámky, priezory, uloženie
peňazí a cenností v banke aj pravidelné vyberanie schránky.
„Mať dobré vzťahy so susedmi je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt či
dom,“ hovorí Moravčík. „Požiadajte ich, aby venovali pozornosť okoliu a všímali si pohyb
neznámych podozrivých osôb.“
Desať mŕtvych, 16 ťažko zranených, 96 ľahko. Taká je bilancia prvého polroka na
oravských cestách. Nárast počtu nehôd, zo 124 na 130, je mierny. O deväť viac mŕtvych v
porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka radí Oravu k najhorším regiónom na
Slovensku. „Nedarí sa nám predchádzať nehodám s najtragickejšími následkami,“ priznal na
minulotýždňovej tlačovej besede Jozef Tabačák, zástupca okresného policajného riaditeľa.
„Možno by pomohlo, keby na mieste každej smrteľnej nehody mohol ostať vrak.“ Okrem
mŕtvych pribudlo aj ľahko zranených. Celkovú hmotnú škodu polícia vyčíslila na bezmála 464tisíc eur. Hoci najviac nehôd eviduje v Dolnokubínskom okrese, najhoršia situácia je v
Námestovsku, kde zomrelo až sedem ľudí. Havárií pribudlo aj v Tvrdošínskom okrese. Väčšinu
nehôd zavinili šoféri, z toho pätnásť pod vplyvom alkoholu. „Porušenie povinností vodiča,
porušenie povinností účastníka cestnej premávky a rýchlosť,“ menuje Dlugoš najčastejšie
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príčiny. V Poliakoch, na ktorých sa oravskí vodiči často sťažujú, polícia problém nevidí. Jazdia
rýchlo, ale bezpečne. Najnehodovejším dňom bola sobota. Z hľadiska miesta dominujú obce a
cesty prvej triedy. V rámci dohľadu nad premávkou policajti odpracovali v teréne 7800 hodín.
„Ani nasadenie maximálneho možného počtu ľudí nevedie k zlepšeniu situácie,“ hovorí Jozef
Tabačák. „Myslím si, že by sa mala prehodnotiť celospoločensky. Od výchovy motoristickej
verejnosti až po stav dopravnej infraštruktúry.“ Počas leta, kedy je na cestách rušnejšie, sa bude
polícia zameriavať na zisťovanie priestupkov, požívanie alkoholu, osvetlenie účastníkov cestnej
premávky, chodcov a cyklistov, pohybujúcich sa na cestách za zníženej viditeľnosti a večer, a
tiež vodičov do 25 rokov, ktorí zavinili štvrtinu dopravných nehôd. V Dolnom Kubíne došlo k
smrteľnej nehode 26. mája o 14.30 hod. medzi Dolným Kubínom a mestskou časťou Kňažia.
Vodič Suzuki prešiel do protismeru, kde sa zrazil s nákladným autom, nehodu neprežil.
Jediným vážnejším zásahom dolnooravských hasičov v súvislosti s intenzívnou polnočnou
búrkou z 13. na 14. augusta bolo odstraňovanie spadnutého stromu z rodinného domu v obci
Jasenová. Informoval o tom riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne Jozef
Púčik. „Po nevyhnutnom odpojení elektrického vedenia sme postupným odpiľovaním konárov a
kmeňa odstránili strom zo strechy bez jej výraznejšieho poškodenia. Takmer súčasne
odstraňovala ďalšia jednotka vyvrátený strom na ceste priamo v Dolnom Kubíne, v mestskej
časti Medzihradné", spresnil Púčik. Zároveň skonštatoval, že vzhľadom na to, ako dramaticky
vyzerala náhla nočná búrka, to dopadlo veľmi dobre. „Dávno sme tu nezažili niečo podobné.
Zrazu bolo uprostred noci priam dusné ovzdušie a vzápätí sa spustili hromy, blesky, dážď a
vietor. Akoby zázrakom nespôsobil tento zvláštny prírodný úkaz takmer žiadne škody", dodal šéf
dolnokubínskych hasičov.
Pred deviatimi rokmi technické služby na Námestí slobody inštalovali binárne hodiny.
Na určovanie času využívali svetelné gule. Zaujímavé zariadenie prestalo po určitom čase
fungovať. Začiatkom augusta ho zrekonštruovali. Gule nahradili LED diódy. S nápadom
inštalovať nezvyčajné hodiny prišiel Pavel Novák z Dolného Kubína. „Ľudia používajú binárnu
sústavu každý deň, ale neuvedomujú si to. Hodiny sú praktická ukážka, ako funguje. A stačia na
to len jednotky a nuly.“ Zrekonštruované hodiny pútajú pozornosť okoloidúcich. „Pekné farby
sme si všimli zďaleka,“ hovorí Peter Kramár. Zastihli sme ho s rodinou, ako sa snaží zistiť
presný čas. „Každá nová vec v meste, ktorá je trochu iná, pritiahne zvedavcov a turistov,“ hovorí
jeho manželka. „Chlapci s logickým myslením rýchlo prídu na princíp a rozlúsknu to.“ Martu
Šupkovú naučil princíp rátania manžel. „Trvalo mi to dlhšie, ale už to zvládnem. Som rada, že
hodiny opravili. Pekná zaujímavosť, pri ktorej si treba ponamáhať mozgové závity.“ Binárne
hodiny k životu nepotrebujeme nevyhnutne, ale binárna sústava je základom elektroniky. „V
technike je nenahraditeľná," hovorí Novák. „Väčšina zariadení, s ktorými denne prichádzame do
styku, ju využíva. Počítače, telefóny, televízia, satelity by bez nej nefungovali.“
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Zástupcovia armády, mesta, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a široká
verejnosť sa 18. augusta zišli pri pamätníku Slovenského národného povstania v obchodnej zóne
na oslavách 70. výročia Slovenského národného povstania. Položením vencov si uctili
pamiatku tých, ktorí počas SNP položili za slobodu svoje životy. Počas osláv predviedli svoje
umenie vojaci slovenskej armády, hradnej stráže, aj zástupcovia klubu vojenskej histórie, ktorí
predviedli historické boje na Gäceli. Osláv SNP sa zúčastnil aj primátor mesta Roman Matejov.

V rámci osláv 70. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania udelil Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov v Bratislave Romanovi Matejovovi, primátorovi Dolného
Kubína, medailu Milana Rastislava Štefánika III. stupňa za významnú činnosť v presadzovaní
pokrokových, demokratických a humanitných tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu.
Primátor prevzal medailu pri otvorení osláv SNP v Dolnom Kubíne v sobotu 16. augusta z rúk
generála Igora Čombora, podpredsedu SZPB.
Až pätnásťročný trest odňatia slobody hrozí dvojici 28-ročných mužov z Dolného Kubína,
ktorých policajti obvinili z drogovej trestnej činnosti. Muži mali podľa doposiaľ zistených
informácií od septembra 2012 v Dolnom Kubíne predávať a distribuovať marihuanu.
"Dvadsaťosemročný Roman nakupoval drogu od presne nezistených osôb z Českej republiky.
Zakúpenú drogu potom prechovával na rôznych miestach v okrese Dolný Kubín. Počas akcie na
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Orave policajti prehľadali osobné auto KIA Ceed a zaistili drogu, ktorú v ňom 28-ročný Roman
prevážal. Ďalší rastlinný materiál polícia zaistila v lesnom poraste nad Gacelskou cestou v
Dolnom Kubíne, kde Dolnokubínčan drogu ukrýval. Podľa predbežnej expertízy rastlinný
materiál obsahoval účinnú látku tetrahydrokanabinol. Z doposiaľ preskúmaného množstva by
bolo možné vyrobiť 827 až 2510 obvykle jednorazových dávok drogy," uviedla hovorkyňa KR
PZ v Žiline J. Balogová. Doplnila, že druhý muž, 28-ročný Róbert z Dolného Kubína, si
doposiaľ nezisteným spôsobom zadovážil rastlinnú hmotu v dvoch mikroténových vreckách.
Prechovával ich v byte, v ktorom býval. Rastlinnú hmotu počas domovej prehliadky policajti
zaistili a zaslali na kriminalistickú expertízu. Podľa predbežných výsledkov expertízy zaistený
materiál rovnako obsahoval účinnú látku tetrahydrokanabinol a by bolo možné z neho vyrobiť
607 až 1820 obvykle jednorazových dávok drogy," dodala krajská policajná hovorkyňa.
Obidvoch mužov vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.
"Na obvinených mužov zároveň vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na vzatie do väzby. V
prípade preukázania viny hrozí obom obvineným mužom trest odňatia slobody na desať až
pätnásť rokov," uzatvorila Balogová.
V nedeľu 21. septembra sa v Dolnom Kubíne uskutočnila Kajúcna Tryzna. Pietna slávnosť
sa konala na počesť a pamiatku Židov deportovaných z nášho mesta. Podujatie svojou
prítomnosťou poctil aj židovský rabín Miša Kapustin a predseda židovskej náboženskej obce
Pavel Frankl. V rámci programu boli požehnané Mojžišove tabule, ktoré boli počas 2. svetovej
vojny zhodené z priečelia budovy niekdajšej synagógy. Obnovu tejto historickej pamiatky, na
znak úcty, zorganizovala dolnokubínska radnica spolu s občianskym združením SNE. Mojžišove
tabule budú čoskoro inštalované na pôvodnom mieste. Akcia vyvrcholila modlitbou na
židovskom cintoríne.
Na dolnokubínsku radnicu zavítali v pondelok 22. septembra 2014 skauti. Štyria zástupcovia
53. skautského zboru Gentiana v Dolnom Kubíne si prišli prevziať Pamätný list mesta Dolný
Kubín od primátora Romana Matejova pri príležitosti 20 rokov skautingu v Dolnom Kubíne.
Stretnutia sa zúčastnil aj Ján Suroviak, ktorý sa zaslúžil o znovuzrodenie skautizmu na dolnej
Orave. Primátor Roman Matejov poďakoval skautom za prácu k mládeži a občanom a
reprezentáciu nášho mesta. 53. skautský zbor Gentiana má 101 registrovaných členov a sídli v
kaštieli na Mokradi.
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V stredu 8. októbra 2014 do Dolného Kubína zavítal prezident Andrej Kiska. Na úvod
celodenného pobytu na Orave sa prezident stretol na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne s
predstaviteľmi oravských samospráv. Nosnou témou bola dostavba rýchlostnej cesty. Andrej
Kiska sa zaujímal o podnikateľov a najmä o budúcnosť kvalifikovanej pracovnej sily v
priemysle. Vyzdvihol obrodenie technického vzdelávania, ukážkovým modelom v spolupráci
školstva a praxe môžu byť fabriky v dolnokubínskom priemyselnom parku. Za najväčší problém
mnohých rozvojových projektov označili samosprávy zákon o verejnom obstarávaní. Andrej
Kiska sa zaujímal aj o slovensko-poľské vzťahy. Starostovia a primátori hľadali odpoveď na
otázku, prečo vzhľadom na rozvinutú spoluprácu v prihraničnom regióne funguje málo
slovensko-poľských podnikov. Otvorili aj tému úbytku pitnej vody v Oraviciach, ktorý spôsobili
termálne vrty na poľskej strane. Počas pracovnej návštevy Dolnooravskej nemocnice s
poliklinikou L. Nádašiho Jégého v Dolnom Kubíne prezident uviedol, že zdravotníctvo je
kľúčovou otázkou pre každý slovenský región. „Na príklade tejto nemocnice je jasne vidieť, že
naše zdravotníctvo sa dá postupnými krokmi kvalitatívne rozvíjať, pokiaľ sú schopní a nadšení
ľudia, lekári a zdravotné sestry, ktorí chcú zo všetkých síl pomáhať svojim pacientom. Viaceré
veľmi pekne zrekonštruované oddelenia sú dôkazom, že to ide," uviedol prezident. Zároveň
pripomenul, že treba ešte veľa investovať do mnohých ďalších priestorov. „Veľmi ma teší, že v
Dolnom Kubíne sú tieto snahy. Veľmi príjemne ma prekvapila výnimočná úroveň
novovybudovanej mamografie. Všetkých nás musí tešiť, že aj na vidieku dokážu vznikať
skutočne špičkové pracoviská," vyzdvihol. „Takýmito hlbšími návštevami našich regiónov, ktoré
som začal teraz na Kysuciach a Orave, sa snažím pochopiť, čo ich trápi, v čom sa im darí a s čím
by potrebovali pomôcť. Mojou úlohou je otvárať témy, klásť otázky, pýtať sa kompetentných a
očakávať od nich odpovede a konkrétne riešenia," dodal prezident. Položením kytíc k pomníkom
oravských dejateľov zavŕšil prezident Andrej Kiska stredajšiu návštevu Oravy. Po historickom
cintoríne ho sprevádzala Mária Ďubeková, literárna historička Oravského múzea. Pristavili sa pri
Hviezdoslavovi, Matúškovi aj pri hrobe Nádašiho-Jégé. „Na jednom náhrobku ho upútal nápis
okresný veterinárny lekár,“ priblížila historička obsah rozhovorov pomedzi oficiálny výklad.
„Poznamenal, že v minulosti si ľudia viac vážili jednotlivé profesie. Že dnes by si asi nikto nedal
na hrob nápis školský inšpektor.“ Tri roky sprevádza Mária Ďubeková návštevníkov
dolnokubínskeho historického cintorína. Najčastejšie školské výpravy. „Priznám sa, cítila som sa
zošnurovaná. Dôležitejšiu osobu som zatiaľ nesprevádzala. Je to vrchol mojej kariéry. Pán
prezident na mňa zapôsobil veľmi príjemne a ľudsky. A o všetko sa zaujímal, vrátane
nešťastného osudu autora slovenskej hymny.“

41

V mestskej časti Kňažia bolo v nedeľu 16. októbra popoludní mimoriadne veselo. V rámci
podujatia „Úcta starším“ sa domáci seniori zabávali pri dobrej hudbe, chutnom občerstvení a
humorných scénkach pod taktovkou rodiny Batunovcov. Pri tejto príležitosti Kňažancov
navštívil aj primátor Roman Matejov. Ocenenie za dlhoročnú prácu pre Mestský výbor Kňažia a
Denné centrum si z jeho rúk prevzali Ľudmila Stehurová a Mária Gálová. Z radu dobrovoľníkov
boli ocenení manželia Vlasta a Miroslav Batunovci a Ján Viciaň. Cenu primátora za dlhoročnú
angažovanoť v prospech Kňažej si vyslúžila Vlasta Dúhová.
V stredu 22. októbra na dolnokubínsku radnicu zavítal veľvyslanec Mongolskej republiky
pre Českú a Slovenskú republiku J. E. Dorjdamba Zumberellkhama. Cieľom jeho návštevy bolo
spoznávanie oravského regiónu a rokovanie o možnostiach spolupráce, ktoré Veľvyslanectvo
Mongolska momentálne ponúka. „Dohodli sme sa na tom, že Dolný Kubín bude pravdepodobne
jediné mesto v celej strednej Európe, ktoré bude mať partnerstvo s Mongolskom. Toto
partnerstvo by malo byť postavené na školstve, kultúre, cestovnom ruchu a možno aj na
obchode,“ uviedol primátor Roman Matejov. Do programu pracovnej cesty veľvyslanca bola
zahrnutá návšteva kultúrnych inštitúcií, prehliadka športovísk, ale i beseda so študentmi
Gymnázia a stretnutie so žiakmi ZŠ Petra Škrabáka.
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Na Brezovci, na ulici Ľudovíta Štúra pribudla v októbri bezpečnostná kamera. Mestská
polícia totiž v tejto lokalite už dlhšiu dobu eviduje zvýšené porušovanie verejného poriadku,
problémy s občianskym spolunažívaním či vytváranie skládok odpadu. Ľudom v tejto časti mesta
problémy spôsobujú niektorí nájomníci mestskej bytovky. Ku riešeniu situácie by malo prispieť i
zvýšenie počtu hliadok mestskej a štátnej polície. V Dolnom Kubíne má mestská polícia už 15
kamier. Šiesti pracovníci chránenej dielne nonstop kontrolujú obraz z nich na trinástich
monitoroch a v prípade potreby kontaktujú mestskú či štátnu políciu.
Už v októbri sa na stránkach mesta Dolný Kubín objavila výzva s názvom „Šanca
mladým“. Ide o pilotný projekt, ktorým chce mesto priblížiť mladým ľuďom fungovanie
samosprávy, ako aj ponúknuť priestor pre spoluprácu a možnosť zapojiť sa do niektorých jeho
aktivít. Na výzvu zareagovala takmer desiatka mladých vo veku 18-29 rokov. V pondelok 10.
novembra absolvovali prvé stretnutie s primátorom mesta Romanom Matejovom. Hneď na úvod
primátor poďakoval mladým za to, že prejavili chuť spolupracovať a načrtol ciele tohto projektu:
„Naším zámerom je dať mladým ľudom v našom meste šancu, aby získali prax, aby pochopili
princípy samosprávy a ponúknuť pre tých najšikovnejších možnosť uplatnenia v štruktúrach
mestskej samosprávy.“ Následne prebiehala pokojná diskusia, v ktorej každý z prítomných
predstavil svoje doterajšie skúsenosti a záujmy, no najmä uviedol oblasť, v ktorej by si vedel
spoluprácu s mestom predstaviť. Návrhy boli rôzne – od stavebníctva, cez šport a
environmentalistiku, až po rozvoj podnikateľského prostredia. V závere stretnutia primátor
predstavil ešte súčasné plány rozvoja mesta a spolu s mladými sa dohodol na termínoch
nasledujúcich schôdzok, ktoré sa budú konať spravidla v dvojtýždennom intervale a kde im budú
postupne predstavené činnosti samosprávy, ako aj možnosti ich angažovania. Záujem prísť opäť
prejavili všetci zúčastnení. „Oslovila ma táto výzva, pretože mám možnosť nadobudnúť nejakú
prax. Verím, že sa tu naučím niečo nové. Beriem to zo strany mesta ako pozitívny krok,“
vyjadrila svoje dojmy zo stretnutia jedna z účastníčok Lenka Kuhejdová
Roman Matejov bude opäť primátorom Dolného Kubína. Krátko po sčítaní odovzdaných
hlasov o tom informovala predsedníčka miestnej volebnej komisie Anna Gabaríková. Vo
volebnom súboji šestice nezávislých kandidátov získal Roman Matejov 1891 hlasov, Anton
Krákorník 1557, Miloš Kramer 760, Milan Klempai 609, Vladimír Kuteš 559 a Milan Ďaďo 369.
Účasť voličov dosiahla 37,80 percenta. Roman Matejov získal v predchádzajúcich komunálnych
voľbách 4227 hlasov, teraz mu na výhru stačilo 1891. „Obrovská zodpovednosť za ďalšie
smerovanie mesta vysoko prevyšuje radosť z víťazstva,“ povedal Roman Matejov po zverejnení
výsledkov volieb. Za prvoradú úlohu považuje zlepšenie nevyhovujúcej dopravnej
infraštruktúry. „Budeme pokračovať v oprave komunikácií , ale zároveň je potrebné, aby
Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest urýchlene ukončili výstavbu diaľnice
medzi Žilinou a Ružomberkom a následne časť na Svrčinovec. Potom z nášho mesta zmizne
veľká časť tranzitnej dopravy a odľahčia sa naše križovatky v strede mesta. Prioritou je aj
výstavba cesty R3.“ Nechystá žiadne zásadné personálne zmeny, zvedavý je na vynovené
zastupiteľstvo, do ktorého pribudlo osem nových tvárí z devätnástich. Zatiaľ nevie, koho si
vyberie za viceprimátora. Anton Krákorník získal viac hlasov ako staronový primátor Roman
Matejov, ale len pri sčítaní za kandidatúru primátora a poslanca. „Potvrdili sa predpovede, že sa
rozhodne medzi mnou a primátorom,“ povedal tesne po zistení výsledkov Anton Krákorník. So
ziskom 1557 hlasov skončil druhý za Romanom Matejovom (1891). Ale v mestskom
zastupiteľstve ho chce vidieť 761 voličov. „Teraz sa sústredím na prácu poslanca a budem robiť
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všetko preto, aby naše mesto rozkvitalo tak, ako som to mal vo volebnom programe. Nebudem
robiť žiadne obštrukcie, ale teším sa na spoluprácu s ostatnými poslancami aj primátorom.“
V mestskom devätnásťčlennom parlamente nastala výrazná zmena, vymenilo sa deväť
poslancov. Pribudla SaS a SIEŤ, stratil SMER, SDKÚ aj KDH, prevahu majú nezávislí.
Dolnokubínčania prejavili dôveru mladým ľuďom, osem poslancov nemá viac ako 40 rokov.
Výmene poslancov výrazne pomohol nezáujem šiestich terajších o ďalšie zotrvanie v
zastupiteľstve. Využili to mladí kandidáti. Spomedzi deviatich nových má viac ako štyridsať
rokov len Miroslav Málik (47, SMER) a Leonard Vajdulák (49, NEKA). Medzi bývalých
poslancov sa zaradia aj traja, ktorí súboj prehrali. Ľudovít Behula (64, KDH), Peter Šulej (61,
SDKÚ) a Juraj Jonák (41, SDKÚ). V prípade posledne menovaného rozhodol jediný hlas. Získal
ho Miroslav Dráb (35, SaS).
„Je to šťastie, osud?“ hovorí Juraj Jonák. „Som na tom lepšie ako môj priateľ z Levoče,
ktorý získal rovnaký počet hlasov ako jeho protikandidát a o prehre rozhodol žreb.“ Víta záujem
mladých. „Som veľmi rád, že mladí ľudia sa zaujímajú o mesto nielen na facebooku. Teraz budú
mať možnosť reálne sa podieľať aj pri jeho riadení. Dúfam, že ma nesklamú.“ Jonák má však
ešte stále šancu dostať sa do zastupiteľstva, pretože Miroslav Dráb je zamestnancom mestského
úradu, čo je nezlučiteľné s poslaneckým mandátom. Podobnú situáciu bude musieť vyriešiť aj
Pavol Heško (NEKA), ktorý je konateľom mestskej spoločnosti Technické služby. Podľa Štatútu
mesta nemôže štatutár mestskej spoločnosti zastávať tieto dve funkcie. „Zariadim sa podľa toho,
ako rozhodne prokuratúra, ktorá skúma či Štatút mesta nie je v rozpore so zákonmi,“ povedal
Pavol Heško. Ak by sa mandátu vzdal, na jeho kreslo by si sadla len 20-ročná Zuzaná Hojová
(SIEŤ). Budúcou najmladšou poslankyňou zatiaľ ostáva jej stranícka kolegyňa, 25-ročná
Michaela Šuvadová, študentka odboru Verejnej politiky na Univerzite Komenského. „Mám
záujem ostať žiť na Slovensku a chcem, aby to tu poriadne vyzeralo. Preto mám záujem podieľať
sa na verejnej politike.“ Spolu s kolegami chce byť bližšie k ľuďom. Podľa nej sa predchádzajúci
poslanci málo stretávali s ľuďmi. „Chceme to zmeniť.“
Medzi viac ako 15-tisíc dolnokubínskych voličov patril aj nevidiaci Jozef Búroš. Ako
paraolympionik reprezentoval Slovensko v behu na lyžiach aj cyklistike. Nikdy nepremešká
príležitosť vhodiť svoj hlas do urny. „Vyšiel som na Gerlach, prečo by som nešiel pár metrov do
volebnej miestnosti.“ Vybraných kandidátov na poslancov a primátora za neho krúžkuje
manželka Mária. „Verím jej. Každý si volíme toho, komu fandíme. Rozdiely medzi nami sú
malé. Tesne pred odchodom za plentu som sa dozvedel, že jeden z mojich favoritov je členom
politickej strany, ktorú voliť nechcem. V hodine dvanástej som ho nahradil iným. Manželka môj
pokyn poslúchla.“
11. november si ľudia na celom svete pripomínajú ako Deň vojnových veteránov. Práve v
tento dátum sa pred deväťdesiatimi šiestimi rokmi skončila prvá svetová vojna. Členovia Zväzu
vojakov Slovenskej republiky so zástupcami mesta pri tejto príležitosti položili kyticu kvetov k
pamätníkom obetí 1. svetovej vojny. Tie sa v Dolnom Kubíne nachádzajú na dvoch miestach. Na
priečelí radnice a vo vstupnej časti evanjelického kostola. Symbolickú kyticu obetiam vojny
účastníci položili aj v katolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.
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Raz za mesiac sa na Mestskom úrade konajú Poradenské dni organizované Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Stretnutia sú určené nielen pre členov únie, ale pre
všetkých ľudí, ktorí majú problém so zrakom. Do poradne je potrebné priniesť lekársky
vypracovanú diagnózu zrakového postihnutia. Súčasťou Poradenských dní je sociálne i právne
poradenstvo, kde sa občania dozvedia aj o možnostiach sociálnej rehabilitácie či výcviku
vodiacich psov. V Dolnom Kubíne je registrovaných 9 členov únie.
Dolnokubínčania, dve dievčatá vo veku 14 a 16 rokov a 15-ročný chlapec, si vyrazili na
výlet zadarmo vlakom. V Kysaku v okrese Košice-okolie sa vlámali do jedného z rodinných
domov. Odniesli si pánsku toaletnú vodu, poháriky, malinovku, pribalili si aj alkohol,
nealkoholické pivo a zobrali aj pár bavlnených ponožiek a zväzok kľúčov. Ako informoval
košický policajný hovorca Alexander Szabó, majiteľovi krádežou spôsobili škodu takmer 80,EUR a poškodením zariadenia ďalších 30,- EUR. V krátkom čase policajti páchateľov, aj za
pomoci služobného psa, vypátrali. Tínedžerov obvinili z krádeže a porušovania domovej
slobody. Trojlístok si prevzali pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako
mladistvým im hrozí až rok za mrežami, stíhaní sú na slobode.
Po 45-ročnom Igorovi V. polícia oficiálne pátrala od decembra 2010. „Obvinený je zo
spáchania obzvlášť závažného zločinu podvodu v 22 prípadoch, za čo mu v prípade dokázania
viny hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov,“ informoval Michal Slivka, hovorca Prezídia
Policajného zboru. Dolnokubínčan mal podvodmi spôsobiť škodu takmer 2,2 milióny eur. Keďže
sa skrýval v zahraničí, Okresný súd v Dolnom Kubíne na neho vydal európsky aj medzinárodný
zatykač. „Národná ústredňa Interpol spolu s prezidiálnymi kriminalistami z odboru cieľového
pátrania preto zorganizovali pátraciu akciu,“ povedal Slivka. „Za podpory policajného pridelenca
vo Veľkej Británii hľadaného vypátrali, zadržali, a britská strana rozhodla o jeho vydaní.“ Igora
V. eskortovali na Slovensko 13. novembra. Na druhý deň dolnokubínsky okresný súd rozhodol o
jeho vzatí do väzby. „Obvinený proti rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať
Krajský súd v Žiline,“ povedal Radoslav Šulgan, zástupca hovorkyne krajského súdu.
Prokurátor Okresnej prokuratúry v Dolnom Kubíne čelí obvineniu za šoférovanie
motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. V utorok 25. novembra popoludní ho na základe
podnetu zastavili a zadržali policajti z Pohotovostnej jednotky Krajského riaditeľstva
Policajného zboru (KR PZ) v Žiline. Počas kontroly sa 59-ročný muž odmietol po opakovaných
výzvach podrobiť dychovej skúške a následne aj odberu krvi na zistenie, či nie je ovplyvnený
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návykovou látkou, spresnil dnes pre TASR hovorca KR PZ v Žiline Radko Moravčík s tým, že
zadržaného muža podozrivého zo spáchania trestného činu eskortovali na tamojší policajný
útvar. Zároveň vysvetlil, že na základe vyjadrenia lekára nemohol byť obvinený muž, ktorému
hrozí ročné väzenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, umiestnený do cely
policajného zadržania. Lekár rozhodol o jeho nutnej hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
preto bol prepustený na slobodu, skonštatoval Moravčík. Hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline
Milan Cisarik uistil, že predmetný trestný čin bude riadne vyšetrený bez ohľadu na osobu
páchateľa. O problémoch Alojza M. s dodržiavaním pracovnej disciplíny sa vedelo. Po viacerých
opatreniach zo strany vedenia prokuratúry, ktoré, žiaľ, nezjednali nápravu, sa 3. novembra vzdal
funkcie ku dňu 31. decembra 2014.
Výročná členská schôdza ZO SZPB sa uskutočnila 28. novembra 2014 v zasadačke
denného centra. Pozvaní boli hostia zo združenia Jednoty dôchodcov a zástupcovia mesta.
Hlavným bodom schôdze bolo nájsť spôsob, ako vyplniť prázdne miesta po zaniknutých
základných organizáciách v oblasti hornej a dolnej Oravy. Na podnet Pavla Stuchlého sa ZO
pokúsi užšie spolupracovať so Združením miest a obcí Oravy. Spolupráca by spočívala hlavne
pri organizácii pietnych podujatí a v pomoci pri správe a údržbe pamätníkov a pomníkov v
pôsobnosti samospráv. Bolo by vhodné v obciach, kde zanikli ZO vytvoriť malé skupinky, ktoré
by mohli spolupracovať s existujúcimi ZO SZPB. Veľká kritika bola vznesená na prístup
Ústrednej rady SZPB k jednaniam najdôležitejšieho orgánu ZO SZPB, kedy zo strany ústredia na
schôdzu ZO nikto neprišiel, čo sa stalo napokon aj vlani. Na schôdzi bolo vyzdvihnutá aj
obnovená činnosť ZO SZPB v Istebnom, ktorá sa príkladne rozbehla s množstvom aktivít
spojených v oblasti s prácou s mládežou, turistickými akciami, údržbou pamätníkov a pod.
Úsmev na tvári sa prítomným vyčaril, keď Pavol Stuchlý odovzdal do rúk zástupcu primátora
mesta Mgr. Gustáva Turčinu prihlášku na odber periodika SZPB Bojovník. „Takto to robíme s
každým starostom a primátorom, ktorých navštívime, a ešte nás nik neodmietol“, komentoval
vtipnú situáciu Pavol Stuchlý. Tajomníčka oblastného výboru SZPB Ružomberok Alžbeta
Špirková slávnostne odovzdala Čestné uznanie oblastného výboru za veľký prínos v oblasti
dokumentaristiky predsedovi HDK pri ZO SZPB Dolný Kubín Štefanovi Novákovi. Čestné
uznanie Ústrednej rady SZPB prevzal Pavol Stuchlý za rozvíjanie odkazu SNP pri príležitosti
jeho 70. výročia. Jaroslav Prokop – priamy účastník odboja – v diskusii veľmi kladne hodnotil
akciu „Po partizánskom chodníku,“ turistický pochod pri pamätníkoch na párnickom Brale a
Lučivnej pri príležitosti 70. výročia SNP. Priamo v tejto lokalite sa počas povstania stretával s
ostatnými partizánmi a aj vojakmi Červenej armády a dokonca budoval mohylu na Brale v
Párnici. Táto akcia bola pre Jaroslava Prokopa tak ako aj pre deti veľký zážitok. Mnohé deti
mali po prvý raz možnosť dotknúť sa naozajstného partizána. Predseda Jednoty dôchodcov
MVDr. Ján Uhrín ponúkol niekoľko riešení na zlepšenie vzájomnej spolupráce a prehlásil, že
máme veľa spoločných akcií a cieľov. Vo svojich radoch majú aj členov, ktorí si dobre pamätajú
na obdobie 2. svetovej vojny. Za predsedu ZO SZPB Dolný Kubín bol opätovne zvolený Ján
Mihál.
Nezištná snaha pomôcť chorým spája ľudí, ktorí sa zišli v Hoteli Park. Za šľachetný čin –
darovanie najvzácnejšej tekutiny - krvi - ich vo štvrtok 4. decembra slávnostne vyznamenal
Slovenský červený kríž – územný spolok Orava v Dolnom Kubíne, ktorý im odovzdal 78
bronzových, 43 strieborných, 27 zlatých a 5 diamantových Jánského plakiet. Za sto odberov krvi
bola jednému darcovi odovzdaná aj plaketa doktora Kňazovického.
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Členovia Zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne sa v stredu 03. 12. 2014 stretli na
slávnostnej koncoročnej akcii. Skorý decembrový termín tak z tradičného posedenia pri
stromčeku spravil Mikulášsku zábavu. Spoločné stretnutie bolo aj ideálnou príležitosťou
príjemne sa naladiť na blížiace vianočné sviatky, naplánovať nové aktivity a zbilancovať
uplynulých 12 mesiacov. Vedenie zväzu hodnotí rok 2014 ako úspešný. Činnosť vo zväze je
dobrovoľnícka práca. Práve za ňu dostali z mesta ocenenia aj jednotlivci. Emília Majdišová za
dlhoročné vedenie kroniky SZTP, Milan Ilčík pre spoločenský prínos a Gabriela Floreková za
administratívu a vybavovanie praktických záležitostí.
Iba deväť stromov v meste sa môže popýšiť prívlastkom vianočný. Medzi tie najkrajšie patrí
hadí smrek na Hviezdoslavovom námestí. Vianočný strom majú všetky mestské časti i
jednotlivé sídliskách. Ich výber nebol náhodný. Každý z týchto stromov musel splniť viacero
podmienok. Medzi najdôležitejšie z nich patrí atraktívna lokalita s väčším pohybom ľudí a
samozrejme zdravý, oku lahodiaci vzhľad dreviny. Väčšina stromov v meste si nesie prívlastok
vianočný po mnoho rokov. Nič však netrvá večne. Na Mokradi sa v práve túto zimu udiala
zmena. Strom v záhrade rodinného domu už prerástol rozmery typického vianočného stromčeka,
a tak jeho úlohu prevzal menší ihličnan pri vlakovej zastávke.
Na nadjazde obchvatu Dolného Kubína pri Kňažej ponad železnicu a rieku Orava sa
nachádza 20 odvodov na dažďovú vodu. Až na deviatich z nich chýbajú mreže na zachytávanie
hrubých nečistôt. Časť je medzi zvodidlami, kadiaľ kráčajú chodci, časť na kraji vozovky. Nie sú
hlboké, merajú približne 20 centimetrov, ale chodcom, cyklistom, alebo vodičom, ktorí by do
nich vošli, hrozí úraz či dopravná nehoda. O cestu sa stará Slovenská správa ciest (SSC). O
chýbajúcich mrežiach vedia. „Dopĺňali sme ich niekoľkokrát, ale vždy ich za pár dní ukradli,“
hovorí hovorkyňa SSC Zuzana Hromcová. „Neohrozujú zjazdnosť cesty ani bezpečnosť
premávky, a ich neustále dopĺňanie je nerentabilné. Preto nové už neosádzame.“
Frekventovaným objazdom prejdú denne tisíce automobilov. Patrí medzi nich aj vodič kamióna
Ján Ondruš, ktorého sme oslovili na parkovisku pred blízkym motorestom. Ukázali sme mu
fotky z nadjazdu. „Nechápem, na čo čakajú. Cesta je tam síce široká, ale ak sa stretnú dva
kamióny a na kraji je cyklista, snaží sa uhnúť vpravo práve na miesto, kde mreže chýbajú. Stačí
málo a skončí rovno pod mojimi kolesami. Kto bude za to zodpovedný?“ Problémy so zlodejmi
neustále riešia aj pracovníci Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja závod Orava. Starajú
sa o viac ako 470 kilometrov oravských ciest. „Každú chvíľu niekto ukradne dopravnú značku,
zvodidlá a pri Breze dokonca zmizla zámková dlažba,“ hovorí riaditeľ Jozef Oršuliak. Ročne
vynakladajú tisíce eur na opravy zničených a dopĺňanie ukradnutých vecí. „Musíme ich urobiť,
aby sme neohrozili účastníkov cestnej premávky. Často špekulujeme, ako ich pripevniť tak, aby
sa nedali ukradnúť. Niektoré poklopy čiastočne privaríme. Ak ich chcú naši pracovníci otvoriť,
musia použiť rozbrusovačku.“
Za budovou Tesca sa počas víkendov už dlhšiu dobu schádzajú desiatky mladých ľudí, aby
sa pred odchodom do mesta posilnili alkoholom nakúpeným v hypermarkete. V piatok 12.
decembra hodinu pred polnocou sa jeden z nich rozhodol vyskúšať svoje schopnosti. Najskôr
vyliezol na strechu transformátorovej stanice, odtiaľ na strechu Tesca. Počas prechádzky rozbil
dvojité plexisklo strešného okna a spadol dovnútra. Mal obrovské šťastie, lebo pád z približne
desaťmetrovej výšky stlmili police na chlieb a pečivo. „Pri páde strhol a polámal hliníkovú
konštrukciu osvetlenia, rozbil LED svietidlá a znefunkčnil osvetlenie v tej časti predajne, čím
spôsobil škodu za päťtisíc eur,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Muž sa
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snažil z uzamknutej budovy utiecť, ale bránili mu v tom mreže. Jeho kamaráti mu prišli na
pomoc. Približne dvadsať sa ich zbehlo ku vchodu. „Násilím otvorili uzamknuté posuvné
presklené dvere, potom rukami zodvihli spustenú a uzamknutú kovovú mrežu, pričom poškodil
jej ovládanie a posuv,“ povedala hovorkyňa. Škodu odhadli na päťsto eur. Pracovníci
obchodného domu nestratili duchaprítomnosť a jedného z mužov, ktorí otvorili mrežu, zadržali
do príchodu polície. Osemnásťročný J.J. z Veličnej skončil v cele predbežného zadržania.
Vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu poškodzovania cudzej veci. Polícia už pozná aj meno mladého
Dolnokubínčana, ktorý spadol do predajne. Prezradil im ho jeho zadržaný kamarát. Aj on čelí
rovnakému obvineniu.
Na Veľkonočné trhy vo Viedni bolo zvedavých 45 žiakov ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom
Kubíne. Po príchode do Viedne Jakub Dauda zistil, že stratil 20 eur. Ostal úplne bez peňazí.
Nemohol sa najesť, napiť, kúpiť darčeky. Učiteľka Daniela Červená oslovila deti, či by mu
nepomohli. Do zbierky sa zapojili všetky okrem jedného. „Dali sme po dve eurá, lebo nám ho
bolo ľúto,“ zhodne povedali dnes už ôsmačky Viktória Vajdiarová, Alžbeta Mečiarová a Rebeka
Krakovská. Prispeli, napriek tomu, že Jakuba nepoznali. Kamarát Ivan Mahút vložil do kapucne
mikiny 1,5 eura. „Chcel som ho aj pozvať na pizzu, aby nebol hladný.“ Po nastúpení do autobusu
Jakub našiel na sedadle stratenú dvadsaťeurovku. Vyzbieraná suma tak nakoniec skončila späť
vo vreckách darcov. „Zachovali sa veľmi pekne a to som niektorých ani nepoznal. Asi sa vedeli
vcítiť do mojej kože, ako je to byť bez peňazí,“ povedal Jakub. „Úžasná je nielen ochota detí
pomôcť, ale aj ich poctivosť, keď si nazad zobrali len toľko peňazí, koľko darovali. Pekne sa
zachoval aj Jakub. Nemusel sa priznať, že peniaze našiel a mohol mať 40 eur.“ Za tento skutok
dostali deti cenu Sašky Fischerovej za Malý veľký čin. V tejto kategórii hlasovalo 127 tisíc detí,
Dolnokubínčania dostali 30-tisíc hlasov. „Máme úžasné deti,“ povedala Daniela Červeňová.
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3 KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Medzi najvýznamnejšie inštitúcie kultúrno-spoločenského života v meste Dolný Kubín aj v
roku 2014 patrili: Mestské kultúrne stredisko, Oravská galéria, Oravské múzeum
P. O. Hviezdoslava, Oravská knižnica Antona Habovštiaka a Oravské kultúrne stredisko.
Mestské kultúrne stredisko
Zriaďovateľom Mestského kultúrneho strediska (MsKS) je Mesto Dolný Kubín. Je mestskou
príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. Jeho hlavným poslaním je organizovanie
kultúrnych podujatí a kultúrno-spoločenských aktivít pre obyvateľov mesta, sprostredkovanie
kultúrnych hodnôt a spoločenskej zábavy na báze profesionálnych a amatérskych umeleckých
telies a organizovanie a sprostredkovanie výchovno-vzdelávacích aktivít. V priestoroch hlavnej
budovy MsKS na Námestí slobody sa nachádza divadelná sála s kapacitou 384 miest, estrádna
sála, výstavná sieň, učebné a klubové priestory. Pod správu MsKS patrí aj Hudobný altánok v
parku pri hoteli Park, do júla 2012 prevádzkovalo aj kino Choč na Hviezdoslavovom námestí.
Oravská galéria
Oravská galéria je regionálnou galériou, založenou v roku 1965. Sídli v Dolnom Kubíne na
Hviezdoslavovom námestí v Župnom dome zo 17. storočia, ktorý slúži ako administratívne a
výstavné centrum galérie. Zbierkovým fondom v počte takmer 8500 ks výtvarných diel patrí
medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku. 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. V sídle galérie sú okrem
krátkodobých výstav sprístupnené aj stále expozície: Staré umenie 15. až 19. storočia, Ikony,
Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Štefan Siváň - rezbár z Oravy a Tradičné ľudové
umenie – výber. Okrem sídla v Dolnom Kubíne prevádzkuje Oravská galéria vysunuté stále
expozície tradičného ľudového výtvarného umenia na Slanickom ostrove umenia na Oravskej
priehrade a Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne. Zbierky Oravskej galérie sú v rámci
slovenských galerijných zbierok ojedinelé z hľadiska rozsahu, diferencovanosti i kvality a majú
nadregionálny význam. Nadobúdanie zbierkových predmetov sleduje cieľ ďalšieho
zhodnocovania zbierkového fondu a čo najkomplexnejšieho zmapovania výtvarného umenia v
rámci špecializovaných okruhov. Účelom tohto procesu je ich trvalé uchovávanie, odborné
spravovanie, vedecké skúmanie a sprístupňovanie verejnosti.
Činnosť galérie bola v roku 2014 zabezpečená hlavne z finančného príspevku od
zriaďovateľa, z vlastných príjmov z predaja služieb a tovaru a príjmov z prenájmu, zo
sponzorských príspevkov, z dotácie z rozpočtu mesta Tvrdošín a dotácie z dotačného systému
Ministerstva kultúry SR (MK SR) a z darov výtvarných diel.
V hodnotenom roku bol zbierkový fond galérie doplnený o 105 kusov výtvarných diel v
celkovej hodnote 71 170,- EUR, z toho darom 22 ks v hodnote 25 820,- EUR a kúpou 83 ks v
hodnote 45 350,- EUR, ktoré rozšírili zbierky slovenského výtvarného umenia 20. - 21. storočia,
insitného a zahraničného umenia.
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Oravská galéria kooperuje pri neinvestičnom národnom projekte „Digitálna galéria“ v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti. V rámci prvej fázy digitalizácie bolo
zdigitalizovaných 4 844 kusov 2D a 1 151 kusov 3D zbierkových predmetov.
V oblasti prezentačnej činnosti bolo zrealizovaných 16 výstav vo vlastných priestoroch
a 1 výstava v súkromnej galérii ART Galéria Schűrger v Tvrdošíne. Jedna premiérovo uvedená
výstava bola reprízovaná v Turčianskej galérii a jedna spoločná výstava sa uskutočnila v rámci
spolupráce s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.
V rámci kultúrno-vzdelávacej a prezentačnej činnosti prebehlo 221 podujatí.
Expozície, výstavy a podujatia Oravskej galérie v roku 2014 navštívilo 58 626 návštevníkov.
ŽSK každoročne vyhlasuje Rok osobnosti, pre región Orava bola na rok 2014 vybratá Mária
Medvecká, pri príležitosti 100. výročia jej narodenia. V rámci Roka Márie Medveckej sa
uskutočnil rad podujatí, toto významné jubileum sa stalo primárnym podnetom k vydaniu
rozsiahleho obrazového sprievodcu po expozícii Galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne. Ďalšou
mimoriadne zaujímavou a jedinečnou aktivitou je vydanie bibliofílie NÁVRATY –
korešpondencia a spomienky priateľov na Máriu Medveckú. Počas celej sezóny bola Galéria
Márie Medveckej pre návštevníkov sprístupnená bezplatne, expozíciou a výstavou prešlo 6 146
návštevníkov.
V súťaži Galéria roka 2014, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, sa Oravská galéria
umiestnila na 3. mieste a jej dlhoročná riaditeľka PhDr. Eva Ľuptáková získala Cenu ministra
kultúry Slovenskej republiky za vynikajúcu odbornú a organizačnú prácu v oblasti výtvarného
umenia s medzinárodným presahom s prihliadnutím na dramaturgiu výstav v Oravskej galérii v
Dolnom Kubíne.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je
Žilinský samosprávny kraj, bol rok 2014 úspešným rokom. Jeho expozície prilákali 224 818
návštevníkov, čo oproti predchádzajúcemu obdobiu predstavuje nárast o 14 502 osôb. Najvyšší
podiel, 71,1 %, tvorili domáci turisti, nasledovaní návštevníkmi z Poľska (13,6 %) a Čiech (6,9
%). Najväčší záujem bol, tak ako každý rok, o Oravský hrad (166 225 návštevníkov) a Oravskú
lesnú železnicu (33 127 osôb). Unikátna úzkorozchodná úvraťová železnica sa v posledných
rokoch stala atraktívnou turistickou destináciou, o čom svedčí nárast návštevnosti o 21 % v
porovnaní s predchádzajúcim rokom. Veľkú zásluhu na zvýšení návštevnosti celého múzea i
jednotlivých expozícií má nepochybne aj počet a kvalita podujatí, ktoré múzeum pripravuje
prevažne vo vlastnej réžii s dôrazom na zachovanie historických reálií a ľudových tradícií.
Na Oravskom hrade sa najväčšiemu záujmu už tradične tešili nočné prehliadky a podujatia
venované deťom. Novinkou sezóny 2014 bolo podujatie V znamení draka a rúna, ktoré priblížilo
návštevníkom obdobie stredoveku, realizované v rámci spoločného projektu s hradom Pernštejn,
ktorý bol podporený z programu Cezhraničnej spolupráce SR - ČR.
V areáli Oravskej lesnej železnice pripravilo múzeum unikátne nové podujatie Goralská
svadba, ktoré predstavilo verejnosti tradičný goralský svadobný obrad so všetkým, čo k nej patrí
(hudba, konské záprahy, brána, odobierka, čepčenie i samotná veselica).
V mesiacoch marec a máj ožil Oravský hrad nebývalým ruchom. Tvorcovia filmovej
rozprávky „Láska na vlásku“, spracovanej na motívy románu Marka Twaina Princ a bedár sa
rozhodli, že Oravský hrad bude pre tento film Marianny Čengel Solčanskej najvhodnejšou

50

kulisou. Nádherné zábery interiérov i exteriérov hradu si mohli návštevníci slovenských kín
pozrieť už začiatkom októbra, kedy mal tento film premiéru.
Z pohľadu propagácie múzea a jeho expozícií bol významný aj projekt firmy Google
„Slovenské street view tipy“, realizovaný v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný
ruch, zásluhou ktorého sa Oravský hrad dostal na celosvetovú mapu Street view.
Oravské múzeum sa v minulom roku zapojilo aj do projektu „Castle run“, ktorého autorom
je spoločnosť Freerun Slovakia. Jeho cieľom bolo spropagovať najzaujímavejšie slovenské hrady
netradičnou formou - pomocou disciplín ako sú parkour, freerunning, street workout a capoeira v
kontraste so slovenským folklórom.
Pracovníci múzea dbajú aj na obnovu a aktualizáciu jednotlivých expozícií. V minulom roku
bol po náročných reštaurátorských prácach inštalovaný v Prvej hradnej galérii súbor historického
neorokokového nábytku z 19. storočia, ktorý múzeu daroval kapitán reprezentácie bobistov
Slovenskej republiky Milan Jagnešák. Tento rodák z Oravy, účastník štyroch olympiád,
zapožičal múzeu aj unikátny exponát – olympijské boby, ktoré reprezentovali Slovensko na
XXII. Olympijských hrách v Soči.
Rok 2014 sa v Oravskom múzeu niesol aj v znamení niekoľkých významných jubileí, pri
príležitosti ktorých sa konali výstavy, semináre a iné zaujímavé podujatia (výstava „60
Hviezdoslavových Kubínov“, populárno - náučný seminár pri príležitosti 60. výročia otvorenia
Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava „I pamäť nech nám vzácna je...“, seminár k 175. výročiu
darovania Čaplovičovej knižnice Orave, exkurzia „Po stopách Williama Rowlanda“ k 200.
výročiu narodenia Williama Rowlanda - priekopníka lesného hospodárstva).
Prvoradým záujmom pracovníkov múzea je zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, a preto
bola v minulom roku uvedená do prevádzky mobilná aplikácia Oravský hrad, ktorá umožňuje
návštevníkom prežiť prehliadku Oravského hradu v šiestich jazykoch. Počúvanie nahrávky alebo
čítanie textu v jednom zo svetových jazykov – to je prínos pre zahraničných ako aj sluchovo
postihnutých návštevníkov. Výrobu tejto zdarma dostupnej aplikácie sa podarilo realizovať aj
zásluhou podpory Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Úspešné projekty,
mikroprojekty a granty MK SR pomáhajú múzeu finacovať aktivity, na ktoré nepostačujú vlastné
a rozpočtové zdroje. Projekt „História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života“,
ktorého aktivity prebiehali v minulom roku, je v poradí šiestym projektom realizovaným v rámci
programu cezhraničnej spolupráce. Partnerstvá, ktoré vznikli z predchádzajúcich projektov,
plynulo prechádzajú do úzkej spolupráce a vzájomnej výmeny skúseností. V roku 2014 sa
múzeum prezentovalo na podujatí „Pivobraní“ v partnerskom meste Nový Jičín, s ktorým
realizovalo spoločný cezhraničný projekt z EÚ „V hrade a podhradí“. Úspešná z pohľadu
získavania nových kontaktov bola aj účasť na výstave cestovného ruchu v Zabrze a turistických
trhoch Wroclaw 2014.
Nemalú pozornosť venuje múzeum aj edičnej a výstavnej činnosti. V roku 2014 uzrela svetlo
sveta publikácia Oravská lesná železnica, zborník z konferencie Novoveké opevnenia na území
Oravy a Kysúc a v poradí už XXX. Zborník Oravského múzea. Počet realizovaných výstav
stúpol na 21 (9 vlastných, 11 repríz a 1 prevzatá), ktoré boli inštalované v priestoroch expozícií
Oravského múzea, Kysuckého múzea, Mestského kultúrneho strediska, Lesnej správy
Zákamenné a v Múzeu bitky pri Vavrišove vo Vavrišove.
V roku 2014 bolo Oravské múzeum cieľom niekoľkých infociest, navštívili ho mnohí
zahraniční novinári i významné osobnosti ako napr. bývalý prezident SR Ivan Gašparovič a
generálny riaditeľ televízie Markíza Matthias Settele. Oravský hrad tiež získal ocenenie
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Certifikát dokonalosti (Certificate of Excellence) od celosvetovo známeho turistického portálu
TripAdvisor, ktoré získavajú turistické destinácie hodnotené návštevníkmi za dostupnosť
informácií a kvalitu služieb. Oravský hrad dosiahol hodnotenie 4,5 z celkového počtu 5 bodov,
čo ho radí medzi destinácie s najvyšším hodnotením na Slovensku.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne je príspevkovou organizáciou
Žilinského samosprávneho kraja, ktorá v zmysle zriaďovacej listiny pôsobí ako regionálna
kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti
slobodný prístup k informáciám všetkým občanom.
Na základe zriaďovacej listiny plní knižnica funkciu verejnej mestskej knižnice pre mesto
Dolný Kubín. V roku 2014 bolo 69,35 % čitateľov z radov občanov mesta. Ako mestská
knižnica poskytuje 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. Zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom
šíreným na všetkých druhoch nosičov, svojou činnosťou vytvára podmienky pre rovnoprávne
uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a informačných potrieb a záujmov všetkých
používateľov, podporuje celoživotné vzdelávanie a svojimi kultúrno-spoločenskými a
výchovnými aktivitami sa osobitne zameriava na vekovú kategóriu detí a mládeže.
V zmysle svojej regionálnej funkcie pôsobí Oravská knižnica Antona Habovštiaka ako
koordinačné, vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre sieť verejných a školských
knižníc okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.
V ostatnom čase Oravská knižnica Antona Habovštiaka rozvíja aktivity v oblasti
cezhraničnej spolupráce s Miejskou Bibliotekou Publicznou v Limanowej a Regionální
knihovnou Karviná.
V roku 2014 Oravská knižnica Antona Habovštiaka do svojho fondu získala 1 692
knižničných jednotiek v celkovej hodnote 14 132,74 EUR, čo je o 1 146 knižničných jednotiek a
6 481,33 EUR menej ako v predchádzajúcom roku. Na nákup knižničného fondu bolo
vynaložených 8 316,24 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 9 623,27
EUR, pričom 78 % financií bolo získaných z mimorozpočtových zdrojov - z grantového systému
MK SR v sume 6 541,- EUR. Dôvodom boli zvýšené náklady bežných prostriedkov, ktoré bolo
nutné použiť v súvislosti so sprevádzkovaním zrekonštruovanej budovy, ako aj zníženie
vlastných príjmov z dôvodu trojmesačného uzatvorenia knižnice.
Obdobne aj ďalšie základné ukazovatele boli ovplyvnené trojmesačným zatvorením
knižnice. V roku 2014 sa v knižnici zaregistrovalo 3 181 používateľov, z toho 936 do 15 rokov.
Oproti predchádzajúcemu roku sa celkový počet zaregistrovaných používateľov znížil o 214, vo
vekovej kategórii do 15 rokov sa zvýšil o 51 používateľov. Celkovo bolo realizovaných 220 150
výpožičiek, čo je o 39 570 výpožičiek menej ako v predchádzajúcom roku.
V roku 2014 bola, po viacnásobných verejných obstarávaniach na dodávateľa, zrealizovaná
prístavba a rekonštrukcia knižnice. Stavebné práce boli spolufinancované z Regionálneho
operačného programu, celková výška preinvestovaných finančných prostriedkov dosiahla sumu
435 478,40 EUR. Stavbu realizovala firma LEMONT – SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o., v termíne
od 12. 11. 2013 do 30. 04. 2014. Do nových priestorov na spodnom podlaží prístavby bolo
presťahované oddelenie beletrie a úsek bibliografie a regionálnej literatúry. Na oddelení náučnej
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literatúry pribudla samostatná elektronická študovňa a stavebnými úpravami sa uskutočnilo
prepojenie novej budovy s pôvodnou. V súvislosti so zmenenou priestorovou dispozíciou bolo
potrebné prestavať celý fond oddelenia. Na treťom podlaží novej prístavby pribudla samostatná
spoločenská miestnosť s kapacitou 100 osôb. V rámci stavebných úprav pôvodného vchodu do
knižnice sa vytvorila schránka na vrátenie kníh v čase, keď je knižnica zatvorená, pričom toto
riešenie bolo finančne nenáročné. Do schránky čitatelia vrátili 4571 kníh a periodík. V roku 2014
sa uskutočnilo aj presťahovanie detského oddelenia na prízemie hlavnej budovy, vybudovanie
letnej čitárne a rekonštrukcia kancelárskych priestorov na 3. podlaží.
V rámci partnerskej spolupráce s Regionálnou knižnicou Karviná Oravská knižnica Antona
Habovštiaka pripravila projekt U nás také zvyky do Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Projekt získal podporu, ale Oravská knižnica
bola nútená od zmluvy odstúpiť, pretože verejným obstarávaním sa znížil celkový rozpočet
natoľko, že nespĺňal podmienku minimálneho limitu pre akceptáciu oprávnenosti výdavkov
projektu.
S poľským partnerom Mestskou verejnou knižnicou v Limanowej bol realizovaný projekt s
názvom Vzájomné kultúrne inšpirácie – tradične i inovatívne.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka aktívne pristupuje k získavaniu mimorozpočtových
zdrojov na svoje aktivity a nákup knižničných fondov. V roku 2014 ako žiadateľ realizovala 1
cezhraničný projekt a z dotačnej schémy Ministerstva kultúry bolo podporených 5 jej projektov
(nákup fondu, podpora kultúrno-výchovnej činnosti, nákup výpočtovej techniky, modernizácia
web stránky knižnice a kultúrne poukazy).
Oravská knižnica Antona Habovštiaka je dlhoročným spoluorganizátorom celoslovenskej
súťaže v umeleckom prednese a tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín, kde každoročne
pripravuje sprievodné podujatia a stretnutia so spisovateľmi. Aktívne sa zapojila do
celoslovenských podujatí, kampaní a ankiet na podporu čítania (Čítame s Osmijankom – Pridaj
sa aj ty!, maratón čítania – Čítajme si).
Knižnica je organizátorom súťaže Kniha Oravy, v ktorej verejnosť prostredníctvom ankety
vyberá najzaujímavejšiu knižnú publikáciu s regionálnou tematikou, v spolupráci s mediálnymi
partnermi MY - Oravské noviny vyhlásila 11. ročník regionálnej súťaže školských časopisov
základných škôl Najlepší školský časopis.
V oblasti kultúrno-výchovnej a komunitnej činnosti knižnica v roku 2014 realizovala 841
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 zaraďuje medzi najaktívnejšie regionálne
knižnice. Vysoký počet aktivít pre deti a mládež je výsledkom výbornej spolupráce so všetkými
typmi škôl v meste Dolný Kubín a širšom okolí a zvýšeného záujmu pedagógov, ktorí tým
oceňujú prínos týchto podujatí vo výchovno-vzdelávacom procese. Rozsiahla je aj spolupráca s
občianskymi združeniami, kultúrnymi inštitúciami a regionálnymi médiami, s ktorými
participuje na realizácií kultúrno-spoločenských aktivít a na podpore klubovej činnosti.
V sledovanom období sa Oravská knižnica vo väčšom rozsahu zamerala aj na aktivity pre
znevýhodnené skupiny používateľov a seniorov. Okrem donáškovej výpožičnej služby boli
realizované tematické podujatia a besedy so zaujímavými osobnosťami pre členov Denného
centra seniorov v Dolnom Kubíne a klientov Zariadenia pre seniorov a DSS. Dlhodobo knižnica
spolupracuje aj so Spojenou školou – Špeciálnou ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím a
Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Dolnom Kubíne, Spojenou školou – ZŠ s
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MŠ pri Detskom oddelení Dolnooravskej nemocnice MUDr. L. N. Jégé v Dolnom Kubíne a
Centrom chráneného bývania v Dolnom Kubíne.
Oravská knižnica propaguje svoju činnosť na vlastnej webovej stránke
www.oravskakniznica.sk, ktorá bola v roku 2014 revitalizovaná v rámci projektu podporeného
MK SR. Na webovú stránku knižnice bolo v priebehu roka 2014 zaznamenaných 424 942
vstupov návštevníkov, z toho bolo 402 096 prístupov do on-line katalógu. Okrem webstránky
knižnica prezentuje svoje aktivity aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde obsah jej
profilu v roku 2014 videlo 9 846 virtuálnych návštevníkov. Prístup na internet môžu používatelia
využívať v samostatnej internetovej študovni, ktorá bola vybudovaná v rámci prístavby a
prestavby knižnice, a tiež na detskom oddelení.
V roku 2014 sa pri príležitosti Hviezdoslavovho Kubína po štvrtýkrát v priestoroch MsKS
uskutočnila burza kníh. Knižnica tam ponúkla knihy, ktoré získala z rôznych zdrojov a
nezaradila ich do svojho fondu. Akcia sa tešila priazni medzi účastníkmi a návštevníkmi
Hviezdoslavovho Kubína.
Čitatelia pozitívne reagovali aj na celoslovenskú kampaň, ku ktorej sa pripojila aj Oravská
knižnica - Jednu knihu ročne. Zámerom kampane je podporiť darcovstvo nových a hodnotných
kníh zo strany verejnosti knižniciam. V rámci kampane knižnica získala 236 nových kníh, čo
predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 194 kníh.
Výber z najdôležitejších podujatí Oravskej knižnice Antona Habovštiaka:
- Rok Márie Medveckej na Orave pri príležitosti 100. výročia jej narodenia (január –
december 2014), 100. výročie narodenia akademickej maliarky si knižnica pripomenula v
rámci tematického podujatia Oravci v slovenskej kultúre a životopisným medailónom
Mária Medvecká – maliarka z Oravy, určeným žiakom základných škôl a školského klubu,
po ktorom nasledovala výtvarná tvorivá dielňa Oravská krajina. Súčasťou spomienkových
aktivít bola aj výstava publikácií z fondu knižnice Život a dielo Márie Medveckej a
vydanie informačného letáku
- Už som prvák, už si čítam sám (január – december 2014) 8. ročník cyklického podujatia
pre žiakov 1. ročníka ZŠ zameraného na rozvoj čitateľských zručností, ktorého cieľom je
vzbudiť u detí záujem o knihy a čítanie a vychovať z nich celoživotných čitateľov. Na
podujatie nadväzujú celoročné projekty na podporu čítania určené žiakom 2. – 4. ročníka
ZŠ
- Stretnutie Obce Oravcov v Bratislave (20. 03. 2014) Obec Oravcov združujúca oravských
rodákov v Bratislave pripravila v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka a
Miestnou časťou Bratislava – Staré mesto stretnutie, na ktorom sa prezentovala knižnica
svojou činnosťou a na moderovanej besede svoju tvorbu predstavili spisovateľ a
regionálny historik Peter Huba a mladá autorka beletrie Ivana Furjelová
- Týždeň slovenských knižníc – TSK (31. 03. 2014 – 05. 04. 2014) - Oravská knižnica počas
Týždňa slovenských knižníc zorganizovala 21 podujatí pre verejnosť, ktorých sa zúčastnilo
571 návštevníkov. Najzaujímavejšie podujatia: bezplatný zápis za čitateľov knižnice a
pasovanie rytierov pekného slova, prezentácia zážitkov a zaujímavých dojmov z ciest po
Kanade a Nepále cestovateľa, publicistu a spisovateľa Tomáša Točeka, prezentácia e-kníh
a čítačiek, ktorými bol obohatený fond knižnice
- séria programov k 90. výročiu narodenia, 10. výročiu úmrtia jazykovedca a spisovateľa
Antona Habovštiaka a 10. výročie premenovania Oravskej knižnice na Oravskú knižnicu
A. Habovštiaka: tematické podujatie pre žiakov ZŠ Oravské povesti, hodiny regionálnej
54

-

-

-

-

výchovy pre žiakov ZŠ s predstavením života a diela významných regionálnych osobností
literatúry s dôrazom na život a dielo A. Habovštiaka, podujatie Spomienka na Antona
Habovštiaka realizované v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom a Maticou
slovenskou v Martine a prezentácia novej knihy Anton Habovštiak – Najkrajšie oravské
povesti pripravená v spolupráci s Vydavateľstvom Matice slovenskej v Martine
Čítajme si... (05. 06. 2014) –pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa uskutočnil 7.
ročník celoslovenskému maratónu čítania detí Čítajme si, ktorého hlavným organizátorom
je Linka detskej istoty UNICEF, spoluorganizátori Slovenská asociácia knižníc, Spolok
slovenských knihovníkov a vydavateľstvo Slovart. Z dôvodu rekonštrukcie knižnice a jej
uzatvorenia pre verejnosť tento ročník maratónu prebiehal v priestoroch ZŠ J. Matúšku v
Dolnom Kubíne pod záštitou riaditeľky školy PaedDr. Márie Andrisovej. Dovedna čítalo
576 detí vo veku od 6 do 15 rokov, čím prispeli k vytvoreniu nového slovenského rekordu
v simultánnom verejnom čítaní detí
Hviezdoslavov Kubín (20.–23. 06. 2014): Oravská knižnica ako dlhoročný
spoluorganizátor celoslovenskej súťaže do jej 60. ročníka sme prispela v rámci
sprievodného programu autorskými čítaniami a besedami so spisovateľmi Elenou
Hidvéghyovou Yung, Jánom Milčákom, Milanom Richterom a Jánom Beňom, ktoré
prebehli v priestoroch knižnice, mestských základných škôl a Čajovni u Florina. Na
Knižnom bazáre v Mestskom kultúrnom stredisku boli záujemcom rozdávané vyradené
knihy a naopak verejnosť mohla na ňom darovať svoje knihy knižnici. Knižnica opäť
prispela knižným darom pre ocenených účastníkov prehliadky a spolupracovala aj pri
organizácii podujatí Slovo v uliciach a parkoch a Vyšnokubínske prviesenky
Slávnostné otvorenie novej budovy Oravskej knižnice A. Habovštiaka (30. 06. 2014) v
priestoroch spoločenskej miestnosti. Prítomným sa prihovoril predseda Žilinského
samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár, riaditeľ Oravskej knižnice Peter Huba, primátor
mesta Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov, zástupcovia partnerských knižníc z Limanowej
a Karvinej. V radoch hostí, ktorí prijali pozvanie, boli poslanci ŽSK, zástupcovia firmy
Projekcia Urban a stavebnej firmy Lemont Slovakia, riaditelia a pracovníci kultúrnych
inštitúcií, škôl, bývalí pracovníci knižnice, jej spolupracovníci, zástupcovia médií a
verejnosť. Symbolickú pásku prestrihli predseda ŽSK, riaditeľ Oravskej knižnice, primátor
mesta Dolný Kubín a poslanci ŽSK Igor Janckulík a Ing. Albín Maslaňák. Pri tejto
slávnostnej príležitosti prijal riaditeľ knižnice pozdravné listy od prítomných hostí a od
predsedu ŽSK aj finančný dar v hodnote 1000 EUR na nákup literatúry
(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (júl – november 2014): obsahovú náplň projektu,
ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR, tvorili aktivity ako hodiny hlasného a
zážitkového čítania, čitateľské dielne, tvorivé výtvarné a literárne dielne, hodiny
regionálnej výchovy, zábavnosúťažné aktivity, súťaž Čítanie s nezábudníkom, besedy a
autorské čítania so spisovateľmi Martou Hlušíkovou, Elenou Hidvéghyovou-Yung, Jánom
Cígerom, Tomášom Točekom, Valentínom Šefčíkom, Miroslavom Regitkom a Jurajom
Martiškom.
V rámci projektu sa uskutočnila aj čitateľská súťaž pre žiakov základných škôl pod
názvom Čítame s nezábudníkom. Do aktivity sa zapojilo viac než 300 detí v dvoch
vekových kategóriách (do 10 rokov a od 11 do 15 rokov). Slávnostné vyhodnotenie súťaže
sa konalo za účasti spisovateľa Valentína Šefčíka
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Dňa 26. 09. 2015 sa realizovala Noc literatúry – nočné čítanie v knižnici pre 28 účastníkov
z radov detí zo sociálne slabých rodín, víťazov rôznych kvízov a súťaži a seniorov z Klubu
ručných prác pri OKS v Dolnom Kubíne, ktorí pri spoločnom stretnutí zdobili perníčky,
vytvárali kvietky z krepového papiera, zapojili sa do súťaže o Kráľa hádaniek, počas
hodiny hlasného čítania spoznali zvyky a tradície Vianoc, zapojili sa do čitateľskej dielne,
kde dotvárali príbeh o Slepom pastierikovi, tvorili posolstvo Vianočnej hviezdy, vo
výtvarnej dielni pod názvom Poklad nad všetky poklady ilustrovali menej známe povesti
Antona Habovštiaka. Deti prezentovali pred staršou generáciou svoje najobľúbenejšie
knihy, v náučnej literatúre pátrali po zvykoch a tradíciách svojho regiónu
Knižný veľtrh Bibliotéka – Pedagogika 2014 (06. - 09. 11. 2014) - Oravská knižnica bola
jednou z regionálnych knižníc, ktoré sa predstavili na 22. knižnom veľtrhu Bibliotéka 2014
v Inchebe, a. s. Bratislava. Priestor vo vystavovateľskom stánku ŽSK využila na
prezentáciu svojej vydavateľskej a edičnej činnosti a výstavu víťazných kníh súťaže Kniha
Oravy 2013. Hosťom Oravskej knižnice bola mladá úspešná autorka Ivana Furjelová.
Udelenie ocenenia Priateľ knižnice (08. 12. 2014): záverečným podujatím pre verejnosť
bolo adventné literárno-hudobné pásmo Čas, keď kvitli kvety z ľadu, na ktorom zazneli
verše a spomienkové prózy slovenských autorov, koledy a vinše detí. Spoluorganizátorom
podujatia bola ZUŠ I. Ballu v Dolnom Kubíne. Tradičné ocenenie Priateľ knižnice, ktoré je
poďakovaním Oravskej knižnice za nezištnú spoluprácu a priazeň, si prevzali Mgr. Roman
Matejov, primátor mesta Dolný Kubín a p. Václav Majerník.

Oravské kultúrne stredisko
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne ako príspevková organizácia verejnej správy
patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Hlavným poslaním inštitúcie je najmä vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry,
záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne a
vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov.
Inštitúcia realizuje významné aktivity a projekty s medzinárodným rozsahom i dosahom.
V roku 2014 to boli najmä dva medzinárodné projekty, podporené v rámci OP Cezhraničná
spolupráca 2007-2013 SK – PL a SK – CZ z fondu mikroprojektov ERDF – EÚ. Ich cieľom bola
revitalizácia tradičnej ľudovej hudobnej kultúry a prezentácia kultúrneho a gastronomického
potenciálu regiónov.
V roku 2014 Oravské kultúrne stredisko pripravilo a realizovalo 76 aktivít v oblasti
záujmovej umeleckej činnosti a 72 v oblasti občianskeho vzdelávania a voľnočasových aktivít.
V mesiacoch august – september sa rozpočtom 12.984,99 EUR realizovala tretia etapa
modernizácie budovy. Pozostávala z oteplenia fasády, realizácie exteriérových omietok,
modernizácie vstupných priestorov inštitúcie a schodiska. Stavebné práce boli realizované z
rozpočtu zriaďovateľa. V roku 2014 bolo v modernizovaných priestoroch organizácie, kde
vznikli i klubové a výstavné priestory, zrealizovaných spolu 10 výstav regionálneho,
celoštátneho i medzinárodného významu a spolu 32 klubových a vzdelávacích aktivít, najmä
formou cyklických kurzov (Hudobná a tanečná folkloristika) a klubov (Klub výšivky a ručných
prác).
Oravské kultúrne stredisko v roku 2014 realizovalo prevažnú časť svojich aktivít z
mimorozpočtových zdrojov. Projektovou činnosťou sa podarilo získať finančné prostriedky
spolu vo výške 59 610,- EUR, organizácia zabezpečila vlastné príjmy vo výške 13 684,- EUR.
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Pozostávali najmä z poplatkov za vzdelávacie služby a fakturáciu za prípravu a realizáciu
programov a odborných činností. Rozpočet inštitúcie bol zriaďovateľom navýšený v bežných
výdavkoch o 33 121,- EUR a v kapitálových výdavkoch o 33 000,- EUR, najmä z dôvodu
kofinancovania projektov EÚ a MK SR a realizácie stavebných prác. Oravské kultúrne stredisko
realizovalo v predmetnom období spolu 13 projektov. Z toho 11 projektov 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 z názvom
Ochutnajte M-ORAVU bol zameraný na presieťovanie a ucelenú prezentáciu a propagáciu
aktivít regiónov Orava a Východní Slovácko, v ktorých sa uplatňujú prvky tradičnej
gastronómie. Projekt mal rozpočet 11 761,- EUR a bol realizovaný v období jún – október 2014.
Druhý projekt mal názov Oživené melódie slovensko-poľského pohraničia, bol rozpočtovaný na
58 000,- EUR a realizovaný v období apríl 2013 – marec 2014.
Oravské kultúrne stredisko i v roku 2014 intenzívne dokumentovalo a digitalizovalo najmä
scénické prejavy folklorizmu a budovalo databázu nehmotných i hmotných kultúrnych prejavov
regiónu. Bola zdigitalizovaná ďalšia časť fotografií z archívu OKS a pre prezentáciu a potreby
verejnosti sa vydalo 8 DVD titulov, vrátane DVD, ktoré je záznamom z rekonštrukcie zvyku
Páračiek v obci Rabčice. V závere roka bolo formou web stránky organizácie verejne
sprístupnených a ponúkaných spolu 37 CD a DVD záznamov vydaných OKS a partnermi.
Prezentácia podôb tradičnej kultúry bola najvýraznejšia na folklórnych festivaloch a
súťažiach, ktoré Oravské kultúrne stredisko v uplynulom roku realizovalo, hlavne v rámci
festivalov Oravského folklórneho leta.
V nadväznosti na nové výstavné a klubové priestory bola pre rok 2014 pripravená koncepcia
výstavnej činnosti, zameraná na prezentáciu najmä neprofesionálnej výtvarnej, umeleckej a
remeselnej tvorby z regiónu Orava i iných regiónov Slovenska, ako aj zo zahraničia. Na
desiatich výstavách tak bola v podobe posúťažných regionálnych, celoštátnych i
medzinárodných výstav prezentovaná detská výtvarná tvorba, slovenskí, českí a poľskí ľudoví
umelci a ucelenými výstavami i kluby oravských fotografov a výtvarníkov.
Medzi najúspešnejšie výstavné projekty patrila realizácia 12. medzinárodnej posúťažnej
výstavy Vianočná pohľadnica. Tradičné a súčasné výtvarné poňatie kraslíc z celého Slovenska
bolo prezentované na posúťažnej výstave O najkrajšiu kraslicu. Celkovo Oravské kultúrne
stredisko v roku 2014 pripravilo vo svojich priestoroch a v priestoroch svojich partnerov na
Slovensku a v zahraničí v spolupráci s nimi 41 výstav.
Oravské kultúrne stredisko v roku 2014 v oblasti ľudovej rezbárskej tvorby realizovalo v
Oravskej Polhore plenér Návraty k drevu a v oblasti kamenárskej tvorby v Oravskom Bielom
Potoku, v spolupráci s Obecný úradom, 9. ročník na Slovensku ojedinelého medzinárodného
kamenárskeho plenéra, ktorým priamo nadväzuje na odkaz kamenárskej tradície Belopotockých,
siahajúci až do 18. storočia. Nové plastiky a reliéfy sa stali súčasťou lapidária v obci.
V hodnotenom roku Oravské kultúrne stredisko pripravilo a realizovalo v oblasti folklóru,
divadla, hudby a výtvarného umenia 11 regionálnych postupových súťažných prehliadok, 2
krajské a 5 celoštátnych alebo medzinárodných súťaží. Inštitúcia bola organizátorom
nasledovných krajských súťažných prehliadok: Kubínske krpčeky, Divertimento musicale,
spoluorganizátorom celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, realizátorom celoštátnej súťaže
detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka, vyhlasovateľom a realizátorom celoštátnej
súťaže Mladá slovenská poviedka, vyhlasovateľom a realizátorom medzinárodných súťaží O
Zboroňovú nôtu, Vianočná pohľadnica, O najkrajšiu slovenskú kraslicu.
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V oblasti vzdelávania, vzdelania, kultúrneho poznania a sebarealizácie sa bolo cieľom
vytváranie ucelených a koordinovaných produktov zameraných na posilnenie regionálnej
kultúrnej identity, pocitu spolunáležitosti k miestnej komunite a na spoznávanie iných kultúr – v
zmysle podpory kultúrnej rozmanitosti ako medzikultúrneho dialógu.
V roku 2014 vo fotoklube Orava pracovalo viac ako 30 členov, v klube výtvarníkov 15,
stretávali sa pravidelne raz do týždňa v priestoroch ZUŠ I. Ballu v Dolnom Kubíne, ktorá
bezodplatne poskytla priestory. Podpora Oravského kultúrneho strediska sa realizovala dvoch
smeroch – podpora tvorby a podpora prezentácie. V oblasti tvorby to bol už uvádzaný spoločný
plenér Inšpirovaní Oravou, ktorý reflektoval na 100. výročie narodenia Márie Medveckej. V
oblasti prezentácie to bola najmä prvá ucelená výstava fotoklubu Orava v októbri 2014 v
Dolnom Kubíne s reinštaláciou v Námestove, výstava fotografov a výtvarníkov Inšpirovaní
Oravou v Tvrdošíne, Zywci a Bratislave.
Najmä oravskí pedagógovia prejavili záujem o ponúknuté workshopy z oblasti
hudobnopohybovej prípravy, detskej dramatickej tvorivosti a umeleckého prednesu poézie a
prózy, inštitúcia realizovala i 10-mesačný kurz u oblasti tanečnej prípravy a základov tanca pre
deti z MŠ.
Oravské kultúrne stredisko v roku 2014 ukončilo štvrtý a započalo piaty ročník
akreditovaného vzdelávacieho kurzu Hudobná a tanečná folkloristika. Kurz školského roka
2013/2014 navštevovalo 21 frekventantov z celého Slovenska, záverečné práce obhájilo 17 osôb.
V rámci podpory a prezentácie kultúrno-historickej topografie regiónu a jej osobností sa
významné spomienkové a slávnostné podujatia k výročiam oravských osobností. Spomedzi
všetkých najviac zarezonovalo spomienkové podujatie v rámci 100. výročia národnej umelkyne
Márie Medveckej v Roku Márie Medveckej pod názvom Maliarka a výstava Inšpirovaní Oravou
v Tvrdošíne, ktoré bolo nemenej úspešne reprízované v priestoroch Národnej banky Slovenska v
Bratislave. Medzi ďalšie patrili spomienkové podujatia k výročiam Ignáca Gessaya, Mikuláša
Gaceka, Antona Habovštiaka, Martina Hamuljaka a k celospoločenským výročiam 1. svetovej
vojny a SNP.
Oravské kultúrne stredisko sa programovo a cielene zameriava na prezentáciu nielen svojich
kultúrnych produktov, ale i aktivít celej miestnej kultúry. Organizácia rôznymi formami
prezentuje a propaguje kultúrne aktivity celého regiónu. Pozitívnym príkladom koordinácie a
kooperácie je vydávanie katalógu kultúrnych a športových aktivít, ktorý začalo Oravské kultúrne
stredisko vydávať ako jedno z prvých v rámci Slovenska v roku 1998.
OKS pokračovalo v systematickej pomoci krajanom v Poľsku odbornou pomocou aj pri
realizácii Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku.
Významné kultúrno-spoločenské podujatia roka 2014:
V pondelok 6. januára sa v kostole Povýšenia Sv. kríža uskutočnil pod záštitou primátora
mesta Mgr. Romana Matejova novoročný organový koncert. Podujatie zorganizovali Mesto
Dolný Kubín a Rímskokatolícka farnosť pri príležitosti kolaudácie nového organu. Na koncerte
sa predstavili slovenskí organisti Stanislav Šurin a Martin Bako a David di Fiore z amerického
Seattlu.
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Oravská galéria vstúpila do roka 2014 dvojicou nových výstav. Vernisáže autorskej
expozície diel maliara Jána Triašku a výberu z medzinárodných maliarskych sympózií sa
uskutočnili 16. januára vo výstavných sieňach Župného domu.
„Triaška je zaujímavým príkladom ako neskĺznuť do slepej uličky maľby, ale práve z týchto
konzervatívnych a hĺbavých podstát vyťažiť veľmi individuálnu skúsenosť," povedala Eva
Ľuptáková, riaditeľka galérie a kurátorka výstavy. „Referuje o každodennosti a prináša svoj
názor, o čom svedčí inovatívny charakter obrazov."
Reprezentatívny výber dokumentuje tvorbu na medzinárodnom maliarskom sympóziu, ktoré
už štvrtý raz zorganizovalo vo svojich ateliéroch nitrianske umelecké štúdio. Unikátny projekt
podporuje inšpiratívnu medzinárodnú spoluprácu výtvarníkov.
Novú výstavnú sezónu vo fotogalérii Mestského kultúrneho strediska otvorila 09. 01.
2014 výstava dolnokubínčana Branislava Čajku. Išlo o jeho premiérovú fotografickú výstavu,
ktorá ukázala len zlomok z jeho niekoľkoročnej tvorby.
Január v Dolnom Kubíne už tradične patrí vyhlasovaniu výsledkov medzinárodnej výtvarnej
súťaže Bohúňova paleta. 16. ročník podujatia sa konal v stredu 15. januára v Mestskom
kultúrnom stredisku. Vernisáž výstavy bola spojená s oceňovaním víťazných prác. Hlavnú cenu
získal Arkadiusz Lonc z Poľska.
Presne pred 46 rokmi lavína na Kubínskej holi zasypala 53 študentov elektrotechnickej
fakulty Vysokého učení technického z Brna, ktorí tu absolvovali lyžiarsky výcvik. Jedno z
najväčších prírodných nešťastí v Československu neprežil šiesti študenti. Smrť mladých ľudí, a
vôbec všetkých, ktorí milovali hory a zahynuli v ich objatí, si 16. 01. 2014 na Kubínskej holi
uctili účastníci podujatia „Aj svetlá naše nech im svietia“. Akcia sa začala pri Chate u Kramerov,
pokračovala spoločným výstupom po zjazdovke ku Pamätníku obetiam lavíny, kde sa uskutočnil
pietny akt.
Výsledkom projektu Vzájomné kultúrne inšpirácie – tradične i inovatívne, realizovaného v
partnerskej spolupráci Oravskej knižnice Antona Habovštiaka a Miejskej Biblioteky Publicznej v
Limanowej je dvojjazyčný kalendár, zostavený z fotografií, zaslaných účastníkmi medzinárodnej
fotosúťaže. Jej zmyslom je propagovať zaujímavosti prihraničných regiónov Slovenska a Poľska.
Zapojilo sa do nej 34 autorov so 116 fotografiami. „Do súťaže nám prišlo toľko krásnych
fotografií, že by sme vedeli zostaviť aj trojročný kalendár,“ povedala metodička Oravskej
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knižnice Martina Fecskeová. O víťazoch v troch vekových kategóriách rozhodla porota v zložení
Jozef Jurík, Milan Horňák a Anna Farbáková. „Keď ním budeme listovať a vnímať malebné
zákutia, vysoké štíty, široké údolia – jednoducho jedinečné a čarovné scenérie dvoch susedných
krajín, môžeme kráčať cestou spoznávania a obohacovania sa,“ píše Martina Fecskeová. Na
ceste vás budú sprevádzať ôsmi Oravčania. Dolnokubínčania Adam Skirčák, Marián Marcinka,
Vladimír Adamec a Ján Halaša, Lukáš Horváth z Istebného, Veronika Jurčáková z Mútneho,
František Smržík z Námestova a Karol Bača z Trstenej.
V priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne bola dňa 20. 01. 2014
otvorená výstava drevených plastík pod názvom ,,Apoštoli“. Výstava prezentuje sakrálne diela
oravských a poľských rezbárov, ktoré vznikli počas medzinárodného rezbárskeho plenéra v roku
2013, realizovaného v Sihelnom. Remeselne prepracované drevené plastiky tvoria ucelenú
kolekciu, avšak každá z nich si zachováva jedinečný rukopis autora. Na výstave sa svojimi
plastikami prezentovali: Ján Špuler z Bobrova, Ján Šeliga a Ing. Marián Hutira z Hruštína,
Stanislav Ondrík z Tvrdošína, Róbert Veselý z Podbiela, Ľubomír Orság z Oravského Veselého,
Milan Kuchťák z Mútneho a Henryk Stanclik z Bielska – Bialej.
Divadelnou sálou Mestského kultúrneho strediska znela v piatok, 24. 01. 2014 ľudová
hudba. Folklórne predstavenie pod názvom „Bolo nás 5, 6, 7“ vzniklo pod taktovkou Kamily
Drengubiakovej, učiteľky Základnej umeleckej školy Ivana Ballu. Na pódiu si tak zatancovali
žiaci z tanečného odboru, od najmenších až po starších žiakov.
30. januára sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska predstavili štyria členovia
Národného divadla: M. Kráľovičová, Z. Kocúriková, Z. Studenková a J. Vajda v kriminálnej
komédii Wolfganga Kohlhaaseho a Rity Zimmer RYBA V TROJKE. Hra pojednávala o tom,
ako nebýva ľahké vyhovieť rozkazom a rozmarom žien, a je jedno či v dennom alebo nočnom
čase.
Veličianske ochotnícke divadlo sa na doskách Mestského kultúrneho strediska predstavilo
v dňoch 25. 01. 2014 a 26. 01. 2014 s veselohrou J. G. Tajovského Ženský zákon. Obidve
predstavenia boli vypredané do posledného miesta a ochotníci z Veličnej zožali veľký úspech.

V priebehu 6. týždňa sa Kubínčanom dostalo do rúk tretie číslo regionálneho občasníka
Reliéf. Noviny vydáva rovnomenná nezisková organizácie Reliéf – pomoc v núdzi, ktorá sa v
Dolnom Kubíne venuje aktivitám v oblasti sociálnej pomoci a rozvoja regiónu, kultúry i športu.
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Noviny píšu študenti žurnalistiky z ružomberskej univerzity a odborníci rôzneho zamerania z
celého Slovenska. Noviny Reliéf si čitatelia môžu za symbolickú cenu zakúpiť na štyroch
miestach v rámci mesta - Čajovňa u Florina, Kamareal, Blitz foto a kníhkupectvo Tranoscius.
V stredu 5. februára sa vo fotogalérii Mestského kultúrneho strediska konala vernisáž
novej výstavy. „Ženy v klobúkoch“ preniesli návštevníkov do minulosti, do doby, keď súčasťou
garderóby každej ženy bol klobúk. Expozícia ponúkla 155 dobových pohľadníc zo súkromnej
zbierky Janky Nemčekovej.
V piatok 7. 02. 2014 popoludní sa v Dolnom Kubíne konal filmový casting do novej
rozprávky z produkcie RTVS. Historická rozprávka LÁSKA NA VLÁSKU (pôvodný názov
Princ a Žobrák) sa bude natáčať na Oravskom hrade a v Zuberci, s prestávkami od marca do
júna. Princa si zahrá Samuel Spišák, princeznú Celeste Buckingham a v postave Hany uvidíme
Judit Bárdos. Filmový štáb v našom meste hľadal približne 200 ľudí vhodných do komparzu do
dvoch veľkých scén – svadba a jarmok. Kinopremiéra rozprávky je naplánovaná na október, do
vysielania by sa mala dostať počas Vianoc.
V stredu 12. februára sa na mestskom úrade konala milá slávnosť. Primátor mesta Mgr.
Roman Matejov ocenil za dlhoročnú prácu v prospech mesta Dolný Kubín, za pedagogické
majstrovstvo a angažovanosť pri zachovávaní židovskej kultúry pani PaedDr. Albínu Pánikovú.
Už na sklonku minulého roka sa podobného ocenenia dostalo pani Pánikovej z rúk predsedu
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára, ktorý jej udelil Pamätnú plaketu Žilinského
samosprávneho kraja za celoživotný prínos v oblasti pedagogiky a zachovania židovskej kultúry.
Odovzdávania ocenenia v Národnom dome v Martine sa zúčastnil aj Arieh Klein z Jeruzalema,
ktorého starí rodičia pochádzali z Dolného Kubína.
Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska vystavuje od stredy 12. februára insitná
maliarka, 78-ročná Anna Vojtaššáková z Habovky. V jej tvorbe dominujú kvety, biblické témy,
ale najmä krajinky. Takú bohatú expozíciu aká bola nainštalovaná v MsKS pod názvom Pod
Roháčom žijem, tieto priestory ešte nezažili, a to bolo vystavených len 70 z 1 500 autorkiných
diel.
Spišské divadlo dňa 13. 02. 2014 odohralo v Mestskom kultúrnom stredisku dve
predstavenia divadelnej rozprávky Martinko Kinkáš na motívy Boženy Němcovej.
V Kaviarni Rufin bola vo štvrtok 13. februára sprístupnená výstava športových fotografií
dolnokubínskeho fotografa Igora Kupču. Vystavené exponáty zobrazujú momentky z domácich
športových zápasov dolnokubínskych hokejistov, futbalistov a pretekov krasokorčuliarov.
Igor Kupčo počas pôsobenia vo Veľkej Británii pracoval ako freelance fotograf pre
týždenníky „Kent on Sunday“ a „Kent Messenger“, kde pravidelne prispieval do športovej
rubriky. Ako fotograf - samouk rozšíril svoje fotografické vzdelanie na „Art and Design College
Ashford“ vo Veľkej Británii.
Po návrate na Slovensko sa naplno venuje práci fotografa. Okrem športových podujatí fotí aj
lifestylové portréty detí a rodín, svadby či komerčnú reklamu.
V sobotu 15. februára sa na ľadovej ploche zimného štadióna konal Valentínsky karneval
na ľade. Možnosť predviesť svoje maškarné kostýmy si nenechalo ujsť množstvo
Dolnokubínčanov. Po ľade sa premávali princezné, šašovia i strašidelné rozprávkové postavy. O
dobrú zábavu sa postaral DJ a Materské centrum Píšťalka, ktoré celé podujatie organizovalo.
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V dňoch 13.- 15. 02. 2014 sa v ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline konala výročná, už 20.
Husľová dielňa pod vedením Prof. Jindřicha Pazderu, pedagóga AMU v Prahe. Tohoročného
podujatia sa zúčastnili aj žiačky ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne Petra Kučková a Anežka
Kurajdová pod vedením pani učiteľky Marty Mikšíkovej. Skvelý úspech dosiahla Anežka
Kurajdová, ktorá sa stala Laureátkou tohto ročníka Husľovej dielne.
Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Domovom sociálnych služieb a zariadením
núdzového bývania v Dolnom Kubíne zorganizoval v stredu 19. februára v priestoroch Strednej
odbornej školy obchodu a služieb druhý ročník hry v špeciálnom športe Boccia medzi
poskytovateľmi sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. O putovný pohár
predsedu Juraja Blanára bojovalo 16 družstiev, zvíťazil Domov sociálnych služieb a zariadenie
pre seniorov v Martine.
Obdobie fašiangov oslávilo viac ako 170 dolnokubínskych seniorov v piatok 21. februára na
Fašiangovej veselici, ktorú zorganizovalo Denné centrum pre seniorov v spolupráci s radnicou.
V bohatom programe vystúpili seniorskí recitátori, ochotníci i spevokol. Nechýbal slávnostný
prípitok, primátorské tanečné kolo a bohatá fašiangová večera. Prítomným hrala do tanca živá
hudba FRESH BAND.
Dňa 25. 02. 2014 vystúpili v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska herci
pražských divadiel s hrou Neila Simona na motívy poviedok A. P. Čechova Hodný pan doktor.
V hlavnej úlohe sa predstavil Jan Čenský.
V stredu 26. februára sa v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska konala výročná
členská schôdza Slovenského zväzu telesne postihnutých. Hlavným cieľom stretnutia bolo
vyhodnotenie činnosti za uplynulý rok a naplánovanie úloh na rok 2014. Zasadnutia sa zúčastnil
aj primátor Roman Matejov, ktorý odovzdal členom Ďakovný list za prácu, ktorou podporujú
občanov s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických a spoločenských
záujmov a potrieb.
V piatok 28. februára prešiel mestom fašiangový sprievod masiek. Ulice mesta roztancovala
a rozospievala spevácka folklórna skupina Orava. Program pokračoval pochovávaním basy pred
Mestským kultúrnym strediskom. Večer patril pravej folklórnej veselici, na ktorej do tanca hrala
ľudová hudba Murínovcov z Podbieľa a SFS Orava. Akciu pripravilo Mestské kultúrne
stredisko.
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Víťazi a outsideri, motivačný koncert kapely Joker popretkávaný vstupmi známych
osobností a psychologičkou MUDr. Danicou Caisovou sa uskutočnil začiatkom marca v
mestskom kultúrnom stredisku. Koncert bol určený pre žiakov ZŠ s komplexmi, s nízkym
sebavedomím a s problémami začleňovania do kolektívu. V programe účinkovali členovia
divadla MASKA Zvolen.
V Kostole Povýšenia sv. Kríža na Brezovci sa v nedeľu 2. marca konal Učiteľský koncert
pre mesto. Viac ako hodinový hudobný zážitok podali Dolnokubínčanom vyučujúci zo
Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa. Zahrali skladby svetoznámych skladateľov a
koncert zavŕšil Komorný spevácky zbor.
3. marca zaplnili výstavné priestory Oravského kultúrneho strediska originálne ľudové
hudobné nástroje z dielní desiatich slovenských a poľských majstrov. Výrobcovia fujár, huslí,
píšťaliek a trombitov, z ktorých štyri desiatky zakúpilo Oravské kultúrne stredisko, na svojich
nástrojoch aj zahrali.
Vo štvrtok 6. marca prijal primátor Roman Matejov na radnici ženy, ktoré sa významným
spôsobom podieľajú alebo podieľali na rozvoji mesta. Slávnostné prijatie sa konalo pri
príležitosti blížiaceho sa sviatku Medzinárodného dňa žien. Dvanásť žien svojím podpisom
ozdobilo Pamätnú knihu mesta a na záver ich čakala malá recepcia.

Tempus omnia revalat – Čas odhaľuje všetko alebo meranie času v minulosti. Jedinečné
predmety zo zbierok Oravského a Kysuckého múzea doplnené o súkromné zberateľské kúsky
prináša od 09. 03. 2014 výstava vo Florinovom dome. K najťažším z vystavených hodín patria
krbové, obsahujúce mramorové časti. Bezkonkurenčne najľahšími sú papierové slnečné
vreckové hodiny. Vežové sa do výstavných priestorov nevošli, čo autorov neodradilo. Papierový
Big Ben v 3D prevedení je popri nástenných a stolových prístrojoch neprehliadnuteľný.
Nechýbajú slnečné záhradné ani presýpacie hodiny. S meraním času súvisia aj kalendáre, a to
české a slovenské. Okrem najzaujímavejších obálok kalendárov z Čaplovičovej knižnice dostali
osobitný priestor dobové reklamy. Výstava je bohatá nielen na exponáty, ale aj na informácie na
paneloch doplnené ilustráciami a fotografiami. Kto nevedel, dozvie sa, čo je armilárna sféra,
astroláb či klepsydra.
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Na dolnokubínskej radnici 13. marca slávnostne pokrstili knihu Pavla Gondu s názvom
Moje spomienky. 88–ročný niekdajší profesionálny vojak a priamy účastník bojov SNP vydal
útlu knižku, v ktorej mapuje súkromný i pracovný život autora od detstva až do dnešných dní.
Mesto Pavlovi Gondovi viackrát udelilo ocenenie a ďakovný list za dlhoročnú činnosť, iniciatívu
a podporu pri práci so seniormi a v Klube vojenských dôchodcov.

V polovici marca navštívilo Dolný Kubín pojazdné planetárium. Vďaka nemu mali
tunajšie deti vesmír ako na dlani. Ide o moderné digitálne zariadenie, ktoré dokáže detailne
zobraziť dennú i nočnú oblohu. Na Slovensku máme iba jedno takéto planetárium. Vesmír sa
zobrazuje cez projektor na vnútorných stenách nafukovacieho iglú. Špičkový softvér dokáže
ukázať všetko, čo ľudstvo doposiaľ o vesmíre vie. Prenosné digitálne planetárium prišlo do
Dolného Kubína vďaka spolupráci Hornonitrianskej hvezdárne v Partizánskom s Oravským
kultúrnym strediskom.
V mestskom kultúrnom stredisku sa 16. 03. 2014 uskutočnilo ďalšie pokračovanie
zábavného pesničkového programu Kubínske akordy, tentokrát so spevákom Karolom
Konárikom.
Oravský festival divadla a umeleckého slova, ktorý sa uskutočnil 20. – 22. marca 2014 v
Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne pod názvom Kubínske divadelné dni,
64

ponúkol divákom pätnásť inscenácií divadelných a recitačných súborov. Program festivalu
obsiahol tri regionálne súťaže. Festival otvorila vo štvrtok 20. marca súťaž detskej dramatickej
tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti – O erb mesta Dolný Kubín. Jej 32. ročník
priniesol i autorské inscenácie a presvedčil o vyzretosti a invenčnosti oravských detských
divadelných súborov, z ktorých mnohé súťažne dominujú i v rámci Slovenska. Porotu, ktorej
predsedala dramaturgička Bábkového divadla v Žiline Jana Eliášová, najviac zaujali divadelné
súbory Prvosienka zo Zákamenného s inscenáciou Do krajiny koní, Faust a Margarétky z Rabče
s inscenáciou Ach, jaj, alebo o pani Nespokojnej a detský divadelný súbor Pliaga z Nižnej a
Tvrdošína s Ružovým obdobím. V kategórii divadla dospelých hrajúcich pre deti sa úspešne
predstavili herci z divadla Akotak z Dolného Kubína s hrou Pračlovečina. Tieto divadelné
súbory budú Oravu ako priamo postupujúce reprezentovať na krajskej súťaži Detský divadelný
medveď v apríli v Žiline. Do krajskej súťaže Vajanského Martin vo svojich kategóriách postúpili
detské recitačné kolektívny Lienky z Novote, Dobrozvíťazí z Nižnej a divadlo poézie BezMena z
Námestova. Do tretice – na krajskej divadelnej súťaži v Liptovskom Mikuláši bude Oravu
reprezentovať ako tanečné divadlo divadelný súbor Touch zo Zákamenného. Porota udelila i
individuálne ceny – Anne Kurčinovej za výtvarné spracovanie inscenácie Svätá pravda, Agátke
Brozovej za herecký výkon v inscenácii Ružové obdobie, Milade Zavoďančíkovej za
dramaturgicko-réžijné spracovanie inscenácie Pltník, Ivanke Zavoďančíkovej za umelecký
dojem v inscenácii Pltník, Zuzane Demkovej za choreografické spracovanie témy inscenácie Do
krajiny koní a Viliamovi Janíkovi za tvorivý prínos v inscenácii Pračlovečina. Kubínske
divadelné dni boli však i súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie. Tá si
našla svoje miesto v dramaturgii festivalu v piatok 21. marca. V súťaži sa v kategórii prózy
zvíťazili Laura Mäsiarová z Gymnázia A. Bernoláka z Námestova a Michal Hucko z Gymnázia
M. Hattalu z Trstenej, v poézii boli najlepšími Zuzana Bombeková z Gymnázia A. Bernoláka z
Námestova, Mária Matištíková z Gymnázia M. Hattalu z Trstenej a Adela Holubčíková z
Obchodnej akadémie z Dolného Kubína. Porota však skonštatovala nižší záujem najmä
stredoškolákov z okresu Dolný Kubín a niekedy nie celkom vhodný výber súťažných textov zo
strany pedagógov. Festival, ktorý bol vyvrcholením oravskej divadelnej sezóny, pripravilo
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja.
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V piatok 21. marca 2014 sa v Trnave uskutočnil ďalší ročník celoslovenskej interpretačnej
súťaže žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava 2014. Aj v tomto ročníku mesto mimoriadne úspešne
reprezentovali žiaci ZUŠ Ivana Ballu z husľovej triedy pani učiteľky Marty Mikšíkovej, ktorí
spolu s klaviristkami Gabrielou Garajovou z triedy p. uč. Zuzany Retišákovej a Andreou
Majchrákovou z triedy p. uč. Romany Šumskej získali nasledovné ocenenia: Klavírne kvarteto
vzložení Anežka Kurajdová, Alexandra Belušová, Lujza Lakoštíková a Gabriela Garajová - Zlaté
pásmo v 3. kategórii B a Laureát celej kategórie Komorná hra, Anežka Kurajdová - Zlaté pásmo
v 1. kategórii sólová hra - Cena Stanislava Hochela, Husľové trio v zložení Petra Kučková,
Dorota Lakoštíková a Andrea Majchráková - Strieborné pásmo 2. kategória B, a Petra Kučková Strieborné pásmo v 3. kategórii sólová hra.
Dňa 31. marca a 1. apríla sa v Dolnom Kubíne na Námestí slobody konali Veľkonočné trhy.
Vyše 80 predajcov a desiatky remeselníkov rozložilo svoje stánky s výrobkami na Námestí
slobody na Bysterci. Okrem úžitkových a okrasných predmetov mali Kubínčania možnosť
ochutnať aj tradičné jarmočné špeciality.

Členovia Kynologického klubu Gäceľ Dolný Kubín sa museli kvôli rozšíreniu výrobných
priestorov firmy Klauke Slovakia s.r.o. so štvornohými miláčikmi pred niekoľkými rokmi
presťahovať z Mokrade do Kňažej. Vlastnoručne vybudovali nové cvičisko pre psov, ale
chýbalo im parkovisko. „Vedľa cvičiska bola zanedbaná plocha, o ktorú sa nik nestaral,“ povedal
predseda klubu Jozef Kurcin. Pozemok patrí urbáru, s ktorým sa psičkári dohodli na nájme, čím
vzniklo vhodné miesto na parkovanie.
5. apríl 1945 má v histórii Dolného Kubína významné miesto. Od hrôz a nešťastia druhej
svetovej vojny už uplynulo 69 rokov. Pri tejto príležitosti sa v piatok 04. 04. 2015 popoludní na
Hviezdoslavovom námestí konali oslavy oslobodenia mesta. Prítomní položili vence kvetov k
pamätníku Oslobodenia ako symbolický prejav úcty a vďaky tým, ktorí zahynuli v boji za
slobodu. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia mesta, členovia Zväzu protifašistických
bojovníkov, zástupcovia Klubu vojakov a široká verejnosť. Aby sa na hrôzy druhej svetovej
vojny nikdy nezabudlo, organizátori sa do akcie snažia zapojiť čo najviac mladých ľudí. Tí sa v
tomto roku po prvýkrát stali súčasťou slávnostného sprievodu. Najstaršiu generáciu zosobnili
priami účastníci bojov Jaroslav Prokop, Ján Katrenčiak a Pavol Janiga.
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Nevšedná atrakcia nášho mesta Lipa sútokov sveta zaznamenala ďalšie poliatie. Do
zoznamu darcov pribudol Andrej Štajer, ktorý ju polial vodou z rybníka, rieky a vodopádu z
Kórejskej republiky. Peter a Katarína Kilianovci priniesli životodarnú tekutinu z Poľska, Litvy,
Estónska a Ruska. Lipa bola za päť rokov poliata vodou z najrôznejších riek, morí a potokov
sveta dovedna 217-krát.
Viac ako štyristopäťdesiat symbolov Veľkej noci je od 1. apríla vystavených v Oravskom
kultúrnom stredisku na výstave O najkrajšiu kraslicu. Kraslice voskované, drôtované,
dierkované čiže madeirové, batikované, vytvorené pomocou patchworku aj dekupáže poslali na
Oravu autori z celého Slovenska, štyridsať dospelých a 53 detí. Okrem tradičných slepačích
nechýbali najmenšie prepeličie, ale aj najväčšie pštrosie. „Dominovali pôvodné techniky, ktoré
sú ľuďom na Slovensku blízke, ale sme radi, že sa objavili aj nové, experimentálne materiály,“
povedal pri otvorení výstavy Miroslav Žabenský, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska.
Hlavnú cenu si odniesla Alena Pelechová z Rakovca nad Ondavou, ktorá sa veľkonočným
vajíčkam venuje desať rokov. Kolekcia deviatich madeirových kraslíc si ocenenie zaslúžila.
Hlavným motívom zdobenia je východoslovenský kroj s madeirovovou čipkou. „Je to môj veľký
relax, povzbudenie na duši.“ Dezider Kremmer z Bíne sa stal víťazom kategórie dierované
kraslice. Gravírovací stroj s diamantovými špičkami chytil do ruky pred piatimi rokmi po
mozgovej porážke. „Nemám šablóny. Motívy prídu samé. Sadnem si, začnem robiť a až na konci
uvidím výsledok. Trvá mi to niekedy osem, inokedy aj šesťdesiat hodín.“ Na zdobenie využíva
polodrahokamy a swarovského kryštály. V týchto dňoch sú jeho diela vystavené aj v
Slovenskom národnom múzeu. Orava mala silné zastúpenie, jedinú cenu, ale prvú, si odniesli
deti z Materskej školy Obrancov mieru v Dolnom Kubíne. „Sme hrdí na naše deti,“ povedala
riaditeľka Stela Mihálová. „Zapojila sa celá škôlka aj s rodičmi a starými rodičmi. Využili sme
rôzne techniky a možno práve to rozhodlo o našom víťazstve.“
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Bláznivú komédiu Štyria na kanape uviedli na doskách Mestského kultúrneho strediska dňa
13. 04. 2014 herci Petra Polnišová, Henrieta Mičkovicová, Emil Horváth, Richard Stanke a
Ľuboš Kostelný. Hra francúzskeho autora Marca Camolettiho vtipne rozoberá peripetie rozpadu
manželstva. Situáciu pomáha rozuzliť majordómus a sluha v jednej osobe – charizmatický,
jasnozrivý a prostoreký Viktor.
Obyvatelia pávej voliéry majú novú posiedku. Váhu rozrastajúcej sa rodiny už pôvodný
konár nevydržal, a tak museli zasiahnuť pracovníci Technických služieb. Nový prvok je nielen
pevnejší, ale zvieratám poskytuje aj viac priestoru. Vo voliére sa okrem pôvodných 2 sliepok a 1
páva nachádza ďalších 5 potomkov, ktoré sa vyliahli v júni minulého roku.
Dňa 23. 04. 2014 boli v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka vyhlásené
výsledky šiesteho ročníka čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2013. V kategórii beletria patrí prvé
miesto Petrovi Hubovi s knihou Čas veľkých činov. Víťaznou publikáciou v kategórii odborná
literatúra sa stala kniha Márie Spišiakovej V tôni jablone. O titul Kniha Oravy 2013 bojovalo
dovedna 25 nominovaných publikácií.
Výsledky súťaže Kniha Oravy 2013
Beletria
1. miesto: Peter Huba – Čas veľkých činov
2. miesto: Ivana Furjelová – Až keď bude mama triezva
3. miesto: Eva Dedinská – Keď slzy liečia
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Odborná literatúra
1. miesto: Mária Spišiaková – V tôni jablone
2. miesto: Peter Huba – Maximilián Račkay
3. miesto: Michal Čajka a kol. – Malatiná. Obec a jej obyvatelia.

Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 24. 04. 2014 Jana Greššová, riaditeľka mestského
kultúrneho strediska, informovala poslancov o nákladoch na digitalizáciu kina na 2D. Predložila
dve alternatívy. V prvej by kino ostalo v pôvodnej budove s 211 kreslami. Náklady by sa
vyšplhali na 103-tisíc eur. „Od audiovizuálneho fondu by mesto mohlo získať 37-tisíc.
Desaťtisíc je spoluúčasť mesta, na zostávajúcich 55-tisíc by mohlo dostať trojročnú pôžičku s
jednopercentným úrokom.“ K tomu však treba pripočítať ročné prevádzkové náklady 25-tisíc eur
a rovnakú sumu na rekonštrukciu budovy. Druhá alternatíva počíta s presunom do divadelnej
sály mestského kultúrneho strediska s kapacitou 440 miest. Náklady by dosiahli 107-tisíc eur. Na
prevádzku treba ďalších 23-tisíc. Koľko by stála zvuková izolácia, zatiaľ nie je vypočítané.
Riaditeľka upozornila poslancov na závažný fakt. „Udržateľnosť projektu je sedem rokov. Do
troch rokov treba splatiť pôžičku. Pri priemernej návštevnosti dvetisíc divákov ročne a cene
lístka tri eurá pri 2D, by mesto dotovalo každú vstupenku viac ako dvadsiatimi eurami. Ďalšie
štyri roky by cena dotácie klesla na jedenásť eur.“ Ďalším problémom je, kde vziať peniaze na
prevádzku. Kultúrne stredisko hospodári s ročným rozpočtom 142-tisíc. Náklady na kino by
dosiahli 42-tisíc eur. „Ak máme dostať na plecia ešte kino, chcem mať istotu, že tých 42-tisíc
navyše do kultúry pôjde.“ Poslankyňa Zdenka Poracká upozornila, že také garancie nemôže dať
nik, pretože na jeseň sú komunálne voľby a zloženie zastupiteľstva môže byť iné. „Ak je pravda,
že je taký malý záujem divákov a máme doplácať také peniaze na jeden lístok, treba to naozaj
seriózne zvážiť.“ Všetky vyššie uvedené čísla sa týkajú digitalizácie na 2D. Ak by radnica chcela
3D kino, náklady na digitalizáciu by boli o 15-tisíc, v prípade MsKS o ďalších 21-tisíc eur
vyššie. „Myšlienka je to pekná, len ma zaráža, že hovoríme o 2D. Neobstálo by to, lebo v okolí
sú 3D kiná,“ povedala poslankyňa Alena Skirčáková. Rovnaký názor mala aj riaditeľka. Pridal sa
poslanec Matúš Lakoštík. „Súhlasím s tým, že v meste by bolo dobré mať niečo hodnotné,
kvalitné, dobré, ale 2D absolútne nie je kvalitné, hodnotné a dobré. Dnes si už doma robia 3D.“
Upozornil, že v prípade kina v MsKS by počas premietania cez víkendy nemohla byť využívaná
divadelná sála s kapacitou viac ako 400 kresiel na iné účely. Poslanec Metod Kulich vyjadril v
diskusii stanovisko jasne. „Mesto momentálne na to nemá.“ Podporil ho Ján Briestenský, ktorý
však navrhol, že v prípade, keď vyjde lepšia výzva a cena technológie klesne, môžu sa touto
témou opäť zaoberať. Poslanci nakoniec digitalizáciu neschválili.
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V dňoch 25.-26. 04. 2014 sa v Prievidzi konal Medzinárodný festival zborového spevu
Prievidza spieva 2014. Tohto, už 12. ročníka, sa po prvýkrát zúčastnil aj spevácky zbor ZUŠ
Ivana Ballu v Dolnom Kubíne Una Corda pod vedením dirigentky Romany Šumskej. V
nesúťažnej prehliadke na troch koncertných vystúpeniach predviedol pestrý umelecký program,
od renesancie až po diela súčasných autorov. Úprimné uznanie práce dnes už vyše 30 členného
amatérskeho kolektívu od kolegov s bohatými skúsenosťami prinieslo aj ponuky na spoluprácu a
pozvania na súťažnú prehliadku do Poľska a Českej republiky.
V nedeľu 27. 04. 2014 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konala krajská súťaž detského
hudobného folklóru - Kubínske spievanky. V súťažnom programe sa predstavili hudobné a
spevácke kolektívy, ako aj sólisti, speváci a inštrumentalisti zo všetkých regiónov žilinského
kraja. Podujatie zorganizovalo Oravské kultúrne stredisko. Víťazi postúpili do celoštátnej súťaže
detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka, ktorá sa bude konať 7. a 8. júna. Vo finále
budú kubínski speváci chýbať.
Hru Dušana Tarageľa Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov odohrali
pre deti materských škôl členovia Bábkového divadla Žilina dňa 30. 04. 2014. Inscenácia deti
zaviedla do laboratória profesora Samojeda – odborníka na detskú neposlušnosť, ktorému pri
liečení tejto závažnej choroby pomáhajú jeho asistenti.
Vo výstavnej sieni mestského kultúrneho strediska boli v priebehu mesiaca apríl vystavené
práce študentov stredných škôl pod názvom Dajme veciam druhú šancu.
Od 30. apríla bola vo výstavnej sieni mestského kultúrneho strediska sprístupnená výstava
„Záhorie - Orava – krajinomaľba Jozef Chrena“. Autor, pôsobiaci v Moravskom Sv. Jáne, sa
venuje predovšetkým krajinomaľbe, ale aj portrétu, zátišiu a abstraktnej maľbe. Svoje obrazy
tvorí špachtľovou technikou, prevažne olejom a akrylom, ako i akvarelom, pastelom a rudkou.
Orava mu učarovala, a preto ju pravidelne navštevuje už 5 rokov. Výstava ponúka prírodné
scenérie a zákutia zo Zuberca, Leštín, Podbieľa či Istebného. Medzi vystavenými exponátmi
dominuje pýcha nášho regiónu – Oravský hrad. Výstava Jozefa Chrenu bola v našom meste
zorganizovaná na základe priateľstva s jeho niekdajším učiteľom, Dolnokubínčanom Jozefom
Hunčagom.
13. ročník literárnej súťaže Florinova jar sa skončil slávnostným vyhlásením víťazov v
piatok 2. mája v Čajovni u Florina vo Florinovom dome. Cieľom súťaže, ktorú vyhlásili primátor
mesta Roman Matejov a občianske združenie Homo erectus, je vyhľadávať nové literárne talenty
a zároveň posúvať vpred zrelých autorov. Regionálna súťaž rokmi nabrala celoštátne rozmery.
Hoci množstvo súťažných diel z roka na rok stúpa, počet domácich autorov však medzi nimi
naopak klesá, a teda sa neobjavili ani medzi víťazmi. Od novembra 2013 do marca 2014 sa do
súťaže zapojilo 67 autorov z celého Slovenska. Prvé miesto v kategórii poézia získala Zuzana
Martišková z Topoľčian za „Geriatrické balady“. V kategórii próza prvé miesto obsadila Kristína
Šatarová z Likavky za text s názvom „Závislí na závislostiach“ a tiež Milan Removčík z
Dolného Kubína za „Príbehy z fotografií“. Zvláštne uznanie získala autorka poézie pre deti
Zuzana Lacková z Martina. Vzácnou autorkou zapojenou do súťaže bola pani Emília Filipová z
Dudiniec, ktorá svoje básne „Moje životné lásky“ napísala v krásnom veku 85 rokov. Jej báseň s
názvom „V tieni slnečníkov“ vzbudila záujem najmä u ženských poslucháčok.
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V Mestskom kultúrnom stredisku sa v sobotu 3. mája konalo celoslovenské kolo Tanečného
Kubína. Porota počas celodenného maratónu hodnotila 158 tanečných choreografií z 33 klubov
z celého Slovenska. Súťažilo sa v piatich kategóriách: disco, open, hip hop, show a street.
Zastúpenie v celoštátnej súťaži mal aj Dolný Kubín. Tanečné formácie, všetky pod taktovkou
Kataríny Brenkusovej si odniesli dve prvé, dve druhé a jedno tretie miesto.

Umelecký súbor Lúčnica sa 04. 05. 2014 v mestskom kultúrnom stredisku predstavil s
tanečným programom Obrazy z minulosti, ktorý je venovaný 65. výročiu súboru. Dvojhodinové
vystúpenie pozostávalo z desiatich obrazov, venovaných motívom z rôznych oblastí Slovenska.
Dolný Kubín sa pripojil k oslave Dňa matiek na Slovensku, ktorú každoročne organizuje
Únia materských centier. Oslava sa konala v predstihu, v sobotu 10. mája. Pred Mestským
kultúrnym strediskom bolo pripravené zábavné popoludnie pre celú rodinu. V hudobnom
programe vystúpili žiačky ZŠ Janka Matúšku. Rodičia spolu s deťmi prešli i symbolickú míľu na
oslavu všetkých mám, ktorej sa zúčastnilo 334 detí a dospelých. Podujatie pripravilo Materské
centrum Píšťalka.
Dolný Kubín sa v stredu 14. mája pripojil k medzinárodnému projektu Noc literatúry.
Projekt prebiehal paralelne vo viacerých európskych mestách. Súčasťou bolo aj Slovensko s
mestami Bratislava, Senec, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Dolný Kubín.
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Myšlienkou podujatia je prezentovať súčasnú európsku literatúru prostredníctvom verejného
čítania osobnosťami miestnej kultúrnej scény na netradičných a bežne nedostupných miestach.
Dolnokubínčanom čítali primátor Roman Matejov, stredoškolská profesorka Dana Sabaková, či
evanjelický farár Rastislav Stanček. Podujatie zorganizovalo Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava.

Všechnopartička, zábavná talkshow v podaní textára, moderátora, zabávača a hudobníka
Karla Šípa s komikom Josefom Náhlovským, sa uskutočnila v Mestskom kultúrnom stredisku
14. 05. 2014.
V polovici mája sa žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ P. M. Bohúňa spolu so svojou
pani učiteľkou zúčastnili pobytu v partnerskom meste Pelhřimov. Okrem zaujímavých výletov
mali možnosť spoznať nových kamarátov z dramatického odboru Pelhřimovskej ZUŠ, utužiť aj
vzťahy medzi sebou a prežiť tak krásne chvíle. Hlavným dôvodom tohto zájazdu však bolo, aby
sa naučili a dozvedeli niečo nové od skúsenejších a nazbierali tak inšpiráciu pre ďalšiu prácu.
Panie učiteľky obidvoch ZUŠ si vymenili svoje skúsenosti a nápady v rámci troch metodických
dní a spoločných aktivít so žiakmi. Veľkou motiváciou a prínosom pre žiakov dolnokubínskej
ZUŠ bolo tiež vidieť dve predstavenia na profesionálnom pódiu so skvelými výkonmi žiakov
ZUŠ z Pelhřimova. V budúcnosti sa žiaci a učitelia bohúňovej ZUŠ môžu tešiť na návštevu z
partnerskej ZUŠ a opätovať tak pozornosť a čas, ktorý bol venovaný im. Podobné akcie budú
určite pokračovať aj v budúcnosti.
Dolný Kubín sa v nedeľu 18. mája 2014 pripojil k oslavám Medzinárodného dňa rodiny.
Na Hviezdoslavovom námestí bolo pre celé rodiny pripravené zábavné popoludnie. Na
Dolnokubínčanov čakali rôzne atrakcie, súťaže i hudobné vystúpenia žiakov ZUŠ Petra Michala
Bohúňa a kapely S-BROTHERS. Na podujatí mal príhovor aj biskup spišskej rímskokatolíckej
diecézy Štefan Sečka, dolnokubínsky evanjelický farár Rastislav Stanček i primátor Roman
Matejov. Akciu Deň rodiny pripravilo tunajšie Aktivcentrum.
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Od pondelka 19. mája patrili výstavné priestory Florinovho domu novej expozícii s názvom
Svet detí. Výstava s netradičnou tematikou návštevníkom ponúkla pohľad na historické
predmety súvisiace s materstvom a prvými rokmi života dieťaťa. Okrem dobových kočíkov,
hračiek a výchovných pomôcok sa návštevníci v rámci výstavy mohli dozvedieť aj o tradíciách,
ktoré sa kedysi uchovávali pri narodení a krste dieťaťa. Autorkami výstavy sú vedecké
pracovníčky Oravského múzea Elena Beňušová a Iveta Floreková. Exponáty na výstave Svet detí
pochádzali zo všetkých kútov Oravy. K najvzácnejším predmetom patril kožený historický kočík
z prelomu 19. a 20. storočia z Vyšného Kubína, rovnako zaujímavý bol aj kočík z polovice
minulého storočia či kovové vláčiky zo začiatku 20. storočia. Výstava nebola iba o hračkách, ale
aj o živote oravských detí v minulosti.
V dňoch 20. – 23. mája 2014 sa v Dolnom Kubíne uskutočnil hudobný Festival Ivana Ballu
pod záštitou primátora mesta Dolný Kubín Romana Matejova. Festival mal dve interpretačné
súťaže: Klavírna Orava Kláry Havlíkovej a Mladí gitaristi, ktorých sa zúčastnilo vyše 130
súťažiacich z Česka, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny. Laureátom súťaže
Klavírna Orava Kláry Havlíkovej sa stal Filip Tkáč zo ZUŠ J. Silana v Poprade. Súťaž Mladí
gitaristi má dvoch laureátov: v 1.-4. kategórii titul obdržala Dominika Švendová zo ZUŠ J.
Kociana v Ústí nad Orlicí a v 5.-6. kategórii sa laureátom stal Igor Klokov z Ruska. Všetci víťazi
kategórií tejto súťaže si prevzali majstrovskú gitaru. Gitaristi ZUŠ I. Ballu sa v silnej
medzinárodnej konkurencii nestratili. Aneta Turčinová získala 1. miesto v I. kategórii a ďalší
traja žiaci získali oceňované piate miesta vo vyšších kategóriách. Festivalovou súčasťou bola
Výstava gitár a gitarových doplnkov firmy Hanika v Mestskom kultúrnom stredisku a dva
komorné koncerty v evanjelickom kostole. Na prvom sa predstavila cimbalistka Ivana
Vavreková, huslistka Natália Garajová a Komorný orchester ZUŠ Ivana Ballu pod vedením
predsedu festivalu Karola Hromádku, ktorý sprevádzal svetovo uznávaného gitaristu Vladislava
Bláhu a cimbalistku Bronislavu Schoříkovú. Na druhom koncerte sa predstavili talentovaní žiaci
ZUŠ Ivana Ballu: laureátka husľovej dielne v Žiline Anežka Kurajdová a klavírne trio nedávno
ocenené na medzinárodnej interpretačnej súťaži v Rajci. Vyvrcholením koncertného programu
boli sklady Ilju Zeljenku v podaní husľového súboru – držiteľa hlavnej ceny Rajeckej hudobnej
jari. Krásnym záverom, ktorý umocnil hudobný zážitok z koncertu, bolo vystúpenie speváčky
Natálie Palugovej, viackrát ocenenej na celoslovenskej prehliadke mladých spevákov. V
priebehu festivalu bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Umeleckou školou v Užhorode a
ZUŠ I. Ballu v Dolnom Kubíne, o ktorú prejavil záujem primátor mesta Užhorod.
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Historička umenia a kurátorka, riaditeľka Oravskej galérie Eva Ľuptáková získala cenu za
výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry. Minister kultúry Marek Maďarič
jej 21. 05. 2014 udelil Cenu ministra kultúry, čím ocenil jej odbornú a organizačnú prácu v
oblasti výtvarného umenia s medzinárodným rozmerom s prihliadnutím na dramaturgiu výstav v
Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Cena ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia
je ocenenie, ktoré udeľuje minister jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia
výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov alebo za dlhodobý alebo
celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach profesionálneho umenia.

Komasáciu, divadelnú hru svojho rodáka Martina Kukučína, zahralo Jasenovské ochotnícke
divadlo v Mestskom kultúrnom stredisku dňa 25. 05. 2014. Ide o prvú realistickú hru so
sociálnou problematikou, ktorá podáva obraz o slovenskej dedine.
V stredu 28. mája sa dôchodcovia z centra Dolného Kubína stretli na členskej schôdzi.
Okrem vybavovania tradičnej agendy mali navyše pripravený zaujímavý program. Ku Dňu
matiek a otcov im prišiel zablahoželať primátor Roman Matejov i žiaci z družobnej Základnej
školy Martina Kukučína. Členovia Denného centra sa ďalej dozvedeli o možnostiach
navštevovať nové kurzy, ktoré pre seniorov pripravilo mesto. Záver stretnutia patril skladaniu
mája a posedeniu v záhrade.
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V poslednú májovú sobotu sa mestom niesla ľudová hudba. Bohatý program Folklórneho
dňa Kubína zabával návštevníkov počas celého dňa. Podujatie pri Penzióne Koliba odštartovali
detské folklórne súbory Kolovrátok, Kukučka, Kohútik, Rosička a ďalšie. Na pódiu ich
vystriedal dolnokubínsky folklórny súbor Rosička Rosa, súbory Rovienca a Lúčan, či heligonkár
Ondrej Chovan. Hosťami siedmeho ročníka bol folklórne súbory Liptov a Topľan. Folklórny deň
Kubína pripravilo Občianske združenie ARMINA, Mesto Dolný Kubín a Mestské kultúrne
stredisko.
Dňa 29.mája 2014 sa konala cezhraničná cyklojazda organizovaná partnerom Gmina
Lipnica Wielka za účasti cyklistov z Dolného Kubína a Rabčíc. Akcia bola pokračovaním
spoločných projektov zameraných na značenie a budovanie cyklotrás v prihraničnom regióne.
Podobnú akciu realizovalo Mesto Dolný Kubín na jeseň 2013, kedy cyklisti prešli trasu Lipnica
Wielka – Rabčice – Dolný Kubín po novo vyznačených cyklotrasách, o ktoré sa pričinilo Mesto
Dolný Kubín.

Dňa 01. 06. 2014 Mesto Dolný Kubín, obce Oravská Poruba a Veličná a občianske
združenie 4time po štvrtýkrát pripravili v Tília kempe Gäceľ oslavy Dňa detí. Pre deti bolo
pripravené množstvo súťaží a v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru,
Hasičským a záchranným zborom v Dolnom Kubíne, Horskou záchrannou službou a cestným
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záchranným systémom tiež ukážky činnosti týchto zložiek. vám pripravia popoludnie zábavy a
predvedú vám ukážky zo svojej činnosti. Nechýbali ani cvičení policajní psi, jazda na koňoch,
kolotoče, aquazorbing, skákanie na nafukovadlách a iné atrakcie.
Husľová trieda pani učiteľky Marty Mikšíkovej zo Základnej umeleckej školy Ivana Ballu v
Dolnom Kubíne pokračuje v zisku hlavných cien z hudobných prehliadok a súťaží. Dňa 5. júna
sa konal Festival komornej hudby v Čadci, ktorý je určený komorným zoskupeniam žiakov
základných umeleckých škôl (do 25 rokov). Na ňom sa s mimoriadnym úspechom predstavili
štyri zoskupenia zo ZUŠ I. Ballu a odniesli si hlavné ceny festivalu. Cenu Juraja Potočára získal
husľový súbor školy a Cenu primátora mesta Čadca, sochu akad. soch. J. Mundiera festivalová
rada udelila zoskupeniu troch huslí a klavíra. Mimoriadne potešila Cena festivalovej rady pre
husľové trio zložené z najmenších huslistov-škôlkárov Patrície Baltazarovičovej, Danky
Mikulášovej a Mária Kurajdu. Zvláštne Ocenenie za výnimočnú interpretáciu skladby D.
Šostakoviča „Prelúdium“ obddržalo klavírne trio. V tomto roku sa huslisti zúčastnili všetkých
súťaží husľovej hry na Slovensku (Kremnica, Rajec Trnava, Žilina) a z každej si odniesli
významné ocenenia.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Nestlé Slovensko a Fórum
riaditeľov detských domovov zorganizovali v sobotu 7. júna na futbalovom štadióne v Dolnom
Kubíne 24. ročník športových hier detí z detských domov. Takmer stoštyridsať detí si zmeralo
sily v behu na 100, 800 a 1500 metrov, skoku do diaľky, skoku do výšky, vrhu guľou, v štafete
na 4 x 100 metrov, minifutbale a vo volejbale. Záštitu nad podujatím prevzali minister práce,
sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, poslanec NR SR Anton Martvoň a viceprimátor mesta
Gustáv Turčina.

Dňa 08. júna 2014 sa 90 obyvateľov Dolného Kubína zúčastnilo Lachowsko - Oravského
festivalu kultúr, ktorý bol realizovaný v rámci spoločného projektu mesta Limanowa a Dolný
Kubín. Za mesto Dolný Kubín sa akcie zúčastnili deti z MŠ na Sihoti, zo ZŠ Petra Škrabáka,
ZUŠ P. M. Bohúňa, Folkórny súbor Orava a seniori mesta Dolný Kubín. Všetci zúčastnení
reprezentovali mesto a aktívne prispeli svojim programom k prezentácii našej kultúry na tomto
festivale.
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Dolnokubínčania mohli v nedeľu 8. júna a v pondelok 9. júna sledovať prostredníctvom
veľkoplošnej prenosnej obrazovky umiestnenej pred Mestským kultúrnym strediskom
videozáznam z Lachowsko - Oravského festivalu kultúr a Medzinárodného futbalového turnaja v
Lososine Górnej. Naopak, na limanowskom námestí mohli obyvatelia sledovať dianie z nášho
mesta, a to v stredu 11. júna 2014 predstavenie ZUŠ Ivana Ballu a v piatok 13. júna 2014 12
hodinový in-line maratón. Táto aktivita je výsledkom dlhoročnej spolupráce medzi Dolným
Kubínom a mestom Limanowa, pričom poľská strana získala na zabezpečenie telemostu
nenávratný finančný príspevok. Ako povedala Beáta Váleková, projektová manažérka mestského
úradu, „Hlavným zámerom celého projektu je on-line propagácia a prezentácia obidvoch miest v
oblasti kultúry, histórie, ekonomiky a bežného života v meste“.
Dňa 09. 06. 2014 Spišské divadlo odohralo pre študentov stredných škôl v Mestskom
kultúrnom stredisku dve predstavenia hry Jána Palárika Zmierenie alebo dobrodružstvo pri
obžinkoch. Slávna veselohra z roku 1862 doteraz nestratila nič zo svojej diváckej príťažlivosti.
Ľúbostný príbeh dvoch párov mladých ľudí z odlišného spoločenského prostredia vtedajšieho
Uhorska, dramaticky postavený na tajomnej zámene zaľúbených dvojíc, prináša množstvo
príťažlivých komediálnych situácií, ktoré prekvapujúco korešpondujú aj s našou súčasnosťou.
Popri ľúbostnej téme je to problematika komplikovaného národného spolužitia Slovákov a
Maďarov, ktoré katolícky kňaz a dramatik Ján Palárik rieši v duchu kresťanskej tolerancie a
ľudskej harmónie.
Dve predstavenia hry Jááánošííík po tristo rokoch odohrali 10. júna herci Radošinského
naivného divadla. Autorom hry a textov piesní je Stanislav Štepka, hru režíroval Juraj Nvota.
Opätovné javiskové uvedenie legendárneho titulu Jááánošííík divákom predstavilo nielen vtipné
scénky, piesne a glosy o potrebnosti či skôr nepotrebnosti národných a náhodných hrdinov, ale
prichádza aj s malým zamyslením o nevyhnutnosti a potrebnosti nadhľadu a humoru v našom
živote.
V piatok 13. júna sa Dolný Kubín opäť ocitol na trase starej obchodnej cesty Via magna.
Mestom prechádzala skupina cyklistov – aktivistov zo Zvolena, ktorí sa starajú o Pustý hrad a
každoročne takto na bicykli vyrazia po Slovensku. Zámerom cyklojazdy je propagovať Pustý
hrad ako historickú pamiatku a historickú cestu Via magna. Aktivisti so sebou priniesli aj päť
vôd, ktorými poliali Lipu sútokov sveta. Po krátkej prestávke pokračovali vo svojej 137
kilometrov dlhej trase.
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Pamätník Janka Matúšku v Kohútovom sade je v novom šate. Samospráva pristúpila k
jeho rekonštrukcii. S renovačnými krokmi vápencových dosiek a iných častí pamätníka sa začalo
začiatkom mája. Všetky práce boli ukončené v polovici júna. Obnova pamätníka stála mestský
rozpočet 1800,-- EUR.
Organizátori súťaže „Do práce na bicykli“ spolu s primátorom mesta Mgr. Romanom
Matejovom 18. júna 2014 v priestoroch mestského úradu vyhodnotili súťaž a ocenili víťazov. Do
prvého ročníka súťaže sa zapojilo 30 súťažiacich z 10 tímov. Počas mesiaca máj najazdili spolu
2188,1 kilometrov, čím nášmu životnému prostrediu ušetrili viac ako 341 kg emisií. V tímovej
kategórii „Najväčší počet najazdených kilometrov“ zvíťazil tím Varešky zo spoločnosti
KUBham Dolný Kubín výkonom 648 km. V kategórii jednotlivcov si prvenstvo odniesli Lenka
Vraniaková z tímu Varešky a Tatiana Kasačíková z tímu Vietor vo vlasoch, ktoré rovnako
najazdil 308 km.

V pondelok 23. júna hodnotiacou diskusiou, slávnostným vyhlásením výsledkov a
vystúpeniami víťazov vyvrcholil jubilejný 60. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Podujatie sa začalo v piatok spomienkovým aktom na historickom cintoríne a v centre mesta pri
soche nášho najväčšieho básnika. Do Dolného Kubína pricestovali najlepší recitátori z celého
Slovenska a vzácni hostia. Záujem štátu o podporu kultúry slova prišiel osobne vyjadriť aj
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minister školstva Dušan Čaplovič. Pre Dolnokubínčanov a návštevníkov mesta bol pripravený
bohatý 4-dňový súťažný a sprievodný program. Spomedzi detských recitačných kolektívov
zaujal najviac divadelný súbor Bodka zo Základnej umeleckej školy vo Veľkom Krtíši, kam
putovala vďaka Frederike Kašiarovej aj jediná udelená individuálna hlavná cena. Medzi
divadlami poézie triumfoval súbor Zasesmelendve zo Základnej umeleckej školy J. Rosinského
v Nitre. Ako povedala Jaroslava Čajková z organizátorského Národného osvetového centra,
„popri veľmi dobrých výkonoch detských recitačných kolektívov a divadiel poézie trochu
zaostávali jednotlivci. Nebola to hviezdna sezóna, čo sa dosť jasne odzrkadlilo v neudelení
viacerých hlavných cien." Nižšia úroveň detských recitátorov je podľa nej dôsledkom
nedostatočného vydávania kvalitnej literatúry. „Vstúpiť do seba a venovať oveľa viac času
príprave na svoje výkony budú musieť aj dospelí recitátori."

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo pri príležitosti 60. výročia Hviezdoslavovho
Kubína výstavu „60 Hviezdoslavových Kubínov“ s podtitulom „...napiť sa z prameňa
poézie...“. Literárna sekcia Oravského múzea P. O. Hviezdoslava si v roku 2014 pripomína dve
významné výročia – šesťdesiat rokov od založenia Literárneho múzea a šesťdesiat rokov od
vzniku vrcholnej prehliadky umeleckého prednesu Hviezdoslavovho Kubína. „Pre zamestnancov
literárnej sekcie šlo o prirodzenú výzvu, pripraviť z bohatého fondu fotografických a
dokumentačných pramenných materiálov výstavu...“, povedala riaditeľka Oravského múzea P.
O. Hviezdoslava PaedDr. Mária Jagnešáková., ktorá slávnostne otvorila vernisáž dňa 20. 06.
2014. Výstava predstavuje krátky historický exkurz najväčšieho sviatku poézie na Slovensku. Na
výstave môžu návštevníci nájsť galériu známych osobností - Strom poznáš po ovocí - keďže
Hviezdoslavov Kubín sa stal odrazovým mostíkom pre mnohých súčasných reprezentantov
nielen umeleckej sféry. Nosným pilierom všetkých Hviezdoslavových Kubínov sú recitátori,
ktorí stáli na stupňoch víťazov, ale aj tí neocenení.
Na Hviezdoslavovom námestí sa stretli malí i veľkí dolnokubínski recitátori na podujatí
Slovo v uliciach, ktoré je sprievodným podujatím 60. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. „Som
rada, že sa nám na recitovanie básní a čítanie kníh podarilo nahovoriť malé deti, mládež,
dospelých aj študentov,“ hovorí organizátorka Danka Sabaková. „Po vystúpeniach v Parku
dejateľov nás v reštaurácii čaká špeciálne menu dňa. Na obed máme čítanie kníh.“ Neformálne
stretnutie nehodnotila porota, ale náhodní okoloidúci. „Úžasné,“ hovorí Vladimír Janiga.
„Neveril som, že dnešná mládež prejavuje cit a pochopenie k poézii. Bodaj by Hviezdoslavovo
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námestie žilo poéziou častejšie.“ O kultúrny program v Parku dejateľov sa postarali žiaci ZŠ
Janka Matúšku a ZUŠ P. M. Bohúňa, študenti Obchodnej akadémie akciu zorganizovali.
Rozprávku Zlatovláska porozprávala 11-ročná Ema Hrivňáková. „Mala som trému, ale dobre to
dopadlo.“
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne 20. júna 2014
zorganizovalo Medzinárodný futbalový turnaj hasičov Slovenskej a Poľskej republiky. O
víťazstvo bojovalo na ihrisku s umelým trávnikom spolu 10 tímov. Podujatie má za sebou 17
ročnú históriu, pričom v Dolnom Kubíne sa konalo vôbec po prvýkrát. Okrem futbalových
výkonov je cieľom podujatia najmä prehĺbiť spoluprácu medzi jednotlivými hasičskými
stanicami, utužiť vzťahy a navzájom si vymeniť pracovné skúsenosti. Po turnaji na športovcov
čakalo priateľské posedenie spojené s ochutnávkou pravého hasičského guláša.

V sobotu 21. júna sa na Gäceli konal 17. ročník Rockového záberu. Na fanúšikov hudby
čakalo desať kapiel. Domácich reprezentoval skupiny Námestie P.O.H., Karramordach a Targo.
Zo zahraničných sa predviedli českí muzikanti z Gygy a poľská skupina Chainsaw.
Takmer 140 vozidiel značiek Aero, Ford, Škoda, Buick, Tatra, MGA, Fiat, Austin a ďalších
zaplnili 21. júna Hviezdoslavovo námestie počas 17. ročníka Ružomberskej ruže veteránov.
Autá a motocykle prilákali stovky dospelých aj detí. Veľkú pozornosť vzbudzovali vozidlá Ford
T z roku 1926, na akom jazdili komici Laurel a Hardya, ale aj Auburn Speedster 886 z roku
1969, Hispano Suiza H6B z roku 1923 či Lagonda (1933). Na svoje si prišli aj milovníci
motocyklov Jawa, Ariel, Omega, Manet, ČZ. V prípade veteránov sa potvrdilo, čím starší tým
krajší.
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Slovenská národná galéria spolu s ďalšími partnermi 23. júna 2014 oznámili, že ako prví na
Slovensku pridali svoje digitalizované umelecké zbierky do Google Art Projektu. Ľudom na
Slovensku a po celom svete umožňujú prostredníctvom internetu preskúmať unikátne maľby,
sochy a ďalšie umelecké diela zo svojich zbierok a virtuálne navštíviť aj niektoré interiéry. Tento
projekt je súčasťou programu „Google na Slovenskú nôtu“, ktorého cieľom je zachovanie a
šírenie slovenskej kultúry a umenia v celosvetovom meradle. Google Art Projekt, ktorý je
súčasťou Kultúrneho inštitútu Google, sa po prvý krát rozšíril o zbierky ôsmich slovenských
múzeí a galérií vrátane Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea, Oravskej
galérie v Dolnom Kubíne, Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch,
Stredoslovenskej galérie, Východoslovenskej galérie Košice, Galérie mesta Bratislava a
Záhorského múzea. „Art Projekt spoločnosti Google prináša výnimočnú príležitosť prezentácie a
vzájomnej konfrontácie múzeí a galérií z krajín celého sveta, ich zbierok a expozícií. Zároveň
prostredníctvom zdigitalizovaných diel predstavuje množstvo umeleckých osobností a
rôznorodých kultúr a sprístupňuje ich jednoduchým, široko dostupným spôsobom. Predstavenie
Oravskej galérie prostredníctvom Art Projektu považujeme za mimoriadne dôležité, pretože
projekt digitalizácie umožní vo vysokej kvalite sprostredkovať kultúrne dedičstvo a zbierky
Oravskej galérie v kontexte s inými svetovými inštitúciami,“ hovorí PhDr. Eva Ľuptáková,
riaditeľka Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.
Jaromír Nohavica, český folkový spevák, spolu s hosťom, poľským akordeonistom
Robertom Kušmierskim, vystúpil dňa 24. 06. 2014 na koncerte v Mestskom kultúrnom stredisku.
Lokalita Záskalie – Perašín raz do roka ožíva hudbou. 9. ročník tradičného koncertu Ozveny
z pivnice sa konal uplynulú sobotu, 28. júna. V prehliadke lokálnych skupín sa tento rok do
zoznamu vystupujúcich dostali skupiny Not promising case, DPH, Best Solution, Dve Terezy a
organizátor podujatia, kapela Námestie P. O. H.
Koncert Ozveny z pivnice má v kalendári hudobných podujatí špecifické postavenie.
Vyznačuje sa najmä uvoľnenou, priateľskou atmosférou.
Budova Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v centre Dolného Kubína sa po
rekonštrukcii s celkovými nákladmi 400.000,- EUR, ktorej podstatou bola priestranná moderná
prístavba, zmenila na nepoznanie. Prvého júla otvorila znova dokorán brány svojim čitateľom. V
podstate ide o novú budovu, pretože nahradila nevyhovujúci starý objekt z 19. storočia. „Na jeho
mieste vyrástla trojpodlažná prístavba s priestormi, ktoré nám veľmi chýbali, predovšetkým
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veľká spoločenská miestnosť na organizovanie rôznych podujatí“, vysvetlil riaditeľ
dolnokubínskej knižnice Peter Huba. Podstatným znakom podľa neho je, že novovybudované
priestory boli projektované ako knižnica. „Nie je to už žiadne náhradné provizórium, ktoré by sa
len prispôsobovalo jej potrebám. Nutná výluka nás utvrdila, že medzi širokou verejnosťou je
skutočný hlad po našich službách“, skonštatoval Huba. Predseda zriaďovateľského Žilinského
samosprávneho kraja Juraj Blanár pripomenul, že to bola investícia doslova v hodine dvanástej.
„Pôvodný objekt si už dlhšie vyžadoval poriadnu rekonštrukciu. Napokon to dopadlo dobre a
všetci oravskí čitatelia, ktorí sem zavítajú, určite ocenia nádherný výsledok“, dodal Blanár.

V Kine Choč nepremietajú filmy už druhý rok, ale radnica sa o budovu musí starať. V zime
ju treba temperovať, poškodená strecha vyžaduje financie na opravu. O premietaciu sálu
prejavila záujem hudobná skupina Oravia. „Dlhšiu dobu sme hľadali vhodný priestor pre
skúšobňu,“ povedal Tomáš Ďaďo z Oravie. „Na koncerty chodíme po celom Slovensku a
niekoľkokrát sme Dolný Kubín reprezentovali v družobných mestách. Preto sme oslovili
zástupcov mesta, či by nám nemohli pomôcť s vhodným priestorom.“ Hudobníci využili
neschválenie digitalizácie kina a požiadali o prenájom. Poslanci im na zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 26. 06. 2014 vyhoveli a v premietacej sále sa bude počas skúšok rozliehať
hard rock. Oravia je totiž revival Deep Purple.
V piatok 4. júla sa na dolnokubínskom futbalovom štadióne zišli seniori z celého Žilinského
samosprávneho kraja, aby na Krajských športových hrách seniorov predviedli svojho
športového ducha. Na štartovú čiaru jednotlivých súťažných disciplín sa postavilo dovedna 120
účastníkov. Športové hry prebehli pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja
Blanára. Krajským športovým hrám seniorov predchádzali Okresné športové hry, ktoré sa konali
v piatok 20. júna 2014 pod záštitou primátora Dolného Kubína Romana Matejova.
Na Vyšnokubínskych skalkách sa v nedeľu 6. júla konala spomienková slávnosť. Členovia a
sympatizanti miestneho odboru Matice slovenskej sa tentokrát stretli pri príležitosti 10. výročia
posvätenia kríža a 150. výročia narodenia významného národného dejateľa Andreja Hlinku. Pri
cyrilo-metodskom Kríži ekumenickej jednoty nad Vyšným Kubínom boli prítomní aj členovia
Matice slovenskej z Trstenej, Ružomberka, Martina a Liptovského Mikuláša.
Dňa 8.7.2014 navštívil Mestský úrad v Dolnom Kubíne 74-ročný Leontijs Romanovskis z
mesta Liepaja v Lotyšsku. Pán Leontijs je od apríla na okružnej ceste bicyklom na trase Liepaja
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- Budapešť - Bratislava - Viedeň - Praha - Gdaňsk - Liepaja. Za posledných deväť rokov takýmto
spôsobom najazdil viac ako 56 tisíc kilometrov a prešiel 20 štátov Európy.
45 mladých talentovaných hudobníkov z dvanástich krajín Európy strávilo týždeň od 9. do
14. júla v Dolnom Kubíne na Medzinárodných majstrovských kurzoch s názvom Schola
Arvenzis. Pozíciu učiteľov v tomto roku zaujalo 11 renomovaných hudobných lektorov zo
všetkých kútov Európy. Kurzy sa neorientujú len na žiakov a učiteľov hudby, ale vychádzajú v
ústrety aj záujmom verejnosti. Absolventi a pedagógovia pre Kubínčanov usporiadali 6
večerných koncertov.

Mestské kultúrne stredisko aj v roku 2014 zorganizovalo sériu letných nedeľných
koncertov v altánku Parku Martina Kukučína. Po Speváckej folklórnej skupine Orava (13. júla)
sa ďalej postupne predstavili: hudobná skupina Samo (27. júla), Folklórna skupina Rosička, rosa
(3. augusta) a Ľudová hudba Ondreja Chovana (10. augusta).
„Zadarmo na u“, takýto výstižný názov mal druhý ročník festivalu ORAVA KLASIK,
ktorého záverečný koncert sa uskutočnil na nádvorí Oravskej galérie v Dolnom Kubíne v sobotu,
19. 07. 2014. Komorná filharmónia pod vedením umeleckého vedúceho Daniela Turčinu
ponúkla takmer stovke divákov dvojhodinový kvalitný hudobný zážitok. Ako hosť sa predstavil
popredný slovenský violový virtuóz, pedagóg VŠMU a konzervatória v Bratislave Ivan Palovič.
Na koncerte zazneli diela Cassadeusa, Bacha, Brahmsa a Schönberga. Ako spomenul aj primátor
Dolného Kubína Mgr. Roman Matejov, opäť sa potvrdilo, že v meste vieme ponúknuť
nezabudnuteľné umelecké zážitky, pričom do Oravskej galérie sa „chodí“ nielen na výtvarné, ale
i hudobné umenie.
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V mestskej časti Kňažia hrala v nedeľu, 20. júla, prím kultúra. Na nábreží Oravy, priamo
pod holým nebom, sa konalo letné theatro. Divadelný zážitok Kňažancom ponúkla nezisková
organizácia STOPKA z Ružomberka hrou O Jankovi a Marienke. Nedeľa sa niesla v znamení
hovoreného, ale i spievaného slova. Ešte pred samotným divadlom Kňažancov na pozitívnu vlnu
naladilo domáce hudobné zoskupenie Anonym. Podujatie zorganizovalo Mestské kultúrne
stredisko v spolupráci s Mestským výborom Kňažia. Letné theatro patrí do série podujatí z cyklu
Mesto občanom. Cieľom akcie je dotiahnuť kultúru bližšie k ľuďom, priamo na sídliská i do
mestských častí.
Čiernobiely Kubín. Pod týmto názvom vystavil dolnokubínsky fotograf Marek Hreško
svoje diela v kaviarni Ruffé v centre Rufin. „Je to celkom iný pohľad na naše mesto, ale veľmi
zaujímavý a inšpiratívny“, povedal primátor mesta Roman Matejov po vernisáži, ktorá sa konala
v sobotu, 26. júla.
K stému výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny prispelo Oravské múzeum výstavou
Oravci vo víre prvej svetovej vojny vo výstavných priestoroch Florinovho domu. Výstava
priniesla odpovede na otázky: Čo znamenal svetový konflikt pre Oravcov? Ako ovplyvnil
vojakov, ich rodiny a ľudí, ktorí zostali doma? „Prvá svetová vojna zasiahla Oravcov veľmi
osobným a drsným spôsobom,“ hovorí historik Oravského múzea Martin Chmelík. „Ako občania
rakúsko-uhorskej monarchie slúžili v jej armáde. Bojovali vo Francúzsku, v Taliansku, na
Balkáne, na území Ruska a Ukrajiny, niektorí dokonca v Turecku a na Blízkom východe. Ďalší
Oravci, ktorí sa priklonili k myšlienke česko-slovenskej štátnosti, vstúpili do československých
légií a bojovali proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. Prakticky v každej oravskej obci boli
desiatky mŕtvych, nezvestných alebo ranených mužov.“ Hoci sa na Orave nebojovalo, obyvatelia
vojnu pocítili. Chýbali potraviny, osobný tovar, zhoršovala sa zdravotná starostlivosť aj sociálna
situácia. „Aj preto sa Oravci v roku 1918 otvorene vzbúrili proti vojne a monarchii, čím prispeli
k jej rozpadu.“ Rakúsko-uhorský guľomet Schwarzlose patrí k najvzácnejším exponátom.
„Guľomet, ktorý vznikol začiatkom 20. storočia, patrí k symbolom prvej svetovej vojny,“
vysvetľuje historik. „Tento konkrétny mohol za minútu vypáliť 400 až 600 nábojov kalibru osem
milimetrov do vzdialenosti až dvoch kilometrov. Bola to veľmi ničivá zbraň. Keď sa dnes z nej
strieľa pri ukážkach, dokáže zoťať strom.“ Vystavené uniformy patrili československým
legionárom z Oravy, ktorí bojovali na talianskom a francúzskom fronte. Pohnuté časy dokresľujú
informačné panely s obrázkami, mapami a citátmi z dobovej tlače. „Prvá svetová vojna priniesla
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revolúciu v technike,“ opisuje Martik Chmelík dopad udalosti na spoločnosť. „Zdokonalila
lietadlá, telefóny, urobila významný krok k tomu, aby sa auto, dovtedy kuriozita pre bohatých,
stalo vecou každodenného používania. Keďže si vyžiadala mobilizáciu všetkých síl, ženy boli
prvýkrát v dejinách masovo prijímané do priemyselných podnikov, čím v pracovnej spoločnosti
dosiahli podobné postavenie ako muži. V mnohých krajinách vrátane Československa získali
volebné právo.“

MUDr. Ivan Chodák, rodák z Dolného Kubína, patril desaťročia k najznámejším a
najnavštevovanejším bratislavským lekárom chorôb ušných, nosných a krčných. Skôr ako lekár
sa však preslávil svojím futbalovým umením a džentlmenským športovým vystupovaním. A
práve pre jeho mimoriadny zmysel pre fair-play pri príležitosti storočnice jeho narodenia vydalo
Múzeum telesnej kultúry SR v edícii Z depozitára múzea publikáciu Ivan Chodák.
Slovenský poľovnícky zväz Orava so sídlom v Dolnom Kubíne zorganizoval 10. 08. 2014 už
tradičnú Oblastnú výstavu psov všetkých plemien. Za zimným štadiónom sa tak zišli psy
rôznych veľkostí a rás. Celkom 38 majiteľov psíkov sa prišlo nielen pochváliť, ale zároveň si
vymeniť i svoje skúsenosti. Víťazkou 15. ročníka sa stala Zdenka Mendelová zo Žaškova so
svojím bavorským farbiarom.
V sobotu 16. augusta sa zástupcovia mesta Dolný Kubín zúčastnili osláv nášho
partnerského mesta Limanowa v Poľsku. Michal Švento - vedúci odboru školstva, kultúry,
mládeže a športu a Miroslav Dráb - referát športu a partnerských miest mestského úradu
rokovali aj o formách spolupráce v oblasti spoločných projektov, poznávacích a kultúrnych
výmenných pobytov. Súčasťou stretnutia bola multimediálna prezentácia o udalostiach a
investíciách, ktoré sa v poslednej dobe uskutočnili v Dolnom Kubíne.
V sobotu 23. augusta 2014 sa osada Srňacie na chvíľu vrátila do časov minulých, kedy ju
drancovali kurucké a cisárske vojská. Na stretnutie so zemepánom Zmeškalom a jeho manželkou
poddaní z okolitých obcí priniesli svoje pozdravenie vo forme ich tradičných tancov a piesní.
Výnimočnosť Srňacieho spočíva v zachovanej drevenej architektúre a taktiež v nádhernej
okolitej prírode. Účastníkom 10. ročníka Návratov do histórie bolo umožnené nielen vrátiť sa v
čase, ale sa tiež zabaviť a stráviť príjemné chvíle v nádhernom prostredí. Podujatie pripravili
občianske združenie Femina a spol., Agentúra EL a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne.
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Letné theatro, ako posledné podujatie Kubínskeho leta, sa v nedeľu 24. augusta konalo na
sídlisku Banisko. Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Mestským výborom Banisko
pripravili pre deti divadelné predstavenie „O psíčkovi a mačičke“, s ktorým vystúpili členovia z
neziskovej organizácie STOPKA z Ružomberka. Poslednej prázdninovej nedeli trochu neprialo
počasie, ale vďaka podpore vedenia MŠ na Banisku, ktoré poskytlo priestor telocvične, sa
podujatie uskutočnilo. Predstaveniu sa potešilo 70 detí a ich rodičov. Súčasťou boli sladké
odmeny, súťaž kriedomajster, či maľovanie na tvár. Priniesť kultúrne podujatia aj na sídliská a
okrajové časti mesta je dlhodobou snahou Mestského kultúrneho strediska i vedenia Mesta
Dolný Kubín.
Svet zvierat je určený najmä deťom, ktorým prináša reálny pohľad na zvieratá i celé
ekosystémy rôznych kontinentov. Verné vyobrazenia vtákov, plazov a cicavcov však určite
zaujmú i dospelých. Od 5. septembra je v Oravskom kultúrnom stredisku sprístupnená výstava
prírodovednej ilustrácie Svet zvierat, ktorej autorom je veterinárny lekár Pavel Procházka z
Roudnice nad Labem. Po absolvovaní štúdia na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne
pracoval ako veterinárny lekár terénnej služby v Kroměříži. Keď sa na začiatku 90. rokov
presťahoval do Vlčnova, bolo zrejmé, že pre nadbytočnosť nebude môcť vo veterinárnej praxi
pokračovať. Prechodne pracoval ako horolezec vo výškach, potom sa ale rozhodol pre dráhu
výtvarníka. Maľovanie, do tej doby koníček, postupne premenil na alternatívne živobytie. Od
roku 1991 sa prevažne venuje prírodovednej ilustrácii. Tvorí pre knižné nakladateľstvá Albatros,
Granit, Aventinum, Scientia, Slovart a Academia, ako aj pre rôzne inštitúcie s prírodovedným
alebo environmentálnym zameraním, napríklad Národný park Šumava či pražskú ZOO. Patrí do
pomerne malej skupiny výtvarníkov, ktorí sa v Českej republike takýmto typom ilustrácie
zaoberajú. Všetky vystavené originály boli vytvorené ako grafický alebo výtvarný podklad pre
ďalšie spracovanie a nie sú určené na okrasu bytu.
Techniku autor vyvíjal postupne, ustálil ju približne pred šiestimi rokmi. Podkladom je
bežný kresliaci alebo rysovací kartón s latexovou podmaľbou. Procházka takmer vždy
kombinuje temperu, akvarel, akryl a olej. Každá technika má špecifické vlastnosti a ich
kombinácia ponúka zaujímavé možnosti.
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Výstavné siene Oravskej galérie v historickej budove dolnokubínskeho Župného domu
patria od 4. septembra najnovším výstavným projektom bratislavského maliara Laca Terena a
trenčianskeho sochára Igora Mosného. Laco Teren je jednou z najvýraznejších postáv strednej
generácie našich maliarov, ktorá otvorila dvere princípom postmoderny do slovenského
výtvarného umenia. Jeho tvorba je zastúpená vo všetkých relevantných štátnych i v mnohých
súkromných zbierkach, opísala riaditeľka Oravskej galérie Eva Ľuptáková. Zároveň
pripomenula, že je to dlhoročný verný spolupracovník dolnokubínskej galérie. Táto výstava je
výnimočnou príležitosťou zoznámiť sa s jeho najnovšou tvorbou, lebo si dôsledne vyberá svoje
výstavné projekty. V poslednom období vystavuje iba veľmi zriedkakedy, pokračovala
Ľuptáková. Igorovi Mosnému umožňuje práca s rôznorodými materiálmi, obdivuhodná
remeselná zručnosť a ovládanie mnohých výtvarných techník skutočne veľmi rozmanité tvorivé
sochárske vyjadrenie, dodala s tým, že v jeho tvorbe dominuje človek v atmosfére každodennosti
či s odkazom na tradície.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 08. 09. 2014 verejnosti sprístupnilo
vo výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne výstavu pod názvom Krása
písaná ihlou. Výšivka ako kultúrny výtvor mala v ľudovej výtvarnej tradícii výsadné postavenie.
Je stále živým dôkazom nášho kultúrneho dedičstva a vďačným námetom, pretože je
mnohotvárna a bohatá. Vystavené vyšívané textílie sú svojou starobylosťou aj historickým
dokladom. Nechýbajú ani modernejšie výšivky pochádzajúce z druhej polovice 20. storočia,
ktoré, rovnako ako aj tie staršie, prezentujú zručnosť, umelecké schopnosti a vkus oravského
ľudu. Téma výstavy môže poslúžiť ako inšpirácia pre základné umelecké školy alebo ako
doplnok pri výučbe regionálnej výchovy o tradičnom spôsobe života našich predkov.
V pondelok 8. septembra popoludní bol v Oravskej Knižnici Antona Habovštiaka opäť
sviatok. Svoju knižnú prvotinu prezentovala oravská spisovateľka Darina Hamarová. Kniha Slzy
muža je písaná na základe skutočných udalostí. Veľa Dolnokubínčanov, a čo je potešiteľné, aj
veľa mladých, si prišlo vypočuť ukážky z knihy, porozprávať sa s autorkou i dozvedieť sa
podrobnosti nielen o vzniku knihy, ale aj zo života sympatickej autorky. Ako to spomenula aj
Mirka Kazimírová, koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti Oravskej knižnice,
čoraz viac ľudí si opäť nachádza cestu k dobrej knihe.
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Dobrá nálada, hudba, priateľská atmosféra a vynikajúce jedlo. Všetko toto bolo súčasťou
Gäceľského vinobrania, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 13. septembra v priestoroch Tília kempu
na Gäceli. Akcia Gäceľské leto, tak ako aj v minuloročnom prvom ročníku, bola opäť úspešná a
prilákala domácich i cezpoľných návštevníkov. Vínnu sobotu na Gäceli okrem ochutnávky vín a
dobrého jedla dotvorila navyše aj Ľudová hudba Petra Kučku.
Začiatkom septembra do Dolného Kubína pricestoval pravnuk Janka Matúšku Robert
Matuskey, ktorý žije so svojou rodinou v americkom štáte Arizona. Potomok nášho slávneho
dejateľa pricestoval aj so svojou dcérou a vnučkou. O význame Janka Matúšku pre Slovákov
vedia všetci veľmi dobre z rozprávania Robertovho otca Andreja. „Bol to rebel, bojoval proti
systému a napísal pieseň Nad Tatrou sa blýska,“ hovorí sympatický Američan. Na rozdiel od
svojho slávneho prastarého otca má k literatúre ďaleko. Knihy číta len sporadicky
Dňa 19. a 20. septembra sa konali Dni mesta a XXXIII. Kubínsky jarmok. Pri tejto
príležitosti do mesta pricestovalo množstvo návštevníkov, ale i delegácie z partnerských miest.
Primátor Roman Matejov ešte doobeda rokoval so svojím českým partnerom z Pelhřimova. Na
pravé poludnie na radnicu zavítali hostia z ostatných partnerských miest: z poľského Zawiercia,
z chorvátskeho Pakracu a ukrajinského mesta Kamenec Podolský. Navštívila nás aj delegácia z
mesta Žywiec z Poľska. Po oficiálnom privítaní nasledovalo poliatie Lipy sútokov sveta
jednotlivými delegáciami, a nasledovali oslavy. Pekné počasie potešilo nielen domácich a
návštevníkov, ale aj predajcov. K spríjemneniu osláv prispel zaujímavý hudobný program, v
piatok to boli skupiny Bon Jovi Revival, Arzén a Vidiek, v sobotu patrilo pódium ľudovým
súborom. Jarmočná nálada v meste utíchla až v sobotu popoludní.
20. kolo Kubínskych akordov, zábavného pesničkového programu, sa uskutočnilo v
divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska dňa 21. septembra 2014. Hosťom večera bola
speváčka Lýdia Volejníčková.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne si pripomenula 100. výročie
vypuknutia 1. svetovej vojny dňa 22. septembra 2014 prezentáciou knihy Jozefa Honzu –
Dubnického Zápisky legionára, ktorej editorom je PhDr. Ferdinand Vrábel. Prezentácia bola
spojená s prednáškou amatérskeho nadšenca vojenskej histórie pána Krupu a besedou, ktorej sa
zúčastnili aj potomkovia oravských legionárov z 1. svetovej vojny. Vysoká účasť
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dolnokubínčanov, i študentov, najmä z Gymnázia P. O. Hviezdoslava, presvedčila, že o
podujatia takéhoto druhu je medzi verejnosťou záujem.

Záverečná akcia pod hlavičkou Gäceľského leta 2014, 4. ročník súťaže vo varení guláša
„Gäceľský kotlík“ sa uskutočnil v sobotu 27. septembra.
Oravská knižnica v Dolnom Kubíne, ktorá nesie už celé desaťročie meno Antona
Habovštiaka, si 30. septembra príležitostným spomienkovým podujatím pripomenula 90.
výročie narodenia tohto významného slovenského jazykovedca, spisovateľa pre deti a mládež,
esejistu a prozaika.
Anton Habovštiak bol nepochybne jednou z najvýznamnejších oravských osobností 20.
storočia. Dôstojný hold mu vzdala zaplnená nová spoločenská miestnosť nedávno otvoreného,
komplexne zrekonštruovaného sídelného objektu našej knižnice, informovala koordinátorka
kultúrno-výchovnej činnosti dolnokubínskej knižnice Miriam Kazimírová.
Zároveň pripomenula, že Habovštiak napísal pútavé povesti a rozprávky inšpirované
poznatkami z jeho terénnych výskumov nielen oravského nárečia. Vo finálnej časti svojho života
sa venoval i duchovnej tvorbe. Aj vďaka nemu bola blahoslavená rehoľníčka Zdenka
Schelingová z Krivej, obeť komunistického prenasledovania, spresnila Kazimírová.
To, že je naša knižnica pomenovaná po tomto velikánovi, je pre nás česť a záväzok neustále
pripomínať najmä mladej generácii jeho odkaz. Počas celého života mal vždy veľmi blízky
vzťah k rodnej Orave i priamo k našej knižnici, dodala s tým, že spoluorganizátormi
spomienkového podujatia boli Oravské kultúrne stredisko a ústredie Matice slovenskej.
Nedeľné ráno 28. septembra, ako pravidelne raz za štvrťrok, patrila estrádna sála Mestského
kultúrneho strediska zberateľom historických predmetov - pohľadníc, známok, mincí či
odznakov. Dlhoroční zberatelia sa raz za čas zídu a niečo zo svojich pokladov ponúknu na predaj
kolegom a širokej verejnosti. Dolnokubínsku burzu organizuje skupina tunajších zanietených
zberateľov Ján Gonos, František Kurila a Juraj Masarovič.
V piatok 3. októbra sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska predstavilo Štúdio L
+ S z Bratislavy s krimikomédiou „Ani za milión“ v hlavných úlohách s Kamilou Magálovou a
Mariánom Geišbergom. Hra českého autorského dua Michaela Doleželová a Roman Vencl
pojednáva o tom, ako zanedbaný strážca majáku strávi deň a noc na bohom zabudnutom mieste s
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madam z najvyššej francúzskej spoločnosti, ako spolu bojujú o holý život a majú spoločné
tajomstvo, ktoré navždy spojí ich životy. Hru režíroval Jakub Nvota.
Súbor spomienkových akcií pod názvom Memoriál Žaškovských sa pod záštitou primátora
mesta Romana Matejova uskutočnil v nedeľu 19. októbra pri príležitosti 220. výročia narodenia
zakladateľa hudobníckej rodiny Andreja Žaškovského. Jednou z akcií bol aj organový koncert,
ktorý sa konal v Kostol povýšenia Svätého kríža, a na ktorom na organe zahrali Ján Siroma
(Kovačica, Srbsko) a Marcel Kapala.
Hudobnícku rodinu Žaškovských preslávili najmä Andrej Žaškovský ml. a jeho brat
František, ktorí sa zaslúžili nielen o rozvoj hudobného života v Jágri, ale i o zostavenie
katolíckeho cirkevného spevníka v Uhorsku. V spolupráci s A. Radlinským vydali zbierku
Manuale musico – lithurgicum, ktorá vyšla v roku 1853 latinsko – slovenskej a latinsko –
maďarskej verzii (ktorá nahrádzala jednotný katolícky spevník). Za toto dielo obidvaja bratia
získali niekoľko ocenení - najvýznamnejším bolo Čestné členstvo rímskej pápežskej akadémie
Mozartea v Salzburgu.
Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a
Miestny odbor Matice slovenskej Dolný Kubín pripravili na pondelok 20. októbra 2014 do
spoločenskej miestnosti knižnice stretnutie s publicistom, spisovateľom, filmárom a včelárom
Ing. Michalom Mačičkom, CSc. Dolnokubínsky rodák M. Mačička sa ako spisovateľ predstavil
prítomnému publiku prostredníctvom prezentácie fotografií zo svojej knihy Môj rodný kraj,
ocenenej titulom Kniha Oravy za rok 2009. Úspechy dosiahol p. Mačička aj v oblasti filmárskej
tvorby – jeho krátkometrážne filmy získali ocenenia na domácich i zahraničných festivaloch. Na
podujatí prezentoval štyri zo svojich filmov, zachytávajúce ľudové zvyky, tradície i
jánošíkovskú tematiku. Film Včely a ľudia bol zaujímavou výpoveďou o včelách a včelárstve. A
keďže je táto oblasť srdcovou záležitosťou autora, rozprávanie, ktoré nasledovalo po prezentácii
filmu, obohatil názornými ukážkami rôznych druhov medu vlastnej výroby.

Vo štvrtok 23. 10. sa v priestoroch Oravskej galérie uskutočnil koncert žiakov ZUŠ Ivana
Ballu. Zazneli na ňom skladby B. Smetanu, A. Dvořáka, J. Křičku, M. Matouška, Z. Golu, L.
Koželuha, P. Fialu, B. Bláhu, J. Suka, P. Malého, J. Uhlířa a ďalších českých autorov.
Návštevníc si v priestoroch galérie mohli pozrieť portréty českých skladateľov, vyrobené žiakmi
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výtvarného odboru.
hudobnej náuky.

S najvýznamnejšími osobnosťami českej hudby ich zoznámili žiaci

V rámci projektu (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou sa dňa 24. októbra 2014
uskutočnila v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne beseda s
poetkou, spisovateľkou, publicistkou a prekladateľkou z čínštiny Elenou Hidvéghyovou-Yung a
jej manželom Paulom T. Yungom. Autorka vyštudovala čínštinu, študijne i súkromne strávila
niekoľko rokov v Číne, odkiaľ pochádza i jej manžel. Venovala sa modernej čínskej dekadentnej
literatúre v paralele s európskou dekadenciou a jej špecifickou koncepciou ženy – femme fatale.
Predstavila svoju tvorbu – vydané básnické zbierky Prasestre, Homme fatal, prózu Dážď
slivkových kvetov, i ukážky z pripravovanej knihy. Jej manžel, dlhoročný obdivovateľ
Slovenska a jeho kultúry, prezentoval knihu o našom hlavnom meste Bratislava – krásavica na
Dunaji, ktorá je pútavým sprievodcom (nielen) po Bratislave s cennými postrehmi cudzinca.
Stretnutie obohatili rozprávaním o Číne, jej kultúre a literatúre i rozdieloch medzi čínskou a
našou spoločnosťou. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky. Projekt bol spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Vydanie zborníka záverečných prác absolventov predchádzajúcich ročníkov pod názvom
Tradícia folklóru dnes dalo 25. 10. 2014 symbolickú bodku za štvrtým ročníkom
akreditovaného vzdelávania hudobnej a tanečnej folkloristiky pre záujemcov z celého Slovenska
v Dolnom Kubíne. "Najmä vedúci folklórnych skupín prenikli pod vedením lektorov hlbšie do
tajov slovenského a tanečného folklóru, kalendárnych a rodinných obyčají. Vyskúšali si terénny
etnologický výskum, aby nadobudli schopnosti na vyhľadávanie, dokumentovanie, spracovanie a
využitie získaného folklórneho materiálu," vysvetlil riaditeľ organizátorského Oravského
kultúrneho strediska Miroslav Žabenský. Dôkazom skutočného záujmu účastníkov o tento druh
vzdelávania je podľa neho vysoká úroveň ich záverečných prác. "Dominovali témy kalendárneho
a rodinného zvykoslovia, spracovania ľudových remesiel či tanečného a hudobného folklóru,"
skonštatoval s tým, že už začiatkom novembra sa prvý raz stretnú frekventanti ďalšieho ročníka.
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR vydaný zborník záverečných prác prezentuje na
140 stranách zaujímavé najobjavnejšie príspevky. "Zostavovatelia sa zamerali na výber
tematicky a obsahovo originálnych textov. Určite to bude vítaná pomôcka, ktorá nájde široké
praktické uplatnenie v slovenskom folklórnom hnutí," dodal Žabenský.
V spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa dňa
29. októbra 2014 uskutočnila prezentácia novej knihy historika, prozaika a vydavateľa Petra
Hubu. Publikáciu s názvom Hľadáme svoje korene ilustrovala autorova „dvorná“ ilustrátorka
Monika Ligasová a je primárne venovaná mladým čitateľom. Autor prítomnému publiku
predstavil vybrané kapitoly z knihy, ktoré približujú významné historické fenomény regiónu
Orava. Venoval sa napr. Keltom, valašskej kolonizácii, zbojníctvu, nechýbali udalosti zo života
autora textu štátnej hymny Janka Matúšku, či vykreslenie pomerov na Orave po vzniku
Československej republiky. Podujatie spestrili ukážky z predstavovanej knihy v podaní Margity
Bezákovej a žiakov ZŠ Martina Kukučína. Z prítomných hostí s krátkym príhovorom vystúpili
zástupca dolnokubínskeho primátora Gustáv Turčina a predseda Miestneho odboru Matice
slovenskej v Dolnom Kubíne Vendelín Ťažandlák, ktorí vo svojich príspevkoch vyzdvihli prínos
diela Petra Hubu pre poznanie (nielen) regionálnych dejín. Publikáciu symbolicky uviedli do
života žiačky ZŠ Martina Kukučína kamienkami z rieky Orava.
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Dňa 29. októbra 2014 sa uskutočnilo na pôde Mesta Dolný Kubín slávnostné stretnutie pri
príležitosti vydania bulletinu „70 rokov SNP – činnosť partizánskeho oddielu Signál“. Táto
publikácia vydaná v roku 70. výročia SNP, stručne a výstižne mapuje protifašistický odboj na
Orave a činnosť partizánskeho oddielu Signál, ktorý pôsobil po potlačení SNP v oblasti
Chočských vrchov na oravskej i liptovskej strane. Ďalej predstavuje priamych účastníkov
partizánskeho odboja a členov partizánskej skupiny Signál, ich bojové cesty počas fašistickej
okupácie a tesne po oslobodení. Publikácia bude distribuovaná na školy a poslúži pri prehlbovaní
vedomostí žiakov a študentov na hodinách občianskej náuky a dejepisu. Ďalej bude poskytnutá
širokej verejnosti cez Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

O tom, že oravská príroda je naozaj jedinečná a výnimočná, sa mohli presvedčiť návštevníci
výstavy „Krásy a vzácnosti oravskej prírody“, ktorá sa uskutočnila od 4. novembra v
priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne. Časť výstavy patrí chráneným územiam.
„Informácie pribúdajú, kritériá sa prehodnocujú, takže aj v tejto oblasti dochádza k zmenám,“
povedala na vernisáži botanička Oravského múzea a spoluautorka výstavy Oľga Removčíková.
„V prípade Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava napríklad mnohých prekvapuje zonácia.
Celé územie je rozdelené do zón s určitým stupňom ochrany. V súvislosti so vstupom do
Európskej únie sa zas stretávame s chránenými vtáčími územiami a chránenými územiami
európskeho významu. Z hľadiska prírodovedeckej a ochranárskej a praxe sú rovnocennými
kategóriami ako klasicky známe parky, oblasti či rezervácie.“ Výstava priniesla aj aktuálny
zoznam chránených stromov na Orave, dokopy ich je 29. Najčastejšie je zastúpená lipa,
nasleduje dub, brest, smrekovec, jaseň, buk a tuja západná. „V niektorých lokalitách už chránené
stromy nenájdeme, a to z rôznych dôvodov,“ upozorňuje botanička. „Spomeniem topole v
Oravskom Podzámku alebo jaseň pri lesnej správe v Párnici.“ Vlk, rys a medvieďatko čakajú
návštevníka v najväčšej výstavnej miestnosti. „V depozite máme dve medvieďatá,“ hovorí
botanik a zoológ Peter Tomáň. „Jedno z nich pred niekoľkými rokmi zrazila Oravka, preparát je
inštalovaný v loveckom salóne na Oravskom hrade. Toto staršie zrejme uhynulo.“ Nielen les, ale
aj lúku, močiar a rašelinisko inštalovali pracovníci múzea vo Florinovom dome. Pripraviť verné
trojrozmerné prostredie nie je malina ani pre odborníkov. „Vďaka dlhoročnej práci ho máme v
očiach. Druhá vec je, že nie všetko sa dá vysušiť alebo preparovať. Dôraz kladieme na
charakteristické, dostupné a ľahko konzervovateľné prírodniny, ktoré na prvý pohľad naznačia, o
aké prostredie ide.“ „Keď sa zamyslíme nad tým, s čím sa v prírode stretávame, nie sú to vždy
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len krásy,“ hovorí Oľga Removčíková. „Možno niekedy urobíme výstavu o tom nepeknom, čo
človek v prírode necháva, aby sme si viac vážili to, čo sme dostali bez nášho pričinenia.“

Medzi obcami, kde sa občania nebojácne postavili na odpor nemeckej presile v auguste 1944
patrila aj dolnooravská obec Srňacie, ktorá je v dnes súčasťou Dolného Kubína. V tejto obci
operovala partizánska skupina Signál s veliteľom Emilom Kováčikom. Odtiaľto podnikali
diverzné akcie a v niekoľkých dreveniciach ošetrovali zranených partizánov. Pri príležitosti 70.
výročia SNP udelil Oblastný výbor SZPB v Ružomberku Čestné uznanie mestskej časti
Srňacie za zásluhy v národnom boji proti fašizmu a za rozvíjanie odkazu SNP. Ocenenie
odovzdal dňa 5. novembra 2014 tajomník ZO SZPB Ružomberok Štefan Novák zástupcovi
primátora mesta Dolný Kubín Gustávovi Turčinovi.
Bláznivú komédiu Viliama Klimáčka, umeleckého šéfa divadla GUnaGU, spisovateľa a
dramatika, „Nízkotučný život - nejem, nežijem, nemilujem" uviedlo divadlo dňa 05. 11. 2014 na
doskách Mestského kultúrneho strediska. Hra je určená tým, ktorí aspoň raz v živote chudli. Dej
sa odohráva v redukčnom sanatóriu so sprísnenou kontrolou tukov, glycidov a mastných kyselín.
Stretávajú sa v ňom tri ženy: Anita, redaktorka vydavateľstva, Ingrid, poslankyňa parlamentu
trpiaca bulímiou, a psychicky narušená Krista. Tri osobné problémy troch nešťastných žien sa
stávajú širšou výpoveďou o dnešnom Slovensku a predovšetkým o jeho „nízkotučnej morálke,
citoch a viere. Účinkovali: P. Polnišová, V. Horján, D. Abrahámová, A. Vargová a Z. Šebová.
V pondelok 10. novembra 2014 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka konala
prezentácia a zároveň i krst knihy Ľubomíra Schrameka „U mokrého lakťa“. Spomienková
akcia sa konala pri príležitosti siedmeho výročia jeho úmrtia. 133 stranovú knihu krátkych
príbehov zostavili Miro S. Líška a Juraj Lukáč.
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Študenti Obchodnej akadémie Daša Popelková, Libuša Removčíková a Michal Mužila
natočili dokumentárny film o udalostiach Novembra ´89 v Dolnom Kubíne. Pred kubínskym
publikom ho odprezentovali v pondelok 10. novembra v klube Garáž. V 21 minútovom filme
rozprávali svoje zážitky aj priami účastníci novembrových udalostí v Dolnom Kubíne. Študenti
film predstavili v Bratislave, v rámci oficiálnych osláv novembrových udalostí. Film bol
vytvorený v rámci projektu Nadácie Milana Šimečku Remember November.
Dve vernisáže výstav pripravila Oravská galéria na 13. november. Z radu podujatí, ktoré
galéria pripravila k významnému jubileu akademickej maliarky Márie Medveckej, poslednou v
roku 2014 bola krátkodobá reinštalácia stálej expozície z Galérie Márie Medveckej z Tvrdošína.
Dolnokubínska verejnosť mala možnosť po 30 rokoch opäť vzhliadnuť najrozsiahlejšiu kolekciu
diel „maliarky Oravy“, ktoré sú od roku 1979 vystavené v klasicistickej kúrii z 19. storočia v
Tvrdošíne. Výstava je doplnená o portrétne fotografie autorky v časovom horizonte od 40. po 80.
roky 20. storočia. Návštevník mal jedinečnú možnosť oboznámiť sa aj s históriou vzniku a
vydania bankovky v nominálnej hodnote 10 korún československých, ktorej autorkou
výtvarného návrhu bola práve Mária Medvecká. Pre návštevníkov boli pripravené hodnotné
publikácie Mária Medvecká – SPRIEVODCA po expozícii a PRÍBEHY – spomienky a
korešpondencia priateľov, ktoré vydala Oravská galéria v roku 2014 pri príležitosti 100. výročia
narodenia autorky. Príbehy z môjho života je názov výstavy o podmaľbách na skle významného
predstaviteľa insitného umenia, martinského rodáka Michala Škrovinu (nar. 1940). Výstava
mapuje viac ako päť desaťročí systematickej výtvarnej práce autora, ktorý popri svojom
civilnom povolaní architekta – urbanistu dokázal všetok svoj voľný čas venovať tvorbe obrázkov
na skle a tiež maľovaných drevených figúrok s najrôznejšími námetmi.
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Vo štvrtok 13. novembra 2014 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne
uskutočnil 10. ročník akcie Koncert pre mesto. Podujatie každoročne organizuje Základná
umelecká škola Ivana Ballu v Dolnom Kubíne a Mestské kultúrne stredisko. Účinkovala Ľudová
hudba Karola Hromádku, ako hostia Folklórny súbor Oravan Senior z Nižnej a Goralská muzika
Janoštínovcov zo Zuberca.

V nedeľu 16. novembra 2014 folklórny súbor Orava oslávil v mestskom kultúrnom
stredisku 15. výročie svojej existencie. Pre milovníkov folklóru pripravil pásmo folklóru a
ľudových tradícií, v ktorom účinkujúci zrekapitulovali vývoj súboru od jeho vzniku. Pri
príležitosti výročia vydali nové CD, ktoré pokrstila členka Lúčnice Mária Strapcová.
Viceprimátor mesta Gustáv Turčina odovzdal ďakovné listy členom súboru a poďakoval im za
doterajšiu reprezentáciu folklóru. Kyticu blahoprianí priniesli i hostia - folklórne súbory Lúčan,
Oravan seniori, Skorušina a súbor z Petrovian.
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Literárne múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne si 13. novembra
pripomenulo 60. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa v múzeu konal odborný seminár
k téme nášho najväčšieho básnika, ktorý otvorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária
Jagnešáková. Literárne múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne je najstarším
literárnym múzeom na území Slovenska. Expozícia približuje životné osudy, dielo a duchovný
odkaz básnika. Hodnotnou súčasťou zbierky sú aj básnikove osobné predmety a rukopisy
vybraných diel.

Dolnokubínski seniori si koncom novembra slávnostne prevzali certifikát za úspešné
absolvovanie kurzu, na ktorom sa naučili pracovať s počítačom. Zároveň sa konalo i celkové
ukončenie kurzov, ktoré prebiehali v rámci projektu Aktívne starnutie seniorov v meste Dolný
Kubín. Rad školení v rámci projektu odštartoval už koncom roku 2013. Kurzy orientované na
prácu s počítačom úspešne absolvovalo 90 seniorov. V rámci tohto projektu boli aj školenia
zdravej výživy, alternatívnej medicíny a dobrovoľníctva. Tieto kurzy ukončilo sto seniorov.
Celkové náklady na projekt Aktívne starnutie seniorov v meste Dolný Kubín predstavovali sumu
50 702,- EUR. Z tejto sumy spolufinancuje projekt mesto 5 percentami.
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Čierno-biely svet je názov tanečného divadla s príbehom zakázanej lásky, s ktorým vystúpil
v Mestskom kultúrnom stredisku dňa 30. 11. 2014 folklórny súbor Vranovčan z Vranova nad
Topľou. Príbeh odkrýva čierno-biele videnie sveta vo viacerých podobách.
V nedeľu 30. 11. sa v kostole Povýšenia sv. kríža uskutočnil v rámci festivalu Kubínska
hudobná jeseň koncert speváckeho zboru Adoremus z Vrábľov pod vedením Dušana Billa.
Program koncertu koncipoval z diel skladateľov 20. storocia - A. Tučapský, A. Pärt, A.
Schnittke. Vrcholom nedeľného koncertu bolo uvedenie Requiem od francuzskeho skladatela
Maurica Durufleho. V úlohe sólistov sa predstavili študenti Katolíckej univerzity Katedry hudby
Daniela Baňasová - mezzosoprán, Ivan Palovič - viola a Marcel Kapala – organ. Ivan Palovič je
oravskému publiku známy zo záverečného koncertu festivalu Oravaklasik, kde vystúpil ako
sólista. Riaditeľ festivalu Lukáš Turčina sa o Ivanovi vyjadril ako o poprednom virtuózovi hry
na violu, ktorý patrí k európskej špičke.
Kubínske akordy, zábavný pesničkový program, sa uskutočnili 7. decembra v Mestskom
kultúrnom stredisku. Hosťom večera bol Zdeněk Sychra.
Slávnostným vyhlásením výsledkov vyvrcholil 08. 12. popoludní v Oravskom kultúrnom
stredisku 11. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Zapojilo sa do neho
celkom 5057 detí z 311 škôl z Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Bulharska, Chorvátska a
Slovenska. Ako uviedla Júlia Šefčíková organizátorského Oravského kultúrneho strediska, v
takejto rozmanitej súťaži rozčlenenej do viacerých kategórií podľa použitých techník a veku
súťažiach sa nedá určiť absolútny víťaz. Popri 34 individuálnych oceneniach bolo udelených až
13 kolektívnych cien školám za vytvorené kolekcie. Zároveň zdôraznila hlavné poslanie už
tradičnej výtvarnej súťaže, ktorým je okrem vzácnej možnosti tvorivej konfrontácie deťom v
tejto uponáhľanej virtuálnej dobe pripomenúť čaro postupne sa vytrácajúcich klasických
pohľadníc, lebo nimi dokážeme veľmi potešiť našich blízkych. Pozitívnym zistením bola
kreativita mnohých výtvarných talentov, nové postupy, kombinovanie techník a materiálov. Na
druhej strane treba priznať, že sa očakávala väčšia kvalita, najmä od základných umeleckých
škôl.
9. medzinárodná prehliadka horských a adrenalínových filmov VIDMO 2014 sa uskutočnila
v dňoch 11.-13. decembra 2014 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.
Premietnutých bolo 41 horských a adrenalínových filmov z 12 krajín sveta v siedmich
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premietacích blokoch. K sprievodným podujatiam VIDMO 2014 patrili aj dve filmové
predstavenia pre školy, autorské výstavy regionálnych fotografov z nášho mesta i okolia a
nesúťažná výstava amatérskych fotografií s názvom MonteVízia 2014, ktorá je každoročnou
putovnou aktivitou horského festivalu Hory a Mesto Zvolen. Hosťom prehliadky bol známy
slovenský alpinista – Zoltán DEMJÁN so svojou prezentáciou „Od Pajštúna po Himaláje“.
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne si 9. decembra
pripomenulo zorganizovaním odborného seminára 175. výročie nezištného darovania rozsiahlej
knižnej zbierky vzdelanca Vavrinca Čaploviča z Jasenovej jeho rodnej Oravskej stolici.
Riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková spresnila, že zakladateľ originálnej Bibliotéky
Čaplovičiány zasvätil svoj život zbieraniu kníh a za 60 rokov na to vynaložil 63.455 zlatých a 23
grajciarov. Unikátnu zbierku tvorí 92.045 vzácnych dobových publikácií z prírodných,
spoločenských vied, beletrie, množstvo rukopisov, výtvarných diel, máp, atlasov a prvotlačí.
Spravovanie Čaplovičovej knižnice v pôvodnej budove postavenej pred storočím v centre
Dolného Kubína výhradne na tento účel nás napĺňa hrdosťou na tohto skutočne veľkorysého
človeka, ktorý myslel na vzdelávanie ďalších generácií. Preto sme v nej pred piatimi rokmi
zriadili a otvorili stálu expozíciu, aby pripomínala tento výnimočný počin, skonštatovala
Jagnešáková. Zároveň zdôraznila rastúci záujem širokej čitateľskej verejnosti o štúdium
vzácnych dobových publikácií.

Slávnostná vianočná akadémia s názvom Ruka v ruke naplnila 09. 12. 2014 sálu mestského
kultúrneho strediska. Viac ako 260 žiakov Základnej školy Martina Kukučína pripravilo program
na motívy rozprávky o Popoluške. Na javisku sa okrem rozprávkových bytostí predstavili aj
Karel Gott s Darinkou Rolincovou. Účinkujúcich počas takmer dvojhodinového programu plná
sála viackrát odmenila potleskom.
Vianočný koncert pripravila Súkromná základná umelecká škola Jánoš, elokované
pracovisko v Dolnom Kubín, 10. decembra v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska.
Predstavili sa žiaci tanečného a hudobného odboru, medzi nimi aj deti zo súkromnej základnej
školy s materskou školou Jánoš. V programe účinkovali Andrej Tomáš, Beáta Alžbeta
Tomaňová, Rebeka Kavuljaková, Adriána Chovancová, Michaela Matysová, Zuzana Hrkľová,
Klaudia Kavuljaková a Lenka Babinská. S ľudovými tancami sa predstavil tanečný odbor z
elokovaného pracoviska v Hruštíne. Uviedol dve tanečné choreografie - Na ľudovú nôtu a Do
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šašu koníčky, do šašu. Vo vstupných priestoroch MsKS prezentovali počas koncertu práce
žiakov výtvarného odboru SZUŠ Jánoš z Dolného Kubína.
Rozprávku o smutnej princeznej zahrali deťom v dolnokubínskych materských škôl členovia
Divadla bez opony z Banskej Bystrice. Predstavenie sa uskutočnilo v Mestskom kultúrnom
stredisku 10. 12. 2014.
V pondelok 22. decembra navštívili dolnokubínsku radnicu kubínski skauti z 53. zboru
Gentiana Dolný Kubín, aby primátorovi Romanovi Matejovovi odovzdali betlehemské svetlo
pre mesto Dolný Kubín. V utorok skauti rozložili podsadový stan v centre mesta odpaľovali
betlehemské svetlo okoloidúcim. Betlehemské svetlo dorazilo do Dolného Kubína 20. decembra
vlakom z Bratislavy, kde ho pre Slovensko symbolicky prijal prezident Andrej Kiska. Svetlo sa
odpaľuje z večného svetla v Bazilike narodenia Pána v Betleheme, ktoré podľa tradície prevezme
jedno dieťa z Rakúska, kde tradícia vznikla pred 25 rokmi. Svetlo privážajú do Viedne, odkiaľ
prostredníctvom skautov putuje do celého sveta. Svetlo pokoja, symbol a tiché prianie, aby sa
pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň
Betlehemského svetla v tomto predvianočnom období.
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4 EKONOMICKÝ ŽIVOT A CESTOVNÝ RUCH
Novým konateľom spoločnosti Aqua Kubín sa od 11. januára 2014 stal súčasný konateľ
Tehosu Ing. Stanislav Vilček. Mestské zastupiteľstvo ho poverilo vypracovaním ekonomickej,
technickej a právnej analýzy zlúčenia spoločností. Bývalý konateľ akvaparku Ing. Maroš Badáň
sa funkcie vzdal ku koncu roka 2013. Výberová komisia odporučila za jeho nástupcu Petra
Pačina z Ružomberku, ale poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli, že ním bude Stanislav
Vilček. Na ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanci neschválili prenájom akvaparku
spoločnosťou HB count z Bratislavy. Nezávislá komisia ekonómov ho totiž posúdila ako
nevýhodný pre mesto. Väčšiu nádej vkladajú poslanci do zlúčenia dvoch mestských spoločností.
„V minulosti niektorí záujemcovia hovorili, že by akvapark možno kúpili, keby sme im k nemu
ponúkli na predaj, prípadne prenájom Tehos, mestskú teplárenskú spoločnosť,“ povedal primátor
Roman Matejov. „Odmietli sme to, ale myslíme si, že ak by takto vedeli podnikať súkromné
firmy, prečo by sme to nevedeli my?“ O konečnom riešení rozhodnú poslanci na základe analýz,
ktoré vypracuje Stanislav Vilček s pracovníkmi Tehosu aj nezávislá komisia ekonómov.
Stanislav Vilček priblížil možné výhody tohto postupu. „Podľa predbežných analýz na základe
údajov z mesta by tento projekt mohol byť životaschopný, ale zatiaľ sme nemali úplné a presné
údaje. Urobíme audity na základe kompletných čísiel.“ Ekonomické motívy zlúčenia spočívajú
predovšetkým v úspore fixných nákladov. To, čo dnes robia dve spoločnosti samostatne,
napríklad riadenie, účtovníctvo, údržba a podobne, po zlúčení nebude nutné. Ďalej treba hľadať
také technické riešenia, ktoré zabezpečia zníženie energetickej náročnosti. V pondelok začali s
technickým auditom, ktorý sa bude týkať techniky, údržby a možných energetických opatrení.
„Čakáme na ochladenie, aby sme mohli urobiť meranie termovíziou, a po vyhodnotení spotreby
energií prijmeme opatrenia,“ povedal nový konateľ. Vilček upozornil na vysokú spotrebu
elektrickej energie. Aqua má ročnú spotrebu približne 1600 MWh, Tehos niečo viac ako 700
MWh. „Treba viac využiť to, čo je pripravené. Solárne kolektory nie sú namontované. Súčasťou
technického auditu je aj vybavenie všetkých vecí potrebných na odber podzemnej vody z
vlastnej studne, ktorá tam tiež je. Urobíme všetko preto, aby sa podzemná voda mohla v
akvaparku využívať.“ Prvé výsledky analýz budú známe do 31. marca. Radnica však až do
októbra tohto roku nemôže robiť žiadne majetkové zmeny, pretože až vtedy končí päťročné
obdobie, ktoré stanovila banka pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 169tisíc eur. Primátor Roman Matejov na zastupiteľstve upozornil, že ak by zlúčenie malo mať
negatívny vplyv na cenu tepla, neuskutoční sa. Rovnaký prísľub dal aj Stanislav Vilček. „Obidve
spoločnosti budú mať oddelené účtovníctva.“ Pozitívnou správou je, že Tehos splatí jeden úver v
roku 2016, čo so sebou prinesie zníženie ceny za teplo. „V roku 2018 splatíme ďalší úver a ak sa
nevyskytne nepredvídaná okolnosť, potom klesne cena tepla rapídne,“ hovorí Stanislav Vilček.
Konečné slovo pri ďalšom smerovaní spoločnosti Aqua Kubín a Tehosu budú mať nakoniec
poslanci mestského zastupiteľstva. Prípadné zmeny však bude musieť odsúhlasiť aj Prima banka,
ktorá poskytla mestu a Aque Kubín úvery vo výške 7,3 milióna eur.
Spoločnosť SKI PARK kvôli nevhodným snehovým podmienkam uzatvorila lyžiarske
stredisko Kubínska Hoľa od soboty 11. januára 2014 až do odvolania. Rovnako je na tom aj SKI
PARK Racibor, ktorý je zatvorený už od 5. januára, podobne až do odvolania.
V dňoch 16. – 19. januára bol areál brnianskeho výstaviska dejiskom 24. medzinárodného
veľtrhu priemyslu cestovného ruchu GO a 23. medzinárodného veľtrhu turistických možností v
regiónoch REGIONTOUR. Počas štyroch dní sa na ňom predstavilo 685 vystavovateľov z 18
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krajín sveta. Na najvýznamnejších veľtrhoch cestovného ruchu v Českej republike mal
zastúpenie aj región Oravy. Spoločný prezentačný stánok finančne zastrešili Mesto Dolný Kubín
a Obec Zuberec, po organizačnej stránke oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster
ORAVA. Typické regionálne špeciality ponúkané hosťom zabezpečili podnikateľské subjekty.
„Teší ma, že môžeme na takomto významnom podujatí prezentovať Oravu ako celok. Do príprav
sa aktívne zapojili viacerí členovia klastra, ktorí dodali propagačné materiály, ale najmä
konkrétne produkty služieb, napr. pobytové balíky. Klienti sú čoraz náročnejší, chcú za svoje
peniaze výhody, a tie im dokážeme ponúknuť. Regionálna karta zliav Oravapass ponúka zľavy u
25 subjektov z rôznych oblastí, od lyžiarskych stredísk cez kultúrno–historické pamiatky,
aquapark, ubytovacie a reštauračné zariadenia. Naším spoločným cieľom je, aby klienti na Oravu
nielen prichádzali, ale aby sa sem aj radi vracali,“ zdôraznil Maroš Badáň, predseda
predstavenstva Klastra Orava.

Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne je od januára úplne novou
príspevkovou organizáciou. Patria doň ústavy z Bratislavy, Košíc a Zvolena. O zmene rozhodlo
ministerstvo pôdohospodárstva. „Zriadenie organizácie sa uskutočnilo v súlade s vládnym
programom reformy verejnej správy ESO a požiadavkou na konsolidáciu verejných financií,“
povedala tlačová tajomníčka ministerstva Andrea Halászová. Do výberu generálneho riaditeľa
ústav povedie Alexandra Šlezárová z Bratislavy. „K iným personálnym zmenám zatiaľ nedošlo,
s výnimkou znižovania počtu pracovníkov v administratívnych a obslužných pozíciách,“
povedala Halászová. O novom riaditeľovi rozhodne výberové konanie, termín zatiaľ nie je
stanovený. „Všetky zmeny súvisiace s reorganizáciou ústavu by nemali mať vplyv na
zamestnanosť odborných pracovníkov,“ dodala tajomníčka. „Znižovanie administratívnych a
obslužných pozícií bude pokračovať.“
Budúce zdravotné sestričky už takmer rok využívajú zrekonštruovaný internát obchodnej
akadémie v centre mesta, zdravotnícky ostal prázdny. „Budovu bývalého internátu označili za
prebytočný majetok a odporúčali ju na odpredaj,“ povedala Hana Danová, hovorkyňa Žilinského
samosprávneho kraja. Krátko po vyprázdnení začali po meste kolovať fámy, že sa do nej
nasťahujú Rómovia. Zástupcovia župy aj dolnokubínskej samosprávy to popreli. Je pravdou, že
možnosťou získania sa zoberala komisia sociálnych vecí a zdravotníctva pri dolnokubínskom
mestskom zastupiteľstve. Nie pre Rómov, ale seniorov, ktorí sa vedia o seba postarať,
nepotrebujú stálu opatrovateľskú službu, no ich súčasné bývanie v byte či rodinnom dome je pre
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nich zbytočne veľké, a teda aj drahé. „Ak by sme budovu získali bezodplatne alebo výmenou
majetku, viem si predstaviť, že by tam boli mestské nájomné byty,“ povedal primátor Roman
Matejov. Mesto nakoniec od tohto projektu upustilo. O trojposchodovú budovu s 37 troj- a
štvorposteľovými izbami so sociálnym zariadením na chodbách prejavil záujem Gerhard
Hunčaga. Jeho manželka vlastní lekáreň, ktorá má prenajaté priestory na prízemí internátu. O
svojich plánoch s využitím budovy zatiaľ rozprávať nechcel, ale rozhodne vie, čo tam nebude.
„Môžem všetkých ubezpečiť, že Rómovia tam bývať nebudú.“ Za budovu a pozemky zaplatil
337-tisíc eur. Peniaze poputujú do obnovy prístrojovej techniky v župných nemocniciach. Hana
Danová upresnila ich využitie. „Nakúpime sterilizátor a ostatnú prístrojovú techniku pre
Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou v Trstenej aj zriadenie verejnej lekárne v tejto
nemocnici. Financie poslúžia aj verejnej lekárni v Oravskej poliklinike Námestovo.“ O tom, kam
a na aký účel použijú zvyšné peniaze, rozhodnú poslanci krajského zastupiteľstva.
Jubilejný 20. ročník medzinárodného veľtrhu ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe v
dňoch 30. 01. – 02. 02. 2014 predstavil 387 vystavovateľov z 24 krajín sveta. Spoločný stánok
regiónu Oravy zastrešila oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster Orava. Kým expozície
väčšiny vystavovateľov pozostávali z materiálov ako hliník alebo plast, Orava stavila na klasickú
ľudovú drevenicu. „Keďže je zima, prezentujeme najmä ponuku našich najvýznamnejších
lyžiarskych stredísk. Kubínska hoľa, Zuberec - Spálená či Vasiľovská hoľa majú veľmi dobré
renomé, a aj keď v súčasnosti ponúkajú lyžovačku na umelom snehu, snažia sa ďalšími službami
a cenou vyjsť v ústrety návštevníkom,“ povedal Vladimír Klocok zo Ski Parku Kubínska hoľa.
Stánok Oravy ponúkal záujemcom možnosti na aktívne strávenie voľného času po celý rok. V
propagačných materiáloch figurovali ubytovacie a stravovacie zariadenia, lyžiarske strediská,
aquapark, kultúrno-historické pamiatky a zaujímavosti, wellness a fitness možnosti alebo čoraz
populárnejší kemping a cyklotrasy. „Podľa priania návštevníka vieme nastaviť konkrétne
pobytové balíky a zaujímavý program. Stále lákame aj na krásnu prírodu, ľudovú kultúru,
technické pamiatky, športové možnosti alebo tradičné jedlá," povedal starosta obce Zuberec
Vladimír Šiška. „Myslím, že kvalita služieb v našom regióne išla hore, čoho dôkazom sú hostia,
ktorí sa k nám radi vracajú.“ Okrem spoločnej propagácie ponúkala oravská drevenica na veľtrhu
aj typické regionálne špeciality.

Pred šiestimi rokmi bolo v najväčšom oravskom meste 32 telefónnych automatov. Rok
predtým dokonca o 18 viac. Keďže namiesto telefonovania slúžili ako reklamné plochy, a zabrať
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im dali aj vandali, po vlaňajšku ostali dva. A na celej Orave štyri. „Dávno som automat
nevyužila, ale myslím si, že v núdzi môže poslúžiť,“ myslí si Iveta z Tvrdošína. „Mali by
fungovať aspoň v mestách na autobusových a vlakových staniciach. Napríklad v Rakúsku to
takto funguje. Využívajú ich hlavne cudzinci.“ Počas minuloročnej celoslovenskej redukcie
verejných telefónnych automatov vychádzala spoločnosť Slovak Telekom najmä z využiteľnosti
jednotlivých prístrojov. „Prihliadalo sa aj na špecifické lokality, kde ich umiestnenie má naďalej
opodstatnenie napriek nárastu využívania mobilných sietí,“ povedal zástupca spoločnosti Tomáš
Palovský. Informáciu, koľko prístrojov odstránili na Orave, nemá k dispozícii. Uvádza, že pred
desiatimi rokmi ich bolo na Slovensku viac ako 16-tisíc. Nechali dvesto, plánujú ich
prevádzkovať aj napriek tomu, „že už nemáme túto povinnosť“. V Dolnom Kubíne sú dva
automaty, na Radlinského a Nemocničnej ulici. Ďalší je na internom oddelení trstenskej
nemocnice a posledný v novoťskom domove dôchodcov. Priemerný výnos na jeden automat je
niekoľko eur mesačne. „Pričom prevádzkové náklady sa môžu vyšplhať až ku stovkám eur z
dôvodu porúch alebo poškodení,“ dodal Palovský. Spomienky na telefonovanie z búdok či
automatov na budovách dnes vyvolávajú úsmev. „Zápalkou sme zdvihli okienko Vhoďte minci,
hodili korunu, a mali sme nonstop kredit. Vytočili sme vari 15-miestne číslo do Rakúska a
počúvali sme pesničky,“ spomína Štefan z Dolného Kubína. „Ešte by som ho možno doma
našiel.“ Časy bez mobilov, kedy bolo treba zháňať drobné a modliť sa, aby fungovala karta,
nechýbajú ani Dolnokubínčanke Márii. „Niekedy to bola sranda, hlavne, keď ste sa s niekým
nepochopili. Ja na linke u rodičov, priateľ pri búdke v meste. Ja, že príde, on, že ja prídem. Jeden
nechodil, druhý nechodil. On sa vybral k našim, ja do mesta. Štyri hodiny sme sa nevedeli
stretnúť. Dnes vám človek stojí pred nosom a voláte mu, kde je.“ Andrej najviac využíval
telefónne búdky na vojne. „Zavolal som do susedov, ktorí mali pevnú linku, aby šli po mamu, že
zavolám za hodinu. Čakával som na pive.“ Mobil mu uľahčil život, no vidí aj nevýhody. „Slovo
stratilo váhu. Teraz každý povie, dobre, ale ešte ti zavolám. Keď sme sa večer na pive dohodli,
že ráno ideme na poľovačku alebo na ryby, tak to platilo. Teraz ja síce vstanem, no kamarát
zavolá, že nejde, lebo je chorý. Vďaka mobilu má každý rezervu. Nič neplatí na sto percent.“
V sobotu 22. februára pripravili Turistická informačná kancelária, Komisia regionálneho
rozvoja, cestovného ruchu a služieb pri mestskom zastupiteľstve a Mesto Dolný Kubín štyri trasy
bezplatných prehliadok mesta s výkladom sprievodcov pri príležitosti 8. ročníka Svetového dňa
sprievodcov cestovného ruchu. Prvý okruh bol venovaný 175. výročiu darovania Čaplovičovej
knižnice, druhý histórii literárnych dejateľov v meste pod názvom Túry do literatúry. Tretí okruh
bol zorganizovaný v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, jej riaditeľ Peter
Huba 35 účastníkov oboznámil s Dolným Kubínom a Oravou v 19. storočí, a poslednou bola
osvedčená trasa minimúzeom židovskej kultúry a židovským cintorínom pod vedením pani
Albíny Pánikovej. Celkovo sa akcie zúčastnilo 108 účastníkov.
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Vďaka priaznivému počasiu mesto v tomto roku začalo s jarným upratovaním o pár
týždňov skôr, ešte v prvej polovici marca. Okrem aktivačných pracovníkov sa pod hlavičkou
mesta o poriadok stará aj ďalších 23 pracovníkov na dohodu cez Úrad práce a niekoľko ľudí je
zamestnaných cez Zákon o obecnom zriadení. Samospráva takýmto spôsobom udržiava mesto
čisté, pomáha ľuďom v hmotnej núdzi a zároveň od štátu za nich dostáva príspevok. Peniaze
budú použité na nákup pracovného materiálu a pracovných pomôcok pre aktivačných
pracovníkov. Okrem čistenia verejných priestranstiev aktivační pracovníci v meste vykonávajú
aj drobné údržbárske práce, jednoduché administratívne úkony a pomocné práce v materských
školách. V tomto roku navyše využili priaznivé zimné počasie a zrealizovali náterové práce na
zastávkach, zábradlí a zvodidlách, či zrekonštruovali nádoby na separovaný odpad.
Správcom mestských nájomných bytov je Tehos. Starosti mu robia hlavne neplatiči.
Bytovka na Ťatliakovej ulici č. 1783 má 24 bytov. Dlžná čiastka ku koncu januára dosahuje až
27-tisíc eur. Zlá situácia je aj v dome na ulici Ľ. Štúra 2297, kde je 66 bytov a viac ako 25tisícová dlžoba. Okrem toho, nájomníci v tomto dome spôsobujú veľké škody na majetku. „V
spoločných priestoroch kradnú žiarovky, kľučky, poškodzujú poštové schránky, vypínače,
dvere,“ hovorí Vojtech Važan z Tehosu. Záujmy Tehosu háji advokátska kancelária. Peniaze
vymáha súdnou cestou od 23 dlžníkov. Dvaja dostali tento rok výzvu na vypratanie bytu. Jeden z
nich má niekoľkotisícový dlh. V byte býva, napriek tomu, že má už niekoľko rokov neplatnú
nájomnú zmluvu. „Už dávno sme ho vyzvali na vypratanie bytu do 48 hodín, ďalší vývoj závisí
od právnych zástupcov mesta a správcu,“ hovorí Jozef Gruchalák, vedúci odboru sociálnych vecí
mestského úradu, ktorý má na starosti bytovú politiku. Niektorí ľudia zneužívajú možnosť
splátkových kalendárov. Jeden dlhoval takmer štyritisíc eur za byt na Ťatliakovej ulici. Prejavil
ochotu splácať ju mesačne po 50 eur. Na základe toho sa dostal do druhého bytu na ulici Ľ.
Štúra, kde ku koncu minulého roku vyrobil ďalší, takmer päťstoeurový dlh. Jozef Gruchalák
tvrdí, že nájomné bývanie na Slovensku je v kríze. Žiadosti podávajú občania v horšej sociálnej
situácii. „Žiadne mesto a obec nájomné bývanie nechce.“ Podľa neho má na tejto situácii časť
viny Tehos. „Nájomníkom sme nepredĺžili zmluvy, lebo neplatili, preto majú ísť z bytu von.
Zariadiť to má Tehos. Nemal by robiť správu bytov, lebo je to obchodná spoločnosť zriadená
prioritne na výrobu tepla. Ako výrobca tepla má konflikt záujmov. Rokoval som so správcami,
ktorí by za pár eur robili správu tak, ako sa má.“ Vedúci sociálneho odboru upozornil, že každý
nájomník zložil niekoľkomesačnú zábezpeku. „Máme k dispozícii 47-tisíc eur. Ak niekto neplatí
za nájom, nemáme problém ju uvoľniť.“ „Ani najlepší správca nedokáže riešiť problémy
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nájomných bytov, ak mu v tom ich vlastník nepomôže, dokonca mu situáciu sťažuje tým, že do
nájomných bytov umiestňuje sociálne prípady,“ odmieta obvinenia konateľ Tehosu Vladimír
Vilček. V zmluve o správe je uvedené, že vlastník si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých
úkonoch súvisiacich so správou, pričom správca ich môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka.
„Každý mesiac upozorňujeme, vypisujeme, predkladáme správy o dlžníkoch, návrhy na riešenie,
ale vlastník ani raz nedal súhlas k radikálnemu riešeniu. Všetci vieme prečo. Je jednoduchšie
nechať Tehos trápiť sa s neplatičmi, ako potom riešiť ich sociálnu situáciu. Momentálne sa s
Jozefom Gruchalákom zhodneme len v jednom, že Tehos by nemal robiť správu bytov. Aj tu
však vieme, prečo nie je vôľa zmeniť to. Všetkým, okrem Tehosu, totiž táto situácia vyhovuje.“
Nájomné neplatia Rómovia aj bieli, ale podľa obyvateľov majú problémy so správaním hlavne
Rómovia. „Pred deviatimi rokmi som tu chodila ku vnukovi do krásnej bytovky,“ hovorí jedna z
nájomníčok na ulici Ľ. Štúra. „Dnes tu bývam a je to hrozné. Hluk, psie výkaly na chodbe, smeti
a voda vyhadzované von oknom. Za deň dokážu zničiť všetko, čo správca opraví. Možno je na
vine to, že je tu veľa Rómov na kope.“ Pridal sa obyvateľ susednej bytovky 2296. „Aj malé deti
nadávajú ako starí chlapi. Slovo poriadok väčšine z nich nič nehovorí.“ Jeho slová potvrdil
majiteľ realitnej kancelárie Pavol Kohár. „V tejto lokalite sa byty predávajú ťažko. Majiteľ musí
ísť s cenou dole približne o desať percent. Jednou z príčin je práve mestská nájomná bytovka.“
Aj obyvateľka ďalšej bytovky číslo 2295 nie je spokojná. V lete sa tu strhla hromadná bitka.
„Dvaja Rómovia napadli dvoch bielych, ktorí ušli do bytu. Rómovia rozbili sklo na vchodových
dverách. Keď nastal krik, okamžite sa tu zbehlo veľa Rómov. Čo zmôžete proti takej presile?
Situáciu prišli riešiť policajti na troch autách.“ Názory sme získali pod podmienkou, že
neuvedieme meno. Všetci sa báli pomsty, ale zároveň povedali, že niektoré rómske rodiny sú
slušné a vzorové. Jozef Gruchalák poukazuje na ďalšieho vinníka. „Mesto nemá plán rozvoja
bývania. Kedysi fungoval systém integrácie. Rómovia, ale aj rodiny so slabšími príjmami bývali
roztrúsení po celom meste. Integrovali sa bez problémov.“ Potom ich sústredili do bytovky 1786
na ulici Ťatliaka, ktorú zničili. Stala sa z nej mestská ubytovňa Nádej, prestupná stanica z
krízového systému bývania Kotva k nájomným bytom na ulici Mládežníckej, J. Ťatliaka 1783/4,
Ľ. Štúra alebo M. Hattalu. „Tí, ktorí splnia podmienky a platia si záväzky, sa tam dostanú,“
hovorí Jozef Gruchalák. „O pridelení bytu rozhodne komisia.“ Jednou z možností, ako vec riešiť,
je podľa neho predaj nájomných bytov. Za utŕžené peniaze by mohli nakúpiť byty vo viacerých
lokalitách mesta. Problémoví obyvatelia by mali šancu asimilovať sa. Možno by to zvládli.
Obidve strany, Tehos a sociálny odbor, sa stretnú s vedením mesta a budú sa snažiť zmeniť
nelichotivú situáciu.
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Peter Kršák, bývalý spolumajiteľ televízie Nova, investuje v Dolnom Kubíne dva milióny
eur do výstavby športovo regeneračného a medicínskeho centra. Na brehu Oravy pri zimnom
štadióne sa objavili pracovné stroje. Prví prišli pracovníci firmy, ktorá robí vrty. Pomáha im
prútikár Roman Romaňák z Klina. „Vŕtať budú do približne stometrovej hĺbky, pretože v týchto
miestach sa voda nachádza.“ Investor chce hlboké vrty využiť na tepelné čerpadlo, ktoré mu
pomôže znížiť náklady na vykurovanie. Jeden a pol milióna eur bude stáť výstavba budovy
centra, zvyšok zariadenie a vybavenie. Súčasťou bude ambulancia odborného lekára internistu so
zameraním na šport a funkčnú diagnostiku. Nemala by chýbať reštaurácia s miestnosťou pre
semináre trénerov a športovcov ani stála expozícia fotografií významných športovcov z Oravy.
Skalolezci budú mať k dispozícii dve steny, milovníci vody požičovňu raftových člnov. Možno
pribudne letné kino. Komplex poskytne zo začiatku zamestnanie pre desiatich ľudí, v prípade
rozšírenia služieb sa ich počet zvýši dvojnásobne. Ak pôjde všetko podľa plánu, po kolaudácii v
decembri 2015 bude zariadenie slúžiť obyvateľom celého regiónu.
Klaster Orava začiatkom marca zmenil sídlo kancelárie. Priestory Mestského úradu v
Dolnom Kubíne vymenil sa budovu Strednej odbornej školy obchodu a služieb v centre mesta.
Oblastná organizácia cestovného ruchu bude takto ľahšie dostupná pre turistov a zároveň do
svojich služieb zapojí aj žiakov Hotelovej akadémie. Klaster Orava je oblastná organizácia
cestovného ruchu, ktorej hlavným cieľom je rozvoj turizmu na Orave. V súčasnosti má 28
členov. Medzi ne patria mestá a obce, podnikateľské subjekty, školy a záujmové združenia.
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Na zasadnutí Združenie miest a obcí dolnej Oravy (ZMODO) 25. februára v Párnici sa
zástupcovia samosprávy venovali aj školstvu. Dolný Kubín vytvoril podmienky na stabilizáciu
firiem v priemyselnej zóne,“ povedal primátor Dolného Kubína Roman Matejov. „Ďalšou
podmienkou rozvoja je dostatok kvalifikovaných pracovníkov. Za posledných 25 rokov sa
rozbilo technické vzdelávanie.“ Jeho slová potvrdil Vladimír Toman, riaditeľ spoločnosti Miba
Sinter Slovakia, ktorá je so 720 zamestnancami najväčším zamestnávateľom dolnej Oravy.
„Situácia vo vzdelávaní je katastrofálna. Nefungujú základné ani učňovské školy, gymnáziá a
vôbec nehovorím o vysokých školách.“ Podľa neho do roku 2000 všetci zamestnávatelia čerpali
zo starého systému. „Teraz neexistuje žiadna poriadna učňovka. Zmizla v Oravskom Podzámku
aj Istebnom. Názor, že za nás budú robiť ľudia pri počítačoch, je totálny omyl. Kvalitný murár sa
má lepšie ako nezamestnaný vysokoškolák.“ Podpredseda ZMOS-u Jozef Turčány pridal
niekoľko čísiel. „V súčasnosti máme 14 800 absolventov pedagogických škôl a päťtisíc
politológov a sociológov. Župy majú v rukách už štyri roky nástroj na regulovanie vzdelávania,
ale nerobia to.“ Pomôcť môže školský zákon, podľa ktorého by gymnázium mala byť výberová a
nie náborová škola. Na gymnázium by mal ísť žiak zo základnej školy s priemerom známok do
2. Do 2,75 môže ísť na maturitné odbory a nad 2,75 na učňovské. „Ale stále nie je vôľa zaviesť
to do praxe.“ „Trvá dva roky, kým z absolventa školy urobíte pracovníka, ktorý je ako tak
schopný samostatne pracovať,“ hovorí Vladimír Toman. Dôvodov je viacero. „Za posledné roky
v základnom školstve takmer vymizla praktická školská príprava a naše školské dielne nie sú
vybavené na aktuálnej úrovni ako vo firmách,“ hovorí Adriana Bellová, riaditeľka Strednej
odbornej školy polytechnickej v Kňažej. Preto Miba podporuje viac ako 40 študentov tejto školy.
Poskytla im štipendium závislé od prospechu, platí za prax a po skončení školy garantuje prácu
na dva roky. Študenti chodia na prax aj do firmy Kajo Metal. Klauke okrem pláce za prax pridala
aj motivačný bonus za vzornú dochádzku. „Záujem o túto spoluprácu už prejavil aj Johnson
Controls a Nikro,“ pokračuje riaditeľka. S podporou firmy Miba študuje maturant Vladimír
Chmara. „Som spokojný. Počas praxe pracujem ako nástrojár na CNC stroji. Dostanem za to
zaplatené a počas prázdnin ma uprednostnili medzi záujemcami o brigádu.“ Študenti školy v
Kňažej absolvujú počas štvorročného štúdia, v závislosti na odbore, približne 1300 hodín praxe.
Vladimír Toman opísal situáciu v Rakúsku. „Naša materská firma má učilište, v ktorom sú učni
dva mesiace v škole a osem mesiacov na praxi vo firme. Nie je problém stretnúť mladú, peknú
blondínu, ktorá obsluhuje CNC stroj lepšie ako muž.“ Na záver požiadal starostov o pomoc pri
propagácii čierneho remesla na základných školách a nábore žiakov na učňovské odbory.
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„Chýba pozitívna propagácia. Radi umožníme exkurzie do nášho závodu. Cielene obchádzame
ministerstvo školstva aj kraj, aby sme obnovili tradíciu učňovského školstva. Ale v prvom rade
potrebujeme záujemcov o tento druh zamestnania.“

Rapídny úbytok posledných zvyškov súvislej vrstvy technického snehu na zjazdových
tratiach v polovici marca definitívne uzatvoril nie príliš vydarenú zimnú sezónu v lyžiarskom
stredisku na Kubínskej holi. „Určite si nikto z tejto brandže nepamätá na takúto skutočne veľmi
zlú zimu," povedal Ľubomír Cimrák, predseda predstavenstva prevádzkovateľskej spoločnosti.
„Jednak bolo málo prírodného snehu, a nebolo ani vytrvalejších mrazov na výrobu technického
snehu. Počasie vplývalo nepriaznivo aj na lyžiarov, ktorí akoby neverili, že sa v takýchto
poveternostných podmienkach dá lyžovať." Aj dostatočná kapacita technického zasnežovania
vyžaduje trvalý mráz viacero nocí po sebe. „Táto zima nám to umožnila iba dvakrát, na rozhraní
novembra, decembra a potom pár dní vo februári, no vzápätí prišlo výrazné oteplenie. Kvalita
snehu trpela a bolo ho čoraz menej." Medziročný pokles návštevnosti a úzko súvisiacich tržieb
odhadol približne na viac ako jednu tretinu. „Budeme mať čo robiť, aby sme všetkých
kmeňových zamestnancov udržali do začiatku ďalšej sezóny. S trochou trpkej irónie možno
povedať, že na niečo bola táto katastrofická zima dobrá. Stanovila východiskovú základňu pre
nasledujúce sezóny, že asi už nemôže byť horšie a môže sa to už len zlepšovať."
V dňoch 7.– 9. apríla t.r. zorganizovala oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster
ORAVA pracovnú cestu pre poľských partnerov z Jurajskiej turistickej organizácie. V 16člennej delegácii boli majitelia hotelov, cestovných kancelárií, touroperátori, novinári a
zástupcovia samosprávy z okolia mesta Zawiercie. „S našimi poľskými priateľmi máme
podpísanú dohodu o spolupráci a vzájomnú pomoc pri propagácii. Počas troch dní sme pre nich
pripravili program, v rámci ktorého mali možnosť spoznať prírodné aj historické krásy Oravy,
kultúru, ponuku služieb v cestovnom ruchu, konzultovali sme optimálne nastavenie pobytových
balíkov a podobne,“ uviedol predseda predstavenstva Klastra ORAVA Maroš Badáň. Členovia
poľskej delegácie navštívili a bližšie spoznali lyžiarske strediská, aquapark, Oravský hrad,
ubytovacie zariadenia, kemp, vyskúšali si splav na pltiach, ochutnali tradičné oravské jedlá.
Zástupcovia stredných škôl prebrali možnosti spolupráce pri výmenných pobytoch študentov v
zariadeniach cestovného ruchu či medzinárodných projektoch. „Môžem povedať, že sme boli
skutočne očarení. Počnúc prírodou, komplexnou ponukou možností na strávenie voľného času,
úrovňou služieb, až po ústretovosť a všade veľmi milý personál. Nepociťovali sme rečovú alebo
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kultúrnu bariéru, práve naopak. Som presvedčený, že pre našich ľudí je región Oravy veľmi
zaujímavý, máme to k vám blízko, spoločne popracujeme na marketingu, aby sa Orava dostala
viac do povedomia Poliakov,“ zhodnotil návštevu Oravy Wojciech Dziąbek, podpredseda rady
Jurajskiej turistickej organizácie.

Príďte, u nás sa nestratíte. Reč je o spoločnom webovom portáli Vsetína a Dolného Kubína,
ktorý bol spustený koncom februára a ktorý financuje Európska únia. „Jeho cieľom je
prezentovať mestá ako destinácie cestovného ruchu,“ povedala Monika Ďaďová z
dolnokubínskej turistickej informačnej kancelárie. „Podľa mňa je to prvý ucelený turistický
portál o dolnej Orave.“ Od konkurencie sa chce odlíšiť turistickými cieľmi prepojenými s
mapou. „Aj cielenou propagáciou a prezentáciou, ktorá je zadarmo. Jednoduchým, časovo a
lokálne neobmedzeným prístupom k editácii bude web lepšie propagovať a ponúkať produkty
cestovného ruchu.“

Takmer rok trvalo poslancom mestského parlamentu, kým povolili konanie farmárskych
trhov. Neskoro. Dolný Kubín predbehli iné mestá. Hlavným cieľom je dať domácim
pestovateľom, chovateľom a výrobcom priestor na predaj svojich produktov a naopak
gurmánom, aby vo svojej kuchyni využívali pravé slovenské výrobky. V Liptovskom Mikuláši,
Prievidzi, Poprade, Zvolene, Banskej Bystrici aj Martine sa trhovníci objavili začiatkom apríla.
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Každý deň v inom meste. Pôvodne mali byť aj v Dolnom Kubíne, ale neprišli. „Na rokovaní
mestského zastupiteľstva 16. decembra minulého roka poslanci schválili prenájom časti
pozemkov na Námestí slobody v prospech spoločnosti Farmárske trhy za cenu štyristo eur
mesačne,“ hovorí prednosta mestského úradu Vladimír Adamec. „Následne sme spoločnosť
požiadali o spracovanie trhového poriadku. Do konania februárového mestského zastupiteľstva
sa tak neudialo. Pri urgencii nám oznámili, že spoločnosť má v okolí mesta Dolný Kubín
problém nakontrahovať dostatok predajcov, preto ruší celú jednu vetvu trhov so šiestimi
mestami, medzi ktoré patria aj Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo.“ Úplne iné
stanovisko poskytol organizátor a konateľ Vladimír Novotný. „Dolný Kubín riešime od marca
minulého roku. Pokiaľ sa páni poslanci rozkývali, inde zareagovali oveľa promptnejšie a dohodli
sme sa so šiestimi mestami. Osobne mi to je ľúto, lebo Orava by si zaslúžila niečo také mať.“
Upozornil na rozdielne prístupy miest a poslancov. V Žiline a Čadci im trhy nedovolili
organizovať. V Dolnom Kubíne najskôr pýtali 1500 eur, potom zľavili na štyristo, bratislavskej
radnici stačí dvadsať eur. „Netreba hádzať flintu do žita,“ hovorí Vladimír Novotný. „Máme
rozpracované ďalšie mestá. Kubín by sme dovybavovali rýchlo.“ Vykresal iskierku nádeje. S
termínom to je už horšie. „Možno to stihneme ešte tento rok.“
Do Dolného Kubína pricestovali v nedeľu 27. apríla 2014 slovenskí a nemeckí študenti
Katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Cieľom ich
trojdňovej návštevy je overenie nadobudnutých teoretických znalostí o našom regióne priamo v
praxi formou konzultácií a rozhovorov s vedúcimi pracovníkmi subjektov cestovného ruchu.
Študenti počas svojho poznávania navštívia okrem Dolného Kubína aj Tvrdošín a Zuberec.
Dátum začiatku realizácie projektu jún 2011, dátum ukončenia jún 2013. Slová a čísla sú
napísané na tabuli pri hasičskej stanici v Dolnom Kubíne. Projekt sa týka rekonštrukcie starej a
výstavby novej stanice. Hasiči ju mali vyžívať už desať mesiacov. Zatiaľ však stojí len hrubá
stavba. „Ak chceme, aby naši hasiči podali kvalitný výkon, musia mať podmienky na oddych a
prípravu,“ povedal Jozef Púčik, okresný riaditeľ profesionálnych hasičov. „Terajšie priestory
nepatria ani medzi štandard.“ Dôvodom je viac ako 50-ročná budova. Situáciu mala výrazne
zlepšiť jej rekonštrukcia a výstavba novej. Po získaní 1,2 milióna eur z eurofondov vyhrala
výberové konanie firma Euro-Building. „Okamžite po začiatku výstavby nastali problémy,“
povedal okresný riaditeľ. „Viac sa nepracovalo, ako pracovalo. Ľudia sa neustále menili. Pre
výraznú nekvalitu prác sme stavbu dvakrát zastavili.“ Situácia sa zhoršovala a ministerstvo
vnútra vypovedalo v marci minulého roku so zhotoviteľom zmluvu. „Dôvodom je podstatné
porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy a hlavne bezdôvodné predlžovanie času plnenia,“
píše sa v stanovisku riaditeľa krajských hasičov Jaroslava Kapusniaka. Zo stanoviska krajského
riaditeľa sme sa dozvedeli, že od vypovedania zmluvy sa ministerstvo vnútra snaží prevziať od
zhotoviteľa nedokončenú stavbu a spracovať podklady na dokončenie. V súčasnosti prebieha
proces verejného obstarávania. Z toho dôvodu bude predĺžená aj doba uskutočnenia.
Doteraz sa na stavbe preinvestovalo približne 20 percent rozpočtu. Dolnokubínski hasiči sa
obávajú, že situácia sa skomplikuje, termíny nestihnú a ministerstvo bude musieť peniaze vrátiť.
„Ak sa tak stane, čaká nás dlhý boj o peniaze zo štátneho rozpočtu, a keďže tých nikdy nie je
dosť, netrúfam si odhadnúť, kedy a kto stavbu dokončí,“ hovorí Púčik. S Euro-Buildingom sa v
poslednej dobe spájajú negatívne informácie. „Nie sme jediní, ktorí majú s touto firmou
problémy,“ hovorí Púčik. Dôkazom je prístavba a rekonštrukcia Oravskej knižnice v Dolnom
Kubíne. Výberové konanie na jej zhotoviteľa vyhral tiež Euro-Building. Prevzali si stavenisko,
ale stavať nezačal. Preto Žilinský samosprávny kraj súťaž zrušil a vypísal novú. Nový zhotoviteľ
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teraz dobieha stratený čas. Má šťastie, lebo teplá zima mu praje. Ako dopadne stavba hasičskej
stanice, nie je isté. Treba dúfať, že ju postavia rýchlejšie ako námestovskú. Rozhodnutie o jej
výstavbe padlo v roku 1999. Využívať ju začali až minulý rok, teda o 14 rokov neskôr.
V dňoch 6. – 7. mája pripravila oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster ORAVA
odborno–jazykové preškolenie personálu turistických zariadení na zlepšenie komunikačných
zručností. Dejiskom workshopu bol Hotel Green na Kubínskej holi. „Na základe požiadavky
našich členov, podnikateľov v cestovnom ruchu, sme pripravili cyklus školení, ktorých cieľom je
skvalitnenie úrovne personálu, ktorý prichádza do styku s návštevníkmi. Ide o intenzívny kurz, v
ktorom pracujú maximálne desaťčlenné skupiny pod dohľadom lektora. Všetky témy vychádzajú
z praxe, komunikácia v anglickom jazyku sa zameriava na každodenné situácie, propagáciu
služieb a regiónu Oravy,“ uviedol predseda predstavenstva Klastra ORAVA Maroš Badáň. Po
marcovom workshope ide už o druhé takto koncipované odborné podujatie konané v tomto roku.
Predbežne je naplánovaný ešte jeden vzdelávací modul, podľa záujmu zorganizuje Klaster
ORAVA aj ďalšie podobne koncipované podujatia.
Na mestskom zastupiteľstve v septembri 2013 poslanci schválili predaj budovy bývalej
základnej školy Nemocničná spoločnosti cata-Real za 300-tisíc eur. Mesto sa tak po niekoľkých
rokoch hľadania kupca zbavilo nadbytočného majetku. Cata-Real za školu doteraz nezaplatila,
lebo nevlastnila pozemky okolo nej. „Potrebujeme ich, aby sme mali k budove prístup,“ hovorí
majiteľ spoločnosti Ivan Tittel. Na mestskom zastupiteľstve 24. 04. 2014 jej požiadavke poslanci
vyhoveli a schválili predaj pozemkov s výmerou 5270 metrov štvorcových za 30 eur za meter, čo
predstavuje celkovo 158-tisíc eur. Ivanovi Tittelovi sa suma nepáči. „Mesto novým
geometrickým plánom oddelilo pozemky od budovy a teraz chce od nás takú vysokú sumu.“
Spolu s tristotisíc eurami za budovu by mal radnici zaplatiť 458-tisíc eur. Zdalo sa, že všetko je
na najlepšej ceste, pretože poslanci do zmluvy vsunuli podmienku, že celú sumu musí záujemca
vyplatiť do 45 dní, inak bude predaj neplatný. Zostávalo už len vyriešiť, čo s dvanástimi
súčasnými nájomníkmi. Desať má výpovednú lehotu jedno- alebo trojmesačnú. „Ostali dve
problémové zmluvy,“ hovorí Jaroslav Láštic, vedúci právneho odboru mesta. „S Katolíckou
univerzitou sme sa už dohodli. Odíde zároveň s koncom semestra, v ktorom by sme zmluvu
vypovedali.“ Najväčší problémom je zmluva so spoločnosťou Integrita, ktorá prevádzkuje
ubytovňu. Za mesto ju v roku 2010 podpísal bývalý primátor, za Integritu vtedajší majiteľ.
Zmluva je podpísaná na desať rokov. Mesto dostáva 206 eur mesačne bez energií, čo je
primerané. Neprimerané sú ďalšie podmienky. Nájomné si nájomca môže predĺžiť o ďalších
desať rokov a mesto to musí rešpektovať. V prípade ukončenia zmluvy je mesto povinné
zostatkovú cenu investovaných nákladov refundovať. V súčasnej dobe to je 7300 eur. Mestský
úrad môže zmluvu vypovedať len v prípade, ak prenajímateľ neplatí dlhšie ako päť mesiacov, ale
výpoveď bude platná až posledný deň v roku. Keby sme išli do extrému, tak ak by prenajímateľ
neplatil od septembra, výpoveď by dostal až v decembri nasledujúceho roku, teda po 16
mesiacoch od porušenia zmluvy. Najväčší problémom je však zmluvná pokuta. „Mesto by
muselo pri nedodržaní zmluvy zaplatiť pokutu vo výške nájomného, ktoré sa malo vyplatiť za
desať rokov, čo je 23 987 eur,“ vysvetľuje Jaroslav Láštic. Integrita sídli v budove štyri roky. Za
ten čas zaplatila nájomné približne desaťtisíc eur. Keby jej mesto vypovedalo zmluvu, muselo by
zaplatiť pokutu takmer 24-tisíc eur. Nový majiteľ Integrity Peter Jonák rokoval s mestom.
„Urobili sme ústupok, lebo naším zámerom nie je mestu škodiť, ale pomáhať. Nechceme
odstupné. Nejde nám o zisk, ale aby sme fungovali.“ Spolu s občianskym združením SNE, ktoré
je tiež v škole a úzko spolupracuje s Integritou, dostali ponuku na presťahovanie do blízkej
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budovy bývalej materskej škôlky, ktorá je v zlom stave. Využívať by ju mohli dvadsať rokov za
nájomné jedno euro. „Ponuku sme prijali s tým, že mesto dá materiál na opravu strechy, my
prispejeme prácou,“ hovorí Peter Jonák. „Podieľali by sme sa aj na ďalších úpravách. Investovali
by sme pritom do budovy, ktorá je majetkom mesta.“ Na mestskom zastupiteľstve celú situáciu
vysvetlil štatutár SNE Pavol Strežo. „Rozmýšľajme, či o niekoľko rokov nebude viac detí a my
nebudeme potrebovať materskú škôlku,“ povedal poslanec Metod Kulich. „Kde dáme deti, keď
tam bude ubytovňa?“ Ľubomírovi Bláhovi sa zmluva o prenájme škôlky zdala nevýhodná pre
mesto aj pre nájomcu. Poslanci nakoniec neschválili presun SNE a Integrity do škôlky. Nastala
patová situácia. Mesto potrebuje predať budovu aj pozemky, má kupca, ale nedokáže sa
dohodnúť s nájomníkmi. „Nájomný vzťah komplikuje investície do budovy a náš podnikateľský
zámer,“ hovorí Ivan Tittel, ktorý chce zo školy urobiť domov sociálnych služieb pre seniorov.
„Budeme čakať, ako sa vyvinú ďalšie rokovania.“ Na ťahu je teraz radnica, pretože firme cataReal už začala plynúť 45-dňová lehota na vyplatenie 458-tisíc eur, ale tá budovu s nájomníkmi
nechce. Do úvahy prichádza mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Peter Jonák potvrdil, že s
mestom a poslancami sú ochotní rokovať, ale zo svojich požiadaviek už viac spustiť nechcú.
„Ustúpili sme a pritom sme nemuseli.“ Primátor Roman Matejov zhodnotil situáciu triezvo.
„Musíme si sadnúť za stôl so všetkými zúčastnenými stranami a nájsť čo najrýchlejšie riešenie.“

Mesto Dolný Kubín v spolupráci s dopravcom SAD LIORBUS, a. s., pripravili pre
občanov mesta viacero akcií. Keďže Medzinárodný deň detí pripadol na nedeľu, deti a mládež
od 6 do 15 rokov mohli v piatok 30. máj 2014 cestovať v MAD v Dolnom Kubíne bezplatne.
Ďalšia akcia je naplánovaná na koniec školského roka. Jednotkári vo veku od 6 do 15 rokov
budú môcť v deň odovzdávania školských vysvedčení (27. 06.) a nasledujúci víkend (28. a 29.
júna 2014) cestovať s MAD bezplatne. Tretia akcia je určená pre seniorov nad 70 rokov a
držiteľov preukazov ŤZP. Tí budú môcť bezplatne cestovať s MAD dňa 1. októbra 2014.
Dolný Kubín vrátane jeho mestských častí osvetľuje 2084 svietidiel verejného osvetlenia.
V rokoch 2002 až 2008 bolo zrekonštruovaných takmer šesťsto svetelných bodov. V
nasledujúcom roku sa obnovy dočkalo ďalších sedemsto. V minulom roku dosiahli náklady na
verejné osvetlenie 170-tisíc eur, z nich 32-tisíc išlo na údržbu, ostatné na elektrickú energiu. „V
zlom technickom stave máme 234 svetelných bodov,“ povedal Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru
dopravy na mestskom úrade. „V dezolátnom stave je osvetlenie od železničného priecestia do
Záskalia. Vymeniť treba takmer sto svietidiel popri Orave medzi cestným mostom a lavicou pre
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chodcov na Bysterci.“ Rekonštrukcia sa má celkovo týkať 235 svetelných bodov, ku ktorým by
malo pribudnúť ďalších 52 nových. „Odstránime tmavé kúty na uliciach.“ Z dôvodu zvyšovania
ceny elektrickej energie a vysokých nákladov na údržbu, chce radnica postupne prejsť na LED
svietidlá, ktoré sú v porovnaní s klasickým svietidlom s výbojkou podstatne šetrnejšie k
životnému prostrediu a majú približne o 50 percent nižšiu spotrebu. Životnosť LED
osvetľovacích telies je viac ako 50-tisíc prevádzkových hodín, čo je približne 12,5 roka. „Ďalšou
výhodou je možnosť bodovej regulácie intenzity osvetlenia, čo opäť prispeje k nižšej spotrebe v
nočných hodinách.“ Mesto si chce zobrať na rekonštrukciu úver vo výške 300-tisíc eur. Pri
úspešnej realizácii má možnosť získať z eurofondov nenávratný finančný príspevok vo výške až
20 percent, ale za desať rokov aj tak preplatí úver o 35-tisíc eur. „Inej cesty, ako osvetlenej LED
svietidlami, však niet,“ dodal Kosmeľ.

V utorok 3. júna sa v Dolnom Kubíne začala dvojdňová Medzinárodná výstava komunálnej
stavebnej a transportnej techniky. Akciu zorganizovala firma KOBIT-SK s. r. o., ktorá je
najväčším výrobcom a dodávateľom zariadení na letnú a zimnú údržbu ciest a komunikácií na
Slovensku. Hoci podujatie bolo primárne venované odbornej verejnosti, zúčastnila sa ho aj
laická verejnosť, ktorú zaujímajú moderné cestné stroje a zariadenia. Súčasťou akcie boli
praktické ukážky činnosti vystavených exponátov.
Na Slovensku je približne 40-tisíc registrovaných výťahov, na Orave zhruba štyristo.
Väčšina z nich má už po dobe životnosti udávanej výrobcom, ale svoju úlohu stále plnia.
Obyvatelia bytoviek Na Sihoti, Športovcov a na Aleji slobody v Dolnom Kubíne využívajú
výťahy, ktoré patria medzi najstaršie na Orave. „Na niektorých motoroch nájdete štítok s
dátumom výroby 1964,“ hovorí Michal Molnár, spolumajiteľ firmy Elvys, ktorá sa stará o viac
ako 150 výťahov. „Ale ak sa o ne majitelia starajú, robia pravidelnú údržbu, idú spoľahlivo a
ticho.“ Jeho spoločník Stanislav Laštík upozornil, že na veku až tak nezáleží, aj keď väčšina
výrobcov udáva životnosť 20 až 25 rokov. „Staré stroje možno prežijú nové. Výrobca kedysi
všetko predimenzoval. Materiálom sa nešetrilo. Bola to poctivá práca. Teraz je všetko vyrátané
tak, aby to vydržalo, ale nedajú tam nič naviac.“ Výhodou starých strojov je možnosť opraviť či
vymeniť aj malú súčiastku. „V nových sa všetko mení v blokoch, čo opravu predražuje,“ hovorí
Molnár. „Podľa údajov výrobcu niektoré staré už dožívajú svoj druhý život, ale stále sa dá na ne
spoľahnúť.“ Počas dvadsaťročnej praxe výťahára sa Stanislav Laštík stretol s kadečím. „Nápisy
sú síce neestetické, ale bezpečnosť neohrozia. Horšie sú neoprávnené manipulácie s ovládacím
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panelom či bezpečnostnými poistkami.“ Osobitnou kapitolou sú výťahové šachty. Našli v nich
odpad najrôznejšieho druhu. Najkurióznejší prípad riešili v Tvrdošíne Medvedzí. „V
trinásťposchodovej bytovke sme v šachte našli železnú posteľ. Vyzerala primerane pádu z
vyššieho poschodia." V zaseknutej kabíne znervóznie takmer každý. Dobrú spomienku nemá na
taký prípad čašník z istého hotela. Po šichte sa viezol nákladným výťahom do podkrovia. Kabína
sa zasekla, ostal v nej do rána. Vonku mrzlo, dnu takmer tiež. Výrobcom udávaná nosnosť má
vždy rezervu, takže pretrhnutie lana či preborenie podlahy nehrozí. S preťažením sa spájajú iné
nepríjemnosti. Výťah pri pohybe nadol nedokáže zabrzdiť v pásme otvárania dverí a zasekne sa.
Vedela by o tom hovoriť partia siedmich mladých ľudí z Tvrdošína. Natisli sa do kabíny pre tri
osoby. Po vyslobodení išli do susednej bytovky a situácia sa opakovala. „Keď ich náš
spolupracovník druhýkrát dostal von, takmer ho zbili.“ Partia budúcich medikov znefunkčnila
výťah v dolnokubínskej nemocnici. Dvanásť ich čakalo na pomoc. „Nechápem, ako môžete
študovať vysokú školu, keď neviete čítať,“ čudoval sa dozorca výťahu. „Veď je tu jasne
napísané maximálny počet osôb šesť a nosnosť 500 kilogramov.“ Nie vždy je na vine pasažier.
Aj Stanislav Laštík sa niekoľkokrát zasekol. Mal výhodu, že vedel, čo má robiť. „Raz mi
pomohla gramofónová platňa, ktorou som odistil dvere, druhý raz starý občiansky.“ V zime býva
vyhriata kabína v bytovke veľkým lákadlom. Stanislav Laštík opisuje jednu z mnohých príhod.
„Niekoľko dní po sebe mi každé ráno volali z bytovky na Bysterci, že im nejde výťah. Vždy,
keď som prišiel, fungoval. Nakoniec sme zistili, že bezdomovec využíval kabínu veľkého
výťahu ako spálňu. Večer do nej vliezol, vyviezol sa na najvyššie medziposchodie, stlačil
tlačidlo stop, otvoril vnútorné dvere a spokojne spal do rána. Keď ho zobudili nadávky, zbalil sa
a kým som prišiel, ušiel.“ Nepríjemné skúsenosti majú s bezdomovcami v dolnokubínskej
nemocnici. Majú šestnásť výťahov, z toho štrnásť funkčných. Niektoré sa dajú použiť len s
kľúčom, ale bezdomovci skrinku rozobrali a spojili drôty. „Výťahy sú náročný priestor pre
upratovačky. Ľudia v nich nielenže kreslia nezmývateľnými farbami, ale aj vykonávajú potrebu.“
Nové výťahy už musia mať nielen vnútorné dvere, ale aj telefón a núdzové osvetlenie. Pri
starých stačí, ak spĺňajú normu z doby, kedy ich dali do prevádzky. „Výťah má obrovskú silu,“
upozorňuje Michal Molnár. „Ak sa vám medzi dvere a kabínu dostane ruka, či noha, môžete o ňu
prísť.“ Pozor aj na šály a psov na vodítku.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 26. 06. 2014 vzbudil záujem verejnosti najmä
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach nájomného bývania v mestských
114

bytoch. Keďže Mesto dlhodobo eviduje vysoké pohľadávky voči nájomcom a zároveň vníma
stupňujúce napätie v susedských vzťahoch na sídlisku Brezovec, radnica sa rozhodla pristúpiť ku
zmenám. S účinnosťou od 14. 07. 2014 musí žiadateľ o nájomný byt spolu s osobami, ktoré s
ním budú žiť v spoločnej domácnosti v nájomnom byte najmä preukázať výšku príjmu, pričom
spoločný príjem nesmie byť nižší ako 1,3 násobok životného minima takto spoločne
posudzovaných osôb. Zároveň musí mať žiadateľ alebo jeho manžel/ka bezprostredne pred
dátumom doručenia žiadosti nepretržitý trvalý pobyt na území mesta po dobu dlhšiu ako 2 roky.
Pri posudzovaní žiadosti sa prihliada na to, aby žiadateľ a aj osoby, ktoré s ním budú žiť v
spoločnej domácnosti v nájomnom byte, nemali voči mestu a správcovi nájomných bytov žiadne
záväzky po lehote splatnosti. Posudzuje sa, či neužívali nájomný byt vo vlastníctve mesta v
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo internými predpismi bytového
domu, ďalej či žiadateľ je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo iného
objektu určeného na trvalé bývanie, nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu alebo
stavebníkom objektu určeného na trvalé bývanie. Žiadateľ je povinný vopred uhradiť finančnú
zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného, najmenej však vo výške 100,-- EUR. Len v
prípade splnenia uvedených a ďalších podmienok budú žiadatelia zaradení do poradovníka. Až
podľa schváleného poradovníka budú uzatvárané nájomné zmluvy.
Poslanci mestského zastupiteľstva tiež posudzovali možnosť zlúčenia mestských
spoločností Tehos a Aqua Kubín. Názory na zlúčenie dvoch firiem sú rôzne. Mesto aj konateľ
obidvoch spoločností ju obhajujú, ekonómovia varujú pred komplikáciami. Vlastníkom
akvaparku je mestská spoločnosť Aqua Kubín. V roku 2013 hospodárila so stratou 131-tisíc eur.
Mesto jej tento rok pomôže sumou 757-tisíc eur, no podľa predpokladu by aj tak mala dosiahnuť
stratu 105-tisíc eur. Mestská teplárenská spoločnosť Tehos je naopak prosperujúci podnik, ktorý
za minulý rok dosiahol zisk 221-tisíc eur. Odhad na rok 2014 je zisk 142-tisíc. Na ostatnom
mestskom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali ich zlúčením. „Ide len o zámer, nie samotné
zlúčenie,“ povedal primátor Roman Matejov. Poslanci mali k dispozícii stanoviská dozorných
rád, audítorov a nezávislej finančnej komisie. Analýzu vypracoval aj konateľ Tehosu Stanislav
Vilček s vedúcou finančného odboru mesta Gabrielou Paušlyovou. „Analýza preukázala, že
zlúčenie oboch spoločností je výhodné nielen pre obe spoločnosti, ale aj pre ich vlastníka. Ak by
došlo k zlúčeniu v roku 2014, mesto by ušetrilo na dotácii takmer 83-tisíc, v roku 2015 ďalších
85-tisíc.“ Na plate prepusteného údržbára, účtovníčky a odmene konateľa sa má usporiť 41-tisíc
eur. „Nový ekonomický celok má nielen väčší majetok, ale sa stáva pre potenciálnych veriteľov
menej rizikový, z čoho vyplýva výhodnejšia rokovacia pozícia pri čerpaní nových úverových
zdrojov s výhodnejšími podmienkami,“ píše sa v správe. Opačný názor má komisia nezávislých
odborníkov. „V súčasnosti sa nedá jednoznačne konštatovať, že nový ekonomický subjekt bude
mať po zlúčení lepšie pozície voči investorom a úverovým zdrojom. Podľa nášho názoru sa
situácia bude vyvíjať tak, že rating teraz prosperujúcej firmy Tehos sa bude po zlúčení
systematicky zhoršovať. Celková hodnota Tehosu sa zníži. Je potrebné si uvedomiť, že majetok
Aqua Kubín je založený v prospech bánk a spoločnosť spolu s úverom mesta je vysoko zadlžená.
Z toho dôvodu sa vyjednávacia pozícia novej spoločnosti voči bankám, respektíve potenciálnym
investorom zhorší,“ píše sa v ich správe. Poslanec Ján Šimún poukázal na medzery v analýze
Stanislava Vilčeka. „Nebolo v nej uvedené nič nové. Po pol roku už bude treba vedieť povedať,
čo prípravná fáza priniesla. Ak chceme niekoho presviedčať, že to bol dobrý krok, musíme
argumentovať.“ Zdenka Poracká žiadala Stanislava Vilčeka, aby potvrdil, že zlúčenie nebude
mať vplyv na cenu tepla. „Cenotvorba tepla prebieha podľa vyhlášky, ktorá stanovuje, čo môže a
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nemôže ísť do ceny tepla. Pôjdu tam len náklady, ktoré súvisia s výrobou tepla. Nemôžeme
porušiť vyhlášku,“ odpovedal konateľ Tehosu. Primátor Roman Matejov sa snažil odstrániť
akékoľvek pochybnosti o smerovaní teplárenskej spoločnosti. „Pokiaľ tu budem a aj poslanecký
zbor, nedovolíme, aby sa niekto na Tehose priživoval,“ povedal na záver. „Tehos ostane
mestský.“ Poslanci nakoniec jednohlasne schválili zámer zlúčenia. „Môžeme začať robiť
konkrétne veci,“ povedal Stanislav Vilček. „Nastáva fáza analýz, rokovaní, porovnávania, či to
je realizovateľné a výhodné. Záverečné slovo budú mať banky.“
V meste počas mesiaca júl pribudli tri prístrešky pre cyklistov. Jeden je na Bysterci pri
ihrisku s umelou trávou, ďalšie na Beňovej Lehote a na Kubínskej holi. Prístrešky sú
vybudované na úsekoch vyznačených cyklotrás. Budú slúžiť cyklistom a turistom na oddych,
občerstvenie a štúdium cyklomáp, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti. Výstavba je financovaná z
rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja so
spolufinancovaním mesta vo výške 2 400,-- EUR.

Mierna a suchá zima sa priaznivo odrazila aj v peňaženkách Dolnokubínčanov. V uplynulej
sezóne na kúrení ušetrili spolu 144 000,-- EUR, ktoré im mestská teplárenská spoločnosť Tehos
vrátila na preplatkoch. Rovnako optimistické sú v tomto smere aj vyhliadky do budúcna.
Výrazné znižovanie ceny tepla vo fixnej zložke môžu Kubínčania očakávať už za dva až štyri
roky, kedy Tehos splatí všetky svoje úvery, za ktoré bolo rekonštruované tepelné hospodárstvo v
meste.
Dolnokubínska samospráva začiatkom leta v mestskej časti Záskalie vytvorila novú
oddychovú zónu s detským ihriskom. Ďalšie hracie prvky pribudli aj na detských ihriskách na
Veľkom Bysterci a na Medzihradnom. Všetky investície boli zrealizované v spolupráci s
mestskými výbormi. Mestský výbor Veľký Bysterec prispel aj finančne, a to sumou 700,-- EUR.
Nákup a osadenie hracích prvkov stál radnicu 8 300,-- EUR. Hracie prvky, ktoré mesto na
ihriskách osadilo tento týždeň, spĺňajú všetky bezpečnostné a zdravotné normy. Mesto má v
správe dovedna 19 detských ihrísk. Na ich údržbu a čistenie vynakladá približne 25 000,-- EUR
ročne.
Priemer až podpriemer, tak hodnotí tohtoročnú včelársku sezónu Peter Juriňák, predseda
námestovskej organizácie Slovenského zväzu včelárov. S tristo členmi a tromi tisíckami
včelstiev patrí k najväčším na Slovensku. „Pre zlé počasie sme nezachytili malinu,“ vysvetľuje
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Juriňák. „Na prelome apríla a mája, kedy bolo teplo, nás zachránila medovica zo smrekov
tvorená voškami. Vidíte, aké je počasie, ani z lipy moc nebude. Koncom júla ešte môže byť
znáška z vŕbky malolistej a komonicy lekárskej, opäť však záleží od počasia.“ Do konca sezóny
ostáva ani nie mesiac, od polovice augusta sa včielky začínajú prikrmovať na zimu. „Je to naozaj
podpriemerný rok, na príčine je chladná jar,“ povedal Pavol Kozáčik, predseda trstenskej
včelárskej organizácie, ktorý na rodinnej farme obhospodaruje do 150 včelstiev. Aj keď je medu
menej, zvýšiť cenu za kilogram neplánuje. „Narobíme sa, ale pre dôchodcu je veľa aj súčasných
šesť eur.“ Ani najlepší, ani najhorší - tak hodnotí rok Ján Haluška z Leštín. Zvykol mávať 50
rodín, dnes ich má 24. „Jar vyzerala vynikajúco, znášky pokazili dažde. Neviem, z čoho včely
zobrali med, keď ovocné stromy nestáli za nič.“ Napriek tomu má Leštinčan dôvod na radosť.
Na taký hustý med, ako tento rok, si nepamätá, a to včelári päťdesiat rokov. „Nie a nie vytiecť.
Bolo 28 stupňov, keď sme ho stáčali. Slnko svietilo priamo na medomet, no tieklo z neho tri
hodiny. To keď si natriete na chlebík, to je niečo.“ Cena sa kilogram domáceho prírodného
sladidla sa na Orave pohybuje od šesť do deväť eur. Leštinský včelár, ktorý zatiaľ stočil
približne 150 kilogramov, zmenu nepredpokladá. „Aspoň ja ju meniť tento rok neplánujem.“
Tak ako vlani, aj tento rok je leto a jeseň v Dolnom Kubíne v znamení mnohých
rekonštrukčných a stavebných prác. S tým sú spojené aj určité obmedzenia pre chodcov i
motoristov. Starší vek a prirodzené opotrebenie majetku mesta, ako i nárast počtu motorových
vozidiel si vyžadujú potrebné investície. Mesto má podrobne spracovaný prehľad o stave
komunikácií, chodníkov, zariadení, ihrísk, objektov aj s finančným ohodnotením potrebných
nákladov na rekonštrukciu. Lokality, v ktorých budú prebiehať stavebné práce v letných a
jesenných mesiacoch: ul. Aleja Slobody, nástupný ostrovček a okolie; spojovací chodník z ul.
Radlinského po ul. Aleja Slobody popri banke; ul. Na Sihoti, chodník pri OC Kocka; ul.
Chočská, výstavba parkovacích plôch; ul. Nemocničná, rozšírenie verejného osvetlenia pri
lekárni; Mokraď, prístavba domu smútku; Kňažia, rekonštrukcia oplotenie a spevnených plôch v
areáli školy; ul. Športovcov, skatepark za zimným štadiónom;
ul.
Mierová,
výstavba
parkovacích plôch; Medzihradné, ul. Hamuljaka, odvodnenie; Kňažia, ul. Komenského,
odvodnenie I. etapa; prepojovací chodník z ul. Športovcov na ul. SNP cez areál ZUŠ a MŠ;
Beňova Lehota, rozšírenie verejného osvetlenia pri IBV; Malý Bysterec, rozšírenie verejného
osvetlenia pri dome smútku; ul. Obrancov mieru, chodník; areál MŠ za MsKS, strecha, pergola,
chodník; areál MŠ, ul. Na Sihoti, strecha, pergola a ul. Timravina, Nábrežie Oravy rekonštrukcia verejného osvetlenia – odstránenie havarijného stavu. K týmto lokalitám môžu
ešte v priebehu roka pribudnúť ďalšie kde budú mesto alebo súkromní investori realizovať
jednotlivé investičné zámery.
Jaroslav Sloboda sa výrobe píšťal a fujár venuje už dlhé roky. Pred niekoľkými rokmi pod
jeho vedením Japonci Šigeki Iida a Noriaki Jošida vyrobili píšťalu koncovku. V dňoch 28. - 30.
júla na Oravu zavítal 19-ročný študent medzinárodných vzťahov Hank, vlastným menom Chen
Jing Jie, z Taiwanu. Aj on chcel koncovku. Hank už strednú Európu navštívil. Pred rokom sa v
Čechách v tábore staral o autistické deti. Keď videl video s píšťalou koncovkou na internete,
rozhodol sa, že si po ňu príde na Slovensko. A nielenže príde, ale ju aj vyrobí. „Taiwan má
tradičné hudobné nástroje pochádzajúce z Číny alebo Japonska,“ hovorí Hank. „Máme podobnú
píšťalu, ako je koncovka, ale fúka sa do nej nosom.“ Hankova matka je priateľka manželky
Martina Podstaveka, pracovníka slovenského veľvyslanectva v Japonsku. Práve Podstavek
zabezpečil kontakt spomínaných Japoncov na Jaroslava Slobodu. Ochotne pomohol aj mladému
Taiwancovi. Hank na vlastnoručne vyrobenej píšťale zahral ľudovú pesničku Červené jabĺčko.
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Na Hanka čakala v Dolnom Kubíne 60 centimetrov dlhá palička z bazy čiernej. „Už som vyrábal
stôl a stoličku, ale hudobný nástroj nie,“ hovorí Hank. „Obavy, že by som nezvládol výrobu
píšťaly, som nemal, lebo mám dobrého učiteľa. Musel som dávať veľký pozor, aby som niečo
nepokazil. Niektoré veci by sa už nedali opraviť.“ Pod vedením Jaroslava Slobodu brúsil, vŕtal,
dlabal, vyrezával, maľoval, lakoval. Po troch dňoch práce držal v rukách poctivú slovenskú
koncovku, na ktorej zahral ľudovú pesničku Červené jabĺčko. Zvládol to rýchlo aj preto, lebo vie
hrať na husliach a klavíri. Dnes už na koncovke hrá na ďalekom Taiwane.

Návštevníci Oravy poznali doteraz regionálnu kartu zliav pod názvom Oravapass. Jej
nástupkyňa Orava Card prináša od mesiaca júl viacero noviniek. Najvýznamnejšou zmenou je,
že ju môžu využívať nielen návštevníci Oravy, ale aj domáci obyvatelia. Túto možnosť
neponúkajú žiadne podobné zľavové karty na Slovensku. „Oravci sa podieľajú na turistickom
ruchu, preto sme nerovnosť medzi turistami a domácimi odstránili,“ hovorí Maroš Badáň,
predseda predstavenstva Klastra Orava. Každý záujemca pri registrácii zaplatí jednorazovo päť
eur, pričom do formulára uvedie meno, priezvisko, krajinu, dátum narodenia, e-mail. „Pri
používaní karty získame prehľad o spôsobe jej využitia a zložení klientov,“ hovorí Maroš Badáň.
„Elektronickú poštu využijeme na posielame aktuálnych zmien, noviniek, zliav.“ Predchádzajúca
karta poskytovala len dlhodobé zľavy. Orava Card umožňuje zľavy meniť podľa potreby
poskytovateľov prakticky denne. „Novinka sa objaví v systéme do piatich minút a obratom je o
nej informovaný každý majiteľ karty aj návštevník webovej stránky,“ hovorí Maroš Badáň.
Doteraz sa do systému prihlásilo 14 poskytovateľov zliav. Patrí medzi ne Hotel Tatrawest v
Zuberci. Majiteľ karty zaplatí menej za obed, saunu, prenájom bicykla, kongresovej miestnosti,
tenisového kurtu. V zime pribudnú služby spojené s lyžovaním. „Je to jedna z možností, ako
pritiahnuť ľudí ku nám,“ hovorí Patrik Matištík z Tatrawestu. „Zľavy budú jednotné pre
všetkých bez rozdielu bydliska. Zákazníci, ktorí využijú naše služby častejšie, dostanú naviac
vernostné zľavy.“ Maroš Badáň spomenul ďalších poskytovateľov. „Záujem prejavili lyžiarske
strediská, akvaparky, reštaurácie, penzióny, hotely, športoviská, adrenalínové zariadenia,
kultúrne a historické inštitúcie a pamiatky.“ Výšku zľavy si určí každý sám. Najvyššiu, 40percentnú ponúka Tília kemp Gäceľ, ktorý je zároveň aj predajcom kariet. Záujemcovia si ju
môžu kúpiť aj v TIK-u v Zuberci, dolnokubínskom akvaparku, lyžiarskom stredisku Ski Zábava
Hruštín a kancelárii Klastra Orava v Dolnom Kubíne, ktorý je zakladateľom regionálnej karty
zliav Orava Card.
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Lyžiarske strediská, hotely, aquaparky, kúpele a organizácie cestovného ruchu zo severu
Slovenska sa od 11. do 14. augusta 2014 prezentovali v Estónsku, Litve a Lotyšsku na sérii
workshopov, ktoré pripravili tamojšie cestovné kancelárie a agentúry. Cieľom týchto aktivít je
otvoriť dvere turistom z pobaltských krajín na Slovensko. „Obyvatelia Estónska, Litvy a
Lotyšska o nás vedia málo. Aj preto naše prezentácie a propagačné materiály tamojších
touroperátorov prekvapili. Mali záujem najmä o zimné balíky, t.j. lyžovačku a kúpele, resp.
aquaparky. Ponúkli sme však podstatne viac možností na strávenie voľného času a v našom
prípade aj výhody spojené s použitím regionálnej karty zliav Orava Card, ktorá umožňuje čerpať
zľavy vo všetkých hlavných strediskách zimnej a letnej turistiky,“ uviedol Maroš Badáň,
predseda predstavenstva Klastra ORAVA, oblastnej organizácie cestovného ruchu. Neznalosť je
iba jedna stránka mince, tou druhou bolo až donedávna chýbajúce letecké spojenie Pobaltia so
Slovenskom. Aj v tomto smere sa blýska na lepšie časy. Od 13. decembra t.r. k nám začne lietať
pravidelná letecká linka medzi Popradom a Rigou v intervale raz týždenne. Prevádzkovať ju
bude letecká spoločnosť Air Baltic a letisko Poprad–Tatry. Linka umožňuje následné zaujímavé
prepojenia na lety do Moskvy, St. Petersburgu či Helsínk. „Keď som v septembri minulého roka
nastúpil do funkcie, často som počúval požiadavky občanov Lotyšska a Litvy, ktorí by sa k nám
radi chodili lyžovať, no nemajú vhodné letecké spojenie. Spojiť tieto krajiny so Slovenskom
prostredníctvom leteckej linky sa okamžite stalo jednou z mojich priorít. Som rád, že sa to
podarilo zrealizovať, a verím, že to bude fungovať,“ skonštatoval slovenský veľvyslanec v
Lotyšsku Peter Hatiar, ktorý sa workshopu v Rige osobne zúčastnil. Túto sezónu by malo na
Slovensko pricestovať 1 300 turistov z Pobaltia, v nasledujúcej sezóne 1 500 a v ďalšej 1 800.
Všetky tri krajiny sú súčasťou Európskej únie, odpadá teda vízová povinnosť, v Lotyšsku a
Estónsku navyše tiež platia eurom. Podľa Maroša Badáňa je lákadlom aj dobre riešená doprava:
„Z letiska v Poprade sú u nás turisti za dve hodiny. Naše zariadenia a lyžiarske strediská sú plne
konkurencieschopné, veľa sa v nich investovalo. Tohto roku napr. pribudne v lyžiarskom
stredisku Zuberec–Spálená moderná šesťmiestna lanovka, ktorá výrazne skráti lyžiarom cestu na
svah, dokončuje sa wellness časť Hotel Green na Kubínskej holi a Hotela Orava v Srňacom.“
Podľa Maroša Badáňa sú všetky hlavné lyžiarske strediská na Orave pripravené prijať hostí z
Pobaltia. Veľa závisí od prvej skúsenosti a spokojnosti klientov. Náš región má na to, aby
pritiahol individuálnych aj skupinových dovolenkárov celoročne.
Mesto Dolný Kubín malo viac ako 20-tisíc obyvateľov v čase, keď sa tam nachádzali
kasárne a jeho súčasťou boli aj mestské časti Vyšný Kubín a Bziny. Po odchode vojska a
osamostatnení dvoch mestských častí počet obyvateľov už toto číslo nedosiahol. V tomto roku
klesol na 18 960. Od januára tohto roku do 21. augusta umrelo v meste 91 ľudí. Naopak, na svet
prišlo 118 novorodencov. Štatistiku však významne ovplyvňuje pohyb osôb. Za to isté obdobie
sa do Dolného Kubína prisťahovalo 132 obyvateľov, ale až 225 sa z trvalého pobytu odhlásilo.
Láka ich hlavne Bratislava. „Za ostatné dva týždne sa až 13 ľudí odsťahovalo do bratislavského
Ružinova,“ hovorí Tomáš Chovanec, pracovník evidencie obyvateľstva na mestskom úrade.
„Všetko sú to mladí ľudia. Väčšina má približne 26 rokov. Pravdepodobne po ukončení
vysokých škôl odišli za prácou.“ Práca je hlavným dôvodom odchodu Dolnokubínčanov, ale do
nášho mesta kvôli nej príde málokto. „Pamätám sa iba na jedného inžiniera a dvoch doktorov,
ktorí tu prišli bývať, lebo získali pracovné miesto.“ Medzi odsťahovanými tvoria výrazné
percento ľudia vo veku nad 40 rokov. „Skupina štyridsiatnikov a päťdesiatnikov sa väčšinou
vracia do rodičovských domov,“ hovorí Tomáš Chovanec. Preto v okolitých dedinách počet
obyvateľov rastie. Táto skupina má prácu v okresnom meste. Niekoľkokilometrové dochádzanie
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zo Žaškova, Vyšného Kubína, Párnice či Veličnej zvládne bez ťažkostí. Tomáš Chovanec pridal
ďalší postreh z demografického vývoja. „Ak si muž či žena z Dolného Kubína nájde partnera z
iného mesta alebo dediny, a zoberú sa, väčšinou sa do niekoľkých týždňov odsťahujú ku nemu.“
Tomáš Chovanec sa nedávno zúčastnil školenia pracovníkov evidencie obyvateľstva. O situácii
sa zhováral s kolegami. Podľa neho sa dnes biznis robí v Bratislave a v Košiciach. Automobilky
v Trnave a v Žiline zabezpečujú stabilizáciu a mierny nárast počtu obyvateľov v týchto mestách
a bezprostrednom okolí. „Dobre je na tom aj Trenčín, ale zbytok Slovenska eviduje úbytok
obyvateľstva. Nedokáže ich udržať ani Banská Bystrica.“
Mesto pripravuje svoj program rozvoja bývania. O pomoc pri jeho tvorbe požiadalo
obyvateľov mesta. „Otázka bývania sa týka každého z nás, preto veríme, že si nájdete niekoľko
minút a dotazník vyplníte,“ píše sa v texte, ktorý zdôvodňuje potrebu vypísania dotazníka a jeho
následné využitie. Dotazník je rozdelený na tri časti. Prvá je venovaná súčasnej bytovej situácii
osoby, ktorá ho vypĺňa. Druhá plánom sťahovania a tretia štatistickým údajom. „Všetky údaje
spracujeme anonymne,“ hovorí Jozef Gruchalák, vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny na
mestskom úrade. „Dotazník nám pomôže zistiť potreby obyvateľov, na základe ktorých sa bude
riadiť bytová politika mesta,“ hovorí Jozef Gruchalák. „Program rozvoja bývania poskytne
návrhy a postupy na riešenie uspokojovania požiadaviek obyvateľov a domácností na získanie
bytu, prípadne zmenu kvality, veľkosti, vlastníckej formy alebo lokality bývania.“ Program musí
byť v kontexte s územným plánom, ktorý hovorí o tom, ako má mesto vyzerať, ako sa bude
rozvíjať, či v sektore rodinných domov, malých alebo veľkých bytoviek. „Keď zistíme potreby
jednotlivých skupín obyvateľov, stanovíme postup, ako ich uspokojiť a kde hľadať zdroje na
uskutočnenie,“ hovorí vedúci odboru. „Okrem vlastných peňazí sú k dispozícii štátne a
súkromné zdroje. Pri vzájomnej spolupráci budeme schopní robiť systémové kroky.“ Ako
príklad nesprávnej stratégie uviedol súkromný projekt Zlatá jeseň. Developer ho prioritne staval
pre seniorov. „Keby si lepšie urobil prieskum potrieb obyvateľov v oblasti bývania,
pravdepodobne by zistil, že v meste nie je taká silná skupina dôchodcov, ktorí majú v takom
rozsahu záujem o tento typ bývania a projekt by upravil,“ hovorí Gruchalák. „Takýmto omylom
sa chceme vyhnúť a dotazník je jeden zo spôsobov.“ Obyvatelia ho môžu vyplniť na internetovej
stránke mesta. V týchto dňoch ho distribuujú v tlačenej forme predsedom bytových
spoločenstiev. Na ich návrat budú čakať do 15. septembra.
Časť autobusov mestskej a miestnej dopravy doteraz zastavovala na vozovke na
autobusovom nástupišti na Aleji Slobody. Komplikovali dopravu na frekventovanom úseku pri
pošte a kruhovej križovatke. Mesto teraz dalo pre ne vybudovať osobitnú odstavnú plochu mimo
vozovky. „Vytvoríme aj samostatný vjazd a výjazd pre motorové vozidlá, ktoré smerujú na
parkovisko pri pošte,“ hovorí prednosta mestského úradu Vladimír Adamec. „Okrem toho
posunieme priechod pre chodcov vyššie smerom ku gymnáziu. Napojíme ho na nový chodník
nástupišťa. Týmito opatreniami dosiahneme výrazné sprehľadnenie dopravy a zlepšíme
bezpečnosť chodcov.“ Náklady na úpravy dosiahnu 35-tisíc eur, práce plánujú ukončiť
20. septembra. Autobusy premávajú bez obmedzenia. Na nastupovanie a vystupovanie
cestujúcich využívajú časť nástupišťa, ktorej sa rekonštrukcia netýka.
Vlaková zastávka na Bysterci dva dni pracovala v obmedzenom režime. Železnice
Slovenskej republiky v stredu 8. októbra a štvrtok 9. októbra rekonštruovali železničné
priecestie. Z tohto dôvodu bola v tomto úseku uzavretá Bysterecká ulica. Obmedzenie osobnej
dopravy sa dotklo ôsmich vlakov, ktoré na úseku Párnica - Dolný Kubín nahradili autobusy.
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Opravy sa dočkalo aj železničné priecestie pri OD TESCO, keď rekonštrukcia sa uskutočnila 15.
– 16. októbra.

Štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko
sa vo štvrtok 23. októbra stretol v priestoroch Kempu Tília Gäceľ s členmi oblastnej organizácie
cestovného ruchu Klaster ORAVA. „Postupne navštevujem všetky oblastné organizácie
cestovného ruchu na Slovensku. Chcem poznať ich činnosť, aktivity, vypočuť si názory na
aktuálnu situáciu v tomto odvetví a možnosti na podporu konkurencieschopnosti regiónu,“
charakterizoval cieľ stretnutia František Palko. V rámci hodnotenia letnej sezóny a návštevnosti
sa štátny tajomník zaujímal o podiel domácich a zahraničných turistov. Uviedol, že po vzore
Poľska a Maďarska uvažuje aj slovenská vláda nad možnosťou zavedenia dovolenkových
poukazov ako jeden z variantov podpory domácich dovoleniek. „Cestovný ruch je odvetvie, v
ktorom sa v plnej miere odráža aktuálna ekonomická situácia. Zo skúseností našich členov
vieme, že dokážeme ponúknuť návštevníkom kvalitné služby, kvôli ktorým sa na Oravu radi
vrátia. Ak si však chceme udržať zamestnanosť a konkurencieschopnosť, musíme hovoriť aj o
výške DPH za služby, o odvodovom zaťažení a podobne, pretože od toho sa odvíjajú naše ďalšie
investície,“ uviedol počas stretnutia predseda predstavenstva Klastra ORAVA Maroš Badáň. Na
záver stretnutia si štátny tajomník prezrel priestory zrekonštruovaného Kempu Tília Gäceľ,
pričom vyjadril uznanie jeho prevádzkovateľovi nad rozsahom investícií do obnovy a vybavenia
areálu, ktoré v ostatných rokoch urobil.
Budova bývalého Domu záhradkárov na Janoškovej ulici má nový dizajn. Schátraná
budova sa po niekoľkých rokoch stala opäť užitočnou a na oko oveľa pôvabnejšou. Polyfunkčná
budova bola dokončená v máji 2014 a jej slávnostné otvorenie sa konalo vo štvrtok 23. októbra
2014. Budovu vlastnil Slovenský zväz záhradkárov, na ktorý mesto vyvíjalo iniciatívu, aby sa o
schátranú budovu staral. Celý objekt bol postupne úplne zničený a opustená budova sa stala
útočiskom pre bezdomovcov. Od Slovenského zväzu záhradkárov ju odkúpila dolnokubínska
firma Plettac Systems, s.r.o., ktorá jej dala druhý dych.
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Augustová zmena zákona, ktorá zakázala predaj potravín na trhoch s výnimkou ovocia,
zeleniny a balenej zmrzliny, vyhnala obchodníkov do kamenných obchodov. Parlament
nedokonalý zákon po niekoľkých týždňoch zmenil, ale už bolo neskoro. „Naši zazmluvnení
predajcovia museli zareagovať rýchlo, pretože zamestnávajú ľudí, investovali peniaze do nákupu
áut,“ hovorí organizátor farmárskych trhov Vladimír Novotný. „Ak chcú prežiť, musia
predávať, preto našli iné možnosti. Prenajali si obchodné priestory v rôznych nákupných
centrách.“ Po zrušení nezmyselných podmienok sa predajcovia na farmárske trhy nevrátili.
„Musia dodržať zmluvy, ktoré podpísali s prenajímateľmi v centrách. Nie sú schopní predávať
na dvoch miestach naraz.“ V Dolnom Kubíne organizátor trhov podpísal zmluvu na prenájom
Námestia slobody pred mestským kultúrnym strediskom. Koncom septembra radnica dostala
žiadosť o jej zrušenie pre nezáujem predajcov, ktorých odradila nepodarená novela zákona. „V
Liptovskom Mikuláši sme mávali trhy najskôr štyri, neskôr dvakrát za mesiac,“ hovorí Vladimír
Novotný. „Potom sme ich už nedokázali komoditne zabezpečiť tak, aby si zákazník mohol
vyberať z plného sortimentu. S nízkym počtom predajcov klesal aj počet zákazníkov, čo viedlo
ku zrušeniu nielen v tomto meste, ale celom strednom okruhu od Popradu po Banskú Bystricu.“
Potešujúcou správou je, že takmer všetci farmári prisľúbili, že od jari sa na trhy vrátia.
„Počítame aj s Dolným Kubínom. V týchto dňoch oslovujeme farmárov a snažíme sa zazmluvniť
čo najviac výrobcov a predajcov, aby si Oravci na jar mali z čoho vyberať. “
V stredu 5. novembra boli po prvýkrát otvorené nové potraviny Billa v obchodnom dome
Kocka. Predajni sa potešili najmä Bysterčania, ktorí museli počas rekonštrukcie budovy
nakupovať v odľahlých lokalitách. Pracovníci spoločnosti zaznamenali v prvý deň otvorenia
nápor nielen domácich zákazníkov, ale aj klientov z okolitých obcí. Ako prezradila vedúca
oddelenia predaja Billa Slovensko Mária Grušková, na Kubínčanov čaká 600 m2 predajnej
plochy. O spokojnosť zákazníkov sa bude starať 24 zamestnancov. Nové potraviny tak vytvorili
aj niekoľko nových pracovných miest pre ľudí v našom regióne.
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Dolnokubínska radnica spolu s firmou BARREL, s.r.o., Kysucké Nové Mesto, majiteľom
polyfunkčnej budovy na Matúškovej ulici, dala pomyselnú bodku za vzájomnou spoluprácou pri
budovaní dvoch parkovísk v tejto lokalite. Poďakovanie patrí majiteľovi budovy, ktorý nielenže
vybudoval jedno z parkovísk, ale zároveň mestu za výhodných podmienok predal vedľajší
pozemok. Na ňom následne radnica vybudovala ďalšie parkovacie miesta. Príkladná spolupráca
tak vyriešila komplikovanú situáciu, s ktorou roky zápasili vodiči, chodci i zásobovacie autá.

Mikroprojekt INFOTUR, realizovaný Powiatom Limanowským a Mestom Dolný Kubín,
získal ocenenie v súťaži „Ruža regiónov 2014" v Poľsku za sériu tematických turistických
sprievodcov. Ocenenie „Ruža regiónov“ je udeľované najlepším publikáciám a mobilným
aplikáciám, ktoré slúžia na podporu propagácie miest i krajov s cieľom podporiť rozvoj
cestovného ruchu. Hlavným cieľom mikroprojektu s názvom INFOTUR bola propagácia
turistických atrakcií Powiatu Limanowského a mesta Dolný Kubín formou spoločného modelu
turistického informačného systému. Výsledkom mikroprojektu bolo zorganizovanie študijných
návštev a konferencií, vydanie 5 tematických sprievodcov v jazyku poľskom a slovenskom
(Objavujúc tradície okresu Limanowa a Dolného Kubína, V sedle cez okres Limanowa a Dolný
Kubín, S batohom cez okres Limanowa a Dolný Kubín, Na bicykli cez okres Limanowa a Dolný
Kubín a Na lyžiach cez okres Limanowa a Dolný Kubín), spracovanie a vydanie spoločnej
turistickej mapy - okres Limanowa a Dolný Kubín a vytvorenie aplikácie pre mobilné telefóny,
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ktorá obsahuje základné informácie obsiahnuté v tematických sprievodcoch, prepojenie atrakcií
na mapy regiónov a webové sídla oboch partnerov. Aplikácia môže fungovať aj ako praktický
manuál na varenie špecialít z regiónov partnerov.

Nový meteorologický radar ako súčasť siete rádiolokátorov Slovenského
hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v rámci projektu Povapsys – Povodňový a varovný
predpovedný systém vyrastie na Kubínskej holi. Zákazku za takmer 2,1 milióna eur, financovanú
z eurofondov, získala v súťaži trstenská spoločnosť Omoss. „Výstavba zabezpečí zlepšenie
predpovedného systému diaľkovej detekcie nebezpečných meteorologických javov a diaľkového
získavania plošných údajov o zrážkach nad územím Slovenska,“ povedal vedúci stavby Ľubomír
Pazdič. Neďaleko vrcholovej stanice vleku na Kubínskej holi vo výške takmer 1400 metrov už
niekoľko mesiacov vládne aj koncom októbra stavebný ruch. „Hotové sú základové konštrukcie
vrátane mikropilót, budujú sa kotviace oceľové dosky pre osadenie oceľových nosných pilónov a
finišuje sa na prípojke elektrického prúdu,“ spresnil Pazdič. „V najbližšom období nás čaká
zima, sneh a fujavica.“ Lyžiarsku sezónu v stredisku výstavba neovplyvní. „Zemné práce na
prípojke by mali byť ukončené v priebehu najbližšieho týždňa až dvoch,“ povedal hovorca
SHMÚ Ivan Garčár. „Zjazdovky potom vrátime do pôvodného stavu.“ Veža s kupolou v tvare
gule bude merať 23,60 metra. „Terasa vo výške 19,40 metra sa z prevádzkových a
technologických dôvodov ruší z dôvodu nového tvaru guľovej kupoly,“ povedal stavbyvedúci.
„Keďže veža bude mať bezobslužnú prevádzku len s občasným obslužným personálom, nemôže
tam byť vyhliadková terasa. Na stavbu veže sa použije prevažne oceľová konštrukcia s oblou
plechovou fasádou so zateplením vrátane strešných konštrukcií.“ Oravský radar by mal začať
fungovať už na budúci rok. „Celá veža by mala byť postavená do konca júna a radar funkčný do
konca augusta,“ dodal hovorca SHMÚ. Druhý radar Omoss postaví v lokalite Španí Laz v
katastri obce Horné Plachtince v okrese Veľký Krtíš.
Mesto sa viac ako dva roky snaží predať budovu bývalej Základnej školy Nemocničná na
Brezovci. Poslanci na októbrovom mestskom zastupiteľstve schválil predaj objektu s približne
6500 metrami štvorcovými obytnej plochy aj s pozemkom za 240 tisíc EUR. Budovu chce kúpiť
Ján Ľubek so spoločníkom. „Plánujeme tam urobiť 28 bytových jednotiek, každú s minimálne
150 metrami štvorcovými a vlastným parkovaním. Bude to vyzerať ako radová zástavba,
uzavretá bytová štvrť. Každý majiteľ si výstavbu zaplatí sám.“ V súčasnosti sa v priestoroch
školy nachádza deväť nájomníkov. „Súčasný záujemca chce priestory prevziať vyčistené od
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nájomných vzťahov aj nájomcov,“ hovorí Jaroslav Láštic, vedúci právneho odboru mestského
úradu. Pokiaľ sa tak stane, nové priestory si musí nájsť zubná ambulancia, sklad civilnej obrany,
Aktiv centrum, obyvatelia bytu, posilňovňa. Poslanci schválili dohodu s Integritou, ktorá bola
jedným z dôvodov neúspešného predaja predchádzajúcemu záujemcovi. Ostáva vyriešiť odchod
Súkromnej strednej odbornej školy, ktorá je v Dolnom Kubíne desať rokov a Bilingválne
gymnázium. Navštevuje ich 120 študentov, pracuje v nich 25 zamestnancov. „Keď sme sa pred
viac ako rokom dozvedeli, že mesto chce budovu predať, začali sme okamžite hľadať vhodné
priestory,“ hovorí riaditeľka Alena Hrivnáková. „Verili sme prísľubom mesta, že vytvorí
podmienky pre činnosť našej školy a bude sa správať korektne.“ Škola potrebuje desať tried, k
tomu priestory pre pedagógov. „V celom meste sú pre nás vhodné len dva objekty a tie patria
mestu. Budova bývalej MŠ na ulici Odbojárov na Brezovci a budova bývalého CVČ na
Lucenkovej ulici na Bysterci.“ Obidve sú prázdne už niekoľko rokov a chátrajú. „Snažili sme sa
ich získať do prenájmu alebo odkúpiť. Poslanci neschválili ani jeden náš návrh, napriek mnohým
rokovaniam a ubezpečovaniam, že chcú, aby škola v Dolnom Kubíne zostala. Napriek tomu náš
návrh na kúpu, ktorý predstavoval zhruba 50 eur za meter štvorcový úžitkovej plochy, zamietli.
Následne však schválili predaj budovy na Nemocničnej ulici zhruba za 35 eur za meter
štvorcový úžitkovej plochy.“ Zástupcovia školy v snahe riešiť vzniknutú situáciu navrhli, aby
mesto svoje budovy opravilo a prenajalo za štandardné trhové ceny, ktoré by rešpektovali.
„Povedali nám, že nemajú na to peniaze. Nesúhlasili ani s úpravou výpovednej lehoty, aj keď
vedeli, že škola nie je bufet, ktorý je možné premiestniť za pár dní.“ Riaditeľka hodnotí postoj
poslancov. „Mesto je povinné sa o svoj majetok starať, čo nerobí. Spomínané budovy sú v zlom
stave a bez investícií sa to nezlepší.“ Podľa riaditeľky sú opustené budovy pôdou pre
kriminálnikov a bezdomovcov. Do budovy CVČ chceli investovať dvestotisíc eur, so záväzkom
robiť len verejnoprospešnú činnosť. „Na návrh radnice sme boli ochotní odčleniť väčšinu
pozemku a nechať ju mestu, ktoré tam chcelo postaviť parkovisko. Na naše náklady sme
vypracovali geometrický plán a projekt rozsiahlej rekonštrukcie, ale poslanci nesúhlasili ani s
týmto návrhom. Zástupcovia mesta zaujali stanovisko, že mesto túto budovu rekonštruovať
nepotrebuje.“ Ján Ľubek pripúšťa možnosť, že niektorí nájomcovia by mohli v budove základnej
školy ostať. „Ale zmluvy by podpísali so mnou a nie s mestom.“ Nezopdovedanou otázkou
ostáva, čo ďalej nielen s neobsadenými budovami, ale aj telocvičňou a ihriskom, ktoré tvoria
areál školy. Doteraz sa o ne staral nájomník bytu v škole. Situácia sa zmení jeho odsťahovaním.
Riaditeľka školy verí, že po voľbách sa vedenie mesta a poslanci k problému vrátia a do jednej z
budov sa dostanú ako nájomníci alebo ako majitelia. „Musí zvíťaziť zdravý rozum, veď študenti
našej školy musia byť záujmom tohto mesta,“ dodala Alena Hrivnáková.
Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Klaster ORAVA vyskúša cez vianočné
prázdniny po takmer dvojročnej odmlke prevádzku bezplatného skibusu do lyžiarskeho
strediska na Kubínskej holi. Predpokladané náklady na úrovni 1000,-- EUR uhradí
dolnokubínska radnica. Predseda predstavenstva OOCR Maroš Badáň pripomenul, že takáto
služba je bežným štandardom vo väčších lyžiarskych strediskách. Významne pomáha
odbremeniť dopravu a záujemcov dovezie v podstate až priamo pod svah. Dúfame, že široká
verejnosť ocení a využije tento ústretový krok, skonštatoval. Výkonný riaditeľ Klastra ORAVA
Jozef Kaščák uviedol, že sa poučili z nie príliš úspešného prvého pokusu vo februári 2012, keď
turisti neprejavili o skibus dostatočný záujem. Vtedy sa to zorganizovalo narýchlo a nežičili ani
snehové podmienky. Teraz sme sa zamerali na tradične najvychytenejšiu časť zimnej sezóny na
sviatočnom prelome kalendárnych rokov, vysvetlil. Zároveň uistil, že v prípade zvýšeného
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záujmu lyžiarskych návštevníkov bude pravidelná premávka skibusu medzi Dolným Kubínom a
Kubínskou hoľou pokračovať aj po Novom roku cez víkendy, sviatky a jarné prázdniny.
Prevádzkové náklady v hodnote takmer 2900,-- EUR uhradia spoločne OOCR a prevádzkovateľ
lyžiarskeho strediska.
V bývalých kasárňach čoskoro vyrastie nové obchodné centrum. „Stavebné povolenie je
vydané,“ povedal vedúci odboru výstavby Marián Smoleň. „Harmonogram stavebných prác je v
štádiu prípravy, viac informácií budeme mať koncom týždňa.“ Obchodné centrum Kaufland
vrátane parkovísk a ciest na parcele s rozlohou 12-tisíc metrov štvorcových postaví bratislavská
spoločnosť DG ZÁHRADNÍCTVO. V tejto súvislosti rozšíri časť Nemocničnej ulice od
bývalého Kovopolu po viadukt. „Rozšírenie znamená vybudovanie odbočovacieho pruhu k
Oravskému výrobnému družstvu a z Nemocničnej ulice do obchodnej zóny,“ spresnil úpravy
Jaroslav Láštic, vedúci právneho odboru na mestskom úrade. „Autobusová zastávka za zákrutou
sa presunie vyššie. Na rozdiel od súčasnosti bude pri nej autobusový záliv, ktorý stojace
autobusy vyvedie mimo prejazdný úsek miestnej komunikácie.“ Nové časti cesty, vrátane
zvislého a vodorovného dopravného značenia, chodník, preložka verejného osvetlenia a
pozemky pod rozšírenými časťami sa po kolaudácii stanú majetkom mesta. „Keďže ide o
verejnoprospešné stavby,“ zdôvodnil Láštic. „Za meter štvorcový pozemku mesto zaplatí
symbolický cent a za novovybudované stavby a stavebnotechnické úpravy spolu jedno euro.
Dokopy hovoríme možno o kúpnej cene tri eurá.“ Keďže popod železničný most na Štefánikovej
ulici kamióny neprejdú, železničné priecestie na Aleji Slobody patrí k najzaťaženejším v meste.
„Prechádza tadiaľ takmer celé zásobovanie Mokrade. Prepojením obchodnej zóny s
Nemocničnou ulicou bude vytvorená alternatívna trasa najmä pre osobnú dopravu z križovatky,
čo prispeje k jej odľahčeniu.“ Oprávnenie vykonať stavebnotechnické úpravy na Nemocničnej
ulici aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena schválilo mestské zastupiteľstvo na októbrovom rokovaní. „Začatie prípravných prác
očakávame tento rok, v závislosti od právoplatnosti stavebného povolenia a počasia,“ dodal
Láštic.

Vo štvrtok 13. novembra 2014 bol slávnostne poklepaný základný kameň výstavby lavice
pre peších Dolný Kubín – Gäceľ. Zámer vybudovať premostenie medzi Dolným Kubínom a
Gäceľom bol plánovaný niekoľko desaťročí. Prvé zmienky sa objavili už v roku 1961. O vyše 20
rokov, presne v roku 1982, bol dokonca v tejto lokalite urobený aj geologický prieskum. Až
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dnes sa však myšlienku podarilo dotiahnuť do záverečnej fázy. Posledný rok na projekte
pracovali štyria partneri: Mesto Dolný Kubín, Obec Oravská Poruba, Oravská vodárenská
spoločnosť a súkromná spoločnosť OMNIKO, s.r.o. Z Bysterca by lavica mala spájať brehy
Oravy na zákrute pri Okresnej vodárenskej spoločnosti medzi garážami a z gäceľskej strany na
zákrute pred čističkou. So stavebnými prácami sa začne koncom tohto mesiaca. Po novej lavici
sa budeme prechádzať už v lete budúceho roka, najneskôr v auguste. Lavica má slúžiť chodcom,
cyklistom a korčuliarom. Bude 134 metrov dlhá a 2 metre široká. Jej technické parametre
odolajú storočnej vode. Celkové náklady investície sa odhadujú na 325 000,- EUR.

Poradovník urobil poriadok v prideľovaní mestských nájomných bytov. Vysoký dlh
nájomníkov, ničenie mestského majetku a sťažnosti občanov prinútili poslancov mestského
parlamentu prijať všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré okrem iného stanovilo podmienky
prideľovania 141 mestských nájomných bytov. O tom, kto byt dostane, rozhoduje päťčlenná
bytová komisia. „Nové VZN zabralo a pomohlo nielen pri prideľovaní bytov, ale veľa
neplatičov sa spamätalo a svoj dlh zaplatilo,“ hovorí člen bytovej komisie Pavol Keveš. Komisia
posúdila v októbri 36 žiadostí. Z osemnástich žiadateľov majú o garsónku záujem štyria,
jednoizbový a dvojizbový byt ich chce zhodne po sedem. Až devätnásť žiadateľov nesplnilo
podmienky a vyradili ich z poradovníka. Hlavným dôvodom je ich príjem a príjem spoločne s
nimi posudzovaných osôb, je nižší ako 1,3- násobok životného minima. „Poradovník umožní
transparentnejšie prideľovanie bytov a pri uvoľnení nejakého sa nebudeme musieť schádzať,“
povedal ďalší člen komisie, ktorý zastupuje Tehos, správcu bytového fondu. „Nové žiadosti
posúdime priebežne.“ Záujemca má povinnosť každú zmenu, ktorá môže ovplyvniť pridelenie,
nahlásiť. Ak to neurobí, pred odovzdaním bytu to komisia zistí, lebo každého opäť preverí.
„Musím povedať, že posledné kroky mesta, zvýšený počet policajných hliadok, kamera mestskej
polície a nové VZN pomohli k zavedeniu poriadku na ulici Ľudovíta Štúra a okolí,“ hovorí Pavol
Keveš. „Dúfame, že táto situácia nielen vydrží, ale postupne sa bude zlepšovať.“
Oravská knižnica môže pokračovať vo výstavbe letnej čitárne. Taký je výsledok
novembrového pracovného stretnutia zástupcov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) s Jánom
Ľubekom, majoritným vlastníkom susedného pozemku. Dolnokubínčan bránil výstavbe
parkovacieho miesta za knižnicou písomne – návrhom na vydanie predbežného opatrenia s
cieľom stavbu zastaviť, aj fyzicky – odstavenou Fabiou, ktorá bránila firme vojsť na stavenisko,
keďže k pozemkom za knižnicou sa inak dostať nedá. Cesta, vedená na katastri ako zastavané
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plochy a nádvoria, je roky predmetom sporu medzi Ľubekom a mestom. Letná čitáreň Ľubekovi
nevadí, no nesúhlasí, aby pozemok, z ktorého mu patria tri štvrtiny, knižnica využívala na vjazd
vozidiel. „Aby mal spoluvlastník istotu, že knižnica nebude prechádzať cez jeho pozemok,
požaduje vypustiť výstavbu veľkej brány na vjazd áut,“ povedal hovorca župy Peter Kubica.
„Súhlasili sme. Svoj pozemok iba oplotíme a časť mimo terasy zatrávnime. Celý priestor bude
slúžiť ako letná čitáreň, pričom vstup bude kontrolovaný cez knižnicu. Ak by sa v budúcnosti
zmenili vzťahy, k vjazdu a parkovaniu vozidla patriaceho ku knižnici sa vrátime.“ Knižnica
zároveň upraví dažďový zvod tak, aby voda nevtekala na susedný pozemok a nezanášala
asfaltový povrch blatom a špinou.
V pondelok 24. a utorok 25. novembra v Dolnom Kubíne zavládla jarmočná nálada. Na
Katarínskych trhoch Námestie slobody zaplavili obchodníci z celého Slovenska, ale i zo
zahraničia. V tomto roku ich bolo vyše osemdesiat. Foyer Mestského kultúrneho strediska už
tradične patrilo remeselníkom. Tí svoje vlastnoručne vytvorené výrobky nielen predávali, ale
návštevníkom ochotne predvádzali aj ukážky svojho umenia. Novinka, ktorá zakazuje stavať
šiatre pred šiestou ráno, sa obchodníkom nepáči. Organizátor argumentuje trhovým poriadkom,
dodržiavaním nočného pokoja a snahou o vyššiu kultúru predaja. Niektorých predajcov nahneval
zákaz stavať stánky vopred. Myslia si, že hádky o najlepšie miesta by odstránil rezervačný
systém. Marína Jarovenko z Košíc predáva oblečenie, chodieva do Dolného Kubína pravidelne.
V minulosti, keď sa trhy začínali v pondelok, zvykla si obsadiť miesto už v nedeľu večer. Tento
rok mohla prísť na námestie najskôr v pondelok ráno o šiestej. „Z piatich strán sa tam začali
valiť autá, no horor. Kto horšie cúva, koniec. V kancelárii sa niečo vymyslí, no v teréne to
funguje celkom ináč. Priamo na námestí autá síce pred šiestou neboli, ale od druhej ráno stáli
okolo neho, vrčali a zbytočne kúrili.“ Zuzana z Banskej Bystrice, ktorá predávala medovinu,
takisto nebola spokojná. „Minulý rok sme si postavili stánok v nedeľu večer, v pondelok ráno
sme vybalili tovar, všetko v pohode. Touto zmenou to zabili. Celú noc sme nespali, striedali sme
sa pri strážení miesta.“ Albín Fedor zo Zázrivej predáva balóny a hračky priamo z karavanu.
„Bolo by oveľa lepšie, keby to fungovalo ako na jarmoku. Pridelia vám číslo a vec je vybavená.“
Obchodníčka Marína si myslí, že organizátori by si mali zobrať príklad z iných miest. „Na
internete majú mapu s očíslovanými miestami. Otvorím, zavolám, zarezervujem. Nadiktujú mi
číslo účtu s variabilným symbolom, aby ma mohli identifikovať. Keď platbu uhradím,
očíslované miesto je obsadené mojím menom. Ja mám miesto, na ktoré sa nikto nemôže
postaviť, oni peniaze. Všetci sú spokojní.“ Poplatok 96,- EUR za dva dni v pondelok o 16.00 h
ešte nemala zaplatený, nestihla. „Päťkrát som šla do kancelárie, vždy šóra. Keďže pracujem
sama, musela som sa vrátiť. A keď sa tam človek konečne dostane, účtovníčka začne písať na
doklad Katarínske trhy. Veď to mohla mať pripravené dopredu, nech sa to urýchli. Pomohlo by,
keby si peniaze vyzbierala od trhovníkov priamo v teréne.“ Dvojdňové Katarínske trhy
organizuje Mestské kultúrne stredisko (MsKS). Kritizovanú zmenu odôvodňuje trhovým
poriadkom, dodržiavaním nočného pokoja a snahou o vyššiu kultúru. „Sme v obytnej zóne,“
hovorí riaditeľka MsKS Jana Greššová. „Trhový poriadok stanovuje začiatok trhov na šiestu
ráno. Niektorí obchodníci stavali stánky už v noci, čo ľuďom bývajúcim dookola prekážalo.
Hádky a dokonca bitky o najlepšie miesta neboli ničím výnimočným. Chceli sme sa tomu
vyhnúť, tak sme si najali ochrannú službu, ktorá zabezpečila, aby sa pred šiestou na námestie
autá nedostali. Osvedčilo sa to, nezaznamenali sme žiadne incidenty.“ Obchodníkov na zmenu
upozornili, kritika ich prekvapila. „Nám sa nikto nesťažoval. Treba si uvedomiť, že predajca
príde na dva dni. Zarobí, odíde, no my ostávame. A záujmy ľudí, ktorí tu žijú, musia byť pre nás
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prvoradé. Neželajú si od piatku chodiť pomedzi búdy a šnúry ani byť rušení v noci.“ Do
budúcnosti kulturák plánuje popracovať na rezervačnom systéme. „Musíme najprv vyriešiť
označovanie miest, striekať čísla na námestie sa nám nezdá vhodné.“ Najbližšími trhmi v
Mestskom kultúrnom stredisku budú vianočné. Od 16. do 17. decembra ich organizuje Oravské
kultúrne stredisko.

V dňoch 27.–29. novembra sa vo varšavskom MT Polska Trade Fair and Congress Centre
konal 22. ročník medzinárodného veľtrhu TT Varšava 2014. „Ide o jedno z najdôležitejších
stretnutí v oblasti cestovného ruchu v Poľsku na národnej a medzinárodnej úrovni. Hlavným
účelom je vytvorenie možnosti nadviazať nové obchodné kontakty. Aj preto bol prvý deň
veľtrhu určený výhradne pre odbornú verejnosť, ďalšie dva dni pre odbornú aj laickú verejnosť,“
uviedol Ján Bošnovič, zahraničný zástupca SACR v Poľsku. V spoločnom slovenskom stánku sa
predstavili oblastné organizácie cestovného ruchu, hotely, kúpele, obce, mestá, a VÚC.
Nechýbali medzi nimi Obec Zuberec a Klaster ORAVA. „Keďže zima klope na dvere,
prezentovali sme najmä ponuku našich najvýznamnejších lyžiarskych stredísk. Kubínska hoľa,
Zuberec–Spálená či Vasiľovská hoľa majú medzi poľskými lyžiarmi veľmi dobré renomé.
Vzhľadom za zameranie veľtrhu sme samozrejme propagovali možnosti na aktívne celoročné
strávenie voľného času v našom regióne. Poliaci k nám chodia kvôli krásnej prírode, kultúrno–
historickým a technickým pamiatkam, športovým možnostiam alebo tradičnej kuchyni.
Popularitu si získava aj regionálna karta zliav Orava Card, ktorá je pre nich formou vstupenky a
tiež zaujímavým balíkom zliav na kvalitné služby, ktoré môžu počas pobytu u nás využívať,“
zdôraznil Maroš Badáň, predseda predstavenstva Klastra ORAVA. Návštevníkom slovenského
stánku spríjemnila čas na výstavisku cimbalová hudba, degustácia slovenských vín či
vedomostná súťaž o našej krajine. Cenné boli aj mediálne výstupy pre poľské médiá a
internetové portály.
Mesto nechce v mestskej časti Srňacie dávať ďalším ľuďom trvalý pobyt. Keď Anton
Paluga kúpil od mesta pozemok na Srňacom a v roku 2003 začal stavať rekreačnú chatu, netušil,
že skončí ako bezdomovec len s trvalým pobytom bez uvedenia presnej adresy. „Býval som s
rodinou v mestskom služobnom byte,“ hovorí Anton Paluga. „Rozhodol sa využiť ponuku mesta
postaviť rodinný dom.“ Kúpený pozemok je však v lokalite, ktorá je podľa územného plánu
určená ako rekreačná zóna. Preto postavil chatu. Skolaudoval ju v roku 2013. Keď sa
presťahoval, požiadal o zmenu trvalého pobytu. „Na úrade mi povedali, že v rekreačnej chate
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trvalý pobyt mať nemôžem.“ Päťčlenná rodina má odvtedy adresu Dolný Kubín. „Dopadli sme
ako hocijaký bezdomovec. Všade potrebujú celú adresu. Keď nemáme uvedenú ulicu, sme
nedôveryhodní pre banku, ďalšie inštitúcie aj zamestnávateľa.“ Anton Paluga poukázal na list
ministerstva vnútra, ktoré tvrdí, že obyvateľom rekreačných chát je možné udeliť trvalý pobyt.
Marián Smoleň, vedúci odboru výstavby na radnici, vysvetlil, prečo nerešpektujú odporúčanie.
Prideľovanie trvalého bydliska upravuje zákon. Podľa neho trvalý pobyt má občan len v budove
alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je
určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon nestanovuje inak.
Podľa tohto zákona sa riadi aj ministerstvo. „Vôbec si nevšimli odkaz na stavebný zákon pri
stavbách určených na individuálnu rekreáciu,“ hovorí Marián Smoleň. V príslušných
paragrafoch stavebný zákon vymedzuje, čo sú bytové a nebytové budovy. Určuje, že ak časť
nebytovej budovy slúži na bývanie, vzťahujú sa na ňu požiadavky na bytové budovy. Ak by
Anton Paluga preukázal, že jeho chata spĺňa podmienky určené pre rodinné domy, na základe
čoho by mu pri zmene stavby na bytovú umožnili prideliť aj plnohodnotný trvalý pobyt, nastáva
rozpor s územným plánom mesta. „Podľa územného plánu je Srňacie, až na výnimky v starej
časti, určené ako rekreačná zóna, takže nemôžeme preklasifikovať chatu na rodinný dom,“
hovorí Marián Smoleň. Palugovci majú dvoch susedov. Jeden má ten istý problém ako oni,
druhý má rodinný dom aj trvalý pobyt. „Naše pozemky susedia. Ako je možné, že on pobyt
dostal a my nie?“ Marián Smoleň upozornil, že výstavbu rodinného domu suseda povolili v čase,
keď dnešný územný plán neplatil. Zmenu plánu možno dosiahnuť len jeho úpravou, s čím je
spojených viacero komplikácií. „Ak by sme Srňacie určili ako obytnú zónu, museli by sme podľa
zákona o obecnom zriadení zabezpečiť všetky verejnoprospešné služby,“ hovorí Smoleň. Ich
dodržiavanie je nákladné. Zahŕňa najmä zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd,
miestnu verejnú dopravu nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom,
udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu zelene a verejného osvetlenia. Pre pár ľudí, ktorí v
Srňacom majú trvalý pobyt, mesto dokáže zabezpečiť iba základné veci. Po zmene územného
plánu by ich tam začalo bývať viac, na čo mesto peniaze nemá. Vysokou položkou by bolo
zabezpečenie mestskej dopravy po približne päťkilometrovej zničenej ceste, ktorá patrí
Žilinskému samosprávnemu kraju. Čistenie splaškov by bolo možné vyriešiť rozšírením
existujúcej čističky odpadových vôd, ktorú vlastní tamojšie rekreačné stredisko. „Ale
zásobovanie pitnou vodou je zatiaľ neriešiteľný problém,“ hovorí Smoleň. „Nie je tam vhodný
vodný zdroj, ľudia majú studne. Keď sa jednej z obyvateliek v minulosti studňa kontaminovala,
mesto muselo podľa zákona niekoľko mesiacov vodu občanom voziť a potom zafinancovať nový
malý vodný zdroj.“ Radnica sa obáva ešte ďalšej veci. Zmenou rekreačnej zóny na obytnú by
urobili precedens. Podobné požiadavky by si mohli začať uplatňovať ďalší majitelia rekreačných
objektov v okolí Dolného Kubína. Typickým príkladom je Kubínska hoľa, kde je už viacero chát
trvalo obývaných. „Nedokážem si predstaviť, ako by sme tam zabezpečili pitnú vodu, osvetlenie,
miestnu hromadnú dopravu, v zime odvoz odpadu a udržiavanie prístupových ciest.“
Mesto Dolný Kubín na začiatku decembra ukončilo dvojmesačnú generálnu opravu
bystereckej lavice cez rieku Orava. Hojdací most pre peších postavili v roku 1967 podľa
konštrukčného patentu Arpáda Tesára, profesora Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Toto bola
jeho prvá generálna oprava. Rekonštrukciu lavice vo výške 235 000,- EUR financovalo mesto.
„Sme veľmi radi, že po 47 rokoch sa nám podarilo tieto práce zrealizovať. Verím, že lavica bude
dlhé roky slúžiť Kubínčanom i návštevníkom mesta, ktorí smerujú do športových zariadení,“
zhodnotil primátor Roman Matejov. Stavebné práce zahŕňali výmenu asfaltového povrchu,
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ložísk, lán, osvetlenia a opravu degradovaných častí betónových opôr, vrátane komplexného
náteru oceľovej konštrukcie. Slávnostné otvorenie mosta sa uskutočnilo v stredu 10. decembra.

Od začiatku decembra pošta staré papierové kolky nepredáva. Ak ich niekto kúpil predtým,
môže ich použiť do konca roka, ak to nestihne, bude ich môcť vrátiť pošte do konca novembra
2015. Polícia už dlhšiu dobu využíva automaty, v ktorých žiadateľ o pas, prepis auta či iný úkon
zaplatí platobnou kartou alebo hotovosťou a dostane potvrdenie o zaplatení. „Automaty pracujú
spoľahlivo a ľudia sú spokojní, že nemusia chodiť na poštu kupovať kolky,“ povedala krajská
policajná hovorkyňa Jana Balogová. Ministerstvo financií v spolupráci so Slovenskou poštou
uviedlo do prevádzky nový elektronický platobný systém E-KOLOK. Žiadateľ má niekoľko
možností, ako pomocou neho zaplatiť poplatky. Prvým je úhrada na pošte. Zákazník zaplatí a
dostane potvrdenie pre evidenciu poplatku – eKolok. S týmto potvrdením pôjde na úrad. „Na
rozdiel od starých papierových kolkov má len 30-dňovú platnosť a akceptujú ho len na úradoch,
kde majú zariadenia na jeho identifikáciu, čítanie čiarového kódu,“ hovorí zamestnankyňa
dolnokubínskej pošty. „Ak ho do tohto termínu nevyužijete, môžete ho pošte vrátiť.“ Ďalšou
možnosťou platby je bankový prevod. Aj v tomto prípade neumožňujú všetky inštitúcie tento
spôsob úhrady poplatku. Niektoré úrady poskytujú tretí spôsob. Využívajú samoobslužný
platobný terminál – kiosk. „Vyberiete si službu, zaplatíte hotovosťou alebo platobnou kartou a
dostanete potvrdenie o úhrade eKolok,“ hovorí Ľubomír Bláha, prednosta dolnokubínskeho
okresného úradu.
Jeden kiosk je nainštalovaný vo vstupnej hale okresného úradu, druhý v budove katastra
nehnuteľností. Obidva sú však mimo prevádzky. „Funkčné budú od januára, ale ľudia môžu
zaplatiť hotovosťou priamo na našich odboroch alebo v pokladni okresného úradu,“ hovorí
prednosta. Nevýhodou kiosku je, že ním vydané potvrdenie o úhrade eKolok možno použiť len
na úrade, ktorý ho vydáva. Ministerstvo financií plánuje od roku 2015 zaviesť aj platby pomocou
mobilu. Aj bez nich má dnes každý viac možností, ako správne a súdne poplatky zaplatiť.
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Vďaka výraznému ochladeniu bolo možné pred koncom roka spustiť lyžiarsku sezónu na
Kubínskej holi. Po dorobení potrebného množstva technického snehu je návštevníkom k
dispozícii celá horná i dolná časť zjazdových tratí lyžiarskeho strediska nad Dolným Kubínom.
"Vytrvalý mráz nám konečne umožnil využiť naplno náš moderný výkonný systém technického
zasnežovania," povedal marketingový manažér Maroš Badáň. "Stačili nám tri chladnejšie dni a
noci. Horná časť je vysnežená po celej ploche, na dolnej je 30-centimetrová vrstva snehu v šírke
viac ako 30 metrov." Zároveň skonštatoval, že výrazne zlepšené snehové podmienky prilákali
ihneď na Kubínsku hoľu množstvo tuzemských i zahraničných turistických návštevníkov z celej
Oravy. "V širšom okolí sa nedá príliš lyžovať. Hneď zrána využívajú výborné možnosti na
tréning aj viaceré športové lyžiarske kluby." Zmena počasia, najmä podstatný pokles teplôt
ovzdušia, prišiel ozaj veľmi vhod. "Na hornej časti zjazdovky sme mali dosť snehu už aj
predtým, akurát sme potrebovali skvalitniť spodnú časť. Dovoľuje nám to spustiť do prevádzky
aj vleky pre začiatočníkov."
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5 ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Základné školy v pôsobnosti Mesta Dolný Kubín
Informatívnu správu o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Dolný Kubín za školský rok 2013/2014 predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta
Dolný Kubín dňa 23. 10. 2014 vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu mestského
úradu Ing. Michal Švento. Predkladaná správa predstavuje skrátený súhrn činnosti škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín za školský rok 2013/2014
vrátane východísk pre školský rok 2014/2015.
Základná škola Janka Matúšku zabezpečovala vyučovací proces pre 666 žiakov v 31
triedach. Riaditeľkou školy bola PaedDr. Mária Andrisová. V škole bolo zamestnaných 45
pedagogických, 12 prevádzkových zamestnancov a 10 zamestnancov školskej jedálne. Školský
klub detí navštevovalo 236 žiakov, v školskej jedálni sa stravovalo 572 žiakov, 103 dospelých a
37 cudzích stravníkov.
Strategické ciele školy:
1. Rozvoj komunikačných zručností žiakov v materinskom jazyku aj v cudzích jazykoch,
2. Osobnostný rozvoj jednotlivcov,
3. Kvalitné vzdelávanie postavené na aktívnom učení sa.
Hlavným pilierom školského vzdelávacieho programu bola komplexnosť – zdravý, dobrý,
flexibilný, primerane dobre jazykovo aj vedomostne pripravený mladý človek.
Projekty, do ktorých bola škola zapojená:
Národné projekty:
1. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety –
spolupráca s Centrom vedecko-technických informácií SR,
2. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania – spolupráca s NÚCEM Bratislava,
3. Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami - posilnenie polytechnickej výchovy v predmetoch technika a
fyzika, biológia a chémia – spolupráca so ŠIOV,
4. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v
školskom prostredí - spolupráca s VÚDPaP v Bratislave.
Ďalšie projekty s podporou grantových programov:
- Recyklohry (ASEKOL SK s.r.o) - školský recyklačný program,
- Zelená škola (Eco-Schools),
- Záhrada, ktorá učí (Nadácia Živica) – vybudovanie školskej záhrady, ktorá bude miestom
pre poznávanie prírody a učenie sa z nej,
- Drevené skvosty Oravy a blízkeho okolia (Nadácia Orange) - spoznávať kultúrne a
vlastivedné bohatstvo regiónu zaradené do svetového dedičstva UNESCO,
- Detský bedmintonový turnaj pri príležitosti MDD – projekt bol realizovaný s finančnou
- podporou programu Šanca pre všetkých,
- Florbalové leto 2014 – spolupráca s O. Z. Žatva 90,
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Unplugged – projekt realizovaný v spolupráci s FF UPJŠ v Košiciach, zameraný na
univerzálnu prevenciu užívania drog.

Edukačné projekty:
- Moja Família (OVB Allfinanz Slovensko, a. s) - rozvoj finančnej gramotnosti žiakov na
- druhom stupni ZŠ,
- E-twinning – spolupráca so školami z rôznych európskych zemí vzájomne komunikovať,
spolupracovať, zapojiť sa do projektov a zdieľať svoje nápady,
- Adoptuj si kamaráta - dlhodobý projekt v spolupráci s Domovom sociálnych služieb
- v Dolnom Kubíne,
- Srdce na dlani - žiaci sa formou rozhovoru s psychologičkou učili meniť svoje prežívanie a
správanie ku spolužiakom,
- Lego Dacta - rozvoj manuálnych zručností, trpezlivosti, fantázie a tvorivosti.
Aktivity a školské akcie v rámci prevencie sociálno-patologických javov:
- Rovesnícky (peer) program - realizácia v spolupráci s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne,
- Druhý krok – preventívny program zameraný na podporu a stimuláciu socio-morálnoemocionálnej inteligencie a vznik pozitívnych medziľudských vzťahov,
- Kampaň Červené stužky zameraná na boj proti HIV a AIDS.
Spolupráca s UNICEF:
Škola získala titul Škola priateľská k deťom. Realizované aktivity:
- Právom spojení – zameraný na vzdelávanie v oblasti ľudských práv,
- Školy pre Afriku - burza oblečenia, obuvi, hračiek a doplnkov,
- Kampaň Týždeň modrého gombíka (12.-16. 5. 2014),
- Tanec pre Afriku,
- Čitateľský maratón,
- Rovesnícke vzdelávanie: deti počas celého roka pomáhali slabším spolužiakom,
- Žiaci z DRC (žiacky parlament) sa zúčastnili stretnutia UNICEF v Ružomberku,
- Mgr. Patrícia Zrnčíková sa zúčastnila stretnutia koordinátorov UNICEF.
Školský časopis: KOHÚTIK
V Základnej škole Martina Kukučína sa vyučovalo 659 žiakov v 31 triedach. Riaditeľka
školy: Mgr. Katarína Števonková. Pedagogický proces zabezpečovalo 46 pedagogických, 13
prevádzkových zamestnancov a 8 zamestnancov školskej jedálne. Školský klub detí
navštevovalo 203 žiakov, v školskej jedálni sa stravovalo 458 žiakov, 60 dospelých a 2 cudzí
stravníci.
Strategický cieľ školy:
Prispieť k výchove zodpovedného, sociálne tolerantného občana, vybaveného základnými
vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami.
Najdôležitejšie ciele:
- umožniť žiakom osvojiť si stratégie učenia a motivovať ich pre celoživotné učenie,
- komplexne pripraviť každého žiaka na cestu osobným a profesijným životom,
- vychovávať proeurópsky orientovaných, sebavedomých ľudí,
- dať žiakom kvalitnú počítačovú gramotnosť, kvalitnú komunikačnú gramotnosť,
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rozvíjať v žiakoch pocit národnej hrdosti, vzťah k národným a regionálnym tradíciám a
kultúre,
pestovať a rozvíjať pozitívny vzťah k športu, k pohybu a športovým hrám,
podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu, kritickému mysleniu
viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii,
rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy svoje i druhých,
pripravovať žiakov na to, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné a zodpovedné
osobnosti,
vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní,
viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným, ich kultúram a duchovným hodnotám,
učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť fyzické, duševné i sociálne zdravie a byť zaň
zodpovedný.

Projekty školy:
- Otvorená škola - cieľom je poskytnúť počítačovú gramotnosť deťom, ich rodičom a
verejnosti. V rámci projektu sa realizuje Školský internetový klub,
- Strom života – Modré z neba. V rámci Dňa Zeme sa škola zapojila do súťaže Týždeň pre
Zem, ktorú pripravila organizácia Strom života. Škola sa prihlásila do súťaže neziskovej
organizácie Kvapka pod názvom Chráňme naše rieky a potoky,
- Projekt Zelená škola - vzbudenie celospoločenskej aktivity na pomoc ekosystému.
Aktivity: Projekt Zelená škola, Týždeň environmentálnej výchovy -zber papiera,
separovanie odpadu v škole, čistenie mesta a okolia školy, Deň pre moje mesto - čistenie
okolia rieky Oravy žiakmi.
- Projekt Škola podporujúca zdravie - zber odpadkov a sadenie stromčekov v okolí školy,
vychádzky do prírody so zameraním na ochranu a vzťah k prírode, záujmový útvar Prvá
pomoc, zber liečivých rastlín a papiera, výstava ovocia a zeleniny - zdravé stravovanie,
pitný režim, mliečny program, školské ovocie
Školský časopis: MLADÉ LETÁ
Základná škola s materskou školou Kňažia mala 211 žiakov v 11 triedach. Riaditeľkou
bola Mgr. Daša Badáňová. Pedagogický proces zabezpečovalo 19 pedagogických, 5
prevádzkových zamestnancov a 3 zamestnanci školskej jedálne. Školský klub detí navštevovalo
44 žiakov, v školskej jedálni sa stravovalo 130 žiakov, 17 dospelých a 2 cudzí stravníci.
Strategické ciele školy:
- pripraviť žiakov čo najlepšie na ďalšie štúdium, na život a prácu, tak aby získali dostatočné
vedomosti, praktické spôsobilosti a zručnosti,
- vychovávať proeurópsky orientovaných, zdravo sebavedomých a slušných ľudí, ktorí vedia
stáť za svojimi názormi a vedia rešpektovať názory druhých,
- pripraviť človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.
Projekty školy:
- Zelená škola – plnenie krokov stanovených programom (zostavenie kolégia Zelenej školy,
realizácia environmentálneho auditu školy),
- Škola priateľská k deťom – zapájanie sa do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam
(organizovanie besied, súťaží, stretnutí a tematických výstav, návštevy divadelných
predstavení a koncertov s tematikou ľudských práv, spolupráca s mimovládnymi
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organizáciami a inými inštitúciami, príprava a realizácia osvetovej činnosti, prednášok,
besied zameraných na zvýšenie informovanosti detí a žiakov o migrantoch),
Tvorivé dialógy - cieľom projektu bolo zabezpečenie príležitostí k aktívnemu starnutiu
seniorov s vyššou mierou kvality života prostredníctvom realizovaných tvorivých dielní,
vzdelávacích a kultúrnospoločenských aktivít. Zámerom projektu bolo zmysluplné trávenie
voľného času seniorov,
E – twinning – realizovaný v období 9/2013 – 4/2014, zameraný na prípravu spoločného
projektu k environmentálnej problematike a tvorba spoločného projektu Erasmus+
„Recyklácia, regenerácia a obnova zdrojov“ - odoslaný s ďalšími 8 školami z krajín EÚ 30.
4. 2014.

Ďalšie celoškolské aktivity :
- Predvianočné čaro,
- Európsky deň jazykov,
- Halloween,
- Deň Zeme,
- Deň zdravej výživy,
- Deň vody,
- Záložky spájajú školy,
- Školská knižnica – brána do života,
- Poseidon a piráti,
- Zdravé zúbky.
Školský časopis: Kolotoč zaujímavostí
Školský rozhlas: CVRK – celoškolské vysielanie rádia Kňažia
Základnú školu Petra Škrabáka navštevovalo 397 žiakov v 19 triedach. Pedagogický
proces zabezpečovalo 28 pedagogických, 6 prevádzkových zamestnancov a 6 zamestnancov
školskej jedálne. Riaditeľka školy: Mgr. Magdaléna Kubisová. Školský klub detí navštevovalo
149 žiakov, v školskej jedálni sa stravovalo 327 žiakov a 56 dospelých.
Vízia školy:
Žiak odchádza zo školy nielen múdry, vzdelaný, ale aj slobodný, samostatný a tvorivý,
aktívny a zodpovedný, tolerantný a kultivovaný mladý človek pripravený pre život a prácu v 21.
storočí a v európskom spoločenstve.
Strategické ciele školy:
Škola uznáva tvorivo – humanistický charakter výchovy a vzdelávania zameraného na žiaka,
s rešpektovaním práv dieťaťa, dobré medziľudské vzťahy, rešpektovanie názorov, úctu k
zamestnancom, žiakom a rodičom.
Koncepčné zámery školy sú zamerané na rozvoj jazykovej a počítačovej gramotnosti,
preferovanie zdravého životného štýlu s podporou aktívneho trávenia voľného času a
preventívne programy, tvorbu projektov a programov, zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce
(Poľsko, Česko a iné krajiny EÚ), zvyšovanie odbornosti zamestnancov.
Zmyslom programu školy je nielen získanie vedomostí, ale predovšetkým rozvíjať kľúčové
kompetencie a schopnosti žiakov, ktoré im pomôžu uplatniť sa v spoločnosti.
Projekty školy:
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Aktívne školy 2013, 2014 - škola získala 2 interaktívne tabule a k nim príslušný softvér,
Školy - partneri budúcnosti – výučba nemeckého jazyka ako prvého jazyka,
Expozície histórie a etnografie nášho regiónu – dopĺňanie zbierky predmetov, ktoré
používali naši predkovia v bežnom živote v minulosti. Škola je v sieti škôl s regionálnou
výchovou,
Medzinárodný deň školských knižníc v škole - škola sa ocitla v rozprávke a rozprávka v
našej škole,
Tajný život mobilu - šesť žiakov školy sa zúčastnilo s pani učiteľkou seminára vo Zvolene.
Na základe skúseností pripravili pre spolužiakov žiacku univerzitu,
Moja Família - prostredníctvom internetovej hry sa žiaci v rámci projektu dozvedeli o
životných etapách človeka z pohľadu financií,
Týždeň hlasného čítania - škola sa zapojila do celonárodnej súťaže hlasného čítania „S
knihou krížomkrážom po Európe ",
Projekt Občan - deti si vybrali riešenie problému používania mobilov v škole,
Zbieram baterky - škola zbiera akumulátory do recykloboxu,
Dedičstvo solúnskych bratov - žiaci 6.B triedy maľovali na plátno výjavy z obdobia, keď
žili Cyril a Metod,
Zelená škola - štvrtý rok má škola certifikát Zelenej školy a vlajku Eco school,
Program Nestlé pre vodu v krajine - škola vybudovala systém (dažďové záhrady, zbernú
nádrž, jazierko) na zber strešnej vody a vody stekajúcej zo spevnených a zhutnených
plôch,
Záhrada, ktorá učí - do školskej záhrady škola osádza prírodné učebné prvky, ktoré
umožnia, aby časť výučby prebiehala vonku,
Zmysluplná práca s komunikačnými technológiami a ochrana pred rizikami - žiaci 7.
ročníka pracovali na projekte, zaoberali sa témou "Prevencia kyberšikany",
Týždeň Modrého gombíka - škola sa spolupodieľala na konkrétnej pomoci ohrozeným
deťom v Ugande,
Aktívni nemčinári - projekt vzdelávania dvoch nemeckých lektoriek,
Stromy poznania - deti sa učia sadiť stromčeky a starať sa o ne,
Recyklohry - školský recyklačný program - škola sa zapája do aktivít spojených s
recykláciou,
Národný projekt KOMPRAX - kompetencie pre prax - vychovávateľky zorganizovali v
škole 4 aktivity pod názvom „Ruky rukaté, Súťaží celá rodina, Každý môže byť maliarom,
Karneval".

Školský časopis: Časopis Ihla
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu zo základných škôl, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Dolný Kubín, v školskom roku 2013/2014 neprospeli šiesti žiaci, z toho štyria v ZŠ s
MŠ Kňažia a dvaja v ZŠ Petra Škrabáka. Klasifikovaní neboli traja žiaci, jeden v ZŠ Janka
Matúšku a dvaja v ZŠ Petra Škrabáka. Školy udelili celkom 24 znížených známok zo správania:
17 druhého stupňa (najviac ZŠ Martina Kukučína: 9), 4 tretieho stupňa (najviac ZŠ Martina
Kukučína: 2) a 3 štvrtého stupňa, všetky na ZŠ Janka Matúšku.
V celoslovenskom testovaní deviatakov predstavovala priemerná hodnota v matematike 54,7
bodu a v slovenskom jazyku 62 bodov. Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta boli v
matematike nad priemerom ZŠ Martina Kukučína (56,2 boda) a ZŠ Petra Škrabáka (55,7 boda).
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Hodnoty nižšie ako celoslovenský priemer dosiahli základné školy Janka Matúšku a ZŠ MŠ
Kňažia. U slovenského jazyka priemer dosiahli ZŠ Janka Matúšku (67,5 boda) a ZŠ Petra
Škrabáka (64,7 boda). Pod priemerom Slovenska ostali ZŠ s MŠ Kňažia a ZŠ Martina Kukučína.
Mesto Dolný Kubín v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásilo v roku 2014 výberové
konanie na obsadenie funkcií riaditeľa ZŠ Janka Matúšku, ZŠ s MŠ Komenského, ZŠ Martina
Kukučína, Materskej školy Chočská, Materskej školy Na Sihoti, Materskej školy Odbojárov a
Materskej školy Záskalická.
Cirkevná spojená škola, Základná škola s materskou školou Andreja Radlinského
Základnú školu s materskou školou Andreja Radlinského navštevovalo 227 žiakov v 12
triedach. Pedagogický proces zabezpečovalo 21 pedagogických a 15 nepedagogických
zamestnancov. Riaditeľom školy bol Mgr. Ľudovít Mačor. V školskom klube detí boli otvorené
4 oddelenia, ktoré navštevovalo spolu 93 detí.
Projekty školy:
- Modernizácia vzdelávania na základných školách - škola dostala novú IKT techniku a
učitelia sa oboznamujú s modernými formami vyučovania. Projekt koordinuje UIPŠ a
bude pokračovať aj v budúcom školskom roku.
- Projekt Moja Família - zvýšenie finančnej gramotnosti,
- Projekt Viac ako peniaze - žiaci 8.A sa zapojili do projektu, ktorého cieľom je zvýšiť
finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančnému
plánovaniu svojej budúcnosti.
V testovaní deviatakov dosiahla škola v matematike hodnotu 31,33 boda a v slovenskom
jazyku 49,60 boda. Obidve hodnoty boli nižšie ako celoslovenský priemer.
Škola dosiahla úspechy v predmetových súťažiach a olympiádach:
- V rámci telesnej výchovy 1. miesto v okresnom kole cezpoľného behu dievčat i chlapcov a
1. miesto v Porubskom behu v Gäceli zásluhou E. Šochovej a S. Machaja, v malom futbale
1. miesto v obvodnej súťaži starších žiakov, v basketbale 1. miesto v okresnom i
regionálnom kole. Na majstrovstvách SR v biatlone v Osrblí vybojoval Matej Badáň tri
prvé miesta, v rámci Slovenského pohára päť prvých miest.
- Programy v rámci hudobnej výchovy a výchovy umením: program Vnúčatá starým
rodičom v októbri 2013, program Vianočná akadémia v decembri 2013, Príprava
deviatakov na otvorenie študentského plesu vo februári 2014, Kytica vďaky matkám v máji
2014, Akadémia na záver školského roka v júni 2014.
- V speváckej súťaži Dilingstar v apríli 2014 v školskom kole zvíťazila Ema Holubčíková z
5.B triedy a postúpila do celoslovenského kola, v súťaži Slávik Slovenska v apríli 2014 do
okresného kola postúpila Ema Holubčíková, 2. skončila Mária Kuláková a 3. Lívia
Capuliaková. V okresnom kole skončila Ema Holubčíková na 6. mieste.
- Účasť vo výtvarných súťažiach: Vesmír očami detí, Môj farebný dom.
- Návšteva výstav: Vesmír očami detí, Polícia očami detí, Veľkonočné kraslice,
Absolventská výstava ZUŠ P. M. Bohúňa, Výstava prác MŠ Na Sihoti, Krajinomaľba - Ján
Chrena, Vianočná pohľadnica, Tradičná hračka.
- Technické predmety: v decembri 2013 sa M. Šinál a J. Šeliga zúčastnili technickej
olympiády, obsadili 11. miesto. Účasť na výstave Technická hračka v októbri 2013.
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Matematika: školské kolo Pytagoriády úspešne absolvovalo 5 žiakov 5. ročníka, 3 žiaci 6.
ročníka a jeden žiak ôsmeho ročníka. V obvodnom kole matematickej olympiády žiaci 5.A
triedy obsadili 2. (Mahút) a 3. (Duda) miesto.
Informatika: škola sa zapojila do projektov Moja Família, Ibobor, Viac ako peniaze a
rôznych fotografických, programátorských a web dizajnérskych a korešpondenčných
súťaží. Ibobor je informatická súťaž, ktorej sa zúčastnili všetky ročníky okrem prvého a
druhého. Hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie,
iniciovať v deťoch ich využívanie, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom
používaní moderných technológií pri učení sa.
Chémia a biológia: zapojenie do škkolského recyklačného programu Recyklohry,
spolupráca s Lesoochranárskym združením z Oravského Podzámku na projekte,
súvisiacom so spoznávaním drevín, účasť na Dni vody, Dni Zeme a Svetovom dni
životného prostredia.
V rámci Rímsko-katolíckeho náboženstva sa žiaci II. stupňa zúčastnili na aktivitách:
- Ranné modlitbové stretnutia prispôsobené liturgickým obdobiam, Príprava liturgie pri
sv. omšiach – čítania, Biblická olympiáda – triedne kolá, školské kolo, dekanské kolo
(2. miesto), Pravidelná Biblická otázka, Zapojenie sa do Diecéznej korešpondenčnej
súťaže: „Sv. Cyril a Metod a ich žiaci“, Deň počatého dieťaťa 25. marec – prezentácie,
beseda s lekárom, s aktivistami, Výroba stužiek, prezentácia vo vstupe 8. a 9. ročník,
Duchovná obnova 8.ročník, Spolupráca s Katolíckou charitou - Srdiečka pre misie –
výroba, distribúcia, Čaplovičova knižnica - Biblie v depozite knižnice, Výstava – Cyril
a Metod – sochy v Oravskom kultúrnom stredisku, Korešpondenčná súťaž z
náboženstva.
Geografia - exkurzia do Hvezdárne v Žiari nad Hronom, exkurzie formou koncoročných
školských výletov (ZOO Bojnice, Bojnický zámok, Osvienčim, Demänovská jaskyňa
Slobody).
K. Farkašová obsadila 3. miesto na okresnom kole geografickej olympiády, Matúš Mahút
postúpil do krajského kola astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach?".
Dejepis - beseda s numizmatikom, prednášky v Oravskom múzeu a školské kolo
olympiády z dejepisu.
Slovenský, anglický a nemecký jazyk - nižšia úspešnosť v testovaní žiakov 9. ročníkov
súvisí so slabou motiváciou žiakov, a podmienkami prijímania na gymnáziá a stredné
školy. Na stredné školy sa majú možnosť dostať aj slabo prospievajúci žiaci, ktorí sa
otvorene vyjadrujú, že sa nemusia učiť, pretože ich aj tak prijmú tam, kde sa hlásia. Práve
táto okolnosť znižuje úroveň prípravy na testovanie a prijímacie skúšky. Vo výučbe
cudzích jazykov bola dominantná snaha naučiť žiakov dorozumieť sa na stredne pokročilej
úrovni, rečové zručnosti uplatňovať v praxi, pracovať s učebnicou, slovníkmi a inými
materiálmi, primerane ovládať gramatiku jazyka.

Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš
Základnú školu Jánoš navštevovalo 22 žiakov v 4 triedach. Pedagogický proces
zabezpečovalo 5 pedagogických a 3 nepedagogickí zamestnanci, riaditeľkou bola Mgr. Ľudmila
Fajčáková.. Školský klub detí navštevovalo všetkých 22 žiakov.
Vízia:
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Vytváranie priaznivých podmienok a dostatok priestoru pre slobodný, prirodzený a tvorivý
prejav detí.
Cieľ školy:
Vytvárať u každého žiaka predpoklady pre celoživotné vzdelávanie. Tvoríme školu, ktorá
podporuje osobnostný rast každého dieťaťa.
Poslanie školy:
Múdrosť, sebarealizácia, talent. Ctižiadostivosť spájame s citom a srdcom.
Z aktivít školy v roku 2014:
- V mesiaci marec škola zorganizovala „Zber papiera". Celkovo sa nazbieralo cca 430 kg,
Najviac doniesla Saska Spitzkopfová.
- Dňa 24. 4. 2014 prebehla oslava „Dňa Zeme“. Prostredníctvom prezentácie bola žiakom
pripomenutá závislosť ľudí na daroch, poskytovaných Zemou. Žiakov čakal zaujímavý
program. V prírode vyhľadávali liečivé rastliny, robili projekty či riešili zábavné úlohy.
Nezabúdajme, že musíme chrániť poklady Zeme pre budúce generácie ľudí a ostatných
tvorov, žijúcich na tejto planéte.
- V mesiaci máj 2014 sa škola zapojila do vzdelávacieho projektu „Veselé zúbky“. Cieľom
bolo vzbudiť v deťoch záujem o čistenie zubov zaujímavou a hravou formou. Žiaci
maľovali obrázky, pri ktorých sa inšpirovali jednou z piatich zúbkových rozprávok.
Taktiež bolo natočené video so spracovaním zúbkovej pesničky „Zubožrút“.
- Dňa 19. mája 2014 sa uskutočnila koncoročná prespávačka, trochu iná ako ostatné, pretože
sa jej zúčastnili len dievčatá. Niesla sa v hesle „COOKIES“. Piekli sa cookies koláčiky,
hrala sa cookies schovávačka a naháňačka. Dievčatá sa mohli aj kreatívne prejaviť pri
maľbe na kamene. Celá akcia sa dievčatám veľmi páčila, najviac zo všetkého ochutnávka
cookies koláčikov.
- Dňa 20. mája 2014 sa žiaci zúčastnili vystúpenia „Dravci a sovy“, ktoré sa konalo na
futbalovom štadióne. Oboznámili sa s viacerými druhmi ohrozených dravých vtákov a s
ich prirodzeným správaním sa v prírode. Odborné prednášky boli prepojené s ukážkami
letov a so zaujímavými súťažnými aktivitami.
- Aj v školskom roku 2013/2014 sa škola zúčastnila medzinárodnej matematickej súťaže
„Matematický klokan." Zúčastnilo sa jej 14 žiakov. Najúspešnejším riešiteľom sa stal
Andrej Schwantner, ktorý získal „Diplom školského šampióna."
- Na konci školského roka 2013/2014 bol zorganizovaný program pre rodičov. Žiaci školy v
spolupráci so žiakmi SZUŠ Jánoš pripravili koncoročné vystúpenie „Farebný svet".
Premiéra sa konala 12. júna v MsKS Dolný Kubín.
- Dňa 17. 6. 2014 žiaci navštívili obec Vlkolínec, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO. Je to živá obec, v súčasnosti obývaná s 19 celoročne
bývajúcimi obyvateľmi v 6 domoch z celkového počtu 55 domov. Prezreli si vzácne
stavby, ako bola zrubová dvojpodlažná zvonica či murovaný barokovo-klasicistický kostol.
Celý výlet bol spestrený ukážkami remesiel, ktoré si mohli aj vyskúšať.
- Druhý september 2014 bol slávnostný pre všetkých žiakov, ale najmä pre prváčikov, ktorí
po prvýkrát zasadli do školských lavíc ako ozajstní školáci. Veľmi sa tešili na milé pani
učiteľky a nových spolužiakov. Nový školský rok slávnostne otvorila pani riaditeľka, ktorá
privítala rodičov, učiteľov a žiakov. Po príhovore sa žiaci sústredili do tried, kde na nich
čakali rôzne hry, súťaže a iné zábavné aktivity.
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28. október sa už od rána niesol v znamení Halloween, pretože všetci sa pripravovali a
tešili na nočné Halloweenske spanie v škole. Žiakov čakal zaujímavý program. Večer na
školskom dvore si zahrali svetielkujúcu naháňačku a malé divadielko. Samozrejme
nechýbalo aj pečenie koláčikov a vyrezávanie tekvíc, ktoré takmer celú noc svietili a
trošku ich aj strašili... Druhý deň pokračoval Halloweenskym vyučovaním. Do tried prišli
rytieri, kostlivci, bosorky, rôzne dobré aj zlé čarodejnice, ktoré sa potom spoločne
presunuli na tanečný parket. Začala sa Halloweenska party, na ktorej sa všetci veselo
zabávali a súťažili.
Dňa 14. októbra 2014 žiaci navštívili Oravskú knižnicu v Dolnom Kubíne. Čakala ich
beseda o priateľstve a medziľudských vzťahoch. Veľmi sa tešili na čítanie a dramatizáciu
úryvku z knihy Tuláčik a Klára od spisovateľa E. J. Grocha.
Aj v školskom roku 2013/2014 škola zorganizovala „Deň otvorených dverí“, ktorý sa
konal v mesiaci november. Školu navštívili predškoláci z materských škôlok, ktorí zažili
vyučovanie v školských laviciach spolu s prvákmi. Mohli si vyskúšať prácu s interaktívnou
tabuľou a rôzne pohybové aktivity, ktoré pripravili žiaci. Každý predškolák si odniesol na
pamiatku krásny darček.
Dňa 10.12.2014 prebiehala na škole matematická súťaž v Pytagoriáde. Zúčastnilo sa jej
osem žiakov, z ktorých traja úspešní riešitelia postupujú do okresného kola. Z 3. ročníka
postupuje A. Fajčáková, zo 4. ročníka A. Spitzkopfová a A. Schwantner.
V piatok 5. 12. 2014 do školy zavítal Mikuláš. Žiaci ho privítali netradične prezlečení v
kostýmoch anjelov, čertov a sobov. Najkrajší z nich sprevádzali Mikuláša na jeho ceste po
škole. Mladší žiaci ho privítali básničkami a pesničkami. Štvrtáci a tretiaci si pripravili
zaujímavý program pod názvom „Kvíz“. Mikuláš priniesol kôš plný sladkých balíčkov.
Tento rok čertík rozdával balíček s uhlím a zemiakmi žiakom, ktorým už začínajú rásť
„rožky“. Nakoniec si čertík svoje uhlie odniesol a žiaci sľúbili, že sa polepšia.
Medovníky neodmysliteľne patria k Vianociam a samozrejme ich pečenie nemôže chýbať
ani v ZŠ Jánoš. Dňa 18. 12. 2014 sa piekla táto typická pochúťka. Každý ich pripravuje
inak, no tieto boli výnimočné, pretože boli pečené vlastnoručne a s obrovskou radosťou a
láskou.
Úspechy žiakov: Beáta Alžbeta Tomáňová, žiačka 4. ročníka, získala diplom za 3. miesto v
detskej medzinárodnej výtvarnej súťaži „Vianočná pohľadnica". Cena bola udelená v
kategórii SZUŠ Jánoš. Andrej Schwantner, žiak 3. ročníka, dosiahol najlepšie výsledky zo
žiakov SZŠ s MŠ Jánoš vo vedomostnej súťaži Všetkovedko. Získal "TITUL
VŠETKOVEDKO".

Materské školy v pôsobnosti Mesta Dolný Kubín
Mesto Dolný Kubín malo v školskom roku 2013/2014 vo svojej pôsobnosti sedem
materských škôl, ktoré navštevovalo spolu 627 detí, z toho 238 predškolákov.
Materskú školu na ul. Obrancov mieru navštevovalo v piatich triedach celkom 99 detí, pri
priemernej dochádzke 71 detí. Činnosť zabezpečovalo 10 pedagogických zamestnancov, dvaja
nepedagogickí a štyria zamestnanci školskej jedálne.
Strategickým cieľom školy je zabezpečiť kvalitu spolupráce školy s rodinou, orgánmi školy,
výchovno-vzdelávacími inštitúciami a verejnosťou, zabezpečiť integráciu detí vyžadujúcich
osobitnú starostlivosť a individuálny prístup k deťom s OŠD.
Projekty: Krok za krokom
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Krúžky: Výtvarný krúžok
Najvýznamnejšie akcie materskej školy Obrancov mieru:
Karneval, Polícia očami detí, Pečenie a zdobenie medovníkov s rodičmi a starými rodičmi,
Výtvarné súťaže „Svet okolo nás" , „Zem – planéta života", „Bohúňova paleta", Topoľčany –
téma „Rodina", v celoslovenskej súťaži „Medové umenie" obsadila Vanesa Kubeková 3.miesto,
súťaže vyhlásené okresným osvetovým strediskom v Dolnom Kubíne
Materskú školu na ul. Na Sihoti navštevovalo celkom 116 detí v 6 triedach, priemerná
dochádzka predstavovala 87 detí. Činnosť zabezpečovalo 13 pedagogických zamestnancov, traja
nepedagogickí a štyria zamestnanci školskej jedálne.
Strategickými cieľmi materskej školy bolo 1. realizovať osobnostne orientovanú predškolskú
pedagogiku, kde kľúčovú úlohu zohráva demokratizácia, humanizácia a otvorenosť systému
výchovy, partnerstvo a spolupráca s rodinou a individualizovaný osobnostný rozvoj každého
dieťaťa, 2. výchova a vzdelávanie detí predškolského veku doplniť a obohatiť cieľavedomou
realizáciou úloh vypracovaných podporným a rozvíjajúcim programom školy v oblasti
environmentálnej výchovy (projekty „ Zelená škola“ a „Škola podporujúca zdravie“), a 3.
vzdelávanie detí obohatiť o oboznamovanie detí s cudzím jazykom a počítačovou technikou.
Projekty: Zelená škola, Škola podporujúca zdravie, Environmentálna výchova
Krúžky: výtvarný krúžok, hra na flaute, anglický jazyk, tanečný krúžok, regionálny krúžok,
počítačový krúžok
Najvýznamnejšie akcie: 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 policajtami – Bezpečne na ceste,
Exkurzia na železničnú stanicu, Deň otcov – hry, súťaže, Deň mlieka – s ochutnávkami, Škola
volá – rozlúčková slávnosť spojená s akadémiou.
Materskú školu na Námestí slobody navštevovalo celkom 115 detí v 6 triedach, priemerná
dochádzka predstavovala 82 detí. Činnosť zabezpečovalo 12 pedagogických zamestnancov,
štyria nepedagogickí a štyria zamestnanci školskej jedálne.
Strategické ciele školy:
1. zvyšovať pohybovú telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti detí prostredníctvom vopred
naplánovaných telovýchovných činností,
2. jeden týždeň v každom mesiaci venovať sa regionálnej výchove,
3. využívať tradičnú ľudovú kultúru a umenie pri formovaní osobnosti dieťaťa,
4. utvárať základy národného povedomia (vzťah k rodnej zemi, rodnej reči, prírode),
5. utvárať predstavy detí o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch, zoznamovať ich s
ľudovou kultúrou a umením.
Projekty: Zdravé zúbky, Evička a deti, Zdravá 5, Ovečka, Mliečne kráľovstvo, Aby sme si
rozumeli.
Krúžky: výtvarný, tanečný (ZUŠ I. Ballu)
Najvýznamnejšie akcie MŠ Námestie slobody: Čistenie lesa – Kuzmínovo, Fašiangový sprievod
mestom - vynášanie Moreny, Futbalový zápas medzi dolnokubínskymi MŠ a Vernisáž „Šikovné
ručičky“ v MsKS.
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Materskú školu na ul. Odbojárov navštevovalo celkom 159 detí v 8 triedach, priemerná
dochádzka predstavovala 113 detí. Činnosť zabezpečovalo 16 pedagogických zamestnancov,
piati nepedagogickí a piati zamestnanci školskej jedálne.
Strategickým cieľom školy je rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa prostredníctvom
edukačných aktivít (kognitívnu, sociálno–emocionálnu, afektívnu), tak že sa zameriava na jeho
seba rozvoj, vyzdvihuje sa jeho jedinečnosť a rozvíja talent. Edukačný proces je obohatený o
prácu na interaktívnej tabuli tak, že deťom prináša nové poznatky a rozvíja počítačovú
gramotnosť dieťaťa a vzťah k modernizačným prvkom. Prostredníctvom environmentálnej
výchovy sa oživuje vzťah k prírode a životnému prostrediu. Podporuje sa nadanie detí
prostredníctvom krúžkovej činnosti a podporujú a udržiavajú sa tradície v najbližšom okolí v
spolupráci s mestom, rodinou a verejnosťou.
Projekty: Zelená škola, Mondi SCP - MŠ - sprav radosť susedovi, Zdravé zúbky.
Krúžky: výtvarný, tanečný, dramatický, počítače, environmentálny, anglický, lyžiarsky a
plavecký.
Najvýznamnejšie akcie MŠ Odbojárov:
Švábkobranie - oravský zemiak, Dračí deň – púšťanie šarkanov a vrtuliek, Pečenie medovníkov,
Karnevalové dopoludnie, Deň vody – čistenie potôčika, vychádzky k rieke Orava, Super star 10. ročník speváckej súťaže, Stavanie mája – návrat k tradíciám, Dopoludnie s básničkou,
Dopoludnie s rozprávkou, Besiedky ku dňu matiek, Výlet na Oravský hrad.
Materskú školu na ul. Chočská navštevovalo celkom 65 detí v 3 triedach, priemerná
dochádzka predstavovala 48 detí. Činnosť zabezpečovalo 6 pedagogických zamestnancov, dvaja
nepedagogickí a traja zamestnanci školskej jedálne.
Strategický cieľ školy: hravou formou pestovať vzťah k prírode a k ochrane zdravia, získavať
poznatky pre rozvíjanie samého seba a skvalitniť edukačný proces zavedením nových učebných
foriem.
Projekty: Adamko, hravo - zdravo
Krúžky: výtvarný, ZUŠ PMB
Najvýznamnejšie akcie:
Školský výlet – Hopiland v Ružomberku, Korčuľovanie s rodičmi, Predplavecký výcvik,
Tekvičiari - tvorivosť s rodičmi, Šarkaniáda, Vianočný dobrý skutok, Karneval, Tvorivé dielne aj
pre rodičov a seniorov, Deň zeme, Záchranári, Deň polície, Deň zúbkov, Deň mlieka,
Mravčekovia - týždeň ativít, Čo robí škôlka v noci, Eko-karneval.
Materskú školu na ul. Záskalickej navštevovalo celkom 23 detí v jednej triede, priemerná
dochádzka predstavovala 15 detí. Činnosť zabezpečovali 2 pedagogickí zamestnanci, dvaja
nepedagogickí a dvajaa zamestnanci školskej jedálne.
Strategický cieľ školy: pripraviť deti na vstup do I. ročníka ZŠ, zdravý životný štýl detí,
využívanie ľudových tradícií a zdravé sebavedomie detí - humanistická škola.
Projekty: Stavanie májov – ľudové tradície
Krúžky: Šikovné ruky, Angličtina s pastelkami
Materskú školu Kňažia navštevovalo celkom 50 detí v 2 triedach, priemerná dochádzka
predstavovala 40 detí. Činnosť zabezpečovali 4 pedagogickí
a štyria nepedagogickí
zamestnanci.
Strategický cieľ školy:
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1. Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako
základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
2. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania MŠ:
a) rozvíjať u detí environmentálne cítenie,
b) utvárať a rozvíjať ľudovú slovesnosť,
c) pripraviť deti na vstup do ZŠ zo všetkých oblastí výchovy a vzdelávania,
d) podporovať nadanie detí v cudzích jazykoch,
e) rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,
f) utvárať a rozvíjať náboženské povedomie.
Krúžky: anglický jazyk, folklórny, dramatický, oboznamovanie s bibliou.
V rámci mestských častí Kňažia a Mokraď a obce Bziny materská škola zorganizovala
nasledovné akcie: Deň Zeme, Úcta k starším, Deň matiek, Kapustové hody – s verejnosťou,
Program – dôchodcom na schôdzi SČK, Čaro Vianoc, Ľudové zvyky v dedine, Pochovávanie
basy (harmonika) – Fašiangy, Štepenie stromčekov so starými otcami, Beseda s lesníkom,
Beseda s požiarnikmi, Tvorivé dielne v klube dôchodcov, Deň otcov, Spev v kostole počas roka.
Materská škola pri Cirkevnej spojenej škole
Materskú školu pri Cirkevnej spojenej škole na Okružnej ul. 25 navštevovalo v školskom
roku 2013/2014 celkom 89 detí, z toho 30 predškolákov v štyroch triedach. Pedagogický proces
zabezpečovalo osem pedagogických a tri nepedagogické zamestnankyne.
Školský vzdelávací program: Radujme sa, veseľme sa, Náboženská výchova FMA, cyklus A,
Náboženská výchova pre MŠ: Rastieme k svetlu (3-4, 4-5, 5-6 roč.).
Aktivity a prezentácia MŠ na verejnosti:
- Spolupráca s rodičmi: Tradičné pečenie medovníkov, Vianočná besiedka, Detský karneval,
Deň matiek, Deň detí, Rozlúčka predškolákov, Čarovná noc predškolákov.
Kultúrne akcie: program v MsKS pre starých rodičov, Vianočná akadémia CSŠ, Kytica
vďaky pre mamičky v MsKS, návštevy divadelných predstavení a koncertov (interné v MŠ aj
externé v MsKS, koncert v ZUŠ P. M. B.), návšteva verejnej mestskej knižnice, výstavy vo
Florinovom dome (Hračky, Keď drevo znie) a v OKS (Drevené plastiky ľudových umelcov,
Veľkonočné tradície).
Exkurzie: návšteva cintorína (pamiatka zosnulých), návšteva predajne náboženskej literatúry
ZRNO a TRANOSCIUS.
Iné akcie: Svätenie úrody, Sv. Mikuláš v MŠ, návšteva v I. roč. ZŠ, Krížová cesta v kostole Sv.
Kataríny Alexandrijskej, Motivovaná návšteva detských svätých omší - 4 súťažné dvojmesačné
kolá so záverečným vyhodnotením, Plavecký kurz pre predškolákov, prednáška o dentálnej
hygiene detí, logopedická depistážna prehliadka, návšteva CPPPaP, futbalový turnaj MŠ mesta.
Súkromná materská škola Jánoš
Materskú školu Jánoš na ul. Obrancov mieru 1779 navštevovalo v školskom roku 2013/2014
celkom 25 detí v jednej triede. O pedagogický proces sa starali traja pedagogickí zamestnanci.
V rámci predprimárneho vzdelávania sa materská škola sústreďuje na individuálny prístup ku
každému dieťaťu, ktorý umožňuje malý kolektív detí. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti
postupuje podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý je podmienený štátnym vzdelávacím
programom pre predprimárny stupeň vzdelávania ISCED 0.
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť perceptuálno-motorickú, kognitívnu
a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v
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spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť, aktívne učenie a začleňovanie dieťaťa do skupiny a do
kolektívu.
Ponuka umeleckých odborov v rámci vyučovacieho programu dňa: výtvarný odbor, tanečný
odbor a hudobný odbor. Na vyučovanie anglického jazyka sa používajú najnovšie technológie a
učebnice, ktoré sa využívajú aj vo vyučovaní v školách vo Veľkej Británii.
Stredné školy
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
Gymnázium je samostatným právnym subjektom, zriadeným Žilinským samosprávnym
krajom. V 19 triedach tu študuje 558 žiakov, z toho je v 12 triedach štvorročného štúdia
gymnázia 370 žiakov a v 7 triedach osemročného gymnázia 188 žiakov. Veková štruktúra žiakov
je 11 až 19 rokov.
Zameranie školy: škola sa profiluje ako univerzálna vzdelávacia inštitúcia, pripravujúca
absolventov na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl. V plnej miere sa využije
dvojúrovňový vzdelávací model ŠVP a ŠkVP, v ktorom sa poskytuje vzdelávanie v rozsahu
všeobecnej zložky profilu absolventa, s ohľadom na tradície školy. V špecifickej zložke profilu
absolventa má žiak možnosť slobodnej voľby vzdelávania – možnosť výberu voliteľných
predmetov z ponuky školy, ktorá rešpektuje ich záujmy v intenciách finančných a organizačných
možností školy.
Škola má 19 kmeňových tried, 16 odborných učební (z toho 8 pre vyučovanie cudzích
jazykov, 3 počítačové, 1 multimediálna učebňa, biológia, fyzika, chémia, a spoločná učebňa pre
výtvarnú a hudobnú výchovu), športovú halu, malú telocvičňu, posilňovňu, 9 kabinetov, žiacku a
učiteľskú knižnicu.
Pedagogický zbor tvorí 47 učiteľov, z toho 33 žien a 14 mužov, riaditeľom bol Mgr. Peter
Hacaj. Kvalifikovanosť dosahuje 100 %, veková štruktúra od 24 do 60 rokov. Všetci učitelia
úspešne absolvovali kurz vzdelávania v oblasti práce s IKT. Učitelia nemeckého jazyka sa
zúčastňujú zahraničných stáží v rámci medzinárodného projektu „Školy partneri budúcnosti“.
Pedagogické úlohy školského vzdelávacieho programu zabezpečujú učitelia s požadovanou
aprobáciou.
Projekty: škola sa pravidelne zapája do športových projektov, projektov IKT, do
protidrogových a ekologických programov:
- Zelené školské dvory (Euroregión Tatry) - vytvorenie oddychovo-výchovno-vzdelávacej
ekoplochy,
- Monitoring riek Slovenska (Región Tatry) - čistota vodných tokov,
- Operačný program vzdelávanie, premena tradičnej školy na modernú (MŠ SR) - vytvorenie
centra na tvorbu školských vzdelávacích programov,
- Premena tradičnej školy na modernú (MŠ SR) - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Obchodná akadémia Dolný Kubín
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne je škola ekonomického typu, ktorej činnosť
nadväzuje na 115-ročné pôsobenie obchodného školstva na Orave.
Vedenie školy: riaditeľka Ing. Vilma Janotíková, zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a
vzdelávanie Ing. Antónia Bedleková a zástupca riaditeľky školy pre technické a ekonomické
činnosti Ing. Michal Batuna.
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Školu k 31. 08. 2014 navštevovalo 422 žiakov, z toho 358 formou denného štúdia, 46 na
nadstavbovom a pomaturitnom štúdiu a 18 na externom a kombinovanom štúdiu. Škola
priemerne otvára 11 tried obchodnej akadémie, 4 triedy sociálno-výchovného pracovníka, 2
triedy PMŠ daňové služby a 2 triedy VOŠ sociálnoprávne.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 40 pedagogických zamestnancov, z toho 30
žien a 10 mužov. V oblasti všeobecnovzdelávacích predmetov pôsobilo 18 učiteľov a v oblasti
odborného vzdelania 22 učiteľov. Skúsenosť pedagogického kolektívu je zárukou napĺňania
cieľov stanovených v koncepcii rozvoja školy, zvyšovania kvality vyučovacieho procesu a
osobnostného rozvoja žiakov školy.
Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v školskom vzdelávacom programe pre študijný
odbor 6317 M obchodná akadémia, ktorého ciele vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a štátnom vzdelávacom programe pre skupinu
štvorročných študijných odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Náplňou štúdia
okrem všeobecnovzdelávacích predmetov sú odborné ekonomické predmety – účtovníctvo,
administratíva a korešpondencia, marketing, cestovný ruch, aplikovaná ekonómia, aplikovaná
informatika a v pomaturitnom štúdiu je to predovšetkým daňovníctvo a práca s klientom v
sociálnej oblasti.
Odborné vzdelávanie a príprava v školskom vzdelávacom programe obchodná akadémia
zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a odbornú prax. Teoretické aj praktické vyučovanie je
organizované v priestoroch školy v klasických triedach a špecializovaných odborných učebniach.
Odbornú prax v 3. a 4. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní žiaci vykonávajú v štátnych a
verejných inštitúciách, v podnikateľských subjektoch, organizáciách mimovládneho sektora,
bankových a poisťovacích spoločnostiach, organizáciách cestovného ruchu a pod. V rámci
nových foriem vyučovania sa škola zameriava na užšie prepojenie školskej prípravy s
ekonomickou realitou pomocou práce študentov v cvičných firmách a študentských
spoločnostiach. Tieto simulujú prácu v skutočnej firme a slúžia na sprostredkovanie,
rozširovanie a prehlbovanie praktických poznatkov a zručností. Aplikovaná ekonómia je
vzdelávací program organizácie Junior Achievement Slovensko, ktorý pozostáva z viacerých
častí. Najpopulárnejšou z nich je činnosť študentskej spoločnosti: študenti zakladajú skutočnú
firmu simulujúcu prácu a. s., prejdú všetkými krokmi od jej založenia, prieskumu trhu, vlastnej
činnosti až po likvidáciu a rozdelenie zisku.
Základné informácie o vybavení školy: 3 učebne výpočtovej techniky, 2 učebne ADK, 2
učebne cvičných firiem a aplikovanej ekonómie, 1 odborná učebňa tovaroznalectva,
hospodárskej geografie a biológie, 1 učebňa účtovníctva a ekonomických cvičení, 1 interaktívna
učebňa audiovízie a mediálnej komunikácie, 1 učebňa SJL a DEJ, 4 jazykové učebne, knižnica a
telocvičňa s posilňovňou a saunou.
Škola má k dispozícii školský internát spojený so školskou jedálňou. Budova internátu sa
nachádza v centre mesta, v roku 2012 prešla komplexnou rekonštrukciou. Má kapacitou 97 miest
(27 trojlôžkových a 8 dvojlôžkových izieb) a k dispozícii je aj apartmánové vybavenie. V
budove sa nachádza spoločenská miestnosť s TV a 8 PC napojenými na internet. Na každom
poschodí je chladnička, rýchlovarná kanvica, dvojplatnička, kuchynka s elektrickým sporákom,
kuchynským vybavením a mikrovlnnou rúrou. Školský internát okrem základnej funkcie –
poskytovanie ubytovania pre študentov – sa využíva aj na výmenné pobyty, turistické ubytovanie
pre organizované skupiny a jednotlivcov v čase školských prázdnin.
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Školská jedáleň poskytuje stravovanie pre cca 500 stravníkov a využívajú ju aj študenti
Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín.
Projektová činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Prehľad projektov, do ktorých sa
škola zapojila v posledných rokoch:
- Socrates 1 - Téma: Dôležitosť ochrany životného prostredia a obchodný zisk – odlišné
ciele?
- Socrates 2 - Téma: Virtuálny marketing
- Socrates 3 - Téma: VINDEE – virtuálny marketing a databáza pre e-učenie a e-učenie sa
- Leonardo 1, 2 - Téma: Vypracovanie modelu praktického vyučovania štúdia sociálnej
práce pre VOŠ spojené s praxou na partnerskej škole
- Leonardo 3 - Téma: Mesačná odborná prax študentov na partnerskej škole.
- Leonardo 4 – Spiderweb project - Téma: Vypracovať a otestovať prevenčný program pre
študentov so študijnými problémami, zostaviť manuál pre výchovných poradcov a
psychológov zaoberajúcich sa problémovou mládežou.
- Leonardo 5 - Téma: Simulácia ekonomických procesov
- TEMPUS - Téma: Školenia supervízorov v ANJ a NEJ a kurzy sociálneho manažmentu
pre prax
- Infovek - Téma: Získanie výpočtovej techniky a jej napojenie na internet pevnou linkou od
Telecomu
- Infovek – otvorená škola - Téma: Podporiť integráciu zrakovo postihnutých žiakov vo
vyučovacom procese
- PVSPU - Téma: vyškoliť správcov počítačových učební pre Infovek
- Višegrádsky fond – IVF - Téma: Tínedžeri krajín V4 – Spolu do Európy – medzinárodné
obchodovanie prostredníctvom cvičných firiem
- Baťa – Junior Achievement - Téma: Absolvovanie programu Aplikovanej ekonómie
žiakmi 3. ročníkov
- Björnson project - Téma: Vytvorenie informačných materiálov o pôsobení B. Björnsona na
Slovensku
- Spotreba pre život - Téma: Formovanie právneho vedomia stredoškolskej mládeže v
oblasti spotrebiteľského práva
- Projekt PPS - Téma: Spracovať materiál pre školských poradcov a ďalších odborníkov,
ktorí pracujú s rizikovými skupinami mládeže.
- Projekt informatizácie regionálneho školstva - Téma: Formou školení vzdelávať učiteľov v
oblasti práce a využitia informačno – komunikačných technológií.
- INTERREG - Téma: Školenie a konferencia na poľsko – slovenskom pohraničí – rozvoj
ľudského a podnikateľského potenciálu.
- Projektový manažér – platforma pre spojenie školy a praxe - Téma: Školenia pre budúcich
projektových manažérov
- Kvalita trhu práce – podpora ďalšieho vzdelávania - Téma: Ďalšie vzdelávanie absolventov
a pedagogických pracovníkov v oblasti jazykovej prípravy.
- Rozvoj kvality výchovno – vzdelávacieho procesu - Téma: Zvyšovanie kvality vyučovania
pomocou interaktívnych tabúľ so softvérom eBeam.
- Knižnica ako moderné multimediálne centrum - Téma: Elektronizácia a revitalizácia
školských knižníc
- INTERREG III. A - Téma: Sociálna práca bez hraníc
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COMENIUS - Téma: Školský marketing robí školu populárnou
Leonardo da Vinci - Téma: Mobilita – lepšie budúce príležitosti na trhu práce
Učíme inovatívne, kreatívne a hravo – učíme pre život a prax - projekt zameraný na
reformu systému vzdelávania a premenu tradičnej školy na modernú.
Modelové školy globálneho vzdelávania na Slovensku - cieľom projektu je začlenenie
Národnej stratégie globálneho vzdelávania do vzdelávacích programov škôl.
Meranie kvality a dopadu globálneho vzdelávania na školách - cieľom je vytvoriť nástroje
na meranie kvality a dopadu globálneho vzdelávania na školách.

Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami v zahraničí. Cieľom tejto spolupráce je
podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov a
skúseností, posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov, posilniť a skvalitniť odbornú prípravu
žiakov, prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu, spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl
a nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu.
Partnerské školy: Obchodní akademie Liberec (Česká republika), Kemi-Tornio Polytechnic
(Fínsko), Fachoberschule für Virtschaft und Rechtspflege (Mníchov, Nemecko), Berufsbildende
Schule 1 für Wirtschaft und Verwaltung (Magdeburg, Nemecko), Colegiul Economic
Transilvania TG (Mures, Rumunsko), IPSSSCT Pietro Giordani (Parma, Taliansko), Koning
Willem 1 College, s-Hertogenbosch (Holandsko), Tarnowske Centrum Edukacii (Tarnów,
Poľsko), Univerzita v Reykjaviku (Island), Liiketalousopisto, Business College (Helsinki-Malmi,
Fínsko).
Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín
Škola zabezpečuje vzdelávanie formou denného štúdia v študijných odboroch 5356 M a
5356 600 Zdravotnícky asistent a formou externého štúdia v študijných odboroch 5356 N
Zdravotnícky asistent a 5371 H Sanitár. Vedenie školy: riaditeľ PaedDr. Peter Takáč, zástupkyňa
riaditeľa Mgr. Eva Balková a zástupkyňa pre odbornú prax PhDr. Anna Mazúrová.
K 31. 08. 2014 školu navštevovalo 258 žiakov v 11 triedach, z toho 210 v ôsmich triedach
denného štúdia a 48 študentov v troch triedach externého štúdia.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 32 pedagogických zamestnancov, z toho 29
žien a traja muži.
Cieľ školy pre školský rok 2013/2014: zvyšovať úroveň kvality procesu výchovy a
vzdelávania v odbore zdravotnícky asistent a sanitár, vytvárať podmienky pre systematické
rozvíjanie ľudských zdrojov a odborný rast zamestnancov, zvyšovať kvalitu MTZ procesu
výchovy a vzdelávania, jasný cieľ a zameranie ŠkVP.
Škola mala k dispozícii 20 učební, z toho 8 kmeňových, 2 jazykové, 7 odborných, 2 pre
informačno-komunikačné technológie a chemické laboratórium. Súčasťou školy je telocvičňa s
posilňovňou a miestnosťou pre stacionárne bicykle.
Stredná zdravotnícka škola poriada deň otvorených dverí, burzu informácií v Dolnom
Kubíne, Námestove a Trstenej, ako aj prezentácie školy na základných a stredných školách v
regióne Orava.
Škola sa zúčastňuje prezentačných akcií prvej pomoci na školách a na verejnosti, zúčastňuje
sa na súťažiach so zdravotníckou tematikou, odborne pomáha pri organizácii cvičení a kurzov na
ochranu života a zdravia a športovo branných súťaží.
Vydáva 3x ročne školský časopis „Uzlík", s ktorým sa zúčastňuje súťaží.
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Iné aktivity: spolupráca s SČK Dolný Kubín, Liga proti rakovine, Deň narcisov, Modrý
gombík, Deň týraných detí, Kvapka krvi, Červené stužky, Most – svetový deň srdca, Olympiáda
ľudských práv, Svetový deň zdravia, Svetový deň bez tabaku a drog, Spolupráca s družobnou
SZŠ Děčín.
Zo Swot analýzy školského roka 2013/2014 vyplýva, že silné stránky škola vidí v odbornosti
vyučovania predmetov, jasnom cieli a zameraní školského vzdelávacieho programu, v
zabezpečenosti učebňami, v zodpovednosti zamestnancov plniť úlohy a v medzinárodnej
spolupráci školy. Naopak, slabé stránky predstavuje nedostatok finančných prostriedkov na
investície, nízky záujem rodičov o školu, absencia moderných foriem výučby a nízka
modernizácia učebných pomôcok. Príležitosti škola vidí v spolupráci na aktivitách s mestom, v
mimoškolských aktivitách, tvorivosti zamestnancov, využívaní mimorozpočtových finančných
zdrojov a v kvalite práce triednych učiteľov. Najväčšími rizikami sú pokles počtu žiakov v
triedach a slabý záujem rodičov v informovanosti o žiakoch.
Škola navrhuje nasledovné opatrenia na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:
- priebežne dotvárať pracovné podmienky, modernizovať,
- znižovať administratívnu záťaž zamestnancov, zaviesť elektronickú triednu knihu, zlepšiť
spoluprácu s rodičmi,
- zvyšovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov.
Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín
Charakteristika školy:
Škola pripravuje žiakov na výkon odborných činností zodpovedajúcich príslušným učebným
a študijným odborom. Ďalej vykonáva:
- zabezpečovanie štúdia popri zamestnaní v študijných a učebných odboroch zaradených v
sieti podľa platných predpisov,
- zabezpečovanie rekvalifikácie občanov na profesie podľa učebných a študijných odborov
zaradených v sieti na základe požiadaviek úradov práce, fyzických a právnických osôb,
- zabezpečovanie obchodnej a výrobnej činnosti a prevádzkovanie pracovísk odborného
výcviku podľa potrieb učebných a študijných odborov zaradených v sieti vo vlastných
alebo prenajatých priestoroch,
- poskytovanie ubytovania a stravovania.
Zameranie školy:
Škola je právnickou osobou, príspevkovou organizáciou ŽSK, ktorá hospodári samostatne
vo svojom mene, nadobúda práva, povinnosti a záväzky. Okrem toho vykonáva podnikateľskú
činnosti za predpokladu, že plní úlohy v oblasti hlavnej činnosti a prostriedky získané
podnikateľskou činnosťou využíva na saturáciu hlavných úloh po predchádzajúcom písomnom
súhlase zriaďovateľa. Všetky odbory sú zamerané na služby a obchod.
Vedenie školy: riaditeľ Mgr. Dušan Štrifler, zástupcovia riaditeľa RNDr. Peter Ištván, Ing.
Eva Tabačková a Ing. Miloš Kramer.
Strednú odbornú školu obchodu a služieb navštevovalo v školskom roku 2013/2014 spolu
742 žiakov, z toho 654 formou denného štúdia, 88 na nadstavbovom a pomaturitnom a 27 na
externom štúdiu. V dennom štúdiu mala škola otvorených 26 tried, v nadstavbovom a
pomaturitnom 4 a externom jednu triedu.
Vyučovací proces zabezpečovalo 79 pedagogických zamestnancov, 53 žien a 26 mužov.
Škola tiež zamestnávala 31 nepedagogických zamestnancov, 22 žien a 9 mužov.
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Škola mala otvorené nasledovné študijné odbory:
- denné študium: 6323 K, 6 Hotelová akadémia, 6362 M, 6 Kozmetička vizážistka, 3341 K,
4 Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, 3656 K Operátor stavebnej výroby, 6444 K,
4 Čašník servírka, 6445 K, 4, H Kuchár, 6403 L Podnikanie v remeslách a službách, 6426
L Vlasová kozmetika, 6446 K Kozmetik, 3661 H Murár, 3678 H Inštalatér, 6489 H
Hostinský, 6456 H Kaderník,
- externé štúdium: 6403 L Podnikanie v remeslách a službách, 6426 L Vlasová kozmetika.
Vyučovací proces prebiehal v školskom roku 2013/2014 v siedmich budovách, v ktorých sa
nachádzalo celkom 39 učební. Z toho: 26 kmeňových, 3 jazykové, 7 odborných a 3 na
vyučovanie informačných a komunikačných technológií. Praktická časť vyučovania prebiehala
okrem iného v 16 dielňach. Súčasťou školy je telocvičňa, dve posilňovne a tenisový kurt. Na
ubytovanie a stravovanie žiakov slúži školský internát s kapacitou 63 lôžok a jedáleň.
Koncepčný zámer rozvoja školy pre školský rok 2013/2014 - plnenie cieľov:
- Pokračovanie výmeny podláh v učebniach - podľa finančných možností - čiastočne splnená
- Zabezpečenie opráv na jednotlivých budovách - podľa finančných možností - čiastočne
splnená
- Zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania pracovníkov - splnená
- Ďalšie zabezpečenie IKT - podľa finančných možností - čiastočne splnená
- Zabezpečiť vzdelávanie pracovníkov v zmysle plánu kariérových pozícií - splnená
- Oprava schodišťa v suteréne Reštaurácie v škola č. 2 - splnená
- Vybudovanie odbornej učebne spoločenského stravovania v škole č. 2 - splnená
- Vymaľovanie aspoň 30% priestorov školy - splnená
- Zabezpečenie zahraničnej praxe aspoň pre 50 študentov školy - splnená
Vyhodnotenie Swot analýzy školského roka 2013/2014:
- silné stránky: personálne obsadenie, kredit príspevkovej organizácie, výhodná poloha
školy, vlastné objekty, možnosti vlastných ľudských zdrojov pri údržbe a opravách, vlastná
podnikateľská činnosť, spolupráca s rodičmi, spolupráca s odberateľmi ľudských zdrojov,
zahraničné praxe, zmena legislatívy, vznik nových odborov, spolupráca so základnými
školami, intenzívna propagácia, komplexnosť podmienok vzdelávania školy a jej poloha,
odborné stáže, odbornosť pedagogických pracovníkov a i.
- slabé stránky: nedostatočný záujem žiakov o stavebno-stolárske odbory, nedostatok
niektorých učebníc, nedostatočné materiálne vybavenie vyučovacieho procesu,
„vyhorenosť" časti pedagogických zamestnancov podmienená spoločenským nedocenením
tohto povolania, nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, nízka
vedomostná úroveň a zhoršujúce sa správanie čoraz väčšieho počtu žiakov prichádzajúcich
zo základných škôl a i.
- príležitosti: úspešné umiestňovanie absolventov školy a európskom trhu práce, celoživotné
vzdelávanie pedagógov, moderné formy vzdelávania, širšie využitie know-how z
partnerstva s podobnými školami doma a v zahraničí a i.,
- ohrozenia: nízka ašpirácia časti pedagogických zamestnancov k permanentnému
sebavzdelávaniu a profesionálnemu rastu, narastajúci nezáujem rodičov o spoluprácu pri
prevencii výchovno – vzdelávacích problémov žiakov, nízka priemerná mzda v oblasti
služieb, zvyšujúce sa náklady na údržbu a na zabezpečenie efektívneho využívania energie
v starých budovách, nedostatočné možnosti finančnej stimulácie a motivácie
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pedagogických zamestnancov, zmeny hodnotového rebríčka žiadov a demografický
pokles.
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:
- financovať podľa normatívu vo výške 100 % stanoveného rozpočtu aspoň v priemere za 5
rokov
- posilniť preventívne a represívne kompetencie školy v oblasti problémov fajčenia,
používania drog a agresivity žiakov
- posilniť kompetencie školy riešiť nezáujem rodičov o spoluprácu pri riešení problémov
žiakov
- aktívne zapájanie sa do medzinárodných projektov
- podporovať celoživotné vzdelávanie riadiacich a pedagogických zamestnancov
- komplexne analyzovať potrebu a možnosti zamestnania školského psychológa
- aktívne využívanie vnútorného školského elektronického informačného systému ftp
- postupné dokončenie rekonštrukčných prác na Š2, tak ako ich vo svojom rozhodnutí určil
ŠÚVZ a ďalších priestorov školy pre teoretické a praktické vyučovanie
- aktívne dotvárať ŠkVP
- podporiť talentovaných žiakov v účastiach na odborných súťažiach a získavaní
nadštandardných zručností a vedomostí
- vytváranie pozitívneho sociálneho zázemia pre zamestnancov školy
- zdokonalenie využívaného programu aSc
- pokračovať v skvalitňovaní zahraničnej spolupráce a implementácii pozitívnych skúseností
do ŠkVP
- zabezpečovanie digitálnych technológií na zefektívnenie vyučovacieho procesu
- vzdelávanie pedagogických zamestnancov podľa potrieb a strategických zámerov školy v
súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch
- dôrazné dodržiavanie ŠkPŠ, PrPŠ, OrPŠ, BOZP, PO, hygieny
- šetrenie všetkými druhmi energií a majetku ŽSK v správe školy
- zefektívniť vnútroškolskú kontrolu vedúcimi zamestnancami školy
Prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách
predmetových olympiád a postupových súťaží:
Celoslovenské kolo Danubius BA Hricová Monika 3. miesto, Strapec Erik 3. miesto,
Medzinárodné kolo - Ateliér fantázie v odbore kaderník - ČR Brišáková Simona 2. a 3. miesto,
Ateliér fantázie v odbore kozmetička - ČR Martvoňová Lucia 2. a 3. miesto, Cassovia cup KE
Lizáková Mária 3. miesto, Hudecová Lucia 3. miesto, Súťaž kuchárov - Krakow - Poľsko
Stanček Ladislav 3. miesto
Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín
Stredná odborná škola polytechnická zabezpečuje komplexnú prípravu žiakov pre oblasť
strojárenstva, elektrotechniky, automobilového opravárstva, rozvoja vidieka a služieb.
Teoretické vyučovanie je zabezpečené v učebniach školy, ktoré sú vybudované so špecializáciou
na výučbu odborných predmetov, jazykov a výpočtovej techniky. V teoretickom a praktickom
vyučovaní žiaci využívajú sedem učební IKT, súčasťou teoretického vyučovania je vlastná
telocvičňa , vonkajší ľahkoatletický areál s bežeckou dráhou a tenisovým kurtom. Žiaci sa v
rámci teoretického vyučovania zúčastňujú rôznych vedomostných, športových a spoločenských
súťaží, kde dlhodobo dosahujú veľmi dobré výsledky.
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Odborný výcvik sa vyučuje v odborných dielňach priamo v areáli školy. Pracoviská
odborného výcviku sú komplexne vybudované na získavanie praktických zručností žiakov vo
všetkých študijných a učebných odboroch. V rámci odborného výcviku absolvujú žiaci
strojárskych odborov prípravu v základných kurzoch zvárania elektrickým oblúkom a zvárania v
ochrannej atmosfére CO2. Po úspešnom absolvovaní základného kurzu zvárania získavajú
absolventi zváračský preukaz s celoštátnou platnosťou.
Škola úzko spolupracuje s významnými priemyselnými firmami pôsobiacimi v regióne, v
ktorých žiaci absolvujú odbornú prax a získavajú najnovšie poznatky vo svojom odbore. Celý
vyučovací proces je zameraný na dobré východiskové postavenie absolventov na trhu prác nielen
v regióne, ale aj v rámci pracovných trhov Európskej únie..
Pre dochádzajúcich žiakov z väčších vzdialeností je v domove mládeže zabezpečené
ubytovanie v dvojposteľových izbách so samostatnou kúpeľňou a sociálnym zariadením. Žiaci
využívajú telocvičňu, posilňovňu, športový areál a vonkajší rekreačný areál. Celodenné
stravovanie pre všetkých žiakov je zabezpečené v školskej jedálni.
Vedenie školy: riaditeľka Ing. Adriana Bellová, zástupca pre teoretické vyučovanie
poverený zastupovaním Ing. Branislav Urban, od 01.02.2014 Ing. Iveta Bruncková, zástupca pre
praktické vyučovanie Ing. Milan Bruncko.
Strednú odbornú školu polytechnickú navštevovalo v školskom roku 2013/2014 spolu 328
žiakov, z toho 294 formou denného štúdia a 33 formou nadstavbového a pomaturitného štúdia. V
dennom štúdiu mala škola otvorených 15 tried, v nadstavbovom a pomaturitnom 2 triedy.
Vyučovací proces zabezpečovalo 38 pedagogických zamestnancov, 19 žien a 19 mužov.
Škola tiež zamestnávala 17 nepedagogických zamestnancov, 13 žien a 4 mužov.
Škola mala otvorené nasledovné študijné odbory:
2413 K mechanik strojov a zariadení, 2411 K mechanik nastavovač, 6405 K pracovník
marketingu, 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 2697 K mechanik
elektrotechnik, 2964 H
cukrár, 4569 H viazač aranžér kvetín, 2487 H 01 autoopravármechanik, 2487 H 02 autoopravár elektrikár, 2683 H 11elektromechanik silnoprúdová technika,
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia, 3757 L dopravná prevádzka, 2487 F
strojárska výroba, 2414401 strojárstvo-montáž a opravy strojov, 2982400 potravinárstvo.
Vyučovací proces prebiehal v školskom roku 2013/2014 v troch budovách, v ktorých sa
nachádzalo celkom 31 učební. Z toho: 18 kmeňových, 1 jazykové, 5 odborných a 7 na
vyučovanie informačných a komunikačných technológií. Praktická časť vyučovania prebiehala v
školských dielňach. Súčasťou školy je telocvičňa s posilňovňou, basketbalové a hádzanárske
ihrisko, atletický ovál a dva tenisové kurty. Na ubytovanie a stravovanie žiakov slúži školský
internát s kapacitou 112 lôžok a jedáleň.
Cieľom koncepčného zámeru školy je zabezpečiť študentom kvalitné duálne vzdelávanie a
výchovu, aby sa z nich mohli stať kultivovaní mladí ľudia schopní tvorivo a samostatne myslieť,
prejavujúc rešpekt sebe aj svojmu okoliu.
Tento cieľ je možné dosiahnuť tým, že sa študentom vytvoria v škole vhodné podmienky, a
preto je potrebné upriamiť pozornosť na analýzu aktuálneho stavu školy, ako aj možnosti jej
ďalšieho smerovania, ktoré prispejú k zvýšeniu atraktivity školy pre študentov a skvalitneniu
plnenia úloh školy nielen vo vzťahu k študentom, ale aj k jej zamestnancom a v neposlednom
rade aj k verejnosti.
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K dosiahnutiu týchto cieľov je potrebné sa zamerať na:
- personálne zabezpečenie pedagogického zboru, neustále ich odborne i metodicky
vzdelávať a vymieňať si skúsenosti s inými školami,
- inovovať už jestvujúce študijné a učebné odbory,
- pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania spolupracovať so zamestnávateľmi absolventov,
pružne reagovať na ich potreby a tak produkovať kvalitne pripravených absolventov
schopných flexibilne reagovať na požiadavky zamestnávateľov,
- v oblasti manažmentu, ktorý sa musí sústrediť na spoluprácu celého personálu školy a
riešiť problémy na všetkých úsekoch školy a sledovania plnenia cieľov o výchove a
vzdelávaní,
- materiálno technické vybavenie školy učební dielní a internátu, ktoré je značne zastaralé a
znižuje konkurencieschopnosť školy, taktiež výrazne prispieva k jej zlej finančnej situácii
(vysoké náklady na kúrenie z dôvodu nezateplených budov bez plastových okien,
zatekajúca strecha a praskajúce múry vyžadujúce si neustále opravy, potreba dovybaviť
učebne a dielne modernými učebnými pomôckami)
- v oblasti spolupráce a vzťahov s verejnosťou: rozvíjať kontakty a spoluprácu s
podnikateľskými subjektmi a kultúrnymi inštitúciami v meste a regióne, rozvíjať
kontakty s partnerskými školami doma i v zahraničí, rozvíjať a propagovať informačný
systém o možnostiach vzdelávania na škole a o úspešných aktivitách školy
- na roky 2014 – 2015 získať cez zriaďovateľa finančné prostriedky na dokončenie výmeny
okien a zrekonštruovať strechy v celom areály,
- zapájať sa v čo najväčšej miere do projektov z euro fondov, prostredníctvom ktorých je
možné získať prostriedky na zlepšenie vybavenia školy a zabezpečenie výmeny skúseností
s partnerskými školami a inštitúciami nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí
- priebežne prispôsobovať školský vzdelávací program potrebám praxe zastúpenej najmä
regionálnymi zamestnávateľmi.
Nenaplnené ciele: nepodarilo sa školu zaradiť do akčného plánu ŽSK ohľadom zateplenia
budov školy, nepodarilo sa naplniť dostatočný počet žiakov do 1. ročníkov, hlavne do učebných
odborov, hoci študijné odbory boli naplnené na 98 %.
Swot analýza:
Silné stránky: komplexnosť – škola zabezpečuje teoretické aj praktické vyučovanie vo
vlastných priestoroch, kde majú žiaci aj možnosť ubytovania, stravovania a mimoškolských
aktivít, škola má možnosť vlastných príjmov, pre strojárske profesie a individuálnych záujemcov
možnosť získania zváračského osvedčenia, využívanie športovej haly a športového areálu a
posilňovanie pre žiakov a verejnosť i v čase osobného voľna, kvalifikovanosť a odbornosť
zamestnancov, vysoké nasadenie pedagógov aj mimo pracovného času, partnerstvo s viacerými
podnikateľskými subjektmi pri zvyšovaní úrovne odbornosti vzdelávania na škole a ich podpora
školy pri náboroch žiakov a praktickej príprave Slabé stránky: vzdelávanie žiakov zo sociálne
slabších vrstiev, často žiakov s rôznymi výchovnými a vzdelávacími problémami, zlá finančná
situácia školy, zlý technický stav budov školy a zastaranosť väčšiny vybavenia učební a dielní
odborného výcviku, veľká spotreba energie a plynu na vykurovanie, nevyhovujúci imidž školy,
nepostačujúca spolupráca s rodičmi žiakov
Príležitosti: vysoký dopyt strojárskych firiem po absolventoch strojárskych profesií,
flexibilné prispôsobenie výučby požiadavkám firiem, odborná prax pre žiakov v konkrétnych
firmách, uchádzanie sa školy o finančné prostriedky z projektov, účasť žiakov a pedagógov na
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vzdelávacích projektoch doma aj v zahraničí, zvýšenie popularity „remesla“ vzhľadom na vývoj
na trhu práce
Ohrozenia: neustále znižovanie populácie – slabé populačné ročníky, slabá pripravenosť
žiakov zo základných škôl, rozširovanie súkromných škôl s tým istým zameraním ako SOŠ
polytechnická, nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu a zmeny vo financovaní
školstva, odchod najschopnejších pedagógov na lukratívnejšie posty, rastúca byrokracia v
školstve a jej vplyv na syndróm vyhorenia učiteľov, vysoká nezamestnanosť v regióne.
Základná umelecká škola P. M. Bohúňa
Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa je rozpočtová organizácia mesta s právnou
subjektivitou, ktorej história siaha do roku 1958. V školskom roku 2013/2014 školu
navštevovalo 707 žiakov v 5 odboroch: hudobný 355 žiakov, výtvarný 302, literárno-dramatický
16, tanečný 23 a multimediálny 21 žiakov.
Vedenie školy: riaditeľ Mgr. Michal Janiga, zástupkyňa riaditeľa Mgr. Jana Barťáková.
Pedagogický proces zabezpečovalo 23 pedagógov hudobného odboru, 4 pedagógovia
výtvarného odboru, jeden pedagóg literárno-dramatického odboru, jeden tanečného odboru a
dvaja pedagógovia multimediálneho odboru školy. Škola zamestnávala aj štyroch
nepedagogických zamestnancov.
Strategické ciele školy:
1. Založenie sláčikového orchestra.
2. Účasť na súťažiach so žiakmi.
3. Vytvorenie komorných telies a zoskupení.
4. Vystúpenia a prezentácia školy na verejných vystúpeniach, vernisážach a pod.
5. Tvorivé dielne pre deti všetkých odborov.
Z množstva akcií a prezentácií školy na verejnosti uvádzame:
- September 2013: koncert pri príležitosti 45. výročia existencie Obchodnej akadémie v
Dolnom Kubíne, koncert v rámci zahájenia dní mesta Dolný Kubín primátorom v Oravskej
Galérii.
- Október 2013: galakoncert „Po stopách času“ k 20. výročiu existencie AO Amandolo v
MsKS, koncert „Z úcty k Vám“ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v MsKS, koncert
pedagógov a žiakov v družobnej škole v Braunau, koncert v rámci súťaže Mladá slovenská
poviedka v koncertnej sále ZUŠ,
- November 2013: vysielanie Slovenského rozhlasu, stanica Devín, relácia „Zvonkohra“,
Účinkujúci: Akordeónový orchester Amandolo, vysielanie Slovenského rozhlasu, stanica
Devín, relácia „Štúdio mladých“, účinkujúci: Akordeónový orchester Amandolo, Projekt
„Kultúrna integrácia hudobných škôl v Žywci a Dolnom Kubíne“ v Hudobnej škole v
Žywci,
- December 2013: Vysielanie Slovenského rozhlasu, stanica Devín, relácia „Štúdio
mladých“, Účinkujúci: Akordeónový orchester Amandolo, koncert akordeónového
orchestra Amandolo a Soni Stanovskej v Sučanoch, koncert pri príležitosti otvorenia
celoslovenských súťaží „Pramienok, Voda pre život, Ekoposter“ v MsKS, koncert pri
príležitosti vernisáže Bohúňovej Palety „Po stopách P. M. Bohúňa“ v Bielsko Bialej,
koncert pre členov zväzu telesne postihnutých pri vianočnom stromčeku v MsKS,
Adventný koncert v Kostole Sv. Kataríny, koncert pre deti v nemocnici na Mikuláša,
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Vianočný koncert Kostol sv.Vavrinca v Košiciach, prezentácia vianočnej výzdoby žiakov
výtvarného odboru v rámci adventného koncertu v Kostole Povýšenia sv. Kríža, výstava
prác žiakov výtvarného odboru klub Garáž, koncert pri príležitosti vernisáže
medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Bohúňova Paleta v MsKS
Január 2014: Polročný verejný koncert ZUŠ v MsKS Dolný Kubín, Koncert k výročiu
vypálenia Ev.a.v.kostola v Jasenovej, vernisáž medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova
Paleta v MsKS, celoškolská súťaž v počúvaní hudby „Bystré ucho" a v rozpoznávaní
svetových umelcov výtvarného umenia "Bystré oko", Projekt "Kultúrna integrácia
hudobných škôl v Žywci a Dolnom Kubíne" - 2. turnus v Žywci,
Február 2014: Husľová dielňa v ZUŠ L. Árvaya v Žiline, koncert organovej literatúry
počas bohoslužby v Katolíckom kostole
Marec 2014: koncert pri príležitosti vernisáže s názvom „Čas odhaľuje všetko" vo
Florinovom dome, Učiteľský koncert pre mesto v Kostole Povýšenia sv. Kríža,
medzinárodná súťaž tvorivosti detí a mládeže „Súhvezdie hôr" v Liptovskom Mikuláši,
celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava v štvorručnej hre, súťaž „O erb mesta Dolný
Kubín", divadelný súbor „DeKa" v MsKS, medzinárodná výtvarná súťaž detí
predškolského veku " Žitnoostrovské pastelky 2014" v Dunajskej Strede, regionálna
súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v MsKS, súťaž „Kubínske
akordy" v MsKS
Apríl 2014: Projekt „Kultúrna integrácia hudobných škôl v Žywci a Dolnom Kubíne"
(Slávnostný Galakoncert) v Žywci, regionálna prehliadka v štvorručnej hre na klavíri F.
Špániho v Žiline, workshop Umelecké tkáčstvo pre verejnosť, Prvý, druhý a tretí
absolventský koncert v koncertnej sále ZUŠ, a v Oravskej galérii, Žaškovská heligónka,
Regionálna súťaž „Hudobná biela Orava" v Námestove, koncertné vystúpene v rámci
Hviezdoslavovho Kubína v MsKS v Dolnom Kubíne, koncert „Večer soundtrackov" v
Klube Garáž, súťaž „Rečou klavíra" v ZUŠ v Kysuckom Novom Meste, medzinárodná
súťaž tvorivosti detí a mládeže „Zelený svet 2014" v Banskej Bystrici, Celoslovenská
súťaž R. Országa v ZUŠ R. Országa v Kremnici
Máj 2014: Koncert pri príležitosti Dňa matiek v Kultúrnom dome v Oravskej Porube a
Istebnom, Koncerty pre materské školy v Koncertnej sále ZUŠ, koncert pri príležitosti Dňa
matiek v ZŠ J. Matušku, Nesúťažná prehliadka žiakov primárneho vzdelávania v
Koncertnej sále ZUŠ, koncert pri príležitosti „Noci literatúry" v ZUŠ, koncert žiakov ZUŠ
pri príležitosti „Dňa rodiny" na Hviezdoslavovom námestí, koncert ku dňu matiek „MDH
Lužňanka" (dychový súbor elokovaného pracoviska Liptovská Lúžna) v ZŠ Liptovská
Lúžna, koncert v rámci prehliadky Dychovej hudby v Ordzovanoch („MDH Lužňanka"),
Celoslovenská klavírna súťaž „Piano v modernom rytme" v ZUŠ Bojnice, Metodické dni v
ZUŠ Pelhřimov so žiakmi literárno-dramatického odboru, koncert pri príležitosti Dňa
matiek v Kunešove, Celoslovenská súťaž „Talenty pre Slovensko" v Zmeškalovom dome
hudby, Medzinárodná súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch v
Zmeškalovom dome hudby, Celoslovenská súťažná prehliadka prác žiakov výtvarných
odborov ZUŠ „Maľovaná ZUŠka 2014" v ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici,
Medzinárodná výtvarná súťaž „Bienále fantázie Martin 2014", Celoslovenská výtvarná
súťaž "Dúha" v Starej Ľubovni, Krajská výtvarná súťaž „Polícia očami detí"
Jún 2014: Vernisáž absolventskej výstavy s koncertom žiakov ZUŠ vo výstavnej sieni
MsKS, Workshop pre deti z výtvarného odboru s poľskými umelcami zo Žywca v ZUŠ
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P. M. Bohúňa, koncert v rámci medzinárodného podujatia s názvom „Telemost medzi
Limanowou a Dolným Kubínom" v Limanowej, Celoslovenská výtvarná súťaž s názvom
„Medové umenie" v ZŠ Stankovany, Záverečný koncert žiakov školy v MsKS, Regionálna
súťaž dychových nástrojov v Trstenej, koncert „MDH Lužňanka" pre mestské
zastupiteľstvo v MsKS, koncert pri príležitosti sprievodnej akcie HK s názvom „Slovo v
uliciach" na Hviezdoslavovom námestí, Slávnostné vyradenie absloventov v Obradnej
sieni Mestského úradu, koncert v rámci otvorenia Hviezdoslavovho Kubína v MsKS,
vernisáž absolventov ZUŠ P.M.Bohúňa v klube Garáž s koncertom, účinkovanie v
predstaveniach „Labutienka“, „Počuješ, mama, môj nárek?“, „Peter a Pavol“, „Au revoir“,
Žltá ľalija“, šnúra predstavení, upútavka ku knihe „Parstelvan“ Silvie Zeumerovej v
Banskej Bystrici, Organový koncert žiakov ZUŠ P.M.Bohúňa a ZUŠ Ľ.Fullu v Kostole
povýšenia sv. Kríža v Ružomberku a Dolnom Kubíne, 13.letné medzinárodné kurzy
„Schola Arvenzis" Zmeškalov dom hudby
Júl 2014: Vystúpenie sólistov ZUŠ P. M. Bohúňa v rámci oravského festivalu klasickej
hudby „Orava Klasik" v Katolíckom kostole v Krivej, Predstavenie „Králiky z klobúka“,
predstavenia po celom Slovensku, Spievanie a hranie s kapelou „Mimi“, „Nicholas“, „Sing
duo“ a „Duo Impulz“, Banská Bystrica.

Základná umelecká škola Ivana Ballu
Základná umelecká škola Ivana Ballu bola založená v roku 1991. V roku 1995 bola
pomenovaná po dolnokubínskom rodákovi, hudobnom kritikovi Ivanovi Ballovi. V školskom
roku 2013/2014 školu navštevovalo 705 žiakov, z toho hudobný 321 žiakov, výtvarný 209 a
tanečný 175 žiakov.
Vedenie školy: riaditeľ Karol Hromádka, zástupca riaditeľa Mgr. Daniel Marček.
Pedagogický proces zabezpečovalo 26 pedagogických a štyria nepedagogickí zamestnanci.
Strategické ciele školy:
1. Udržať počet žiakov v rozmedzí okolo 700 žiakov.
2. Pokračovať v nosných projektoch školy: Festival Ivana Ballu, výstava Inšpirácie.
3. Pokračovať vo vystúpeniach pre mesto: Koncert pre mesto, Vianočný koncert,
Novoročný koncert.
4. Podpora a kvalitatívny rast súborov školy v hudobnom i tanečnom odbore, vytvoriť
literárno–dramatický odbor.
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5. Zúčastňovať sa medzinárodných seminárov konaných zväčša pri medzinárodných
umeleckých súťažiach.
6. Dobudovanie priestorov a areálu školy.
Aktivity a prezentácia školy:
Nosnými projektmi školy sú :
Výstava „Inšpirácie“, poriadaná pravidelne v spolupráci s Občianskym združením
Inšpirácie v Dolnom Kubíne. V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnil 17. ročník výstavy
(od 29.10. do 28.11. 2013 vo výstavnej sieni MsKS) s finančnou podporou Mesta Dolný
Kubín v rámci grantového programu Šanca pre všetkých 2013 ako prehliadka aktuálnej
výtvarnej tvorby Oravcov.
- Hudobný festival Ivana Ballu, zaradený do umeleckých súťaží MŠ SR. Ide o sériu
hudobných koncertov a súťaží s medzinárodnou účasťou, usporiadaných každoročne
posledný májový týždeň. Delí sa na hudobné súťaže: Klavírna Orava Kláry Havlíkovej,
Mladí gitaristi a Husľové talenty. Uskutočnil sa 19. ročník festivalu (19.-23. 5. 2014).
Festivalu sa pravidelne zúčastňujú renomovaní koncertní umelci (gitaristi - prof. V. Bláha
– ČR, prof. Sándor Papp – Maďarsko, Franciszek Wieczorek - Poľsko a iní).
Škola zorganizovala Koncert pre Mesto v mesiaci november, ktorý sa stretol s veľkou
odozvou u širokej verejnosti občanov mesta. Pravidelne organizuje slávnostné Vianočné
koncerty. Podieľa sa na kultúrnom programe vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta,
oceňovania darcov krvi a školských akadémií.
Tanečný odbor sa prezentoval na Tanečnom Kubíne i Folklórnom dni Kubína a tanečnými
vystúpeniami pre školy mesta z ktorých jeden bol prenášaný telemostom do družobného mesta
Limanowa.
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 koncertoch Festivalu Ivana Ballu. Neskôr jeho členovia potvrdili svoje kvality aj na
viacerých husľových súťažiach.
Predmetová komisia klávesových nástrojov zorganizovala Metodický deň hry na klavíri s
doc. E. Cáhovou a predmetová komisia sláčikových nástrojov Metodický deň hry na husliach s
doc. J. Kopelmanom.
Žiaci a pedagógovia hudobného a výtvarného odboru pripravili projekt Portréty hudobných
skladateľov, ktorého vyvrcholením bol koncert spojený s výstavou v koncertnej sále školy.
-

Výtvarný odbor sa prezentoval výstavou žiakov prípravného štúdia v budove Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny a predstavil aj absolventov odboru výstavou v čajovni Florinovho
domu. Zorganizoval v mesiaci máj Keramickú dielňu v spolupráci s Okresným osvetovým
strediskom. Žiaci vystavovali svoje práce na viacerých celoslovenských i medzinárodných
výstavách. Podieľali sa na organizovaní výstavy Inšpirácie 2013, ktoré podporilo aj Mesto Dolný
Kubín.
Škola aktívne spolupracuje so základnými a materskými školami okresu, Mestským
kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne a Oravským kultúrnym strediskom pri kultúrnych
programoch a realizáciách výstav.
Zámerom školy je rozvíjanie spolupráce s družobnými umeleckými školami (v rumunskom
meste Giurgiu, s hudobnou školou v poľskom Sanoku a Konzervatóriom v izraelskom Javne).
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Škola bola rozdelená na dve stále pracoviská v Dolnom Kubíne a mala aj dislokované triedy
výtvarného a hudobného odboru v troch základných školách okresu. Škola získala priestory v
Mestskom kultúrnom stredisku, čím sa sústredila v susedných budovách. Má registrované
elokované pracovisko na ZŠ v Oravskom Podzámku, kde pracujú všetky odbory školy.
Na škole pretrváva nedostatok vhodných vyučovacích priestorov. V budúcom školskom roku
chce zabezpečiť novú triedu pre vyučovanie tanečného odboru.
V ďalšom časovom horizonte plánuje vybudovať menší amfiteáter pre verejné stretnutia s
kultúrnym programom.

Súkromná základná umelecká škola Jánoš
Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Ružomberok začala fungovať od septembra 1998
po zaradení školy do siete školských zariadení MŠ SR. Od svojho vzniku sa zaoberá
vzdelávaním detí v jednotlivých umeleckých odboroch a prípravou na štúdium na stredných
školách umeleckého zamerania, konzervatóriách a vysokých školách s umeleckým a umeleckopedagogickým zameraním. Filozofiou školy je dať možnosť a priestor všetkým záujemcom o
štúdium a na základe tejto príležitosti si vyskúšať svoje predpoklady a nadanie pre štúdium
jednotlivých predmetov. Každý záujemca takto dostane rovnakú šancu a je len na ňom, ako ju
využije. Škola nie je zameraná len na výchovu budúcich umelcov a koncertných majstrov, ale aj
na rozšírenie obzoru menej talentovaných a usilovných žiakov, ktorí majú len záujem o získanie
základov z jednotlivých predmetov. Filozofiu vystihuje aj motto školy: „Pre vlastné potešenie to najlepšie v rámci svojich možností!"
V súčasnosti má škola sídlo na Mostovej ulici č. 4 v Ružomberku, pobočka v Dolnom
Kubíne bola otvorená v školskom roku 2004/2005. Funguje tu tanečný odbor, výtvarný odbor a
hudobný odbor - hra na klavíri, klasickej a elektrickej gitare, bicích nástrojoch, flaute a spev.
Hlavnou myšlienkou školy je, aby každý študent, ktorý sa vzdeláva v ktoromkoľvek odbore,
verejne vystúpil alebo prezentoval svoje práce minimálne 2 krát za školský rok, a to na triednych
prehrávkach, školských koncertoch a výstavách rôzneho zamerania. Okrem toho žiaci všetkých
odborov reprezentujú každoročne školu na súťažiach regionálneho, národného a medzinárodného
charakteru. Pobočku SZUŠ Jánoš v Dolnom Kubíne navštevovalo v školskom roku 2013/2014
365 žiakov, ktorým sa venovalo 9 učiteľov.
Významné udalosti z oblasti školstva a vzdelávania v roku 2014:
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Poslanci upravili na svojom zasadnutí 16. decembra 2013 nariadenie o miestnych daniach a
poplatkoch. Niektorým školám odpustili od začiatku roka 2014 platenie dane z nehnuteľnosti.
Rozhodnutím poslancov príde mestská kasa o šesťtisíc eur. Štátne školy sú od dane z
nehnuteľností oslobodené. Po novom by ju v roku 2014 nemala platiť ani Súkromná základná
škola Jánoš, Cirkevná spojená škola, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola polytechnická, Stredná zdravotnícka
škola, či Stredná odborná škola obchodu a služieb. Poslanec Ľubomír Bláha vyčítal
predkladateľom zlé načasovanie. „Nemám nič proti zrovnoprávneniu štátnych, súkromných a
cirkevných škôl, ale kvôli tomu sme museli posúvať termín mestského zastupiteľstva. V
priebehu roka je dosť času, aby sme takéto závažné nariadenie prijali. Je šité horúcou ihlou a
vyvoláva zbytočné polemiky. Preto budem proti.“ Poslancovi Jurajovi Jonákovi sa myšlienka
páčila, ale výhrady mal na obchádzanie komisie školstva, ktorej návrh nikto nepredložil na
prerokovanie. „Diskusia sa vedie zlým smerom,“ povedal poslanec Ján Raclavský. „Staviame
medzi seba súkromné a štátne školy. Poslanci, ktorí podávali návrh, postupovali zle a nešťastne.
Podávali ho vo veľmi krátkom čase pred schvaľovaním rozpočtu.“ Proti bola aj poslankyňa
Zdena Poracká. Upozornila na nedostatok financií aj na predvolebné sľuby. „Vlani sme
zvyšovali daň z nehnuteľností pre obyvateľov. Päťdesiatpercentná úľava, ktorú majú školy
doteraz, je dostatočná. Vyhodnocovali sme volebný program primátora. Je síce pravda, že sme sa
chválili najmä tým, čo sme urobili, ale je tam veľa vecí, ktoré sme neurobili, a na ktoré nám
peniaze treba. Každý jeden výpadok dane pocítime.“ V súvislosti s odpustením dane sa najviac
skloňovala Cirkevná spojená škola. Ročne platí mestu za nehnuteľnosti približne 2500 eur.
„Máme plné ústa rovnosti a ústavy,“ povedal poslanec Ján Šimún. „Ústava a zákony zaručujú
rovnaké práva na vzdelanie. Pokiaľ budeme likvidovať neštátne školy, táto možnosť bude
obmedzená.“ Súhlasil s tým, že šesťtisíc eur bude chýbať. Ale poukázal na funkciu koordinátora
voľnočasových aktivít. „V roku 2014 bude koordinátor stáť hrubým prepočtom vyše osemtisíc
eur. Čiže osemtisíc máme na to, aby sme platili nejakú zbytočnú funkciu, ale na to, aby všetky
deti mali rovnaké práva v Dolnom Kubíne, nemáme.“ Podporil ho poslanec Ľudovít Behula,
ktorý poukázal, že táto suma predstavuje len pár promile z viac ako desaťmiliónového rozpočtu
mesta. „Buďme kolegiálni.“ Na rokovanie zastupiteľstva prišli aj učitelia z cirkevnej školy.
Riaditeľ Ľudovít Mačor poslancom vysvetľoval dôležitosť odpustenia dane. „Ide možno o malé
peniaze pre mesto, ale pre nás sú to obrovské peniaze. Za ne dokážeme urobiť kvalitné veci. Nie
sme firma, ktorá dokáže peniaze vyrobiť.“ Poslanci nakoniec všeobecné záväzné nariadenie
schválili a školy dane za nehnuteľnosti platiť nebudú.
Vo štvrtok 9. januára sa, pod vedením koordinátora voľnočasových aktivít mládeže mesta
Dolný Kubín Pavla Ľorka a riaditeľky ZŠ J. Matúšku Márie Andrisovej, v priestoroch tejto školy
uskutočnilo pracovné stretnutie učiteľov anglického jazyka z okresu Dolný Kubín. Nosnými
témami stretnutia boli príprava obvodného kola Olympiády z anglického jazyka a výmena
skúseností z výučby tohto predmetu. Bola načrtnutá aj vízia vytvorenia klubov učiteľov
jednotlivých predmetov, ktoré by v okrese Dolný Kubín zastrešoval práve koordinátor aktivít
centier voľného času.
Pod záštitou Mesta Dolný Kubín, odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského
úradu, v spolupráci s CVČ pri ZŠ P. Škrabáka, sa 22. januára 2014 uskutočnilo v ZŠ P. Škrabáka
okresné kolo matematickej olympiády dvoch kategórií - žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ a kvarty 8ročného gymnázia. Okresného kola sa zúčastnili úspešní riešitelia domáceho kola súťaže z
desiatich škôl okresu Dolný Kubín, 29 piatakov, 23 deviatakov a 2 žiaci kvarty Kubínskeho
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gymnázia. Ich riešenia hodnotila odborná komisia pod vedením Mgr. Zuzany Homolkovej.
Výsledky:
5. ročník: 1. miesto Adam Adamec, ZŠ M. Kukučína, DK, 2.-3. Miesto Matúš Mahút a
Dávid Duda, Cirkevná spojená škola, DK
9. ročník: 1. Miesto Juraj Vasek, ZŠ M. Kukučína, DK, 2.-3. Miesto Katarína Studeničová,
ZŠ P. Škrabáka, DK a Eva Diešková, Cirkevná spojená škola, DK

Pod záštitou Mesta Dolný Kubín, odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského
úradu, v spolupráci s CVČ pri ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne, sa uskutočnili v ZŠ J. Matúšku
okresné kolá olympiády v anglickom (15. 01. 2014) a nemeckom jazyku (23. 01.2014). Žiaci
súťažili v dvoch kategóriách – 1A (5.,6.,7.ročník) a 1B (8.,9.ročník). Takmer tridsiatka detí si
porovnala vedomosti z cudzích jazykov a tí najúspešnejší budú okres Dolný Kubín reprezentovať
na krajských súťažiach.
Na najvyšších priečkach sa umiestnili: v anglickom jazyku v kategórii 1A Rastislav Stanček
z Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v kategórii 1B Nina Krupová z Cirkevnej spojenej školy, v
nemeckom jazyku v kategórii 1A Iveta Kereškényiová zo ZŠ P. Škrabáka a v kategórii 1B
Martin Ošťadnický zo ZŠ M. Kukučína.
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Najvyšší olympijský symbol zdobil areál Strednej odbornej školy obchodu a služieb vo
štvrtok 30. januára 2014, v deň, kedy Slováci zložili sľub pred odchodom na zimnú olympiádu v
Soči. Päť živých kruhov vytvorili druháci a tretiaci, dokopy sa na školskom dvore zišlo sedem
tried. Deň vopred žiaci nahlásili učiteľom farbu vrchného oblečenia. „Vidíme, v akých farbách
žiaci chodia, predpokladali sme, že žltá a zelená budú problémové, čo sa aj potvrdilo, tie kruhy
boli redšie,“ povedal zástupca riaditeľa školy Peter Ištván. „Pomohol nám hokejový klub.
Požičal nám dresy, takže sa nám podarilo vytvoriť obraz vo farbách, ktoré sme potrebovali.“
Tretiak Martin Kôpka prišiel v zelenej mikine. „Je originálna.“ Na olympiádu sa teší, určite si
pozrie hokej. Hokejista Marek Kutlík mal vo výbere farby jasno. „Jednoznačne modrá. Pozriem
si hokej a možno nejaké lyže. Tipujem, že naši hokejisti skončia tretí.“ Dominik Babic zvolil
čiernu. „Súdržnosť a svetadiely,“ odpovedal na otázku, čo symbolizujú olympijské kruhy. Aj on
bude fandiť hokejistom. „Nič iné ma nezaujíma.“ Video a fotografie kruhov so slovenskou
vlajkou škola poslala Slovenskému olympijskému výboru, ktorý ich zverejnil na sociálnej sieti.
„Vyzývame aj ostatné dolnokubínske školy, aby podporili Slovákov,“ povedal zástupca. „Nech
vedia, že mladých olympiáda zaujíma a že budú našim držať palce.“ Podpora olympizmu a
organizovania rekreačného športu je súčasťou vzdelávacieho programu školy. „Počas hokeja sa
fandí na dolnej chodbe, nechýbajú dresy ani rapkáče. Žiaci dostali za úlohu urobiť nástenky
zamerané na našich športovcov. Po olympiáde ich vyhodnotíme a najlepšie oceníme.“ Zástupca
Peter Ištván si okrem hokeja nenechá ujsť lyžovanie, bežecké aj zjazdové, ani biatlon.

Poľsko-slovenský projekt mal zabezpečiť viac ako milión eur na modernizáciu kaštieľa
Kęmpińských v Żywci. Základná umelecká škola P. M. Bohúňa mala dostať stotisíc eur zo
štátneho rozpočtu a 844-tisíc eur z projektu. Mesto by sa podieľalo 50-tisícmi. Školu navštevuje
viac ako 700 detí, ktoré nemajú dostatok vhodných priestorov na učenie. „Chýba nám šesť
učební a primeraná koncertná sála,“ hovorí riaditeľ Michal Janiga. „Žiaci sa učili už aj v
riaditeľni.“ Podľa pôvodného projektu mali stavbári pristaviť tretie podlažie, na ktorom by
pribudli učebne aj koncertná sála. „Sála je pre školu priorita,“ hovorí riaditeľ. Zrekonštruovaná
mala byť aj elektroinštalácia, voda, kanalizácia, strecha, fasáda, pribudnúť mal bezbariérový
prístup. Z ošumelej budovy by sa stala dominanta mesta. Zákonom chránené netopiere v
podkroví však projekt zmenili. Ochranári nesúhlasili s výstavbou tretieho poschodia. V projekte
sa malo pokračovať len rekonštrukciou budovy. „Konečne ju opravia,“ radovala sa Beáta
Vargová. „Nevieme sa dočkať. Je tu zima, vysoké energetické straty. Hudobným nástrojom
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veľmi škodia tepelné výkyvy.“ Tešila sa zbytočne. Celý projekt nakoniec skončil len na papieri.
Podľa oficiálneho stanoviska mesta bol projekt zatiaľ neúspešný pre formálne chyby na
poľskej strane a netopiere. „Netopiere by som z ničoho nevinil,“ hovorí riaditeľ. „Výnimku
mohli na ministerstve za istých okolností schváliť. Netopiere by tu neboli, ale mali by sme nové
učebne, koncertnú sálu a krásnu zrekonštruovanú budovu. Komunikácia s poľským partnerom
neustala a nádej na ďalšie pokračovanie v začatom projekte je stále reálna, nakoľko sa o
pridelenie finančných prostriedkov z tohto grantu budeme, v spolupráci s poľskou stranou,
uchádzať aj v roku 2014.“ V prípade, ak by sa nepodarilo uspieť v projekte cezhraničnej
spolupráce a neboli by ani vyhlásené výzvy z únie, ktorými by sa rekonštrukcia dala
prefinancovať v horizonte jedného až dvoch rokov, mesto by muselo hľadať vlastné zdroje, aby
sa zabránilo ďalšiemu znehodnocovaniu budovy. Treba si však uvedomiť, že aj ďalšie mestské
budovy, napríklad kultúrne stredisko, škôlky, kino, potrebujú rekonštrukciu. Preto je potrebné
veľmi rozumne a účelne vynakladať mestské prostriedky.
V termínoch 4. a 5. februára sa v meste konali zápisy do prvých ročníkov základných škôl.
Rodičia do šiestich škôl zapísali 296 budúcich prvákov, čo je o 50 žiakov viac, ako v uplynulom
školskom roku. Ročný odklad využije zatiaľ 20 detí. Počet zapísaných prvákov: ZŠ Janka
Matúšku 88, ZŠ Martina Kukučína 74, ZŠ Petra Škrabáka 68, Cirkevná špojená škola 33, ZŠ s
MŠ Kňažia 23 a Súkromná ZŠ s MŠ Jánoš 10 detí.
Po víťazstve v okresnom kole Olympiády z nemeckého jazyka kategórie 1B, nenašiel
ôsmak zo ZŠ M.Kukučína v Dolnom Kubíne Martin Ošťadnický premožiteľa ani v krajskom
kole, ktoré sa konalo 11. 02. 2014 v Žiline, a postúpil do celoslovenského finále. Poďakovanie
patrí aj pani učiteľke Havčovej, ktorá úspešného „nemčinára“ pripravuje.
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne sa 06. 02. 2014 zúčastnila 48. ročníka Krajského
kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v Námestove.
Zastupovali ju 4 študenti: 1. miesto vybojovala Klaudia Kováčová s počtom čistých úderov
342,2/min., ktorá postupuje na celoslovenské kolo. Štvrté miesto obsadila Eva Slančíková
(336,7/min.), Anna Miková získala 5. Miesto (320/min.) a na 17. mieste sa umiestnil Jakub
Hubka (254/min.). Krajského kola sa zúčastnilo spolu 38 žiakov zo stredných škôl Žilinského
samosprávneho kraja.
Na celoslovenskom kole, ktoré sa konalo v dňoch 11.-12. 03. 2014 vo Veľkom Mederi,
obsadila Klaudia Kováčová počtom čistých úderov 321,1/min. 22. miesto.
Materská škola na Banisku sa môže pochváliť zrekonštruovanými umyvárňami a novými
sociálnymi zariadeniami. Špecifikom investície je, že stavebné úpravy boli zrealizované v
spolupráci s rodičmi malých škôlkárov. Rekonštrukcia zahŕňa kompletnú výmenu sociálnych
zariadení, úpravu umyvární a položenie novej dlažby s prihliadnutím na bezbariérovosť.
Investícia deťom zabezpečila krajšie, moderné priestory a materskej škole zároveň prinesie
finančnú úsporu. Tá sa prejaví v podobe menšej spotreby vody a v znižovaní nákladov na
neustále opravy starých zariadení. V materskej škole na Banisku ide v krátkej dobe o druhú
väčšiu investíciu. V lete minulého roku mesto na budove vymenilo 14 okien vrátane parapetov,
žalúzií a upravili sa i medziokenné piliere.
Materská škola na ulici Obrancov mieru privíta jar v nových farbách. V najstaršej škôlke v
meste v mesiaci marec prebehla rekonštrukcia fasády. Investícia bola realizovaná vďaka
spolupráci medzi škôlkou, Strednou odbornou školou obchodu a služieb, Mestom, vďaka
sponzorom (firmy Dom farieb, REKOSTAV+, KLEMOSTAV), rodine Arvayovej a celej
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Rodičovskej rade MŠ. V priebehu roka mesto v škôlke plánuje ďalšie investície. Už je zakúpená
nová podlahová krytina a naplánovaná revitalizácia zelene. Ďalšie dary dostane škôlka na budúci
rok, ku 50. narodeninám. „Mesto v tejto škôlke plánuje väčšie investície. Upravíme celý areál,
vrátane chodníkov. V tomto roku stihneme ešte opraviť vstupnú bránu a oplotenie,“ informoval
primátor Roman Matejov.

V materskej škole na ulici Obrancov mieru sa prednesu poézie a prózy venujú s plnou
vážnosťou. Posledný marcový týždeň sa konal už 5. ročník celoškolského kola. Pedagógovia
deťom v škôlke prezentujú najmä diela slovenských autorov, alebo našu ľudovú tvorbu. Súťaž v
prednese poézie a prózy si deti samy nazvali Kubínsky krčiažok, pretože v súťaži čerpajú práve
zo studnice slovenských básničiek a rozprávok. Nad regulárnym priebehom súťaže dohliadala
Miriam Kazimírová z Oravskej knižnice, ktorú deti dobre poznajú z rôznych akcií určených pre
priateľov kníh a priaznivcov literatúry.
Vo štvrtok 27. marca sa na radnici konalo slávnostné prijatie učiteľov a učiteľov dôchodcov,
pôsobiacich na území Dolného Kubína pri príležitosti Dňa učiteľov. Primátor Roman Matejov
prijal 21 pedagógov, ktorí boli ocenení za úspechy dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a za
celoživotnú prácu v oblasti školstva.
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Na Deň učiteľov prišli žiaci Strednej odbornej školy polytechnickej do školy iba s perom.
Okrem pera potrebovali iba dôvtip a chuť riešiť zábavné úlohy z pätnástich predmetov. V
učebniach školy s pripravenými hlavolamami sa každých desať minút striedali triedy a dvojice
žiakov. Aj s pomocou ostatných sa snažili o čo najlepší výsledok. Po ukončení súťaží nasledoval
kultúrny program pripravený žiackou školskou radou. Učitelia zasadli do lavíc a zahrali sa na
žiakov. Za celoročné pracovné nasadenie všetci pedagogickí pracovníci získali od žiakov
diplomy s hodnotením.
Turkov, Portugalcov a Dolnokubínčanov spojil začiatkom apríla projekt Náš svet alebo Čo
môžeme urobiť pre iných (a pre seba). Medzinárodná mládežnícka výmena umožnila mladým
ľuďom spoznať svet zdravotne znevýhodnených žiakov Špeciálnej základnej školy pre žiakov s
telesným postihnutím v Dolnom Kubíne. „Všetci hovoria, že ich to posunulo v živote niekde
inde,“ povedala o výmene organizátorka Iveta Grootová zo strednej odbornej školy obchodu a
služieb. „So špeciálnou školou spolupracujeme roky. Napríklad naše budúce kaderníčky chodia
jej žiakov strihať. Vedeli sme, do čoho ideme.“ Za týždeň sa dá toho stihnúť naozaj dosť. Vrátna,
Roháče, prezentácia v kulturáku, spoločná boccia aj prechádzka po meste s vozičkármi.
„Spočiatku to mnohí vnímali ako frajerinu, že ja sa chcem tiež povoziť,“ hovorí učiteľka. „Keď
museli vozík tlačiť, už nikto sa nechcel voziť. Mesto ako také je na tom dobre, problém je
nakupovať či ísť na toaletu. Doviedla som tu ľudí zo zahraničia, aby videli, akí sú Slováci
ústretoví. Žiaľ, ľudia sme rôzni. Mrzelo ma, keď čašníkovi robilo problém posunúť stoličku
alebo keď namiesto Čo si dáte? prišlo upozornenie, aby priestor vyzeral rovnako aj po našom
odchode.“ Pre špeciálnu školu bol týždeň so študentmi príjemnou zmenou. „Naše deti sú veľmi
spontánne, nemajú problém nadväzovať kontakty s novými ľuďmi,“ povedala učiteľka Martina
Gogoláková. „Prežili sme úžasné dni, krásne aktivity, cez maľovanie sme si vytvárali spoločný
svet.“ Choré deti nenechali ľahostajného ani Jána Horáka zo žiackej školskej rady
dolnokubínskej hotelovky. „Najväčším prínosom je pre mňa možnosť naučiť sa rešpektovať ľudí
s mentálnym postihnutím. Súcitím s nimi a budem sa snažiť byť im oporou.“ Rovnako pozitívne
hodnotí minulý týždeň aj predseda školskej rady Tomáš Manťo. „My sme im spestrili bežné dni,
oni nám dodali veľa energie. Keď vidím, aké to majú ťažké, sám sebe sa smejem, aké banality
niekedy riešim a na čo sa sťažujem.“
Vo štvrtom ročníku trinásť, v prvom vyše štyridsať. Istá práca zdvihla záujem o strojárstvo.
Dôkazom, že škola má budúcnosť, nie je iba stúpajúci počet žiakov, ale aj celoslovenské
uznanie. Druhé miesto v súťaži ministerstva hospodárstva je pre Strednú odbornú školu
polytechnickú s 330 žiakmi veľkým úspechom. Získala ho koncom apríla za najlepšiu
spoluprácu so zamestnávateľskou sférou. V súťaži dvanástich projektov Dolnokubínčanov
predbehla iba Stredná odborná škola strojnícka v Skalici. „Druhé miesto je pre nás dôkazom, že
naša škola má v regióne opodstatnenie,“ povedal Milan Bruncko, zástupca riaditeľky pre
praktické vyučovanie. „Hádam nám to v budúcnosti pomôže.“ V oravských strojárskych
fabrikách tento rok praxuje takmer sedemdesiat tretiakov a štvrtákov. „Pre žiakov je dôležité
dostať sa do firiem, aby videli, ako život reálne funguje,“ hovorí Bruncko. „Vo závodoch
dostanú príležitosť naučiť sa pracovať s najmodernejšími strojmi, na ktoré škola nemá peniaze.“
Počet žiakov v odboroch v pôsobnosti ministerstva hospodárstva stúpa. „Tento rok nám končí
osem žiakov v odbore mechanik strojov a zariadení a päť programátorov obrábacích a zváracích
strojov, ktorí prešli z Istebného. V prvom ročníku máme 19 mechanikov - nastavovačov, 12
mechanikov strojov a zariadení a desiatich programátorov. V porovnaní so štvrtým ročníkom
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totálny nárast. Rodičia začínajú rozmýšľať ináč, nerozhodujú sa na základe názvu odboru, ale
berú do úvahy uplatnenie na trhu práce.“
Z diplomu sa teší aj spoločnosť Miba Sinter Slovakia. Istú prácu po skončení školy má vyše
štyridsať žiakov zapojených do Podporného a vzdelávacieho programu - spoločného projektu
školy a firmy Miba, ktorý funguje od roku 2008. Aj preto škola v súťažnom projekte vyzdvihla
ako najlepšiu práve spoluprácu so spomínanou firmou. Miba vyrába pre automobilový priemysel
spekané súčiastky, pričom využíva najmodrenejšie technológie z oblasti práškovej metalurgie.
Aktuálne zamestnáva 750 ľudí. „Firma nám pomáha propagovať školu pri získavaní nových
žiakov,“ hovorí Bruncko. „Zabezpečuje odborný výcvik aj stáže pre učiteľov a majstrov.“ Žiaci
vybratí do programu dostávajú každý mesiac štipendium, od 30 do 50 eur. Bonusom je istá letná
brigáda či odborný výcvik v rakúskom závode. Na oplátku sa zaväzujú po skončení štúdia
odpracovať vo firme 24 mesiacov. „Zachovanie strojárskych odborov je dôležité pre všetky
firmy v priemyselnom parku v Mokradi,“ povedala Eva Mancová, manažérka ľudských zdrojov
spoločnosti Miba. „Vychovávajú kvalifikovanú pracovnú silu, ktorú potrebujeme. Ocenenie je
pre nás motiváciou, aby sme v spolupráci pokračovali a snažili sa ju skvalitniť.“ Deväťdesiat
percent žiakov, ktorí do firmy Miba nastúpili, ostáva vo fabrike aj po dvoch rokoch. „Mnohí sa v
rámci kariérneho rastu posunuli na iné pozície,“ dodala Eva Mancová. Štefan Jurina z Hruštína
má 22 rokov. V rozhodnutí študovať na Kňažej ho podporili aj rodičia. „Otec je nástrojár. Robí
so železom, skladá kadejaké formy, čo bavilo aj mňa.“ Vybral si odbor mechanik strojov a
zariadení. O platenej praxi v Miba vedel od prvého ročníka. Snažil sa, a vyšlo to. „Chodil som
tam rád, kvôli dobrej partii a ochote zo strany majstrov niečo nás naučiť.“ V júni budú tri roky,
ako nastúpil do zamestnania. Na otázku, či je spokojný aj s platom, odpovedá smiechom. „Dá sa.
Som mladý, čo viac môžem chcieť za tri roky. Nemám toľko skúseností ako chlapi, ktorí sú tu
dvadsať rokov.“ Hruštínčan pracuje na vývoji. „Máme na starosti nové stroje, od ich
poskladania, vyskúšania až po odovzdanie výrobe. Robota ma baví, stále robíme niečo nové.
Dúfam, že sa tu udržím.“

V oblasti sociálnej integrácie Rómov existuje veľa politík, ale takmer žiadne sa nevenujú
podpore rodinnej gramotnosti. Medzeru vyplní Gramotnosť na tretiu. Prvé stretnutie
dvanástich predstaviteľov rôznych miestnych vládnych aj mimovládnych organizácií, ktoré sa
zapoja do medzinárodného projektu, sa uskutočnilo 30. apríla v metropole dolnej Oravy.
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„Cieľom je vypracovať a šíriť efektívne stratégie na podporu rodinnej gramotnosti v
rómskych komunitách,“ hovorí Marcela Maslová, riaditeľka mimovládnej organizácie Združenie
Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, ktorá projekt realizuje na Slovensku. „Vychádzali sme z
toho, že ľudia s vyššou úrovňou gramotnosti mávajú vyšší príjem, lepšie zdravie. S menšou
pravdepodobnosťou pôjdu do väzenia a s väčšou pravdepodobnosťou budú mať zaujímavé a
osožné zamestnanie.“ Špecifikom projektu je, že sa do neho zapoja tri generácie. Starí rodičia,
deti a vnuci. „Prieskumy a prax dokázali, že staré matky majú u Rómov veľmi silné slovo. Keď
sa podarí podchytiť starých rodičov, veríme, že to pomôže veci.“ Nejedná sa o masovú vec. Na
Slovensku by sa malo zapojiť viac ako 30 detí, ich rodičov a starých rodičov, 12 dobrovoľníkov
a 12 zástupcov zúčastnených strán spomedzi vládnych aj mimovládnych inštitúcií. Informácie z
oblasti zdravotnej výchovy budú šírené pomocou 50 ambulancií detských lekárov. „Mesto bude
pomáhať pri realizácii projektu a prispeje skúsenosťami z tejto oblasti podobne, ako ostané
inštitúcie a organizácie,“ hovorí Beáta Váleková, projektová manažérka mestského úradu. Do
dvojročného projektu sú okrem Slovenska zapojené Anglicko, Rumunsko a Čierna Hora.
Európska únia poskytla na tento účel takmer 60 tisíc eur, pričom 14 tisíc je spoluúčasť
realizátora. Výsledkom budú vzdelávacie programy. Jeden s obsahom podpory rodinnej
gramotnosti a druhý ako pracovať so zapojenými skupinami. „Ponúkneme ich ďalej európskym
krajinám, aby mali pomôcku pri práci s rómskou komunitou,“ hovorí Marcela Maslová.
Maturanti sa lúčia so školou. Čaká ich skúška dospelosti. Prví sa do ulíc svojich miest vydali
gymnazisti. V piatok 16. mája v rukách držali tablá a klobúky. Okoloidúcich sa snažili
presvedčiť, aby študentskú dušu podporili nielen slovom, ale hlavne peniazmi. Ich akademický
týždeň sa dnes blíži ku koncu. „Týždeň som strávil učením, ale našiel som si čas aj na oddych,“
hovorí Erik Nomilner z Oktávy dolnokubínskeho gymnázia. „Musel som predsa povzbudzovať
našich hokejistov. Verím, že známky to neovplyvní.“ Maturantky zo 4. E Obchodnej akadémie v
Dolnom Kubíne čaká akademický týždeň. Akademický týždeň ešte len čaká Moniku Jaššovú zo
4. E na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. So spolužiačkami sme ju stretli s tablom v
meste. „Za vyzbierané peniaze sa pôjdeme najesť a na kávu. Potom ma čaká ťažký týždeň.
Maturity sa bojím ako každý iný. Dúfam, že ju zvládnem.“

Desiaty ročník celoslovenskej verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka pripravili
organizátori trochu netradične. Na pomoc si zobrali hudbu a tanec, ktoré spájajú ľudí na celom
svete. Na námestí pred mestským kultúrnym strediskom sa 13. mája zišlo takmer tisíc žiakov a
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pedagógov zo základnej školy Janka Matušku, Martina Kukučína a Petra Škrabáka. Prilákal ich
Tanec pre Afriku. Po zaznení hudby začali tancovať tanec, ktorý pripravil Jaroslav Bekr. Video
dal na internet a účastníci mali na jeho zvládnutie približne mesiac. „Deťom sa najskôr nechcelo,
ale potom ich to tak chytilo, že chceli tancovať na každej hodine,“ hovorí Zuzana Janigová,
triedna učiteľka 5. C zo ZŠ M. Kukučína. S 25 žiakmi zo svojej triedy sa postavila na námestie.
„Väčšina tancujúcich mala modré oblečenie a utvorila jednoliaty celok, ktorý tancoval v
africkom rytme.“ „Bolo to super,“ hovorí Lenka Hečková. „Mohli sme sa vytancovať, vyšalieť a
nemuseli sme sa učiť. A ešte sme aj pomohli.“
Týždeň modrého gombíka organizuje UNICEF Slovensko. Jeho súčasťou je verejná zbierka
pre deti v Ugande. Vyzbierané peniaze použije na zabezpečenie pitnej vody. „Každý deň máme
v meste približne osem škatuliek,“ hovorí Patrícia Zrnčíková zo ZŠ J. Matušku, koordinátorka
zbierky v Dolnom Kubíne. V rukách ich držia žiaci základných a študenti stredných škôl.
„Niektorí ľudia sú dobrosrdeční a prídu sami,“ hovorí deviatak Patrik Biel.
„Deti sú úžasné,“ dodáva Patrícia Zrnčíková. „Klobúk dole. Neviem, či by som mala guráž
postaviť sa namiesto nich. Minulý rok ľudia prispeli 1800 eurami. Uvidíme, či túto sumu
prekonáme.“

V pondelok 2. júna 2014 zavítal primátor mesta Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov na ZŠ
M. Kukučína aby osobne zablahoželal pedagógom k úspechu v celoslovenskej súťaži Moja
família, kde sa 9. B trieda umiestnila v celoslovenskom finále na 2. mieste, a najmä aby sa
poďakoval žiakom a pedagógom za aktivity, ktoré ako družobná škola vyvíjajú pre dôchodcov z
Denného centra v našom meste. Zároveň im k ich sviatku MDD odovzdal sladké odmeny.
V posledný júnový deň prijal primátor mesta Mgr. Roman Matejov riaditeľky a riaditeľov z
materských škôl, základných škôl i základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dolný Kubín. Okrem poďakovania za vykonanú prácu v ostatnom školskom roku a
odovzdania ďakovných listov požiadal zúčastnených, aby odovzdali jeho slová poďakovania a
obdivu za vykonanú prácu v prospech detí a mládeže všetkým pracovníkom v jednotlivých
inštitúciách. Na záver neformálneho, ale veľmi podnetného stretnutia, poprial primátor
pedagógom príjemne strávenú dovolenku počas zaslúžených letných prázdnin.
Pod názvom „Pridaj sa k nám a nenuď sa“ sa v prvé dva prázdninové týždne uskutočnil na
pôde ZŠ Martina Kukučína letný denný tábor, ktorého program sa niesol v znamení
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tematického zamerania jednotlivých dní podľa pomenovania: Olympijský deň, Indiánsky deň,
Vodný deň, Rozprávkový deň či Kukučínovský deň. Ako už vyplýva z názvov dní, program bol
pestrý. Deti si zmerali sily v športových, vedomostných i tvorivých činnostiach, vyšantili sa v
aquaparku, zajazdili si na koníkoch, dozvedeli sa, ako sa treba o nich starať, a rozprávkový deň
prežili aj na Oravskom hrade. Aktivity boli pripravené tak, aby bolo možné v každom počasí, v
každej situácii ponúknuť deťom možnosť výberu a realizácie voľného času. O bezpečnosť, dozor
a zábavu sa starali pedagogickí pracovníci školy. Aktivity boli vopred plánované, ale
samozrejme prebiehali aj spontánne, tak, ako vyplynuli z momentálnej situácie.
Počas dvoch turnusov denného tábora bolo odrekreovaných 33 detí z mesta Dolný Kubín.
Denný tábor navštívili aj deti z oravského regiónu (Breza), a dokonca ja zo zahraničia
(Taliansko). Pre deti bol vytvorený priestor na zmysluplné trávenie voľného času počas
prázdnin.
Na realizácii tábora sa podieľalo CVČ pri ZŠ v spolupráci s OZ Kukučínka a s podporou
grantového programu mesta Dolný Kubín Šanca pre všetkých 2014.
V ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne sa dňa 27. 08. 2014 stretlo 38 učiteľov matematiky z
celého okresu na metodickom dni. Akciu zorganizoval kabinet matematiky pod vedením Mgr.
Zuzany Homolkovej v spolupráci s koordinátorom voľnočasových aktivít a mimoškolskej
činnosti mládeže mesta Mgr. Pavlom Ľorkom. Všetci učitelia vyjadrili radosť z toho, že mali
príležitosť vymeniť si skúsenosti a navzájom sa spoznať. Zahrali sa matematické hry, ktoré budú
môcť využiť vo svojej praxi, diskutovali o problémoch, ktoré ich trápia. Nejednotnosťou obsahu
tematických výchovno-vzdelávacích plánov (TVVP) na školách sa stáva, že žiak, ktorý zmení
školu, môže mať problém, lebo nemá prebraté niektoré učivo, prípadne je s učivom popredu.
Hlavným cieľom stretnutia dolnokubínskych učiteľov matematiky preto bolo zosúladiť obsah
TVVP matematiky v 4. až 9. ročníku v jednotlivých školách okresu. Po bohatej diskusii sa
účastníci dohodli na konkrétnych odporučeniach. Výstupom z metodického dňa je aj list
ministrovi školstva P. Pellegrinimu, v ktorom upozorňujú na problémy vo vyučovaní
matematiky. Pre účastníkov bolo stretnutie zmysluplné, zaujímavé a pomohlo im zorientovať sa
v obsahu učiva.
V utorok 2. septembra odštartoval nový školský rok 2014/2015. Žiakom tak skončili dva
mesiace letných prázdnin plné oddychu a nastalo obdobie školských povinností a skorého
ranného vstávania. Žiakov ZŠ Petra Škrabáka a ZŠ Janka Matušku privítal v prvý školský deň aj
primátor Roman Matejov. Počas tohto školského roku čaká žiakov celkom 187 vyučovacích dní.
Okrem víkendov sa prvého voľného dňa dočkajú už v pondelok 15. septembra a prvé prázdniny
– jesenné začnú 30. októbra.
Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO je vedomostná súťaž z fyziky, chémie a
biológie pre žiakov do 16 rokov. V roku 2004 ju založil Masno Ginting, predseda Indonézskej
fyzikálnej spoločnosti. Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať
vedomosti zo všetkých troch oblastí. Odmenou za poctivú a náročnú prípravu je možnosť účasti
na medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa tradične koná v decembri. Okrem individuálnych
skúšok (testy a riešenie úloh) súťažia na IJSO aj trojčlenné družstvá o najlepšie zvládnutý
experiment pokrývajúci fyziku, chémiu a biológiu. Po Márii Šubjakovej, ktorá reprezentovala
Slovensko v roku 2009 v Baku v Azerbajdžane, Ivane Mrázovej, druhej dolnokubínskej
gymnazistke, ktorá v roku 2011 z juhoafrického Durbanu priniesla Slovensku bronz, Jurajovi
Jonákovi, ktorý v roku 2012 z Teheránu v Iráne priniesol taktiež bronz, sú ďalšími olympionikmi
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Ján Vankúš a Jozef Majzel. Všetkých menovaných olympionikov pripravovala na súťaž Mgr.
Mária Sabová. Na jedenástej medzinárodnej vedeckej olympiáde v Mendoze v Argentíne bude
mať teda dvojnásobné zastúpenie aj Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín. Akou silou
môže byť namáhaný ľudský vlas, prečo je taký pevný ako nylon, kedy a prečo sa roztrhne? Prvé
domáce experimentálne úlohy sa niesli v znamení fyzikálno – chemicko – biologickej
problematiky ľudského vlasu.
Nasledoval test cez internet. Najlepší riešitelia, Majzel postúpil z 1. miesta, Vankúš zo 7.
miesta, sa stretli 28. mája na Štrbskom Plese. Medzi víťazmi boli obaja Dolnokubínčania.
Šesťčlenná reprezentácia Slovenska vzišla z výberového sústredenia v Bratislave v polovici
septembra 2014. Najviac bodov získali za chémiu a biológiu, najťažšia bola fyzika. Po troch
výberových kolách postúpili Ján Vankúš a Jozef Majzel z Kvinty medzi šiestich najúspešnejších,
ktorí 02. – 11. 12. 2014 reprezentovali Slovensko na 11. Olympiáde mladých vedcov z celého
sveta v Mendoze v Argentíne, žiaľ, bez výraznejších úspechov. V Argentíne ich čakal test,
teoretické aj tímové experimentálne úlohy. Doma sa budú pripravovať korešpondenčnou
formou.
Gymnázium P. O. Hviezdoslava opäť zorganizovalo Deň jazykov. Podujatie sa konalo 26.
septembra pri príležitosti rovnomenného celoeurópskeho podujatia, do ktorého sa zapájajú
všetky hlavné a veľké mestá v celej Európe. Jeho cieľom je priblížiť obyvateľom Európskej únie
iné jazyky a kultúry, ktoré sa takto môžu navzájom lepšie spoznať a obohatiť. Študenti gymnázia
mali príležitosť ochutnať kultúry jazykov, ktoré sa na škole vyučujú - anglický, francúzsky,
nemecký a ruský. Okrem skutočnej ochutnávky tradičných kulinárskych špecialít jednotlivých
krajín mohli otestovať svoje vedomosti v kvízoch a naučiť sa aspoň základné frázy vo všetkých
štyroch jazykoch.

Riaditeľka ZŠ P. Škrabáka Mgr. Magdaléna Kubisová prevzala dňa 9. októbra 2014 v
priestoroch divadla P. O. H. Hviezdoslava v Bratislave medzinárodný certifikát „Zelená škola“.
Certifikát znamená, že škola realizuje environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými
krokmi. Ako jediná z 5 vybraných škôl škola dostala možnosť spropagovať činnosť školy na
workshope v Bratislave na celoslovenskej konferencie spojenej s certifikáciou škôl v rámci
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programu Zelená škola a udeľovania ceny Živel. Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom
Kubíne je výnimočná vo viacerých smeroch - systematicky pracuje s rovesníckym vzdelávaním
pod názvom Žiacka univerzita, žiaci učia žiakov, vzdeláva verejnosť a má jasnú víziu v oblasti
environmentálnej výchovy. V rámci nej vytvorila náučný chodník, jazierka, dažďovú záhradu,
množstvo záhonov, ovocný sad, kde každý strom patrí jednej triede, či rozbieha vyučovanie v
školskej záhrade. Participácia je na škole dôležitá, škola sa riadi heslom, že dôležité je zapojenie
každého jedného žiaka, či ostatných členov školy, nenahraditeľná je spolupráca s rodinou a
okolitou komunitou. Žiaci tejto školy sa tešia z výsledkov svojej práce, získavajú mnohé
pracovné návyky, učia sa zodpovednosti a kriticky myslieť.
Zelený pondelok, oranžový utorok, červenú stredu, hnedý štvrtok a fialový piatok prežili
žiaci Základnej školy Martina Kukučína od 13. do 17. októbra. Počas farebných dní sa zapojili
do súťaže Hovorme o jedle. „Žiaci prišli každý deň do školy v oblečení inej farby, zamerali sa
na inú tému a iné potraviny,“ hovorí riaditeľka Katarína Števonková. Patril medzi ne pôvod,
plytvanie a bezpečné skladovanie potravín, prečo konzumovať slovenské výrobky, zdravý
aktívny životný štýl. V pondelok sa zaoberali chlebom, obilninami a cestovinami, v utorok sa na
školských laviciach objavilo ovocie a zelenina, streda patrila mlieku, štvrtok mäsu a
strukovinám, piatok tukom, sladkostiam, soli. „Snažíme sa naučiť deti dobrým stravovacím
návykom, aby vedeli, čo je zdravé a naopak, čo dobrej kondícii nepomáha.“ Deti sa najviac tešili
na utorok plný vitamínov. Kuchárky im v školskej jedálni najskôr pripravili rôzne druhy šalátov.
Po ich ochutnávke sa vo svojich triedach premenili na ovocníčkov a zeleninkáčov a naplno sa
venovali najzdravšej časti nášho jedálnička.
„Z mandarínky, banánu, kalerábu, mrkvy a papriky som vyrobila mačičku,“ hovorí
deväťročná Aneta Kušnírová zo 4. B. „Žiaci sa do vyrezávania ovocia a zeleniny zapojili s
radosťou a chuťou,“ hovorí Janka Grobarčíková, triedna učiteľka 4. D. „Vyzdobili ich
srdiečkami, pretože ich máme radi.“ Výsledkom šikovných detských rúk a fantázie je vodník,
víla, zbojník. Každý sa snažil pracovať poctivo, pretože čo si kto navaril, to si aj zjedol. Do
školskej kuchyne počas týždňa zavítal český šéfkuchár z medzinárodnej potravinárskej
spoločnosti. Jan Slavík deťom pripravil babičkinu fazuľovú polievku, paelu s rybou, zeleninový
šalát a jablkový koláč. Tvrdí, že v školských jedálňach sa varí výborne. Spýtali sme sa ho, prečo
deti napriek tomu veľa jedla nechávajú na tanieroch. „Keby sme im varili iba to, čo im chutí, tak
dostanú len špagety s kečupom, pizzu a hamburger. Ale to nejde. Musia mať pestrú stravu.“
Upozornil na zaujímavý trend v stravovaní. „Deti si zapamätajú, čo v základnej škole vidia na
tanieri. Keď dievčatá začnú dbať na líniu a chlapci budú mať počas štúdia na vysokej škole
hlboko do vrecka, tak sa vrátia ku polievkam. Na ich tanieroch sa častejšie objaví fazuľa,
šošovica, hrach a menej mäsa.“
Základná škola s materskou školou na ul. Komenského v tomto školskom roku realizuje
projekt „Deti deťom o zdraví“. Tento projekt je podporený z rozvojového projektu Zdravie a
bezpečnosť v školách 2014 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Podpora zdravia je poslaním každej školy. Preto sa aj tento projekt zameriava na aktívnu
podporu zdravia, jeho ochranu, na zdravý spôsob života, šírenie zdravotnej osvety, vytvorenie
pocitu zodpovednosti za svoj život a za kvalitu svojho zdravia tak u žiakov, ako aj u učiteľov i
rodičov. Hlavnými aktérmi projektu sú žiaci, ktorí realizovali od septembra do novembra vo
svojich triedach rôzne aktivity: žiaci 1. A výtvarne spracovali tému - Čo je zdravé na tanieri? a v
2. A vytvárali Potravinovú pyramídu. Tretiaci besedovali s dentistkou na tému – Chceme zdravé
zúbky! a žiaci štvrtého ročníka sa pomocou lektorky naučili, ako správne sedieť a rozvíjali tému
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Nehrbte sa, prosím! Piataci pátrali na tému Vieme, čo pijeme? Ich úlohou bolo zistiť, čo
obsahujú nápoje, ktoré látky sú škodlivé, koľko obsahujú cukru a či sú vhodné na pitný režim.
Šestiaci spolu s rodičmi a učiteľmi pripravili niekoľko receptov zdravej výživy, ktoré potom
ponúkali na ochutnávku v rámci Dňa zdravej výživy. Bylinky a ich účinok – to bola téma, ktorú
spracovávali žiaci 7.A triedy. Ranná pohybová minútka rozhýbala celú školu. Pomóóóóc!!! –
ôsmaci boli rozdelení do troch skupín, pričom každá skupina mala za úlohu nacvičiť krátku
scénku prvej pomoci. Scénky vychádzali z reálneho života. Deviataci predstavili škole Zdravie z
našich tried, zbierali z každej akcie fotky a informácie a zo zozbieraných materiálov vytvorili
výstavu na chodbe školy, vytvorili časopis a pripravili rozhlasovú reláciu. Záujem žiakov o
ponúkané aktivity bol veľký. Žiaci získali nové vedomosti o zdraví a bezpečnosti, nadobudli
zručnosti a vzťah k ochrane svojho zdravia a zdravia iných.

Burza stredných škôl už niekoľko rokov pomáha deviatakom pri výbere ďalšieho štúdia.
Tento rok sa na nej 11. novembra predstavilo devätnásť stredných škôl a gymnázií. „Žiaci na
burze získajú konkrétnejšiu predstavu o možnostiach štúdia, rôzneho iného vyžitia na školách a
po vyučení aj zamestnania,“ hovorí Anton Sojčák, riaditeľ Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, ktoré je spoluorganizátorom tohto podujatia. „Stále registrujeme
neprimerane veľký záujem o gymnáziá a obchodné akadémie. Odborné školy musia žiakov
prehovárať.“ Na nedostatok študentov sa nesťažuje Hotelová akadémia v Dolnom Kubíne. „Naši
študenti chodia na prax do zahraničia, kde získajú nielen praktické, ale aj jazykové skúsenosti,“
hovorí majsterka odbornej výchovy Iveta Mariniaková. Upozornila, že zahraničná prax im
pomáha získať kontakty, ktoré využívajú po ukončení štúdia. „V Nemecku je niekoľko hotelov,
kde pracuje veľa našich bývalých absolventov, ktorí teraz ponúkajú našim súčasným študentom
prax.“ Na burze sa predstavili dvaja dolnokubínski zamestnávatelia, Klauke a Miba. „Chceme
spropagovať našu firmu a technické odbory polytechnickej školy, s ktorou spolupracujeme,“
hovorí Eva Mancová z Miby. Študenti, ktorí využijú ponuku spoločnosti, získajú štipendium,
praxujú v reálnych podmienkach. Najlepší pocestujú na letnú stáž do závodu v Rakúsku a
dostanú možnosť zamestnať sa v spoločnosti. Tomáš Černek zo ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom
Kubíne sa rozhodol pre štúdium na Strednej polytechnickej škole v Kňažej. „Bavia ma autá a
počítače, tak budem automechanikom.“ Na burze sme stretli aj Petra Hanka zo ZŠ Martina
Kukučína. „Prišiel som tu z donútenia. Školu už mám vybratú. Pôjdem za murára. Ale aspoň sme
sa uliali.“
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Cirkevnú spojenú školu v Dolnom Kubíne navštívili v rámci medzinárodného programu
Erasmus plus žiaci z Poľska a Maďarska. Do Dolného Kubína pricestovali v pondelok 24.
novembra, v rámci piatich dní na nich čakala prehliadka nášho mesta, návšteva Oravskej
priehrady, malej vodnej elektrárne v Dolnom Kubíne, priamo v praxi zistili, ako funguje solárna
energia. Nechýbali ani otvorené hodiny a kultúrne večery, kde navzájom spoznávali svoje
krajiny. V utorok prijal študentov na radnici aj primátor mesta Roman Matejov.
Tohtoročný deň otvorených dverí predĺžili v Strednej odbornej škole polytechnickej na tri
dni, od 26. do 28. novembra. Spoluprácu pri ich organizovaní ponúkli zamestnávatelia, ktorí sú
zapojení do vzdelávania študentov. Priekopníkom v tejto oblasti je Miba Sinter Slovakia, ktorej
štipendijný program využíva 61 študentov. Medzi výhody patrí nielen štipendium a možnosť
brigád počas prázdnin, ale hlavne prax s najmodernejšími strojmi a po ukončení školy možnosť
zamestnania v tejto spoločnosti. „Po ich vzore idú Klauke, SEZ, Kajo Metal a tento rok prejavila
záujem aj OFZ, ktorá má nedostatok elektrikárov,“ hovorí riaditeľka školy Adriana Bellová. „O
všetkých našich študentov s ich štipendijnými programami je nadštandardne postarané.“
Spomínané firmy navyše pomáhajú aj pri vzdelávaní pedagógov školy. „Chceme, aby naši
učitelia a majstri odborného výcviku učili aktuálne veci, preto využívame možnosť ich školení v
týchto firmách.“ Počas troch dní navštívilo strednú školu viac ako 550 žiakov z oravských
základných škôl. Dopravu autobusom zaplatili firmy, ktoré majú o nových študentov záujem.
Ponuku pozrieť si školu aj podmienky priamo vo výrobných halách firiem využili aj žiaci
Cirkevnej školy v Dolnom Kubíne. „Videl som dielne, triedy, stroje v závode, stretol som sa so
študentmi a kamarátmi,“ hovorí Andrej Krška. Zvažuje prihlášku na odbor CNC nastavovač. Do
Kňažej prišiel Andrej s desiatimi spolužiakmi. „Majú to pekne pripravené,“ hovorí učiteľ
Augustín Lakoštík. „Predpokladám, že z týchto detí dvaja až traja pôjdu na humanitné smery,
ostatní skôr na stredné odborné školy. Dnešná exkurzia im určite pomôže pri výbere.“ Riaditeľka
Adriana Bellová si pri rozhovoroch s deviatakmi všímala aj dievčatá, ktoré technické smery
považujú za doménu chlapcov. „Aj dievčatá sú šikovné. Vidíme to, keď k nám v rámci
vzdelávacích projektov prídu študenti z Rakúska. Dievčatá tvoria približne tretinu a za chlapcami
nezaostávajú.“
V strednej škole sa vzdeláva tristo študentov. V novom školskom roku chcú prijať viac ako
sto. „Rodičia by mali dobre zvážiť, či ich dieťa bude študovať humanitný smer a po maturite
možno skončí na úrade práce, alebo získa vzdelanie v našej škole, stane sa z neho odborník a z
ponúk práce si bude môcť vyberať.“
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6 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA OBLASŤ
Dolnokubínska radnica chce v rámci projektu aktívneho starnutia podchytiť a zmluvne
legalizovať v rámci platnej legislatívy dobrovoľnícku vzájomnú pomoc seniorov. Popri
nezanedbateľnom spoločenskom ohodnotení to má poslúžiť aj ako účinná prevencia proti
možným nekalým praktikám. „Viacerí starší ľudia pomáhajú často a nezištne susedom,
priateľom, známym či ďalším spoluobčanom," povedal Jozef Gruchalák, vedúci mestského
odboru sociálnych vecí. „Tým, že si seniori navzájom pomáhajú, vytvárajú obrovské nielen
spoločenské hodnoty. Záujmom komunity musí byť zlegalizovanie a morálne ocenenie tejto
záslužnej činnosti." Legalizovanie presne vymedzeného dobrovoľníctva považuje Gruchalák za
obojstrannú ochranu. „Oveľa istejšie sa môže cítiť ten, kto prijíma pomoc, ale aj ten, kto ju
poskytuje. Ochotných dobrovoľníkov, ktorých nie je nikdy a nikde dosť, ako vysielajúca
organizácia zaškolíme, poistíme a vybavíme základnými pracovnými pomôckami."
Nezanedbateľný je preventívny faktor. „Vypočítaví samozvaní opatrovatelia pripravujú
nezriedka svoje obete o majetok či zneužívajú na premyslené podvody," povedal Gruchalák.
„Legalizáciou dobrovoľníckej pomoci, o ktorej upovedomíme aj rodinných príslušníkov, chceme
zabrániť takýmto pokušeniam. Preto naši terénni sociálni pracovníci pravidelne navštevujú ľudí,
ktorí potrebujú pomoc."
MUDr. Henrich Lonský po 48 rokoch práce odložil ku koncu roka 2013 fonendoskop i
biely plášť a bude sa venovať svojim koníčkom a rodine. Bol najdlhšie ordinujúcim lekárom v
histórii mesta, v tomto roku oslávi 75. narodeniny. Pacientov MUDr. H. Lonského prebrala
MUDr. Eva Hrudová zo spoločnosti HAMED, bude sa im venovať spolu s MUDr. Janou
Ďurmekovou.

Pacienti z Oravy už kvôli operáciám očí nebudú musieť cestovať do okolitých miest. Očnú
jednodňovú chirurgiu otvorili už aj v Dolnom Kubíne. Očné centrum sa nachádza v obchodnej
zóne mesta. V prevádzke je od januára tohto roku a odvtedy v ňom stihli urobiť desiatky
operačných zákrokov. Primárkou Očného centra je MUDr. Denisa Škrovinová. Klient sa v
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zariadení vrátane predoperačnej prípravy zdrží maximálne 2 - 3 hodiny. Samotný chirurgický
zákrok trvá 15 až 20 minút. Predoperačné vyšetrenia vykonávajú oční lekári, ktorí pacienta v
prípade potreby odporučia na chirurgický zákrok. Čakacie lehoty v Očnom centre v Dolnom
Kubíne sú momentálne tri týždne.
Za účasti primátora mesta Mgr. Romana Matejova bolo 27. 02. 2014 v Dennom centre pre
seniorov slávnostne ukončené školenie Počítačovej gramotnosti a aktívneho využívania PC
prvých dvoch skupín seniorov. Školenie bolo realizované v rámci projektu Aktívne starnutie
seniorov v meste Dolný Kubín, na ktorý mesto získalo nenávratný finančný príspevok z
Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Časť nákladov projektu financovalo mesto z
vlastného rozpočtu. Školenie úspešne ukončilo 30 seniorov, ktorým primátor mesta vyjadril
pochvalu a uznanie nad ich aktívnym prístupom a zároveň im odovzdal osvedčenie o
absolvovaní tohto školenia. Seniori vyjadrili veľkú spokojnosť so samotným školením, ktoré pre
nich znamenalo nielen možnosť vzdelávať sa, ale aj nadviazať nové kontakty, priateľstvá a
príjemne stráviť čas. Živo sa zaujímali aj o možnosti pokračovania v týchto školeniach v
budúcom roku. V období mesiacov marec až máj 2014 bude mesto Dolný Kubín realizovať
školenia využívania PC pre ďalších 30 seniorov.
7. apríl je Svetovým dňom zdravia. Pri tejto príležitosti pripravili pracovníci Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne akciu, pri ktorej Dolnokubínčanom zmerali
krvný tlak, určili hladinu cholesterolu a poradili ako zlepšiť svoje zdravie. Bezplatné skríningové
vyšetrenie zorganizovali na Námestí slobody.
O predaj liekov v dolnooravskej nemocnici a budove bývalej polikliniky v Liptovskom
Hrádku prejavili záujem dve spoločnosti. Svoje ponuky neustále zvyšujú. Na začiatku záujmu je
niekoľko rokov starý dlh nemocnice za lieky. Majiteľ pohľadávky vo výške 140 tisíc EUR
ponúkol jej odpustenie, ak mu Žilinský samosprávny kraj dlhodobo prenajme súčasnú lekáreň v
dolnokubínskej nemocnici. Za 245 metrov štvorcových ponúkal 2 700,- EUR na mesiac. Naviac
mal záujem o 276 metrov štvorcových lekárne v budove bývalej polikliniky v Liptovskom
Hrádku za 3 169,- EUR na mesiac. Krajskí poslanci vlani v jeseni túto ponuku neprijali. Vo
februári mali o tomto bode opäť rokovať, ale tesne predtým dostal župan Juraj Blanár ponuku od
druhej spoločnosti. Tá ponúkla nielen odpustenie dlhu, ale sumu navýšila o ďalších stotisíc eur a
nájomné zvýšila na tritisíc eur v Dolnom Kubíne a 2 500,- EUR v Liptovskom Hrádku. Prvá
spoločnosť neváhala a svojou vyššou ponukou opäť predbehla konkurenciu. „Takto by to mohlo
pokračovať donekonečna, preto sa župa rozhodla využiť obchodnú verejnú súťaž s elektronickou
aukciou,“ povedal riaditeľ dolnooravskej nemocnice Jozef Mintál. „Vnímame to ako pozitívny
krok k tomu, aby sme mohli získať do zdravotníctva viac finančných prostriedkov,“ povedal
Pavol Holeštiak, riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Jozef Mintál považuje
obchodnú verejnú súťaž za najsprávnejšiu metódu, pretože staré záväzky sa riešia prenájmom
majetku, ktorý zostáva majetkom kraja. „Okrem toho nájomné, ktoré zaplatia víťazi súťaže, bude
výrazne vyššie oproti dnešným nájmom.“ Ďalším výrazným pozitívnym bodom je, že o prenájme
nebudú rozhodovať župní poslanci, ale aukcia. „Nebude miesto na rôzne špekulácie a
nezopakuje sa situácia z minulého roka, keď na schválenie chýbal jeden hlas,“ dodal Jozef
Mintál. Na otázku, prečo nemocnica nechce prevádzkovať lekáreň, keď je o ňu taký boj, uviedol
riaditeľ nemocnice dva argumenty. Prvým je nedostatkom odborných garantov. „Po druhé,
nemocnice majú primárne poskytovať zdravotnú starostlivosť a poisťovne majú za ňu platiť
toľko, aby nebola stratová. Je veľa možností, ako zarábať peniaze. Ak je zisková cestovná
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kancelária, má ju nemocnica prevádzkovať? Môžeme zarábať na výbere parkovného na
parkovisku pred nemocnicou, ale nerobíme to, napriek tomu, že by sme si za rok celkom slušne
zarobili.“
Vladimír Kislov, ruský chirurg z Archangelska, ktorý patrí medzi európsku špičku v
laparoskopických operáciách žalúdka a hrubého čreva, uskutočnil v Dolnom Kubíne jedinečnú
operáciu. Svoje skúsenosti Vladimír Kislov pravidelene odovzdáva na prednáškach v AIMS
Academy v Niguarda Hospital v Miláne. V apríli pricestoval na dva dni na Oravu, s tímom
lekárov Dolnooravskej nemocnice previedol laparoskopicky prvú operáciu svojho druhu na
Slovensku. O pomoc pre pacientku z Trnavy ho požiadal kolega Rastislav Johanes. Jej stav
mohla zlepšiť len operácia. Ako povedal Vladimír Kislov, pacientke, zjednodušene povedané,
upadli vnútornosti, hrubé črevo a oblička. Podobné problémy mávajú hlavne chudé mladé ženy.
Keď sa najedia, majú pocit, že im všetko spadne dolu do malej panvy. Zle im trávi, preto nejedia.
Pridávajú sa problémy s vyprázdňovaním, urologické a gynekologické problémy. Operácia
pomôže až 85 percentám pacientov, vyžaduje si však odborne zdatných a skúsených chirurgov.
Prišívať obličku, ktorá je intenzívne prekrvená, nie je jednoduché. Práca s hrubým črevom je
vrcholom chirurgie. Pacientka pôvodne chcela, aby ju operoval skúsený dolnokubínsky chirurg
Rastislav Johanes podľa videa, on si pozval Vladimíra Kislova ako špecialistu. Ruský lekár
ocenil, že v dolnokubínskej nemocnici sa pripravuje školiace stredisko s priamym prenosom v
HD kvalite z operačnej sály do multifunkčnej miestnosti s kapacitou 70 osôb. Je to podľa neho
dôležitý krok dopredu vo vzdelávaní. Pochválil vedenie nemocnice a ľudí, ktorí sa tomu venujú,
pretože to výrazne zvýši renomé nemocnice aj odbornosť jej personálu. Nebude musieť cestovať
za informáciami, ale dostane ich od skúsených lekárov, ktorí budú prednášať a vykonávať
operácie. Vladimír Kislov skonštatoval, že budova a lôžková časť nemocnice by síce potrebovali
rekonštrukciu, ale vybavenie operačných sál a techniky je na svetovej úrovni. To isté sa podľa
neho týka personálu. Primár Ivan Maretta aj Rastislav Johanes patria medzi špičkových
chirurgov, vysoko zdatní sú aj ostatní chirurgovia a zdravotnícky personál. V tíme vládla veľmi
dobrá atmosféra. Každý vedel, kde je jeho miesto, čo má robiť, bol s ich prácou veľmi spokojný.
Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne si na piatok, 09. 05.
2014 popoludnia dohodli pracovnú prechádzku pod názvom „Turistika alebo adrenalín na
kolieskach?“. Ich cieľom bolo poukázať na fyzické bariéry v uliciach nášho mesta a apelovať na
ich odstránenie. Na prácu v terénne sa dal nahovoriť aj primátor Roman Matejov, vedúci odboru
sociálnych vecí Jozef Gruchalák a vedúci odboru výstavby Marián Smoleň. 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
je jednou zo základných podmienok, ktoré sú zakomponované vo všetkých investičných akciách
mesta. „Stavby a rekonštrukcie, ktoré boli v Dolnom Kubíne realizované za posledné roky,
spĺňajú prísne kritériá bezbariérovosti,“ uviedol primátor Roman Matejov. V rámci pracovnej
prechádzky zástupcovia Zväzu odovzdali priateľský certifikát zariadeniam, ktoré vyhovujú
požiadavkám bezbariérovosti – menovite Sociálnej poisťovni a Centru RUFFE.
Pacienti Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou po operácii končili donedávna v malej
pooperačnej izbe. Zdravotníci mali sťaženú úlohu pri ich sledovaní a liečbe. Nemocnica
investovala 35 tisíc EUR a v lete vybudovala novú chirurgickú jednotku intenzívnej
starostlivosti. „Dôvodom je zvýšený počet a náročnosť výkonov, po ktorých musíme pacienta
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sledovať intenzívnejšie,“ povedal námestník riaditeľa nemocnice Ján Strežo. Počet postelí sa
podľa neho nezmenil, ale zväčšil sa priestor, čo výrazne pomôže zdravotníkom. Okrem toho
pribudla sesterská izba s presklenou stenou, v ktorej je stála služba. „Každý pacient je sledovaný
prístrojmi,“ hovorí primár Ivan Maretta. „Sestra už nemusí merať tlak, tep a ďalšie funkcie
manuálne. Všetko zaznamená prístroj. Závažné zmeny prístroj signalizuje a sestra prijme
opatrenia.“ Chirurg Rastislav Johanes má za sebou viac ako päťtisíc operácií. Navštívil veľa
zdravotníckych zariadení v zahraničí. „Dolnokubínska chirurgická JIS je plne porovnateľná so
zahraničnými. Zabezpečuje všetko, čo pacient po náročnej operácii potrebuje.“
Svetový kongres endoskopickej chirurgie prilákal v termíne od 25. do 28. júna do Paríža
viac ako tritisíc špičkových lekárov z celého sveta. Medzi prednášajúcimi bol jediný Slovák,
chirurg Dolnooravskej nemocnice Rastislav Johanes, ktorý je zároveň predsedom sekcie
endoskopickej chirurgie Slovenska. Rastislav Johanes prednášal na tému akútna nepriechodnosť
hrubého čreva spôsobená rakovinou. Pri tejto diagnóze hrozí pacientovi smrť do niekoľkých
hodín od úplného upchatia hrubého čreva. „Veľa chirurgov postupuje pri liečbe konzervatívnym
spôsobom a pacientovi rozrežú celú brušnú dutinu,“ hovorí Rastislav Johanes. „Je to riziková
operácia, lebo hrozí prasknutie čreva, naviac pacient má po zdravotných problémoch oslabenú
imunitu. Po takej operácii sa zotavuje štyri a viac dní.“ V dolnokubínskej nemocnici operujú
pomocou laparoskopu. Pacient odchádza po dvoch dňoch v dobrej kondícii a zmobilizované
biele krvinky môžu bojovať proti rakovinovým bunkám. Špičkový dolnokubínsky chirurg má za
sebou takmer tisíc operácií rakoviny hrubého čreva. Skúsenosti z tridsiatich šiestich využil na
prednáške v Paríži. „Bol by som rád, keby som mal takých pacientov čo najmenej, ale Slovensko
patrí spolu s Českom a Maďarskom medzi krajiny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého
čreva. Preto je dôležitá prevencia. Pri včasnom diagnostikovaní ochorenia je liečba
jednoduchšia, ale hlavne účinnejšia. Nehanbite sa. Ak máte problémy, navštívte lekára.“
Rastislav Johanes, okrem toho, že prednášal, aj pozorne počúval. „Vybral som si témy, ktoré sa
týkajú špecializácie, ktorej sa venujem. Zistil som, že na Slovensku je niekoľko centier, ktoré
zachytili svetový trend. S potešením môžem konštatovať, že Dolnooravská nemocnica medzi ne
jednoznačne patrí. Som rád, že na tomto pracovisku robíme takéto operácie, môžeme o tom
prednášať a svetoví špičkoví chirurgovia sa majú čo od nás naučiť.“ Na kongrese sa stretol aj s
uznávaným ruským chirurgom Vladimírom Kislovom, ktorý operoval aj v Dolnom Kubíne.
Dohodli sa na ďalšej spolupráci. Zapoja sa do nej aj českí a poľskí chirurgovia. K dispozícii
budú mať medzinárodné školiace centrum v dolnokubínskej nemocnici. Svoje služby by malo
začať poskytovať ešte v tomto roku.
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Výskyt rakoviny prsníka má stúpajúci trend. Včasná diagnostika a liečenie výrazne zlepšujú
nádej na uzdravenie. V dolnokubínskej nemocnici otvorili 29. septembra 2014 nové
mamocentrum, vybavené najmodernejšou dostupnou technikou, ktoré bude slúžiť pacientkam
zo širokého okolia. „Nový digitálny mamograf až o šesťdesiat percent znižuje radiačné zaťaženie
pacientky,“ hovorí mamológ Ivan Maretta. „Patrí medzi špičkové zariadenia vo svete." Ďalší
veľký pokrok v liečbe a hlavne diagnostike rakoviny prsníka predstavuje bioptický horizontálny
stôl na odber vzoriek, ktorý zabezpečuje vysoký komfort pacientok pri odbere bioptickej vzorky.
Podobné zariadenie je na Slovensku len v dvoch súkromných centrách, a to v mamocentre sv.
Agáty v Banskej Bystrici a Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Súčasťou bioptického
stola je aj vákuový mamotóm, ktorý predstavuje budúci trend v diagnostike tumorov prsníka.
Využíva sa pri diagnostike mikrokalcifikátov v prsníku a malých tumorov do 10 milimetrov,
ktoré dokáže celé odstrániť a tým predísť operácii. Je to ambulantný bezbolestný výkon.
Rovnaké zariadenie sa nachádza len v troch nemocniciach na Slovensku. Výnimočnosť
vybavenia zvyšuje špeciálna gama sonda za 28-tisíc eur. Používa sa pri operácii karcinomu
prsníka, pri diagnostike sentinelovej (strážnej) uzliny. „Pri jej využití sa pacientke odstraňujú len
prvé spádové lymfatické uzliny, čím predchádzame množstvu pooperačných ťažkostí –
lymfedému, obmedzeniu hybnosti hornej končatiny,“ hovorí Ivan Maretta. „Využitie nových
prístrojov je zárukou včasnej diagnostiky, väčšieho pohodlia pri vyšetrení a zrýchlenia
liečebného postupu.“ „Nová technika predstavuje to najlepšie, čo je momentálne na trhu,“ hovorí
riaditeľ nemocnice Jozef Mintál. „Bez kvalitného a odborne zdatného personálu by nám tieto
špičkové prístroje boli zbytočné,“ povedal župan Juraj Blanár. „Okrem výhodnej geografickej
polohy v strede regiónu je ďalším dôvodom na zriadenie mamologického centra v Dolnooravskej
nemocnici práve odborný personál. Kombinácia modernej techniky a kvalitných odborníkov
posúva dolnokubínske mamocentrum a tým aj nemocnicu na špičku slovenského zdravotníctva.“
Prístrojové vybavenie mamologického centra vo výške 160-tisíc eur hradil zriaďovateľ
nemocnice, Žilinský samosprávny kraj. Stavebné úpravy za 40-tisíc eur zaplatila nemocnica a
spomínanú sondu za 28-tisíc eur spoločnosť OFZ, a. s.
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Mesto Dolný Kubín v spolupráci s dopravcom SAD LIORBUS, a.s., zabezpečili pri
príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí dňa 01. 10. 2014 občanom mesta - dôchodcom
nad 70 rokov a držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S cestovanie mestskou autobusovou dopravou
zadarmo.
Odbor sociálnych vecí a rodiny mestského úradu a Mestské kultúrne stredisko pripravili pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším konferenciu na tému Dolný Kubín – mesto rodiny.
Konferencia sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnila v utorok 14. októbra 2014.
Súčasťou akcie boli témy Dobrovoľníctvo – vzdelávanie (Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o) a
Rozvoj komunitných služieb v kontexte možnosti využitia európskych štrukturálnych fondov
programovacieho obdobia 2014-2020 (Mesto Dolný Kubín). Večer sa uskutočnil koncert
speváčky Jany Kocianovej „Z úcty k vám“.

Zástupcovia Združenia miest a obcí Dolnej Oravy spolu s primátorom mesta Dolný Kubín
Mgr. Romanom Matejovom odovzdali klientom Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych
služieb v Dolnom Kubíne symbolický šek na sumu 1 000,- EUR, ktorý bude slúžiť na nákup
laterálnej postele. Toto ošetrovateľské lôžko budú môcť v zariadení využívať už od polovice
októbra. Na stretnutí s riaditeľkou tohto zariadenia Ing. Tatianou Nesvadbovou prítomní
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starostovia prisľúbili, že tento dar nie je posledný, ktorým obce Dolnej Oravy pomôžu zlepšiť
podmienky v tomto zariadení.

Ambulancia chronickej bolesti v Dolnom Kubíne prevádzkuje od 17. októbra novootvorené
špecializované pracovisko s celkovými nákladmi na úrovni 300 000,- EUR, vybavené špičkovým
počítačovým tomografom na ambulantné liečenie bolestí chrbta. „Našim pacientom
ponúkame vďaka tomuto modernému zariadeniu, ktoré máme ako jediní v rámci celého
Slovenska, najnovšiu liečbu bolestí chrbta ozónom v kombinácii s vlastnou plazmou a
prirodzeným kolagénom", spresnil anestéziológ nového zdravotníckeho pracoviska Azim
Ahmadzada. Zároveň priblížil, že toto pracovisko je určené predovšetkým pacientom s
poškodenými platničkami, problémami s bedrovou oblasťou, hrudnou či krčnou chrbticou.
„Výrazne rýchlejšie a presnejšie dokážeme diagnostikovať poškodenie kĺbov, ktoré môže
spôsobovať nepríjemné bolesti chrbta", vysvetlil. Viacvrstvový počítačový tomograf výrazne
skracuje čakaciu dobu pacientov na liečbu a lekárom poskytuje podstatne vyššie rozlíšenie na
oveľa presnejšiu diagnostiku. „Veľmi významnou prednosťou je šetrné vystavovanie pacientov
minimálne možnej dávke radiačného žiarenia", dodal Ahmadzada.

Mesto Dolný Kubín a partnerské mesto z poľského Zawiercia realizujú spoločný pilotný
projekt financovaný z prostriedkov EU „TELECARE – Staráme sa o tvoje zdravie!".
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Implementáciou najmoderenjších technológií je možné dištančným spôsobom realizovať
zdravotný dohľad. Dňa 20.10.2014 poslanec mestského zastupiteľstva mesta Zawiercie Ing.
Jarek Chlosta, spolu s primátorom mesta Dolný Kubín Mgr. Romanom Matejovom odovzdali ZŠ
M. Kukučína dataprojektory, pomocou ktorých budú môcť žiaci využívať autorsky chránený
program monitorovania nadváhy a obezity žiakov, prezentáciu zdravého životného štýlu a
návody na odstraňovanie zlozvykov v stravovaní. Prezentácia programov sa bude vykonávať v
príjemnej a bezstresovej atmosfére spojenej so zábavou, čo v konečnom dôsledku žiakom
pomôže vytvárať si obraz o zdravom životnom štýle. Žiaci zapojení do programu budú mať
garantované konzultácie s lekárom, poradenstvo dietetika, podporu a pomoc psychológa, návrh
na individuálnu diétu, zoznam cvikov a cvičení, systematickú podporu. Systém dohľadu je
prioritne určený klientom v dôchodkovom veku, chronicky chorým pacientom, osobám
vyžadujúcim rekonvalescenciu, doliečenie po hospitalizácii, ale umožňuje aj aplikáciu na
pracovisku, v škole, v zariadeniach opatrovateľských služieb a zariadeniach pre seniorov.

Dňa 25.11.2014 navštívila naše mesto delegácia primátorov, starostov a sociálnych
pracovníkov z ČR, ktorí sa zaujímali hlavne o formy sociálneho a finančného manažmentu
občanov, ktorí sa ocitli v krízovej sociálnej situácii a využívajú motivačný viacstupňový systém
sociálneho a nájomného bývania. Po krátkej prezentácii si hostia prezreli všetky stupne
sociálneho bývania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a prácu s klientami priamo v teréne.
„Vďaka darcom je Orava sebestačná a dokonca pomáhame Národnému onkologickému
ústavu a Národnému ústavu pre srdcovocievne choroby v Bratislave,“ povedala Marta Birasová,
primárka hematologicko transfuziologického oddelenia nemocnice v Trstenej. Nenahraditeľnú
úlohu pritom zohráva Slovenský červený kríž, ktorý začiatkom decembra ocenil najaktívnejších
darcov. „Vlievate po kvapkách nádej na život a meníte osudy ľudí,“ povedal počas slávnostného
príhovoru Jozef Gabura, podpredseda Územného spolku Orava.
Z rúk zástupcov Červeného kríža si prítomní prebrali 78 bronzových, 42 strieborných, 28
zlatých a päť diamantových plakiet. Najvyššie ocenenie, medailu Kňazovického za viac ako sto
odberov, si odniesol 59-ročný Jozef Tatarka z Istebného. „Prvý raz som daroval krv na vojne v
Čechách. Využili sme príležitosť dostať sa von z kasární.“ V šľachetnej činnosti pokračuje
štyridsať rokov. Diamantovú plaketu si prevzal Pavol Koleň zo Zákamenného. Osemdesiat
odberov dosiahol podstatne rýchlejšie, len za desať rokov. „Chodím hlavne na odber plazmy.
Som zdravý, tak prečo by som nepomohol.“ Petra Janíčka, dolnokubínskeho extraligového
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vzpierača, viedla na transfúznu stanicu snaha zistiť, akú krvnú skupinu má. V ďalších rokoch
otvoril dvere ešte 40-krát. Ku zlatu za víťazstvo v extralige mu pribudla strieborná plaketa za
dobrovoľné darcovstvo. Ľubica Dubnicayová, predsedníčka Územného spolku Orava, je s
ochotou ľudí spokojná. „Teší ma, že sa nám darí získavať prvodarcov z radov študentov. Pomáha
nám Valentínska a Študentská kvapka krvi. Priamo do škôl chodí mobilná transfúzna jednotka z
Martina.“ Všetci sa zaradili ku nasledovníkom Jozefa Tatarku. Spoločne pomáhajú a nič za to
nepýtajú.
V Dolnooravskej nemocnici je detské oddelenie s 34 lôžkami. Ročne ho využije 1500
pacientov, čo sa podpisuje na nábytku a vybavenosti. Spoločnosť Oriflame prispela na jeho
renováciu. „Pre pacienta je ťažké vstúpiť do nemocnice,“ hovorí riaditeľ Jozef Mintál. „Teší ma,
že v zdravotníctve sa dejú aj dobré veci, nielen tie, ktoré zatriasli ministerskými stoličkami.“
Dolnooravská nemocnica sa stala deviatou v poradí, ktorej Oriflame pomohol sumou 15-tisíc
eur. „Izby malých pacientov sme zariadili novým nábytkom, pohodlnými posteľami s novými
matracmi, antialergickými vankúšmi a perinami, obliečkami aj nočnými stolíkmi,“ hovorí
primárka detského oddelenia Beáta Dudášiková. Celé oddelenie vymaľovali jasnými farbami. Na
stenách pribudlo 17 obrázkov s veselými postavičkami. „Pri ich maľovaní som tu strávila krásne
tri týždne,“ hovorí autorka Monika Baranová. „Krajší a útulnejší priestor pomáha deťom
prekonať stres a prispieva k lepšej liečbe,“ hovorí generálna riaditeľka Oriflame Zuzana
Machová. Primárka detského oddelenia Beáta Dudášiková zanechala odtlačok svojej ruky na
obraze, ktorý bude zdobiť steny oddelenia.
Potvrdila to Lucia Líšková s dcérou Sárou. „Úžasné, krásne farebné steny. Keď sme vošli,
mali sme pocit, že sme v hoteli a nie v nemocnici. Na deti to má určite pozitívny vplyv.“
Spokojná je aj Lenka Vraštiaková s Emkou. „Boli sme v rôznych nemocniciach v smutnom,
sterilnom prostredí.

Mesto Dolný Kubín venovalo finančný dar Dolnokubínskej nemocnici s poliklinikou.
4 000,- EUR využila nemocnica na rekonštrukciu sociálnych zariadení. Dolnokubínska
nemocnica hodnotí rok 2014 ako najúspešnejší. V priebehu roka otvorila mamologické centrum,
ktoré patrí medzi tri najlepšie na Slovensku. Nemocnica investovala aj do zriadenia chirurgickej
JIS-ky. Na internom oddelení pribudli štyri nadštandardné izby a v pláne je zavedenie
televízneho signálu do všetkých izieb na oddelení. Kľúčovou zmenou bola výmena okien na
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budove nemocnice. V budúcom roku pribudne v nemocnici nové CT a ďalšia zmena čaká aj
polikliniku, ktorá prejde rekonštrukciou.
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7 ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA
Hokejisti Mestského športového klubu HVIEZDA majú za sebou dramatický zápas. Duel
s HK Slovan Gelnica v sobotu 11. 01. 2014 im dal zabrať. Nakoniec zvíťazili 5:3 po tretinách
1:0, 1:3 a 3:0.
V Základnej škole Janka Matúšku sa v sobotu 11. 01. 2014 športovalo. Na prvom ročníku
Novoročného turnaja v bedmintone sa zišlo viac ako 70 bedmintonistov z Nižnej,
Zákamenného, Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Dolného Kubína. Medzi
ocenenými boli aj dolnokubínčania Amani Al-Hindi, Klára Mičáňová, Michal Kurhajec, Dorota
Kecerová, Alexandra Papalová, Adriana Michalicová, Ema Pelachová, Peter Manco a Andrej
Slávik.
V sobotu 18. 01. 2014 sa v telocvični gymnázia uskutočnila súťaž žiakov, dorastencov,
juniorov a seniorov ORAVA CUP 2014 v karate. V súťažných kategóriách kata a kumite sa
podujatia zúčastnilo 206 pretekárov z 25 klubov zo Slovenska a Poľska. Darilo sa aj zástupcom
Karate klubu Dolný Kubín, ktorí obsadili dve prvé miesta zásluhou Lenky Terenovej v kategórií
kata seniorky a Lukáša Marettu v kategórií kumite seniori a tri tretie miesta. Tie vybojovali Nina
Knipiglová v kategórii kumite dorastenky, Lenka Terenová v kategórií kumite seniorky a Andrej
Konečný v kategórii kumite seniori.

MŠK HVIEZDA v spolupráci s Mestom Dolný Kubín pokračuje aj v novom roku 2014 v
organizovaní Školy korčuľovania pre žiakov 1.- 4. ročníkov základných škôl. Aby sa do
procesu výučby tohto športu zapojilo čo najviac žiakov prvých ročníkov, zakúpil klub MŠK
Hviezda väčšie množstvo korčulí pre najmenších záujemcov. Tieto im bude bezplatne
zapožičiavať počas hodín korčuľovania. „Výučbu“ v škole korčuľovania vedú profesionálni
tréneri. Do aktívneho športovania sa začiatkom januára zapojili ZŠ J. Matúšku, ZŠ M. Kukučína,
Cirkevná spojená škola, MŠ č. 7 a ZŠ Pucov. Samozrejme, že medzi deťmi nemohli chýbať ani
hráči MŠK HVIEZDA, ktorí sa im osobne venovali.
Dolnokubínski futbalisti odohrali v piatok 24. januára svoj prvý prípravný zápas. Na
domácej pôde privítali úradujúceho slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava. Duel
skončil prehrou MFK Dolný Kubín, 1:3 (0:1), keď jediný gól domácich vsietil Laura. Ďalší súboj
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čakal Kubínčanov v sobotu, keď si zmerali sily s mužstvom z Tvrdošína, z ktorého si odniesli
víťazstvo 3:1. Za našich skórovali: Drengubiak, Šípka a Beňuš.
V utorok 4. februára sa v Dolnom Kubíne začali oslavy 80. výročia založenia hokeja. Pri
tejto príležitosti sa na ľadovej ploche stretli v priateľskom zápase hráči MŠK HVIEZDA s
odchovancami Dolného Kubína proti mužstvu Slovenskej hokejovej reprezentácie do 19 rokov.
Stretnutie slávnostným bully zahájil primátor mesta Roman Matejov, ktorý spolu so športovým
riaditeľom SZĽH R. Štamberským počas prestávky ocenili zakladateľov súčasného klubu Antona Buknu, Jozefa Kubalu, Michala Magyara a dlhoročného trénera mládeže Ladislava
Jesenského. V samotnom zápase hostia domácich oslávencov vôbec nešetrili a zvíťazili 2:6. V
stretnutí, ktoré malo pre reprezentáciu prípravný charakter, sa hral rýchly hokej, v ktorom mladí
reprezentanti boli efektívnejší. Góly za Hviezdu dali Hančiak a Hricko. K výbornej atmosfére
podujatia prispelo aj takmer 700 fanúšikov svojím búrlivým povzbudzovaním.

Podľa dostupných informácií bol hokejový oddiel ŠK Dolný Kubín založený v r.1934. Vo
výbore patrili medzi hlavných zanietencov p. Haas (pracovník okresného súdu) a Ondrej Sagál.
O rozvoj hokeja v Dolnom Kubíne sa však postarali hlavne bratia Chodákovci. Tí vytvorili
mužstvo, ktoré už v tom roku odohralo priateľské zápasy, a darilo sa im celkom dobre. Vyhrali
nad Ružomberkom 4:0, nad Vrútkami 11:1, remizovali so Žilinou 3:3 a doma nad ňou vyhrali
2:0. V r. 1939 bola veľkým úspechom účasť ŠK Dolný Kubín vo finále majstrovstiev Slovenska
v Prešove. Keďže necestovali bratia Chodákovci a Smetanay, ktorí tvorili prvý útok, výsledky
nezodpovedali sile mužstva. Nakoniec ŠK Dolný Kubín obsadil 4. miesto za mužstvami VŠ
Bratislava, ŠK Banská Bystrica a Slávia Prešov. Neskoršie, po r.1939, došlo k obmene hráčov, a
hokej postupne upadol. Až v r.1953 po 13 rokoch nečinnosti bol založený oddiel ľadového
hokeja Spartak Dolný Kubín a vedenie mužstva prihlásilo družstvá mužov a dorastencov do
krajskej súťaže. Táto fáza trvala pomerne krátko. Novodobé dejiny klubového hokeja sa začali
písať v roku 1994, kedy bol založený oddiel HC Dolný Kubín, ktorý funguje dodnes a 01. 02.
2014 oslávi 20 rokov od svojho vzniku. V r. 2009 sa hokejová rodina v Dolnom Kubíne rozrastá
o ďalší hokejový klub, MŠK HVIEZDA Dolný Kubín. Ten sa venuje hlavne mužskému hokeju,
zatiaľ čo MHK Dolný Kubín sa venuje práci s mládežníckymi mužstvami.
V pondelok 10. februára sa v Mestskom kultúrnom stredisku konalo slávnostné vyhlasovanie
výsledkov najúspešnejších športovcov mesta za rok 2013. Najlepším športovcom sa stal
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kulturista Peter Tatarka, ocenenie za najúspešnejší kolektív si odniesol vzpieračský oddiel Elkop
WLC Dolný Kubín. Ocenení tiež boli úspešní športovci: Peter Kokoška (kulturistika), Tomáš
Rusina (hokej), Martin a Jakub Stanovskí (vodné športy), Peter Janíček, Peter Janák, Tomáš
Chovanec a Michal Pokusa (vzpieranie), Iveta Slavkovská (kulturistika) a Marek Radúch
(karate). Ako úspešní športovci do 15 rokov boli odmenení: Miroslav Jaroščák (zjazdové
lyžovanie), Marián Bobček (vzpieranie), Milan Záhora (plávanie), Samuel Machaj (biatlon) a
Andrea Mäsiarová (atletika). Najúspešnejšou športovkyňou v kategórii telesne postihnutých
športovcov bola vyhlásená Frederika Vešelenyiová (plávanie). Z ďalších úspešných športových
kolektívov mesta ocenenie prevzali Mestský futbalový klub, ŠKP Dolný Kubín (vodné športy),
MŠK Hviezda (hokej) a Mestský šachový klub. Najúspešnejší veteráni: Peter Sládek, Jaroslav
Lupák, Katarína Marettová a František Rišiaň (atletika) a Adam Záň (stolný tenis). Ocenení boli
aj laureáti za dlhoročnú a obetavú prácu pre rozvoj športu v meste: Jozef Vanderka, Imrich
Kaľavský, Anton Bukna a Ľudovít Ruttkay.

Dolný Kubín sa v polovici februára stal dejiskom sústredenia hokejových reprezentantiek
Slovenska. V rámci štvordňového výcvikového tábora odohrali v stredu 12. februára a vo štvrtok
13. februára dva prípravné medzištátne zápasy s Poľskom. V prvom zvíťazili 7:2 a v druhom 6:3.
Priateľské stretnutia boli prípravou na aprílový šampionát 1. divízie skupiny A v českom
Přerove.
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V sobotu 15. 02. 2014 sa v telocvični ZŠ J. Matúšku uskutočnil futbalový turnaj
prípraviek (ročník 2004 a mladší) za účasti 8 družstiev. Domáce mužstvo MFK Dolný Kubín
obsadilo konečné 7. miesto. Za najlepšieho obrancu turnaja bol vyhlásený Matúš Mikolaj z
domáceho MFK Dolný Kubín. Víťazom sa stalo mužstvo MFK Spišská Nová Ves. Poďakovanie
patrí rodičom, ktorí sa postarali o bezproblémový priebeh turnaja. Celkové poradie: 1. Spiš team,
2. TJ Havran Lubochňa, 3. FC TJ Oravský Podzámok, 4. TJ Belá, 5. OŠK Istebné, 6. Tatran
Liptovský Mikuláš, 7. MFK Dolný Kubín a 8. TJ Raková. Najlepší brankár: Adrián Jendrál (Spiš
team), najlepší strelec: Oskar Olos (TJ Havran Ľubochňa), najlepší hráč: Peter Mika (Spiš team),
najlepší obranca: Matúš Mikulaj (MFK Dolný Kubín) a cena Fair play: Darina Hrúziková (OŠK
Istebné).
Sobota 16. február 2014 sa stala radostným dňom pre Kubínsku atletiku. Na halových
Majstrovstvách Slovenska v atletike žiakov sme mali iba jediného zástupcu – Danielu
Vojtasovú, ktorá bola technickou komisiou vybratá podľa doterajších výkonov zo žiačok z
celého Slovenska ako piata v poradí pre vrh guľou. Daniela dokázala, že jej štart bol oprávnený.
Hneď úvodným pokusom výkonom 10,69 m rozhodla celú súťaž vo svoj prospech. Zvíťazila a
získala titul halovej majsterky Slovenska medzi žiačkami vo vrhu guľou. Zároveň výrazne
zlepšila svoje osobné maximum z doterajších 10,06 m.
Oslavy 80. výročia hokeja v Dolnom Kubíne pokračovali aj v nedeľu 16. februára.
Hokejový deň odštartoval zápas Veteráni Dolný Kubín – Draci Dolný Kubín s výsledkom 4:4.
Po nich pokračoval 10-minútový zápas prípravky MHK Dolný Kubín. Deň hokeja zavŕšil
priateľský duel domácej MŠK HVIEZDA s extraligovým mužstvom MHC MOUNTFIELD
Martin, v ktorom hostia zvíťazili 4:7. Kubínskym medveďom odovzdal primátor Roman
Matejov v spolupráci s Milanom Kurnotom z MŠK HVIEZDA novú hokejovú výstroj.
Jumping ako skupinové cvičenie na patentovaných trampolínach sa v našom meste objavil
pred rokom. Za toto obdobie si získal 400 stálych fanúšikov, ktorí sa tejto netradičnej aktivite
venujú pravidelne. Pre veľký záujem sa v našom meste jumping trénuje 7 dní v týždni 1 hodinu
ráno a 2 hodiny vo večernom čase.
V utorok 18. 02. 2014 sa v zasadačke Mestského úradu uskutočnilo stretnutie zástupcov
športových klubov a organizácií, pôsobiacich na území mesta, ktoré zorganizoval Referát
športu a partnerských miest. Mgr. Miroslav Dráb oboznámil prítomných o činnosti a plánoch
referátu. V najbližších týždňoch prebehnú osobné návštevy každého klubu, organizácie,
združenia, na ktorých sa budú riešiť problémy a navrhovať individuálne východiská fungovania
jednotlivých združení, podľa ich priorít a potrieb.
Zimné trnkobranie, organizované mestom a turistickým klubom, bolo super aj bez trniek.
„Dnes máme Bahamy,“ hovorí Janko, kráčajúc z Kuzmínova smerom ku Porubskej búde. „Veru,
počasie je vhodné aj na rande,“ dodáva Bohuš. V prípade nedostatku snehu účastníci absolvujú
trať pešo, píše sa v pozvánke. V druhú februárovú nedeľu na jedenástom Zimnom trnkobraní sa
na bežky len s láskou spomína. Bože, ako chýbajú. Nuda, spoliehať sa vo februári iba na vlastné
nohy. Oproti vlaňajšku prichádza menej turistov, ani nie sedemdesiat. Hlavným stanom je chata
Kuzmínovo. Trasy sú dve, 14- a 24-kilometrová, no čo partia, to iná cesta. Naša, štvorčlenná, má
dvoch vodcov, velia vyjsť na Kuzmínovo zboku, lebo po zjazdovke je to vraj o ničom. Hneď pri
tratiach nás zdraví veverička. Cez Vrchy prechádzame ku ohníčku pri Porubskej búde. Ďalšou
zastávkou je Hrádok. Na mieste, kde sa stretávajú štyri chotáre, Bohuš ho volá zvrtlík,
stretávame Milana s kamerou. Z partie bežcov, už druhej, sa pristaví Rado, ušiel mu zlatý
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retriever Pluto. Schádzame ku Komjatnej, odtiaľ cez Lopatu naspäť k hrádockému monumentu.
Tešíme sa z výhľadov na zasnežené kopce, z Oravy ako takej, všetci sme radi, že žijeme právu
tu. Trnky vyhnili, obdivujeme maňušky. Čudujeme sa, komu sa chcelo tak ďaleko trepať vrece
plné fliaš od alkoholu. Ohník pri búde horí, kto môže a má chuť, dá si rum. Jano zas vysvetľuje
diagnózu Bratislava, tak sa radšej rýchlo lúčime. Bohuš nás upozorňuje na výnimočne súmerný
solitér smreka. Obaly z káblov v poslednom lese svedčia o tom, že bezdomovci ani v zime
nezaháľajú. Leží tam aj zabudnutá slalomárska tyč, ak by sa niekomu zišla. Na chate nechýba
parádny guláš, rum ani pivo. Ako dobre, že nás, odradené zlou predpoveďou počasia a obavami
z blata, Bohuš ráno presvedčil. Prekráčali sme sa k záveru, že život je vlastne skvelý. Apropo,
Pluto sa našiel na druhý deň v Komjatnej.

Pri príležitosti 80. výročia hokeja v Dolnom Kubíne prevzal primátor Roman Matejov
ocenenie Slovenského zväzu ľadového hokeja. Hoci plaketa má len symbolický význam,
vedenie mesta a hokejové športové kluby vnímajú tento historický medzník ako veľký záväzok
do budúcna. V tomto roku si zároveň pripomíname aj 20. výročie založenia súčasného
Mestského hokejového klubu Dolný Kubín.
Dňa 22. februára 2014 sa v Banskobystrickej hale Dukla Na Štiavničkách konal Memoriál
Ladislava „Doky" Tótha. Tieto preteky boli zároveň 15. ročníkom WAKO medzinárodného
turnaja v kickboxe „Slovak Open". A že to bol ročník výnimočný, svedčí jednak rekordný
počet 646 účastníkov z 51 klubov z 12 krajín (BLR, CZE, CRO, FIN, HUN, ITA, NOR, POL,
SLO, SRB, SVK a UA), mená jednotlivých reprezentantov krajín, z ktorých mnohí sú
šampiónmi sveta, Európy, či medailistami z vrcholných podujatí WAKO, ako aj výborná
organizačná príprava turnaja usporiadateľmi zo Slovenského zväzu kickboxu a domáceho ŠKP
Banská Bystrica. Dolnokubínsku výpravu podporoval Marcel Mečiar. Koučami na zápasoch boli
Mário Beňuš a Dominika Brieniková. Za KBC Dolný Kubín doviezli „domov“ medaily a poháre
Andera Hlavatíková a Martin Furinda. Andrea získala v kategórii juniors female do 55 kg 1.
miesto a v kategórii seniors female do 55 kg 2. miesto. Martin si odniesol trofej za 1. miesto v
kategórii seniors male do 89 kg.
V nedeľu 23. 02. 2014 sa v športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava uskutočnil
futbalový turnaj prípraviek (ročník 2006 a mladší), Tittel cup. Vo veľmi silnej konkurencii sa
domáci prípravkári nestratili a obsadili výborné 2. miesto. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo z
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Ružomberka. Konečné poradie: 1. MFK Ružomberok, 2. MFK Dolný Kubín, 3. ŠK Slovan
Bratislava, 4. ŽP Podbrezová, 5. FK Senica a 6. MŠK Žilina. Cenu Fair play získala Viktória
Opalková z FK Senica, najlepším strelcom turnaja bol Lukáš Kudlička z MFK Ružomberok,
najlepším hráčom Šimon Faško zo ŽP Podbrezová a najlepším brankár turnaja Matej Čičmanec z
ŠK Slovan Bratislava. Výsledky domácich: MFK Dolný Kubín – MFK Ružomberok 0:2, ŽP
Podbrezová - MFK Dolny Kubín 1:3, MFK Dolný Kubín – ŠK Slovan Bratislava 2:0, FK Senica
– MFK Dolný Kubín 1:3 a MFK Dolný Kubín – MŠK Žilina 6:0.
Dolnokubínski atléti zaznamenali ďalšie úspechy. Na Halových majstrovstvách Slovenska
dorastu a veteránov, ktoré sa konali v sobotu 1. marca v Bratislave, si na svoje konto pripísali
jedno striebro, dva bronzy, dve piate a jedno ôsme miesto. Veteránka Katarína Marettová získala
vo vrhu 4 kg guľou za 11,14 m striebornú medailu, Andrea Mäsiarová vo vrhu 3 kg guľou v
novom osobnom rekorde 11,38 m vybojovala bronz. Jaroslav Lupák si v rovnakej disciplíne
mužov odniesol za 14,03 m tiež bronz. Daniela Vojtasová vo vrhu guľou (3 kg) v novom
osobnom výkone 10,75 m skončila na 5. mieste, rovnaké umiestnenie získal Peter Sládek vo
vrhu guľou (6 kg) za 13,78 m. Ľubomír Záhora v behu na 3000 m vo svojom prvom
veteránskom štarte obsadil s časom 11:49,91 min. ôsme miesto. Majstrovstiev sa zúčastnil aj
Mikuláš Dzurinda, ktorý v behu na 1500 m časom 5:21,88 min. získal štvrté miesto.
Mesto dalo peniaze pre športovcov, desaťtisíc eur si rozdelilo 20 klubov a oddielov. Dotáciu
rozdeľovala komisia školstva, kultúry, mládeže a športu. „Kľúčom k prideleniu je počet
členov, výsledky,“ hovorí predseda komisie Juraj Jonák. „Viem, že nebudú všetci spokojní, ale
dostali sme prísľub, že počas roka mesto uvoľní ďalšie peniaze.“ V roku 2013 dostali športovci
na začiatku roka sedemtisíc, na jeseň ďalších takmer 12 tisíc EUR. Juraj Jonák upozornil, že
nesmieme zabúdať na nepriame dotácie na prevádzku športovísk. Radnica mala minulý rok
vyčlenených na futbalový štadión 43 tisíc EUR, na zimný štadión 140 tisíc. Osobitnou kapitolou
je prevádzka stratového akvaparku. „Ročne potrebujeme pre mládež 35 tisíc EUR, dostali sme
2300,“ hovorí tajomník futbalového klubu Ľubomír Milan. „Podobne sú na tom možno ostatné
kluby. Každý kričí, že má málo. Treba podporovať hlavne mládež.“
Podľa Martina Stanovského, predsedu Športového klubu polície, ktorý sa stará o vodákov, si
mesto musí určiť priority. Od radnice dostali 350,- EUR. „Žiadne mesto nemá zdroje na to, aby
podporovalo všetkých. Treba si rozmyslieť, či ideme podporovať mládež či seniorov, športovcov
na okresnej a krajskej úrovni, alebo na slovenskej a reprezentantov. Ale určite nie všetkých.“
Podobný názor má aj Peter Kokoška, predseda kulturistického oddielu I.M.P.-A FC Dynamic.
Od roku 2001 je slovenským reprezentantom. Stal sa majstrom Európy a skončil šiesty na
majstrovstvách sveta. „Päťkrát som sa stal najlepším športovcom roka v meste. Peter Tatarka,
absolútny majster Európy a tretí na majstrovstvách sveta, sa ním stal tiež päťkrát. Ale nikde sa to
neprejavilo. Tento rok nám pridelili 250,- EUR. Musím sa smiať.“ Poukázal na rozdiely v
prideľovaní peňazí v minulosti. „Nehovorím, že kluby, ktoré majú širokú základňu a starajú sa o
mládež, nemajú dostať peniaze, ale má ich byť primerane. Niektoré športy kedysi dostali
nenormálne veľa, ostatným ostali omrvinky. Viem, že za vrcholovým športom sú peniaze,
tréning aj diplomacia. Hodnota úspechu je iná ako hodnota peňazí. Niektorí ľudia o tom nemajú
prehľad a potom sa snažia presadiť svoje záujmy na úkor druhých.“ Dotácia mesta športovcom:
1. Mestský futbalový klub Dolný Kubín 2 300,- EUR, 2. Mestský hokejový klub Dolný Kubín 2
100,- EUR, 3. ŠK WLC Elkop Dolný Kubín 800,- EUR, 4. Mestský plavecký klub 450,- EUR, 5.
Športový klub METEOR (biatlon) 400,- EUR, 6. Žatva 90 (florbal) 400,- EUR, 7. Športový klub
polície (vodné športy) 350,- EUR, 8. Cykloklub Dolný Kubín 350,- EUR, 9. TJ Orava Dolný
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Kubín (atletický oddiel) 350,- EUR, 10. Kick-box klub Dolný Kubín 300,- EUR, 11. Karate klub
Dolný Kubín 300,- EUR, 12. Športový klub Kubínska hoľa (zjazdové lyžovanie) 300,- EUR, 13.
Spolok priateľov stolného tenisu 300,- EUR, 14. Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín 300,EUR, 15. I.M.P.-A FC Dynamic (kulturistický oddiel) 250,- EUR, 16. Kubínske bedmintonové
šelmy 200,- EUR, 17. TJ Dolný Kubín (stolnotenisový klub) 150,- EUR, 18. Šachový klub
Dolný Kubín 150,- EUR, 19. Mestský športový klub Hviezda Dolný Kubín 150,- EUR a 20. TJ
Kubínska hoľa (Horská služba Orava) 100,- EUR.
Prvý marcový víkend bol pre plavcov prvým veľkým testom výkonnosti v medzinárodnej
konkurencii, keď sa zúčastnili na 21. ročníku Veľkej ceny Opavy a zároveň 11. ročníku
Memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplovej. V družobnom klube v Opave sa dlhodobo stretáva silná
konkurencia pretekárov, hlavne z Českej republiky. Celkovo sa mítingu zúčastnilo až 301
plavcov z 28 plaveckých oddielov, ale len päť bolo zo Slovenska. Z Oravy cestovalo na Moravu
spolu 17 plavcov, avšak bez najmladšej C-kategórie. Plavci síce žiadne pódiové umiestnenie
nezískali, no potvrdili stúpajúcu výkonnosť s množstvom nových osobákov, čo tréneri
komentovali slovami "nikto nesklamal, všetci sa posunuli zase ďalej". Najbližšie mal k medaile
Milan Záhora, ktorý v disciplíne 100 m voľný spôsob obsadil 4. miesto s odstupom len 0,18 s od
bronzu. Zároveň sa stal aj najlepším plavcom so všetkými umiestneniami v prvej desiatke. Z
dievčat bola najlepšia Alžbeta Štajerová, ktorá okrem jedného prípadu si tiež vyplávala všetky
umiestnenia v prvej desiatke. Najlepšie umiestnenia:
4. miesto Milan Záhora 100 m voľný
spôsob 1:10,88 min., 5. miesto Milan Záhora 50 m voľný spôsob 33,09 sek. a 6. miesta Alžbeta
Štajerová 100 m znak 1:12,64 min. a 100 m prsia 1:30,88 min.
Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport Dušan Galis podporil
dolnokubínskych mladých hokejistov. Pri príležitosti 20. výročia založenia MHK Dolný Kubín
si hráči v piatok 7. marca 2014 prevzali 28 hokejových výstrojí a 160 tréningových dresov. Po
ukončení oficiálnej časti si na ľadovej ploche zahrali hokejisti MHK zápas proti rodičom.
V športovej hale Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava sa v sobotu 8. marca konal
Medzinárodný futbalový turnaj žiakov. O pohár primátora mesta Dolný Kubín súťažili
mužstvá z Dolného Kubína, Limanowej a Trstenej, ktoré skončili v kategóriách 1999/2000 a
2000/2001 v poradí: MKS Limanowa, MFK Dolný Kubín a FK Slovan Trstená. Kategória
2003/2004 mala poradie MFK Dolný Kubín, MKS Limanowa a FK Slovan Trstená. Individuálne
ocenenia získali aj hráči z MFK Dolný Kubín, a to najlepší strelec v kategórii 1999/2000 Adam
Koval, najlepší hráč v kategórii 2000/2001 Matej Bukna a najlepší strelec v kategórii 2003/2004
Martin Hrivňák.
Uplynulú sobotu 15. marca 2014 sa v Hlohovci konalo prvé kolo Extraligy mužov vo
vzpieraní. Súťaže sa zúčastnilo 5 najlepších družstiev na Slovensku: domáci Sokol, Kofi
Trenčín, Krásno nad Kysucou, MKV Košice a WLC Dolný Kubín. Vstup dolnooravských
vzpieračov pod vedením Petra Janíčka vyšiel na výbornú, keď zvíťazili celkovým súčtom 1816
bodov, čím si vybojovali náskok 122 bodov pred druhými Košicami, ktoré získali 1694 bodov.
Najlepšie výkony Dolnokubínčanov predviedli pretekári pripravujúci sa na aprílové Majstrovstvá
Európy: Richard Tkáč výkonom 150 kg v trhu a 191 kg v nadhode dosiahol 418 bodov a Petr
Petrov výkonom 126 kg v trhu a 160 kg vybojoval 379 bodov. Nestarnúci Miroslav Janíček trhol
123 kg a nadhodil 155 kg a zapísal vynikajúcich 359 bodov. Michal Pokusa trhom 138 kg a 170
kg nadhodom získal 334 bodov, Peter Janák trhom 130 kg a nadhodom 150 kg 324 bodov a
Tomáš Chovanec trhom 107 kg a nadhodom 153 kg získal 313 bodov.
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Hokejisti MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 14. marca v centre Rufin na spoločenskej akcii
spolu s vedením klubu bilancovali sezónu 2013/2014. V II. hokejovej lige, v skupine B skončili
na 2. mieste za MHK Humenné. V sezónne odohrali 21 zápasov, v ktorých pätnásťkrát zvíťazili
a šesťkrát prehrali. Najproduktívnejším hráčom sa stal Matej Hančiak, najviac gólových
nahrávok prihral Michal Durdiak a najlepším obrancom sa stal Juraj Kadlubiak. Kubínskym
hokejistom sa vďaka silnej podpore fanúšikov darilo najmä v domácom prostredí. Mužstvo MŠK
Hviezda sa stalo najlepším športovým kolektívom roka 2013 v meste Dolný Kubín.
V piatok 21. marca sa začal trojdňový Medzinárodný hokejový turnaj žiakov 5. ročníkov
„O pohár splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport“. Slávnostné otvorenie sa konalo na
Hviezdoslavovom námestí. Turnaja sa zúčastnilo dovedna 10 mužstiev zo Slovenskej republiky,
Českej republiky a Bieloruska. Mladí hokejisti navštívili aj Oravský zámok a Aquarelax.
Konečné poradie: 1. HC ZUBR Přerov, 2. HC Košice, 3. Sdjushor Minsk, 4. MsHK Žilina, 5.
HC Topoľčany, 6. HK 95 Považská Bystrica, 7. MŠKM Trebišov, 8. HKM Zvolen, 9. MHK 32
Liptovský Mikuláš, 10. MHK Dolný Kubín

Dňa 31. marca 2014 bola ukončená prevádzka ľadovej plochy na Zimnom štadióne. Od
20. apríla bude v priestoroch štadióna k dispozícii in–line plocha určená na korčuľovanie,
florbal, hokejbal a tenis.
V sobotu 29. marca sa na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne uskutočnil záverečný turnaj
Oravskej hokejovej miniligy v sezóne 2013/14. Súťaž je určená pre žiakov narodených po 1.
septembri 2003. V 5. ročníku podujatia sa konalo celkom 8 turnajov. Konečná tabuľka: 1. Svište
Námestovo, 2. Grizlíci Oravská Lesná, 3. Kubínske medvede B, 4. Signál Pucov, 5. Kubínské
medvede A. Akciu každoročne organizuje MŠK HVIEZDA, Mesto Dolný Kubín a obec Pucov.
V Dolnom Kubíne sa v dňoch 5. - 6. apríla konalo 1. a 2. kolo Slovenského pohára vo
vodnom slalome. V areáli Gäceľ sa zišlo 140 pretekárov z celého Slovenska. Z domácich
slalomárov sa najlepšie umiestnil Ľubomír Janček, ktorý zvíťazil v najsilnejšej kategóri K1 muži.
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Slovenský zväz biatlonu slávnostne vyhlásil v utorok 22. apríla Kráľa biatlonovej stopy.
Medzi mladšími žiakmi bol za kráľa korunovaný Matej Badáň z ŠK Meteor Dolný Kubín, ktorý
v sezóne 2013/2014 nenašiel v domácich súťažiach premožiteľa. Postupne zvíťazil vo všetkých 5
pretekoch slovenského Viesmann pohára, rovnako triumfoval vo všetkých troch pretekoch
majstrovstiev Slovenska. Nestratili sa ani ďalší zástupcovia ŠK Meteor. Vo svojich kategóriách
skončili Samuel Machaj a Samuel Šoch na druhom, Patrik Šoch na štvrtom a Sára Machajová na
šiestom mieste. Odchovanci ŠK Meteor Alžbeta Majdišová a Henrich Lonský (obaja aktuálne
VŠC Dukla Banská Bystrica) obsadili v konečnom hodnotení druhú, resp. tretiu priečku. Za
trénerskú činnosť v mládežníckych kategóriách bol ocenený Jindrich Lonský. Titul kráľovnej
biatlonovej stopy v seniorskej kategórii obhájila olympijská víťazka zo Soči Anastasia
Kuzminová.
V nedeľu 27. apríla privítali dolnokubínski futbalisti na domácom trávniku hráčov z
Kremničky. Divákov potešila svižná hra za krásneho počasia. Z viacerých šancí domáceho
mužstva sa podarilo streliť gól iba Jánovi Jurkymu, Dolný Kubín tak zvíťazil 1:0. Kubínčania sú
v tabuľke momentálne na 2. mieste.
Na mestskom zastupiteľstve dňa 24. apríla 2014 informovalo vedenie mesta o investícii
takmer 50 tisíc EUR do nového skateparku. „Za časť peňazí postavíme 550 metrov
štvorcových betónovej plochy,“ povedal Marián Smoleň, vedúci odboru výstavby a životného
prostredia na mestskom úrade. „Zvyšok použijeme na nákup prvkov pre tento šport.“ Poslanca
Antona Krákorníka zaujímalo, koľko skateboardistov je v meste. „Nevieme presne, ale bola za
nami partia približne tridsiatich, a podľa reakcií na facebooku je ich oveľa viac“ reagoval
primátor Roman Matejov. „Počul som o novom skateparku, ale neverím, lebo sa o ňom hovorí
už niekoľko rokov,“ povedal 19-ročný Matej Martiš. „Využívame možnosti, ktoré ponúka ulica,
ale radi chodíme do skateparku v Ružomberku. Cez víkendy do Žiliny a Liptovského Mikuláša,
počas prázdnin do Nitry a Košíc. Niekoľkokrát sme boli v Prahe.“ Primátor upozornil, že
pridanou hodnotou bude šetrenie mestského aj súkromného majetku, ktorý mladí športovci ničili.
„V parku sa budú môcť vyblázniť.“ Okrem skateboardistov ho budú môcť využívať aj inline
korčuliari, kolobežkári a BMX cyklisti.
V sobotu 3. mája sa v Dolnom Kubíne na umelej tráve konal exhibičný futbalový turnaj.
Pri tejto príležitosti do nášho mesta pricestovali veľké mená československého futbalu: Jan
Berger, František Štambacher či bývalý tréner MFK Dolný Kubín Ladislav Molnár. Najväčšou
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hviezdou turnaja internacionálov bol bezpochyby Antonín Panenka. Po zápasoch nasledovalo
slávnostné vyhlasovanie výsledkov. Na treťom miestne skončilo mužstvo z Námestova, druhý
bol Liptovský Mikuláš a víťazný pohár zostal v Dolnom Kubíne. Akciu hostil niekdajší aktívny
futbalista, Dolnokubínčan Dušan Tittel.
V stredu 7. mája pribudlo na zoznam laureátov Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka
ďalších sedem mien. V Mestskom kultúrnom stredisku sa pri tejto príležitosti stretli priaznivci
futbalu z celého Slovenska, nechýbali futbalové legendy a vedenie Slovenského futbalového
zväzu. Vzácnych hostí privítal primátor Roman Matejov. Cenu za celoživotný prínos pre
slovenský futbal si prevzali Justín Javorek, Stanislav Jarábek, Jozef Čapkovič a známy športový
lekár Pavel Malovič. Za záchranu ľudského života priamo na futbalovom ihrisku i mimo neho
získali ocenenie traja rozhodcovia - Vladimír Matejka, Ján Hudák a Peter Ziemba. O hudobné
spestrenie večera sa postarali Peter Cmorík, Barbora Žilecká a Otto Kollman.

Víkend od 9. do 11. mája patril volejbalovému turnaju KubCup 2014. O putovný pohár
M. D. Mazzarellovej bojovalo dovedna 350 volejbalistov z celého Slovenska. Vo finále porazili
Celebrity z Lokce tím VC Hydrant z Dolného Kubína 2:1 na sety. Tretie miesto obsadil tím
Spotená Božena z Dolného Kubína. Cena Fair-play Maji Futejovej pre osobnosť turnaja: Ján
Jánošík z Brezna, cena pre najlepší fanklub: tím Caritas Christi.
Atletický oddiel Orava Dolný Kubín, Mesto Dolný Kubín, Cirkevná spojená škola A.
Radlinského a Základná škola M. Kukučína usporiadali v nedeľu 11. mája 3. ročník Memoriálu
Romana Hrubca v hode kladivom a Veteránsky míting. V areáli Cirkevnej spojenej školy sa
stretli vyznavači tejto netradičnej atletickej disciplíny z celého Slovenska. Naše meno
reprezentovali šiesti športovci. V celkovom hodnotení Kubínčania obsadili 1. miesto vo všetkých
kategóriách. Medzi žiačkami zažiarila Andrea Mäsiarová, medzi ženami sa najviac darilo
Kataríne Marettovej a prvenstvo medzi veteránmi vybojoval Jozef Osadský. Dolný Kubín v
súťažnej kategórii mužov zastúpenie nemal.
Dolnokubínsky florbalový tím Žatva 90 sa stal víťazom 2. ligy, v skupine stred. Víťazstvo
potvrdili v posledných dvoch zápasoch v Brezne 4. mája 2014, keď oslabený Zvolen porazili
17:1 a domáci „B" tím 11:8. Kubínčania začali sezónu skromne s cieľom vybudovať nový tím.
Dobrými výsledkami počas sezóny mužstvo silnelo a začalo sa nahlas hovoriť o víťazstve. Žatva
90 by sa tak v ďalšej sezóne mala predstaviť v prvej lige.
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Dolnokubínski futbalisti odohrali v nedeľu 18. mája 2014 majstrovský zápas s mužstvom z
Martina. Od začiatku zápasu sa hral na obidvoch stranách svižný futbal. Skóre otvorili domáci
Bumberom z trestného kopu v 22. minúte. Prvý polčas skončil remízou 1:1. V 52. minúte sa
hostia ujali vedenia, avšak o niekoľko minút prihrávku Podolského zužitkoval opäť Bumbera.
Zápas tak skončil zaslúženou remízou 2:2.
V sobotu 31. mája sa vo Vyšnom Kubíne zišli športovci z celého Slovenska. 5. ročníka Behu
do Choča – Memoriálu Joža Čajku sa zúčastnilo viac ako 400 nadšencov. Čakala na nich 6,5
kilometrová trať s prevýšením 1091 metrov. Pretek na vrchol Veľkého Choča bol zároveň 5.
kolom Slovenského pohára v behu do vrchu. Víťazi jednotlivých kategórií:
Juniori 1995 a ml.: Peter Grenčík, 00:54:53.5
Juniorky 1995 a ml.: Lucia Zacharová, 01:09:34.2
Muži A 1975 a ml.: Andrzej Dlugosz, 00:44:53.4
Muži B 1965 a ml.: Ján Pockľan, 00:50:39.9
Muži C 1964 a st.: Igor Otepka, 00:56:50.6
Muži D 1954 a st.: Bedřich Vynikal, 01:03:52.6
Ženy E 1980 a ml.: Lucia Steigrová, 01:00:27.2
Ženy F 1979 a st.: Katarína Paulínyová, 01:03:56.7
Ženy G 1964 a st.: Eva Budínska, 01:13:10.1
Ženy H 1954 a st.: Anna Verseghyová, 01:13:28.3

Počas posledného májového piatku zavítali do dolnokubínskeho Aquarelaxu plavci na 6.
ročník 12-hodinového plaveckého maratónu. Maratónu sa zúčastnilo rekordných 368 plavcov
(o 23 viac ako v roku 2012), ktorí zaplávali spolu 36 300 m, t.j. o 150 m viac, ako počas
doterajšieho rekordu z roku 2013. Celkovo plavci skočili do bazéna spolu 624-krát.
Na slávnostnom otvorení maratónu sa zúčastnili zástupca primátora mesta Mgr. Gustáv
Turčina, vedúci odboru školstva, kultúry mládeže a športu Ing. Michal Švento, z referátu športu
a partnerských miest Mgr. Miroslav Dráb, konateľ Aquarelaxu Ing. Stanislav Vilček a za
Mestský plavecký klub prítomných privítal Ing. Rudolf Salcer. Otvorenie bolo príjemne
spestrené vystúpením roztlieskavačiek zo Základnej školy Martina Kukučína pod vedením p.
Harmaniakovej a Šmouliniek z Brezy pod vedením p. Hládekovej.
Prvý úsek maratónu plával Mgr. Turčina, hneď po ňom Ing. Švento. Potom už nasledovali
najlepší športovci mesta Dolný Kubín - hokejista Tomáš Rusina, vzpierači Tomáš Chovanec,
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Dominik Chovanec a Marián Bobček. Po nich prišli na rad jednotlivé základné a stredné školy,
športové kluby, ale i občania mesta Dolný Kubín, ktorí sa chceli zapojiť do štafety, zmerať si
sily s ostatnými a prípadne získať nejaké to ocenenie vo svojich kategóriách. V poobedňajších a
večerných hodinách už zase štafetu "ťahali" plavci MPK Dolný Kubín, ktorí urputne naťahovali
kilometre, aby sa dobre rozbehnutá akcia skončila rekordnými zápismi. Výsledky plaveckého
maratónu:
Najstarší plavec: Emília Kutlíková
Najmladší plavec: Viktória Maceková
Najpočetnejšia rodina: Hubovci
Najrýchlejšia plavkyňa do 15 rokov: Romana Záhradníková
Najrýchlejšia plavkyňa do 30 rokov: Alžbeta Štajerová
Najrýchlejšia plavkyňa do 50 rokov: Zuzana Mišicová
Najrýchlejšia plavkyňa nad 50 rokov: Viera Vrtichová
Najrýchlejší plavec do 15 rokov: Milan Záhora
Najrýchlejší plavec do 30 rokov: Timotej Birtus
Najrýchlejší plavec do 50 rokov: Daniel Skála
Najrýchlejší plavec nad 50 rokov: Martin Ondrík
Koruna Oravy, to je päť vrcholov, 72 kilometrov, päťtisíc výškových metrov. Diaľkový
turistický okruh, spájajúci päť významných vrcholov okolo Dolného Kubína (Minčol, Veľký
Rozsutec, Stoh, Šíp a Choč), prešli ako prví v októbri 2013 Rado Mikuláš a Ľubomír Kuzman. V
júni 2014 sa v ich stopách vydali Rado Bielik, Dušan Jašica a Roman Pohančeník, aby zistili, či
Korunu dokáže prejsť aj bežný turista.

V piatok 13. júna o šiestej ráno sa stretli pri fontáne na Hviezdoslavovom námestí, o 8.42 h
už stáli na vrchole Minčola, po ďalších štyroch hodinách majú za sebou druhý vrchol, Veľký
Rozsutec. Stoh zdolávajú o 16.21 h. V kraľovianskej Rosničke si vopred zabezpečili varené
jedlo. „Po tri kôpky ryže a omáčku. Museli sme im vysvetliť, že mäso nemôžeme, pretože sa
dlho trávi.“ Desať minút po desiatej večer sa fotia na Šípe. „Už v Kraľovanoch sa zatiahlo, no na
Šípe sa zotmelo, začalo fúkať a do toho mrholilo,“ opisuje Rado jedinú nezhodu s počasím.
„Stromy sa ohýbali, bolo to poriadne hororové. Volal som kamarátovi, aby sa pozrel na radarový
záber Slovenského hydrometeorologického ústavu. Povedal, že nič horšie, ako to, čo sa práve
deje, sa už diať nebude. A tak aj bolo. Za hodinku bolo po všetkom.“ Pripravený časový
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harmonogram platil v praxi do Žaškova. Rada bolela noha, svoje urobila aj noc. „Chceli sme to
dať, nie trhať rekordy,“ hovorí Dušan.

Na Choči ich o 5.25 h ráno vítajú tri stupne. „Tomáš mal nápad ísť z Vyšného Kubína cez
Skalky, ale na to sme už nemali morálne sily. Výzvu vyhnúť sa asfaltkám radi prenecháme
ďalším.“ Fontána na Hviezdoslavovom námestí, sobota 14. júna, 8.57 h. Po takmer 27 hodinách
Dolnokubínčania hlásia cieľ. Vôbec nevadí, že za prvou dvojicou zaostali o deväť hodín.
„Neflákali sme sa, ale asi sme mali príliš dlhé pauzy,“ myslí si Dušan. „Podľa GPS sme stáli
štyri hodiny. Najdlhšie pol hodiny v Zázrivej, rovnako dlho v Kraľovanoch.“ Na prechode ich
cez sociálnu sieť povzbudzovali kamaráti. „Bola to veľmi silná vzpruha,“ hovorí Roman. „Veľa
ľudí facebook haní, ale my to vnímame inak. Keď ho človek vie používať, je to veľmi dobrý
nástroj.“ Dokáže teda bežný turista prejsť Korunu Oravy? „Dokáže, ale musí trénovať,“ myslí si
Dušan. „Nestačí vyjsť dvakrát do roka na nejaký kopec. A musí byť aj psychicky zdatný, lebo po
Kraľovanoch láka vzdať to. Každý sme si siahli na dno.“
V piatok 13. 06. 2014 sa na zimnom štadióne uskutočnil 5.ročník In-line maratónu. Štafetu,
ako tradične, zahájili športovci mesta Dolný Kubín, tentokrát reprezentantka SR v cestnej
cyklistike Ľubica Ďaďová a hosť podujatia Zuzana Vojtášová, niekoľkonásobná majsterka
Slovenska v cyklokrose. Po nich nasledovali hráči hokejového mužstva MŠK Hviezda D.Kubín
a žiaci základných škôl mesta Dolný Kubín, športové kluby a v poobedňajších hodinách široká
verejnosť. Po podujatí na všetkých čakala bohatá tombola.
Maratónci odjazdili spolu 1448 okruhov, čo predstavuje 188,24 km. Podujatia sa zúčastnilo
rekordných 289 účastníkov čo je o 77 viac ako vlani a svedčí to o zvýšujúcom sa záujme a tento
druh športu. Okrem korčuľovania si návštevníci mohli pozrieť aj akrobatické vystúpenia
bajkerov na rampe. Výsledky:
Najrýchlejší muž do 50 r. - Andrej Belvončík
Najrýchlejší muž nad 50 r. - Eduard Grácik
Najrýchlejšia žena - Zuzana Kapitánová
Najväčší vytrvalec - Jakub Murín
Najväčšia vytrvalkyňa - Zuzana Kapitánová
Najmladší účastník - Adrián Košťal (r. 2011)
Najstarší účastník - Peter Poracký (r. 1949)
Najpočetnejšia škola - ZŚ M. Kukučína
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Najpočetnejšia firma - Kajometal
Najpočetnejšia rodina - Večerekovci (5 členov)

V sobotu 14. júna 2014 sa Mekkou šachistov na Slovensku stalo mesto Dolný Kubín. V kine
Choč sa hľadal šachový talent, za stolom sa zišli rôzne vekové kategórie, od 7-ročných až po
50-ročných nadšencov. Konečné poradie: Matthias Melcher 10 1/2 boda, Ján Péter 9 bodov,
Anton Šingliar 7 1/2 boda, Peter Haluška 7 bodov, Pavol Murín 7 bodov.
V priestoroch reštaurácie Aquavia sa v spolupráci s aquaparkom AquaRelax Dolný Kubín,
mestom Dolný Kubín, spoločnosťou Krovmont a Šachovým klubom Ružomberok uskutočnilo
celoslovenské finále Grand Prix mládeže Slovenského šachového zväzu. Právo účasti vo
finále si spomedzi 1 355 účastníkov série Grand Prix turnajov vybojovala šesťdesiatka najlepších
mladých šachistov. Do dejiska finálového turnaja sa nakoniec dostavilo 58 detí spolu v sprievode
rodičov a šachových trénerov. Mladých šachistov privítal zástupca primátora mesta Dolný Kubín
Mgr. Gustáv Turčina, konateľ spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. a zároveň garant turnaja Ing.
Stanislav Vilček, riaditeľ turnaja Marek Zelnický, hlavný rozhodca Rastislav Diviak a Tomáš
Matušák. V šiestich kategóriách sa odohralo šesť samostatných kruhových turnajov, v ktorých
zvíťazili:
Kategória dievčat do 8 rokov: Lucia Ševčíková
Kategória dievčat do 11 rokov: Simona Koreňová
Kategória dievčat do 14 rokov: Veronika Rudinská
Kategória chlapcov do 8 rokov: Miroslav Krupa
Kategória chlapcov do 11 rokov: Michal Sobek
Kategória chlapcov do 14 rokov: Norbert Micheľ
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Dolnokubínski futbalisti odohrali v nedeľu 15. júna posledný zápas sezóny. Na domácom
trávniku privítali mužstvo z MŠK Žilina „B“, nad ktorým zvíťazili 5:1 dvomi gólmi Jurkyho, po
jenom góle strelili Podolský, Sani a Čučka. V predchádzajúcich kolách dňa 24. 5. 2014
remizoval MFK v Námestove s miestnym MŠK 0:0, 01. 06. 2014 doma zvíťazil nad MFK
Vranov nad Topľou 4:0 a 08. 06. 2014 podľahol domácemu FK Bodva Moldava nad Bodvou
1:2. Aj zásluhou týchto výsledkom Mestský futbalový klub Dolný Kubín obsadil v III. lige
skupina východ konečné 3. miesto za TJ Baník Ružiná a MŠK Žilina „B“.
Obec Veličná sa stala v sobotu 21. júna dejiskom tenisového turnaja štvorhier zmiešaných
párov v retro štýle. Štvrtého ročníka Retro Cup-u sa zúčastnilo dovedna 32 párov. Tenisti museli
prísť v dobových kostýmoch zo začiatku minulého storočia s drevenými tenisovými raketami.
Na Retro Cup zavítali aj vzácni hostia, tenisové legendy Jaroslav Navrátil a Miloslav Mečíř.
Na turnaj priniesli aj najznámejšiu trofej DAVIS CUP, svojou návštevou poctili aj primátora
Dolného Kubína Romana Matejova.

V sobotu 21. júna sa v Banskej Bystrici uskutočnili 22. majstrovstvá Slovenska mužov,
žien a juniorov vo vzpieraní. Dolnokubínski vzpierači sa predviedli vo vynikajúcej forme.
Miroslav Janíček získal titul Majstra Slovenska v hmotnostnej kategórií do 77 kg výkonom 292
kg (131 kg trh, 161 nadhod), Michal Pokusa v hmotnostnej kategórií do 105 kg obsadil 2. miesto
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výkonom 305 kg (137 kg trh a 168 kg nadhod). Peter Janíček skončil tretí v hmotnostnej
kategórií do 69 kg výkonom 220 kg (100 kg v trhu a 120 kg nadhod) a rovnako 3. miesto obsadil
v kategórií do 94 kg Peter Janák výkonom 278 kg (128 kg a 150 nadhod). Tomáš Chovanec
skončil v kategórií do 85 kg šiesty výkonom 275 kg (119 trh a 156 nadhod). V súťaži žien v
hmotnostnej kategórií do 63 kg sa predstavila Terézia Sasaráková, ktorá po neúspešnom trhu
zaznamenala v nadhode 85 kg.
V rámci Majstrovstiev Slovenska sa uskutočnilo 2. kolo extraligy mužov vo vzpieraní.
Dolnokubínčania obhájili prvé miesto z prvého kolo, i keď v druhom kole prehrali o 15 bodov s
Košicami. Najhodnotnejší výkon z domácich zaznamenal Richard Tkáč so 405 bodmi,
nasledoval ho Miroslav Janíček s 374 bodmi, Michal Pokusa dosiahol 336 bodov, Tomáš
Chovanec zaznamenal 330 bodov, Peter Janák 319 bodov a Peter Janíček 298 bodov.
Primátor Mgr. Roman Matejov udelil Pamätný list mesta Dolný Kubín kulturistovi Petrovi
Kokoškovi za dlhoročnú úspešnú športovú činnosť a za vzornú a aktívnu reprezentáciu mesta
Dolný Kubín. Peter Kokoška ukončil aktívnu športovú kariéru a bude odovzdávať svoje
skúsenosti mladým športovcom.
Cez víkend sa v telocvični ZŠ M. Kukučína konal 14. ročník volejbalového turnaja
Memoriálu Petra Hlavatíka a 15. ročník Memoriálu Libora Buriana a Petra Rajniaka.
Medzinárodnej športovej akcie sa zúčastnili dve družstvá z Poľska a tri zo Slovenska. Konečné
poradie: 1. Muncul Ujsoly (PL), 2. VK Hlavatík „A“, 3. Kroscienko nad Dunajcem (PL), 4.
Poprad, 5. VK Hlavatík „B“.

V sobotu 5. júla sa konal v poradí siedmy vytrvalostný pretek horských bicyklov Oravský
cyklomaratón ako jeden z pretekov série SLOVAK XCM TOUR 2014. Súčasťou Oravského
cyklomaratónu bol aj Slovenský pohár XCM a Detská tour Petra Sagana.
Na troch tratiach si zmeralo sily 601 pretekárov, 80 km trať zdolal najrýchlejšie Ján Havlík z
Popradu časom 4:04:34 hod. a na 43 km trati zvíťazil Tomáš Višňovský zo Žiliny s časom
1:52:01 hod. Na Detskej tour sa zúčastnilo 249 detí.
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V nedeľu 13. júla sa v Dolnom Kubíne konal 17. ročník Vrhačského päťboja o Pohár
primátora a zároveň 11. ročník Memoriálu Miroslava Vojteka v trojboji. Vrhačský päťboj
veteránov je v slovenskej atletike raritou. Tieto preteky začínali najprv ako vrhačský štvorboj –
teda hod diskom, guľou, oštepom a kladivom. Punc unikátnosti mu zabezpečila až posledná
disciplína - hod bremenom. V konečnom poradí súťaže sa Dolnokubínčania nestratili. Katarína
Marettová medzi ženami obsadila 3. miesto, Jozef Osadský skončil štvrtý. Peter Sládek pre
zranenie súťaž nedokončil.
Počas víkendu 1. - 3. augusta 2014 sa na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne uskutočnil
druhý ročník florbalového turnaja RULERS Open. Zúčastnilo sa ho 16 tímov zo Slovenska a z
Českej republiky. Na športovom podujatí nechýbali ani ženy, ktoré si v piatok odohrali
exhibičný zápas. Dievčatá z juniorského reprezentačného tímu SR U19 nastúpili proti
majsterkám Slovenska z Tvrdošína. Celý turnaj prebiehal v duchu fair play. Prvé miesto si
vybojovali Ostravské blesky, keď po samostatných nájazdoch zdolali Šikágo Team 4:3.
V sobotu dňa 9. augusta 2014 sa v Dolnom Kubín na Kubínskej holi konali cyklistické
preteky pod názvom MTB Horská časovka na Kubínsku. Štart bol cca 300 metrov pod hotelom
Belez, cieľ pri Chate na Kubínskej holi vo výške 1100 m. n. m. Dĺžka trate 8,3 km a prevýšenie
takmer 550 m nerobilo pretekárom žiadny problém. Súťažilo sa v 4 kategóriách, v ktorých
zvíťazili:
Muži A Juraj Laštík (HK James DK) 0:28:41 hod.
Muži B Igor Otepka (CK DK) 0:30:33 hod.
Ženy Zuzana Páleníková 0:36:10 hod.
Juniori Matej Ulík (OŠK Tatran Liptovská Osada) 0:27:59 hod.
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Po sérii prehier (s MFK Košice „B" 2:4, Tatranom Prešov 0:3 a Partizánom Bardejov 1:4) sa
Kubínskym futbalistom podarilo zvíťaziť. Vo štvrtom kole súťaže 16. 08. 2014 na domácom
trávniku privítali mužstvo MŠK Rimavská Sobota, nad ktorým zvíťazili gólom Filipa
Kolorédyho v 62. minúte 1:0.
V nedeľu 17. augusta sa za zimným štadiónom v Dolnom Kubíne uskutočnil turnaj v
plážovom volejbale. Svoje sily si prišlo zmerať šesť 3-členných zmiešaných družstiev. Súťažné
zápolenie na piesočnatom ihrisku ešte viac umocnilo i pravé letné počasie. Mladí chlapci a
dievčatá z nášho mesta tak prežili pekný športový deň, najlepší z nich si navyše odniesli víťazný
pohár.
Na Memoriáli Kamila Vajnorského a zároveň 17. celoslovenských športových hrách
seniorov v Bratislave zastupoval Dolný Kubín Jaroslav Lupák, zvíťazil v skoku do diaľky,
striebornú medailu si odniesol z vrhu guľou a piate miesto obsadil v hode granátom na cieľ.
Športových hier sa zúčastnilo viac ako 100 športovcov.
„So zimnou prevádzkou štadióna sme začali 1. septembra, pretože hokejisti potrebujú
trénovať a dorastencom 13. septembra začína súťaž,“ hovorí Štefan Belvončík, správca
športových zariadení. „Hviezda sa na domácom ľade predstaví v ten istý deň v priateľskom
zápase s Ružomberkom.“ Prvý septembrový víkend sa na ľad postavil, kto chcel. Vstup bol
bezplatný. „Je tu super,“ hovorí Soňa Lorinčíková, ktorá prišla so štvorročným synom Tomášom.
„Príjemná zmena. Po nevydarenom lete sa tešíme na zimu.“ Počas ďalších dní určených pre
verejnosť sa už bude musieť platiť. Cenník ostal rovnaký ako minulú sezónu. Dospelí
Dolnokubínčania s preukazom občana mesta zaplatia euro, deti 40 centov. Dôchodcovi a
nekorčuľujúci sa na štadión dostanú zadarmo. Dospelí z iných miest a dedín zaplatia 1,33 eura,
deti a dôchodcovia 66 centov, nekorčuľujúci 33 centov.
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„BK Dolný Kubín bojoval dva roky po sebe o zachovanie extraligovej príslušnosti a dvakrát
uspel v priamom súboji proti Slávii TU Košice. Napriek tomu do nového ročníka najvyššej
domácej súťaže nenastúpi, keďže vedenie klubu v pondelok ráno vzalo späť prihlášku do
súťaže.“ To bola správa Basket.sk z augusta 2009.
Odvtedy ubehlo viac ako päť rokov a Dolný Kubín na niekoľko rokov akoby zmizol z
basketbalovej mapy Slovenska. „Hlavným dôvodom boli jednoznačne financie. V Kubíne bol
problém nájsť nejakých partnerov, ktorí by dokázali finančne utiahnuť chod extraligy. Bolo však
smutné, že na to doplatila aj mládež,“ zaspomínal si pre Basket.sk Lukáš Dubovský, ktorý sa
teraz snaží s partiou chalanov postupnými krokmi vrátiť dolnokubínsky basketbal na stratené
pozície.
Ako vznikla myšlienka návratu seniorského basketbalu do dvadsaťtisícového mestečka?
„Dubák“ a spol. si chodievali dvakrát do týždňa zahrať v meste basketbal. Zistili, že sú celkom
dobrá partia a keď sa k ním pripojili aj ďalší mladí chalani, rozhodli sa podať prihlášku do druhej
ligy mužov, čo je tretia najvyššia slovenská súťaž.
Názov tímu je BK Dolný Kubín. Družstvo vedie z pozície trénera Milan Staš, ktorý v
minulosti hrával v tomto klube. Prezidentom klubu sa stal Martin Bekeš. „Nedávame si žiadne
konkrétne ciele. Pôjdeme od zápasu k zápasu a po pár stretnutiach zistíme, ako sme
konkurencieschopní. Naším cieľom bude, aby sa divákom naša hra páčila a odchádzali z našich
zápasov spokojní,“ povedal 27-ročný krídelník, v minulosti hráč Svitu či Komárna.
Medzi najskúsenejších v mužstve patrí práve Dubovský a Richard Škorupa, ktorý priviedol
ako kapitán Dolný Kubín do extraligy pred ôsmimi rokmi. „Z extraligového pôsobenia by mohli
ľudia poznať ešte Filipa Bačiča. On pochádza z Chorvátska, ale už dlhodobo žije v Kubíne.
Ďalej sú v kádri chalani, ktorí hrávali za Dolný Kubín v mládežníckych kategóriách. Potom
odišli študovať alebo pracovať a teraz sa vrátili späť do mesta.“
Oravčania štartujú v druhej lige v skupine Východ a absolvovali už dva súťažné duely.
Najskôr doma zdolali Levoču presvedčivo 87:69, následne vonku nestačili na favorita súťaže z
Michaloviec (59:64).
Lukáš Dubovský okrem účinkovania v „áčku“ rozbehol v tejto sezóne spolu s Filipom
Bačičom basketbalovú prípravku. „Bez detí by totiž basketbal v meste nemal význam. Stíhať by
som mal všetko, pretože my muži trénujeme len raz do týždňa a mládež má zatiaľ tréningy
dvakrát týždenne.“
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V sobotu 13. septembra sa na ihrisku s umelou trávou za zimným štadiónom odohral
finálový zápas Mestskej ligy malého futbalu. V súboji o víťazstvo sa stretli mužstvo U40 proti
Čiernym katom. Výsledkom 6:4 sa víťazom nultého ročníka Mestskej ligy malého futbalu stalo
mužstvo U40. Na druhom mieste skončili Čierni kati, tretie miesto patrí mužstvu FC Kontra.
Dolnokubínski florbalisti odohrali prvé zápasy v prvej lige. V druhej najvyššej slovenskej
súťaži hráči Žatvy 90 v sobotu 13. 09. na domácom ihrisku privítali Grasshoppers Žilina „B“.
Stretnutie skončilo prehrou 3:5. Ďalší zápas ich čakal v nedeľu v Púchove. Aj z tohto stretnutia
odišli Kubínčania s prehrou, tentokrát 6:7.
Dolnokubínčanka Daniela Vojtasová si z Majstrovstiev Slovenska jednotlivcov staršieho
žiactva v atletike na dráhe, ktoré sa konali v Nových Zámkoch v dňoch 13. - 14. 09. 2014,
odniesla zlatú medailu v hode kladivom v osobnom rekorde 39,95 m. Zároveň získala aj
nomináciu na medzištátne stretnutie s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a domácim
Slovinskom, ktoré sa uskutoční koncom septembra. Z majstrovstiev si Daniela odniesla aj
bronzovú medailu v diskárskej súťaži za výkon 26,18 m a 5. miesto získala za vrh guľou, kde
podala výkon 9,78 m. Na majstrovstvách nás reprezentovala aj kladivárka Nikola Ganobčíková,
ktorá si vybojovala 5. miesto za 31,13 m.
Futbalisti MFK Dolný Kubín odohrali v sobotu 13. 09. ďalší zápas. Na domácej pôde
privítali mužstvo z Moldavy nad Bodvou. Naši chlapci nastúpili na trávnik s veľkým odhodlaním
pokračovať vo víťaznej sérii, keď po prehre vo Zvolene 0:1 postupne zvíťazili doma nad
Trebišovom 2:0 a v Košiciach nad Lokomotívou 1:0. Moldava však bola nad sily domácich a
zvíťazila 2:4.
27. septembra do Dolného Kubína zavítala veteránska atletická špička. Dôvodom boli
Majstrovstvá Slovenska v ťažkom päťboji veteránov a Majstrovstvá Slovenska v hode
bremenom veteránov. Dolnokubínski atléti domácich fanúšikov nesklamali a vybojovali 4
medaily. Jozef Osadský získal zlato v hode bremenom, Jaroslavovi Lupákovi sa ušlo druhé
miesto v ťažkom päťboji a Katarína Marettová si v oboch disciplínach vysúťažila bronzové
medaily.
Majstrami Slovenska vo vzpieraní sa stali borci WLC Dolný Kubín, ktorí úspešne obhájili
víťazstvo spred roka. Celkovo získali už svoj štvrtý titul v rade a vďaka nemu sa v počte
triumfov dotiahli na Diana Orol Ružomberok, ktorý triumfoval v rokoch 2002-2004 a 2008.
Dolnokubínčania v zložení Richard Tkáč, Michal Pokusa, Miroslav Janíček, Tomáš Chovanec,
Peter Janíček a Miroslav Dauda na domácej pôde v sobotu síce obsadili druhú priečku, no na
celkové prvenstvo im stačil náskok z úvodného kola. Druhú pozíciu si vybojovali vzpierači
MKVaSŠ Košice, ktorí zvíťazili v 2. a 3. kole. Tretie miesto patrilo po troch kolách borcom Kofi
Trenčín. V ére samostatnosti SR má najviac titulov klub VŠK Dukla Trenčín, ktorý siahol na
vrchol dovedna osemkrát (1996-2001, 2007 a 2009). Po štyri tituly získali Diana Orol
Ružomberok a WLC Dolný Kubín, tri Jednota VSS Košice (1993-1995), dva MKVaSŠ Košice
(2005 a 2006) a jeden ŠK Olympia Bobrov (2010).
Konečné poradie extraligy 2014:
1. WLC Dolný Kubín,
2. MKVaSŠ Košice,
3. Kofi Trenčín,
4. Tatran Krásno nad Kysucou,
5. Sokol Hlohovec.
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Dolnokubínsky Aquarelax bol v sobotu 18. októbra vyhradený pre 3. kolo Severoslovenskej
ligy plavcov. Tradičné kluby zo severu Žilinského kraja postavili na štartové bloky spolu 297
plavcov. Počas dvoch náročných poldní a spolu viac ako siedmych hodín zápolenia v
dolnokubínskej rýchlej vode si pretekári utvorili množstvo nových osobákov - u domácich
plavcov bola úspešnosť dokonca až 75 %.
V štartovom poli sa objavilo aj veľa nových mladých pretekárov, ktorí začali zbierať
pretekárske skúsenosti. Je potešiteľné, že čoraz viac detí má záujem o súťažné plávanie a v
porovnaní s konkurenciou sa v žiadnom prípade nestratili, ba naopak.
Medailová bilancia bola v porovnaní s predchádzajúcim kolom v Žiline rozšírená z 25 kovov
na 31. Najúspešnejším plavcom z MPKDK sa stal Filip Lizák s dvomi zlatými a jednou
striebornou medailou, z dievčat sekundovala Nina Hodoňová s jednou zlatou a tromi
striebornými. Nesklamali ani štafety dievčat.
Výsledky:
- 1.miesta: Nina Hodoňová 50 m voľný spôsob 35,13;
Kristína Krivdová 100 m
motýlik 1:40,69; Rebeka Majdová 50 m znak 54,56; Filip Lizák 50 m znak 45,39; 200 m
znak 3:36,56;
- 2.miesta: Nina Hodoňová 100 m motýlik 1:48,66; 200 m prsia 3:40,32; 200 m znak
3:04,00; Rebeka Majdová 50 m voľný spôsob 48,01; 50 m prsia 1:08,07; Šárka Majdová
50 m motýlik 45,75; Margarétka Moskaľová 50 m znak 58,40; Kristína Krivdová 100 m
polohové preteky 1:33,89;
Alžbeta Štajerová 200 m znak 2:41,86;
Milan Záhora
100 m motýlik 1:28,22; 50 m znak 36,89; Filip Lizák 50 m prsia 49,43; štafeta dievčat 2
(Hodoňová, Mesárošová, Jančeková, Salcerová) 4x50 m polohové preteky 2:40,69; štafeta
dievčat 4 (Foltínová, Š. Majdová, Krivdová, Katreniaková) 4x50 m polohové preteky
3:03,08;
- 3.miesta: Kristína Krivdová 50 m voľný spôsob 36,59; Margarétka Moskaľová 50 m voľný
spôsob 53,72; Šárka Majdová 200 m polohové preteky 3:21,67; Kristína Foltínová 100 m
motýlik 1:54,95; Linda Urbanová 50 m prsia 1:17,53;
Ivana Ščerbíková 200 m prsia
3:20,61; Milan Záhora 50 m voľný spôsob 31,70; 100 m polohové preteky 1:22,13; Ján
Fedor 50 m znak 56,68; štafeta dievčat 1 (Štajerová, Kecerová, Zahradníková, Zboroňová)
4x50 m polohové preteky 2:27,89; štafeta dievčat 3 (Jackulíková, I.Ščerbíková,
Mjartanová, Hazuchová) 4x50 m polohové preteky 2:50,89; štafeta chlapcov (Katreniak,
Lizák, Záhora, Beluš) 4x50 m polohové preteky 3:03,73;
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Dolnokubínski futbalisti ukončili jesennú časť súťaže výhrou. Po prehre v Poprade 0:3, v
Liptovskom Mikuláši 0:4, doma s Michalovcami 0:2, víťazstve nad MFK Košice „B" 3:0, prehre
v Prešove 1:3, výhre nad Bardejovom 2:1 a prehrách v Rimavskej Sobote 0:3, so Zvolenom 0:2 a
v Trebišove 1:3 hostili doma v sobotu 22. novembra Lokomotívu Košice. Domáci zvíťazili 2:1
zásluhou Filipa Kolorédyho a Siradi Saniho. V konečnom hodnotení jesennej časti druhej
najvyššej slovenskej súťaže, skupiny východ, skončil MFK Dolný Kubín na 10. mieste z 12
tímov. Z osemnástich zápasov, ktoré naši hráči odohrali od júla do novembra, sa im podarilo
zvíťaziť celkom šesťkrát.
Športová hala Strednej odbornej školy polytechnickej na Kňažej sa v nedeľu 23. 11. stala
dejiskom 8. kola 1. florbalovej ligy. Na hracej ploche sa stretol domáci tím Žatva 90 s
mužstvom Snipers Bratislava. Aj napriek sľubným úvodným minútam, kedy sa naši hráči dostali
do vedenia, výsledok zápasu Kubínčanom nevyšiel. Z ihriska odchádzali s prehrou 6:10.
Najmladší žiaci ukončili jesennú plaveckú sezónu v dňoch 22. - 23. 11. 2014 v Spišskej
Novej Vsi, kde sa uskutočnil Memoriál Jozefa Baláža, ktorý je medzi plaveckou verejnosťou
považovaný za neoficiálne zimné majstrovstvá Slovenska žiakov C-kategórie. Kubínska mlaď
znova potvrdila, že aj v našich podmienkach je možné dosiahnuť solídne výsledky v porovnaní s
ostatnými klubmi v rámci Slovenska.
1.miesto: Nina Hodoňová 200 m znak 2:51,92;
2.miesto: Nina Hodoňová 100 m znak 1:21,74; 50 m znak 38,14;
3.miesto: Nina Hodoňová 400 m voľný spôsob 5:54,71;
V utorok 25. novembra sa členka dolnokubínskeho vzpieračského klubu Terézia
Sasaráková zúčastnila Majstrovstiev Európy juniorov do 23 rokov v Cyperskom Limassole.
Výkonom 147 kg v dvojboji obsadila 12. miesto, výkonom 64 kg 12. miesto v trhu a 11. miesto
a v nadhode výkonom 83 kg.
Hokejisti MŠK HVIEZDA majú za sebou úspešnú jesennú časť skupiny „B" 2. hokejovej
ligy. V súťažnom ročníku 2014/2014 prezimujú na druhom mieste za vedúcim MHK Humenné,
ktorému vo vzájomnom zápase 15. 11. 2014 podľahli 6:7. Okrem tohto zápasu HVIEZDA
prehrala ešte dvakrát, vždy po samostatných nájazdoch, v dvanástich zápasoch zvíťazila.
Rekordný výsledok dosiahla 30. 12. 2014 v Lučenci, ktorý porazila 27:0.
Dňa 20. 12. 2014 nastúpili basketbalisti BK Dolný Kubín na posledný zápas jesennej časti
2. basketbalovej ligy východ na palubovke BKM Dastet Krompachy. Utrpeli tretiu prehru v
súťaži pomerom 65:72, predchádzajúce zápasy prehrali s BK Michalovce a UPJŠ Košice.
Naopak, v prvej polovici súťaže uspeli v šiestich zápasoch proti Levoči, Humennému, Prešovu
„B", UVLF Košice, Sabinovu a Rožňave.
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V sobotu 20. 12. sa v Žiline odohral 1. turnaj Fatranskej mikroligy basketbalových
prípraviek (deti narodené v roku 2005 a mladší). Výsledky zápasov BKM Dolný Kubín:
ZŠ R. Zaymusa Žilina – BKM Dolný Kubín 4:9 (2:7)
Body BKM Dolný Kubín: Pleško 4, Knapík 2, Osadský 2, Kijac 1
ZŠ Martinská Žilina – BKM Dolný Kubín 19:10 (11:3)
Body BKM Dolný Kubín: Kijac 3, Draškovič 2, Pleško 2, Šagát 2, Porvazník 1
Priateľský zápas o rok starších hráčov/hráčiek BKM Dolný Kubín (narodených v roku 2004)
proti výberu oboch základných škôl zo Žiliny vyhral team BKM Dolný Kubín 39:12 (22:0)
Body BKM Dolný Kubín: Lovíšek 10, Dobiáš K. 9, Demeter 8, Pleško 4, Mahút 3, Meleková 2,
Valentíny 2, Martinček 1
Topoľčanci Tomáš Klobučník a Andrea Podmaníková sa v nedeľu 21. 12. 2014 na
majstrovstvách Slovenska v plávaní v krátkom bazéne v Dolnom Kubíne postarali o zlepšenie
vlastných seniorských rekordov. Dvadsaťštyriročný člen VŠC Dukla Banská Bystrica zlepšil
maximum v disciplíne 100 m polohové preteky, ktorú vo finále zvládol za 54,60 s. Šestnásťročná
Podmaníková vytvorila seniorské rekordy vo všetkých prsiarskych disciplínach stanovila nové
seniorské rekordy. V šprinte dohmatla za 31,37 s, rekordná bola v rámci M-SR aj na dvojstovke
(2:29,07) a stovke (1:07,86).
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode počas vyhlásenia ankety Kanoista roka odmenil
Dolnokubínčana Miroslava Stanovského staršieho za dlhoročnú a obetavú prácu vo vodnom
slalome. V tomto roku je to už druhé ocenenie. Slovenský olympijský výbor mu za rozvoj športu
udelil bronzový odznak.
Miroslav Stanovský založil pred vyše 40 rokmi vodný slalom v Dolnom Kubíne. Počas jeho
dlhoročnej trénerskej a funkcionárskej práce sa mu podarilo vychovať niekoľko desiatok
reprezentantov Československa a Slovenska. Pod jeho vedením sa postavila lodenica a upravila
trať v areáli Gäceľ, kde sa dodnes pravidelne konajú preteky vo vodnom slalome, šprinte a
zjazde. V súčasnosti na jeho základoch funguje jeden z najúspešnejších klubov v meste, ŠKP
Dolný Kubín.
Aktívne sa venoval aj rozvoju vodného slalomu v Rusku, Ukrajine, Bielorusku, Litve a
Kazachstane. V kazašskom tíme dokonca pôsobil ako hlavný tréner reprezentácie. Dodnes sú mu
za túto obetavú prácu vďační a pravidelne mu telefonuje a navštevuje ho mnoho pretekárov a
trénerov. Napríklad aj prezident ruského vodnoslalomárskeho zväzu. K vode pritiahol aj svojich
206

dvoch synov Miroslava a Martina a dcéru Katarínu. S Miroslavom to dotiahol až na Olympijské
hry v Atlante, kde obsadil 10. miesto. Martin pokračuje v otcových šľapajach ako predseda
klubu a tréner. Dnes reprezentujú Slovensko aj jeho vnúčatá Martin, Jakub, Samuel a Soňa.
Tento rok oslávil zakladateľ vodného slalomu v Dolnom Kubíne 70. narodeniny. Stále je
členom Športového Klubu Polícíe Dolný Kubín a aktívnym rozhodcom na slovenských
pretekoch.
Mestský hokejový klub Dolný Kubín zorganizoval v dňoch 27. - 29. 12. 2014
medzinárodný hokejový turnaj, 4. ročník Orava Skipark 2014 v kategórii U11.
Turnaja sa zúčastnilo celkom 10 mužstiev, z toho 6 zo zahraničia. Víťazom turnaja sa stalo
bieloruské mužstvo HC Neman Grodno. Kubínske medvede skončili na 9. mieste. V rámci
spoločenskej časti programu navštívili účastníci Aquarelax a lyžiarske terény Kubínskej hole.
Okrem hodnotných športových výkonov prispelo podujatie k vydarenej propagácii mesta Dolný
Kubín.
Konečné umiestnenie mužstiev: 1. HC Neman Grodno (BLR), 2. Hoba Bratislava, 3. Pardaugava
Riga (LOT), 4. Ldinka Kyjev (UKR), 5. Donbass Doneck (UKR), 6. MŠK Púchov, 7. FrýdekMístek (CZE), 8. Sdusor Minsk (BLR), 9. MHK Dolný Kubín, 10. HK Levice.
Turisti si na Silvestra 2014 mohli podľa kalendára RR KST Orava vybrať z dvoch
tradičných výstupov - na Veľký Choč a na Javorový vrch pri Tvrdošíne. Takýto mrazivý až
arktický deň plný slnka si turisti nepamätajú. Na vrcholoch bolo takmer bezvetrie s nádhernými
panoramatickými pohľadmi z vtáčej perspektívy na Západné, Vysoké a Nízke Tatry, Skorušinu,
Chočské vrchy, Veľkú a Malú Fatru, Oravskú Maguru a Oravské Beskydy.
Silvestrovský výstup na Veľký Choč s výškou 1 611 m n. m. usporiadali turisti z Dolného
Kubína (KST Dolný Kubín) už po 43. krát. Začiatok výstupu si mohol zvoliť každý podľa
vlastnej chuti - z oravskej strany z Jasenovej alebo z Vyšného Kubína a z liptovskej strany z
Valaskej Dubovej alebo z Lúčok. Asi 1 500 účastníkov akcie postupne prichádzalo na vrchol,
vzájomne si vinšovali všetko dobré do nového roka, nechýbalo občerstvenie a dobrá pohoda.
Samozrejme nesmel chýbať podpis do kroniky, o ktorú sa stará A. Žakovičová, a na pamiatku si
kúpiť pamätný odznak z výstupu.
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8 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Začiatkom roka v Dolnom Kubíne a priľahlých mestských častiach pribudli nové nádoby na
triedený plastový odpad. Mesto v spolupráci s Technickými službami zakúpilo 61 kusov žltých
kontajnerov s 1 100 litrovým obsahom. Výhodou nových nádob je jednoduchší spôsob
vyprázdňovania, čím sa zvýši efektivita práce s odpadom. Doteraz tento druh odpadu, rovnako
ako papier a sklo, zbierali nákladným autom, ktoré má veľký kontajner s objemom sedem metrov
kubických. „Nevýhodou je, že pri plastoch vozíme vzduch, lebo málo ľudí plastové fľaše stláča,“
povedal konateľ Technických služieb Pavol Heško. „Stačili dve až tri nádoby a kontajner na aute
bol plný.“ Nový typ zberných nádob umožní využiť autá, ktoré zbierajú komunálny odpad. Pavol
Heško popísal výhody. „Vyprázdňovanie kontajnerov je oveľa kratšie, jedno vozidlo obslúži
väčšie územie. Vozidlo dokáže plasty čiastočne stlačiť, čím sa zvýši množstvo odvezeného
odpadu. Zlepší sa aj bezpečnosť pri práci.“ Na 61 nových kontajnerov stačilo necelých 12-tisíc
eur. Staré nádoby na plast však neskončia na smetisku. Zachovalé kontajnery sú už v rukách
verejno-prospešných pracovníkov, ktorí ich prerábajú na nádoby pre separované sklo a papier.
Od začiatku októbra do konca marca nastáva obdobie vegetačného pokoja. Preto v týchto
dňoch, koncom januára, vidno v uliciach mesta chlapov s motorovými pílami. „Vybrané stromy
spiľujeme na žiadosť bytových spoločenstiev, ktoré sa sťažovali, že im tienia,“ povedala
Magdaléna Černáková, vedúca strediska Verejná zeleň. „Niektoré stromy koreňmi poškodzovali
chodníky a cesty.“ Na začiatku zimy opiľovali hlavne konáre stromov, ktoré zasahovali nízko
nad chodníky a cesty. „Potrebovali sme priestor pre techniku na odhŕňanie snehu a zároveň sme
zabezpečili bezpečnosť cestnej premávky.“ Technické služby namiesto každého vypíleného
stromu vysadia novú zeleň, primeranú okoliu. Medzi bytovkami tak na jar namiesto vysokých
topoľov či smrekov, borovíc a jedlí pribudnú zelené tuje, oči poteší zlatý dážď, rozvoniavať bude
orgován. Na svahoch porastie borievka a kosodrevina. Najčastejšiu príčinu úpravy zelene
(opiľovanie alebo úplné vypílenie) treba hľadať v minulosti, keď bolo zanedbané plánovanie
výsadby. Stromy, ktoré patria do lesa, sa sadili živelne, bez ohľadu na ich konečné rozmery.
Slovenské základné školy sa hromadne zapojili do súťaže vyhlásenej obchodným reťazcom.
Plastové fľaše zbierajú žiaci, učitelia aj riaditeľ. Najúspešnejšie školy dostanú peniaze na ihriská.
Žiaci ani zamestnanci ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne sa do súťaže nezapojili. Deti zo
začiatku prejavili záujem. „Prišli za mnou s otázkou, či ideme do toho,“ hovorí zástupkyňa
riaditeľky školy Daniela Facunová. „Zo začiatku sa nám to zdal dobrý nápad. Ale potom sme sa
zhodli, že by sme tým podporovali zvýšený nákup balenej vody a malinoviek, čo nie je v súlade
so zdravým životným štýlom.“ Pochopil to aj deviatak Peter Beňuš. „Z kohútika nám tečie
výborná voda, ktorou dokonca splachujeme záchod. Tak prečo by sme ju mali kupovať v
plastových fľašiach a ešte k tomu ochutenú umelými sladidlami a chemickými konzervantmi?
Kvôli ihrisku, ktoré možno ani nevyhráme? Rozhodli sme sa, že do súťaže sa nezapojíme.“
Škola však separovaný zber podporuje. Žiaci majú možnosť priniesť batérie, drobný
elektroodpad, papier. V každej triede je aj osobitný kôš na plasty. Žiadne body do súťaže za ne
nezískajú, ale majú dobrý pocit, že niečo urobili pre našu prírodu. Aj preto získali zaujímavé
ocenenie. Škola sa v roku 2012 zapojila do medzinárodného projektu Zelená škola a získala
vlajku aj certifikát. Ocenenie je výsledkom práce pedagógov aj detí, ktoré sa snažia žiť zdravým
životným štýlom. „Súčasťou zdravej výživy je pitie vody z vodovodu,“ hovorí riaditeľka
Magdaléna Kubisová. „S deťmi sme sa zhodli v tom, že sladené nápoje nie sú zdravé. Preto majú
v jedálni k dispozícii aj čistú vodu. Mnohé donedávna nevedeli, ako chutí.“ Veľký úspech mal
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Vodný bar zriadený na chodbe školy. „Divili by ste sa, aký rad deti urobili pri čakaní na vodu z
vodovodu,“ hovorí Daniela Facunová. Okrem toho si v školskom klube často robia čaj z
byliniek, ktoré si vypestovali v záhonoch vedľa školy. Zašli však ešte ďalej. Nevenujú sa len
pitnej, ale aj úžitkovej vode. Z projektu Nestlé pre vodu získali peniaze na dve tisíclitrové
nádrže. Zachytávajú do nich dažďovú vodu, ktorou polievajú záhony v záhrade. Chystajú sa
vybudovať veľkú nádrž, aby si v rámci projektu Záhrada učí mohli dopestovať vlastnú zeleninu a
ďalšie bylinky s využitím vody z oblakov. „Zmeniť myslenie ľudí je ťažšie, ako vytvoriť jeden
záhon v záhrade,“ hovorí Daniela Facunová. „Ale kvapka po kvapke sa dajú ovplyvňovať deti a
cez ne rodičia. Sme radi, že sa nám to darí.“
Pri príležitosti Svetového dňa vody zisťovali vodári bezplatne obsah dusičnanov v tejto
nenahraditeľnej tekutine. Vzorky prinieslo koncom marca do laboratória Oravskej vodárenskej
sploločnosti v Dolnom Kubíne 55 ľudí. Malé množstvá dusičnanov sa môžu nachádzať takmer v
každej vode. Vplyvom intenzívneho hnojenia a únikmi zo žúmp či septikov sa stali vážnou
hrozbou všetkých studní, vrtov, prameňov. Norma povoľuje obsah maximálne 50 miligramov v
litri pitnej vody. Jedna vzorka zo studne z Vavrečky obsahovala až 250 miligramov v litri.
„Určite by som ju nepila a nepoužila ani na polievanie v záhrade,“ hovorí laborantka Marta
Martvoňová. Norme nevyhovela približne tretina z prinesených vzoriek. Ich majitelia sa
výsledok dozvedia telefonicky. Marta Martvoňová upozornila, že dusičnany sú len jednou z
množstva látok, ktoré ovplyvňujú kvalitu vody. „V prípade záujmu sme schopní urobiť rozšírený
rozbor, pri ktorom sledujeme fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické ukazovatele. Až
na ich základe môžeme povedať, či je voda pitná, alebo nie.“ Minulý rok sa o obsah dusičnanov
v rámci Svetového dňa vody zaujímalo 80 ľudí. Možnosť rozšíreného rozboru využili traja
záujemcovia. Mnohých odrádza poplatok vo výške približne 90 eur. „Keby som mala vlastnú
studňu, určite by som tie peniaze neľutovala,“ hovorí laborantka. Vodu z vlastnej studne
priniesol Daniel Pečit z Bieleho Potoka. „Minulý rok nám vyšli veľmi zlé výsledky. Studňu
niečo kontaminovalo. Som zvedavý, či sa to napravilo.“ Marta Martvoňová rozšírený rozbor
odporúča dvakrát za rok každému, kto má vlastnú studňu. „Pri vodovodoch v menších obciach
ho robíme štyrikrát za rok. V Dolnom Kubíne každý mesiac.“
V dňoch od 1. – 30. apríla 2014 prebehol v meste Dolný Kubín zber odpadu formou jeho
uloženia do označených veľkoobjemných nádob, umiestnených na verejných priestranstvách.
Zbieral sa objemný odpad (nábytky, okná, dvere, nádoby, rúry, bytové jadrá, koberce), drobný
stavebný odpad (zmesi betónu, omietok, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky) v objeme do 1
m3 na osobu. Naopak, nezbieral sa elektroodpad (chladničky, práčky, televízory, batérie) a
nebezpečný odpad (farby, laky, riedidlá, lieky, liečivá, pesticídy). Zber týchto druhov odpadov je
realizovaný osobitným zberom. Občan môže tieto druhy odpadov odovzdať na zbernom dvore v
areáli Technických služieb v mestskej časti Mokraď.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín upozornila na jarný termín
orálnej vakcinácie líšok proti besnote, ktorý je stanovený na 7. až 17. apríla 2014, pričom posun
termínu je možný v závislosti od vývoja počasia.
Zákonom chránené vtáctvo – dážďovníky a netopiere - prichádzajú pri postupnom
zatepľovaní panelákov o svoje domovy. Táto problematika sa dotýka aj Dolného Kubína.
Ochranári preto zorganizovali v priebehu apríla záchrannú akciu, pri ktorej na komínové teleso v
areáli kotolne na Bysterci umiestnili dovedna 12 búdok. Sú prvými na Slovensku, ktoré sú
209

takto špecificky vytvarované priamo na komín. Búdky sa inštalovali do výšky 15 až 20 metrov.
Na komín bude navyše pripevnená i zvuková kulisa na prilákanie vtáctva.
Marek Plančo z Dolného Kubína rybárči od mladosti. Na nejaký čas síce vymenil udice za
motory, no posledné štyri roky je verný muškáreniu. Bielu vodu, 3,4 kilometra dlhý prítok
Jasenovského potoka, ktorý pramení pod Chočom, začali rybári čistiť vlani smerom od dediny.
Pridal sa k nadšencom, aby napokon ostal takmer sám. S čistením toku mu tento rok najčastejšie
pomáha šestnásťročný synovec Kristián, takisto rybár, občas sa pridá niekto dospelý. Čistia
koryto, stavajú kaskády, bojujú s neporiadkom a húštinami na brehoch. „Je to prácne, ale stojí sa
to zato. Mám radosť, keď vidím, čo sme dokázali urobiť z džungle.“ Po práci a cez víkendy bude
Marek chodiť na Bielu vodu dovtedy, kým nebude kilometrový úsek vyzerať podľa jeho
predstáv. „Ďalšie partie si zobrali na starosť Istebnianku a Jelšavu. Chceme dať do poriadku
všetky tečúce vody. Je smutné, že sú v dezolátnom stave. Na Bielej vode sme sa z hladiny päť
centimetrov dostali k miestam s viac ako polmetrovou hĺbkou.“ Rybári snívajú o návrate pstruha
potočného. „Je to pôvodná ryba. Aj keď zíde do Oravy, len nech sa na jeseň, keď sa trie, vráti do
potoka a zanechá tam potomstvo. Môžeme si vychovať vlastné ryby, nemusíme ich kupovať. No
samo sa to nespraví.“ Kvôli čisteniu brehov od porastov si kúpil motorovú pílu. „Dobrú. Mám aj
sekeru, krompáč, kladivo a lopatu. Rád požičiam, ak by sa chcel niekto pridať. Odveziem,
priveziem, a ešte aj nakŕmim.“ Marek tvrdí, že čistenie potoka je lepšie ako posilňovňa. „V
prírode si človek lepšie zamaká. Je síce popichaný od bodliakov a kadečoho, ale svaly rastú a
výsledok vidno nielen na tele, ale aj v prírode. Kondička príde, len treba chodiť, a nie rozprávať
o tom pri pive.“

Časy, keď mesto nasadilo množstvo kvetov za tisíce eur, sú preč. Na tento typ výzdoby však
úplne nezanevrelo. V parkoch aj na námestiach potešia oči okoloidúcich od konca mája
rozkvitnuté letničky. Begónie, tagetesy ľudovo nazývané afrikány, celósie a starček vystriedali
tulipány.
„Tagetesy vydržia do októbra, ak ich neukradnú zlodeji alebo nezničia vandali,“ povedala
Magdaléna Černáková, vedúca strediska verejná zeleň. „Pár dní po výsadbe sme kvety museli
dosádzať a naprávať vyvalené kvetináče.“
Tento rok v meste neuvidíte kvetinové pyramídy a muškáty nenájdete ani na kolonádovom
moste. Každý rok ich časť skončila aj s kvetináčmi v rieke napriek kamere mestskej polície.
Mesto zaplatilo za 3600 letničiek tisícpäťsto eur.
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Vo vtáčej voliére v parku Martina Kukučína v Dolnom Kubíne prídu každý rok na svet malé
pávy. Tento rok pribudli tri mláďatá. Hrdá matka ich vystavila na oko verejnosti koncom prvého
júlového týždňa. Pohľad na malé tvory prináša radosť malým i veľkým návštevníkom.
Osadenstvo voliéry okrem čerstvých prírastkov momentálne tvorí ďalších osem pávov. Päť
mláďat z minulého roku a zakladatelia rodu starý páv s dvoma pávicami.
Začiatok prázdnin patril Ekolandu, ktorý organizovalo CVČ pri základnej škole v Kňažej v
spolupráci s neziskovou organizáciou VPV-ARWA. Mesto ho finančne podporilo z grantového
programu Šanca pre všetkých. Denný tábor zahřňal návštevu farmy, hradu aj prírodovedného
múzea, vychádzky do lesa, zber liečivých rastlín aj opekačky. „Prostredníctvom ekoaktivít deti
objavovali prírodu a vzťahy medzi ňou a človekom,“ povedala riaditeľka školy Daša Badáňová.
Počas otvorenia denného tábora sa vyhlásila hlavná téma, ktorá sa potom spracovávala v
skupinkách, a to verbálne, dramaticky aj výtvarne s rôznymi technikami na rozvíjanie osobností
detí.
Investor, ktorý chce v bývalých kasárňach postaviť nové obchodné centrum, už požiadal
mesto o povolenie vyrúbať zavadzajúce stromy a kroviny. Žiadosť o výrub stromov, ktorá súvisí
s výstavbou nového obchodného centra v bývalých kasárňach, prišla na mestský úrad 1. júla.
Zahŕňa desať líp, pät tují, po štyri brezy a pagaštany, dve borovice vejmutovky, rovnaký počet
ľaliovníkov, smrek aj topoľ čierny. Na prihlásenie sa do konania, kde môžu byť dotknuté záujmy
prírody a krajiny, dostali záujemcovia päť pracovných dní. Okrem spomínaných stromov sa majú
vyrúbať aj kroviny, ako vŕba, šípka, breza, hloh, svíb, baza a vtáčí zob. Celková výmera je 115
metrov štvorcových. Za záchranu najsevernejšie rastúcich ľaliovníkov tulipánokvetých na
Slovensku bojovali viacerí Dolnokubínčania vrátane poslanca Jána Šimúna a záhradníka Martina
Vaňa. Mesto sľúbilo, že navrhne investorovi, aby zvážil presadenie jedného ľaliovníka na iné
miesto na vlastné náklady. Prednosta mestského úradu Vladimír Adamec potvrdil, že úrad s
investorom rokuje.

Časť novej výstavy Krásy a vzácnosti oravskej prírody patrí chráneným územiam.
„Informácie pribúdajú, kritériá sa prehodnocujú, takže aj v tejto oblasti dochádza k zmenám,“
povedala na vernisáži 04. 11. 2014 botanička Oravského múzea Oľga Removčíková. „V prípade
Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava napríklad mnohých prekvapuje zonácia. Celé územie je
rozdelené do zón s určitým stupňom ochrany. V súvislosti so vstupom do Európskej únie sa zas
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stretávame s chránenými vtáčími územiami a chránenými územiami európskeho významu. Z
hľadiska prírodovedeckej a ochranárskej a praxe sú rovnocennými kategóriami ako klasicky
známe parky, oblasti či rezervácie.“ Výstava prináša aj aktuálny zoznam chránených stromov na
Orave, dokopy ich je 29. Najčastejšie je zastúpená lipa, nasleduje dub, brest, smrekovec, jaseň,
buk a tuja západná. „V niektorých lokalitách už chránené stromy nenájdeme, a to z rôznych
dôvodov,“ upozorňuje botanička. „Spomeniem topole v Oravskom Podzámku alebo jaseň pri
lesnej správe v Párnici.“ Vlk, rys a medvieďatko čakajú návštevníka v najväčšej výstavnej
miestnosti. „V depozite máme dve medvieďatá,“ hovorí botanik a zoológ Peter Tomáň. „Jedno z
nich pred niekoľkými rokmi zrazila Oravka, preparát je inštalovaný v loveckom salóne na
Oravskom hrade. Toto staršie zrejme uhynulo.“ Nielen les, ale aj lúku, močiar a rašelinisko
inštalovali pracovníci múzea vo Florinovom dome. Pripraviť verné trojrozmerné prostredie nie je
malina ani pre odborníkov. „Vďaka dlhoročnej práci ho máme v očiach. Druhá vec je, že nie
všetko sa dá vysušiť alebo preparovať. Dôraz kladieme na charakteristické, dostupné a ľahko
konzervovateľné prírodniny, ktoré na prvý pohľad naznačia, o aké prostredie ide.“ Výstava
potrvá do 7. decembra. „Keď sa zamyslíme nad tým, s čím sa v prírode stretávame, nie sú to
vždy len krásy,“ hovorí Oľga Removčíková. „Možno niekedy urobíme výstavu o tom nepeknom,
čo človek v prírode necháva, aby sme si viac vážili to, čo sme dostali bez nášho pričinenia.“

Ľaliovník tulipánokvetý, podľa záhradníka Martina Vaňa najsevernejší na Slovensku, už
nerastie v areáli bývalých kasární. Preč musel pre výstavbu Kauflandu. Technické služby ho
presadili do Parku Martina Kukučína v centre mesta. „Uvažovali sme aj o Vojtaššákovom
námestí na Brezovci,“ povedala Magdaléna Černáková, vedúca verejnej zelene na Technických
službách. „Nakoniec sme sa rozhodli uprednostniť podobnú nadmorskú výšku a závetrie Parku
Martina Kukučna, kde bude viac chránený.“ Koncom novembra prišli do kasární pracovníci
mestskej spoločnosti s bagrom a traktorom. Po vytiahnutí ľaliovníka s koreňovým balom sa
premiestnili do parku. „Do pripravenej jamy sme dali lepší substrát, strom sme zasadili a poliali.
Ak bude suchá zima, budeme ho musieť polievať pravidelne.“ Černáková dúfa, že strom sa
uchytí. „Uvidíme na jar, veríme, že nás milo prekvapí.“ Ak strom zapučí, mesto ho nechá
označiť – minimálne latinským názvom.
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