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Pri zostavovaní Kroniky mesta Dolný Kubín za rok 2015 boli okrem vlastných poznámok
spracovateľa použité aj informácie a fotografie z webových stránok inštitúcií a firiem
pôsobiacich v meste Dolný Kubín.
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1. Úvodná časť a činnosť orgánov mesta
Primátor mesta Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov zhodnotil rok 2015 na
Mestskom zastupiteľstve mesta Dolný Kubín na jeho rokovaní dňa 25. 02. 2016 v rámci
bodu „Vyhodnotenie aktivít Programového vyhlásenia Mesta Dolný Kubín na volebné
obdobie 2015 – 2018 za rok 2015“ nasledovne:
„Základné smerovanie a priority mesta sú obsahom Programového vyhlásenia
Mesta Dolný Kubín na roky 2015 - 2018, schváleného na februárovom a júnovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Materiál pozostáva z hlavných zámerov, ktoré
reflektujú na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dolný Kubín na roky
2014 - 2020 a na potrebnú rekonštrukciu a revitalizáciu majetku mesta. Obsahuje aktivity
investičného (stavebno-technického) i neinvestičného charakteru. Neinvestičné aktivity
sú predovšetkým spoločenského, školského, sociálneho, kultúrneho, či športového
charakteru, s potrebou financovania alebo spolufinancovania mestom. Jednotlivé zámery
a aktivity boli definované z dlhoročných požiadaviek občanov mesta, poslancov
mestského zastupiteľstva, vedenia mesta, mestských výborov, bytových spoločenstiev, na
základe poznatkov o meste poznajúc jeho problémy, technický stav majetku a potreby
rozvoja mesta.
Na realizáciu väčšiny aktivít a zámerov sú potrebné veľké finančné zdroje. Mnohé
aktivity plánujeme zrealizovať v tomto volebnom období, ale viaceré si budú vyžadovať
dlhší časový priestor. Za veľmi dôležité považujeme, že všetko podstatné pre život mesta
a jeho rozvoj je podchytené v týchto dokumentoch, ktoré slúžia pri zostavovaní rozpočtu,
pri zmenách rozpočtu a snahách o získanie mimorozpočtových zdrojov. V týchto
dokumentoch sú podchytené priority a potreby mesta, v ktorých plnení by sa malo v
budúcnosti pokračovať bez ohľadu na zloženie poslaneckého zboru a vedenia mesta. K
dispozícii je aj zoznam všetkých komunikácií, chodníkov, nehnuteľností a ďalšej
infraštruktúry, vrátane školskej a sociálnej, ktoré si vyžadujú postupnú opravu. Postupne
sa vytvára dopravná analýza mesta a požiadavky sa postupne nanášajú smerom k
Slovenskej správe ciest, Národnej diaľničnej spoločnosti, Žilinskému samosprávnemu
kraju i Železniciam Slovenskej republiky.
Je dôležité si uvedomiť, že ani naše mesto nebude mať nikdy toľko finančných
zdrojov a kapacít, aby bolo možné vyriešiť všetky problémy a naplniť celé programové
vyhlásenie. Mestá a obce na Slovensku majú tzv. modernizačný dlh, je však povinnosťou
každej samosprávy hospodáriť tak, aby sa mohlo zrealizovať čo najviac zámerov.
Mestský úrad, ekonomika a finančná politika mesta
Činnosť mestského úradu smeruje k tomu, aby z neho bola moderná, profesionálna
a efektívna inštitúcia, primárne zameraná na riešenie každodenných problémov mesta
a jeho obyvateľov. Za účelom odbúrania administratívnej náročnosti a zefektívnenia
kontroly pracovného času zamestnancov bol zavedený elektronický systém evidencie
dochádzky. Úradu aj v uplynulom roku pribudli ďalšie činnosti, ako napríklad projekt
integrovaných obslužných miest, či zmeny v registri adries, ktorých výkon je zabezpečený
bez potreby navýšenia počtu zamestnancov úradu.
K zlepšeniu informovanosti obyvateľov o aktivitách mesta, mestských spoločností,
organizácií, mestských výborov a občianskych združení prispeje obnovenie vydávania
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novín „Kubín“ od začiatku roka 2016 mestskou obchodnou spoločnosťou Infoštúdio mesta
Dolný Kubín, s.r.o.
Aj keď presné výsledky hospodárenia budú známe až po zostavení záverečného
účtu mesta za rok 2015, už dnes možno povedať, že zodpovedným plnením zmluvných
úverových povinností a uplatňovaním rozpočtovej zodpovednosti jednotlivými
organizačnými zložkami sa Mestu Dolný Kubín podarilo úspešne nadviazať na uplynulé
štyri roky predchádzajúceho volebného obdobia a aj v priebehu roka 2015 znižovať jeho
dlhovú službu. Aj napriek tomu, že povinnosti, vyplývajúcim z úverových zmlúv,
predstavovali v uplynulom roku sumu 530 tis. EUR, sa mestu zodpovednou finančnou
politikou podarilo naakumulovať finančné zdroje na mnohé investičné akcie i
rozsiahlejšie opravy majetku. A to bez toho, aby sa v uplynulom roku muselo pristúpiť k
úprave daní či poplatkov. Navyše, v priebehu roku 2015 mesto nadobudlo viac ako 6200
m2 pozemkov formou kúpy alebo zámeny a viac ako 4800 m2 pozemkov bezodplatne. Na
dobrú finančnú kondíciu Mesta mali v uplynulom roku vplyv aj pozitívne zmeny v
mestskej spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o., ako aj využívanie návratných či nenávratných
finančných prostriedkov štátu a Európskej únie. Veľkú časť verejného osvetlenia sa v
uplynulom roku podarilo zrekonštruovať z viacerých projektov. V rámci projektu
„Spropagujme sa spoločne" mestá Dolný Kubín a Vsetín spoločne vydali propagačné
materiály. V rámci Združenia miest a obcí dolnej Oravy bol vďaka zapojeniu sa do
národného projektu DCOM Spoločný obecný úrad (stavebný) vybavený prenosnými
počítačmi a súvisiacou technikou potrebnou pre zefektívnenie jeho činnosti.
Mesto Dolný Kubín sa snaží zvýšiť aj svoju spoločenskú prestíž, a to či už prijatím
návštev významných osobností, ako aj zintenzívnením spolupráce s partnerskými
mestami. V minulom roku poctil mesto svojou návštevou veľvyslanec Čínskej ľudovej
republiky v Slovenskej republike J. E. Pan Weifang. Do Dolného Kubína prišiel s viacerými
veľmi konkrétnymi návrhmi spolupráce, záujem prejavil najmä o obchodné príležitosti
čínskych investorov, výmenu študentov v rámci letných táborov a organizovanie
spoločných kultúrnych a športových podujatí.
Rozšírenie partnerských vzťahov s mestom Eger aj o ekonomickú oblasť mala návšteva
zástupcov Obchodnej a priemyselnej komory maďarskej župy Heves. Okrem týchto
návštev v minulom roku Dolný Kubín navštívili aj delegácie z Poľska, z Českej republiky,
Chorvátska, Ukrajiny, Dánska a z Nemecka.
Výstavba, opravy a rekonštrukcie, doprava, miestne hospodárstvo a životné prostredie
Mesto Dolný Kubín bolo v uplynulom roku doslova jedným veľkým staveniskom. Mesto,
štát, ŽSK i súkromní investori budovali nové nehnuteľnosti, alebo opravovali a
rekonštruovali súčasný majetok. Plody tejto práce budeme využívať my všetci i
návštevníci nášho krásneho mesta.
Medzi najdôležitejšie akcie, a to aj z pohľadu ochrany životného prostredia, patrila
rekultivácia skládky komunálneho odpadu v Širokej, ktorú za takmer 2,5 mil. EUR z
prostriedkov Európskej únie zabezpečovala mestská spoločnosť Technické služby, s.r.o.
Ďalším z významných projektov v uplynulom roku v meste bola rekonštrukcia verejného
osvetlenia a doplnenie nových svetelných bodov vrátane rozvodov a stožiarov v hodnote
viac ako 500 tis. EUR. V meste a mestských častiach sa zrekonštruovalo, resp. doplnilo
vyše 800 svietidiel, pričom akcia bola prefinancovaná prostredníctvom dvoch projektov,
po verifikácii úspory na rekonštruovaných vetvách o viac ako 40 % bolo mestu vrátených
60 tis. EUR. Mimo týchto projektov nové body verejného osvetlenia boli doplnené aj na
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prístupovom chodníku k novovybudovanej lavici na Gäceľ, na ul. Chočskej a ul.
Železničiarov. V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste bol pre zvýšenie
bezpečnosti chodcov osvetlený prechod pre chodcov na štátnej ceste I/70 pri Všeobecnej
zdravotnej poisťovni.
Ďalšou významnou akciou uplynulého roka bola I. etapa opravy miestnej komunikácie ul.
Aleja Slobody v dĺžke 320 m od kruhovej križovatky pri pošte po križovatku s ul. Samuela
Nováka v hodnote takmer 200 tis. EUR. Ukončená bola aj I. etapa stavebnotechnických
úprav križovatky Kpt. Jaroša a Vodárenskej v mestskej časti Kňažia, mesto tiež
zabezpečovalo dodávku materiálu pre opravu cestného telesa miestnej komunikácie v
Beňovej Lehote.
Nový prístupový chodník s verejným osvetlením sa vybudoval k lavici na Gäceľ, opravy
živičného povrchu chodníkov bolo nevyhnutné zrealizovať pri Obchodnej akadémii na ul.
Radlinského, na ul. Matúškovej, Jánoškovej, Nemocničnej či medzi ul. Mierovou a ul.
Odbojárov. Opravené boli schody za Obchodnou akadémiou a na ul. Chočskej, prebehla
tiež celková oprava Jelšavskej lavice.
Za účelom riešenia opravnej situácie v meste sa na pôde Mestského i Okresného úradu
uskutočnilo viacero rokovaní. Jednalo sa o reálnosti navrhovaných riešení, medzi ktoré
patrí napojenie mestskej časti Záskalie na štátnu cestu I/70, dopravné riešenie troch
križovatiek na štátnej ceste I/70, zvýšenie podjazdovej výšky železničného mosta na št.
ceste III. triedy na ul. M. R. Štefánika, či vyvedenie nákladnej a kamiónovej dopravy z
priemyselnej zóny Mokraď na štátnu cestu I/59 okružnou križovatkou v mestskej časti
Kňažia.
S nepriaznivou dopravnou situáciou úzko súvisí nedostatok parkovacích miest v meste. V
rámci I. etapy regulácie statickej dopravy bolo v rámci prípravných prác zakúpených 11 ks
parkovacích automatov a zvislé dopravné značenie. Pripojením spevnenej plochy pri ZŠ
Radlinského na miestnu komunikáciu sa zvýšil o 22 počet parkovacích miest na ul.
Okružná. Ďalšie parkovacie miesta pribudli na sídlisku Banisko preorganizovaním
vodorovného dopravného značenia a úpravou povrchu parkovacej plochy pri bytovom
dome 1523.
V rámci starostlivosti o nehnuteľnosti v majetku mesta došlo v uplynulom roku k
zlepšeniu energetickej efektívnosti v nájomných bytových domoch na Brezovci
hydraulickým vyregulovaním rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody a
dodávkou a montážou meračov spotreby vody, celkový náklad predstavoval 34 tis. EUR.
Viac ako 15 tis. EUR stála rekonštrukcia časti strechy MsKS a oprava javiskovej podlahy a
javiskovej techniky MsKS.
Významné finančné prostriedky boli v roku 2015 smerované do opráv objektov školských
zariadení v správe mesta. Zrealizovaná bola elektrická prípojka nízkeho napätia a
vodovodná prípojka pre objekt telocvične na ul. Nemocničná vo výške 12 tis. EUR,
rekonštrukcia elektroinštalácie ZUŠ P. M. Bohúňa stála mestský rozpočet viac ako 31 tis.
EUR. Väčšie opravy a rekonštrukcie (hlavne striech, okenných a dverových výplní,
oplotenia či chodníkov) prebehli v materských školách Na Sihoti, Odbojárov, Obrancov
mieru a Námestie slobody. V ZŠ s MŠ Kňažia pribudla jedna trieda materskej školy,
zrekonštruované bolo kúrenie.
Obyvateľom mestskej časti Mokraď slúži prístrešok na Dome smútku, ktorý zvýšil jeho
kapacitu a chráni účastníkov obradov v prípade nepriaznivého počasia. Všetkým
obyvateľom, starajúcim sa o svoje zdravie, bude slúžiť Street Workout exteriérové fitnes
ihrisko, zrealizované v sume 21 500,- EUR v susedstve ihriska s umelou trávnatou plochou
pri penzióne Koliba.
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Najväčšou investičnou akciou v meste Dolný Kubín v roku 2015 bola rekonštrukcia
komunikácie č. I/59 v dĺžke 4,5 km vrátane štyroch mostov v úseku od Medzihradného po
Kňažiu, ktorú realizovalo z prostriedkov Európskej únie Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja. Celkový stavebný náklad predstavoval viac ako 15 miliónov EUR.
Spoločnosť Miba Sinter Slovakia, s.r.o., jeden z rozhodujúcich zamestnávateľov na území
mesta, priviedla do priemyselnej zóny nemeckú firmu Härterei Technotherm, ktorá tu
zakladá svoju slovenskú pobočku. V nej by malo postupne nájsť prácu 30 zamestnancov,
pracujúcich na modernej technológii tvrdenia ocele.
Zahájená bola výstavba nového obchodného centra v priestoroch bývalých kasární.
Investícia zahŕňa aj rozšírenie počtu parkovacích plôch v obchodnej zóne, prejazdovú
komunikáciu a napojenie na komunikáciu Aleja Slobody - sídlisko Brezovec.
Rozvoju turistického ruchu v regióne by mala napomôcť rekonštrukcia hotela Park, ktorá
spolu s prístavbou a rekonštrukciou budovy cukrárne Arkáda významne zatraktívni
centrum mesta.
Slovenský hydrometeorologický ústav v rámci povodňového varovného a predpovedného
systému vybudoval na Kubínskej holi jeden zo štyroch meteorologických rádiolokátorov
na Slovensku. Dielo v hodnote takmer 1 mil. EUR bolo postavené z prostriedkov Európskej
únie a prispeje k ochrane životov a majetku pred náhlymi zmenami počasia.
Ponuku zdravotníckych služieb v meste rozšíri budovaná klinika ústneho zdravia na
sídlisku Brezovec.
Stavebno-technické opatrenia zamerané na znižovanie energetickej náročnosti verejných
budov sa zrealizovali vo viacerých zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja: Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Obchodná akadémia, SOŠ obchodu
a služieb a Dolnooravská nemocnica s poliklinikou. Na Florinovom dome bola vymenená
drevená strešná krytina. Rekonštrukciou prešlo aj Oravské kultúrne stredisko na Bysterci.
Z ostatných akcií je potrebné spomenúť, že Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.,
vybudovala novú kanalizáciu v mestskej časti Kňažia vrátane napojenia deviatich
rodinných domov na verejnú kanalizáciu. Pod sídliskom Banisko už motoristom slúži
obnovená čerpacia stanica pohonných hmôt Slovnaft. Skvalitneniu poskytovania
telekomunikačných služieb vrátane televízie bude slúžiť pokládka nových optických
káblov spoločnosti Slovak Telekom, a.s., na sídliskách Bysterec a Brezovec, pričom v
nadchádzajúcom období by mala byť vykonaná aj investícia do optickej siete aj zo strany
spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
Štyridsať dobrovoľníkov za spolupráce Mesta Dolný Kubín a s pomocou niekoľkých
sponzorov otvorilo amfiteáter na sídlisku Brezovec. Opravou prešla miestna komunikácia
v Srňacom v dĺžke približne 150 m aj s položením odvodňovacieho rigolu v spolupráci s
dobrovoľníkmi z rôznych kútov sveta.
Školstvo, mládež, šport, kultúra a cestovný ruch
V oblasti školstva dosiahla v roku 2015 významný úspech Základná škola Petra Škrabáka,
keď získala Cenu pre školu v rámci druhého ročníka celoslovenskej súťaže Cena za
environmentálnu výchovu Živel, nad ktorou prevzal záštitu minister školstva.
Svoje pôsobenie v meste Dolný Kubín obnovila v školskom roku 2015/2016 Univerzita
tretieho veku pod hlavičkou UMB v Banskej Bystrici. Prednášky prebiehajú na pôde
obchodnej akadémie. Štúdium je šesťsemestrálne, poslucháči si mohli vybrať z piatich
študijných odborov.
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V uplynulom roku sa zlepšilo materiálno-technické vybavenie školských jedální v
základných a materských školách, a to hlavne zakúpením umývacej linky a univerzálneho
robota pre ŠJ pri ZŠ Janka Matúšku v sume 11 tis. EUR, univerzálneho robota pre ŠJ pri ZŠ
M. Kukučína za 4 800,- EUR, umývačky riadu pre ŠJ pri ZŠ P. Škrabáka za 3 tis. EUR,
konvektomatu pre ŠJ pri materských školách Na Sihoti a Odbojárov a elektrických
sporákov v MŠ Námestie slobody a Obrancov mieru.
V ZUŠ P. M. Bohúňa prebehla kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, v ZŠ s MŠ Kňažia
sa vybudovala nová tretia trieda MŠ v hodnote 13 tis. EUR a zrekonštruoval sa vykurovací
systém v hodnote 7 tis. EUR. Výmena okien pokračovala v materských školách Na Sihoti,
Námestie slobody, Odbojárov a Chočská v celkovej sume 26 tis. EUR. V MŠ Obrancov
mieru sa opravili chodníky v areáli materskej školy v celkovej hodnote 19 tis. EUR.
V oblasti športu Mesto Dolný Kubín podporilo viacero akcií: „Oravský pohár v karate“,
„Dolnokubínska stopa – zimné trnkobranie“, vyhodnotenie „Najúspešnejší športovec a
športový kolektív za rok 2014“, „Primátor cup v hokeji 2015“, „Pohár primátora v
obrovskom slalome“, „Žinčicový míting v plávaní“, volejbalový turnaj „KUB-CUP 2015“,
„Svetový deň atletiky“ – preteky v hode kladivom, „Beh do Choča 2015“, „Via Magna 2015“,
12 hodinový in-line maratón, „Beh olympijského dňa“, „Oravský duatlon“, „Memoriál Petra
Hlavatíka, Libora Buriana a Petra Rajniaka“ vo volejbale, hokejbalový turnaj „ORAVACUP“,
„Oravský cyklomaratón“ horských bicyklov, „Bencova desiatka“ – beh na Kubínsku hoľu,
vrhačský päťboj o pohár primátora a memoriál Miroslava Vojteka, Crossfitový
minimaratón telesne postihnutých občanov, „RULERSCUP“ – florbalový turnaj, MTB
časovka na Kubínsku hoľu, „Škola korčuľovania“ pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ v spolupráci s
MŠK HVIEZDA, „Oravská hokejová miniliga“ žiakov 3.-5. ročníkov ZŠ v spolupráci s Obcou
Pucov a MŠK HVIEZDA, hokejové turnaje organizované kubínskymi medveďmi,
medzinárodný hokejový turnaj Orava Skipark, Orava cup. Mgr. Miroslav Dráb patril k
iniciátorom vzniku sledgehokejového tímu Dolného Kubína, ale i mestskej futbalovej a
florbalovej ligy. Počas roka nám radosť robili vzpierači ako víťazi slovenskej ligy,
hokejisti, basketbalisti, atléti, lyžiarske športy, florbalisti, futbalisti, stolní tenisti a mnohí
ďalší športovci. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, rodičom, trénerom, učiteľom a
dobrovoľníkom, bez ktorých by nebolo možné mnohé aktivity realizovať.
Mesto bolo spoluorganizátorom 37. zrazu cykloturistov Klubu slovenských turistov,
ktorého sa koncom augusta zúčastnilo 290 účastníkov zo Slovenska, Česka, Poľska,
Ukrajiny a Chorvátska.
Dolný Kubín sa zapojil do 2. ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli”. Akcie sa
zúčastnilo 35 zamestnancov firiem v meste v 11 tímoch. Mesto sa zapojilo aj do
Európskeho týždňa mobility 2015 akciou „22. september ako Deň bez áut" a anketou k
spôsobu dochádzania občanov mesta do zamestnania, školy či za svojimi povinnosťami.
Prostredníctvom dotačného programu „Šanca pre všetkých" boli v oblasti športu, kultúry
a voľného času poskytnuté dotácie v sume 12 tis. EUR (napr. VIDMO – medzinárodná
prehliadka horských a adrenalínových filmov, Florbalové leto 2015, Violino Arvenzis,
Kubínska hudobná jeseň, Talenty pre Európu, tvorba oravských výtvarníkov „Inšpirácie“,
„Návrat do histórie“ v Srňacom atď.) a v sociálnej oblasti 6 tis. EUR (napr. pre SZTP v
rámci akcie Rozvoj osobnosti formou športovej činnosti a Cestovaním za históriou
rozširujeme vedomosti, pre o.z. Aktiv-Relax Prevencia telesného a duševného úpadku
seniorov, návšteva poľských miest Bochnia a Limanowa v rámci cezhraničnej spolupráce
seniorov a pod.).
V oblasti kultúry Mesto Dolný Kubín podporilo aj ďalšie akcie, ako 61. ročník súťaže
recitátorov „Hviezdoslavov Kubín", oravský festival divadla a umeleckého slova „Kubínske
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divadelné dni“, konfrontáciu súborov detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých
hrajúcich pre deti „O erb mesta Dolný Kubín", „Hudobný festival I. Ballu“, literárnu súťaž
„Florinova jar“, festival folklórnych súborov detí a dospelých „Folklórny deň Kubína“,
národné kolo súťaže „Tanečný Kubín“, ale tiež spomienku na obete lavíny „A svetlá naše
nech im svietia“, „Valentínsky karneval na ľade“ či prezentáciu historických áut a
motocyklov „Ružomberská ruža veteránov“.
Pri príležitosti 25. výročia odhalenia pamätnej tabule k deportácii 83 židovských rodín na
budove bývalej židovskej synagógy vtedajším prezidentom Václavom Havlom
zorganizovalo Mesto Dolný Kubín spomienkovú slávnosť. Akcia bola zároveň spojená so
slávnostným odhalením Mojžišových tabúľ na priečelí budovy synagógy. Repliky tabúľ
osadilo občianske združenie SNE koncom júla na mieste pôvodných, demonštratívne
odstránené počas druhej svetovej vojny.
Na tradičnom Dolnokubínskom jarmoku, Veľkonočných a Katarínskych trhoch a
Vianočnom jarmoku ľudových remesiel boli aj v roku 2015 vytvorené možnosti pre
remeselníkov na prezentáciu ich práce.
V oblasti kultúry to bolo množstvo podujatí, koncerty, divadelné predstavenia, akadémie,
výstavy, spomienkové akcie, konferencie, plesy, či jarmoky organizované za pomoci MsKS,
ktoré mali bohatú návštevnosť. Vysoko oceňujeme aktivity umeleckých škôl, našich
folklórnych súborov a taktiež aktivity subjektov ŽSK na území mesta. Hodnotné podujatia,
vernisáže organizovala jubilujúca Oravská galéria, Oravské kultúrne stredisko, Oravská
knižnica, Hviezdoslavovo múzeum a iné. Z udalostí, ktoré majú historickú súvislosť s
našim mestom je potrebné spomenúť aj slávnostné odhalenie pamätnej tabule Ctiboha
Zocha na Zochovej ulici v réžii študentov a pedagógov Obchodnej akadémie s prispením
mesta a vydanie Spevníka kňažanských piesní v rámci spomienkovej slávnosti v Kňažej.
Propagácia mesta a tým jeho zatraktívnenie pre domácich i zahraničných návštevníkov
bola hlavným cieľom účasti zástupcov Mesta na troch medzinárodných výstavách
cestovného ruchu: ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha a TT Varšava.
Pokračovala tiež spolupráca v oblasti podpory a propagácie cestovného ruchu v meste s
Klastrom Orava, o.o.c.r., a to napr. na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu vo Vroclavi,
Miláne, Báčskom Petrovci, Zlíne, Krakove či Ostrave.
Dolný Kubín bol v uplynulom roku jedným z desiatich miest na Slovensku, ktoré podporili
deviaty ročník Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu. Pripravené boli tri
bezplatné prehliadky mesta s výkladom sprievodcu, na ktorých si návštevníci mohli
vybrať tému oravských štúrovcov, starých remesiel či židovskej kultúry. Cieľom podujatia
bolo spoznávať mesto a historické pamiatky vo svojom bezprostrednom okolí.
Podpore cestovného ruchu v meste budú slúžiť propagačné materiály, vydané v rámci
projektu „Spropagujme sa spoločne“ s partnerským mestom Vsetín.
Sociálna oblasť a rodina
Naše mesto získalo významné celoslovenské ocenenie. Dolnému Kubínu bolo v septembri
udelené najvyššie ocenenie ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny za „Sociálny čin
roka 2015".
Združenie miest a obcí Slovenska realizovalo v uplynulom roku projekt zameraný na
budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky.
Projekt sa venoval téme zvyšovania kvality života a integrácie štátnych príslušníkov
tretích krajín, ktorí sú dlhoročnými obyvateľmi miest a obcí. Mesto Dolný Kubín patrilo
medzi mestá na Slovensku zapojené do tohto projektu. K odstráneniu bariér a k
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nadviazaniu kontaktu s cudzincami dlhodobo žijúcimi v našom meste bol uskutočnený aj
informačný deň.
V rámci snahy dobudovať existujúcu sieť zariadení sociálnych služieb o nevyhnutnú
infraštruktúru, ktorá bude účelovo slúžiť na sociálnu a komunitnú rehabilitáciu
prijímateľov služieb, bola v zariadení opatrovateľskej služby vytvorená spoločenská
miestnosť pre klientov zariadenia a obyvateľov mesta. Rovnako v dennom centre na ul.
Obrancov mieru bola zriadená spoločenská miestnosť s moderným vybavením, TV,
počítačmi a kopírkou, kde seniori môžu rozvíjať svoje zručnosti nadobudnuté z projektu
„Aktívne starnutie seniorov", ktorý pokračoval aj v roku 2015. V dennom centre bola
vytvorená aj izba so zbierkami z etnológie a folkloristiky, a to na základe požiadaviek a
návrhu seniorov.
V snahe odstraňovať bariéry na území mesta sa v spolupráci so ZO STŽP v septembri
uskutočnil III. ročník podujatia „Turistika alebo adrenalín na kolieskach?“, počas ktorého
sa monitorovali problematické úseky chodníkov, verejných priestranstiev a verejne
prístupných budov, spôsobujúce problémy telesne postihnutým. Zároveň bol odovzdaný
certifikát ďalšej prevádzke, ktorá spĺňa kritériá bezbariérovosti. V roku 2015 to bola
poliklinika a lekáreň MEDICENTRUM na sídlisku Brezovec.
Hlavným cieľom konferencie „Komunitné sociálne služby“, ktorú mesto zorganizovalo v
októbri 2015, bolo zhodnotenie pôsobnosti štátnej správy a samosprávy pri
zabezpečovaní sociálneho servisu obyvateľom mesta, sieťovanie verejných a neverejných
poskytovateľov sociálnej pomoci a sociálnych služieb, zavádzanie štandardov kvality do
praxe, financovanie sociálnych služieb a komunitné plánovanie.
Z ďalších aktivít v oblasti sociálnych vecí a rodiny v roku 2015 to bolo podujatie „Fašiangy
pre seniorov", prednáškový cyklus „Prevencia kriminality seniorov", cyklus podujatí
„Mesiac úcty k starším" spojený s ocenením aktívnych dobrovoľníkov, anketa „Kubínska
rodina", ktorej cieľom bolo ocenenie výnimočnej rodiny, žijúcej na území mesta, cyklus
podujatí „V piatok o piatej", určených na komunitnú rehabilitáciu seniorov či
zorganizovanie protidrogovej akcie „The dark Trip" pre teenagerov mesta.
Aj v uplynulom roku sa uskutočnili poznávacie zájazdy členov denných centier a klientov
zariadenia opatrovateľských služieb, a to do Spa & Aquaparku Turčianske Teplice, na
Oravskú priehradu, do Banskej Štiavnice a Kremnice, do Svätého Kríža s účasťou na
koncerte Alexandrovcov a do Bratislavy na prehliadku NR SR a Bratislavského hradu.
Slová uznania si zaslúžia aj naši seniori za aktívny prístup k dobrovoľníckej činnosti
vrátane Denného centra seniorov a jeho samosprávy, Rady seniorov, Jednoty dôchodcov
Slovenska, SZŤP, vojakov vo výslužbe a ďalších organizácií. Osobitné poďakovanie patrí
zástupcom katolíckej i evanjelickej cirkvi a ostatným duchovným predstaviteľom.
Bezpečnosť a verejný poriadok
Mestská polícia sa počas roka 2015 snažila priblížiť svoju činnosť k obyvateľom mesta,
byť pomocníkom, radcom a ochrancom práv občanov. V súvislosti s tým bol zvýšený počet
hliadkovacích hodín príslušníkov mestskej polície priamo pešo v teréne, zvlášť v centre
mesta. Aktivity mali za účel nielen sankcionovať, ale aj oceňovať pozitívne príklady, ako
tomu bolo pri kontrole dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia o vodení psov.
Dobrej povesti mestskej polície napomohlo aj ocenenie jej príslušníka za záchranu života
mladého muža, ktorý sa pokúsil o samovraždu.
K zvýšeniu technickej úrovne bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému a
kvality záznamu ako dôkazového materiálu pri odhaľovaní protiprávnej činnosti prispel v
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roku 2015 nákup a montáž nového záznamového DVR zariadenia ku kamerovému
systému, čím sa zvýšila kvalita a rozlíšenie záznamov a zvýšila sa spoľahlivosť uloženia
dát. Zároveň je možné pridať do systému ďalších 17 kamier, čo je podmienené navýšením
počtu pracovníkov obsluhy v chránenej dielni. V uplynulom roku bola do systému
zaradená vysokokvalitná fotopasca, ktorá prenáša získané fotografie priamo na e-mail
určeného zamestnanca. Nasadená bola na miestach vytvárania čiernych skládok odpadu –
smerom na Záskalie pred železničným priecestím a pri bývalom objekte Primalexu.
V rámci preventívnej a kontrolnej činnosti na obmedzenie užívania návykových látok,
hlavne alkoholu, u detí a mládeže, boli zrealizované dve veľké akcie za spoluúčasti štátnej
polície a niekoľko menších akcií. Zistených bolo za uplynulý rok 39 požití alkoholických
nápojov mládežou z mesta a okolia.
Ďalšie preventívne aktivity boli realizované formou prednášok a besied so študentmi
základných a stredných škôl, deťmi v materských školách, ale aj prednášok pre seniorov v
Dennom centre (k podvodným a zavádzajúcim praktikám smerom k seniorom). Enormný
nárast nastal v záujme o využívanie detského dopravného ihriska aj ako dôsledok akcie
„Na bicykli bezpečne“.
Mestská polícia bola v uplynulom roku úspešná v dvoch projektoch, 20 tis. EUR získala na
prednáškovú činnosť, letáky, nákup reflexných prvkov a maľovanie plochy z projektu
„Prevencia kriminality je naša priorita“ a 4 tis. EUR na maľovanie vodorovného
dopravného značenia na Detskom dopravnom ihrisku, nákup nových bicyklov, kolobežiek
a šliapacích autíčok pre deti a mládež z projektu „Modernizácia detského dopravného
ihriska“ v Dolnom Kubíne.
Činnosť mestskej polície bola propagovaná aj v médiách, napr. vystúpením náčelníka v
Rádiu Regina v Banskej Bystrici na tému psov, ich odchytu a činnosti karanténnej stanice."

Vedenie mesta (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, odborné komisie, mestské
výbory, mestský úrad)
Primátorom mesta Dolný Kubín pre volebné obdobie 2014 - 2018 bol Mgr.
Roman Matejov.
Mestské zastupiteľstvo (ďalej aj „MsZ") tvorilo 19 poslancov, ktorí zasadali
v roku 2015 celkom osemkrát. Z toho v dňoch: 13. 01. 2015 (mimo plánu práce), 26. 02.
2015, 30. 04. 2015, 28. 05. 2015 (mimo plánu práce), 25. 06. 2015, 24. 09. 2015, 05. 11.
2015 a 10. 12. 2015.
Zloženie mestského zastupiteľstva: 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).
Mestská rada ako poradný orgán primátora mesta pracovala v roku 2015
v zložení: Ing. Jozef David (od 26. 02. 2015), Mgr. Matúš Lakoštík, Ing. Miroslav Málik (od
26. 02. 2015), Ing. Ján Prílepok, PhDr. Jozef Šimek a MUDr. Juraj Štefák. Zasadnutia
10

mestskej rady: 17. 02. 2015, 21. 04. 2015, 25. 05. 2016 (mimo plánu práce), 16. 06. 2015,
16. 09. 2015, 27. 10. 2015 a 01. 12. 2015.
Pri mestskom zastupiteľstve boli zriadené komisie ako jeho poradné orgány
s nasledovným zložením:
1. Komisia pre financovanie a rozpočet: Ing. Jozef David (poslanec, predseda komisie),
Ing. Ján Prílepok (poslanec), Mgr. Leonard Vajdulák (poslanec), Mgr. Juraj Bukna
(neposlanec), Ing. Anna Gabaríková (neposlanec), Ing. Zuzana Kubačková (neposlanec),
Ing. Juraj Pukáč (neposlanec)
2. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia: Ing. Pavol Heško (poslanec,
predseda komisie), Ján Briestenský (poslanec), Ing. Anton Krákorník (poslanec), Mgr.
Vladimír Kubišta (poslanec), Michal Smolka (poslanec), Bc. Michaela Porvichová
(poslankyňa), Ing. Andrej Čajka (neposlanec), RSDr. Alojz Korbeľ (neposlanec), Ing. arch.
Ján Kubina (neposlanec), Ing. arch. Stanislav Šutvaj (neposlanec)
3. Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu: Mgr. Matúš Lakoštík, PhD. (poslanec,
predseda komisie), Mgr. Miroslav Dráb (poslanec), Peter Jonák (poslanec), Mgr. Vladimír
Kubišta (poslanec), Michal Smolka (poslanec), Mgr. Leonard Vajdulák (poslanec), Mgr.
Peter Huba (neposlanec), Mgr. Emília Jurčíková (neposlankyňa)
4. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva: Ing. Miroslav Málik (poslanec, predseda
komisie), PhDr. Jozef Šimek (poslanec), MUDr. Juraj Štefák (poslanec), PhDr. Jana
Mazalánová (neposlankyňa), Ing. Tatiana Nesvadbová (neposlankyňa), Bc. Katarína
Nováková (neposlankyňa), Bc. Emília Serdelová (neposlankyňa)
5. Komisia verejného poriadku: Mgr. Miroslav Dráb (poslanec – m. č. Staré mesto,
predseda komisie), Ján Briestenský (poslanec - m. č. Kňažia), Michal Smolka (poslanec - m.
č. Veľký Bysterec, Malý Bysterec a Beňova Lehota), Ing. Pavol Heško (poslanec - m. č.
Mokraď), Mgr. Vladimír Kubišta (poslanec - m. č. Banisko), Ing. Miroslav Málik (poslanec m. č. Medzihradné), Alica Hlaváčiková (neposlankyňa - m. č. Brezovec)
6. Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a služieb: Bc. Michaela Porvichová
(poslankyňa, predsedníčka komisie), MUDr. Juliana Gregová (poslankyňa), RNDr. Ján
Bencúr (neposlanec), Ing. Vladimír Cimrák (neposlanec), Boris Hrudál (neposlanec), Mgr.
Emília Povalačová (neposlankyňa), Ing. Michal Sklienka (neposlanec)
7. Komisia pre získavanie dotácií a grantov: PhDr. Jozef Šimek (poslanec, predseda
komisie), Mgr. Ján Raclavský (poslanec), Mgr. Emília Jurčíková (neposlankyňa), Mgr.
Tomáš Moravčík (neposlanec), Ing. Marcel Sivčo (neposlanec), Ing. Ján Skubeň
(neposlanec), Ľubomír Ťažandlák (neposlanec)
8. Komisia pre transparentnosť: Ing. Ján Prílepok (poslanec, predseda komisie), Peter
Jonák (poslanec), Michal Smolka (poslanec), Mgr. Leonard Vajdulák (poslanec), Jakub
Krupa (neposlanec), Andrej Kuhejda (neposlanec), Erik Marko (neposlanec)
9. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Dolný Kubín (poslanci): Ing. Miroslav Málik - predseda komisie, MUDr. Juliana Gregová,
Ing. Anton Krákorník, Michal Smolka, MUDr. Juraj Štefák, Bc. Michaela Porvichová
10. Komisia pre prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca mestského
zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta (poslanci): Peter Jonák
- predseda komisie, Mgr. Matúš Lakoštík, Ing. Miroslav Málik, náhradníci Ján Briestenský,
PhDr. Jozef Šimek.
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Mestské výbory pracovali v roku 2015 v nasledovnom zložení:
Mestský výbor Banisko: Viera Turzová (neposlankyňa, predsedníčka mestského
výboru), Mgr. Vladimír Kubišta (poslanec), Ing. Miroslav Málik (poslanec), Martin Garaj
(neposlanec), Emília Grísová (neposlankyňa), Patrik Katrenčík (neposlanec), Marek
Kurtulík (neposlanec), Marián Pyszko (neposlanec), Ing. Ján Šimún (neposlanec)
Mestský výbor Beňova Lehota: Bc. Michaela Porvichová (poslankyňa, predsedníčka
mestského výboru), MUDr. Juliana Gregová (poslankyňa), Margita Holdošová
(neposlankyňa), Marta Kakašová (neposlankyňa), Ing. Oľga Krúteľová (neposlankyňa),
Zdena Škyvrová (neposlankyňa), Jana Uhričíková (neposlankyňa)
Mestský výbor Brezovec: Ing. Ján Prilepok (poslanec, predseda mestského výboru),
PaedDr. Ľubomír Bláha (poslanec), Ing. Anton Krákorník (poslanec), Mgr. Ján Raclavský
(poslanec), MUDr. Juraj Štefák (poslanec), Mgr. Leonard Vajdulák (poslanec), Ing. Igor
Badáň (neposlanec), Mgr. Emília Jurčíková (neposlankyňa), Jozef Kubala (neposlanec), Bc.
Tomáš Mika (neposlanec), RNDr. Oľga Removčíková (neposlankyňa), Ing. Michal Šulič
(neposlanec), Martin Vaňo (neposlanec)
Mestský výbor Kňažia: Ján Briestenský (poslanec, predseda mestského výboru), Ing.
Pavol Heško (poslanec), Pavol Bakala (neposlanec), Michal Batuna (neposlanec), Vlasta
Batunová (neposlankyňa), Lukáš Bugan (neposlanec), Vlasta Dúhová (neposlankyňa),
Zuzana Hojová (neposlankyňa), Ján Chovanec (neposlanec), Miroslav Ondrek
(neposlanec), Jozef Pačesa (neposlanec), Ladislav Pecháček (neposlanec)
Mestský výbor Malý Bysterec: Michal Smolka (poslanec, predseda mestského výboru),
Peter Jonák (poslanec), Ing. Vladimír Adamec (neposlanec), Ing. Vladimír Cimrák
(neposlanec), PhDr. Martin Horemuž, PhD. (neposlanec), MUDr. Eva Hrudová
(neposlankyňa), Mgr. Peter Huba (neposlanec), Ing. Milan Klempai (neposlanec)
Mestský výbor Medzihradné: Jaroslav Prílepok (neposlanec, predseda mestského
výboru), Mgr. Vladimír Kubišta (poslanec), Ing. Miroslav Málik (poslanec), Dušan Habánik
(neposlanec), Ing. Mária Macáková (neposlankyňa), Mgr. Martin Pukáč (neposlanec), Ing.
Ján Šimún (neposlanec), Daniela Šutvajová (neposlankyňa)
Mestský výbor Mokraď: Ing. Pavol Heško (poslanec, predseda mestského výboru), Ján
Briestenský (poslanec), Ing. Roman Blahút (neposlanec), Bc. Ingrid Čutková
(neposlankyňa), Patrik Kotúľ (neposlanec), Táňa Maceková (neposlankyňa), Jozef Majdiš
(neposlanec), Štefan Slovák (neposlanec), Ignác Smolár (neposlanec), Mgr. Jozef Sobčák
(neposlanec), Mária Šeligová (neposlankyňa), Ing. arch. Stanislav Šutvaj (neposlanec)
Mestský výbor Staré mesto: PhDr. Jozef Šimek (poslanec, predseda mestského výboru),
Mgr. Miroslav Dráb (poslanec), Jozef Hrabal (neposlanec), Stela Mihálová (neposlankyňa),
Vladimír Mišala (neposlanec), Ľudovít Paterek (neposlanec)
Mestský výbor Veľký Bysterec: Mgr. Matúš Lakoštík, PhD. (poslanec, predseda
mestského výboru), Ing. Jozef David (poslanec), MUDr. Juliana Gregová (poslankyňa),
Peter Jonák (poslanec), Ing. Zdena Poracká (poslankyňa), Michal Smolka (poslanec), Bc.
Michaela Porvichová (poslankyňa), Gabriela Floreková (neposlankyňa), Radovan Gríger
(neposlanec), Mgr. Samuel Javornický (neposlanec), Filip Krakovský (neposlanec), Mgr.
Andrej Kuhejda (neposlanec), Jakub Ladňák (neposlanec), Bc. Emília Serdelová
(neposlankyňa), Mgr. Ľuboš Smoleň (neposlanec)
Mestský výbor Záskalie: Ing. František Okoličáni (neposlanec, predseda mestského
výboru), Ján Briestenský (poslanec), Ing. Pavol Heško (poslanec), Peter Halaša
(neposlanec), JUDr. Ján Chovančák (neposlanec), Ing. Vladimír Kozáčik (neposlanec),
Ľubomír Milan (neposlanec), Mgr. Anton Ošťadnický (neposlanec), Anna Pániková
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(neposlankyňa), RNDr. Peter Strežo (neposlane), Dušan Trnkócy (neposlanec), Pavol
Trnkócy (neposlanec), Milan Uhričík (neposlanec).
Ďalší členovia vedenia Mesta Dolný Kubín:
Zástupcom primátora bol PhDr. Jozef Šimek, prednostom mestského úradu JUDr.
Jaroslav Láštic. 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: Mária Chrenová, Mgr. Ľudovít Matejčík, Ing.
Andrej Švehla, CSc., MVDr. Ján Uhrín.
Rada seniorov zasadala v nasledovných termínoch: 24. 03. 2015, 27. 04. 2015, 22. 06.
2015, 21. 09. 2015, 02. 11. 2015 a 07. 12. 2015.
Kontrolna činnosť Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín sa
vykonávala podľa plánov kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na rok 2015,
schválených uznesením MsZ Mesta Dolný Kubín č. 292/2014 zo dňa 11. 12. 2014 a
uznesením č. 78/2015 zo dňa 25. 06. 2015. Ďalšia kontrolná činnosť vychádzala z
požiadaviek MsZ, podnetov poslancov MsZ, občanov a z operatívnych porád primátora
mesta. Rozsah kontrolnej činnosti je určený § 18d) zákona o obecnom zriadení. Podrobné
správy o výsledkoch kontroly boli predkladané priamo poslancom mestského
zastupiteľstva, vždy na jeho najbližšom zasadnutí, v súlade so zákonom. Zoznam všetkých
kontrol, vykonaných v roku 2015:
1. Kontrola spoločnosti Technické služby, s.r.o. – nákup predmetu zákazky – Univerzálny
nosič s nadstavbami.
2. kontrola Spotreba PHM u vozidiel MsP
3. Kontrola realizácie akcie SKATEPARK BYSTEREC v Dolnom Kubíne
4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín za rok 2014
5. Kontrola plnenia opatrení, prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených pri
kontrolnej činnosti v roku 2014
6. Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku AQUA KUBÍN, s.r.o. (aquaparku
Aquarelax) zo strany nájomcov, návštevníkov a zamestnancov obchodnej spoločnosti
AQUA KUBÍN, s.r.o.
7. Kontrola dodržania platného VZN pri pridelení nájomného bytu
8. Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 152/1994 o sociálnom fonde v podmienkach
Mesta Dolný Kubín
9. Kontrola postupov pri vyúčtovaní tuzemských pracovných ciest – súlad so smernicou a
postupmi účtovania
10. Kontrola MŠ XVIII. – Ul. Chočská
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11. Kontrola účelu použitia dotácií poskytnutých MFK Dolný Kubín
12. Kontrola Základná škola Petra Škrabáka, M. Hattalu 2151, Dolný Kubín
13. Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a preukaznosti čerpania výdavkov na zahraničné
pracovné cesty, za obdobie od 01. 01. 2015 – 30. 06. 2015
14. Kontrola Materská škola, Námestie Slobody 1270/5, Dolný Kubín
15. Kontrola preverenia dodržiavania stavebného zákona (50/1976 Z.z.) pri realizácii
nepovolenej stavby na ulici ČSA v Dolnom Kubíne
16. Kontrola Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
17. Kontrola Preverenie hospodárenia, týkajúceho sa majetku mesta – stavba Kino Choč
18. Kontrola pokladničnej hotovosti pokladne MsÚ v Dolnom Kubíne
19. kontrola Súkromná základná škola s materskou školu Jánoš, Obrancov mieru 1779,
Dolný Kubín
20. Kontrola postupov v procese zlúčenia obchodných spoločností Mesta Dolný Kubín
(TEHOS, s.r.o. a AQUA KUBÍN, s.r.o.)
21. Kontrola Základná umelecká škola Ivana Ballu, Nám. slobody 1271/6, Dolný Kubín
22. Kontrola Infoštúdio Mesta Dolný Kubín
V roku 2015 došlo k personálnemu doplneniu Útvaru hlavného kontrolóra s tým,
že na útvar prešla i agenda sťažností. Vzhľadom na výpadok kontrol ZŠ, MŠ a ZUŠ v roku
2014 (z dôvodu absencie kontrolórky kvôli schválenému dlhodobému neplatenému
voľnu) a kontrole NKÚ tejto oblasti boli tieto kontroly doplnené do plánov kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra a následne aj vykonané vo zvýšenom počte.
Vykonané kontroly boli poväčšine, t. j. v 15 prípadoch, ukončené „Záznamom z
vykonanej kontroly“, nakoľko pri kontrolách neboli zistené žiadne, resp. závažnejšie
nedostatky, či porušenia zákonov. V siedmich prípadoch bola kontrola ukončená Správou
z kontroly, nakoľko došlo k finančným pochybeniam alebo k závažnému porušeniu
legislatívy. Súčasne boli navrhnuté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených pri týchto
kontrolách. Splnenie uložených opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách je kontrolované vždy nasledujúci rok a MsZ je informované o výsledkoch
prostredníctvom pravidelnej správy. V roku 2015 došlo k rapídnemu zvýšeniu počtu
správ z kontrol oproti roku 2014 (sedem oproti dvom prípadom).
V roku 2015 bolo v centrálnej evidencii sťažností Mestského úradu zaevidovaných
18 sťažností od občanov mesta. Dve sťažnosti boli vyhodnotené ako opodstatnené, tri
ako neopodstatnené, štyri postúpené iným orgánom, tri sťažovatelia vzali späť, päť ich
bolo odložených a jedna sťažnosť bola vrátená späť sťažovateľovi. V členení podľa druhu
išlo o dve anonymné podania, štyri sťažnosti na nesprávny úradný postup, tri na konanie
pracovníka mestského úradu, tri na prieťahy a nečinnosť, päť stažností na občianske
spolunažívanie a jedna sťažnosť na vedúceho zamestnanca mestskej obchodnej
spoločnosti.
Jedno anonymné podanie sa týkalo problematiky neprispôsobivých občanov na ul.
M. Hattalu, druhou bola sťažnosť klientov a pracovníkov Zariadenia opatrovateľskej
služby na nedostatky pri poskytovaní sociálnej službo v tomto zariadení. Keďže podania
neobsahovali zákonom požadované náležitosti, boli odložené.
U sťažností na nesprávny úradný postup sa jedno podanie týkalo používania
miestneho rozhlasu v mestskej časti Kňažia, bolo čiastočne opodstatnené a postúpené na
vybavenie Mestskému výboru Kňažia. Dve opakované podania sa týkali činnosti odboru
výstavby a životného prostredia. Keďže však vo veci konala prokuratúra, boli odložené.
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Štvrté podanie smerovalo voči zamestnancom bývalého MNV v roku 1977 ohľadom
zasielania dokumentov pri určovaní súpisných čísiel novovytvorených garáží. Prešetrením
veci sa zistilo, že Mesto Dolný Kubín neeviduje vo svojom archíve kolaudačné rozhodnutie
na stavbu garáže ani súpisné číslo predmetnej garáže. Keďže uvedené nevedel preukázať
ani sťažovateľ, bolo podanie vyhodnotené ako neopodstatnené.
Z troch sťažností na konanie pracovníka mestského úradu prvé súviselo s
neposkytnutím informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k
informáciám zamestnancom spoločného obecného úradu stavebného, pričom podanie
bolo opodstatnené. Druhé podanie zobral sťažovateľ späť a tretie vo veci neoprávneného
podania na Obvodný úrad Dolný Kubín bolo vyhodnotené ako neopodstatnené.
Prvé z troch podaní na prieťahy a nečinnosť sa týkali rozbitej miestnej
komunikácie na ul. Radlinského. Sťažnosť bola odložená, keďže sťažovateľ neposkytol v
zákonnej lehote spoluprácu. Druhé smerovalo k zlému technickému stavu miestnej
komunikácie na ul. ČSA a bolo vyhodnotené ako neopodstatnené. Tretie podanie súviselo s
nákladnou prepravou, ktorá prechádzala cez mestskú časť Kňažia. Sťažovateľ ho vzal
späť.
Z piatich sťažností na občianske spolunažívanie tri neboli v zmysle zákona
sťažnosťami, nakoľko vykazovali znaky podozrenia zo spáchania priestupkov a boli
postúpené na vybavenie kompetentným orgánom. Jedno podanie bolo postúpené na
vybavenie spoločnému obecnému úradu stavebnému kvôli vykonaniu štátneho
stavebného dozoru. Posledné konanie nevykazovalo znaky sťažnosti a preto bolo vrátené
späť podávateľovi.
Sťažnosť na konateľa mestskej obchodnej spoločnosti sa týkala neposkytnutia
požadovaných informácií občanom mesta, bola však späť vzatá sťažovateľom.
V roku 2015 Mesto Dolný Kubín obdržalo štyri petície občanov. V prípade petície
za zachovanie priestorov pre bilingválne gymnázium v bývalej ZŠ Nemocničná, ktorá síce
nespĺňala zákonom požadované náležitosti, mesto vyhovelo tým, že vykonalo všetky
potrebné opatrenia na zotrvanie Súkromného bilingválneho gymnázia v pôvodných
priestoroch do konca školského roka. Druhá petícia vyjadrovala nesúhlas občanov so
schválením zmeny územného plánu mesta a funkčného využitia budovy bývalej ZŠ
Nemocničná a pozemkov v predmetnej zóne Brezovca a so zmenou dopravnej
infraštruktúry na ul. Tulská a J. Gagarina. Petícia bola vybavená v súlade so zákonom.
Petícia za zachovanie 1. D triedy na základnej škole Janka Matúšku v Dolnom Kubíne bola
prerokovaná s vedením školy, petičným výborom a vedúcim odboru školstva, kultúry,
mládeže a športu k spokojnosti všetkých zúčastnených a vybavená v zmysle zákona o
petičnom práve. Posledná petícia, ktorou bolo podanie označené ako „Petícia proti
občanovi B.", ktoré však nespĺňalo zákonom stanovené náležitosti. Podávateľ bol vyzvaný
na odstránenie nedostatkov, čo však neurobil, preto bola petícia odložená.
Mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín zvolal
primátor mesta Roman Matejov na utorok 13. januára 2015 o 14:00 hod. do estrádnej
sály Mestského kultúrneho strediska s nasledovným programom:
Správa k organizačným otázkam
a) Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a návrh na zloženie členov
komisií.
b) Návrh na zloženie mestských výborov.
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c) Návrh na zloženie dozorných rád obchodných spoločností: AQUA Kubín, s.r.o.,
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín, TS, s.r.o. Dolný Kubín.
d) Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád škôl a školských
zariadení v meste Dolný Kubín.
e) Návrh na zloženie mestskej rady.
Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj „VZN"), ktorým sa mení VZN Mesta
Dolný Kubín č. 7/2014 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve
Mesta Dolný Kubín.
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN Mesta Dolný Kubín č. 6/2013 Štatút Mesta Dolný Kubín.
Rôzne, záver rokovania.
Na úvod zasadnutia poveril primátor mesta PhDr. Jozefa Šimeka funkciou zástupcu
primátora dňom 13. 01. 2015.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie podnet p. A. Prečovej vo veci technologickej
linky na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatín OFZ, a.s. Istebné a uložilo vedúcemu
odboru výstavby a životného prostredia mestského úradu a novovytvorenej komisii
výstavby, dopravy a životného prostredia zaoberať sa príslušným podnetom a pripraviť k
nemu stanoviská na nasledujúce zasadnutie MsZ.
MsZ schválilo po viacerých pozmeňujúcich návrhoch zloženie komisie pre financovanie a
rozpočet, komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, komisie školstva, kultúry,
mládeže a športu, komisie sociálnych vecí a zdravotníctva, komisie verejného poriadku,
komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a služieb, komisie pre získavanie dotácií
a grantov a komisie pre transparentnosť.
Zvolení boli členovia mestských výborov a členovia dozorných rád AQUA KUBÍN, s.r.o.,
Infoštúdia mesta Dolný Kubín, TEHOS, s.r.o., a Technických služieb, s.r.o.
Poslanci schválili delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školských samospráv.
Nepodarilo sa schváliť zloženie 6-člennej mestskej rady vzhľadom k tomu, že štyria
poslanci MsZ sa vzdali svojej kandidatúry na členstvo v nej. Schválení boli štyria členovia:
Mgr. Lakoštík, Ing. Prílepok, PhDr. Šimek a MUDr. Štefák, pričom MsZ požiadalo primátora
mesta rokovať s poslancami tak, aby na februárovom zasadnutí bol predložený návrh na
schválenie ďalších dvoch členov mestskej rady.
Zmenou Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach prideľovania nájomných bytov
vo vlastníctve Mesta bol vyčlenený stanovený počet bytov, ktoré môžu byť rozhodnutím
primátora obsadené žiadateľmi, ktorí majú vymedzený vzťah k mestu, nespĺňajú
podmienku nepretržitého dvojročného trvalého pobytu v meste, alebo nespĺňajú
podmienku minimálneho prímmu.
MsZ vyhovelo protestu prokurátora voči Štatútu Mesta Dolný Kubín, podľa ktorého mesto
nemôže obmedzovať, aby konateľ mestskej obchodnej spoločnosti bol zároveň aj
poslancom MsZ.
Dňa 26. februára 2015 sa v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska
uskutočnilo rokovanie poslancov MsZ s programom:
Správa k organizačným otázkam
a) Vydanie organizačného poriadku
b) Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov komisií MsZ a predsedov
výborov mestských častí
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c) Návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
d) Návrh na poskytnutie dotácií
e) Informatívna správa o pripravovanom zámere technologickej linky na sanáciu
trosky z OFZ Istebné aj so stanoviskom komisie výstavby, dopravy a ŽP
Správa k návrhu nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín
Návrh Programového vyhlásenia Mesta Dolný Kubín na volebné obdobie 2015-2018
Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku Mesta Dolný Kubín
a) Spolufinancovanie k projektu cezhraničnej spolupráce ČR – SR s názvom:
Spropagujme sa spoločne
b) Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní dotácie na rok 2015 zo dňa 30.12.2014
c.č.882/2014 medzi Mestom Dolný Kubín a AQUA KUBÍN s.r.o.
c) Návrh zmeny rozpočtu mesta Dolný Kubín na rok 2015 rozpočtovým opatrením
č. 1/2015
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a
úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Mesta Dolný Kubín č. 6/2013 Štatút Mesta Dolný Kubín,
v znení VZN Mesta Dolný Kubín č. 2/2015, ktorým sa mení VZN Mesta Dolný Kubín č.
6/2013 Štatút Mesta Dolný Kubín
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Mesta Dolný Kubín č. 7/2013 Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 2/2009 o státí motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách, účelových komunikáciách a parkoviskách mesta Dolný Kubín vrátane jeho
doplnkov
Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov na vzdelávanie detí v MŠ, žiakov v ZUŠ a na činnosť ŠZ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
Návrh na kompletizáciu zloženia mestskej rady, komisií a dozorných rád
Návrh poradovníka žiadateľov spĺňajúcich podmienky pridelenia jednotlivých kategórií
nájomných bytov
Správa o výsledkoch kontroly
Informatívna správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014
Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2014
Veľká diskusia aj s účasťou verejnosti bola venovaná problematike technologickej linky na
sanáciu trosky v Istebnom. MsZ nakoniec prijalo uznesenie, v zmysle ktorého berie na
vedomie informatívnu správu o pripravovanom zámere technologickej linky na sanáciu
trosky z OFZ Istebné aj so stanoviskom komisie výstavby, dopravy a ŽP. Zároveň uložilo
vedúcemu odboru výstavby a ŽP Mestského úradu Dolný Kubín zaslať na Ministerstvo ŽP
SR žiadosť Mesta Dolný Kubín o jeho zaradenie medzi dotknuté obce v zmysle platných
právnych predpisov.
Diskutovalo sa aj o odpredaji časti pozemkov v areáli bývalej ZŠ Nemocničná, aj v
súvislosti s predchádzajúcim odpredajom tejto nehnuteľnosti.
Poslanci zobrali na vedomie programové vyhlásenie mesta na roky 2015 - 2018 s tým, že
je potrebné sa ním zaoberať na zasadnutiach mestských výborov, komisiách MsZ, vo
vedení mesta a organizačných útvaroch MsÚ tak, aby bolo po doplnení opätovne
predložené na júnové MsZ.
Po dlhšej rozprave bol schválený predaj metalickej siete káblového distribučného systému
spoločnosti DSI DATA s.r.o., za zvýšenú kúpnu cenu 15 100,-- EUR bez DPH.
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Najväčšie položky výdavkovej časti zmeny rozpočtu predstavoval presun 30 tis. EUR z
podprogramu Projekt Aquarelax do podprogramu Miestna televízia. O sumu 30 900,- EUR
bol navýšený program Interné služby, finančné prostriedky budú slúžiť na realizáciu
výkupu pozemkov.
MsZ sa venovalo tiež kompletizácii mestskej rady, komisií a dozorných rád. Do mestskej
rady boli doplnení poslanci Ing. David a Ing. Málik.
Interpelácie poslancov:
Ing. David:
Z akej kapitoly rozpočtu bol hradený výpadok príjmov z prenájmu priestorov
súkromného gymnázia?
Požiadal o vykonanie kontroly dodržania platného VZN pri pridelení nájomného bytu.
J. Briestenský:
Požiadal o realizáciu prístrešku pri vchode do MŠ v Kňažej
Ing. Krákorník:
Kedy budú vybudované alebo opravené cesty ku garážam na Brezovci?
Kedy budú prebudované svetelné body na Brezovci?

Dňa 30. apríla 2015 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho
strediska uskutočnilo rokovanie MsZ.
Program:
Správa k organizačným otázkam
Informácia o pokračovaní činnosti poradného orgánu primátora – Rady seniorov
vo volebnom období 2015-2018.
Spoluúčasť mesta pri financovaní multifunkčného ihriska pri ZŠ J. Matúšku.
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín.
Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského
zastupiteľstva a predsedov výborov mestských častí.
Interpelácie poslancov.
Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
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Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
Informatívna správa o výsledku hospodárenia spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. za rok
2014.
Záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2014.
Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2015 rozpočtovým opatrením č.
2/2015.
Prerokovanie protestu prokurátora proti § 7 bod - 7.1, 7.2, 7.3 VZN Mesta Dolný Kubín č.
1/2005, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta
Dolný Kubín v znení VZN č. 5/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005.
Stav verejného poriadku v mesta Dolný Kubín, vyhodnotenie činnosti mestskej polície za
rok 2014.
Správa o situácii v oblasti nájomného bývania za rok 2014.
Správa o výsledkoch kontroly.
Informácia o pokračovaní činnosti poradného orgánu primátora – Rady seniorov
vo volebnom období 2015-2018.
Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolnej činnosti v roku 2014.
Návrh projektu na skvalitnenie fungovania športu v Meste Dolný Kubín.
Rôzne, záver rokovania.
Schválené Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov komisií MsZ a predsedov výborov
mestských častí priniesli zmenu hlavne v menšej administratívnej náročnosti rokovaní
mestskej rady a MsZ, keď materiály sa budú distribuovať elektronicky. Poslanci zároveň
dostanú finančné prostriedky na ich individuálne využitie, t.j. na nákup techniky či
kancelárskeho papiera.
V bode Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom prebehla diskusia o cene
pozemku, ktorého odkúpenie žiadali podnikatelia pp. Gustiňák a Hnilica. Pozemok pri
penzióne Koliba nebol odpredaný.
Zmena rozpočtu č. 2/2015 obsahovala v oblasti príjmov účelovo viazaných prostriedkov
najmä príjem dotácie 109 440,- EUR od MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v
mestských nocľahárňach a zvýšenie prostriedkov na prenesené kompetencie základného
školstva o 145 051,- EUR. V bežných príjmoch to bola hlavne suma 84 165,- EUR z nájmu
bytov v správe TEHOS, s.r.o., určená na splátky úverov ŠFRB. V bežných výdavkoch išlo
predovšetkým o zvýšenie rozpočtu v programe Pozemné komunikácie o celkovú sumu
267 400,- EUR, zvýšenie prostriedkov o 50 tis. EUR na kosenie v programe Prostredie pre
život, a 64 400,- EUR do programu Vzdelávanie na obnovu školských zariadení.
Poslanci stiahli z rokovania bod Návrh projektu na skvalitnenie fungovania športu v meste
Dolný Kubín.
Interpelácie poslancov:
PaedDr. Bláha:
Požiadal o urgentné stretnutie k problematike dopravy v meste, osobitne pod viaduktom
na ul. M. R. Štefánika
Mgr. Lakoštík:
Doriešenie zamykania multifunkčného ihriska na Brezovci
Ing. Poracká:
Odpočet plnenia uznesenia MsZ k zaslaniu žiadosti o zaradenia mesta medzi dotknuté
osoby (troska Istebné)
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Podniknúť právne kroky na vymoženie pohľadávky mesta za neoprávnené využívanie
priestorov súkromným bilingválnym gymnáziom
Možnosť upraviť chodník medzi aquaparkom a novou lavicou na Gäceľ
Mgr. Raclavský:
Opýtal sa na to, či problematika sanácie trosky OFZ a napojenie komunikácie R1 boli
predmetom aprílového rokovania ZMODO.
Mimoriadne mestské zastupiteľstvo sa konalo dňa 28. mája 2015 o 15.00 hodine
v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.
Program:
Interpelácie poslancov.
Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na výber nájomcu športových
zariadení.
Prerokovanie protestu prokurátora proti článku 3 písm. o, článku 7 ods. 3, článku 8,
článku 13 ods. 1, 2 a článku 26 všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2010 prevádzkový
poriadok pohrebísk mesta Dolný Kubín.
Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu ktorí spĺňajú podmienky na opakovaný
nájom.
Správa k návrhu na prerokovanie realizácie projektu rekonštrukcie a modernizácie
futbalového štadióna MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne.
Poslanci schválili predaj pozemku o výmere 1538 m2 žiadateľom pp. Gustiňákovi a
Hnilicovi v blízkosti ich penziónu Koliba za kúpnu cenu 41,- EUR/m2.
Pri prejednávaní návrhu na výber nájomcu športových zariadení niektorí poslanci
spochybnili potrebu takéhoto prenájmu. Poukázali na príklady aquaparku, kde mesto
dokázalo vhodnou personálnou politikou dosiahnuť dobré výsledky vo vlastnej réžii.
Schválená bola obchodná verejná súťaž na prenájom a jej podmienky.
Nosnou témou rokovania bola budúcnosť mestských športovísk. Dolný Kubín patrí medzi
20 miest na Slovensku, ktoré dostali možnosť rekonštruovať futbalový štadión s
finančnou spoluúčasťou štátu. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili rekonštrukciu
Futbalového štadióna MUDr. Ivana Chodáka, avšak za podmienok, ktoré odrážajú
podmienky nášho mesta a reálne potreby štadióna. Radnica sa preto bude snažiť ďalším
rokovaním s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenským
futbalovým zväzom o zosúladenie podmienok prípadnej rekonštrukcie s uzneseniami
vlády SR k tejto problematike. V prípade úspechu by štát poskytol mestu na tento účel
dotáciu vo výške 750 tis. EUR.
Dňa 25. júna 2015 od 14:00 hod. sa v estrádnej sále Mestského kultúrneho
strediska uskutočnilo rokovanie poslancov MsZ s nasledovným programom:
Správa k organizačným otázkam
a) Doplnok č. 1 k Programovému vyhláseniu Mesta Dolný Kubín na volebné obdobie 20152018.
b) Informatívna správa o možnostiach prístupu k problematike financovania a
ďalšej budúcnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
20

c) Správa primátora mesta o výsledku kontroly financovania regionálneho
školstva vykonanej NKÚ.
d) Schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v meste Dolný Kubín".
e) Návrh plánov práce orgánov mesta na II. polrok 2015.
f) Schválenie spolufinancovania projektu „Modernizácia detského dopravného ihriska v
Dolnom Kubíne".
g) Interpelácie poslancov.
Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
a) Správa o hospodárení spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. za rok 2014.
b) Správa o hospodárení spoločnosti TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín za rok 2014.
c) Informácia o výsledku hospodárenia mestskej obchodnej spoločností za rok 2014 –
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
d) Účtovná závierka spoločnosti Technické služby, s.r.o. a rozdelenie účtovného zisku
za rok 2014.
I. etapa rozvoja a regulácie statickej dopravy v centre mesta Dolný Kubín.
Návrh zmeny rozpočtu mesta Dolný Kubín na rok 2015 rozpočtovým opatrením č.
3/2015.
Výročná správa a konsolidovaná výročná správa Mesta Dolný Kubín za rok 2014.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok
pohrebísk Mesta Dolný Kubín.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín, ktorým sa určujú miesta a
podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dolný Kubín.
Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na opakovaný
nájom a zoznam nových žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.
Lokálna stratégia integrácie cudzincov a štátnych príslušníkov tretích krajín mesta Dolný
Kubín.
Rôzne, záver rokovania.
V rámci informatívnej správy o infoštúdiu konateľka Mgr. Brnčalová poukázala na
dlhodobé fungovanie spoločnosti v krízovom režime. Odmietla redakčnú radu, ktorú by
netvorili samotní redaktori, považovala by ju za cenzúru. Poslanci správu zobrali na
vedomie, zároveň požiadali na najbližšom MsZ predložiť vypracovanie koncepcie
vydávania mestských novín.
Jednou z hlavných tém MsZ bol materiál k I. etape rozvoja a regulácie statickej dopravy v
centre mesta Dolný Kubín. Ing. Kosmeľ ako predkladateľ objasnil podstatu a vysvetlil
základné informácie o projekte, ktorý bude spustený k 1. júnu 2016. Bol schválený
poslanecký návrh, aby tržby z rozvoja a regulácie statickej doprave boli samostatne
sledované a ich použitie bolo účelovo viazané na riešenie problémov v doprave. O
konkrétnom využití prostriedkov rozhodne MsZ.
Zmenou rozpočtu boli navýšené bežné výdavky v programe Prostredie pre život o 53 tis.
EUR na kosenie trávnatých plôch, kapitálové výdavky hlavne o 57 tis. EUR na
zabezpečenie regulácie statickej dopravy v centre mesta.
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Pri prerokovávaní bodov, ktoré predkladal hlavný kontrolór, sa rozvinula diskusia ku
kontrole zúčtovania dotácie pre MFK Dolný Kubín, či k potrebe kontroly priebehu
stavebných konaní.
Interpelácie poslancov:
J. Briestenský:
Zapáchajúca kanalizácia v m. č. Záskalie
Ing. Heško:
Aké sú právomoci spoločného stavebného úradu, aká agenda mu bola zverená a ktorým
aktom, jeho organizačný poriadok, kto ho riadi a kontroluje a činnosť stavebného dohľadu
spoločného obecného úradu stavebného. Informoval sa o možnosti kontrolovať
dodržiavanie stavebného zákona zo strany hlavného kontrolóra.
Mgr. Raclavský:
Rokovanie so ŽSR ohľadom modernizácie a rekonštrukcie železničnej stanice.
Prerokovanie správy o činnosti OVS, a.s.
MUDr. Gregová:
Žiadosť o úpravu otváracích hodín WC na Aleji slobody.
Mgr. Lakoštík:
Vyčistenie kanála na ulici MDŽ, jej odvodnenie v čase dažďov.
Odstránenie internetových búdok pri OD Jednota a na Hviezdoslavovom námestí.
Chýbajúce odpovede na interpelácie na webovom sídle mesta.
Ing. Poracká:
Nespokojnosť s kosením verejných priestranstiev na Veľkom Bysterci.
Ing. Krákorník:
Požiadal o zintenzívnenie kontrol zo strany MsP počas víkendov pri kostole Povýšenia sv.
Kríža.
Dňa 24. septembra 2015 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho
strediska uskutočnilo rokovanie poslancov MsZ s programom:
Správa k organizačným otázkam
a) Koncepcia vydávania mestských novín vrátane časového harmonogramu realizácie a
možnosti financovania.
b) Návrh na nákup technologického zariadenia na úpravu bazénovej vody vo „vodnom
svete" ozónom.
c) Interpelácie poslancov.
Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
a) Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
b) Návrh na schválenie nájmu futbalového štadióna MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom
Kubíne.
Správa o tvorbe a čerpaní rozpočtu Mesta Dolný Kubín za I. polrok 2015 a monitorovacia
správa – programový rozpočet za I. polrok 2015.
Návrh zmeny rozpočtu mesta Dolný Kubín na rok 2015 rozpočtovým opatrením č.
4/2015.
Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na opakovaný
nájom a zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných
priestranstvách Mesta Dolný Kubín.
22

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín, ktorým sa mení VZN Mesta
Dolný Kubín č. 8/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Dolný
Kubín.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na
dočasné parkovanie motorových vozidiel.
Návrh prevádzkového poriadku pre zónu plateného parkovania v meste Dolný Kubín.
Správa o výsledkoch kontroly.
Rôzne, záver rokovania.
Najväčšiu rozpravu vyvolal návrh na schválenie nájmu futbalového štadióna. Poslanci
poukázali na chýbajúcu analýzu spravovania športových zariadení a na transparentnosť
súťaže. Ponuku spoločnosti Športové kluby, a.s., vysvetlil jej zástupca p. Laštík. JUDr.
Láštic, prednosta mestského úradu, vysvetlil, že MsZ sa zaoberá ponukou, ktorú Mestu
zaslala spoločnosť Športové kluby, pričom obchodná verejná súťaž sa už uskutočnila a
následne sa uskutočnilo aj rokovanie so všetkými záujemcami. Nevie, prečo jeden
záujemca predložil po termíne neúplné podklady. MsZ neschválilo nájom štadióna, zmenu
VZN o dotáciách ani poskytnutie dotácie spoločnosti Športové kluby, a.s.
Naopak, poslanci schválili VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie motorových vozidiel a návrh prevádzkového poriadku pre zónu plateného
parkovania v meste Dolný Kubín.
Interpelácie poslancov:
Mgr. Lakoštík:
Zverejnenie VZN o poskytnutí príspevku pri nástupe druhého a ďalšieho dieťaťa na
školskú dochádzku.
Ing. Prílepok:
Požiadal o preverenie legálnosti stavebných aktivít na ul. Hollého (bývalá mazutová
kotolňa).
Ing. Poracká:
Požiadala o vyriešenie problému vysokých briez na ul. Lucenkovej v bývalom Domčeku.
Dňa 05. novembra 2015 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho
strediska uskutočnilo rokovanie poslancov MsZ s programom:
Správa k organizačným otázkam
a) Prerokovanie platu primátora.
b) Plán práce orgánov mesta na I. polrok 2016.
c) Interpelácie poslancov.
Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom mesta.
Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2015 rozpočtovým opatrením č.
5/2015.
Návrh VZN Mesta Dolný Kubín, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný
Kubín č. 5/2010 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.
Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Dolný Kubín.
Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Dolný
Kubín.
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Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na opakovaný
nájom a zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.
Informatívna správa o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Dolný Kubín za školský rok 2014/2015.
Správa o výsledkoch kontroly.
Správa k návrhu na prerokovanie realizácie projektu rekonštrukcie a modernizácie
futbalového štadióna MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne.
Rôzne, záver rokovania.
Podľa zmeneného programu sa ako prvý prejednával bod Správa k návrhu na
prerokovanie ralizácie projektu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalového
štadióna. MsZ uložilo mestskému úradu do decembrového MsZ pripraviť návrh
rekonštrukcie letného štadióna z vlastných prostriedkov rozdelených na obdobie troch
rokov a odporučilo vedeniu mesta pri záverečnom účte za rok 2015 viazať prebytok
hospodárenia na akciu rekonštrukcie, pre rok 2016 minimálne v čiastke potrebnej na
vypracovanie projektovej dokumentácie.
V rámci prerokovávania zmeny rozpočtu č. 5/2015 boli navýšené bežné príjmy o 50 tis.
EUR zapojením príjmov z odvodov z hazardných hier, bežné výdavky sa v programe
Prostredie pre život zvýšili o 44 tis. EUR, hlavne v súvislosti so strojnými výkonmi pri
úpravách verejnej zelene a ručným vyhrabávaním trávnikov od lístia. Poslanci schválili
poslanecký návrh na zabezpečenie financovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v meste Dolný Kubín", a to kapitálové výdavky v sume 223 490,- EUR
do schválenia nenávratných zdrojov financovania a následného kladného výsledku
kontroly procesu verejného obstarávania projektu.
Interpelácie poslancov:
P. Jonák:
Upozornil na poškodenie skateparku.
Mgr. Raclavský:
Chcel vedieť, koľko aktivačných pracovníkov v meste pracuje a aké práce vykonávajú.
Ing. Poracká:
Vo veci technologickej linky na sanáciu trosky z výroby ferozliatín OFZ Istebné sa pýtala,
aká bola odpoveď MŽP na žiadosť mesta o zaradenie medzi dotknuté obce v rámci
procesu EIA a aké aktivity a kroky podnikli v uvedenej veci vedenie mesta a kompetentní
zamestnanci.
Ing. Prílepok:
Dotazoval sa, či sú činnosti vykonávané v bývalej ZŠ Nemocničná vykonávané v súlade s
povolením.
Dňa 10. decembra 2015 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho
strediska uskutočnilo posledné rokovanie poslancov MsZ v roku 2015.
Program:
Správa k organizačným otázkam
Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2015 rozpočtovým opatrením č.
6/2015.
Návrh VZN o miestnych daniach.
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Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh VZN o poskytovaní dotácií.
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených a mzdy a prevádzku na žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Dolný Kubín.
Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 a na roky 2017–2018.
Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na opakovaný
nájom a zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.
Informatívna správa o stave športovísk vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín.
Správa o výsledkoch kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
Stanovisko Mesta Dolný Kubín k zriadeniu Súkromného centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie.
Rôzne, záver rokovania.
V rámci správy k návrhu na schválenie nakladania s majetkom prebehla diskusia k
žiadosti obchodnej spoločnosti cata-REAL, s.r.o., o kúpu pozemku pod výmenníkovou
stanicou 7 na Veľkom Bysterci. Na základe poslaneckého návrhu bol bod stiahnutý z
rokovania a konateľovi obchodnej spoločnosti TEHOS, s.r.o. bolo odporučené
vypracovanie právnej analýzy nájomnej zmluvy so spoločnosťou cata-REAL, s.r.o.
MsZ schválilo dve VZN, upravujúce povinnosti v oblasti miestnych daní a v oblasti
poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2016.
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 15/2015 o miestnych daniach Mesto
Dolný Kubín na svojom území ukladá:
a) daň z nehnuteľností
Sadzby dane z nehnuteľností v roku 2016 ostali v porovnaní s rokom 2015 nezmenené,
zachovaná zostala aj výška úľav na dani.
Povinnosťou daňovníkov je v termíne do 31. januára 2016 predložiť Mestu Dolný Kubín
ako správcovi dane priznanie k dani z nehnuteľností v prípade, že daňovník v priebehu
roka 2015 nadobudol vlastníctvo k nehnuteľnému majetku. V prípade, že došlo len k
zmene oproti dovtedy podanému priznaniu, je daňovník povinný predložiť čiastkové
priznanie k dani z nehnuteľnosti.
V rovnakom termíne, do konca januára, je potrebné preukázať aj skutočnosti, zakladajúce
nárok na oslobodenie alebo zníženie dane.
b) daň za psa
Mesto Dolný Kubín vyrubí rozhodnutím aj daň za psa pre rok 2016. Predmetom je pes
starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Sadzba dane v
porovnaní s minulým rokom ostáva nezmenená.
Pokiaľ pes dosiahne vek 6 mesiacov v priebehu roka 2016, daňová povinnosť vzniká
prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Daňovník je povinný Mestu Dolný
Kubín do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti predložiť daňové priznanie spolu s
fotokópiou veterinárneho preukazu.
Ak daňová povinnosť k dani za psa počas roka zanikne (napr. pri úhyne psa, strate psa a
pod.), je daňovník povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, a to
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti takým istým spôsobom, ako pri
vzniku daňovej povinnosti.
c) daň za užívanie verejného priestranstva
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Mesto Dolný Kubín je správcom dane za užívanie verejného priestranstva, t.j. verejnosti
prístupného pozemku vo vlastníctve mesta. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba,
ktorá verejné priestranstvo užíva.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom obdobím dochádza k jednej zmene, a to za
vyhradenie jedného trvalého parkovacieho miesta mimo stráženého parkoviska z
pôvodných 0,02 EUR/m2 za každý aj začatý deň na 0,12 EUR/m2 za každý začatý deň.
Sadzba korešponduje so schváleným projektom „I. etapa regulácie statickej dopravy v
centre mesta Dolný Kubín".
V súvislosti s týmto projektom sa rozširuje územie, na ktorom je možné vyhradiť
parkovacie miesto pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu
odôvodnenosť vyhradenia parkovacích miest pre svoje prevádzkové potreby (celá zóna
plateného parkovania).
d) daň za ubytovanie
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom
zariadení na základe hlásenia o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb, počte
prenocovaní a o výške dane za uplynulý kalendárny štvrťrok. Sadzba dane a oslobodenie
od dane ostávajú nezmenené aj pre rok 2016.
Daňovník je povinný najneskôr do 5. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka podať
Mestu Dolný Kubín hlásenie a odviesť daň na účet mesta.
Mesto Dolný Kubín je na svojom území správcom miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Mesto je povinné poplatok vyberať, pričom získané
príjmy sa používajú výhradne na účel nakladania s komunálnym odpadom.
Sadzba poplatku za komunálny odpad ostáva pre rok 2016 nezmenená vo výške 0,08 EUR
na osobu a kalendárny deň. To znamená, že v prestupnom roku 2016 bude poplatníkom
so základnou sadzbou rozhodnutím vyrubená ročná suma 29,28 EUR.
Úľava na poplatku z titulu veku sa poskytuje všetkým osobám, ktoré k 31. 12. 2015
dovŕšia vek 62 rokov, pričom doterajšia veková hranica predstavovala 70 rokov.
Vzhľadom k dvojnásobnému nárastu počtu poplatníkov, ktorí si budú môcť úľavu uplatniť
(viac ako 2 640 občanov), sa výška úľavy mierne znížila, a to zo 40 na 30 %, rovnako ako v
kategórii osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a osôb nachádzajúcich sa v hmotnej
núdzi.
Diskusia sa rozvinula aj pri návrhu VZN o poskytovaní dotácií, schválené boli
pozmeňovacie návrhy, týkajúce sa procesu podávania žiadosti, maximálnej výšky dotácie,
či celkového objemu finančných prostriedkov určených na dotácie.
S dvomi pripomienkami bol schválený programový rozpočet mesta na rok 2016.
Interpelácie poslancov:
Mgr. Lakoštík:
Informoval sa, ako bude naložené s financiami, ktoré budú ušetrené v súvislosti so
zmenou zákona o odpadoch, keď obciam a mestám budú od 01. 07. 2016 preplácané
oprávnené náklady spojené so separovaným zberom a či nebude zmenený poplatok za
odpad.
Ing. Poracká:
Vyčistenie svietidiel na kolonádovom moste.
Žiadala o informáciu o výsledkoch a záveroch krokov k zisteniu, vyčísleniu a preukázaniu
výšky a doby bezdôvodného obohatenia sa súkromného bilingválneho gymnázia na
majetku mesta.
Spôsob výberu zhotoviteľov skateparku a verejných WC, priebeh kolaudácie akcií a
zodpovednosť za nekvalitu diela skateparku.
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Ako je to so zaradením Mesta Dolný Kubín medzi dotknuté osoby v akcii technologickej
linky pre sanáciu haldy trosky Istebné? Podľa jej informácií bolo mesto zaradené medzi
zainteresovanú verejnosť.
M. Smolka:
Žiadal o oznámenie termínu, kedy bude poslancom a komisii športu doručená koncepcia
športu.
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2. Verejno-spoločenský život a bezpečnosť
Činnosť mestskej polície v roku 2015
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.
Ku koncu sledovaného obdobia mala Mestská polícia 9 členov, vrátane náčelníka a
jeho zástupcu, a 6 zamestnancov chránenej dielne. V mesiaci júl bol prijatý jeden nový
príslušník mestskej polície, ktorý mal absolvovanú odbornú skúšku spôsobilosti, takže bol
schopný a spôsobilý hneď vykonávať zadané úlohy.
Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za rok 2015 predložil jej náčelník, Mgr.
Peter Uhrina, na rokovaní mestského zastupiteľstva mesta Dolný Kubín dňa 28. 04. 2016.

Pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, pri ochrane životného
prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a
verejne prístupných miestach činnosť mestskej polície smerovala predovšetkým k
ochrane pred vandalizmom, porušovaním verejného poriadku, znečisťovaním verejných
priestranstiev, poškodzovaním verejnoprospešných zariadení, verejnej zelene, k riešeniu
problémov v statickej doprave pri parkovaní vozidiel a pri porušovaní dopravných
predpisov. Snaha smerovala k efektívnejšiemu riešeniu problémov predovšetkým
prítomnosťou príslušníkov mestskej polície v lokalitách a miestach s výskytom týchto
nežiaducich javov. Samotný výkon služby bol zameraný k maximálnemu pešiemu pohybu
hliadok, aj za účelom navodenia pocitu bezpečia osobnou prítomnosťou príslušníkov
mestskej polície medzi občanmi.
Majetok občanov a mesta bol chránený realizovaním kontrol určených objektov a
priestorov (detské ihriská, športoviská, základné a materské školy, dopravné ihrisko,
garážové osady, rekreačné zariadenia, objekty na podnikateľské účely a pod.).
Pretrvávali nedostatky pri ukladaní a separovaní odpadu, a to ako komunálneho
tak veľkoobjemového pričom neustále dochádzalo k ukladaniu takéhoto odpadu mimo
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zberných nádob. Pretrvávala tendencia niektorých občanov ukladať nepotrebný nábytok,
koberce a iné zariadenie bytov a domov vedľa kontajnerov na komunálny odpad a
nezriedka aj v okolí ciest, chodníkov a verejného osvetlenia priamo v meste Dolný Kubín
(hlavne na sídliskách Banisko a Brezovec, na ulici Hollého pri garážach a neďaleko objektu
bývalého Primalexu). Mestská polícia realizovala vlastnou činnosťou a tiež na základe
pokynu primátora mesta Dolný Kubín aj kontroly skládok, zvlášť stavebného odpadu a
tiež prípadné nelegálne stavby a búracie práce v Dolnom Kubíne.
V roku 2015 sa vyskytlo niekoľko prípadov organizovaného žobrania osobami z
Rumunska, predstierajúcimi telesné postihnutie. Osoby boli monitorované a o ich činnosti
upovedomená štátna polícia.
V oblasti plnenia úloh pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a
iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov
mestská polícia v Dolnom Kubíne monitorovala miesta, kde sa zdržiava mládež,
odľahlejšie časti mesta a vytypované podniky a prevádzky, v ktorých sa podáva alkohol.
Hlavne počas víkendov a školských prázdnin boli realizované kontroly zamerané na
požívanie alkoholických nápojov deťmi a mládežou. Osobitná pozornosť bola venovaná
podnikom na Hviezdoslavovom námestí.
Činnosťou príslušníkov mestskej polície (aj za spolupráce OO PZ Dolný Kubín) bolo
zistených celkom 40 porušení zákazu požívania alkoholických nápojov mládežou,
prípadne maloletými osobami, pričom tento spoločenský neduh má až alarmujúco
narastajúci charakter. Všetky zistenia boli v zmysle zákona oznamované obci v mieste
trvalého bydliska podozrivej osoby k ďalšiemu konaniu. Aktívne sa do kontroly zapájali aj
pracovníci sociálnej kurately v Dolnom Kubíne.
Zabezpečovanie verejného poriadku v meste pri organizovaní verejných
telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí sa týkalo hlavne
nerušeného priebehu (bezpečnosti občanov, návštevníkov a vystupujúcich, verejného
poriadku, organizácie statickej dopravy) týchto akcií. Počas podujatí a akcií nedošlo k
žiadnym mimoriadnym udalostiam a úspešne sa darilo chrániť aj osobný majetok
občanov.
V rámci svojej činnosti Mestská polícia Dolný Kubín spolupracovala s takmer
všetkými odbormi mestského úradu a hlavným kontrolórom Mesta. Spolupráca
prebiehala s Okresným riaditeľstvom PZ, Obvodným oddelením PZ a Okresným
dopravným inšpektorátom PZ v Dolnom Kubíne, Okresným úradom v Dolnom Kubíne
(hlavne odborom CO a odborom všeobecnej vnútornej správy). Na základe zmluvy o
vzájomnej spolupráci s Krajským riaditeľstvom PZ v Žiline prebiehala koordinácia
rôznych kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí konaných v meste Dolný
Kubín. Príslušníci mestskej polície boli často nápomocní kriminálnej polícii ako
nezúčastnené osoby pri domových či osobných prehliadkach osôb. Štátna polícia v rámci
svojich možností poskytla sily hlavne pri kontrole požívania alkoholických nápojov detí a
mládeže a pri riešení vážnejších zákrokov príslušníkov mestskej polície.
Spolupráca s Technickými službami, s.r.o., Dolný Kubín, bola v roku 2015
smerovaná k riešeniu problémov pri zbere komunálneho a separovaného odpadu, keď
zvlášť na väčších sídliskách mnohí vodiči nechávali svoje motorové vozidlá odstavené
priamo pri nádobách a kontajneroch a nebolo tak možné realizovať vývoz odpadu. Žiaľ
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VZN, ktoré umožňovalo postih takýchto vodičov, bolo zrušené pre svoju nezákonnosť
Okresnou prokuratúrou.
Mestská polícia a Regionálna veterinárna a potravinová správa v Dolnom Kubíne
aktívne spolupracovali pri riešení nájdených uhynutých zvierat, ich odstraňovaní a
následnom odovzdávaní na likvidáciu.
Okresnému súdu v Dolnom Kubíne mestská polícia zabezpečovala šetrenie k
priestupkom osôb, či doručovanie súdnych zásielok.
Pokračovala spolupráca bola s Okresným úradom práce, sociálnou kuratelou,
miestnymi poľovnými združeniami a exekútormi pri spisovaní majetku.
OZ Kubínska Labka výrazne pomáhala pri umiestňovaní nájdených zvierat,
predovšetkým psov, do náhradnej starostlivosti. Uvedené občianske združenie v roku
2015 na vlastné náklady vylepšilo stavbu karanténnej stanice jej novým prestrešením,
vytvorením chodníka z betónových blokov a úpravou plochy pred kotercami.
Maximálne úsilie bolo vyvíjané v rámci spolupráce s materskými, základnými a
strednými školami v oravskom regióne v oblasti preventívnych akcií – prednášok, besied
a školení na témy týkajúce sa bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, oprávnení a úloh
mestskej polície, návykových látok, násilia v rodine, šikanovania a ďalších.
Príslušníci mestskej polície v roku 2015 riešili celkom 616 protiprávnych
konaní v miestnej a vecnej pôsobnosti mestskej polície, z toho 460 v oblasti dopravy
a 156 v iných oblastiach. Blokovou pokutou bolo riešených v oblasti dopravy 346
priestupkov v sume 5 350,- EUR, v ostatných oblastiach 47 priestupkov v sume 650,- EUR.

Komisia verejného poriadku v roku 2015 zasadala celkom trikrát, pričom
riešená bola problematika zlepšenia činnosti mestskej polície, prevádzkovanie
karanténnej stanice Občianskym združením Kubínska Labka, vypaľovanie tráv a bylín,
fajčenie na verejných priestranstvách, plánované spoplatnenie parkovania vozidiel v
centre mesta, prezbrojenie mestskej polície, či problematika prejazdu techniky počas
zimného obdobia pomedzi stojace vozidlá. Jeden z členov komisie sa koncom roku 2015
vzdal členstva v nej.
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Rada seniorov a mestské výbory riešili s mestskou políciou bežné problémy
týkajúce sa života občanov, jedným zo závažnejších problémov bolo riešenie zhoršenia
kvality bývania na ul. Ľudovíta Štúra v Dolnom Kubíne, hlavne v mestskej nájomnej
bytovke a jej bezprostrednom okolí. Pod tlakom týchto problémov bola tejto lokalite
venovaná zvýšená pozornosť štátnej i mestskej polície a bola tu osadená ďalšia kamera
bezpečnostného monitorovacieho systému. Mestské výbory si na svoje rokovania pozývali
pridelených príslušníkov.
Príslušníci mestskej polície sa v roku 2015 zúčastnili dvoch streleckých súťaží.
Mestská polícia Prievidza organizovala na strelnici v Novákoch dňa 25.09. 2015 IX. ročník
streleckých pretekov „O pohár primátorky mesta Prievidza“, kde príslušníčka Alica
Hlaváčiková v kategórii žien obsadila I. miesto. Dôstojne reprezentovali aj 16. 10. 2015 na
súťaži organizovanej Mestskou políciou Martin na strelnici v Turanoch pod názvom
„Memoriál Mariána Mindeka“.

V roku 2015 Mestská polícia Dolný Kubín podala dva projekty, smerované k
získaniu dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci prevencie kriminality.
Ťažiskovú časť projektu „Prevencia kriminality“ tvorila výstavba street workout parku
ako pohybovej aktivity smerovanej hlavne k mladým ľuďom. Schválená bola dotácia vo
výške 20.000 EUR, pričom do tohto projektu sa podarilo zahrnúť aj prednášky pre deti a
mladistvých, pomôcky k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, letáky s
problematikou prevencie domáceho násilia, obchodovania s ľuďmi či šikanovania a násilia
na senioroch a nákup špeciálnych farieb za účelom vymaľovania vopred určenej voľnej
plochy. Druhým projektom bola „Modernizácia Detského dopravného ihriska“, ktorá
zahŕňala nákup štvorkoliek, bicyklov, kolobežiek, vestičiek, prilieb a ochranných pomôcok
pre deti vo veku od 4 do 8 rokov.
Bezpečnostný monitorovací kamerový systém mesta bol skvalitnený
zakúpením nového záznamového zariadenia, časť technického vybavenia bola uložená v
špeciálnom zariadení, tzv. rackovej skrini. Systém sa dovybavil novými zálohovacími
energetickými zdrojmi, ďalšie z kamier v systéme boli napojené z pôvodnej metalickej
siete na optickú.
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Zvýšila sa intenzita využívania fotopascí, zvlášť na miestach, kde sa tvorili skládky
odpadu.
V roku 2015 bolo na základe žiadostí OR PZ Dolný Kubín a OO PZ Dolný Kubín, MsP
vydaných celkom osem záznamov z bezpečnostného monitorovacieho kamerového
systému. Jednalo sa hlavne o krádeže vozidiel, ublíženia na zdraví, výtržníctvo,
poškodzovanie majetku, vozidiel, budov (sprejerstvo), prípadne neoznámenie nehody po
poškodení vozidla a následný útek páchateľa z miesta.
Mestská polícia aktíve pristupovala k médiám, rozhovory boli poskytnuté pre
TVDK, MY Oravské noviny a ďalšie. Dňa 22. 04. 2015 sa Mgr. Uhrina zúčastnil na živom
rozhlasovom vysielaní Rádia Regina Banská Bystrica k téme túlavých psov. Zástupca
náčelníka Bc. Medvecký bol účastný na akcii organizovanej OZ Kubínska Labka dňa 13. 06.
2015, ktorej poslaním bolo priblížiť prácu a pôsobenie záchranných zložiek pracujúcich
so psami, výcvik psov a iné aktivity s nimi smerom k širokej verejnosti.
Mestská polícia Dolný Kubín v rámci prevencie realizovala aj akcií preventívnobezpečnostného a preventívno-represívneho charakteru zameraných na kontrolu
požívania alkoholických nápojov mládežou, na ochranu nefajčiarov, predovšetkým so
zameraním na mladistvých, a tiež na vodenie psov (označenie zvierat kontrolnou
známkou a zbieranie exkrementov). Opakovane sa realizovala preventívna a osvetová
akcia odmenenia občanov, ktorí viedli svojich psov na vôdzke a zbierali po nich
exkrementy, pamlskom pre psa.
Hlavnými témami, ktoré boli prezentované preventistami mestskej polície:
- verejný poriadok, krádeže
- právne povedomie – predchádzanie sociálno-patologickým javom
- bezpečne a zodpovedne doma, na ulici, v meste
- alkohol, cigarety, drogy
- správanie sa na verejnosti
- právomoci a úlohy mestskej polície, záškoláctvo
- bezpečné bicyklovanie
- doprava pre predškolákov
- trestnoprávna zodpovednosť
- závislosti od alkoholu a cigariet
- kyberšikana a šikanovanie
- mestská polícia pomáha a informuje seniorov
Detské dopravné ihrisko v Dolnom Kubíne bolo aj v roku 2015 jediné svojho
druhu (so svetelnou signalizáciou) na Orave. Mestská polícia ho poskytovala záujemcom
na zabezpečovanie teoretickej aj praktickej výučby žiakov s možnosťou získania tzv.
„Preukazu cyklistu“. Aj v roku 2015 prebehla každoročná súťaž „Na bicykli bezpečne“,
pozostávajúca z teoretickej a praktickej časti. Víťazmi sa stali žiaci zo ZŠ Martina
Kukučína.
Mestská polícia Dolný Kubín má zriadené stále pracovisko chránenej dielne,
pracujúce v nepretržitej prevádzke. V roku 2015 v nej bolo zamestnaných 6 pracovníkov
so zdravotným postihnutím. Hlavnou úlohou týchto pracovníkov je sledovať výstupy na
monitoroch bezpečnostného kamerového systému a zistenia následne odovzdať hliadke
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mestskej polície. Zamestnanci tiež zabezpečujú činnosti po prijatí telefonických alebo
osobných žiadostí a podnetov, oznámení občanov a iných subjektov v rámci
Integrovaného záchranného systému na linke č. 112, prípadne na tiesňovej linke štátnej
polície č. 158 alebo iným záchranných zložkách HaZZ alebo RZP.
Zistené nedostatky na úseku čistoty mesta, verejnoprospešných zariadení, závad na
komunikáciách a podobne postupujú Technickým službám, s.r.o., alebo iným
kompetentným organizáciám, či inštitúciám (napr. Slovenská správa ciest, odbor dopravy,
miestneho hospodárstva a cestovného ruchu mestského úradu a pod.).
Mestská polícia Dolný Kubín v rámci štruktúr Mesta Dolný Kubín naďalej plní svoje
úlohy a povinnosti a aktívne realizuje aj preventívne aktivity. Ďalej pôsobí na úseku
dohľadu nad verejným poriadkom, chráni bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta
pred ohrozením ich života, zdravia i majetku a prispieva k ochrane životného prostredia.
Plní úlohy vyplývajúce zo zákona, zo všeobecne záväzných nariadení, uznesení mestského
zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. Jej zotrvanie v štruktúrach Mesta Dolný
Kubín je opodstatnené, prínosné a žiaduce.
Významné udalosti z oblasti verejno-spoločenského života a bezpečnosti v roku
2015:
V sobotu 17. januára 2015 sa dožil 100 rokov dolnokubínsky rodák a čestný
občan Mesta Dolný Kubín, najstarší žijúci dominikán otec Akvinas, občianskym
menom Juraj Gabura. Pri tejto príležitosti sa v tnto deň v kláštore dominikánov vo Zvolene
konala slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka, osobný priateľ oslávenca. Mesto Dolný Kubín na slávnosti
zastupoval primátor Mesta Roman Matejov, dekan rímskokatolíckej farnosti Ľubomír
Pekarčík, vedúci odboru školstva, kultúry mládeže a športu mestského úradu Michal
Švento a bývalý poslanec mestského zastupiteľstva Ľudovít Behula. Otec Akvinas navštívil
Dolný Kubín v roku 2005 pri príležitosti jeho 90. narodenín. Mesto mu vtedy
udelilo titul Čestný občan.

33

Kardinál Duka požehnal pamätnú tabuľu, ktorá bude umiestnená na Námestí sv.
Anny v Trenčíne a bude pripomínať niekoľkoročné pôsobenie dominikánov v tomto
meste.
Otec Akvinas sa narodil 17. januára 1915 vo Veľkom Bysterci, dnešnej súčasti
Dolného Kubína. Ako päťročnému mu zomrela matka, v roku 1929 sa jeho rodina
presťahovala z Oravy do Bratislavy. Študoval na Gymnáziu na Grösslingovej, maturoval
v roku 1933, kedy sa prihlásil ako kandidát do dominikánskej rehole v Olomouci. Štúdiá
ukončil v roku 1940. V čase likvidácie mužských reholí v noci z 13. na 14.4.1950 sa
zdržoval mimo kláštora, vďaka tomu ho neinternovali. Ukrýval sa v Martinčeku pri
Ružomberku, neskôr v Medzibrodí a v Dlhej na Orave. V Dlhej vyspovedal skupinu troch
členov tajnej organizácie Biela légia. Po zaistení tejto skupiny ho intenzívne začala hľadať
Štátna bezpečnosť. Aby neohrozoval rodiny, u ktorých sa predtým skrýval, dobrovoľne sa
prihlásil na stanici bezpečnosti v Oravskom Podzámku. V septembri 1952 ho zaistili a
podrobili tvrdému vypočúvaniu s použitím násilia. Na zinscenovanom procese v dome
kultúry v Dolnom Kubíne ho 22.11.1952 odsúdili na doživotný žalár a odtransportovali do
väznice v Ilave, v auguste 1953 do Leopoldova a r. 1957 do Valdíc. V máji 1955 mu zmenili
trest na 25 rokov väzenia. Z väzby ho prepustili v máji 1960 na prezidentskú amnestiu.
Úplne ho rehabilitovali až v novembri 1990. Po návrate na Slovensko pracoval ako
murársky pomocník, neskôr ako skladník v Bratislave. Zameriaval sa na tajný apoštolát v
rodinách (príprava na krsty, prijímanie, birmovanie), zaslúžil sa o oživenie Združenia
laikov sv. Dominika v Bratislave i v ďalších slovenských mestách. Mal právomoc tajne
prijímať novicov do dominikánskej rehole. Od roku 2005 žije v kláštore vo Zvolene.
V referende o rodine, konanom dňa 7. februára 2015, sa v meste Dolný Kubín z 15
210 občanov oprávnených ku hlasovaniu rozhodlo v jedenástich okrskoch vyjadriť svoj
názor 4 047 ľudí. Celková účasť mierne prekročila celoslovenský priemer 21,41 % a
dosiahla 26,60 %. Referendum obsahovalo tri otázky:
„Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“
„Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“
„Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?“
V priemere 95 % obyvateľov mesta v referende označilo odpoveď „ÁNO".
V estrádnej sále MsKS sa v utorok 17. februára zišli členovia dolnokubínskeho
Zväzu telesne postihnutých. Na pravidelnej výročnej členskej schôdzi zhodnotili
uplynulý rok a zároveň si naplánovali aktivity na rok 2015. Na stretnutí sa zúčastnilo 87
členov, ktorí si zvolili návrhovú komisiu či riešili finančnú otázku. Výročnej členskej
schôdze sa zúčastnila aj Mária Antalová, predsedníčka krajského centra Slovenského
zväzu telesne postihnutých v Žiline, ktorá prítomných informovala o činnosti celkového
zväzu. Príjemnou časťou stretnutia bola aj gratulácia 15 oslávencom k okrúhlemu
životnému výročiu. Na schôdzi sa odovzdávali aj ďakovné listy sponzorom i členom za
humanitnú pomoc v prospech organizácie. A to Žofii Buganovej, Magdaléne Kasanickej
a Jarmile Némethovej, ktorá dostala poďakovanie aj za reprezentáciu v umeleckom
prednese. Zväz telesne postihnutých v Dolnom Kubíne má momentálne 214 členov.
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V piatok 27. februára prijal primátor Roman Matejov na radnici občianku
mesta Soňu Lučivňákovú a mestského policajta Igora Čerňana. Primátor im vyjadril
vďaku za to, že svojou pohotovou reakciou prispeli k záchrane ľudského života. Pani
Lučivňáková našla počas prechádzky so psom pri Orave za zimným štadiónom ležať
v snehu mladého muža. Na základe jej telefonátu sa na miesto dostavil mestský policajt
Mgr. Čerňan, ktorý zranenému podal prvú pomoc a privolal rýchlu zdravotnú službu.
Primátor na prijatí ocenil skutočnosť, že občania nie sú voči sebe ľahostajní, ako aj
profesionálny prístup člena mestskej polície.
Medzinárodný deň žien sa už tradične oslavuje aj na dolnokubínskej radnici.
Primátor Roman Matejov pri tejto príležitosti pozval ženy, ktoré sa významným spôsobom
pričinili o rozvoj mesta. Slávnostného prijatia sa zúčastnilo 18 žien rôzneho veku a pestrej
palety povolaní. Stretnutie na radnici pri príležitosti Medzinárodného dňa žien dotvoril
kultúrny program v podaní žiakov ZUŠ Petra Michala Bohúňa.

V piatok 20. marca bola v Dolnom Kubíne vykonaná represívno-preventívna akcia
zameraná na užívanie alkoholu mladistvými osobami. Príslušníci OO PZ spolu
s hliadkou MsP zasahovali v troch dolnokubínskych podnikoch medzi 21:00 a 23:35
hodinou. Policajti skontrolovali osem mladistvých osôb, pričom dychová skúška potvrdila
požitie alkoholu u siedmich z nich. Pre mladistvých si na mestskú políciu prišli zákonní
zástupcovia. Priestupky boli riešené v zmysle platnej legislatívy.
Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal primátor Roman Matejov vo štvrtok 26. marca
na radnici pedagogických zamestnancov. V obradnej sieni Mestského úradu im slávnostne
odovzdal ocenenia za celoživotnú prácu a za výnimočné úspechy vo výchovno-vzdelávacej
činnosti. Vedenie mesta zároveň učiteľom poďakovalo za náročnú, obetavú prácu a ľudský
prístup. Na Slovensku si Deň učiteľov pripomíname 28. marca, v deň narodenia
J. A. Komenského.
Dňa 5. apríla 2015 v Jeruzaleme po krátkej chorobe zomrel pán Arieh Klein,
Ambasádor mesta Dolný Kubín. Arieh Klein sa narodil 2. mája 1927 v Žiline, časť jeho
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predkov však pochádzala z Dolného Kubína. Na vlastnej koži zažil útrapy vojny, bol
svedkom transportu slovenských židov do koncentračných táborov, kde zomrela aj
takmer celá jeho rodina. V roku 1949 emigroval do Palestíny a zvyšok života prežil
v Izraeli, kde spolu s manželkou Hetty, rod. Fisch, vychoval päť detí. Vlastným pričinením
sa z neho stal úspešný podnikateľ, za hospodárske úspechy a sociálne aktivity bol v roku
2002 ocenený titulom Významná osobnosť Jeruzalema. Vždy sa hrdo hlásil ku Slovensku,
osobitne k Žiline ako svojmu rodisku a k Dolnému Kubínu a Terchovej, miestam, kde žili
jeho príbuzní. Bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster opísal životné osudy
Arieha Kleina v knihe Muž s dvoma srdcami. V Dolnom Kubíne sa Ariehovi Kleinovi za
pomoci učiteľky dejepisu p. Pánikovej podarilo objaviť náhrobné kamene jeho prarodičov,
ktoré dal previezť na cintorín do Žiliny. Tam je tiež spoluautorom pamätníka „Cesta bez
návratu“, postaveného na mieste bývalého židovského zberného tábora. Tu sa každoročne
prvú júlovú nedeľu zúčastňoval pietnej spomienky na obete holokaustu. V roku 2009 bol
Ariehovi Kleinovi udelený primátorom mesta Dolný Kubín titul Ambasádor mesta Dolný
Kubín.

5. apríla uplynulo presne 70 rokov odo dňa oslobodenia Dolného Kubína spod
fašistickej okupácie. Pri tejto príležitosti sa v stredu 8. apríla 2015 konala na
Hviezdoslavovom námestí slávnostná spomienka, ktorej sa zúčastnili priami účastníci 2.
svetovej vojny, zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR, štátnej
správy a samosprávy. Prítomní položili k Pamätníku oslobodenia vence kvetov ako
symbolický prejav úcty a vďaky tým, ktorí zahynuli v boji za slobodu. Rečníci vo svojich
príhovoroch pripomenuli priebeh oslobodenia mesta, ale apelovali aj na to, že hrôzy vojny
sa na našom území nesmú už nikdy zopakovať.
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V dennom centre na ul. Obrancov mieru sa vo štvrtok 23. apríla konalo rokovanie
snemu okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Dolnom Kubíne.
Stretnutia sa zúčastnil aj primátor Roman Matejov. Prítomní na rokovaní volili pracovné
predsedníctvo, mandátovú komisiu, volebnú komisiu a návrhovú komisiu. Vypočuli si aj
správu o činnosti za roky 2012 – 2015, správu o hospodárení a kontrolnej a revíznej
komisie a zároveň si naplánovali úlohy na ďalšie obdobie. Rokovanie sa konalo po troch
rokoch.
Vo štvrtok 23. apríla sa na pôde dolnokubínskej radnice stretli zástupcovia
Združenia miest a obcí Dolnej Oravy. Vypočuli si informácie zo zasadnutia Rady
Združenia miest a obcí Slovenska, Okresného úradu v Dolnom Kubíne a informatívnu
správu z Rady ZMODO podal jej nový predseda Ján Kamas. Na rad sa dostali aj informácie
Agentúry pre regionálny rozvoj SEVER Dolný Kubín.

Mesto Dolný Kubín si vo štvrtok 30. apríla pripomenulo Sviatok práce a 11.
výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Slávnostný program
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prebiehal na Námestí slobody pred budovou Mestského kultúrneho strediska. V úvode
podujatia sa občanom prihovoril primátor Roman Matejov, neskôr dostali slovo
zástupcovia politických strán. O hudobnú zábavu sa postarala spevácka folklórna skupina
Orava a hudobné zoskupenie pod taktovkou rodiny Batunovcov z Kňažej.

V nedeľu 10. mája Hviezdoslavovo námestie zaplnili ľudia, na oslavách Dňa
rodiny. Rodičia a ich ratolesti sa mohli spoločne zabaviť a vyskúšať šťastie v tímových
súťažiach s rozprávkovým motívom. Nechýbal Spiderman, Snehová kráľovná ani Máša a
Medveď. Hoci počasie podujatiu moc neprialo, organizátori sa nenechali dažďovými
prehánkami odradiť. Rodina musí predsa vedieť fungovať za každého počasia.
Tibor Spitz, rodený Dolnokubínčan, ktorý prežil holokaust, navštívil tento týždeň
svoje rodné mesto. Dôvodom bola predpremiéra dokumentárneho filmu Portrét
Tibora Spitza v MsKS v nedeľu 24. mája 2015. Podujatie zorganizoval Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. v Dolnom Kubíne v spolupráci s mestom. 43 minútový dokument o
jednom z mála zachránených Kubínčanov nakrútilo Torontské divadlo v rámci série
Portrétov úspešných Slovákov žijúcich vo svete.
Tibor Spitz, technický vynálezca, maliar a sochár, žije už dlhé roky v Kingstone v
USA. Vo filme rozpráva o svojom detstve, keď jeho život visel na vlásku, o študentských
časoch, či o svojej vedeckej kariére.
Na stretnutí v MsKS bola aj manželka Tibora Spitza Noemi spolu s Dušanom
Tóthom a Valériou Tóthovou, ktorí pracovali na dokumentárnom filme. Po premietaní sa
návštevníci presunuli do stálej židovskej expozície v MsKS, kde stretnutie pokračovalo
besedou.
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Vo štvrtok 28. mája do Dolného Kubína zavítal premiér Róbert Fico. Svoju
pracovnú cestu začal na pôde Obchodnej akadémie. Študentom prednášal na tému
Slovensko a Európska únia. V poobedňajších hodinách kroky predsedu vlády viedli do
Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou, kde sa oboznámil s novinkami na jednotlivých
oddeleniach. Premiéra počas návštevy sprevádzal aj žilinský župan Juraj Blanár.
Od štvrtka 30. júla 2015 zdobia priečelie budovy niekdajšej synagógy repliky
Mojžišových tabúľ. V minulosti boli na synagóge umiestené aj Mojžišove kamenné tabule
s Božími prikázaniami, ale v období holokaustu boli zo synagógy zhodené a zničené. Nové
sú vyrobené z čierneho mramoru a text je s pozlátenými písmenami, tak ako si ich starší
občania pamätajú. Tabule boli zaplatené zo sponzorských príspevkov, sú vysoké 1,2 metra
a 1 meter široké. Verejnosti boli odhalené v septembri minulého roka počas kajúcnej
tryzny. Počas prípravných prác však na staviteľov čakalo veľké prekvapenie. Po odkrytí
prvých vrstiev omietky našli spodnú časť, približne jednu tretinu z celkovej veľkosti
oboch tabúľ. Jasne viditeľný hebrejský text na ľavej tabuli odkazuje na 9. a 10. božie
prikázanie, tabuľa na pravej strane hovorí o 3. a 4. božom prikázaní. Obe tabule boli z
priečelia budovy znesené a čaká ich reštaurovanie. Potom sa pravdepodobne vystavia v
Expozícii židovskej kultúry v MsKS.
V Dolnom Kubíne žila pred vojnou významná židovská komunita. Mali svojho
rabína, synagógu, cintorín a pre deti školu. Synagóga bola postavená priamo na námestí,
cintorín sa nachádza neďaleko historického centra. Patrí medzi väčšie cintoríny a na
požiadanie je otvorený pre verejnosť. Židia a kresťania žili v minulosti v zhode a
tolerancii. Najväčšiu tragédiu zažilo židovské obyvateľstvo počas holokaustu. V dňoch 5.
6., 26. 7. a 31. 7. 1942 bolo z Dolného Kubína deportovaných 93 rodín do nemeckých
vyhladzovacích táborov. Dnes sa v meste už nikto nehlási k židovskej národnosti a
vierovyznaniu. Dňa 1. novembra 1990 na Deň zmierenia vtedajší prezident Václav Havel
počas návštevy Dolného Kubína slávnostne odhalil pamätnú tabuľu obetiam holokaustu
na budove bývalej synagógy.

39

Mesto Dolný Kubín, Okresný úrad Dolný Kubín, Oblastný a Mestský výbor SZPB,
Armáda Slovenskej republiky a politické a spoločenské organizácie si v sobotu 15. augusta
pripomenuli 71. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. V
dopoludňajších hodinách sa začal oficiálny celodenný program pre verejnosť pri pomníku
SNP na mieste niekdajších kasární. Slávnostné prejavy predniesli zástupca primátora
PhDr. Jozef Šimek a za SZPB Ján Mihál. Kolóna bojovej techniky sa následne presunula cez
Bysterec na Gäceľ, kde program osláv pokračoval galaprogramom Čestnej stráže
prezidenta Slovenskej republiky, ukážkou útoku mechanizovaného družstva Armády SR a
rekonštrukciou bojov z obdobia SNP na Orave v réžii dolnokubínskeho Klubu vojenskej
histórie.

Dňa 19. 8. 2015 sa uskutočnil zájazd členov dolnokubínskej Miestnej
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku do Poľska na pozvanie Poľskej únie
dôchodcov a invalidov z Limanovej. Zájazd mal dva základné ciele: návštevu najstaršej
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soľnej bane v Európe v meste Bochnia a spoločenské posedenie s členmi limanovských
seniorských organizácií.
Dvojhodinová prehliadka soľnej bane v hĺbke 200 m pod zemou s podrobným
odborným výkladom bola pre účastníkov zájazdu veľkým zážitkom. Priblížila im históriu
bane (baňa v Bochni bola v prevádzke nepretržite v rokoch 1248 až 1990), jej majiteľov,
náročnú prácu baníkov, ako aj dôvtipné jednoduché stroje na ťažbu.
Poľskí priatelia z Limanovej na poobedie a večer zorganizovali spoločenské
posedenie pri hudbe a tanci s tradičným poľským občerstvením v obci Szyk. Hlavný
organizátor podujatia, pán Krzysztof Jaworski, pripravil stretnutie účastníkov zájazdu z
MO JDS v Dolnom Kubíne so 150 členmi seniorských organizácií v Limanovej. Spoločne
oslávili 80. narodeniny p. Franciszka Lupa, dlhoročného organizátora seniorského života v
Limanovej, ktorý mal veľký podiel na vzájomnej spolupráci obidvoch miest. Počas
stretnutia sa spievali spoločné piesne, vládla dobrá nálada, až bolo nakoniec zaťažko sa
rozlúčiť.
Na základe pozvania starostu mesta Pelhřimov Ing. Františka Kučeru sa delegácia
mesta Dolný Kubín vedená primátorom Mgr. Romanom Matejovom dňa 5.9. 2015
zúčastnila osláv tradičných Pelhřimovských dožinkov. Hlavným cieľom návštevy bolo
prezentovať záujem nášho mesta na pokračovaní veľmi dobrých vzťahov s partnerským
mestom v oblasti kultúry, školstva, cestovného ruchu či sociálnych vecí aj po zmene na
poste starostu Pelhřimova po posledných komunálnych voľbách.
Veľký úspech medzi divákmi zaznamenala spevácka folklórna skupina Orava ako hlavný
hosť kultúrneho programu dožinkov.
V sobotu 5. septembra sa prišli Kubínčania zabaviť na Brezovec. V rámci akcie pod
názvom „Sused poď von“ boli pripravené rôzne atrakcie: turnaj vo vodnom futbale,
maľovanie na tvár či hudobné vystúpenia. Najbližšie je na amfiteátri na Brezovci
naplánované letné kino. Premietať sa bude film Pridaj ruku k dielu.
Predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja v pondelok 7. septembra 2015 v
Dolnom Kubíne predstavili návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
župy pre roky 2014 až 2020. Ide o kľúčový dokument, ktorého obsah je dôležitý najmä
pre čerpanie peňažných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Podujatia sa zúčastnili zástupcovia dolnooravských obcí.
Vo štvrtok 10. septembra vo večerných hodinách na dolnokubínskej radnici opäť
privítali vzácnu návštevu. Do Dolného Kubína pricestoval veľvyslanec Čínskej ľudovej
republiky v Slovenskej republike J. E. Pan Weifang. O priateľské prijatie na Mestskom
úrade sa postaral primátor Roman Matejov spolu s ďalšími zástupcami mesta.
Návštevy veľvyslancov mávajú zvyčajne zdvorilostný charakter. Veľvyslanec Pan Weifang
však zbúral všetky mýty o formálnosti a do Dolného Kubína prišiel s viacerými veľmi
konkrétnymi návrhmi spolupráce. Záujem je najmä o obchodné príležitosti čínskych
investorov, výmenu študentov v rámci letných táborov, organizovanie spoločných
kultúrnych a športových podujatí, ale odznela i možnosť partnerských vzťahov s čínskym
mestom Baoding.
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„Mali by sme sa viac usilovať o budovanie vzťahov. O Slovensko má záujem veľa čínskych
investorov. Verím, že moja návšteva pomôže naštartovať spoluprácu aj vo vašom meste,“
uviedol čínsky veľvyslanec.

V sobotu 3. októbra 2015 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v
Dolnom Kubíne uskutočnilo 15. celoslovenské stretnutie rodu Kováčikovcov.
V piatok 23. októbra sa pri penzióne Koliba stretli dobrovoľní hasiči z 38 obcí z
okresu Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Konalo sa tu
slávnostné odovzdávanie protipovodňových vozíkov. Obciam do protipovodňovej
výbavy pribudla osvetľovacia technika, mobilné povodňové bariéry, kalové čerpadlo,
náradie, generátor elektrickej energie a plávajúce čerpadlo. Jeden vozík poskytuje
mobilné bariéry v celkovej dĺžke 40 metrov. Slávnostného odovzdania protipovodňových
vozíkov sa zúčastnil minister vnútra Róbert Kaliňák, predseda ŽSK Juraj Blanár aj
primátor Dolného Kubína Roman Matejov.
V Dolnom Kubíne sa 30. 10. 2015 konala Spomienková slávnosť k 25. výročiu
odhalenia pamätnej tabule na bývalej synagóge spojená so slávnostným odhalením
Mojžišových tabúľ. Spomienkovú slávnosť zorganizovalo mesto Dolný Kubín v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom. V príhovoroch vystúpili Roman Matejov, primátor
mesta Dolný Kubín, Ján Bencúr a Milan Galanda, organizátori a pamätníci udalostí
odhalenia pamätnej tabule na synagóge v roku 1990 prezidentom Václavom Havlom,
Pavol Strežo, hlavný organizátor spomienkovej slávnosti a smútočných tryzien v Dolnom
Kubíne a Zuzana Kubačková, zborová dozorkyňa z Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.
v., Dolný Kubín.
Účastníci spomienkového stretnutia spomínali na udalosti pred 25 rokmi, kedy 1.
novembra 1990 na Deň zmierenia vtedajší prezident Václav Havel počas návštevy
Dolného Kubína slávnostne odhalil pamätnú tabuľu obetiam holokaustu na budove
bývalej synagógy. Po 25 rokoch od tejto udalosti boli na budove synagógy odhalené
Mojžišové tabule s Desatoro Božími prikázaniami.
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Peter Sagan si so svojou Katkou zvolili za svoj výnimočný deň magický dátum 11.
11. Sobáš, ktorý mal pôvodne ostať v utajení, sa konal v rodisku nevesty, v Dolnom
Kubíne. Svoju lásku spečatili v rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.
Už niekoľko hodín pred samotným obradom sa pred kostolom začali zhromažďovať davy
fanúšikov. Čím bližšie bolo k poludniu, tým viac hustli aj zástupy ľudí, ktorí netrpezlivo
vyčkávali. Na mladomanželov sa prišli pozrieť stovky ľudí z celého Slovenska.
Aktuálny majster sveta v cyklistike sa na obrad nechal doviezť v zelenom
veteránovi a nevesta zas v bielom. Cez davy ľudí mali problém sa vôbec dostať do kostola.
Zasahovať museli aj ochrankári. Ten, kto ich napokon videl, mal veľké šťastie.
Do kostola mohli pochopiteľne vojsť len pozvaní hostia. Ostatní museli čakať von.
Po obrade nasledovali dlhé gratulácie a potom už mladomanželia odišli do Oravského
Podzámku na svadobné fotenie a odtiaľ oslavovať do Vysokých Tatier.
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11. november si ľudia na celom svete pripomínajú ako Deň vojnových veteránov.
Práve v tento dátum pred 97 rokmi skončila prvá svetová vojna. Členovia Zväzu vojakov
SR spolu s primátorom Romanom Matejovom si tak v tento deň uctili obete vojny, aj 34
padlých veteránov z Dolného Kubína. Symbolom tohto dňa sa stali červené kvety vlčieho
maku, ktoré členovia Zväzu vojakov SR s primátorom položili k pamätníkom prvej
svetovej vojny. Tie sa v Dolnom Kubíne nachádzajú na dvoch miestach na priečelí radnice
a vo vstupnej časti evanjelického kostola.
V sobotu 14. novembra v obradnej sieni slávnostne uvítal do života primátor
mesta Mgr. Roman Matejov najmenších Dolnokubínčanov. Do pamätnej knihy mesta tak
pribudlo ďalších sedem mien.
Dolnokubínska mládež sa v utorok 8. decembra 2015 zúčastnila výchovného
predstavenia s protidrogovou tematikou. Divadelná inscenácia s názvom „The Dark
Trip“ alebo Cesta do tmy je určená pre všetkých teenagerov. Autorom hry a zároveň jej
jediným hercom je 33-ročný absolvent VŠMU Martin Žák, ktorý netradičným spôsobom
odohral svoj vlastný príbeh drogovej závislosti.
Podujatie pre mladých ešte pokračovalo vo večerných hodinách diskusiou a
hudobným programom. Celá akcia bola realizovaná s finančnou pomocou Ministerstva
zdravotníctva ako podpora protidrogových aktivít.
Mesto Dolný Kubín v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v
Dolnom Kubíne zorganizovalo v stredu 9. decembra 2015 ďalšiu preventívnu akciu.
Tento raz bola určená pre žiakov Cirkevnej spojenej školy na sídlisku Bysterec. Hlavné
témy prednášky sa týkali kriminality mladých, šikany, nástrahy internetu a pravidiel
cestnej premávky pre chodcov. Mesto Dolný Kubín organizuje preventívne akcie určené
pre mládež a seniorov v rámci projektu Prevencia kriminality.
V dňoch 10. - 11. 12. 2015 sa v Tatranskej Štrbe konal snem Združenia náčelníkov
obecných a mestských polícií Slovenska, ktorého súčasťou bolo aj oceňovanie
príslušníkov obecných a mestských polícií, ktorí svojím konaním počas výkonu služby
v roku 2015 prispeli k záchrane ľudského života. Jedným z nich bol aj príslušník Mestskej
polície Dolný Kubín Mgr. Igor Čerňan, ktorý 21.02. 2015 pomohol zranenému 21-ročnému
mladému mužovi z Dolného Kubína, ktorý sa pri rieke Orava v Dolnom Kubíne pokúsil o
samovraždu. Mgr. Čerňan mu poskytol predlekársku prvú pomoc a udržiaval s ním
verbálny kontakt až do príchodu rýchlej zdravotníckej pomoci.
Vďaka modernizácii varovného systému už v Dolnom Kubíne nepočuť skúšky
sirén. Húkanie, ktoré Kubínčanov vyrušilo na pravé poludnie vždy druhý piatok v mesiaci,
utíchlo na konci roka 2014. Od januára 2015 sa skúška sirén spúšťa tichým chodom.
Výnimkou sú iba mesiace jún a december, kedy je zo zákona na celom Slovensku potrebné
urobiť ostrú skúšku.
V stredu 23. decembra navštívili dolnokubínsku radnicu kubínski skauti z 53.
zboru Gentiana Dolný Kubín, aby primátorovi Romanovi Matejovovi odovzdali
betlehemské svetlo pre mesto Dolný Kubín.
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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.
V roku 2015 pribudlo v evidencii obyvateľstva 191 malých Dolnokubínčanov, čo
je o osem viac, ako tomu bolo v roku 2014. V poslednom období badať pri výbere mena
novorodenca silný návrat k tradičným slovenským menám, dolnokubínskym mamičkám a
oteckom sa najviac páčili mená Kristína a Michal. Rodičia ich v rodnom liste zapísali
piatim dcéram a ôsmim synom. Štyri dievčatá budú nosiť rovnaké meno ako patrónka
nášho mesta Katarína. Medzi rovesníčkami z minulého roku sa trikrát objavili mená
Eliška, Viktória, Dominika, Barbora a Natália. U chlapcov sa na druhom mieste v
popularite uchytilo meno Tomáš, celkom šesťkrát. V zozname občanov mesta zároveň
pribudlo päť nositeľov mužského mena Dávid.
K 31. decembru 2015 mal Dolný Kubín 18 768 obyvateľov. Do manželského stavu
vlani vošlo 126 párov. V štatistike úmrtí figuruje údaj 140 občanov.
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3. Kultúrno-spoločenský život
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Oravská galéria 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. Zbierky Oravskej
galérie sú v rámci slovenských galerijných zbierok ojedinelé z hľadiska rozsahu,
diferencovanosti i kvality a majú nadregionálny význam.
Riaditeľkou galérie bola v roku 2015 PhDr. Eva Ľuptáková.
Činnosť galérie bola zabezpečená finančným príspevkom od zriaďovateľa, príjmom
z predaja služieb a tovarov, príjmom z prenájmu a reklamy, z dotácie dotačného systému
MK SR a dotácie Nadačného fondu Kia Motors Slovakia, zo sponzorských príspevkov a
darov výtvarných diel.
Zbierkový fond galérie bol v sledovanom roku doplnený o 61 kusov výtvarných
diel v celkovej hodnote 45 820,- EUR, z toho darom 24 ks v hodnote 20 950,- EUR a kúpou
37 ks v hodnote 24 870,- EUR, ktoré rozšírili zbierky starého umenia, slovenského
výtvarného umenia 20. - 21. storočia a insitného umenia. Zbierkový fond galérie k
31.12.2015 predstavoval 8 477 kusov výtvarných diel, ako celok patril k najhodnotnejším
na Slovensku.

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis vyhlásil v roku 2015 výzvu na
predkladanie projektov v grantovom programe Región kultúrne. Oravská galéria bola
úspešná v získaní dotácie na vydanie bedekra Oravská galéria - cesty za výtvarným
umením. Z piatich žiadostí o dotáciu z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR
ministerstvo podporilo štyri v celkovej výške 24 tis. EUR. Projekty boli dofinancované z
prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja sumou 6 665,- EUR, z vlastných príjmov
a iných zdrojov. Prvý podporený projekt bol zameraný na realizáciu výstavy Bohuša
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a Moniky Kubinských, druhý na nákup malieb Laca Terena a Lucie Tallovej, tretí na
komplexné reštaurovanie sakrálneho obrazu s námetom ukrižovania a štvrtý na vydanie
publikácie s názvom „Rezervované pre budúcnosť – 50 rokov Oravskej galérie“, ktorá
zhodnotila polstoročnú činnosť a pôsobenie Oravskej galérie ako kultúrnej inštitúcie s
nadregionálnym významom. Obsahuje odborné štúdie a texty PhDr. Evy Ľuptákovej, PhDr.
Jiřího Langera, CSc., Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovíta Petránskeho, DrSc. a Mgr. Dagmar
Adamusovej. Publikácia popisuje okolnosti vzniku galérie, jej smerovanie od prvotného
pôsobenia v oblasti záchrany hnuteľných i nehnuteľných kultúrnych pamiatok, budovanie
jej odbornej profilácie, formovanie zbierok, vytváranie expozícií, výstavnú dramaturgiu a
ďalšie odborné činnosti. Súčasťou publikácie je rozsiahly obrazový materiál, ktorého
ťažisko spočíva v reprodukciách vybraných diel zo zbierok Oravskej galérie.

V roku 2015 si Oravská galéria pripomenula 50. výročie svojho založenia, pri
tejto príležitosti usporiadala vo svojich priestoroch 12 výstav slovenského výtvarného
umenia. Päť výstav vzniklo v spolupráci s inými galériami: Janko Alexy v spolupráci s
Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Nikolaj Feďkovič s
Galériou u Anjela v Kežmarku, Monika a Bohuš Kubinskí v spolupráci s Galériou Jána
Koniarka v Trnave, Ján a Boris Kudličkovci s Tatranskou galériou v Poprade a celoživotné
dielo rómskeho insitného maliara Jánosa Balázsa, narodeného v Dolnom Kubíne,
predstavilo Múzeum Bélu Dornayho v Šalgótarjáne v spolupráci s Maďarským inštitútom.
Uvedenie publikácií Rezervované pre budúcnosť a Karol Baron – KABALA bolo spojené so
slávnostnou vernisážou troch výstav z vlastných zbierok, ktorými galéria predstavila
svoju akvizičnú činnosť z rokov 1995 - 2015 a reštaurovanie zbierkových predmetov, a
tým zavŕšila jubilejný rok.

47

V rámci kultúrno-vzdelávacej a prezentačnej činnosti galéria usporiadala 200
podujatí. Expozície, výstavy a podujatia Oravskej galérie navštívilo 60 319 návštevníkov.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne je príspevkovou
organizáciou Žilinského samosprávneho kraja. V zmysle zriaďovacej listiny pôsobí ako
regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej
územnej pôsobnosti slobodný prístup k informáciám všetkým občanom.
Riaditeľom Oravskej knižnice bol promovaný historik Peter Huba.
Na základe zriaďovacej listiny plní knižnica funkciu verejnej mestskej knižnice pre
mesto Dolný Kubín, keď v roku 2015 až 68,76 % tvorili čitatelia z radov občanov mesta.
Plnenie prioritných úloh knižnice v roku 2015:
Udržať úroveň hlavných ukazovateľov v oblasti zabezpečovania informačných
zdrojov, počte používateľov a počte výpožičiek.
Plnenie: V oblasti zabezpečovania informačných zdrojov sa situácia v roku 2015 zlepšila,
do fondu bolo získaných 2 207 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 16 725,80 EUR.
Na nákup knižničného fondu bolo vynaložených 13 751,93 EUR, pričom 55 % financií bolo
získaných z mimorozpočtových zdrojov. Významným zdrojom doplňovania knižničného
fondu sú aj dary od fyzických a právnických osôb, z počtu všetkých získaných knižničných
jednotiek predstavovali dary podiel 29 %.
V roku 2015 sa v knižnici zaregistrovalo 3 281 používateľov, z toho 922 do 15 rokov.
Oproti predchádzajúcemu roku sa celkový počet zaregistrovaných používateľov zvýšil o
100. Oravská knižnica sa napriek celospoločenskému poklesu záujmu o čítanie snaží
stabilizovať počet registrovaných používateľov aj formou zápisu vybraných kategórií
používateľov bez zaplatenia členského poplatku.
V hodnotenom období bolo celkovo realizovaných 248 340 výpožičiek, čo je o 28 190 viac
ako v predchádzajúcom roku. Nárast výpožičiek však súvisí aj s tým, že údaje sú
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porovnávané s rokom, kedy bola knižnica z dôvodu výstavby a rekonštrukcie budovy pre
verejnosť tri mesiace zatvorená.
Rekonštrukcia budovy
Plnenie: V roku 2014 bola zrealizovaná prístavba novej budovy knižnice, zateplenie a
interiérové stavebné úpravy starej budovy, ako aj vybudovanie letnej čitárne. Nový výťah
zabezpečil bezbariérový prístup používateľov na oddelenia a do spoločenskej miestnosti.
V prvej polovici roka 2015 boli dokončené stavebné práce na rekonštrukcii kancelárskych
priestorov 3. NP v celkovej výške 5 000,- Eur a výroba a montáž žalúzií do novej budovy
vo výške 2 500,- EUR. Došlo tiež k dispozičným úpravám skladových priestorov a
presťahovaniu knižných depozitov z prenajatých priestorov do hlavnej budovy.
Z dôvodu značnej korózie a havarijného stavu strešnej krytiny na hlavnej budove bola
v roku 2015 zaslaná žiadosť zriaďovateľovi o pridelenie finančných prostriedkov na
riešenie tejto situácie.

Rozvoj cezhraničných kontaktov
Plnenie: V predchádzajúcom období sa cezhraničné kontakty realizovali prostredníctvom
spoločných cezhraničných projektov, ktoré boli spolufinancované EÚ. V priebehu roka
2015 bol refundovaný projekt v rámci programu OP Cezhraničná spolupráca PL – SR
projekt „Vzájomné kultúrne inšpirácie tradične a inovatívne“ vo výške 11 523,67 EUR, čím
bola refundácia tohto projektu ukončená.
V roku 2015 nebola vyhlásená relevantná výzva, v rámci ktorej by knižnica mohla podať
ďalšie žiadosť o FP.
V rámci rozvoja cezhraničných slovensko-poľských vzťahov knižnicu navštívili pracovníci
verejnej knižnice z mesta Lublin.
Získavanie mimorozpočtových zdrojov
Plnenie: V roku 2015 boli realizované realizovali 4 projekty podporené z dotačnej schémy
Ministerstva kultúry SR (nákup techniky, nákup fondu, podpora kultúrno-výchovnej
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činnosti a kultúrne poukazy) a ďalšie 2 projekty boli v procese schvaľovania (kultúrne
poukazy, podpora čítanie detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením).
Bez podpory ostali projekty Nadačného fondu Kia Motors a Nadácie Orange a
Hodiny deťom. Do programu Slovenskej asociácie knižníc – Partnerstvo alebo Spojme
svoje sily bola zaslaná žiadosť o úhradu účastníckeho poplatku na vyškolenie trénera
pamäti, ktorá bola podporená.
Skvalitňovanie on-line služieb
Plnenie: Oravská knižnica využíva knižnično-informačný systém Clavius,
spolufinancovaný Európskou úniou a uvedený do prevádzky v roku 2012, ktorý
kvalitatívne zlepšil činnosť knižnice po odbornej stránke, priniesol nové moduly a
umožnil zasielanie predupomienok, upomienok a informácií o dostupnosti dokumentov
elektronickou formou. Používatelia ocenili nové možnosti pri vyhľadávaní literatúry v online katalógu a vstupe do svojho konta.
Zapojenie sa do benchmarkingu
Plnenie: Oravská knižnica sa v roku 2012 prvýkrát zapojila do merania a hodnotenia
svojich výkonov prostredníctvom benchmarkingu s Knihovnou B. B. Buchlovana v
Uherském Hradišti. Pri porovnaní dosiahnutých ukazovateľov za rok 2014 sa
najvýraznejší rozdiel v neprospech dolnokubínskej knižnice prejavil v prírastku
knižničných jednotiek, finančných prostriedkov na nákup fondu a počtu dochádzajúcich
periodík.
Porovnanie základných štatistických ukazovateľov:
- objem finančných prostriedkov, ktoré boli použité na nákup kníh v prepočte na 1
obyvateľa: Uherské Hradiště – 1,81 EUR, Dolný Kubín – 0,43 EUR
- % registrovaných používateľov z populácie: Uherské Hradiště – 33,41, Dolný Kubín –
16,38
- počet výpožičiek na registrovaného používateľa: Uherské Hradiště – 44,66, Dolný Kubín
– 69,21
Oravská knižnica dosiahla výrazne vyššie výkony v počte realizovaných podujatí na 1000
obyvateľov: Uherské Hradiště – 17,65, Dolný Kubín – 43,30 a v % získaných dotácií
Uherské Hradiště – 3,05, Dolný Kubín – 28,47.
Pri porovnaní výkonov so slovenskou regionálnou knižnicou v meste s obdobným počtom
obyvateľov (Rožňava) dosiahla Oravská knižnica lepšie výsledky v základných
ukazovateľoch - v registrovaných používateľoch a výpožičkách, ako aj v počte podujatí a
získavaní dotácií a grantov. Knižnica v Rožňave poskytovala viac on-line služieb, mala viac
študijných miest a internetových staníc a väčšiu plochu pre používateľov.
Účelom benchmarkingu je lepšie poznanie fungovania organizácie, uvedomenie si
vlastných kvalít i rezerv v kvalitatívnom i kvantitatívnom zlepšovaní práce.
Realizácia významných celoslovenských a regionálnych aktivít
Plnenie: 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!“, celoslovenská putovná výstava „Veľké literárne
Osmijankovo stopovanie“, maratón čítania „Čítajme si“, „Zlatá rybka“ – detská kniha roka,
súťaž v písaní dialógov „Poď s nami na TED“. V roku 2015 sa knižnica zapojila do projektu
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Knihobežník, ktorého iniciátorom je vydavateľstvo Martinus. Zámerom projektu je
ponúknuť vo verejných priestoroch a dostupných miestach tisícky kníh, ktoré si môžu
záujemcovia voľne zobrať, prečítať ich, napísať na web stránke projektu vlastný príbeh ku
knižke a po prečítaní ju zas ponechať na inom mieste pre ďalších čitateľov.
Knižnica je organizátorom súťaže Kniha Oravy, v ktorej verejnosť prostredníctvom ankety
vyberá najzaujímavejšiu knižnú publikáciu s regionálnou tematikou. V spolupráci s
mediálnym partnerom MY - Oravské noviny vyhlásila 12. ročník regionálnej súťaže
školských časopisov základných škôl Najlepší školský časopis a v roku 2015 bola aj
realizátorom krajského kola literárno-vedomostnej súťaže Knižný vševedko.
Rozvíjať aktivity v oblasti kultúrno-výchovnej a komunitnej činnosti
Plnenie: Knižnica v roku 2015 realizovala 951 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. Rozsiahla je aj
spolupráca s občianskymi združeniami, kultúrnymi inštitúciami, a regionálnymi médiami
na realizácií kultúrno-spoločenských aktivít, ako aj podpora klubovej činnosti.

Skvalitňovať služby znevýhodneným používateľom a seniorom
Plnenie: 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 MŠ pri
Detskom oddelení Dolnooravskej nemocnice MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne a
Centrom chráneného bývania v Dolnom Kubíne.
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Knižnica sa stala v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v
Levoči miestom, kde budú znevýhodneným používateľom poskytnuté služby v súvislosti s
registráciou do digitálnej knižnice a pomoc pri sťahovaní zvukových kníh vo formáte MP3.
Knižnica má záujem prispieť k vytváraniu podmienok na aktívne starnutie, z tohto dôvodu
absolvovala pracovníčka knižnice akreditovaný vzdelávací program Kognitívna aktivizácia
seniorov v Centre MEMORY v Bratislave, čo umožní realizovať v ďalších rokoch
pravidelné tréningy pamäti pre používateľský skupinu seniorov.
Výber z najdôležitejších podujatí Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v roku
2015:
Rok Ľudovíta Štúra (január – december 2015)
200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra si knižnica pripomenula sériou podujatí, ktoré boli
zamerané nielen na život a dielo Ľudovíta Štúra, ale aj ďalších významných predstaviteľov
štúrovskej generácie s osobitným zreteľom na štúrovcov z Oravy. Pri tejto príležitosti
knižnica vydala a čitateľskej verejnosti predstavila knihu autora Petra Hubu Liečiteľ tela i
duše Baltazár Demian. V priestoroch spoločenskej miestnosti bola celoročne sprístupnená
výstava Ľudovít Štúr a Orava. Pre žiakov základných škôl boli priebežne realizované
tematické podujatia Štúrovci, Život a doba Ľudovíta Štúra, Dejiny spisovnej slovenčiny,
Literárny cestopis Oravy. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc
pripravila Oravská knižnica v spolupráci so školskou knižnicou ZŠ J. Matúšku program
Keď Štúr a jeho družina menili Slovensko, ktorý tvorili tematické podujatia, prednášky
a tvorivé dielne pre žiakov 2.-6. ročníka. Aktivity Roku Ľudovíta Štúra vyvrcholili
konferenciou Ľudovít Štúr a Orava, ktorú usporiadali Oravská knižnica A. Habovštiaka,
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Dolnom Kubíne,
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne a
Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne.
Už som prvák, už si čítam sám (január – december 2015)
Desiaty 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. Zapájajú sa do neho triedne kolektívy verejných
škôl, cirkevnej a súkromnej základnej školy v meste Dolný Kubín. Žiaci sú motivovaní
k čítaniu počas pravidelných mesačných návštev v knižnici (od októbra do júna)
prostredníctvom tematických podujatí, hlasného čítania a práce s literárnym textom.
Účastníci projektu získavajú bezplatné členstvo v knižnici a sú kráľom Rozprávkovej ríše
pasovaní na rytierov pekného slova. Projekt ukončuje zábavno-súťažné dopoludnie
spojené so zapečatením šlabikára a odovzdaním symbolického kľúča k otváraniu knižiek.
Na podujatie nadväzujú celoročné projekty na podporu čítania určené žiakom 2. – 4.
ročníka ZŠ Druháci, Tretiaci a Štvrtáci v knižnici. Jednotlivé aktivity tvoria prednášky na
rôzne témy, tvorivé dielne, dramatizácia, hlasné, tiché a zážitkové čítanie, rozvíjanie
schopnosti čítať s porozumením a samostatná práca žiakov s literárnym textom.
Celoslovenská putovná výstava Osmijankovo veľké literárne stopovanie. Od 12.
februára 2015 bola v OK AH slávnostne otvorená a verejnosti sprístupnená do konca
marca celoslovenská putovná výstava z najoriginálnejších prác súťažiacich detí
celoslovenskej čitateľskej súťaže 10. ročníka Čítame s Osmijankom – Pridaj sa aj ty!
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Týždeň slovenských knižníc – TSK (23.3.2015 – 28.3.2015)
Oravská knižnica počas Týždňa slovenských knižníc zorganizovala 41 podujatí pre
verejnosť,najzaujímavejšie podujatia:
Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie organizované na podporu čítania detí

Bezplatný zápis za čitateľov knižnice a pasovanie rytierov pekného slova
S veľkým záujmom čitateľskej verejnosti sa stretla beseda s úspešnou autorkou Darinou
Hamarovou, ktorá predstavila svoju knižnú novinku Životom nekráčam sama, inšpirovanú
jej životným príbehom.
Program TSK obohatilo regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín (IV. a V. kategória) v rámci Kubínskych
divadelných dní.
Kampaň Jedna kniha ročne (knižnici), do ktorej sme sa zapojili počas TSK 2013,
pokračovala počas celého r. 2015.
Noc literatúry (13.5.2015)
Druhý ročník medzinárodného projektu, ktorého autorom je České centrum, sa uskutočnil
naraz v Bratislave, Modre, Senci, Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Štiavnici, Košiciach,
Banskej Bystrici, Nitre a Dolnom Kubíne. V každom meste sa čítali rovnaké úryvky z
najnovších prekladov európskych autorov vybraných zahraničnými kultúrnymi inštitútmi
združenými pod EUNIC. V Dolnom Kubíne iniciovalo podujatie Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava. Počas jedného večera si mohli účastníci vypočuť umelecké slovo na
zaujímavých miestach, v ktorých sa s čítaním kníh bežne nestretnú. Čítalo sa z diel Pavla
Vilikovského: Prvá a posledná láska v interpretácií Romana Poláčika, herca umeleckého
súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre v podkroví Oravskej knižnice Antona Habovštiaka,
z knihy od Anneliese Verbeke: Autobus 88 v podaní Angeliky Fogášovej v priestoroch
reštaurácie Marína, z diela Andreia Makineho: Kniha lások, čo trvajú večne, z ktorého v
Oravskej galérii čítal pedagóg, spisovateľ, neprofesionálny divadelník Jaro Broz, v
Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava Oravského múzea z diela Accabadora od Michely
Murgie čítala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková a úryvok Asi Ester od Katji
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Petrowskej v židovskej synagóge interpretovala riaditeľka Mestského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubíne Jana Greššová. Niektorí zo zúčastnených, ktorí absolvovali
všetkých päť miest čítania, mohli vyhrať cenné knižné tituly.

Celé Slovensko číta deťom (1.-7.6.2015 a 1.-6.12.2015)
Nad týždňom hlasného čítania v Slovenskej republike prevzal záštitu prezident SR p.
Andrej Kiska. Počas obidvoch týždňov prebiehali v knižnici podujatia, na ktorých sa nahlas
čítalo deťom. Slávnostný program letného čítania „Poď, budem ti čítať“ sa uskutočnil
2.6.2015 v spoločenskej miestnosti knižnice. Jeho účastníkmi boli žiaci 2. ročníka ZŠ J.
Matúšku v Dolnom Kubíne a žiaci Špeciálnej ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím v
Dolnom Kubíne. Zo svojich obľúbených kníh z obdobia detstva im čítali nielen pani
učiteľky a knihovníčka, ale aj riaditeľ knižnice a spisovateľ Peter Huba. Program bol
obohatený o dramatickú scénku s pesničkami na motívy známej detskej knihy Čin Čin v
podaní žiakov ŠZŠ.
Čítajme si... (18.6.2015)
8. ročník celoslovenskému maratónu čítania detí, ktorého hlavným organizátorom je
Linka detskej istoty UNICEF, spoluorganizátori Slovenská asociácia knižníc, Spolok
slovenských knihovníkov a vydavateľstvo Slovart, svojou účasťou podporila aj Oravská
knižnica. Do čítania Ezopových bájok sa zapojilo 113 návštevníkov, ktorí prispeli k
vytvoreniu nového slovenského rekordu v simultánnom verejnom čítaní detí.
Podmienkou uznania rekordu bolo prečítanie 1 strany z knihy každým účastníkom v čase
od 9,00 do 15,00 hod.
Hviezdoslavov Kubín (18. – 21.6.2015)
Do 61. ročníka knižnica prispela v rámci sprievodného programu autorskými čítaniami a
besedami so spisovateľmi Milanom Richterom a Rudolfom Dobiášom. Aktivity so
spisovateľmi boli realizované v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov v
Bratislave. V priestoroch detského oddelenia sa uskutočnil workshop, na ktorom sa
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súťažiaci v detských kategóriách a ich pedagógovia stretli s členmi hodnotiacej komisia
pre detský prednes.
Jánska noc má čarovnú moc (19.-20.6.2015)
Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Kysucká knižnica v Čadci, Kysucké
múzeum v Čadci, Kultúrne a spoločenské stredisko, Mestská knižnica v Turzovke
pripravili v dňoch 19.–20.6. 2015 v priestoroch skanzenu v Novej Bystrici – Vychylovke
pre dvadsať čitateľov regiónov Oravy a Kysúc nezvyčajné a na program bohaté podujatie.
Deti zažili dramatizáciu rozprávkových príbehov pod názvom Príbehy z plamienka, čítali
Kysucké rozprávky Antona Pajonka a povesti oravských autorov, pálili nočnú vojanu,
svoje čitateľské zručnosti predstavili v reťazi čítania Tajomných príbehov z vláčika, v
tvorivej dielni vyrábali Najlepší
syrový korbáčik, nacvičovali belgický tanec a venovali sa ďalším zaujímavým aktivitám.
Denný čitateľský tábor (júl 2015)
Detské oddelenie v spolupráci s Klubom ručných prác pri OKS Dolný Kubín pripravilo pre
tridsať deti od sedem do dvanásť rokov zaujímavý týždňový denný čitateľský tábor. Práca
s encyklopédiami, atlasmi, čítanie o zaujímavých miestach na Orave, kvízy, súťaže –
čitateľský maratón, dotváranie príbehov a povestí v čitateľských dielňach pod názvom
(Ne)dokončený príbeh, aktivita pod názvom Na postriežke v knižke. Zažili nezvyčajné
stretnutia s povolaniami čašníka, hasiča a spisovateľa, boli aj na celodennom poznávacom
výlete v dolnooravskej dedinke Párnici, kde navštívili Múzeum starých materí, spoznali
čaro modrotlače a užili si aj hry v prírode, navštívili Oravskú galériu a v rámci výtvarných
dielní si vyskúšali prácu s tupou ihlou a tvorili ikebany z vlastnoručne nazbieraných
lúčnych kvetín a rôznych prírodných materiálov.
(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (júl – november 2015)
Projekt, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR, si kládol za cieľ prebudiť u detí záujem o
čítanie, upriamiť ich pozornosť na pôvodnú tvorbu slovenských autorov, zapojiť deti do
aktívneho spoznávania literatúry a regionálnych kultúrnych tradícií, formovať čitateľské
vedomie detí a mládeže prostredníctvom stretnutí s literárnymi tvorcami, kultivovať
literárny vkus a prezentovať edukačnú funkciu literatúry formami príťažlivými pre deti a
mládež. Obsahovú náplň tvorili rôznorodé aktivity, ako sú hodiny hlasného a zážitkového
čítania, čitateľské dielne, tvorivé výtvarné a literárne dielne, zábavno-súťažné aktivity,
séria kultúrno-vzdelávacích podujatí Štúrova družina, súťaž Čítanie s nezábudníkom,
besedy a autorské čítania so spisovateľmi a ilustrátormi Elenou Hidvéghyovou-Yung,
Paulom Yungom, Antonom Laučekom, Zuzanou Jesenskou-Kubicovou, Valentínom
Šefčíkom, Katarínou Ilkovičovou a Margit Garajszki. Pre účastníkov stretnutí s autormi
boli zostavené a vydané knižné záložky s informáciami o autorovi a jeho diele, ktoré slúžili
zároveň ako podpisové karty.
Knižný veľtrh Bibliotéka 2015 (5. - 8.11.2015)
Oravská knižnica bola jednou z regionálnych knižníc, ktoré sa predstavili na 23. knižnom
veľtrhu Bibliotéka 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 2014.
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Udelenie ocenenia Priateľ knižnice (14.12.2015):
Záverečným podujatím pre verejnosť bol program 3 ROKY NA CESTÁCH po Európe,
Rusku, Iráne, Nepále a Indii s cestovateľom, sprievodcom, publicistom a spisovateľom
Tomášom Točekom. Tradičnou súčasťou konca kalendárneho roka je slávnostné udelenie
ocenenia Priateľ knižnice, ktoré je poďakovaním Oravskej knižnice za nezištnú
spoluprácu a priazeň. V tomto roku si ju z rúk riaditeľa knižnice prevzali Ing. Lýdia
Vojtaššáková, šéfredaktorka týždenníka MY Oravské noviny a p. Anna Bakošová, vedúca
folklórneho speváckeho súboru Orava.
Besedy a autorské čítania:
Jozef Banáš (spisovateľ), Rudolf Dobiáš (spisovateľ), Margit Garajszki (spisovateľka),
Darina Hamarová (spisovateľka), Elena Hidvéghyová Yung (poetka, spisovateľka,
prekladateľka), Peter Huba (spisovateľ, historik), Katarína Ilkovičová (ilustrátorka), Pavol
Janiga (účastník protifašistického odboja), Zuzana Jesenská Kubicová (ilustrátorka), Anton
Lauček (spisovateľ, literárny vedec, pedagóg), Juraj Lukáč (grafik, publicista), Anna
Michalcová (spisovateľka), Milan Mikláš (spisovateľ, horský záchranár), Blažena
Mikšíková (spisovateľka), Jaroslav Prokop (účastník protifašistického odboja), Milan
Richter (básnik, spisovateľ, vydavateľ), Valentín Šefčík (básnik), Otília Štepitová
(pedagogička, spisovateľka), Tomáš Toček (cestovateľ, horolezec, spisovateľ), Lýdia
Vojtaššáková (publicistka, redaktorka), Paul T. Yung (spisovateľ, turistický sprievodca).
Uvedenie a prezentácia nových kníh:
Jozef Medard Slovík – Miroslav Knap – Psie modré nebo
Jozef Kaščák – Farby života
Darina Hamarová – Životom nekráčam sama
Peter Huba – Liečiteľ tela i duše Baltazár Demian.
Peter Huba – Kvet šťastia
Vendelín Ťažandlák – S loďami životom
Klubová činnosť knižnice:
Fontána – literárny klub. Vznikol a pri knižnici pôsobí od roku 1999. Členovia klubu sa
stretávajú raz do mesiaca. Stretnutia slúžia na získanie vzájomných kontaktov, ich
súčasťou sú tvorivé dielne, čítanie a rozbory vlastnej tvorby, diskusie o literatúre a umení,
informácie o knižných novinkách, literárnych súťažiach. Svoju tvorbu uverejňujú
v klubových zborníkoch, časopisoch. Pre verejnosť pripravujú autorské čítania v knižnici.
Klub čítajúcich rodičov a ich detí – určený najmladším čitateľom (hlasné čítanie,
prezeranie knižiek a obrázkov, hry a vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihám od
skorého detstva). Klub sa stretáva už jedenásty rok, v súčasnosti v materskom centre
Píšťalka a združení Tulipánik v Dolnom Kubíne. Do centier prichádza koordinátorka
služieb a kultúrno-výchovnej činnosti, spolu si nahlas čítajú, hrajú sa a rozprávajú o
knižkách. Do čítania sa aktívne zapájajú aj rodičia. Členovia klubu môžu knižnicu
navštevovať individuálne, prezenčne si vypožičať a čítať knihy v kútiku pre najmenších na
detskom oddelení. Okrem kníh sú tu k dispozícii hračky a stavebnice.
Mravenisko – klub rodičov a detí, ktorí sa stretávajú v priestoroch detského oddelenia.
Školské kluby detí ZŠ v Dolnom Kubíne navštevujú knižnicu počas školského roka v
popoludňajších i dopoludňajších hodinách. Žiaci sa venujú hlasnému a tichému čítaniu,
pracujú v tvorivých dielňach, hrajú spoločenské hry a súťaže.
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Poľský klub – zriadila Oravská knižnica so zámerom združiť občanov poľskej národnosti
žijúcich v našom regióne a priaznivcov poľskej literatúry a kultúry. Činnosť klubu je
závislá od záujmu jeho členov. Pre všetkých používateľov knižnice, nielen pre členov
klubu, je k dispozícii fond kníh, periodík a audiovizuálnych dokumentov v Poľskej
knižnici, ktorá bola zriadená v spolupráci s OZ Polonus a nachádza sa na náučnom
oddelení.
Výstavy a nástenky:
Výstaviek bolo pripravených 106 a násteniek 41. Výstavky kníh a nástenky pripomínajú
výročia, reagujú na aktuálne problémy a udalosti, predstavujú činnosť knižnice, nové
knihy, propagujú kultúrne podujatia v meste a regióne.
Súťaže a ankety:
V spolupráci s Petit press, a. s. - regionálnym týždenníkom MY - Oravské noviny vyhlásila
knižnica 12. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Najlepší
školský časopis 2015. Celkom sa do súťaže zapojilo 7 časopisov. Porota v zložení: Ing.
Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY Oravské noviny, Peter Huba, riaditeľ
Oravskej knižnice A. Habovštiaka, autor odbornej a krásnej literatúry, Juraj Lukáč –
polygraf, grafik vyhodnotila za najlepší časopis Úsmev z CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom,
na 2. mieste sa umiestnil časopis SUSED Špeciálnej ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím v
Dolnom Kubíne.
Súťaž Kniha Oravy 2014 zorganizovala knižnica v spolupráci s mediálnymi partnermi MY
- Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín. Súťažili publikácie, ktoré vyšli
v r. 2014 a sú s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora v textovej či
obrazovej časti. Knihy nominovali autori, vydavatelia, kníhkupci alebo čitateľská
verejnosť. O ich umiestnení rozhodli čitatelia.
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Do 7. ročníka bolo nominovaných 22 kníh v dvoch kategóriách (beletria 10 publikácií,
odborná literatúra 12 publikácií). Víťazné knihy v 1. kategórii – beletria: 1. miesto: Darina
Hamarová – Životom nekráčam sama, 2. miesto: Jozef Medard Slovík – Psie modré nebo, 3.
miesto: Anton Habovštiak – Najkrajšie oravské povesti. V 2. kategórii - odborná literatúra
sa umiestnili: 1. miesto: Michal Čajka a kol. – Leštiny. Obec a jej obyvatelia, 2. miesto:
Pietro Biblico – Keď potrebuješ radu, 3. miesto: Anna Michalcová a kol. – Slanica (16321950. Srdcia pod vodou).
Oravská knižnica sa aj v školskom roku 2014/2015, po siedmykrát, zapojila do
celoslovenskej čitateľskej súťaže pre deti Čítame s Osmijankom s 11 triedami
dolnokubínskych detí zo ZŠ J. Matúšku, M. Kukučína a Cirkevnej spojenej školy.
Mimoriadnu cenu – tulivak získalo detské oddelenie s deťmi z Klubu pána Osmijanka za
poslanie originálnej fotky z netradičného miesta na čítanie – zo Skrine na tiché čítanie.
Detské oddelenie pripravilo pre deti čitateľskú súťaž Čítame s nezábudníkom. Čitateľskej
súťaže sa v dvoch kategóriách zúčastnilo 226 detí.
Regionálne kolá tradičného literárno-vedomostného kvízu Knižný vševedko boli
realizované v 13 triedach 4. a 5. ročníka ZŠ s účasťou 326 žiakov. Sprievodným podujatím
každého triedneho kola bola aj hovorená bibliografia nových, v súčasnosti najčítanejších
detských kníh. Oravská knižnica usporiadala dňa 4.11.2015 za podpory ŽSK, Krajskej
pobočky SSKK a slovenských vydavateľstiev Albatros a Slovart krajské kolo tejto súťaže.
V spolupráci s internetovým kníhkupectvom Martinus zapojilo detské oddelenie svojich
čitateľov do originálnej súťaže pri tvorbe dialógov medzi ponúknutými 26 knižnými
hrdinami pod názvom: Poď s nami na TED v Bratislave. Na hodinách tvorivého čítania
zapojené deti pracovali na zadanej téme v dvoch častiach: v literárnej tvorili krátke
dialógy troch hrdinov a v druhej časti ich následne vkladali do troch okienkových dialógov
na súťažnej stránke. Za zaslanie najväčšieho počtu dialógov získalo detské oddelenie
knižnice prémiu darčekovú poukážku na nákup kníh v hodnote 100,- EUR.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
Oravské múzeum je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja.
V sledovanom období malo 51 zamestnancov, riaditeľkou bola PaedDr. Mária
Jagnešáková.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne je svojím charakterom a
poslaním regionálne vlastivedné múzeum, ktoré na základe vedeckého prieskumu a
výskumu realizuje systematickú akvizíciu, odbornú ochranu, komplexné odborné
zhodnocovanie, spracovanie a prezentáciu hmotných dokladov vývoja prírody a
spoločnosti so zreteľom na historický región Oravy a život a dielo P. O. Hviezdoslava.
V rámci celoslovenskej špecializácie sa múzeum zameriava na oblasť dokumentácie života
goralov.
Okrem historickej budovy Čaplovičovej knižnice ako svojho sídla má múzeum
ďalších sedem pobočiek a vysunutých expozícií: Oravský hrad v Oravskom Podzámku,
Farbiarsky dom - pamätnú izbu T. H. Florina v Dolnom Kubíne, Pamätný dom Martina
Kukučína v Jasenovej, Expozíciu Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy na Slanej vode v
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Oravskej Polhore, kde sa tiež nachádza expozícia Život a dielo Mila Urbana, Expozícia
Oravskej lesnej železnice Tanečník v Oravskej Lesnej a Expozícia goralskej drevenice
Sedlo Beskyd v Oravskej Lesnej.
Expozície Oravského múzea v roku 2015 navštívilo celkom 221 089 návštevníkov,
z toho najviac Oravský hrad (162 381), Oravskú lesnú železnicu a goralské drevenice
(36 204) a Literárnu expozíciu P. O. Hviezdoslava (6 432). 1 702 osôb navštívilo kultúrnovzdelávacie podujatia múzea.
Zrealizované výstavy v roku 2015:
My, školopovinní, Florinov dom, 9.3.-26.4.2015
70. výročie Druhej svetovej vojny, Florinov dom, 4.5.-19.7.2015
My chytili sme sa do služieb ducha, Expozícia P. O. Hviezdoslava, 24.4.-31.12.2015
My chytili sme sa do služieb ducha, MsKS, 15.6.-22.6.2015
Symboly a tradície Veľkej noci, Expozícia etnografie, Oravský hrad, 1.4.-10.4.2015
Kurucké vojny a ich význam v histórii, kultúre a umení, Citadela Oravského hradu, 1.5.31.12.2015
Ľudové hudobné nástroje na Orave, Expozícia etnografie, Oravský hrad, 1.5.201531.3.2016
Historický detail v súčasnom odeve SŠUV Ružomberok, Thurzov palác, Oravský hrad, 2.7.10.9.2015
Orava - hubársky raj, Florinov dom, 27.7.-20.9.2015
Človek a príroda, Florinov dom, 28.9.-22.11.2015
Háje, lesy, hory, to naše komory, Florinov dom, 30.11.2015-7.2.2016
Symbolika Vianoc, Expozícia etnografie, Oravský hrad, 7.12.2015-8.1.2016
Orawskie farbiarstvo i plociennictwo, Muzeum Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca
Górna, 12.9.-12.11.2015.

Významnú časť činnosti Oravského múzea P. O. Hviezdoslava tvorila okrem
výstavnej činnosti aj činnosť vedeckovýskumná. Riešitelia sa venovali 32 témam:
Drobná sakrálna tvorba na Orave, Kalendárne, rodinné zvyky a obrady, odev na území
severovýchodnej Oravy, Monitoring ľudovej kultúry na Orave – nositelia ľudových
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tradícií, ich šírenie a súčasný trend, Monitoring zemianskej kultúry, Čiastkový výskum
ľudovej kultúry goralských obcí, Sledovanie vývoja hrnčiarskej tvorby v Trstenskej
keramickej dielni, Tradičná architektúra, poľnohospodárstvo a remeslo na území
severovýchodnej Oravy, Súdna prax Oravského panstva, Trestné právo Oravskej stolice,
Dejiny obcí na území severovýchodnej Oravy do roku 1848, Monitoring archeologických
lokalít, Archeologická zbierka Mikuláša Kubínyiho, Renesančná architektúra na Orave,
Pravek severovýchodnej časti Oravy, Stavebné pamiatky na území severovýchodnej
Oravy, Industrializácia Oravy, Druhá svetová vojna a Orava, Dejiny územia
severovýchodnej Oravy v rokoch 1848-1948, Výskum územných a jazykových poloník vo
fonde Čaplovičovej knižnice, Výskum teologickej literatúry so zreteľom na rôzne vydania
Biblie, katechizmov a spevníkov zastúpených v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice,
Výskum diel Štúrovcov zastúpených v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice, Výskum
dobových školských učebníc zastúpených vo fonde Čaplovičovej knižnice so zreteľom na
ich používanie na Slovensku, Osobnosti severovýchodnej Oravy, Paralela minulého
a súčasného ochotníckeho divadla na Orave, Židovské etnikum a literárna tvorba,
židovsko-slovenské spolužitie v literárnej tvorbe oravských literátov, Monitoring
mortality stavovcov v infraštruktúrnych prvkoch na území regiónu Oravy, Osobnosti
botaniky na Orave, Nelesná vegetácia na vybraných územiach Oravy, Výskyt vzácnych,
ohrozených a endemických druhov vyšších rastlín na Orave, Podzemné huby Oravy,
Mykologický výskum Oravy a Prírodné prostredie severovýchodnej časti Oravy.
V rámci publikačnej činnosti pracovníci múzea vydali 17 štúdií, 7 článkov v odbornej tlači,
6 recenzií a 8 popularizačných článkov.
Edičná činnosť pozostávala z vydania Zborníka Oravského múzea 2014 v náklade
500 kusov.

Kultúrno-vzdelávacia činnosť zahŕňala 51 vzdelávacích programov, 36
prednášok a besied, 5 kultúrnych podujatí, 5 špecializovaných akcií a 28 iných podujatí.
Priestory Oravského múzea sa využívali aj k realizácii podujatí v rámci spolupráce s inými
inštitúciami, napríklad: Rytierska výprava, Sokoliarske umenie dravých vtákov,
Kulinársky deň na Oravskom hrade, Noc literatúry a iné. Zároveň Oravské múzeum
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spolupracovalo i s inými kultúrnymi inštitúciami pri realizácii podujatí, konaných v
priestoroch spolupracujúcich inštitúcií, ako boli napríklad: Podroháčske folklórne
slávnosti, Včelárske popoludnie, atď.
Oravské múzeum spravovalo 12 objektov vo všetkých troch okresoch Oravy, z toho
sedem národných kultúrnych pamiatok, čo vyžadovalo ich adekvátnu ochranu a obnovu. V
roku 2015 realizovalo Oravské múzeum v areáli Oravského hradu opravu strechy v
priestore medzi I. a II. bránou a podlahu a omietky v depozitári archeológie. V Thurzovom
paláci sa realizovala výmena okien a reštaurovali sa vzácne nálezy renesančnej výmaľby
na klenbe vstupnej miestnosti do prízemia expozície Klenotnice hradu. Oravské múzeum
pristúpilo i k oprave soklového muriva medzi I. a II. bránou, výmene porušenej splaškovej
kanalizácie na úseku pod I. hradnou bránou a oprave kamennej dlažby po výmene
kanalizácie na I. terase Hlavného nádvoria. Na objekte Florinovho domu v Dolnom Kubíne
bola realizovaná rekonštrukcia šindľovej krytiny, ktorá pozostávala z výmeny latovania a
drevených štiepaných šindľov a tiež výmeny niektorých prvkov krovu. Oravské múzeum
realizovalo zmenu vykurovacieho systému pre objekty Administratívnej budovy č. 2
a Turistického centra v Oravskom Podzámku, počas ktorej sa bolo inštalované tepelné
čerpadlo systému vzduch-voda a prepojilo sa s jestvujúcimi rozvodmi tepla. V areáli
Hviezdoslavovej hájovne v Oravskej Polhore sa uskutočnila oprava vstupného schodiska,
ktorá pozostávala z betonáže podkladových vrstiev a pokládky schodiskových stupňov z
drevených podvalov pred areálom Hviezdoslavovej hájovni. V priestore Oravskej lesnej
železnice boli opravené komunikácie na stanici Tanečník, realizovala sa pravidelná oprava
a zaštrkovanie koľajového lôžka, smerová a výšková úprava trate, oprava zvarov koľajníc,
úprava špár zvarov a opravili sa niektoré súčasti vozového parku.
V roku 2015 si Oravské múzeum pripomenulo 155. výročie narodenia významného
prozaika a rodáka z obce Jasenovej Martina Kukučína. Pri príležitosti tohto výročia
Oravské múzeum realizovalo populárno-náučný seminár, ktorý sa konal v priestore
Expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Finančné prostriedky sa snažilo Oravské múzeum získať z projektovej činnosti,
ktorá bola zameraná na ochranu pamiatok, ako aj na prezentačné a edičné aktivity.
Depozitárne priestory, ktoré sa nachádzajú v objekte Oravského hradu sú
dlhotrvajúcim problémom Oravského múzea. Nevhodné klimatické podmienky, napriek
niektorým technickým riešeniam, vplývajú na celkový stav zbierok. Zároveň i kapacita
priestorov Oravského hradu je obmedzená a plne využitá.
Oravské kultúrne stredisko
Hlavným poslaním tejto príspevkovej kultúrnej organizácie Žilinského
samosprávneho kraja je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovoumeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne a
vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov. Zabezpečuje kultúrno-osvetovú činnosť v
regióne Orava a vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry.
Riaditeľom Oravského kultúrneho strediska v roku 2015 bol PhDr. Miroslav
Žabenský.
Cieľom organizácie v roku 2015 bolo zachovať dominantné oblasti pôsobenia a
etablované významné aktivity, posilniť ich a rozvinúť najmä prostredníctvom úspešne
realizovaných projektov. Svojou činnosťou napĺňalo dva dlhodobé, strategické ciele:
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Zvýšiť aktívnu participáciu obyvateľov na kultúre a vytvoriť vhodné a dostatočné
materiálne, personálne, finančné a priestorové podmienky pre napĺňanie kultúrnych
potrieb a sebarealizáciu obyvateľov v oblasti voľnočasového vzdelávania, poznania a
tvorby kultúrnych hodnôt
Zvýšiť atraktivitu regiónu v oblasti kultúrnej ponuky pri zachovaní jej kultúrnych
špecifík, hodnôt a symbolov.
Napĺňanie parciálnych cieľov:
V oblasti priestorov, hospodárenia a prevádzky išlo hlavne o dokončenie
modernizácie budovy Oravského kultúrneho strediska. V období mesiacov júl a august
bola realizovaná posledná etapa modernizácie, pozostávajúca zo zamerania pozemku,
oplotenia, realizácie vstupných brán, príjazdu a vybudovania prístrešku pre služobné
motorové vozidlo. V sume 8 040,- EUR bola realizovaná navýšením rozpočtu organizácie
zriaďovateľom.
Zachovanie finančnej udržateľnosti bolo plnené tým, že organizácia realizovala
významnú časť svojich aktivít z mimorozpočtových zdrojov, aktívne reagovala na
vyhlásené výzvy a možnosti čerpania finančných prostriedkov. Realizovaných bolo 15
projektov v celkovej výške 52 567,- EUR prostredníctvom dotačného systému MK SR,
Medzinárodného Višegrádskeho fondu a Nadácie Kia Motors Slovakia. Vlastné príjmy vo
výške 9 984,30 EUR boli tvorené najmä z tržieb za kultúrne služby. Rozpočet inštitúcie
predstavoval po navýšení 110 380,- EUR, kapitálové prostriedky zo ŽSK 8 000,- EUR.
V oblasti odbornej činnosti organizácia plnila úlohy v oblasti vyhľadávania,
dokumentácie, inventarizácie, uchovávania, zveľaďovania, šírenia, propagácie a podpory
regionálneho kultúrneho dedičstva, kultúrnych symbolov Oravy. Zámerom bolo
vyhľadávanie, identifikácia a inventarizácia podôb a prejavov tradičnej ľudovej kultúry na
Orave. V súčinnosti s niektorými obecnými úradmi boli digitalizované obecné fotografické
archívy (Sihelné, Zuberec, Oravská Polhora) či zbierkové predmety obecného múzea vo
Veličnej. Z oblasti tradičnej hudobnej kultúry boli zachytené a zdokumentované dielne a
výrobné postupy výroby gájd (Oravská Polhora) a huslí (Zuberec), v oblasti remeselnej
tvorby kováčstvo a zvonkárstvo (Zázrivá), spracovanie súkna (Oravský Biely Potok) a
výroba čepcov (Horná Lehota). Z vybratých postupov boli spracované krátke
dokumentárne filmy. Bola zdigitalizovaná ďalšia časť fotografií z archívu Oravského
kultúrneho strediska a pre prezentáciu a potreby verejnosti sa vydalo 6 DVD titulov zo
súťaží a vrcholných festivalov. V oblasti šírenia a podpory kultúrneho dedičstva bol v
novembri 2015 vydaný zborník vybraných prác z akreditovaného vzdelávacieho kurzu
Hudobná a tanečná folkloristika. Ďalším edičným počinom organizácie v oblasti šírenia
tradičných kultúrnych hodnôt a identifikátorov bolo vydanie pracovného zošita pre deti
MŠ a ZŠ pod názvom Maľovaný kraj s podporou nadácie Kia. Významnou udalosťou, do
ktorej bolo podpornými aktivitami priamo zapojené i Oravské kultúrne stredisko, bolo
zapísanie Slovenskej gajdošskej tradície do svetového nehmotného kultúrneho dedičstva
UNESCO. Stalo sa tak 2. 12. 2015. Organizácia pripravila cyklus výchovných koncertov a
tvorivú rozpravu (projekt Gajdošská vandrovka) i medzinárodný gajdošský festival
Gajdovačka s medzinárodnou súťažou gajdošov do 25 rokov (september Oravská Polhora,
Milowka a Zuberec). Prezentácia podôb tradičnej kultúry bola najvýraznejšia na
folklórnych festivaloch a súťažiach, ktoré Oravské kultúrne stredisko v uplynulom roku
realizovalo. Medzi najvýznamnejšie patrili festivaly Oravského folklórneho leta.
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Ďalšou z odborných činností bola tvorba a prezentácia tradičných i súčasných a
aktuálnych kultúrnych hodnôt. Tu organizácia vypracovala koncepciu výstavnej
činnosti so zámerom prezentácie najmä regionálnej amatérskej výtvarnej a remeselnej
tvorby, ako i prezentácie zahraničnej tradičnej i súčasnej tvorby. Na súbornej výstave sa
prezentovali výtvarníci Miroslav Knap a Ján Suško, práce absolventov a pedagógov
Spojenej školy v Nižnej či akademických maliarov Rudolfa Cigánika z Handlovej a Karla
Beneša z Prahy. Medzi úspešné výstavné projekty patrila realizácia 12. medzinárodnej
posúťažnej výstavy Vianočná pohľadnica, ktorú v rámci súťaže oboslalo do 5000 detí,
medzinárodná posúťažná výstava sklomaľby - Dielo rúk a srdca a celoštátny posúťažné
výstavy O Najkrajšiu kraslicu a Vesmír očami detí. V oblasti tvorby dominovali dva
plenére s medzinárodnou účasťou. Prvým bolo tvorivé stretnutie rezbárov, výtvarníkov a
fotografov pod názvom Návraty k drevu, realizované v Oravskej Polhore, druhým 10.
kamenársky plenér Návraty k bielopotockému kameňu. Podstatnou aktivitou bola
spolupráca na medzinárodnom projekte Dielo rúk a srdca, zameranom na revitalizáciu
tradičnej sklomaľby na slovensko-poľskom pohraničí. Pozostávala s medzinárodnej
súťaže sklomaľby, ktorú oboslalo 87 dospelých a 340 detí, série tvorivých dielní a
putovnej výstavy. Organizácia sa zamerala i na aktualizáciu a zefektívnenie systému
súťaží ZUČ a vypracovanie ucelenej ponuky kultúrnych služieb a programov a
vzdelávacích aktivít, orientovaných najmä na zvyskoslovné programy na výtvarnú a
remeselnú tvorbu. Workshopy zamerané na tvorbu v týchto oblastiach sa realizovali
najmä v priestoroch škôl na Orave ako reflexia regionálnej výchovy. V roku 2015 boli
takto pripravené a realizované v oblasti folklóru, divadla, hudby a výtvarného umenia 9
regionálnych postupových súťažných prehliadok, 2 krajské (Kubínske krpčeky,
Vidiečanova Habovka – Nositelia tradícií) a 4 celoštátne alebo medzinárodné súťaže
(Mladá slovenská poviedka, O Zboroňovu nôtu, O najkrajšiu kraslicu, Vianočná
pohľadnica). Inštitúcia bola spoluorganizátorom celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
a Dilongova Trstená. Všetky sa stretli so záujmom účastníkov i divákov. Ako efektívne sa
ukázalo združenie regionálnych súťaží v oblasti umeleckého prednesu, detských
recitačných kolektívov, divadiel poézie, detskej dramatickej tvorivosti, ochotníckeho a
alternatívneho divadla pod jeden festival Kubínske divadelné dni.
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Oblasť podpory vzdelávania, vzdelania, kultúrneho poznania a sebarealizácie
sa. V oblasti vzdelávania boli aktivity organizácie zamerané najmä na dlhodobé, cyklické
formy s cieľom dlhodobo a systematicky kreovať ďalší i osobnostný potenciál v oblasti
miestnej kultúry a zvýšiť ich odborné kompetencie. Oravské kultúrne stredisko v roku
2015 ukončilo piaty a započalo šiesty ročník akreditovaného vzdelávacieho kurzu
Hudobná a tanečná folkloristika. Kurz školského roka 2014/2015 navštevovalo 14
frekventantov z celého Slovenska. Oravské kultúrne stredisko pripravilo ucelenú ponuku
vzdelávacích a tvorivých dielní pre základné školy regiónu v oblasti tradičnej remeselnej
tvorby a výtvarných techník. Najúspešnejšie boli dielne zamerané na už uvádzanú
sklomaľbu, lektorované slovenskými a poľskými lektormi na základných a základných
umeleckých školách v Dolnom Kubíne, Vyšnom Kubíne, Oravskom Podzámku, Nižnej,
Námestove a Trstenej. Pedagógovia prejavili záujem o vzdelávacie stretnutia v oblasti
tvorivého písania a tvorivej dramatickej výchovy. Oravské kultúrne stredisko realizovalo i
odborné stretnutia pre študentov Obchodnej akadémie, na ktorých sa takto zoznámili s
históriou, poslaním a aktivitami organizácie a spolupodieľalo sa na workshopoch a
prezentáciách Európskeho kontaktného bodu. Oravské kultúrne stredisko v roku 2015
vytvorilo podmienky na rozvoj pravidelnej klubovej činnosti. Najvýznamnejším počinom
bolo založenie detského divadelného súboru pri Oravskom kultúrnom stredisku.
Pravidelné stretávania a nácviky členov vyústili v júni 2015 do premiéry prvej inscenácie
(Tri prasiatka v 4D). Vo fotoklube Orava, ktorého odborným gestorom je Oravské kultúrne
stredisko, pôsobilo aktívne 30 členov. Boli účastní plenéra a v decembri 2015 pripravili
súbornú výstavu v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. V klube výtvarníkov
pôsobilo 15 nadšencov, stretávali sa pravidelne raz do týždňa v priestoroch ZUŠ I. Ballu v
Dolnom Kubíne. Výsledky ich tvorivého snaženia boli prezentované najmä na jesennej
výstave Inšpirácie, realizovanej v spolupráci s rovnomenným občianskym združením.
Tvorivo sa rozvíjala i spolupráca so Spojenou školou v Nižnej. Jej študenti a pedagógovia
sa predstavili výstavou Čarovný svet grafiky v Oravskom kultúrnom stredisku, podobne
samostatne vystavovali i dvaja pedagógovia. Štvrtým z klubov pôsobiacim pri organizácii
bol klub výšivky a ručných prác, v ktorom svoju šikovnosť na pravidelných stretnutiach
prezentovalo 15 žien rôzneho veku z celej Oravy. V oblasti spoznávania a prezentácie
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kultúrno-historickej topografie regiónu bolo dominantným vydanie druhej časti
monografie o významných Oravcoch Rodom a srdcom z Oravy 2. Oravské kultúrne
stredisko v spolupráci najmä s regionálnou samosprávou, Maticou Slovenskou a
Slovenskou národnou knižnicou za takmer tridsať rokov pripravilo už stovku
spomienkových podujatí k významných rodákom. V rámci dlhodobého cyklu Rodom a
srdcom z Oravy takými v roku 2015 boli: Spomienkové podujatie k 90. výročiu narodenia
Petra Balghu v Dolnom Kubíne a Spomienkové podujatia k 150. výročia narodenia Štefana
Furdeka v Trstenej s reprízou v Primaciálnom paláci v Bratislave. Výnimočnými a
významnými boli aktivity realizované v rámci Roku Ľudovíta Štúra – program
dramatizácie a hovoreného slova Po štúrovských stopách na Orave realizovaný na
Hviezdoslavovom Námestí v Dolnom Kubíne v júni 2015 a v spolupráci s Oravskou
knižnicou A. Habovštiaka pripravená konferencia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra v
októbri v Dolnom Kubíne.
V oblasti spolupráce, kooperácie a tvorby partnerstiev, vytvárania kultúrnych
produktov a služieb celoregionálneho i medzinárodného rozsahu bolo cieľom
prepojenie a zatraktívnenie vybraných vrcholných prezentačných aktivít, príprava a
realizácia nových, región integrujúcich aktivít, ako i príprava, tvorba a realizácia
spoločných medzinárodných projektov na základe aktuálnych i nových cezhraničných
partnerstiev. Nástrojom sa stali najmä projekty Oravské folklórne leto a Kam za kultúrou?
Oravské kultúrne stredisko bolo aktívne v oblasti medzinárodnej kultúrnej spolupráce, pri
vytváraní strategických partnerstiev a nových foriem zahraničnej spolupráce. Výsledkom
týchto snáh je úspešný projekt European bagpipe educational forum, ocenený ako
najkvalitnejší kultúrny projekt v Chorvátsku v rámci programu EÚ Erasmus+, realizovaný
v rokoch 2015–2017.
Stredisko propagovalo kultúrne aktivity celého regiónu. Jedným z pozitívnych
príkladov koordinácie a kooperácie bola spoločná príprava a realizácia Oravského dvora
na festivale Hontianska paráda v Hrušove, realizovaná so Združením miest a obcí dolnej
Oravy a MASS Orava. Oravské kultúrne stredisko vyvíjalo iniciatívu byť členom
predmetného združenia a aktívne kreovalo vznik stavovskej organizácie – Asociácie
kultúrno-osvetových inštitúcii. Úspešná bola i spolupráca s Klastrom Orava. Uceleným
produktom kultúrneho turizmu je vydanie katalógu kultúrnych a športových aktivít. V
roku 2015 boli v katalógu zahrnuté aktivity 33 subjektov. V roku 2015 na základe záujmu
partnerov (oravských samospráv) bol opäť pripravený a realizovaný mediálny a PR
projekt ucelenej prezentácie oravských letných folklórnych festivalov - významných
letných kultúrnych aktivít v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry pod názvom Oravské
folklórne leto. Organizácia pokračovala v systematickej pomoci krajanom v Poľsku
odbornou pomocou, aj pri realizácii vrcholnej aktivity - Dní slovenskej kultúry v
Malopoľsku. Pri príprave a realizácii podujatí Oravské kultúrne stredisko úzko
spolupracovalo s miestnymi partnermi, ako i s organizáciami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja – so strednými školami a s kultúrnymi
inštitúciami – najmä s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, kde sa v
klubových priestoroch realizovalo napríklad Spomienkové podujatie na Petra Balghu či
vyhlásenie výsledkov celoštátnej Mladej slovenskej poviedky. Na vytvorenú ponuku
výstavných projektov zareagovalo niekoľko subjektov zo Slovenska, Poľska a českej
republiky (najmä výstavy Vianočná pohľadnica a Apoštoli.
Cieľom a poslaním organizácie v oblasti vzdelávania a voľnočasových aktivít
bolo zabezpečovať permanentnú kultiváciu človeka, zvyšovanie jeho vedomostí i
zručností, utváranie vzťahu a postojov ku kultúrnym hodnotám v najširšom chápaní.
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Oravské kultúrne stredisko vytváralo podmienky pre uspokojenie záujmových aktivít i
vzdelávania pre všetky vekové skupiny a realizovalo aktivity vzhľadom k svojim
personálnym a finančným možnostiam v rôznych oblastiach. Najmä v oblasti vzdelávania
mladých ľudí k získaniu zručností v rôznych druhoch výtvarných techník, ľudových
remesiel ale aj amatérskej fotografie. Vo vzdelávacích aktivitách sa zameriavalo aj na
efektívne využívanie voľného času populácie tretieho veku a na budovanie zdravého
životného štýlu ohrozených skupín mládeže a detí.
V rámci prezentácie regionálnej kultúrnej histórie je činnosť programovo
zameraná na vyhľadávanie, prezentáciu a propagáciu osobností regiónu v zmysle
poznania a sprítomnenia si regionálnych dejín a historiografie. Vyvrcholením úsilia v tejto
oblasti bolo vydanie druhej časti monografie Rodom a srdcom z Oravy. Jednotlivé
príspevky spracovali najmä vedeckí pracovníci Matice Slovenskej a Slovenskej národnej
knižnice v Martine: Augustín Maťovčík, Peter Cabadaj, Pavol Parenička, Ivana Poláková i
ďalší autori - Miroslav Tuma, Peter Huba, Miroslav Holečko, Adam Záň, Rastislav Stanček a
Štefan Baranovič.
Organizácia realizovala Astronomické dni, kde sa žiakom formou videofilmov a
besied s pracovníkmi hvezdárni sprostredkovali novinky z astronómie, kozmonautiky a
ekológie. Dobré výsledky v tejto oblasti dosiahli žiaci na krajskej vedomostnej súťaži „Čo
vieš o hviezdach“ v Žiline i na celoštátnom kole v Žiari nad Hronom. Veľký záujem je o
výtvarnú súťaž s astronomickou tematikou „Vesmír očami detí“. Najlepšie práce z
okresného kola postúpili do celoslovenského kola súťaže, kde medzi víťazné práce boli
vybraté aj práce z regiónu Oravy. Celoštátna súťaž bola odprezentovaná v Dolnom
Kubíne. Podobná bola i účasť detí vo výtvarnej súťaží Polícia očami detí. Vyhlásenie
výsledkov sa uskutočnilo v júni 2015 v Tvrdošíne.
Oravské kultúrne stredisko sa v rámci voľnočasových aktivít a ponuky alternatív
zdravého životného štýlu zameriava aj na spoluprácu pri príprave a realizácii podujatí z
oblasti brannej výchovy, športu a logických hier, pri ktorých je súčasťou i kultúrny
program. V rámci vzdelávania pre samosprávu Oravské kultúrne stredisko úspešne
zrealizovalo školenie pre mestských a obecných kronikárov, komunikačných zručností
predstaviteľov samospráv a v spolupráci s Národným osvetovým centrom vzdelávací
seminár na upevnenie manažérskych kompetencií a zručností.
Mestské kultúrne stredisko
Zriaďovateľom Mestského kultúrneho strediska (MsKS) je Mesto Dolný Kubín. Je
mestskou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. Svojou činnosťou je
pokračovateľom Osvetového domu, ktorý v meste fungoval od 50-tych rokov. V roku 1972
došlo k jeho rozdeleniu na Okresný osvetový dom a Mestský osvetový dom. Zároveň sa
Okresný osvetový dom presťahoval do iných priestorov a Mestský osvetový dom zostal v
budove Evanjelickej cirkvi na Hviezdoslavovom námestí. Súčasné stredisko vzniklo
zlúčením Mestského osvetového domu a Kina Dukla. Budova MsKS na Námestí slobody
bola otvorená v apríli 1986.
Riaditeľkou MsKS bola v roku 2015 Mgr. Jana Greššová.
Hlavným poslaním MsKS je organizovanie kultúrnych podujatí a kultúrnospoločenských aktivít pre obyvateľov mesta, sprostredkovanie kultúrnych hodnôt a
spoločenskej zábavy na báze profesionálnych a amatérskych umeleckých telies,
organizovanie a sprostredkovanie výchovno-vzdelávacích aktivít.
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MsKS do júla roku 2012 prevádzkovalo kino Choč na Hviezdoslavovom námestí,
ktoré však bolo uzatvorené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na jeho
digitalizáciu.
V priestoroch hlavnej budovy MsKS na Námestí slobody sa nachádza divadelná sála
s bežnou kapacitou 384 miest, ktorej javisko rozmermi a technickými parametrami spĺňa
požiadavky väčšiny bežných divadelných, či koncertných predstavení.
Estrádna sála je určená na organizovanie rôznych podujatí spoločenského
charakteru ako svadby, stužkové slávnosti, plesy, karnevaly, ale aj koncerty, konferencie,
schôdze, burzy a pod. Je priamo prepojená s priľahlou reštauráciou a v zákulisí je
prepojenie na divadelnú sálu a divadelné šatne.
V budove sa tiež nachádza výstavná sieň, v ktorej sa konajú výstavy amatérskych,
poloprofesionálnych ale aj profesionálnych umelcov a fotogaléria vo foyeri, využívaná
podobne.
Učebné a klubové priestory v "A" bloku budovy bývajú pravidelne využívané pre
organizovanie jazykových a iných kurzov, k prenájmom na schôdzovú činnosť rôznych
spoločenských organizácií, prezentáciám firiem a organizácií, prípadne k uzavretým
spoločenským posedeniam. Pod správu strediska patrí aj Hudobný altánok v Parku
Martina Kukučína.
Z akcií uskutočnených v MsKS v roku 2015:
Od 14. januára do 13. februára prebehla vo výstavnej miestnosti autorská výstava
pedagogičky Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku Andrey Nociarovej Mirjanskej
pod názvom Denníky. Autorka sa výstavou vracia do mesta svojich stredoškolských štúdií.

24. a 25. januára a v repríze 28. februára Veličianske ochotnícke divadlo uviedlo vlastnú
divadelnú hru Amerika z pera režiséra Ľuba Škyvru, ktorú napísal na námet divadelnej
hry Až lipa zakvitne od Ignáca Grebáča Orlova. Dej hry divákov zaviedol do začiatku
minulého storočia, do prostredia slovenskej dediny, kde lásku dvoch mladých párov
ovplyvňuje odchod mladých mužov za prácou do Ameriky.
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Divadelná spoločnosť Háta z Prahy uviedla 16. februára hru Vzťahy na úrovni, modernú
komédiu zo zákulisia vysokej politiky, ktorá nevynecháva ani milostný život mužov
sediacich na vplyvných kreslách v Európskej obchodnej komisii... Hlavnú postavu Sira
Clive Parteridgea hral známy Lukáš Vaculík.
V dňoch 18. februára až 13. marca vo výstavnej miestnosti výstava obrazov Petra Šoltóa,
maliara z Prievidze, preferujúceho olej na plátne, na ktorom vytvára surrealistické maľby
snových krajín.
25. februára až 20. marca vo fotogalérii výstava fotografií G. a A. Luczy.
Dňa 26. februára sa v divadelnej sále predstavila revival skupina The Backwards, ktorá
predstavila prierez tvorbou skupiny The Beatles. Skupina je dvojnásobným víťazom
newyorského Beatlefestu.
Od 18. marca do 15. apríla vo výstavnej sieni výstava obrazov piešťanského sochára
a maliara Ladislava Sulíka s loveckou tematikou.
V termíne od 25. marca do 14. apríla vo fotogalérii výstava fotografií a výtvarných prác
k 5. výročiu Klubu Harmónia, ktorou sa prezentovali jej členky.
Dňa 27. marca sa v divadelnej sále predstavilo dvomi predstaveniami Radošinské naivné
divadlo s hrou Sčista-jasna, druhou správou Stanislava Štepku a RND o 20. storočí. Trpkosmiešna komédia zachytáva historické, spoločenské, ale najmä ľudské osudy
západoslovenskej obce od počiatkov nástupu socializmu v päťdesiatych rokoch až po rok
2000.
Od 22. apríla do 7. mája vo fotogalérii výstava výtvarných prác detí z Materskej školy na
Námestí slobody pod názvom Šikovné ručičky.
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V dňoch 22. apríla až 22. mája výstava k jubileu maliara Milana Hrabovského pod názvom
50 RÚŽomBEERock-ov.
24. mája sa v divadelnej sále premietal dokumentárny film Portrét Tibora Spitza,
dolnokubínskeho rodáka žijúceho v Kingstone. Tibor Spitz je technickým vynálezcom,
sochárom, maliarom a motivačným rečníkom. Spolu so svojou manželkou Noemi, rod.
Eichlerovou, žije v Kingstone, v state New York. Dokumentárny film ukazuje Tiborove
ukrutné detstvo, keď jeho život visel na vlásku, do jeho študentských čias, vedeckej
kariéry, ktorá sa tiahla z Československa cez Kubu do Kanady a nakoniec sa skončila
v Kingstone. Po vypuknutí Slovenského národného povstania v roku 1944 sa Tibor
s rodičmi ukrýval v lese. Vo vykopanom bunkri prežili dlhých a krutých 7 mesiacov – od
septembra 1944 do apríla 1945.
Dňa 25. mája v divadelnej sále dva koncerty speváka Richarda Müllera a vokálnej kapely
Fragile.
Od 1. do 12. júna sa vo fotogalérii MsKS vďaka Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím a Základnej umeleckej škole P. M. Bohúňa uskutočnila výstava prác detí pod
názvom ČÁRY MÁRY FUK pri príležitosti
Dňa krivých zrkadiel.
Dňa 7. júna sa v divadelnej sále uskutočnilo predstavenie nového česko-slovenského
muzikálu Ôsmy svetadiel s ľúbostným motívom za hudby skupiny Elán. Príbeh je voľne
inšpirovaný románom francúzskeho dramatika Alexandra Dumasa ml. Krása vznešeného
nešťastia, o akom nám rozpráva spisovateľ z 19. storočia, povyšuje príbeh o dáme s
kaméliami na nadčasový príbeh lásky.
Od 3. júla do 28. augusta boli vo fotogalérii MsKS vystavené víťazné práce súťaže žiakov
základných a základných umeleckých škôl pod názvom Maľujeme a fotografujeme
s Primalexom.
20. septembra žila divadelná sála 23. kubínskymi akordmi, súťažou v speve populárnych
repeťáckych pesničiek s hosťom programu, Duom Yamaha. Programom sprevádzal Ján
Šesták za hudobného doprovodu skupiny Fresh Band.
30. septembra si priaznivci kultúry mohli v divadelnej sále pozrieť anglickú konverzačnú
komédiu autora Williama Douglas Homea Rybárik kráľovský. Čo všetko sa stane, keď
bývalá milenka príde za svojím bývalým milencom priamo z karu vlastného manžela? Čo
sa stalo so vzťahom, ktorý mal štyridsaťročnú pauzu? A ako to vidí jeho sluha? Ako sa píše
v krátkej recenzii hry, je len málo komédií ako je Rybárik kráľovský. V dnešnej dobe
jednoduchých viet, tupých a hlúpych sloganov je radosť z myslenia takmer záchranou
civilizácie. Rybárik kráľovský je toho príkladom.
V réžii Vladimíra Strniska sa predstavili Emília Vášáryová, Milan Kňažko a Milan Lasica.
Od 4. novembra do 4. decembra vystavoval vo fotogalérii svoje fotografie z Bulharska pod
názvom Biela, zelená, červená alebo more v duši fotograf Pavol Ľorko. Krásy Bulharska
zobrazil na 57 fotografiách. Ide o výber zo zbierky, ktorá obsahuje až 2 tisíc fotografií.
Autor pripravil aj niečo nezvyčajné. Zošit, v ktorom mu môžu návštevníci zanechať dojmy
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z jeho výstavy. Na vernisáži výstavy si prítomní mohli pochutnať aj na bulharských
národných špecialitách, nevynímajúc tradičný koláč banica.
V termíne od 4. novembra do 4. decembra sa vo výstavnej sieni uskutočnila výstava
oravských umelcov pod názvom Inšpirácie. Výstavu pripravilo občianske združenie
Inšpirácie v spolupráci so ZUŠ Ivana Ballu.
22. novembra ožila divadelná sála koncertom skupiny Kandráčovci. Ich repertoár je
zložený z melódií rôznych kútov Slovenska, so silným akcentom na východoslovenskú, ale
i ukrajinskú, rusínsku, či poľskú pieseň. V poslednej dobe do svojho repertoáru vkladajú
hlavne piesne autorské. Práve tie sa tešia u poslucháčov a divákov najväčšej obľube.
24. kubínske akordy sa uskutočnili 6. decembra v divadelnej sále. Hosťom programu bola
Nora Bláhová. Program moderoval Ján Šesták, zabával Števo Hruštinec a hudobný
doprovod zabezpečil Fresh Band.
Stredná odborná škola obchodu a služieb pripravila v dňoch 9. decembra 2015 až 7.
januára 2016 vo výstavnej sieni výstavu slávnostných, tradičných i netradičných
vianočných tabúľ a vianočného stolovania pod názvom Vianočné inšpirácie.
13. decembra sa v divadelnej sále uskutočnilo vystúpenie SĽUK-u s názvom Slovenské
Vianoce, tanečnej komédie s podtitulom Komédia o stvorení sveta a o tom, čo bolo potom.
Vo všeobecnosti ide najmä o zobrazenie biblických motívov, ktoré súvisia s narodením
Ježiša Krista, so zjavením betlehemskej hviezdy a s poklonou troch mudrcov. Tvorcovia
však nezostali nič dlžní ani starozákonnej téme stvorenia sveta, ktorá nebýva až tak často
divadelne stvárňovaná. Tak vznikol jedinečný projekt tanečnej komédie v dvoch
dejstvách.
Art AIR Center Dolný Kubín
Umelecké Aktivačné Iniciačné Realizačné Centrum je rozsiahly nadčasový projekt,
ktorého korene siahajú do roku 2007, kedy tvoril kandidatúru mesta Dolný Kubín na
Európske hlavné mesto kultúry 2013. Bolo založené v roku 2008 ako potreba vytvoriť
novú alternatívu inštitúcie, ktorá bude prezentovať umenie v regióne, a tak dvíhať jeho
kultúrnosť a kultúrne povedomie.
Podujatia a projekty vytvárané, organizované a spoluorganizované Art AIR
Centrom, presahujú hranice regiónu i Slovenska a stali sa známymi i významnými v
omnoho širšom priestore. Art AIR Center chce byť priateľom slovenských umelcov a
šíriteľom slovenskej hudby. Bude sa všemožne snažiť o ich prezentáciu doma i v
zahraničí.
Medzinárodná súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch Talenty
pre Európu
V dňoch 30. apríla – 3. mája 2015 sa mesto Dolný Kubín po devätnásty raz zaplnilo
účastníkmi súťaže Talenty pre Európu. V zozname vyše stovky zúčastnených huslistov,
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violistov a violončelistov a dvadsiatich piatich komorných súborov sa objavili i mená
účastníkov z Gruzínska a Bieloruska, čím sa zoznam krajín rozšíril na dvanásť.
Súťaž sa odohrávala v Zmeškalovom dome hudby, pričom organizátorom sa
podarilo i za kompromisných podmienok vytvoriť optimálne prostredie pre úspešný
priebeh súťaže. ZUŠ P. M. Bohúňa poskytla svoje priestory pre individuálnu prípravu
súťažiacich a korepetície. Pri súťažných výkonoch účastníkov spoluúčinkovali klaviristi
súťaže Matej Arendárik a Ladislav Fančovič. Celý priebeh súťaže bolo možné sledovať
online na internetovej stránke Talentov pre Európu, organizátori súčasne vyhotovili zo
súťaže aj videozáznam. K dispozícii bol bulletin i úvodné a záverečné novinky
s najdôležitejšími informáciami o súťažnom dianí.
Talenty pre Európu umožňujú účasť talentovaným hláčom na sláčikové nástroje až
do veku devätnásť rokov, čo znamená, že súťaž je vo dvoch najvyšších vekových
kategóriách otvorená aj pre študentov konzervatórií.
Práve tieto dve kategórie (do šestnásť a do devätnásť rokov) sa stali prehliadkou
výnimočných talentov a skvelých výkonov svedčiacich aj o mimoriadnych kvalitách
pedagogického vedenia týchto mladých umelcov.
Titul laureáta udelila medzinárodná jury vedená Petrom Michalicom ex aequo
dvom mladým Poliakom: štrnásťročnému huslistovi Antoni Ingielewiczovi z Gdaňska
(ped. Anna Podhajska) a sedemnásťročnému Sebastianovi Kozubovi, študujúcemu
v súčasnosti v Londýne (ped. Pál Banda).

Sviatočnú atmosféru v súťažnej sále navodili aj výkony talentovanej pätnásťročnej
violončelistky Flóry Csőke z Budapešti (ped. György Déri), trinásťročnej huslistky Sára
Kovács z Budapešti (ped. Szily Éva Acsné) a sedemnásťročnej Kláry Leškovej z Prahy (ped.
Jiří Fišer).
V odbore hra na viole dominovali opäť ukrajinskí violisti na čele s najúspešnejším
Petrom Halasom zo Ľvova (ped. Dmytro Komonko).
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Odbor komorná hra priniesol veľa dobre pripravených výkonov, ale i veľa
evidentných rezerv mladých súborov v dôležitých parametroch komornej hry. Častým
problémom tu bola aj nevyrovnaná kvalita jednotlivých členov. Treba však uznať, že
riešenie tohto problému býva tvrdým orieškom i pre profesionálne súbory.
Jedným z dôležitých bodov dramaturgie Talentov pre Európu bývajú i koncerty
víťazov predošlého ročníka súťaže, kde mladí laureáti majú možnosť demonštrovať svoj
umelecký rast za uplynulé obdobie. Partnerom mladých sólistov na pódiu bola i tentoraz
Cappella Istropolitana.
Pri pohľade na listinu výsledkov súťaže možno s potešením registrovať mená
slovenských huslistov, violončelistky a i komorných súborov. Účasť a úspešnosť žiakov
na medzinárodnom fóre je dôkazom kvality práce a ochoty ich pedagógov zájsť ďaleko
nad rámec svojich povinností pri príprave žiaka na takúto náročnú súťaž.
Je to predovšetkým úspešná Jana Spálová z Bratislavy, ktorej žiačka Terézia
Hledíková získala Cenu najúspešnejšieho slovenského účastníka a Cenu EMCY.
Talent svojich žiakov v Dolnom Kubíne viackrát úspešne prezentovali aj Iveta
Dzúrová z Košíc, Juraj Satury z Bratislavy, Magdaléna Milčíková z Pezinka a Stanislava
Zobalová z Banskej Bystrice. Slovenské konzervatóriá boli reprezentované iba dvomi
súťažiacimi z tried Stanislava Muchu (Konzervatórium Bratislava) a Petra Sklenku
(Konzervatórium Košice). Študenti a pedagógovia konzervatórií teda nevyužívajú
ústretovosť organizátorov, ktorí rozšírením vekových kategórií pozvali i slovenských
konzervatoristov.
Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy pre sláčikové nástroje, klavír,
operný spev a komornú hudbu SCHOLA ARVENZIS 2015
Medzinárodných majstrovských kurzov Schola arvenzis, ktoré prebiehali
v priestoroch ZUŠ P. M. Bohúňa a Zmeškalovho domu hudby v Dolnom Kubíne v dňoch 6. –
14. júla 2015, sa zúčastnilo 53 študentov zo 14 krajín.

72

Účastníci mali možnosť navštevovať vyučovanie v triedach 8 popredných
európskych a slovenských pedagógov a interpretov:
klavír - Viktor Derevianko (Izrael/Taliansko), Mark Shaviner (Izrael), husle - Jozef
Kopelman (Slovensko), Mischa Furman (Holandsko), Vesselin Paraschkevov (Nemecko),
Magdaléna Szcztepanowska (Poľsko), violončelo - Elizabeth Wilson (Veľká Británia) a
operný spev - Dagmar Podkamenská Bezačinská (Slovensko). Klavírny sprievod
zabezpečovali Ladislav Fančovič (Slovensko), Gusztav Fenyo (Australia), Robert Pechanec
a Iveta Sabová (obidvaja Slovensko).
Študenti sa prezentovali na otvorených hodinách a ôsmich verejných koncertoch.
Na výberovom koncerte na záver kurzov vystúpilo 24 najlepších účastníkov, z ktorých
komisia vybrala najlepších, ktorí sa zúčastnili záverečného koncertu v Dvorane VŠMU
v Bratislave.
Na kurzoch sa udeľuje aj titul laureáta pre najlepšieho účastníka. Ocenenie Laureát
XIV. MMIK – Schola arvenzis získal Ilya Laskin z Izraela. Súčasťou ocenenia je možnosť
koncertovať v budúcom roku so Štátnym komorným orchestrom Žilina.
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Aj v roku 2015 boli kurzy rozšírené o hru v komornom orchestri, ktorú viedol
významný husľový virtuóz Vesselin Paraschkevov. Orchester sa s nacvičeným
repertoárom predstavil na samostatnom koncerte 12. júla 2015 na nádvorí Oravskej
galérie v Dolnom Kubíne.
Otvorené koncerty boli vysielané v priamom prenose na internete a
zaznamenávané a vydané na DVD ako študijný materiál pre účastníkov kurzov.
MMK Schola arvenzis sa stáva renomovaným podujatím v európskom priestore
a svojou modernou koncepciou má ambíciu stať sa jedným z najvýznamnejších podujatí
svojho druhu v Európe.
Podujatie má vďaka svojej koncepcii aj dôležitý kultúrny rozmer, osem verejných
koncertov si vypočulo viac ako 400 poslucháčov, prevažne mladých. Veľký ohlas mal
koncert pedagógov, na ktorom vystúpili lektori kurzov. Na záver kurzov dostali účastníci
certifikát o ich absolvovaní.
Medzinárodný hudobný festival Kubínska hudobná jeseň 2015
Dvanásty ročník festivalu Kubínska hudobná jeseň opäť priniesol do Dolného Kubína
vysokú umeleckú kvalitu interpretačného umenia slovenských a zahraničných umelcov.
Festival prebiehal od 7. septembra do 4. decembra 2015. Na festivale odznelo 16
koncertných vystúpení, z toho 8 koncertov klasickej hudby a 8 jazzových koncertov.
Dolnokubínskemu publiku sa predstavilo celkom 138 účinkujúcich z Austrálie, Českej
republiky, Japonska, Juhoafrickej republiky, Nemecka, Rakúska, USA a Slovenska.
Jazzové koncerty
20.09.2015 • Motýľ tentet
09.10.2015 • SPOKE
12.10.2015 • Aubrey Johnson s kapelou
16.10.2015 • Andrea Zimányiová s kapelou
23.10.2015 • Fats Jazz Band
22.11.2015 • Linwood Lee Taylor Trio
25.11.2015 • Saxophone Syncopators
04.12.2015 • Melanie Scholtz s kapelou
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Koncerty klasickej hudby
07.09.2015 • Zmeškal quartet
24.09.2015 • Cluster ensemble hrá Philipa Glassa
29.09.2015 • M. Paľa a L. Fančovič hrajú Beethovena
01.10.2015 • Spevácky recitál Nao Higano
02.10.2015 • Stamicovo kvarteto
15.10.2015 • Lento Ad Astra - Z. Slavičková a E. Rothenstein
19.11.2015 • Koncert učiteľov ZUŠ P. M. Bohúňa
24.11.2015 • ŠKO Žilina a víťazi Talentov pre Európu

Dvanásť koncertov sa uskutočnilo v Zmeškalovom dome hudby, dva v Divadelnej
sále MsKS a po jednom v Koncertnej sále ZUŠ P. M. Bohúňa a v Kostole Povýšenia sv. Kríža.
Koncerty navštívilo vyše 1200 divákov. Zvyšujúci sa počet stálych návštevníkov koncertov
je zárukou správneho smerovania vývoja festivalu.
Vysoká organizačná a umelecká úroveň radí medzinárodný hudobný festival medzi
popredné nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore, aj vďaka podpore
Ministerstva kultúry SR, Mesta Dolný Kubín, Hudobného fondu Bratislava, sponzorom
a neúnavnej práci Art AIR Centra.
Významné udalosti z oblasti kultúrno-spoločenského života v roku 2015:
6. januára sa v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej uskutočnil novoročný koncert
speváckeho zboru Cantica Collegium Musicum z Martina pod taktovkou dirigenta
Štefana Sedlického. Akciu pripravilo Mestské kultúrne stredisko v rámci cyklu Mesto
Dolný Kubín občanom.
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15. januára Oravská galéria sprístupnila dve nové výstavy. Prvú v spolupráci
s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 120. výročia
narodenia maliara, spisovateľa, výtvarného kritika a kultúrneho činovníka Janka Alexyho.
há výstava – Pastieri – je umeleckou výpoveďou fotografa Pavla Breiera. Väčšina fotografií
zachytáva život pastierov a salašníkov na Slovensku. Pavol Breier ich fotografoval
v Zázrivej, vo Vlkanovej, v Radvani, Terchovej, Revišnom, Podbanskom, Liptovskej
Kokave, Habovke a Oščadnici.

Besedu s názvom Ryby v našich vodách v pondelok 19.januára zorganizovala Oravská
knižnica Antona Habovštiaka. Pútavé rozprávanie Jozefa Macíka priblížilo zúčastneným
aspoň v skratke život v našich riekach, jazerách i potokoch.

Od 20. januára do konca februára bola vo Florinovom dome sprístupnená výstava pod
názvom Keď som ja valašil, rozdelená na tri časti. V tej prvej boli na paneloch priblížené
tri etapy valašskej kolonizácie, ktorá prebiehala na Orave od 15. od 17-teho storočia.
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Druhá časť pozostávala z historických predmetov každodenného života zo zbierkového
fondu Oravského múzea v Dolnom Kubíne. Maselnica na mútenie mlieka, črpáky, nádoby
na bryndzu, šechtáre na dojenie mlieka či formy na maslo a oštiepky. Najstaršia vystavená
forma na syr je z roku 1716.
V záverečnej časti výstavy si bolo možné pozrieť okrem iných zaujímavých vecí aj
nezvyčajnú ukážku drevenej koliby so všetkým čo k tomu patrí.

Čarovný svet grafiky je názov výstavy prác absolventov a pedagógov Strednej umeleckej
školy ako súčasti Spojenej školy Nižná vo výstavných priestoroch dolnokubínskeho
Oravského kultúrneho strediska, ktorá bola otvorená 30. januára pri príležitosti desiateho
výročia založenia umeleckej školy. Na výstave návštevníci mohli spoznať grafiky
realizované tradičnou i experimentálnou formou.
V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka sa 9. februára konala prezentácia knihy Psie
modré nebo, v poradí štvrtá kniha spisovateľa Jozefa Medarda Slovíka, rodáka z Rabčíc.
Kniha obsahuje krátke poviedky spomienkového, cestopisného a reportážneho
charakteru. Na prezentácii robil spisovateľovi spoločnosť aj Miroslav Knap, ktorý knihu
Psie modré nebo ilustroval.
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V nedeľu 15. februára sa na zimnom štadióne uskutočnil valentínsky karneval, ktorý
zorganizovalo Materské centrum Píšťalka v spolupráci s Mestom Dolný Kubín. Nechýbali
zaujímavé masky ani rôzne zábavné súťaže. Všetky zúčastnené masky dostali za svoju
snahu odmenu vo forme valentínského srdiečka alebo inú zaujímavú cenu.

Fašiangový sprievod prešiel mestom Dolný Kubín v utorok 17. februára od Mestského
kultúrneho strediska po Hviezdoslavovo námestie. Súčasťou oslavy bolo aj pochovávanie
basy vo folklórnom pásme súboru Rosička, rosa...
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V pondelok 9. marca bola v priestoroch Florinovho domu slávnostne otvorená expozícia
pod názvom My školopovinní, ktorá priblížila históriu školstva v regióne Oravy.
Návštevníci mali možnosť formou textových banerov získať základné informácie o histórii
vzdelanosti na Slovensku a na Orave, zoznámiť sa s historickou literatúrou, venovanou
výchove a vzdelávaniu v minulosti. Pohľad do bývalej ľudovej školy umožnila inštalácia
školskej triedy zo začiatku 20. storočia. Atmosféru minulosti školských čias dopĺňali
dobové učebné pomôcky, učebnice, vysvedčenia a fotografie, dokumentujúce historické
budovy škôl z vybraných oravských obcí.
Významnú úlohu pri rozvoji školstva v regióne Oravy zohral pán Oravského hradu v
Oravskom Podzámku Juraj Turzo, laická hlava evanjelickej cirkvi a dedičný župan
Oravskej stolice. J. Turzo okrem podpory náboženstva vynakladal nemalé prostriedky na
rozvoj vzdelanosti. Pri farách, ktoré zriaďoval na Orave, zakladal školy a v nich stanovil aj
výšku príjmov pre učiteľov.
Najvýznamnejší kresťanský sviatok navodili v dňoch 16.-17. marca tradičné Veľkonočné
trhy. Na Námestie slobody prišlo celkom 110 trhovníkov a remeselníkov zo Slovenska,
Čiech a Rumunska. Tá pravá veľkonočná atmosféra panovala vo foyeri Mestského
kultúrneho strediska, kde remeselníci prezentovali svoju ručnú prácu: rôzne zdobené
kraslice, drevené výrobky či pestrofarebné látkové hračky pre tých najmenších.
26. marca sa opäť po roku na dolnokubínskych divadelných doskách predviedli mladí
herci z celej Oravy na 13. ročníku Kubínskych divadelných dní, oravskom festivale
divadla a umeleckého slova. V 33. ročníku Oravskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti
a divadla dospelých pre deti sa predstavilo celkom 9 divadelných súborov, ktoré sa
predviedli v štyroch blokoch. Dolný Kubín zastupoval divadelný súbor AKOTAK pri
Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne.
Na Zelený štvrtok 2. apríla 2015 uplynulo 10 rokov od úmrtia pápeža, svätého Jána
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Pavla II. Pri tejto príležitosti dostala Cirkevná spojená škola vzácny dar, prameň vlasov
tohto výnimočného človeka, ktorý si svojou priateľskou povahou získal srdcia mnohých
ľudí. Relikvia bude uložená v relikviári v školskej kaplnke.
Postavy Jánošíka, muzikantov, apoštolov či výjavy z dedinského života. Také boli hlavné
témy prác pedagógov výtvarnej výchovy z Oravy a detí z výtvarného odboru Základnej
umeleckej školy P. M. Bohúňa, ktorí sa spolu stretli 13. apríla v Dolnom Kubíne na tvorivej
dielni sklomaľby. Stretnutie bolo prvou aktivitou medzinárodného projektu „Dielo rúk a
srdca", podporeného Medzinárodným Višegrádskym fondom. Ním sa Regionálne kultúrne
stredisko v Bielsku-Bialej a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pokúšajú revitalizovať
tradičnú sklomaľbu a ponúknuť ju ako zaujímavú výtvarnú techniku i pre súčasníka. Viac
ako tridsať záujemcov pod lektorským vedením poľských výtvarníkov Zbygniewa
Micherdzinského a Zbygniewa Grzywu za niekoľko hodín vytvorilo výtvarné práce
inšpirované silnou tradíciou sklomaľby na slovensko-poľskom pohraničí. Výtvarníci a
pedagógovia sa popasovali s kresbou kontúr tušom a vyfarbovaním olejovými farbami,
pre deti usporiadatelia pripravili menej náročnú a rýchlejšiu techniku vykresľovania
kontúrnych čiar čiernou fixkou s následnou maľbou akrylovými farbami.
V Dolnom Kubíne plávali 13. a 14. apríla živé žraloky. Od ľudí ich delilo len sklo. Štyri
morské dravce si Kubínčania mohli obzrieť v sedemmetrovom mobilnom akváriu s
objemom 15 tisíc litrov slanej vody a špeciálne nasimulovanými morskými prúdmi. Plávali
tam žralok koralový, čiernoplutvý, fúzatý a leopardovitý. Najväčší z nich, žralok fúzatý,
vážil 160 kg a meral dva metre. Naopak, najmenším bol žralok čiernoplutvý, ktorý mal 15
kíl a menej ako meter. Žraloky boli zachránené v roku 2010 z Mexického zálivu pred
ropnou katastrofou chovateľom, francúzskym biológom a profesionálnym kaskadérom
Fabrice Leseiurom.
Dolnokubínsky spevácky zbor Una Corda oslávil 24. apríla 15. výročie svojho vzniku.
Pri tejto príležitosti sa v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej konal koncert, ktorého
hosťom bol Husľový súbor ZUŠ Ivana Ballu pod vedením Marty Mikšíkovej.
V speváckom zbore Una Corda sa od jeho začiatku vystriedalo takmer 90 členov a teleso
doteraz absolvovalo takmer rovnaký počet vystúpení. Členovia zboru sú rôznych
vekových kategórií a pestrej palety povolaní. Od svojich počiatkov naštudovala Una Corda
vyše 100 skladieb v pestrej dramaturgii od spirituálov, klasickej tvorby a predovšetkým
tvorby 20. a 21. storočia až k moderným úpravám ľudových piesní.
Miešaný spevácky zbor Una Corda pracuje od svojho začiatku pod taktovkou dirigentky
Romany Šumskej Lenkovej.
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Oravské kultúrne stredisko dňa 26. apríla zorganizovalo v spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom krajskú súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov
Kubínske krpčeky. Na krajskú prehliadku postúpilo jedenásť súborov zo štyroch regiónov
žilinského kraja, spolu cez tristo mladých tanečníkov, spevákov a muzikantov. V zlatom
pásme sa v silnej konkurencii umiestnili súbory Goral z Hladovky, Cipovička zo Žiliny,
Turiec z Martina a Hajovček zo Strečna. Striebodné pásmo získal súbor Sliačanček z
Liptovských Sliačov, Pilsko z Oravského Veselého, Likavka z Likavky, Trnkárik zo Žaškova
a Pramienok z Liptovského Mikuláša. O bronzové pásmo sa podelili detské súbory
Kalužiar z Martina a Podbielan z Podbiela. Víťazom súťaže s priamym postupom na
celoštátny detský folklórny festival sa stal detský folklórny súbor Goral z Hladovky. Návrh
na postup získal detský folklórny súbor Cipovička zo Žiliny.

V prvý májový deň bol vyhodnotený 15. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Florinova
jar. Medzi víťazmi boli aj domáci autori: Monika Palušáková ziskala 3. miesto medzi
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ženami poetkami a Pavol Stuchlý obsadil 2. miesto v kategórii próza mužov. Súťaž
každoročne organizuje občianske združenie Homo Erectus pod záštitou primátora
Romana Matejova.
Slovenský akademický maliar, ilustrátor, grafik, medailér a svetovo uznávaný tvorca
poštových známok Rudolf Cigánik vystavoval od 4. mája v priestoroch Oravského
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.
Výstava bola otvorená vernisážou za účasti autora, ktorý v následnej tvorivej diskusii
členom Klubu oravských výtvarníkov priblížil proces tvorby. Výstavná kolekcia
obsahovala grafiky, medailérsku tvorbu a návrhy ocenených poštových známok. Rudolf
Cigánik patrí medzi najvýznamnejších rytcov poštových známok na Slovensku i v Európe.
K jeho učiteľom patril i Albín Brunovský. Už v počiatkoch svojej tvorby sa zaoberal
známkovou grafikou. Začínal ako rytec, ale neskôr tiež sám navrhoval známky. Doposiaľ
sa autorsky podieľal na viac ako 120-tich slovenských známkach. Je pravidelným víťazom
ankiet o najkrajšie známky Slovenska, i víťazom ankety o najkrajšiu slovenskú známku
desaťročia, v ktorej zvíťazil spolu s výtvarníkom Dušanom Kállayom. Jeho umenie je
oceňované aj na medzinárodných súťažiach za hranicami Slovenska.
Materské centrum Píšťalka pripravilo na 9. mája akciu Míľa pre mamu ako oslavu pre
všetky matky. Námestie slobody sa zaplnilo už po deviatykrát, pre deti boli pripravené
rôzne súťaže, maľovanie na tvár, skákací hrad, jazda na koni a sladkou odmenou bola pre
nich cukrová vata. Sviatok všetkých mám oslávili Kubínčania aj prejdením symbolickej
míle. Popoludnie dotvorilo aj hudobné vystúpenie speváka Samuela Lorinčíka.

V sobotu 9. mája do Dolného Kubína pricestovali najlepší detskí, juniorskí a mládežnícki
tanečníci z celého Slovenska. Do národného kola súťaže Tanečný Kubín sa v roku 2015
prihlásilo 159 choreografií s 1 200 tanečníkmi. O víťazstvo sa bojovalo v štyroch
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kategóriách: disco, hip-hop, show a open. Dolnokubínčania mali svoje zastúpenie v
siedmich choreografiách zo SZUŠ Jánoš pod umeleckým vedením Kataríny Brenkusovej.
V kategórii Street Show sa domácim detským tanečníkom podarilo získať 2. miesto,
juniori vybojovali 2. a 3. miesto, a napokon mládež obsadila 1. aj 2. miesto. Medzi
najlepšími sme boli aj v hip-hope, kde Dolný Kubín v detskej kategórii obsadil 1. miesto. 9.
ročník podujatia bol zároveň postupovým kolom na medzinárodnú tanečnú súťaž v
Maďarsku pri Balatone.
Dňa 16.05.2015 sa v hoteli Park v Dolnom Kubíne uskutočnila Veľká cena Liptova a
Oravy ako jedno z podujatí Slovenskej extraligy v mariáši. Turnaja sa zúčastnil rekordný
počet 342 milovníkov tejto kartovej hry.
Výsledky jednotlivcov: 1. Jozef Jambor, Martin, 2. Július Labaš, Skalica, 3. Gabriel Gavrila,
Bratislava. Výsledky klubov: 1. Skalica, 2. Kysucké Nové Mesto, 3. Snina
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje každoročne súťaž Múzeum
roka/Galéria roka. Oravská galéria sa v kategórii Galéria roka 2014 prihlásila projektmi
Akvizícia výtvarných diel z 20. a 21. storočia, Reštaurovanie neskorobarokových sôch a
Vydanie publikácií o Márii Medveckej pri príležitosti 100. výročia jej narodenia. Na
Ministerstve kultúry SR je registrovaných 26 galérií, do 12. ročníka súťaže Galéria roka
2014 sa však prihlásilo len 6 z nich. Podľa získaných bodov bolo dňa 18. 05. určené
nasledovné poradie: 1. Nitrianska galéria Nitra – 66 bodov, 2. Stredoslovenská galéria
Banská Bystrica – 66 bodov, 3. Oravská galéria v Dolnom Kubíne – 62 bodov, 4. Galéria
umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch – 57 bodov, 5. Galéria Mesta Bratislavy – 47
bodov a 6. Považská galéria umenia Žilina – 42 bodov.
V dňoch 18. - 22. mája sa v rámci Týždňa modrého gombíka vyzbieralo 46 343,- EUR, čo
je o takmer 40 % viac ako v roku 2014. Do zbierky sa zapojilo viac ako 200 škôl a ich
žiakov a žiačok v 96 mestách po celom Slovensku. Najviac sa v rámci celého Slovenska
podarilo vyzbierať mladým dobrovoľníkom zo ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne.
Svojim rovesníkom v Nepále prostredníctvom UNICEF zasielajú čiastku 2 281,- EUR.
Matica slovenská oprašuje svoj archív a do povedomia verejnosti vracia osobnosti, ktoré
neprávom upadli do zabudnutia. Na pôde Obchodnej akadémie sa 20. mája spomínalo na
nedožité osemdesiatiny významného dolnokubínskeho rodáka, vysokoškolského
pedagóga Petra Balghu (1935–1972), ktorý patril ku zakladateľom slovenského
moderného filmu. Ako dramaturg vytvoril celú sériu filmov, ktoré získali medzinárodné
ocenenie (Sladké hry minulého leta, Balada o siedmich obesených či Gaštanové kone).
Peter Balgha napísal aj dve knižné diela – Dom pre živých a Ticho. Zomrel ako 37-ročný.
Dolnokubínska revivalová kapela Oravia oslávila 20 rokov! Na narodeninový koncert v
piatok 22. mája prišlo do bývalého kina Choč toľko ľudí, že nepostačovala kapacita.
Zablahoželať a vypočuť si Deep Purple v podaní Oravie prišla široká verejnosť i kolegovia
z branže. Za 20 rokov na hudobnej scéne Oravia prešla viacerými personálnymi zmenami,
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jediným zakladajúcim členom je sólový spevák Tomáš Ďaďo. Fotografický i hudobný
prierez históriou skupiny, dobrý zvuk a presvedčivé vystúpenie - to bol takmer
trojhodinový koncert výbornej revivalovej kapely, ktorá sa so svojím originálom zatiaľ
nestretla.
Dielo rúk a srdca. Pod týmto názvom vyhlásilo Regionálne kultúrne stredisko v BielskuBialej v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne medzinárodnú
súťaž v maľbe na sklo, určenú všetkým záujemcom o túto výtvarnú techniku zo
Slovenska i z Poľska. Do termínu uzávierky súťaž svojimi prácami oboslalo 87 dospelých a
340 detských autorov. Medzinárodná odborná porota tak v dvoch kategóriách 26. mája v
Bielsku-Bialej hodnotila viac ako 500 invenčných sklomalieb. Súťažné práce naviazali na
ľudové umenie charakteristické pre obidve krajiny. V kategórii dospelých získala cenu
Jana Michalková z Humenného a ocenenie Martina Chudjaková zo Sihelného. V kategórii
detí získali vedné ceny Andrea Antalová, Norbert Dulík a Lukáš Prekop zo Základnej
umeleckej školy P. M. Bohúňa z Dolného Kubína a vecné ocenenia ďalší šiesti žiaci tejto
školy.
V sobotu 30. mája sa Dolným Kubínom niesla ľudová hudba vďaka 8. ročníku
Folklórneho dňa Kubína. Podujatie, ktoré každoročne priláka mnoho milovníkov
folklóru, sa začalo už v doobedňajších hodinách prezentáciou detských ľudových súborov.
Poobede sa pódia ujali skúsenejší umelci. Z domácich sa divákom predviedol folklórny
súbor Rosička, rosa a Spevácka folklórna skupina Orava.

Sused, poď von! Pod týmto heslom sa nieslo slávnostné otvorenie amfiteátra na Brezovci.
V sobotu 30. mája pripravili mladí Dolnokubínčania z neformálnej skupiny Viva Kubín, z
ktorých podnetu amfiteáter vznikol, zaujímavý program. Pre návštevníkov boli
pripravené spoločenské hry, vodný futbal, skákacie nohy či súťaž o najlepší koláč.
Nechýbal ani tanečný workshop a bonusom boli i tanečné a hudobné vystúpenia.
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Amfiteáter je výsledkom dvojročnej práce štyridsiatich dobrovoľníkov. Postavili ho
vlastnými rukami s pomocou niekoľkých sponzorov. Slávnostné otvorenie amfiteátra
zavŕšilo premietanie dvoch filmov. Prvý priblížil prácu týchto mladých ľudí na výstavbe
amfiteátra a druhým bola animovaná rozprávka.

Združenie Brezovček pri ZŠ na ulici Martina Hattalu, v spolupráci s CVČ a ZŠ Petra
Škrabáka Dolný Kubín, MsKS Dolný Kubín a Odborom školstva, kultúry, mládeže a športu
Dolný Kubín usporiadali s finančnou dotáciou Mesta Dolný Kubín 30. mája 2015 na
Námestí slobody oslavu Medzinárodného dňa detí 2015 pod názvom „Z rozprávky do
rozprávky“. Kultúrny program pozostával z vystúpenia členov záujmových útvarov CVČ
pri ZŠ P. Škrabáka Kolovrátok - detského speváckeho folklórneho súboru a tanečnej
skupiny HIP–HOP. Ako hosť vystúpilo Združenie priateľov historických umení Diadém z
Bystričky pri Martine.
Potom si prítomní mohli napríklad vyskúšať silu v preťahovaní lanom v rámci aktivity
„Dedko ťahá repku“, zasúťažiť v behu s cestovnými kuframi a tak zažiť „Cestu okolo
sveta“, vyskúšať streľbu z historického praku, či zahádzať loptičkou cez kruh ako na
„Metlobale“. Deti s rodičmi, ba i starí rodičia si zaskákali v „Sedemmíľových čižmách“gumákoch. Menšie deti zaujalo chytanie rybiek pri rozprávke „O rybárovi a zlatej rybke“ či
„Pri zlatom prameni“ – nalievali vodu do odmerného valca, kým im nevypláva
pingpongová loptička na povrch tak, aby ju mohli vybrať. Pri stanovišti „Popoluška“ deti
všeličo triedili, inde skladali rozprávkové puzzle, alebo hádzaním kruhov chytali koňa „V
divokej prérii“. Na svojich súrodencov, kamarátov, či rodičov sa museli spoľahnúť pri
prenášaní pingpongovej loptičky na lyžici poslepiačky, ako „Vajce na vandrovke“.
Viacerých zaujalo „Kráľovstvo krivých zrkadiel“- kde účastníci obkresľovali obrázky
pozeraním sa do zrkadla. Za svoje výkony v aktivitách si súťažiaci vyslúžili sladké
odmeny.
Počas celej doby sa deti mohli šmýkať na nafukovacej šmýkačke, skákať v nafukovacej
futbalovej lopte aj na trampolíne. A to všetko úplne zdarma.
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Organizátori sa snažili aktivitami podporiť spolupatričnosť detí, ale aj dospelých, upevniť
vzťahy medzi priateľmi a rodinou a poskytnúť príležitosť všetkým deťom mesta Dolný
Kubín spoločne osláviť MDD, ako jedna veľká rodina. Bolo krásne stretnúť sa a osláviť
tento deň spoločne. Aj napriek tomu, že sa trochu pokazilo počasie, nikoho to neodradilo,
na námestí vládla príjemná atmosféra plná pohybu, spolupráce, priateľstva, tvorivosti,
iniciatívy, trpezlivosti, vytrvalosti a zmyslu pre humor.

Medzinárodný deň detí sa v nedeľu 31. mája vo veľkom štýle oslavoval aj na Gäceli.
Zabaviť sa tu so svojimi ratolesťami prišli nielen Kubínčania, ale i cezpoľní. V Tília kempe
na nich čakal bohatý program, ktorý bol jedným zo série podujatí v rámci Gäceľského leta.
Nechýbali ukážky činnosti hasičov, polície, záchranného systému či horskej služby.
Svet detskej fantázie ožil od 2. do 30. júna na dvoch výstavách v priestoroch Oravského
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Organizácia pripravila dve posúťažné
prezentácie výtvarne nadaných detí.
Prvá z výstav bola celoštátna a pod názvom Vesmír očami detí prezentuje najúspešnejšie
ocenené práce detí a ich vnímanie sveta nad nami – vesmíru. Dominujú nielen zobrazenia
vesmírnych telies blížiace sa realite, ale i neinvenčné stvárnenie mimozemského života.
Výstava je realizovaná v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a z
oravských autorov sa na nej prezentuje Eva Serdelová zo Základnej školy z Novoti a
Monika Lacková zo Základnej umeleckej školy Ivana Ballu z Dolného Kubína.
Polícia očami detí. Taký bol názov druhej posúťažnej výstavy, zameranej na prácu polície
a prevenciu, ktorú po deviatykrát vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v
spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Dolnom Kubíne. Do súťaže sa
zapojilo 265 detí z 27 škôl. Žiaci zúčastnených škôl rôznymi formami a výrazovými
prostriedkami vyjadrili svoj pohľad a postoj k práci polície, ako aj k negatívnym
spoločenským javom. Súťažné práce boli rozdelené do 3 vekových kategórii a odborná
porota ocenila 9 prác.
Vesmír očami detí - výsledková listina regionálneho kola súťaže:
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I. kategória – deti predškolského veku: 1. Sandra Parižová, MŠ Oslobodenia Trstená, 2.
René Krúpa, MŠ Veterná Námestovo, 3. Tima Mašlonková, MŠ Námestie Slobody, Dolný
Kubín, 4. Viktória Laštíková, MŠ Komenského, Námestovo, 5. Samko Kováč, MŠ Odbojárov,
Dolný Kubín
II. kategória – 1.–4. ročník základných škôl: 1. Patrícia Vanková, ZŠ Čimhová, 2. Paulínka
Pukáčová, ZŠ P.Škrabáka Dolný Kubín, 3. Patrik Jančo, ZŠ Suchá Hora, 4. Patrik Datko, ZŠ
Slnečná Námestovo, 5. Karolína Kotúľová, ZŠ Komenského Dolný Kubín
III. kategória – 5.–9. ročník základných škôl: 1. Eva Serdelová, ZŠ Novoť, 2. Sára Mária
Čičová, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné, 3. Timea Vrábľová, ZŠ Oravská Lesná, 4. Sisa
Prílepková, ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín, 5. Ľubka Jurkuláková, ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín
IV. kategória – ZUŠ – 1.–4. ročník ZŠ: 1. Monika Lacková, ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín, 2.
Miroslava Čajková, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo, 3. Alica Holubčíková, ZUŠ I. Ballu Dolný
Kubín, 4. Soňa Halušková, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo, 5. Aneta Sabová, ZUŠ I.Ballu Dolný
Kubín
V. kategória – ZUŠ – 5.–9. ročník ZŠ: 1. a 2. miesto neudelené, 3. Alexandra Sahuľová, ZUŠ I.
Ballu Dolný Kubín, 4. Ivana Šimičákova, ZUŠ Tvrdošín, 5. Barbora Hrkľová, SZUŠ Jánoš
Ružomberok
Polícia očami detí – výsledková listina
Kategória A 3-6 r.: Tomáš Lörinčík, 5 r., MŠ Námestie slobody Dolný Kubín, Michal Palko, 5
r., ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín, Róbert Macek, 6 r., MŠ Námestie Slobody Dolný Kubín
Kategória B 6-10 r.: Lukáš Kytas, 6 r., ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín, Anna Korčáková, 9 r.,
Malé Tatry 7, Ružomberok, Eva Mikušová, 10 r., ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín
Kategória C 11- 15 r.: Barborka Matejčíková, 13 r., ZŠ s MŠ Lokca, Terezka Ondríková, 13
r., ZŠ s MŠ Liesek, Simonka Gallasová, 11 r., ZŠ s MŠ Hladovka

V stredu 10. júna do Dolného Kubína zavítal pelotón cyklistov z Občianskeho združenia
Priaznivcov Pustého hradu Zvolen. Vyrazili ráno z Tvrdošína a vo večerných hodinách
plánovali byť vo Zvolene. Aktivisti sa vo svojom voľnom čase dobrovoľne starajú o Pustý
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hrad a každý rok spoločne vyrazia na cyklojazdu po trase starej obchodnej cesty Via
Magna. Zámerom akcie je pripomínať Pustý hrad ako historickú pamiatku ľuďom na
celom Slovensku.
Do Dolného Kubína pricestovali najlepší recitátori z celého Slovenska. Od 18. do 21. júna
sa tu konal už 61. ročník celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín. Slávnostné otvorenie sa konalo na Hviezdoslavovom námestí pri soche P. O.
Hviezdoslava.
Podrobný program 61. ročníka celoštátnej súťaže je zverejnený na internetovej stránke
www.msksdk.sk. Celé podujatie je prístupné nielen pre recitátorov, ale i pre širokú
verejnosť.
Víťaz súťaže recitačných kolektívov a divadiel poézie detí: MoDRé TRaKy pri Základnej
škole s materskou školou Lúky, Vráble, s hrou Etgara Kereta: Udi. Scenár a réžia: Štefan
Foltán
Víťaz súťaže recitačných kolektívov a divadiel poézie mládeže a dospelých: Divadelný
súbor Sob na ceste pri Základnej umeleckej škole, Levice za inscenáciu DOMOV v réžii
Romana Poliaka a Renaty Jurčovej
Víťaz súťaže IV. kategórie umeleckého prednesu poézie: Katarína Prejsová, Senec za
prednes Tomas Tranströmer: Galéria, preložil Milan Richter
Víťaz súťaže IV. kategórie umeleckého prednesu prózy: Terézia Pravdová, Trnava za
prednes Veronika Šikulová: Dušinka
Víťaz súťaže V. kategórie prednesu poézie: neudelené
Víťaz súťaže V. kategórie prednesu prózy: Alžbeta Jurkovičová, Trnava za prednes Liv
Ullmannová: Premena, preložil Peter Kerlik

Hviezdoslavovo námestie zaplnili v sobotu 20. júna 2015 historické autá a motocykle.
Dolnokubínčania si mohli vychutnať slávu zašlých čias a zažiť poobedie so slávnymi
značkami áut svetových značiek, a to všetko v rámci Ružomberskej ruže veteránov. 18.
ročník so sebou priniesol 70 automobilov, 30 motocyklov a 7 trojkoliek.

88

20. júna sa na Gäceli konal najstarší hudobný festival na Orave. 18. ročník Rockového
záberu priniesol niekoľko hudobných lahôdok. Predstavili sa známe kapely ako Wecheth,
The Lampions, Targo, AYA či Zóna A. Veľkým lákadlom bola i kapela KISS FOREVER
BAND.
V pondelok 22. júna do Dolného Kubína zavítal choreograf a tanečník Jaro Bekr, ktorý
roztancoval žiakov ZŠ Janka Matúšku. Tanečný workshop bol odmenou za sumu, ktorú
vyzbierali ako najúspešnejšia škola na Slovensku v rámci Týždňa modrého gombíka.
Kubínčania cvičili 26. júna na zimnom štadióne. Svojimi cvikmi, tzv. „angličákmi",
zároveň podporili aj dobrú vec. Benefičné športové podujatie vzišlo z iniciatívy
kondičných trénerov z Maximus Cross Fit Gym Andreja Belvončíka a Mateja Hricka.
Získaná finančná čiastka, ktorú ľudia vybojovali za svoje výkony v angličákoch, poputuje
na rehabilitačné oddelenie dolnokubínskej nemocnice. Ľudia za hodinu spravili 45 692
angličákov, pričom jeden angličák sa rovná jeden cent. Rehabilitačnému oddeleniu tak
prostredníctvom sponzorov venujú 456,92 EUR.
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V nedeľu 12. júla otvorila sezónu koncertov v altánku v Parku M. Kukučína
dolnokubínska speváčka Denisa Mešková. S klávesovým sprievodom svojho otca,
muzikanta Igora Meška, ponúkla verejnosti hodinový koncert známych slovenských i
zahraničných piesní. Na Dolnokubínčanov počas leta čakalo ešte päť nedeľných koncertov
– SFS Orava (19. júla), Anonym (26. júla), FS Rosička Rosa (2. augusta), pesničkár Michal
Kováčik (9. augusta) a napokon hudobná skupina Weekend (23. augusta).
V piatok 21. augusta si mestská časť Kňažia pripomenula 670 rokov od svojej prvej
písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti na jej obyvateľov čakalo zábavno-vzdelávacie
popoludnie o histórii Kňažej s názvom „od Kenez po Kňažiu“, spojené s otvorením
nového amfiteátra, výstavou historických fotografií a krstom spevníka dolnooravských
piesní Márie Bartošovej. Podujatie vzniklo vďaka aktivitám kňažanských občianskych
združení pod vedením Jany Greššovej a Michala Batunu.
22. augusta sa v malebnom prostredí rázovitej dedinky Srňacie konal návrat do jej
histórie. Podujatie s rovnomenným názvom prilákalo v sobotu domácich ale i cezpoľných.
Program odštartoval už tradične slávnostný sprievod dedinou. Predstavil sa fujarista Jano,
Súbor Oravan či divadlo Femina. Súčasťou podujatia bol aj malý remeselnícky jarmok a na
svoje si prišli i milovníci kníh na knižnom blšom trhu. 11. ročník Návratu do histórie v
Srňacom tak ponúkol opäť bohatý program.
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V sobotu 29. augusta sa na amfiteátri na Brezovci uskutočnila ďalšia z akcií pod názvom
„Sused poď von“. Súčasťou bol turnaj vo vodnom futbale a množstvo iných atrakcií.

V nedeľu 30. augusta v kostole Povýšenia sv. Kríža na Brezovci vyvrcholil 2. ročník
medzinárodného Kubínskeho organového festivalu. O umelecký záver podujatia sa
svojím vystúpením postaral popredný slovenský organista Martin Bako spolu s
bratislavským vokálnym telesom Cantores Bratislaviensis. Organizátorom Kubínskeho
organového festivalu je tunajší Rímskokatolícky úrad. V piatich koncertoch sa počas
augusta verejnosti predstavili najlepší slovenskí organisti ako Stanislav Šurin, Jana
Pastorková či Ján Vladimír Michalko, ale aj vzácni hudobní hostia z Poľska, Švédska a
Talianska.
Otvárací koncert festivalu bol zároveň prezentáciou prvej oficiálnej CD nahrávky nového
organa v kostole na Brezovci.
Gäceľský kotlík, ako súčasť Gäceľského leta, sa uskutočnil v sobotu 5. septembra v Tília
campe Gäceľ.
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V utorok 8. septembra priniesli darcovia Lipe sútokov sveta vodu zo svojich ciest.
Nevšedná atrakcia v našom meste zaznamenala v tento deň už 258 poliatie. Atmosféru
navštívených krajín priniesli:
Anna Kustrová
250. rieka Zambezi, hranica medzi Zambiou a Zimbabwe
251. rieka Chobe, Národný park Chobe, Botswana
252. rieka Kwando, Namíbia
Helena a Ľuboš Šaštinskí
253. jazero Titicaca, Peru - Bolívia
254. prameň, Chrám vody, Machu Picchu, Peru
Ing. Danka Števonková
255. rieka Avon Stradford upon Avon, Veľká Británia
Alžbeta Ľorková
256. rieka Rezovo, dedina Rezovo, Bulharská republika
257. rieka Veleka, dedina Sinemorec, Bulharská republika
258. Čierne more, Achtopol, Bulharská republika
Cez víkend 18. – 19. septembra panovala v Dolnom Kubíne jarmočná nálada. Konali sa Dni
mesta a 34. Kubínsky jarmok. Pri tejto príležitosti ku nám pricestovali delegácie z
partnerských miest. Primátor Roman Matejov ich privítal na pôde MsÚ. Hostia sa
podpísali do pamätnej knihy mesta a nasledovalo polievanie Lipy sútokov sveta.
Na Kubínskom jarmoku nechýbali remeselné stánky a tradičné jarmočné dobroty. Na
svoje si opäť prišli aj milovníci koní pod kapotou. Pred Gymnáziom P. O. H. bol vyhradený
priestor jesennému autosalónu. Pripravený bol pestrý program. Vystúpila speváčka
Jadranka, Adam Ďurica, skupina Chiki liki tua a na folklórnu nôtu naladil Kubínčanov
súbor Rosička, rosa.
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Dolnokubínčanka Eva Kramerová (25) si zahrala hlavnú úlohu v novom komediálnom
seriáli Svet podľa Evelyn. Pod umeleckým menom účinkuje po boku ostrieľaných hercov
ako sú Jozef Vajda, Božidara Turzonovová či Kristína Farkašová. Vďaka seriálu sa naše
mesto dostáva do povedomia divákov na celom Slovensku. V jednotlivých epizódach sa
často spomína Dolný Kubín a objavujú sa i známe reálie z nášho domáceho prostredia.
Do 12. ročníka celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov Mladá slovenská poviedka
2015, vyhlásenej Oravským kultúrnym strediskom, sa zapojilo 95 mladých autorov.
Víťazstvo v najmladšej kategórii žiakov 6.-9. ročníkov základných škôl a primy až kvarty
osemročných gymnázií získala za poviedku Transplantácia duše Tatiana Piliarová zo
Žiliny, v kategórii stredoškolákov a študentov kvinty až oktávy osemročných gymnázií
zvíťazila Júlia Oreská z Humenného s poviedkou Niečo o chustkách. Medzi dospelými
autormi do 30 rokov porotu najviac zaujala Mária Bilá z Nižného Hrušova s poviedkou
Žena z domu 36.
Vyhodnotenie celoštátnej súťaže spojené s vyhlásením výsledkov, prezentáciou zborníka
a stretnutím autorov s členmi poroty sa uskutočnilo 29. októbra v Oravskej knižnici
Antona Habovšiaka.
12. októbra sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka uskutočnila konferencia venovaná
200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra.
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V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka sa 04. 11. konalo krajské kolo literárnovedomostnej súťaže Knižný vševedko 2015. Zmerať sily si prišlo celkom 15 detí z piatich
knižníc v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Podporovalo ich 50 čitateľov, ktorí boli
najlepší z 19 tried Cirkevnej spojenej školy a ZŠ M. Kukučína, a to v riešení regionálneho
kola. Súťažiacich čakal 30 minútový literárny test, v ktorom sa najlepšie darilo
Kubínčankám Barbore Smoleňovej, ktorá získala 1. miesto a 2. priečka sa ušla Michaele
Vicáňovej. Na 3. mieste sa umiestnila Alžbeta Kačurová z Čadce.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne pripravilo populárno-náučný
seminár pri príležitosti 155. výročia narodenia prozaika Martina Kukučína, rodáka z
Jasenovej. Seminár sa uskutočnil 11. novembra 2015 v priestoroch literárnej expozície P.
O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Početné osadenstvo a prednášajúcich privítala
riaditeľka Oravského múzeum P. O. Hviezdoslava pani PaedDr. Mária Jagnešáková
úryvkom z básne, ktorú venoval Hviezdoslav Kukučínovi.
Jednotlivé príspevky, ktoré odzneli na populárno-náučnom seminári mali za cieľ priblížiť
život a dielo oravského rodáka pôsobiaceho v zahraničí. Svojimi príspevkami prispeli Mgr.
Andrea Draganová zo Slovenskej akadémie vied, PaedDr. Ivica Hajdučeková z Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Mgr. Mária Ďubeková z Oravského múzea. Úryvok z
Kukučínovej korešpondencie predniesol Mgr. Jozef Kaščák.
Na záver podujatia vzdal poctu Martinovi Kukučínovi pán Vendelín Ťažandlák z
miestneho odboru Matice slovenskej.
Podujatie bolo oživené hudobným vstupom, o ktorý sa postarala Natália Prílepková zo
ZUŠ Petra Michala Bohúňa pod vedením Viery Dulovcovej.
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Koncom novembra sa naším mestom niesla jarmočná atmosféra. Katarínske trhy už
každoročne prilákajú množstvo Kubínčanov, ale i ľudí z okolitých obcí. Aj tentokrát tak
bolo opäť z čoho vyberať. Do Dolného Kubína prišlo 23. a 24. novembra 130 trhovníkov a
remeselníkov z celého Slovenska, ale i z Poľska a Bulharska.
V pondelok 14. a utorok 15. decembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil aj
Vianočný jarmok ľudových remesiel.

Vo štvrtok 26. novembra 2015 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska konal
11. ročník Koncertu pre mesto v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ I. Ballu. Mladí umelci
divákom predviedli to najlepšie z oblastí hudby, spevu a tanca, ktorým sa venujú na
vyučovacích hodinách.
„Dnešný slávnostný večer sme sa snažili skĺbiť tri rôzne žánre – folklór, klasickú a
populárnu hudbu. Ďakujeme za potlesk a pozitívne reakcie publika. Sme radi, že sme
divákov svojím vystúpením potešili,“ uviedol Roman Ďaďo, nový riaditeľ ZUŠ I. Ballu.
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Priestory Florinovho domu zdobila od 30. novembra nová expozícia, na ktorej sa
návštevníci mohli dozvedieť zaujímavé informácie o magických účinkoch rastlín, zbere
húb, love zveri, či o zbernom hospodárstve. Výstava ponúkla aj priame ukážky predmetov,
ktoré sa využívali v minulosti.
Študenti a pedagógovia Obchodnej akadémie 9. decembra slávnostne odhalili pamätnú
tabuľu venovanú národnému buditeľovi a jasenovskému evanjelickému farárovi
Ctibohovi Zochovi na Zochovej ulici na Malom Bysterci.
Z dielne študentov Obchodnej akadémie nie je len pamätná tabuľa na Zochovej ulici. Pýšia
sa aj 14 minútovým filmom o Ctibohovi Zochovi, ktorý sa im podarilo natočiť za dva
mesiace. Dolnokubínčanom ho premietli v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka.

Už po druhýkrát prišla do nášho mesta spríjemniť predvianočné chvíle koncertom, ktorý
šíri lásku, pokoj a kúzelnú atmosféru blížiacich sa Vianoc speváčka Lucie Bílá. Jej hlas
sa večer 10. decembra niesol kostolom Povýšenia sv. kríža na Brezovci za sprievodu
orchestra a zboru pod vedením Petra Maláska.
Lucie Bílá si svojou pokorou a nežnosťou získala srdce každého Kubínčana. Jej koncert si
vychutnalo viac ako tisíc návštevníkov. Silou a zároveň jemnosťou svojho hlasu dokázala,
že jej právom patria všetky uznania.
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4. Ekonomický život a cestovný ruch
Podľa denníka Pravda slovenská ekonomika rástla najrýchlejšie za posledných
päť rokov. Posledný štvrťrok 2015 vzrástla až o 4,2 percenta, čo bolo najviac z krajín EÚ.
Za celý rok 2015 ekonomika eurozóny vzrástla o 1,5 % a hospodárstvo celej EÚ sa
posilnilo o 1,8 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR a Eurostatu.
Dočerpávaním eurofondov podporené slovenské hospodárstvo dokázalo zvládnuť
pokles akcií v Číne, emisnú kauzu Volkswagenu, aj koncoročné prepady významných
európskych a amerických akciových indexov. Ekonomiku podporila aj väčšia ochota
Slovákov míňať peniaze. Za celý rok 2015 vzrástla slovenská ekonomika o 3,7 percenta
hrubého domáceho produktu.
Agentúra Fitch potvrdila rating Slovenska A+, a stabilný výhľad.
Deficit štátneho rozpočtu bol medziročne o tretinu nižší, pričom štát má
ambiciózny plán menej sa zadlžovať.
Od rastu hospodárstva sa odvíjali aj platy, ktoré boli najvyššie vo sfére
informačných technológií. Od januára do decembra 2015 v tomto odvetví slovenskej
ekonomiky mesačné hrubé mzdy stúpli z 1 691 EUR na 2 066 EUR. Na opačnom konci
rebríčka stáli ľudia z pracujúci v oblasti stravovacích služieb a reštaurácií. Tam od januára
do decembra 2015 stúpli hrubé mesačné mzdy z 375 na 384 eur. Čašníci v reštauráciách
podobne ako ostatné slabo platené profesie časť mesačného príjmu dostali načierno na
ruku.
Zamestnanosť na konci roka medziročne vzrástla o 2,2 percenta a priemerná mzda
o 3,7 percenta. Na pracovnom trhu aj ľudia bez vzdelania mohli v Bratislave reagovať na
ponuky dokladačov tovarov v obchodných domoch s ponúkaným hrubým mesačným
platom od 600 do 700 EUR za mesiac.
Slovensku hrozilo, že pre pomalé čerpanie eurofondov nestihne nakoniec minúť až
miliardu eur, čo štát operatívne riešil presunom peňazí napríklad na projekty určené na
budovanie ciest.
Oživenie v závere roka pravdepodobne vykázali aj ostatné sektory ekonomiky,
ktoré neboli stimulované eurofondmi.
Tri automobilové závody v roku 2015 vyrobili na Slovensku po prvý raz v histórii
viac ako milión osobných automobilov. Bratislavský Volkswagen, trnavský PSA Peugeot
Citroën a žilinská Kia spolu s ich dodávateľmi na Slovensku zamestnávali 80 tisíc ľudí.
Slovenskú ekonomiku podporovali aj nízko úročené bankové pôžičky, ktoré na trhu
zabezpečila Európska centrálna banka odštartovaním tlačenia peňazí. Od marca 2015 sa
každý mesiac v ekonomikách 19 štátov používajúcich spoločnú menu euro ocitalo 60
miliárd nových eur.
Podľa výročnej správy Slovenskej agentúry pre cestovný ruch za rok 2015
navštívilo v tomto roku Slovensko 4,33 milióna turistov, medziročný nárast oproti roku
2014 predstavoval 16,2 %. V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami išlo podľa
zdrojov Európskej komisie pre cestovný ruch o tretí najväčší medziročný rast. Počet
prenocovaní sa zvýšil o 13,3 %, čo znamená, že návštevníci zostali na Slovensku 12,35
milióna nocí. Pomer medzi domácimi a zahraničnými návštevníkmi Slovenska dlhodobo
osciluje na úrovni 60 % Slovákov a 40 % zahraničných návštevníkov.
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Najviac zahraničných návštevníkov prišlo v roku 2015 z Českej republiky (508 000,
medziročný nárast 16 %), Poľska (168 000, nárast 6 %), Nemecka (158 000, nárast 14%),
Rakúska (81 000, nárast 22 %), Maďarska (70 000, nárast 20 %) a z Veľkej Británie
(65 000, nárast 47 %).
Historicky najvyšší počet návštevníkov Slovenska sa podpísal aj pod rekordné
príjmy z cestovného ruchu. Podľa údajov Národnej banky Slovenska narástol prínos
cestovného ruchu do HDP na 2,13 mld. eur, čo je o 190 miliónov eur viac ako v minulom
roku.
K ďalšiemu zlepšovaniu návštevnosti Slovenska prispeli aj nové dopravné
prepojenia Slovenska so silnými zdrojovými trhmi. Do Popradu začali lietať priame linky
z Londýna a z Rigy. Linka z Rigy je dôležitým spojením pre návštevníkov z Pobaltia, z
Ruska ako aj zo Škandinávie. Vyťažené sú aj letecké spojenia do Košíc. Letecká linka z
Dubaja do Bratislavy spája Slovensko s krajinami Blízkeho Východu a Ázie. Od októbra
2015 začala premávať aj priama letecká linka medzi Berlínom a Bratislavou.
Výrazné pozitívne zmeny nastali aj vo vlakovej doprave. Napomohli tomu najmä
nové linky z Českej republiky. Pribudli nové a cenovo výhodné vlakové spojenia z Prahy
cez Žilinu a Vysoké Tatry do Košíc dopravcami České dráhy, Student Agency a Leo
Express.
Záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2015 a odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu predložili písomne Ing. Gabriela Paušlyová, vedúca
odboru finančného a Ing. Peter Florek, hlavný kontrolór mesta na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva mesta Dolný Kubín dňa 28. 04. 2016.
Bežné príjmy v roku 2015 predstavovali sumu 12 730 tis. EUR, z čoho
rozhodujúcu položku 6 371 tis. EUR tvorili dane z príjmov a kapitálového majetku. Príjem
dane z nehnuteľností predstavoval 974 tis. EUR, daň za psa 15 tis. EUR, daň za ubytovanie
19 tis. EUR a daň za užívanie verejného priestranstva 11 tis. EUR.
Výber miestneho poplatku za komunálne odpady predstavoval 626 tis. EUR.
Nedaňové príjmy boli k 31.12.2015 plnené v celkovej výške 831 tis. EUR, z toho príjmy
z podnikania a vlastníctva majetku 321 tis. EUR, administratívne a iné poplatky 333 tis.
EUR, príjmy z úrokov z účtov 1 tis. EUR, príjem z náhrad z poistného plnenia 6 tis. EUR,
výťažok z lotérií a iných podobných hier 97 tis. EUR, príjmy z dobropisov 61 tis. EUR,
vratky dotácií 1 tis. EUR a ostatné príjmy 9 tis. EUR.
Granty a transfery boli plnené vo výške 3 555 tis. EUR, z čoho najvyššie položky tvorili
dotácie školám v sume 3 006 tis. EUR a 109 tis. EUR dotácie na sociálne zabezpečenie.
Kapitálové príjmy za rok 2015 dosiahli 501 tis. EUR, pričom príjem z predaja
budov predstavoval 256 tis. EUR a z odpredaja pozemkov 166 tis. EUR.
Kapitálové granty a transfery boli plnené vo výške 79 tis EUR, a to Ministerstvom vnútra
SR na projekt „Prevencia kriminality“ (výstavba street workout ihriska)v sume 19 tis. EUR
a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj nenávratným príspevkom na podporu
udržateľnej energie v municipálnom sektore v sume 60 tis. EUR.
Bežné výdavky Mesta v sledovanom roku predstavovali 11 649 tis. EUR. Na
výdavkoch na všeobecné verejné služby v sume 1 500 tis. EUR sa najvýraznejšou mierou
podieľali náklady na výkonné a zákonodarné orgány v čiastke 1 321 tis. EUR. Sumou 188
tis. EUR sa na čerpaní bežných výdavkov podieľal verejný poriadok a bezpečnosť, išlo
hlavne o výdavky na mestskú políciu. 790 tis. EUR na ekonomickú oblasť tvorili
predovšetkým výdavky na cestnú dopravu vrátane transferu mestskej autobusovej
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dopravy. Ochrana životného prostredia sa na bežných výdavkoch podieľala sumou 708 tis.
EUR, rozhodujúcu položku tvorili sumou 688 tis. EUR odpadové hospodárstvo. Najväčšiu
časť výdavkov na bývanie a občiansku vybavenosť v sume 685 tis. EUR tvorili čiastkou
455 tis. EUR výdavky na rozvoj obcí, v nich hlavne verejná zeleň. Výdavky na verejné
osvetlenie predstavovali 195 tis. EUR. Výdavky na rekreáciu, kultúru a náboženstvo boli
vynaložené v sume 958 tis. EUR, z čoho rozhodujúcu položku tvorili výdavky na šport
(665 tis. EUR) a kultúru (181 tis. EUR). Vzdelávanie sa na bežných výdavkoch podieľalo
sumou 6 316 tis. EUR, z toho základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta čiastkou
3 179 tis. EUR, materské školy 1 294 tis. EUR a základné umelecké školy 821 tis. EUR.
Zvyšok predstavovali výdavky na stravovanie v predškolských zariadeniach, školské
kluby detí, centrá voľného času a školské jedálne základných škôl. Z 505 tis. EUR určených
na sociálne zabezpečenie rozhodujúce boli výdavky na starobu (275 tis. EUR), z ktorej sa
financovalo napríklad zariadenie opatrovateľských služieb či denné centrá seniorov,
a výdavky na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (150 tis. EUR).
Kapitálové výdavky v celkovej sume 736 tis. EUR boli vynaložené hlavne na
rekonštrukciu verejného osvetlenia (spolu 390 tis. EUR), nákup pozemkov (70 tis. EUR) či
1. etapu statickej dopravy (52 tis. EUR).
Príjmové finančné operácie tvorili 641 tis. EUR, z čoho 439 tis. EUR predstavovali
prevody z rezervného fondu a 150 tis. EUR dlhodobý úver zo SLSP.
528 tis. EUR výdavkových finančných operácií tvorili splátky úverov.

Významné udalosti z oblasti ekonomického života a cestovného ruchu v roku 2015:
Dolnokubínska samospráva rekonštruovala verejné osvetlenie. S prácami sa začalo
začiatkom októbra 2014, keď bola zrealizovaná rekonštrukcia a doplnenie zemných
rozvodov na Nábreží Oravy, v parku Martina Kukučína, Na Sihoti, na Ulici Generála
Svobodu, na Pelhřimovskej a Kubínskej ulici a na ulici Timravinej. Rekonštrukcia
pokračovala v roku 2015 aj na uliciach Slnečnej, Mila Urbana, Kňažskej, Radlinského, Na
Kopanici, na Námestí Slobody a pri garážach na Banisku a Bysterci i na Historickom
cintoríne.
Projekt obsahoval aj doplnenie svietidiel do existujúcich vetiev verejného osvetlenia tak,
aby boli odstránené tmavé miesta a aby celá sústava bola lepšie vyregulovaná. Medzi
cestným mostom a bystereckou lavicou bolo doplnených desať a na Timravinej ulici 15
nových svietidiel. Použité boli LED svietidlá so zabudovanou reguláciou intenzity
svietenia, ktoré majú nastavený režim stmievania so znížením výkonu až na 50 %.
Mesto Dolný Kubín využilo možnosť grantového programu Európskej únie na získanie
nenávratných finančných prostriedkov vo výške 20 % z poskytnutého úveru 300 tisíc EUR
pri dosiahnutí úspory 40 a viac percent elektrickej energie.
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Vo štvrtok 29. januára sa v bratislavskej Inchebe začal 21. medzinárodný veľtrh ITF
Slovakiatour, najväčšia domáca výstava cestovného ruchu. Spoločný prezentačný stánok
evokujúci tradičnú ľudovú architektúru finančne zastrešili Mesto Dolný Kubín, Obec
Zuberec a oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster ORAVA. V propagačných
materiáloch figurovali okrem skiparkov ubytovacie a stravovacie zariadenia, aquapark i
kúpele, kultúrno–historické pamiatky, adrenalínové a iné voľnočasové zaujímavosti,
wellness, fitnes alebo čoraz populárnejší kemping a cyklotrasy. Región, jeho zaujímavosti
a služby propagovali na televíznej obrazovke aj nové, atraktívne spracované filmové
spoty. Okrem toho lákala oravská drevenica aj na typické kulinárske špeciality, ktoré
zabezpečili členovia klastra a podnikateľské subjekty. „Teší ma, že môžeme na takomto
významnom podujatí prezentovať Oravu ako celok. Členovia klastra pripravili pre
záujemcov konkrétne produkty služieb, napr. pobytové balíky. Vstupenkou pre hostí je
naša regionálna karta zliav Orava Card, ktorá v súčasnosti ponúka 73 zľavnených služieb
u viac než 30 poskytovateľov. Karta má neobmedzenú platnosť, takže jej majitelia ju môžu
využívať kedykoľvek. Naším spoločným cieľom je, aby klienti na Oravu nielen prichádzali,
ale aby sa sem aj radi vracali,“ zdôraznil predseda predstavenstva Klastra Orava Maroš
Badáň.
Dolný Kubín bol jedným z desiatich miest na Slovensku, ktoré podporili Svetový deň
sprievodcov cestovného ruchu. V sobotu 21. februára sa Kubínčania mali možnosť
zúčastniť jednej z troch bezplatných prehliadok mesta s výkladom sprievodcu.
Návštevníci si mohli vybrať oravských štúrovcov, staré remeslá či židovskú kultúru.
Cieľom podujatia bolo spoznávať mesto a historické pamiatky vo svojom bezprostrednom
okolí.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa v dňoch 27.2. – 1.3.2015 už
piatykrát zúčastnilo výstavy cestovného ruchu „MTT Wroclaw 2015“ v Poľsku. Výstava
patrí k najväčším tohto charakteru v Dolnom Sliezsku, na jej siedmom ročníku sa
predstavilo 127 vystavovateľov z rôznych kútov sveta. Počas troch dní si výstavu prišlo
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pozrieť cca 14 000 návštevníkov. Stánok Oravského múzea propagoval najvýznamnejšie
expozície: Oravský hrad, Oravskú lesnú železnicu a novo pripravovanú expozíciu na
Oravskom hrade – Mediatéku. Priestor dostali aj ďalšie zaujímavé a vyhľadávané
turistické atrakcie z regiónu Orava. Veľkým lákadlom bola ochutnávka kulinárskych
špecialít zo slovenskej kuchyne, záujem vzbudila aj súťaž o atraktívne ceny. Riaditeľka
Oravského múzea Mária Jagnešáková absolvovala sériu rokovaní, počas ktorých
nadviazala spoluprácu s viacerými zahraničnými partnermi, pracujúcimi v oblasti
cestovného ruchu a kultúry. Výsledkom rokovaní bolo zapojenie Oravského múzea do
projektu Višegradského fondu s televíziou TVonline Wroclaw, ktorého cieľom bude
propagácia regiónu Oravy, Dolného Sliezska a Čiech.
V utorok 14. apríla bol za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR Viktora Stromčeka slávnostne otvorený zrekonštruovaný
úsek štátnej cesty I/59 medzi Dolným Kubínom a Ružomberkom. Úsek je dlhý takmer 4
kilometre a okrem pruhu pre pomalé vozidlá na hranici medzi Oravou a Liptovom vznikol
nový mostný objekt s výškou 27 metrov, ktorého dĺžka je 230 metrov.
Projekt s názvom „Spropagujme sa spoločne“, ktorý mesto Dolný Kubín predložilo v
rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -2013 na Trenčiansky
samosprávny kraj v januári 2015, bol vyhodnotený ako úspešný.
Podmienkou predloženia projektu bola deklarovaná spolupráca na projekte s minimálne
jedným českým partnerom. Partnerom pre projekt je mesto Vsetín, s ktorým mesto
spolupracovalo na realizácií projektu: „Príďte, u nás sa nestratíte“.
Cieľom projektu „Spropagujme sa spoločne“ je vytvorenie a vydanie spoločných
propagačných materiálov: turistickej mapy formátu A2 a turistického sprievodcu formátu
A5. Každý z týchto materiálov bude propagovať súčasne mesto Dolný Kubín s okolím a
mesto Vsetín s okolím. Celkové oprávnené náklady na realizáciu projektu predstavujú
necelých 10 tis. EUR, mesto Dolný Kubín spolufinancuje projekt sumou 500,- EUR.
Propagačné materiály boli k dispozícií v júli 2015.
Rekonštrukcia štátnej cesty I/59 v úseku Medzihradné - Mokraď znamenalo pre
Dolnokubínčanov dopravné obmedzenia. V snahe zabrániť kolónam radnica od 15. júna
zmenila premávku na ulici Radlinského pri katolíckom kostole z jednosmernej na
obojsmernú.
Mestskí poslanci vo štvrtok 25. júna na zasadnutí Mestského zastupiteľstva rozhodli o
tom, že v centre Dolného Kubína sa už čoskoro bude regulovať statická doprava. Cieľom
regulovania statickej dopravy je väčší komfort a úspora času pre vodičov. Na projekte sa
bude ešte niekoľko mesiacov pracovať, aby riešenia na jednotlivých mestských
parkoviskách čo najlepšie riešili situáciu v danej lokalite. Systém regulácie statickej
dopravy v centre mesta bude spustený od 1. júna 2016.
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Mesto vyriešilo zložitú dopravnú situáciu pred budovou Cirkevnej spojenej školy. Po
dohode so školou radnica v mesiaci júl na vlastné náklady zabezpečila napojenie miestnej
komunikácie na ulici Okružná s priľahlou spevnenou plochou. Vytvorila tak priestor pre
otáčanie áut, ktoré počas školských dní každé ráno komplikovali dopravu v tejto lokalite.
Stavebnou úpravou mesto zároveň vytvorilo 21 parkovacích miest pre zamestnancov
školy a rodičov. Vo večerných hodinách a počas víkendov budú môcť parkovisko využívať
obyvatelia okolitých bytoviek.

V júli pribudol na Dome smútku na Mokradi prístrešok. Má za úlohu zvýšiť celkovú
kapacitu budovy a zároveň chrániť účastníkov obradov v prípade nepriaznivého počasia.
Strešnú konštrukciu tvorí drevený sedlový krov pričom krytina strechy je z lepenkového
šindľa. Zhotoviteľom prístavby boli Technické služby.
V auguste prebehli rekonštrukčné práce na lavici cez rieku Oravu v Jelšave. Opravená
bola nosná konštrukcia lavice vrátane náterových prác, boli vymenené drevené podlahy a
ochranné pletivo.
Vo štvrtok 10. septembra 2015 na dolnokubínsku radnicu zavítali zástupcovia
Obchodnej a priemyselnej komory maďarskej župy Heves. Jej hospodárskym centrom
je naše partnerské mesto Eger. Oblasť vyniká najmä silným strojárskym priemyslom a
produkciou potravín. Lákadlom pre turistov sú predovšetkým liečivé minerálne pramene
a kvalitné víno. Cieľom úvodnej prezentácie podnikateľských možností maďarských
partnerov bolo rozšírenie a prehĺbenie vzťahov v ekonomickej oblasti.
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Spoločnosť Miba Sinter Slovakia, s.r.o., jeden z najväčších zamestnávateľov na území
mesta Dolný Kubín, priviedla do nášho mesta nemeckú firmu Härterei Technotherm,
ktorá tu založí svoju slovenskú pobočku. V nej by malo postupne nájsť prácu 30
zamestnancov. Rozhodnutie práve pre Dolný Kubín padlo na základe dlhodobej veľmi
dobrej spolupráce medzi obidvomi spoločnosťami.
Vo štvrtok 15. októbra zavítal na radnicu Markus Wingens, ktorý primátorovi predstavil
rodinnú firmu Härterei Technotherm. Spoločnosť pôsobí v Goppingene neďaleko
Stuttgartu, a v automobilovom priemysle podniká už 27 rokov. Do Dolného Kubína
prinesie novú technológiu tvrdenia ocele, vďaka ktorej zaistí najvyššiu možnú kvalitu pre
zákazníka. Rok 2016 tak bude slávnostný nielen z hľadiska založenia slovenskej pobočky
firmy Technotherm v Dolnom Kubíne, ale i pre samotnú spoločnosť Miba Sinter Slovakia,
ktorá oslávi 25. výročie pôsobenia v našom meste.

Bránami expozícií Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne prešlo od
začiatku roka do konca septembra 196 091 návštevníkov. V porovnaní s predchádzajúcim
rokom za sledované obdobie počet návštevníkov o niečo klesol, ale napriek tomu bolo
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zaznamenaných niekoľko rekordov. Najnavštevovanejšou expozíciou zostáva Oravský
hrad, ktorý si v mesiacoch júl-september prišlo pozrieť 97 015 návštevníkov (v roku 2014
to bolo 97 068). Už niekoľko rokov od otvorenia v máji 2008 prudko narastá návštevnosť
v expozícií Oravská lesná železnica, ktorú si v mesiacoch júl-september prišlo pozrieť 23
347 návštevníkov (v roku 2014 to bolo 19 457) čo je nárast o cca 17 %. Najväčším
úspechom letnej sezóny bolo otvorenie novej expozície „Mediatéka" venovanej filmom a
rozprávkam natáčaným na Oravskom hrade. Ďalšou novinkou na hrade boli podujatia „V
hrade a podhradí" a „Umenie starých majstrov". K najvyhľadávanejším akciám už tradične
patria nočné prehliadky a na tohtoročnej „Drakulovskej" bola zaznamenaná najvyššia
návštevnosť v jej histórií (1139 návštevníkov) s posledným vstupom do hradu o 1:30h
ráno.
„V areáli Oravskej lesnej železnice sme pre návštevníkov pripravili nové podujatia
„Včelárske popoludnie", „A ty gajdoš hraj", „Keď som ja valašil", ktoré návštevníkom
zaujímavou formou priblížili staré tradície späté s týmto regiónom.", povedala riaditeľka
Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková.
Najväčší slovenský miešaný alkoholický nápoj má 95 litrov a volá sa Park Blue. Rekord
bol prekonaný na Dni otvorených dverí pri príležitosti zrekonštruovania hotela Park v
piatok 23. októbra.
Spoločnosť Doprastav, a.s., začiatkom decembra ukončila stavebné práce na cestnej
komunikácii I/59 v úseku Dolný Kubín (Medzihradné) – Dolný Kubín (Kňažia) v celkovej
dĺžke 4,5 km. Investičná akcia si vyžiadala približne 17,5 mil. EUR. Výsledkom je výmena
asfaltového povrchu, oprava piatich mostov a dvanástich oporných múrov, nové dopravné
značenie s reflexnými prvkami, priechody pre chodcov so zábleskovými svetlami vo
vozovke a zvukovo-prašné bariéry na mostoch.
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Okres Dolný Kubín mal ku koncu roka 2015 evidovanú nezamestnanosť 10,79 %, čo bolo
o 0,16 % viac ako celoslovenský priemer. Medziročne miera evidovanej nezamestnanosti
v okrese poklesla o 1,86 %.
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5. Školstvo a vzdelávanie
Stredné školy
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa nachádza v historickej budove
z roku 1894 v centrálnej mestskej zóne. Významnou udalosťou pri slávnostnom otvorení
školy dňa 21. septembra 1919 bola prítomnosť samotného básnika a spisovateľa P. O.
Hviezdoslava, ktorého meno gymnázium nesie. Prijatých 69 žiakov učilo 8 profesorov
predmety zemepis, prírodopis, matematiku, jazyk latinský, dejepis, jazyk slovenský, jazyk
český, kreslenie, evanjelické, katolícke a židovské náboženstvo. Nepovinné predmety boli
spev a jazyk nemecký. Prví abiturienti reálneho gymnázia maturovali v školskom roku
1922/1923. Na jar 1932 sa začala výstavba novej gymnaziálnej budovy na Kohútovom
sade. Mesto bolo zadlžené pre množstvo stavebných prác (vodovod, kanalizácia, námestie,
kasárne, elektrifikácia, nemocnica, atď.), preto sa výstavba budovy oddialila až do roku
1947. 18. júna 1950 bola nová škola odovzdaná do užívania a školský rok 1950/1951 sa
tak začal v nových priestoroch. V roku 1953 Školský zákon zrušil gymnázium a zaviedol
nový typ 11-ročnej strednej školy. Prvých 8 ročníkov tvorilo školu s povinnou školskou
dochádzkou a tri vyššie výberovú strednú školu, ktorá nahrádzala predošlé gymnázium.

V roku 1960 podľa školského zákona školu postihla ďalšia reorganizácia. Základná
deväťročná škola a trojročná stredná škola pracovali pod spoločným riaditeľstvom, ale
ZDŠ bola usmerňovaná odborom školstva ONV a stredná škola odborom školstva KNV.
Odbor školstva v Dolnom Kubíne od roku 1965 vyvíjal sústavné úsilie o vysťahovanie
strednej školy z priestorov budovy na Kohútovom sade. Zámer sa uskutočnil v roku 1967.
Stredná všeobecne vzdelávacia škola sa ocitla v takých zlých materiálnych podmienkach,
že súčasníci označili školský rok 1967/1968 za najčiernejší v histórii gymnázia. V lete sa
škola presťahovala do starej budovy na námestí a hneď sa začala rekonštrukcia
finančným nákladom 3,7 mil. Kčs.
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Dňa 1. septembra 1969 škola prešla na nový vyučovací systém. Podľa rozhodnutia
ministerstva školstva SSR sa od 1. 9. 1970 opäť zaviedlo štvorročné gymnázium. V roku
1993 bol na ministerstve školstva schválený projekt osemročného gymnázia, zameraného
na cudzie jazyky.
Gymnázium P. O. Hviezdoslava hneď od svojho vzniku zohrávalo a stále zohráva
dôležitú úlohu v oblasti výchovy a vzdelávania nielen v celom regióne Oravy, ale aj pre
študentov z iných regiónov Slovenska. Aj napriek mnohým organizačným a systémovým
zmenám, ktoré mnohokrát nepriaznivo zasiahli do existencie a činnosti gymnázia,
zachovalo si vysoký kredit vo výchove a vzdelávaní. Počas takmer 90 ročnej existencie
vzdelávacej inštitúcie opustilo gymnázium viac ako 6 000 absolventov, z ktorých mnohí sa
stali poprednými osobnosťami hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života.
Gymnázium je dnes samostatným právnym subjektom, zriadeným Žilinským
samosprávnym krajom s kapacitou 19 tried, Z toho 12 tried štvorročného štúdia a 7 tried
osemročného gymnázia. Jeho hlavným poslaním je dôkladná príprava žiakov na
vysokoškolské štúdium na všetky fakulty VŠ nielen u nás doma, ale aj v zahraničí. Hlavnou
úlohou celého pedagogického zboru je pripraviť žiakov na nové podmienky v 3. tisícročí
nielen po vedomostnej a odbornej stránke, ale aj po stránke emocionálneho a duševného
rozvoja osobnosti každého žiaka.
V školskom roku 2014/2015 vedenie školy tvorili: riaditeľ Mgr. Peter Hacaj,
zástupca pre výchovno-vzdelávací proces Mgr. Ľuboslav Kováčik a zástupca pre
technicko-ekonomické činnosti Mgr. Ján Furinda.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 40 pedagogických zamestnancov (30
žien a 10 mužov, všetci kvalifikovaní) a 11 nepedagogických zamestnancov.
K 31. 08. 2015 školu navštevovalo 515 žiakov, z toho 339 v 12 triedach
štvorročného gymnázia a 176 žiakov v siedmich triedach osemročného gymnázia. Ku
koncu školského roka bolo 199 žiakov vyznamenaných, 168 žiakov prospelo veľmi dobre,
145 prospelo, a jeden žiak nebol klasifikovaný.
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 67,18 %, Anglický jazyk 67,56 %, Nemecký jazyk 60,15 % a Matematika 47,88
%.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský
jazyk a literatúra 78,95 %, Anglický jazyk 68,35 % a Nemecký jazyk 86,82 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský
jazyk a literatúra 1,60, Anglický jazyk B2 1,79, B1 1,00, Nemecký jazyk B2 1,58, B1 1,43,
Ruský jazyk 1,21, Matematika 1,91, Biológia 1,32, Dejepis 1,68, Fyzika 1,31, Geografia
1,29, Chémia 1,44, Informatika 1,77 , Náuka o spoločnosti 1,86 a Občianska náuka 1,71.
Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy je koncipovaný na obdobie piatich
rokov. V tomto období je predpoklad stabilizovania 20 triedneho gymnázia s počtom 550560 žiakov.
Priority:
- udržať a zvyšovať odbornosť pedagogického zboru
- stanoviť jasné kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov
- zabezpečiť novú transformáciu výchovy a vzdelávania
- vytvoriť efektívne školské vzdelávacie programy s aplikáciou nových foriem a metód
práce
- zabezpečiť štandardizáciu vzdelávania s cieľovými požiadavkami pre žiakov
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- vytvoriť pružný a efektívny systém hodnotenia žiakov
- pružne riešiť problémy a konflikty
- zviditeľniť školu cez úspechy žiakov a učiteľov školy.
Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2014/2015:
Škola splnila všetky požadované ukazovatele v procese výchovy a vzdelávania.
Na verejnosti sa prezentácia uskutočňovala organizovaním rôznych kultúrnospoločenských aktivít na úrovni mesta. Škola spolupracovala s neziskovými
organizáciami, so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov, pripravovala
programy pre seniorov, dobrá bola spolupráca so Slovenským červeným krížom. Niekoľko
desiatok žiakov a učiteľov darovalo krv v rámci akcie „Kvapka krvi". Uskutočnili sa viaceré
zbierky pre deti zo sociálne slabších rodín. Žiaci školy sa spolupodieľali na organizácii
celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Mimoškolské aktivity: divadelné predstavenia, Európsky deň jazykov, Dni
francúzskej kuchyne, tuzemské i zahraničné poznávacie zájazdy, prednášky a výchovné
koncerty zamerané na boj proti drogám, alkoholu a fajčeniu, medzitriedne športové
turnaje vo viacerých športoch, spoločenské večierky tried a iné.
Žiaci vydávali vlastný časopis „Modrá škola".
Projekty: V školskom roku škola pokračovala v spolupráci s Goetheho inštitútom v
Bratislave v projekte „Školy partneri budúcnosti" s možnosťou pokračovať v bezplatných
kurzoch pre učiteľov nemeckého jazyka v oblasti metodiky a didaktiky v Berlíne. Podobne
majú možnosť absolvovať trojtýždňové kurzy aj vybraní žiaci vo svojej vekovej kategórii.
Škola pokračovala v projekte dobrovoľníckej služby „kulturweit" v rámci škôl PASCH. Ide
o podporu angažovanosti, interkultúrnej kompetencie a otvorenosti voči svetu mladých
ľudí.
Žiaci sa aktívne zapájali do projektov „Voda je život", „Objavovanie nových pitných
prameňov v prírode" či „Čistenie existujúcich prameňov pitnej vody".
Škola sa zapojila do troch projektov ministerstva školstva:
- Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
- Moderné vzdelávanie
- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.
Žiaci v školskom roku 2014/2015 pracovali v nasledovných útvaroch
záujmového vzdelávania:
Dejepisný, literárny, matematický, biologický, chemický, divadelný v nemeckom jazyku,
klub nemeckého jazyka, dekoratívna tvorba, stolnotenisový, florbalový, volejbalový,
basketbalový, športové hry, kondičné posilňovanie a turistický.
Úspechy žiakov na predmetových olympiádach, postupových a športových
súťažiach:
Jozef Majzel - úspešný riešiteľ medzinárodnej olympiády IJSO vo fyzike v Argentíne
Ján Vankúš - úspešný riešiteľ medzinárodnej olympiády IJSO vo fyzike v Argentíne
Juraj Jonák - 2. miesto na celoslovenskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach
Peter Hečko - 4. miesto na krajskom kole fyzikálnej olympiády
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Katarína Studenovičová - úspešný riešiteľ krajského kola matematickej olympiády
Obchodná akadémia Dolný Kubín
Dolnokubínska maďarská kráľovská štátna obchodná škola bola založená na
základe dekrétu z 29. augusta 1888. Novozaložená škola bola umiestnená v budove
bývalej židovskej modlitebne, spolovice kamennej a spolovice drevenej stavbe vo veľmi
beznádejnom stave. Až po dlhých jednaniach sa podarilo od vlády získať súhlas pre
výstavbu novej budovy. V tej sa vyučovanie začalo od septembra 1894 a v roku 1895 bola
škola povýšená na Vyššiu obchodnú školu. Po viacerých peripetiách bola slávnostným
otvorením školského roku v septembri 1968 založená Stredná ekonomická škola v
Dolnom Kubíne. Pretože pre novovzniknutú školu neboli vhodné priestory, umiestnili ju
do budovy ZDŠ Bysterec. Boli to tri klasické triedy, jedna odborná učebňa techniky
administratívy, jedna miestnosť pre profesorský zbor a jedna pre riaditeľa a tajomníčku
školy. Škola mala dva študijné odbory: Všeobecná ekonomika (2 triedy) a Hospodárska
administratíva (1 trieda). Vedením školy bol poverený Ing. A. Klein, dovtedy zástupca
riaditeľa Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. V
deväťdesiatych rokoch škola získala nové priestory, nové odbory, nové vyučovacie
predmety, nových učiteľov a nový názov - Obchodná akadémia.
V školskom roku 2014/2015 vedenie školy tvorili: riaditeľka Ing. Vilma
Janotíková, zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie Ing. Antónia Bedleková a zástupca pre
technicko-ekonomické činnosti Ing. Michal Batuna.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 30 pedagogických zamestnancov (25
žien a 5 mužov, všetci kvalifikovaní) a 16 nepedagogických zamestnancov.
K 31. 08. 2015 školu navštevovalo 336 žiakov, z toho 300 v 13 triedach denného
štúdia a 36 v troch triedach nadstavbového a pomaturitného štúdia. Ku koncu školského
roka bolo 70 žiakov vyznamenaných, 126 žiakov prospelo veľmi dobre, 131 prospelo,
ôsmi žiaci neprospeli a traja neboli klasifikovaní.
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 54,7 %, Anglický jazyk 60,6 %, Nemecký jazyk 46,3 % a Matematika 45,7 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 75,21 %, Anglický jazyk 64,62 % a Nemecký jazyk 72,69 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 2,07, Anglický jazyk 2,37, Nemecký jazyk 1,77, Teoretická časť odbornej zložky
1,91 a Dejepis 1,0.
Pre školský rok 2014/2015 mala škola zadefinované nasledovné koncepčné ciele:
1. Propagovať víziu otvorenej školy - otvorenej novým myšlienkam, smerom a spolupráci
2. Zapájať sa do projektovej činnosti v národnom a medzinárodnom meradle
3. Uskutočňovať aktívny marketing školy na vytvorenie priaznivého obrazu školy na
verejnosti
4. Používať východné a vzdelávacie stratégie, ktoré napomôžu rozvoju a upevňovaniu
kľúčových a odborných kompetencií žiaka, v súlade so školským vzdelávacím programom
5. V externej časti maturitnej skúšky dosiahnuť vyšší ako národný priemer vo všetkých
predmetoch, v súlade s plánom práce školy
6. Zaviesť elektronickú triednu knihu
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7. Vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
podľa potrieb školy
8. Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy, realizovať rekonštrukciu kotolne
školy
9. Vo výchovnej oblasti rozvíjať myšlienky humanizmu a predchádzať všetkým formám
diskriminácie, antisemitizmu a intolerancie
10. Realizovať zateplenie a výmenu okien školy.

Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2014/2015:
1. Tvorba školských vzdelávacích programov v súlade so štátnym vzdelávacím
programom, realizácia zapracovanej problematiky finančnej gramotnosti, globálneho
vzdelávania, čitateľskej gramotnosti, environmentálnej výchovy
2. Predmetové komisie realizovali porovnávacie testy, boli stanovené merateľné ciele.
Tieto boli splnené, avšak bude potrebné sa viac venovať opatreniam, vyplývajúcim z
porovnávacích testov
3. Záujmová činnosť - zapojených 327 žiakov (95,89 %)
4. Realizácia ôsmich otvorených hodín
5. Zapojenie žiakov do olympiád cudzích jazykov a súťaže mladý účtovník
6. Výsledky v externej časti maturitných skúšok boli v predmete Slovenský jazyk lepšie
ako národný priemer o 2,4 %, v Nemeckom jazyku o 6,7 % a v anglickom jazyku o 9,2%
7. Vybudovanie dvoch relaxačných zón pre žiakov
8. Účasť na burzách škôl, rodičovských združeniach základných škôl, spolupráca s
výchovnými poradcami základných škôl, realizácia Dňa obchodnej akadémie.
Prezentácia školy sa uskutočňovala na základe interného materiálu Marketing
Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Televízne spoty Infoštúdia mesta Dolný Kubín boli
spracované ku Dňu obchodnej akadémie, k prezentácii projektov, úspechom žiakov,
akciám školy a činnosti žiackej študentskej rady a účasti na burzách povolaní. V novinách
boli zverejňované hlavne inzeráty o možnostiach štúdia na škole, ale aj články v
regionálnom týždenníku Oravské noviny a v odbornom časopise vydávanom ŠIOV. Škola
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sa prezentovala na burzách stredných škôl v Námestove, Tvrdošíne a Dolnom Kubíne,
prebehli návštevy rodičovských združení v regióne Oravy a návštevy základných a
stredných škôl v regióne Oravy, Liptova a Turca.
Medzi ďalšie formy prezentácie možno zaradiť školskú kroniku, školský časopis a
propagačné materiály, webovú stránku školy, organizáciu športových podujatí a turnajov,
úspechy žiakov na súťažiach, účasť na aktivitách miestneho významu, spoluprácu s
miestnymi organizáciami, zamestnávateľmi, inštitúciami, podnikateľskými subjektmi či
účasť na verejných zbierkach.
Úspechy žiakov na predmetových olympiádach, postupových a športových
súťažiach:
Peter Grenčík - 1. miesto krajské kolo SOČ
Libuša Štulajterová - 1. miesto celoslovenské kolo Spektrum 2015 - výtvarná súťaž
J. Maslová, E. Kovalčíková, B. Bruníková - 1. miesto v krajskom kole cezpoľného behu
Andrea Mäsiarová - 1. miesto v hode kladivom na M SR juniorov v Nových Zámkoch a v
Dubnici nad Váhom
CK Oraving - B. Blšáková, S. Plaváková, H. Ďuroňová, V. Vrábová - 3. miesto v súťaži o
najlepšiu elektronickú prezentáciu v medzinárodnom kole 17. Medzinárodného veľtrhu
cvičných firiem v Bratislave
Žiaci mali možnosť pracovať v nasledovných útvaroch záujmového vzdelávania:
Spoločensko-vedné - Anglický jazyk I, II, Nemecký jazyk, Po rusky, Začíname s ruštinou,
výchova k radosti vo vzťahoch, Krúžok slovenského jazyka, doučovanie zo slovenského
jazyka, Slovenský jazyk
Prírodovedné - Matematika I, II
Technické - Administratíva a korešpondencia I, II, III
Umelecké - Dramatický krúžok
Športové - Florbal, Futbal, Posilňovanie, Turistický krúžok 1, 2, Volejbal
Odborné - Účtovníctvo v praxi, Mládežnícka mediálna agentúra.
V sledovanom školskom roku boli vydané tri čísla školského časopisu OADKO.
Deň obchodnej akadémie prebehol vo februári 2015, bol zameraný na verejnosť žiakov, rodičov, výchovných poradcov a riaditeľov základných škôl z regiónu Orava.
Obsahom akcie boli informácie o študijných odboroch, o školských vzdelávacích
programoch, prijímacom konaní či maturitných skúškach. Účastníci si prezreli priestorové
a materiálne vybavenie školy a prebiehajúce aktivity, ktoré prezentovali žiaci a
pedagógovia školy.
Škola realizovala viac ako 40 projektov, ktorých hlavným poslaním bolo
- budovanie vysokého odborného školstva neuniverzitného typu - PHARE
- nadviazanie kontaktov a výmena skúseností medzi školami na medzinárodnej úrovni
- rozvoj jazykových zručností a komunikačných schopností žiakov
- prezentácia školy a Slovenska na medzinárodnej úrovni
- výmena skúseností, spoznávanie histórie, kultúry, hodnôt
- získavanie zdrojov na skvalitňovanie materiálno-technickej úrovne.
Išlo o projekty Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie, Vráťme šport do
škôl, Digiškola, Národný projekt MŠVaŠ SR, Študenti po stopách totality v spolupráci s
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Nadáciou M. Šimečku, Bola normalizácia (ne)normálna a Nadácia Orange - Grant pre
optimistov.
Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín
História Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne sa začala písať 1.
septembra 1985, keď škola vstúpila do siete stredných zdravotníckych škôl. Predchádzalo
tomu rozhodnutie Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva SSR o zrušení SZŠ v
Ružomberku dňom 31. augusta 1985. Šk. rok 1985/86 sa začal 2.9.1985. Otvorených bolo
10 tried v troch odboroch: zdravotná sestra – štvorročné štúdium, detská sestra štvorročné štúdium a ženská sestra – dvojročné štúdium. Školu navštevovalo 328
študentiek, riaditeľom bol Ján Semjan. Dňa 1.9.1988 bol slávnostne otvorený nový Domov
mládeže na ulici Nemocničnej. V septembri 1990 bola škola presťahovaná na
Pelhřimovskú ulicu. Boli otvorené tri odbory: zdravotná, detská a ženská sestra. V
školskom roku 1993/94 pribudlo k tradičným odborom dvojročné pomaturitné
kvalifikačné štúdium – všeobecná sestra. Dňa 31. augusta 1996 riaditeľ školy PaedDr.
Jozef Hunčaga slávnostne preberá kľúče od novej budovy školy na sídlisku Brezovec.
Školský rok 2001/2002 – študijné odbory: všeobecná sestra a zdravotnícky asistent (nový
štvorročný odbor).
V školskom roku 2014/2015 bol riaditeľom školy PaedDr. Peter Takáč, jeho
zástupkyňou Mgr. Eva Balková a zástupkyňou pre odbornú prax PhDr. Anna Mazúrová.
Škola zabezpečovala vyučovanie v troch študijných odboroch: Zdravotnícky asistent
(denná aj externá forma) a Sanitár (externá forma).
K 31. 08. 2015 školu navštevovalo spolu 243 žiakov v desiatich triedach, z toho
204 žiakov v ôsmich triedach denného štúdia, pätnásti žiaci v jednej triede nadstavbového
a pomaturitného štúdia a 24 žiakov v jednej triede externého štúdia.
O výučbu sa staralo 33 pedagogických zamestnancov, 29 žien a 4 muži, všetci
kvalifikovaní. Okrem toho škola zamestnávala osem nepedagogických zamestnancov.
V 2. polroku školského roku 55 žiakov prospelo s vyznamenaním, 76 prospelo veľmi
dobre, 110 prospelo, traja žiaci neboli klasifikovaní.
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Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 47,6 %, Anglický jazyk 48,0 %, Nemecký jazyk 31,0 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský
jazyk a literatúra 80,59 %, Anglický jazyk 58,77 % a Nemecký jazyk 61,87 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský
jazyk a literatúra 1,67, Anglický jazyk 2,52, Nemecký jazyk 2,50, Teoretická časť odbornej
zložky 2,06 a Praktická časť odbornej zložky 1,52.
Záverečnú skúšku v učebnom odbore Sanitár z 24 žiakov 14 prospeli s
vyznamenaním, deviati prospeli veľmi dobre a jeden žiak prospel.
Cieľom školy v školskom roku 2014/2015 bolo zvyšovať úroveň kvality procesu
výchovy a vzdelávania v odbore zdravotnícky asistent a sanitár, vytvárať podmienky na
systematické rozvíjanie ľudských zdrojov a odborný rast zamestnancov, zlepšovať kvalitu
materiálno-technického zabezpečenia edukačného procesu a určiť jasný cieľ a zameranie
školského vzdelávacieho programu.
Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 2013 - 2017 sa plní, stanovené
úlohy sa plnia priebežne podľa harmonogramu.
Stredná zdravotnícka škola prezentovala svoju činnosť na Dni otvorených dverí,
burzách informácií v Dolnom Kubíne, Námestove a Trstenej a na základných a stredných
školách v regióne Orava.
Škola realizovala akcie prvej pomoci na verejnosti a v školách, zúčastnila sa súťaží
so zdravotníckou problematikou a odborne vypomáhala pri organizácii cvičení a kurzov
na ochranu života a zdravia a na športovo branných súťažiach.
Spolupracovala so Slovenským červeným krížom v Dolnom Kubíne, Ligou proti
rakovine a s družobnou školou SZŠ Děčín. Žiaci školy sa podieľali na akciách Deň narcisov,
Modrý gombík, Deň týraných detí, Kvapka krvi, Červené stužky, Most - svetový deň srdca,
Olympiáda ľudských práv, Svetový deň zdravia a Svetový deň bez tabaku a drog.
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Na škole fungovali v školskom roku 2014/2015 nasledovné záujmové krúžky:
Redakčný, Konverzuj po anglicky, Zábavná angličtina, Konverzácie v nemeckom jazyku,
DIGI-NET a Príprava na SOČ, Mladý dobrovoľník, Písanie záverečných prác, Moderné
ošetrovateľstvo, Mosty k deťom, Evička a deti, Ošetrovateľské techniky a Športový krúžok.
Družstvo dievčat obsadilo 3. miesto v celoslovenskom kole prvej pomoci v
Dunajskej Strede a 5. miesto v medzinárodnom kole prvej pomoci v Děčíne.
Stredná odborná škola obchodu a služieb
História školy siaha do roku 1886, jej zameranie prechádzalo mnohými zmenami. V
roku 1928 to bola Obecná učňovská škola v Dolnom Kubíne, ktorú k 2. septembra 1940
premenovali na Odbornú učňovskú školu, na ktorej sa vykonávali tovarišské skúšky v
odboroch kolár, zámočník, cukrár, krajčír, mäsiar, murár, kaderník, obuvník a elektrikár. V
roku 1944 pribudli odbory klampiar, vodoinštalatér, sklár, tesár, stolár, živnosti,
potravinárske a ostatné činnosti.
V 50. rokoch sa názov zmenil na Učňovskú školu, ktorá vyučovala príbuzné odbory.
V 80. rokoch došlo k zmene na Stredné odborné učilište služieb s Osobitným odborným
učilišťom od 1.9.1985 pre žiakov z osobitných škôl.
Dňa 2.9.1991 bola zriadená Dievčenská odborná škola so zameraním na obchod a
podnikanie. S účinnosťou od 1.9.1993 bola zriadená pri škole Hotelová akadémia.
Dňom 1.9.2000 vzniká Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu a od
1.9.2002 Združená stredná škola služieb a obchodu Dolný Kubín. Posledná zmena nastala
v roku 2010, keď oficiálny názov školy je Stredná odborná škola obchodu a služieb.
Škola je právnickou osobou, príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho
kraja, ktorá hospodári samostatne vo svojom mene. Pripravuje žiakov na výkon
odborných činností v učebných a študijných odboroch, zameraných na služby a obchod.
Po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa vykonáva podnikateľskú činnosť.
Zabezpečuje tiež štúdium popri zamestnaní, rekvalifikácie občanov na základe
požiadaviek úradov práce, fyzických a právnických osôb, vykonáva obchodnú a výrobnú
činnosť a prevádzkovanie pracovísk odborného výcviku a poskytuje ubytovanie a
stravovanie.
V školskom roku 2014/2015 bol riaditeľom školy Mgr. Dušan Štrifler, jeho
zástupcami pre teoretické vyučovanie RNDr. Peter Ištván a Ing. Eva Tabačková a
zástupcom pre praktické vyučovanie Ing. Miloš Kramer.
Škola zabezpečovala vyučovanie v študijných odboroch: operátor drevárskej a
nábytkárskej výroby, operátor stavebnej výroby, čašník a servírka, kozmetička a
vizážistka, kozmetik, hotelová akadémia, kuchár, vlasová kozmetika, podnikanie v
remeslách a službách, murár, inštalatér, kaderník, hostinský a kuchár.
Na začiatku školského roka 2014/2015 školu navštevovalo spolu 715 žiakov v
tridsiatich triedach, z toho 614 žiakov v 26 triedach denného štúdia, 78 žiakov v troch
triedach nadstavbového a pomaturitného štúdia a 23 žiakov v jednej triede externého a
kombinovaného štúdia.
Výučbu zabezpečovalo 77 pedagogických zamestnancov, 55 žien a 22 mužov,
všetci kvalifikovaní, a 32 nepedagogických zamestnancov.
Žiaci školy mali k dispozícii okrem 39 učební tiež 16 pracovísk školských dielní, 16
šatní, školský internát a jedáleň. Športoviská: telocvičňa, posilňovňa a tenisový kurt.
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Kapacita školského internátu bola 66 lôžok, počtom 48 ubytovaných k 01. 01. 2015
predstavovala naplnenosť internátu 76 %.
V 2. polroku školského roku 30 žiakov prospelo s vyznamenaním, 89 prospelo
veľmi dobre, 521 prospelo, 33 žiakov neprospelo a 106 žiakov nebolo klasifikovaných.

Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Anglický jazyk 35,82 %
(úroveň B2 63,63 %), Nemecký jazyk 43,26 %, Ruský jazyk 87,50 %, Slovenský jazyk
38,90 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Anglický jazyk
48,93 % (úroveň B2 81,67 %), Nemecký jazyk 60,83 %, Ruský jazyk 75 %, Slovenský jazyk
63,09 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Anglický jazyk 2,78
(úroveň B2 2,00), Nemecký jazyk 2,32, Ruský jazyk 2,50, Slovenský jazyk 2,46, Teoretická
časť odbornej zložky 2,40 a Praktická časť odbornej zložky 1,61.
Záverečnú skúšku v učebných odboroch Murár - externé štúdium, Inštalatér externé štúdium, Hostinský - externé štúdium, Hostinský, Kaderník, Murár, Kuchár a
Inštalatér absolvovalo spolu 69 žiakov, z ktorých 14 prospeli s vyznamenaním, 10
prospeli veľmi dobre a 45 prospeli.
Cieľom školy v školskom roku 2014/2015 bolo pokračovať vo výmene podláh v
učebniach (úloha čiastočne splnená), zabezpečiť opravy na jednotlivých budovách (úloha
čiastočne splnená), zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pracovníkov (úloha splnená),
ďalšie zabezpečenie IKT (úloha čiastočne splnená), zabezpečiť vzdelávanie pracovníkov v
zmysle plánu kariérových pozícií (úloha splnená) a zabezpečiť zahraničnú prax aspoň pre
50 študentov (úloha splnená).
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Z najdôležitejších aktivít a prezentácií školy:
- prezentačné turné na siedmich základných školách v kraji Vojvodina v Srbsku
- účasť na Burze povolaní v Námestove, Trstenej a Dolnom Kubíne
- účasť na prezentáciách v základných školách Vitanová, Habovka, Liesek a Oravská Lesná
- Vianočná študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi
- zapojenie sa do zbierok Hodina deťom a Jeden deň úsmevu
- zapojenie sa do súťaže Študentský podnikateľský zámer
- návšteva divadelného predstavenia v SND Bratislava
- fiktívne pracovné pohovory pre budúcich absolventov
- Mikulášsky volejbalový turnaj, vianočný stolnotenisový turnaj
- vianočná akadémia žiakov školy
- exkurzia do pivovaru vo Vyhniach
- účasť na výstavách Trenčín Inter Beauty, Ateliér fantázie, Murár 2014
Žiaci mali možnosť v sledovanom školskom roku navštevovať nasledovné krúžky:
Manažment osobných financií, Astrológia, Spoločenské hry, Virtuálne cvičenia z
manažmentu a marketingu, Nero market, Účtovníctvo, Rozvoj prezentačných činností,
Kinoklub, Angličtina pre začiatočníkov, Angličtina v gastronómii, Anglická konverzácia pre
maturantov, Nemecká konverzácia, Talianska konverzácia, Nemčina, Príprava z
matematiky na VŠ, Práca s multimédiami, Internet, Šikovné ruky, Tvorivé dielne, Nápady
pre každého, Basketbal, Florbal, Turistika, Joga, Zumba, Futbal, Bedminton, Nohejbal,
Biliard, Kondičné bicyklovanie, stolný tenis, Korčuľovanie, Šípky, Kondičné posilňovanie,
Tenis, Someliérsky kurz, Slávnnostné stolovanie, Free style, Pečieme tradične a
netradične, Peeling-make up, Vlasová kozmetika, Zdobenie múčnikov, dekorovanie a
aranžovanie v gastronómii, Tvorba účesov, Strojopis, Aranžovanie v gastronómii, Carving,
Tradičné a netradičné miešanie nápojov, Mimoriadne druhy hostín, Studená kuchyňa,
Príprava nápojov, Someliér v hoteliérstve.
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Stredná odborná škola polytechnická
História školy sa viaže na bývalú fabriku na výrobu ložísk ZVL Mokraď, ktorej
začiatky sú datované do päťdesiatych rokov, kedy sa začalo s jej výstavbou. Po jej
dobudovaní sa vtedajšie vedenie rozhodlo začať s prípravou učňovského dorastu pre
potreby hlavnej strojárskej výroby. Výchovná činnosť sa začala v r. 1960, keď do prvého
ročníka bolo prijatých dvanásť žiakov na strojárske odbory. Teoretické a praktické
vyučovanie prebiehalo v stiesnených podmienkach. Postupne boli pre vyučovanie
zabezpečené nové priestory v Dolnom Kubíne v bývalej budove učňovskej školy. V roku
1970 po výstavbe nových hál v podniku ZVL je v jednej z nich vyhradený priestor pre
učňovské dielne priamo v areáli závodu. So stúpajúcimi potrebami fabriky a aj zvýšeným
záujmom o strojárske profesie sa začalo v r. 1971 s výstavbou nového učilišťa v Kňažej V
prvej etape v rokoch 1971 - 1974 bola postavená budova pre teoretické vyučovanie,
domov mládeže, športová hala a školská jedáleň s kuchyňou. Objekty boli dané do
užívania l. septembra 1974, kedy sa učňovské stredisko stalo odborným učilišťom. V
rokoch 1975-1978 prebiehala druhá etapa výstavby areálu, postavené boli moderné
učňovské dielne a dvojposchodová administratívna budova.
V r. 1978 v rámci obsahovej prestavby výchovno-vzdelávacej sústavy bolo odborné
učilište premenované na Stredné odborné učilište strojárske pri ZVL Dolný Kubín.
V poslednej tretej etape od r. 1978 - 1990 bol dokončený vonkajší areál, v ktorom boli
vybudované hádzanárske, basketbalové a volejbalové ihriská, tenisové kurty s
tréningovou stenou a atletická dráha. V rokoch 1980 -1983 bol celý areál oplotený.
V ďalších rokoch boli vybudované vnútorné zariadenia pre žiakov, ako dorastová
ambulancia lekára, zubná ambulancia, bufet, knižnica a podobne. Veľkou mierou o
vybudovanie našej školy prispel prvý riaditeľ Ondrej Mrva, ktorý začínal ako vedúci
Učňovského strediska a vo funkcii riaditeľa pôsobil do roku 1981.
Od l. januára 1991 došlo k delimitácii a osamostatneniu školy od ZVL. Škola získala
právnu subjektivitu ako štátna príspevková organizácia. Novým zriaďovateľom sa stalo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. V ďalších rokoch prešla škola do
zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Žiline a od roku 2002 patrí do
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. V tomto období v dôsledku
poklesu záujmu o strojárske profesie boli otvorené nové učebné odbory z odboru služieb,
a to cukrár, pekár, krajčírka dámskych odevov a mechanik opravár pre cestné motorové
vozidlá. Priebežne boli vybudované nové pracoviská, odborné učebne a dielne pre
zabezpečenie odborného výcviku v týchto odboroch.
Významným medzníkom v histórii školy je rok 2004. K SOU Kňažia boli pričlenené
SOU poľnohospodárske a Dievčenská odborná škola Oravský Podzámok. Zlúčením týchto
škôl vznikla Združená stredná škola so sídlom v Dolnom Kubíne - Kňažej. K študijným a
učebným odborom z oblasti strojárenstva a služieb pribudli ekonomické a
poľnohospodárske odbory. Od 1. januára 2009 sa škola premenovala na Strednú odbornú
školu polytechnickú.
V školskom roku 2014/2015 bola riaditeľkou školy Ing. Adriana Bellová, jej
zástupkyňou pre teoretické vyučovanie Ing. Iveta Bruncková a zástupcom pre praktické
vyučovanie Ing. Milan Bruncko.
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Škola zabezpečovala vyučovanie v študijných odboroch: mechanik strojov a
zariadení, mechanik nastavovač, pracovník marketingu, programátor obrábacích a
zváracích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, autoopravár - mechanik,
autoopravár - elektrikár, elektromechanik silnoprúdová technika, nástrojár, obrábač
kovov, výroba konfekcie, dopravná prevádzka, strojárska výroba, strojárstvo - montáž a
opravy strojov a potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba.
K 31. 08. 2015 školu navštevovalo spolu 289 žiakov v šestnástich triedach, z toho
273 žiakov v štrnástich triedach denného štúdia a šestnásti žiaci v dvoch triedach
nadstavbového a pomaturitného štúdia.
Výučbu zabezpečovalo 38 pedagogických zamestnancov, 16 žien a 22 mužov,
všetci kvalifikovaní, a šestnásť nepedagogických zamestnancov.
Žiaci školy mali k dispozícii okrem 31 učební tiež školské dielne, internát a jedáleň
s kapacitou 300 stravníkov. Športoviská: telocvičňa, ihriská na basketbal a hádzanú,
atletický ovál, doskočisko, posilňovňu a dva tenisové kurty.
Kapacita školského internátu bola 112 lôžok, ubytovaných bolo 25 žiakov.

V 2. polroku školského roku 16 žiakov prospelo s vyznamenaním, 51 prospelo
veľmi dobre, 214 prospelo a osem žiakov neprospelo.
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 37,34 %, Anglický jazyk 44,68 %, Nemecký jazyk 36,52 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 47,91 %, Anglický jazyk 52,38 % a Nemecký jazyk 44,57 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský
jazyk a literatúra 2,37, Anglický jazyk 2,38, Nemecký jazyk 2,55 a Teoretická časť
odbornej zložky 2,53.
Záverečnú skúšku v učebných odboroch Autoopravár mechanik, Autoopravár
elektrikár a Strojárska výroba absolvovalo spolu 32 žiakov, z ktorých piati prospeli s
vyznamenaním, siedmi prospeli veľmi dobre, devätnásti prospeli a jeden žiak neprospel.
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Cieľom školy v školskom roku 2014/2015 bola výchova kultivovaných mladých
ľudí schopných tvorivo a samostatne myslieť, rešpektovať seba, svoje okolie a požiadavky
reálnej praxe.
Krátkodobými cieľmi boli:
ekonomická stabilizácia školy, t.j. v sledovanom školskom roku plne pokrývať svoje
potreby z prideleného príspevku a vlastných príjmov
získanie finančných prostriedkov na motivovanie zamestnancov školy
zvýšenie kultúrnosti prostredia školy.
Všetky krátkodobé ciele boli splnené.
Dlhodobé strategické ciele na obdobie piatich rokov:
upevnenie súčasného postavenia školy ako regionálnej strednej odbornej školy zameranej
na vzdelávanie a výchovu žiakov hlavne pre robotnícke povolania pre oblasť strojárstva,
automobilového a elektrotechnického priemyslu
vytvárať podmienky vo vzdelávaní a výchove žiakov tak, aby získali a rozvíjali kľúčové
kompetencie, ktoré sú potrebné pre uplatnenie človeka v spoločnosti a prepojili
vzdelávanie s praxou
vypracovať marketingovú stratégiu školy a intenzívne pracovať na budovaní pozitívneho
imidžu školy
modernizovať materiálno-technické vybavenie školy
rozvíjať podnikateľské aktivity školy
spracovať personálnu stratégiu školy.
Z najdôležitejších akcií školy:
November 2014 - kultúrny program ku Dňu študentov, vyhodnotenie ankety Naj študent
December 2014 - Vianoce v škole - kultúrne predpoludnie
December 2014 - kultúrno-poznávací zájazd do Drážďan a Prahy
Marec 2015 - kultúrno-zábavný program študentov ku Dňu učiteľov
Apríl 2015 - Aprílové farebné dni - každý deň oblečenie inej farby
Jún 2015 - Hurá prázdniny - spoločná akcia s Obchodnou akadémiou Dolný Kubín - súťaže
Jún 2015 - exkurzia žiackej školskej rady v strednej škole v Zlíne
Schválené projekty:
Aktívnym športom k aktívnej hygiene - obnova umyvárok telocvične
Aktivizujúce metódy pri výchove - skúsenosti so vzdelávaním cez komunikačný systém
Morava Orava spolu - cezhraničná spolupráca škôl
Ľahšie na cvičisku a ešte ľahšie na bojisku - vybavenie učební a dielní didaktickými
pomôckami
Súkromná stredná odborná škola
Vznikla ako prvé súkromné stredné odborné učilište na Slovensku. O jej vznik sa
zaslúžil Mgr. Peter Zemko, zriaďovateľ a riaditeľ školy. Vedenie školy sa snažilo od
začiatku pripravovať budúcich absolventov na podmienky súčasnej trhovej ekonomiky,
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preto sa odborný výcvik od začiatku uskutočňoval na súkromných pracoviskách, pod
vedením skúsených odborníkov a podnikateľov. V prvom školskom roku 1991/1992 bolo
otvorené štúdium odborov: stolár, predavač, murár, mechanik – opravár pre cestné
motorové vozidlá, pestovateľ – ovocinárstvo a včelárstvo a cukrár. V školskom roku
2005/2006 prebehla rekonštrukcia prízemia na prevádzku kaderníctva a kozmetiky, v
nasledujúcom školskom roku bolo zrušené platenie školného. V školskom roku
2007/2008 škola zmenila názov na Súkromnú strednú odbornú školu.

Riaditeľom školy v sledovanom školskom roku 2014/2015 bol Mgr. Peter Zemko,
zástupkyňou Ing. Mária Kováčiková. Škola zabezpečovala vyučovanie v študijných
odboroch: stavebná výroba, stolár, murár, kaderník, hostinský, operátor drevárskej a
nábytkárskej výroby, kozmetik, podnikanie v remeslách a službách a vlasová kozmetika.
K 31. 08. 2015 školu navštevovalo spolu 78 žiakov v deviatich triedach, z toho 64
žiakov v šiestich triedach denného štúdia, sedem žiakov v jednej triede nadstavbového a
pomaturitného štúdia a sedem žiakov v jednej triede kombinovaného štúdia.
Výučbu zabezpečovalo 15 pedagogických zamestnancov, 13 žien a 2 muži, všetci
kvalifikovaní, a jeden nepedagogický zamestnanec.
Škola disponovala desiatimi učebňami, štyrmi dielňami a telocvičňou. Využívala
futbalové a plážové volejbalové ihrisko Mesta Dolný Kubín a atletickú dráhu Cirkevnej
spojenej školy Dolný Kubín. Školský internát a školskú jedáleň mala k dispozícii od
Obchodnej akadémie Dolný Kubín.
V 2. polroku školského roku 9 žiakov prospelo s vyznamenaním, 13 prospelo veľmi
dobre, 45 prospelo, 7 žiakov neprospelo a dvanásti neboli klasifikovaní.
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 54,7 %, Anglický jazyk 25,2 %, Nemecký jazyk 29,2 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský
jazyk a literatúra 49,16 %, Anglický jazyk 43,0 % a Nemecký jazyk 62,50 %.
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Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský
jazyk a literatúra 3,13, Anglický jazyk 2,61, Nemecký jazyk 2,00, praktická časť odbornej
zložky 1,53 a Teoretická časť odbornej zložky 1,71.
Záverečnú skúšku v učebných odboroch Stavebná výroba, stolár a kaderník
absolvovalo spolu 14 žiakov, z ktorých jeden prospel s vyznamenaním, štyria prospeli
veľmi dobre a deviati prospeli.
Vedenie školy sa snaží udržať záujem o štúdium otváraním odborov, ktoré sú na
trhu požadované, ale tiež aktívnou propagáciou na burzách stredných škôl, osobnou
návštevou základných škôl a prezentáciou v regionálnych médiách. Škola sa snaží
zavádzať do vzdelávania najnovšie technológie, či už interaktívne tabule alebo účtovný
program. Priebežne sa zlepšuje materiálne vybavenie tried a spoločných priestorov,
inovujú sa odborné učebne.
Najdôležitejšou aktivitou školy bola účasť na akcii "Remeslo má zlaté dno" v
októbri 2014 Trnave, v marci 2015 lyžiarsky výcvik v SKI Racibor.
Škola bola zapojená do projektov:
Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny
E-testovanie - NÚCEM
Rozvoj stredného odborného vzdelávania - ŠIOV
Základné školy v pôsobnosti Mesta Dolný Kubín
Informatívnu správu o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Dolný Kubín za školský rok 2014/2015 predložil vedúci odboru
školstva, kultúry, mládeže a športu Ing. Michal Švento na rokovanie Mestského
zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín dňa 21. 10. 2015.
Mesto Dolný Kubín bolo zriaďovateľom štyroch základných, dvoch umeleckých a
siedmich materských škôl.
V 92 triedach základných škôl sa vyučovania zúčastňovalo celkom 1937 žiakov, z
toho 1008 chlapcov a 929 dievčat, 125 žiakov bolo integrovaných. V školskom roku
neprospelo 6 žiakov, siedmi neboli hodnotení a tridsiati mali zníženú známku zo
správania. Celkovo 23 oddelení školských klubov detí navštevovalo celkom 587 žiakov.
Vyučovací proces v mestských základných školách zabezpečovalo 146
pedagogických zamestnancov, 5 špeciálnych pedagógov a školských psychológov, štyria
asistenti učiteľa, 45 prevádzkových zamestnancov a 29 zamestnancov školských jedální.
V rámci celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov školy dosiahli priemer 56,64 %
v matematike a 63,01 % v slovenskom jazyku, v obidvoch prípadoch išlo o výsledky lepšie,
ako bol celoslovenský priemer.
Na stravovanie v školských jedálňach bolo prihlásených 1344 stravníkov, t.j. 69 %
zo všetkých žiakov.
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Základná škola Janka Matúšku
V sledovanom školskom roku mala otvorených 30 tried, ktoré navštevovalo 663
žiakov (330 chlapcov a 333 dievčat). Integrovaných bolo 40 žiakov. V škole neprospeli
dvaja žiaci, deviatim bola znížená známku zo správania. Osem oddelení školských klubov
detí navštevovalo 225 žiakov.
Riaditeľkou školy bola PaedDr. Mária Andrisová. Na škole pôsobilo 56
pedagogických zamestnancov, jeden špeciálny pedagóg, jeden školský psychológ, jeden
asistent učiteľa, 16 prevádzkových zamestnancov a desiati zamestnanci školskej jedálne.
V celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov školy dosiahla škola 66 % z
matematiky (druhý najlepší výsledok zo škôl v pôsobnosti mesta) a 67,5 % zo
slovenského jazyka (najlepší výsledok).
Na stravovanie v školskej jedálni bolo prihlásených 542 žiakov, 115 dospelých a 49
cudzích stravníkov.

Strategickým cieľom školy je dôraz na rozvoj každého jedinca podľa jeho
možností a schopností. Edukačný proces je zameraný na nasledovné priority:
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.
Základná škola sa zúčastnila v sledovanom školskom roku nasledovných
národných projektov:
Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety spolupráca s Centrom vedecko-technických informácií SR
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania spolupráca s NÚCEM Bratislava spolufinancovaná z prostriedkov EÚ
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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 hlavne v predmetoch
technika a fyzika a v druhej etape biológia a chémia
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v
školskom prostredí - spolupráca s VÚDPaP v Bratislave
Aktivizujúce metódy vo výchove - spolupráca s MPC Bratislava
Otvorená škola.
Z ďalších projektov:
Póla radí deťom - dopravná výchova
Zelená škola - podpora školských komunít
Záhrada, ktorá učí - využívanie školských pozemkov
Škola priateľská k deťom - vytváranie bezpečného prostredia pre deti
Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania
Jedzme zodpovedne
Adoptuj si seniora - rozvíjanie schopnosti chápania a pomáhania seniorom
Škola vydávala školský časopis Kohútik.
Základná škola Martina Kukučína
V 32 triedach sa vyučovalo 651 žiakov, z toho 366 chlapcov a 333 dievčat. 39
žiakov vyžadovalo osobitnú starostlivosť. V sledovanom školskom roku prospeli všetci
žiaci, zníženú známku obdržalo 12 žiakov. Osem oddelení školských klubov detí
navštevovalo 174 žiakov.
Riaditeľkou školy bola Mgr. Katarína Števonková, celkovo na škole pôsobilo 45
pedagogických zamestnancov, jeden špeciálny pedagóg, 12 prevádzkových
zamestnancov a ôsmi zamestnanci školskej jedálne.
Výsledky školy v testovaní žiakov 9. ročníkov: 49,8 % z matematiky a 61,0 % zo
slovenského jazyka.
V školskej jedálni sa stravovalo 334 žiakov a 44 dospelých stravníkov.
Strategickým cieľom školy je prispieť k výchove zodpovedného, sociálne
tolerantného občana, vybaveného základnými vedomosťami, schopnosťami
a zručnosťami.
Najdôležitejšie ciele:
- Komplexne pripraviť každého žiaka na cestu osobným a profesijným životom
- Vychovávať proeurópsky orientovaných, sebavedomých ľud, ktorí dokážu obhájiť
svoje názory a rešpektovať názory druhých
- Dať žiakom kvalitnú počítačovú gramotnosť, kvalitnú komunikačnú gramotnosť
nielen v materinskom ale aj v cudzích jazykoch
- Pestovať a rozvíjať pozitívny vzťah k športu, k pohybu a športovým hrám
- Podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu, kritickému
mysleniu, k riešeniu problémov
- Viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii
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- 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, aby dokázali uplatňovať svoje práva a plnili si svoje
povinnosti
- Vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, v zaobchádzaní
s inými ľuďmi a v rôznych životných situáciách, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy
k ľuďom, okoliu i prírode
- Viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným, ich kultúram a duchovným
hodnotám, učiť ich žiť s ostatnými ľuďmi
- Učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť fyzické, duševné i sociálne zdravie a byť zaň
zodpovedný.

Základná škola sa zúčastnila nasledovných národných projektov:
Národný projekt Podpora polytechnickej výchovy na základných školách
Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka v základných školách
Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí
NUCEM – elektronické testovanie E TEST
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
Ovocie a zelenina do škôl – zabezpečenie dodávok 100 % džúsov a jabĺk
Národný projekt Moderné vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove.
Základná škola Petra Škrabáka
Pre 411 žiakov (206 chlapcov a 205 dievčat) bolo otvorených 20 tried. Školu
navštevovalo 30 integrovaných žiakov. V školskom roku 2014/2015 prospeli všetci žiaci,
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siedmi neboli hodnotení, piati mali zníženú známku zo správania. 145 žiakov
navštevovalo päť oddelení školského klubu detí.
Žiakov vyučovalo celkom 28 pedagogických zamestnancov, okrem nich na škole
pôsobil špeciálny pedagóg, dvaja asistenti učiteľa, desať prevádzkových zamestnancov
a siedmi zamestnanci školskej jedálne. Riaditeľkou školy bola Mgr. Magdaléna Kubisová.
V celoplošnom testovaní škola dosiahla lepší výsledok (61,70 %) v slovenskom
jazyku, v matematike to bolo 50,80 %.
Na stravovanie v školskej jedálni bolo prihlásených 328 žiakov a 42 dospelých stravníkov.
Víziou školy je, že žiak odchádza zo školy nielen múdry, vzdelaný, ale aj ako
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 vedenia 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 a zvyšovanie odbornosti zamestnancov.
Zmyslom programu školy je nielen získanie vedomostí, ale predovšetkým rozvoj
kľúčových kompetencií a schopností žiakov, ktoré im pomôžu sa uplatniť v spoločnosti, t.j.
vedieť sa učiť, riešiť problémy, komunikovať s ostatnými, rozvíjať sociálne vzťahy či
uvedomovať si globálnosť javov na Zemi.

Medzinárodné projekty, na ktorých sa škola zúčastnia:
Školy - partneri budúcnosti
Projekt Občan (150 EUR)
Program Zelená škola
Záhrada, ktorá učí (1500 EUR)
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Projekt Gramotnosť na tretiu
Týždeň Modrého gombíka
Národné projekty:
Aktívne školy 2014 (1381,29 EUR)
Digiškola (5420,40 EUR)
Aktivizujúce metódy vo výchove (1687,20 EUR)
Zbieram baterky (dar)
Neobyčajné stretnutia s literatúrou (materiál na výtvarné práce)
Podpora polytechnickej výchovy na základných školách (pomôcky a vybavenie učební)
Deň pre svoje mesto
Alchýmia u nás doma (870 EUR)
Pomáhame vyrásť (395 EUR)
Stromy poznania
Zber a využitie dažďovej vody v školskej záhrade (1795 EUR)
Program Školy pre budúcnosť (1120 EUR)
Hovorme o jedle (330 EUR)
Expozície histórie a etnografie nášho regiónu
Školské projekty: Recyklohry (školský recyklačný program), Podporíme Tomáša
Brožu (zber PET vrchnákov), celoročný zber papiera, Marec mesiac knihy, Spoznávajme sa
navzájom (partnerstvo so ZŠ Na Pražské Pelhřimov), Medzinárodný deň detí 2015 v
meste Dolný Kubín, Z rozprávky do rozprávky, Prezentácia environmentálnej výchovy na
Námestí J. Vojtaššáka na sídlisku Brezovec.
Škola vydáva školský Časopis Ihla.
Základná škola s MŠ Komenského
Základnú školu navštevovalo v 10 triedach 212 žiakov, po 106 dievčat a chlapcov.
Šestnásti žiaci boli integrovaní. V sledovanom školskom roku neprospeli štyria žiaci,
rovnako štyria žiaci mali zníženú známku zo správania. 43 žiakov navštevovalo dve
oddelenia školského klubu detí.
Na škole pôsobilo v školskom roku 2014/2015 17 pedagógov, jeden špeciálny
pedagóg, jeden asistent učiteľa, sedem prevádzkových zamestnancov a štyria zamestnanci
školskej jedálne. Riaditeľkou školy bola Mgr. Dáša Badáňová.
V celoplošnom testovaní škola dosiahla v matematike 66,50 % (najlepší výsledok
zo škôl v pôsobnosti Mesta) a v slovenskom jazyku 60,40 %. Stravovanie v školskej jedálni
využívalo 140 žiakov, 18 dospelých a 20 cudzích stravníkov.
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 iných
- pripraviť človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.
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Projekty školy:
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania
Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
Podpora profesijnej orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a prácu s talentami
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
Aktivizujúce metódy vo výchove
Projekt VUDPaP
Zelená škola
Zdravie a bezpečnosť v školách 2014 - Deti deťom o zdraví
Voda nad zlato
E-TWINING
Vedecká hračka
Škola spolupracujúca s UNICEF
Súzvuk generácií.
Cirkevné a súkromné základné školy:
Základná škola s materskou školou Andreja Radlinského
Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie.
Základnú školu navštevovalo 223 žiakov (z toho 99 dievčat a 124 chlapcov) v 12 triedach.
Jedenásti žiaci boli integrovaní. V sledovanom školskom roku neprospeli dvaja žiaci,
rovnako dvaja žiaci mali zníženú známku zo správania. Štyri oddelenia školského klubu
navštevovalo 94 žiakov.
Na škole pôsobilo v školskom roku 2014/2015 25 pedagogických zamestnancov
a jeden špeciálny pedagóg a ôsmi zamestnanci školskej jedálne. Riaditeľom školy bol
Mgr. Ľudovít Mačor.
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V celoplošnom testovaní škola dosiahla v matematike 44,58 % a v slovenskom
jazyku 55,90 %. Stravovanie v školskej jedálni využívalo 418 žiakov a dospelých a 80
cudzích stravníkov.
Prioritou školy je:
vysoká kvalita výchovy a vzdelávania
rozsah a kvalita poskytovaných služieb
spolupráca s rodinou a príslušnými inštitúciami
Pri práci sa škola riadi kresťanskými zásadami.
Snahou školy je vychovať múdrych, vzdelaných a angažovaných mladých ľudí,
múdrych, vzdelaných a angažovaných mladých kresťanov.
V spojenej škole sú integrované 3 zložky: materská škola, základná škola a
osemročné gymnázium.
Edukačný program školy je postavený na 3 základných pilieroch:
Kresťanská orientácia školy – prehlbovanie a upevňovanie kresťanského vedomia,
kresťanskej morálky a hodnôt.
Kvalita výchovy a vzdelávania – vytváranie podmienok
pre rozvoj výchovnovzdelávacieho procesu orientovaného na rozvoj individuálnej osobnosti žiaka.
Sústredenie pozornosti na rozvoj vedomostí a záujmovej orientácie žiakov v jednotlivých
oblastiach poznania a činnosti.
Vyučovanie cudzích jazykov, zavádzanie a využívanie informačných a komunikačných
technológií (IKT) vo vyučovacom procese, príprava žiakov k efektívnemu využívaniu IKT
aj v praktickom živote, komplexná príprava žiakov na ďalšie vzdelávanie a uplatnenie na
trhu práce a v spoločnosti.

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 iných
- pripraviť človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.
Projekty, do ktorých sa škola v sledovanom školskom roku zapojila:
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NÚCEM E-test (www.etest.sk)- testovanie žiakov elektronickou formou
a prístup k výukovým materiálom
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí
o pohybové a športové aktivity (Národné športové centrum, Bratislava)
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v
školskom prostredí - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania
Skvalitňovanie vyučovacieho procesu žiakov vzdelávacieho stupňa ISCED 2 a
ISCED 3 vytvorením súboru nástrojov hodnotenia.
Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš
Škola pôsobí v Dolnom Kubín ako samostatná súkromná základná škola s
materskou školou od školského roku 2007/2008, odkedy bola po schválení MŠ SR
zaradená do siete základných škôl v SR. Presadzuje triedy s menším počtom žiakov (10 –
15), v ktorých sa učiteľ môže oveľa individuálne venovať jednotlivým žiakom. Škola kladie
dôraz na výchovu žiakov, na ich osobnostný rozvoj, na nevyhnutnú bázu vedomostí,
poznatkov a informácií, na jazykové, počítačové a komunikačné zručnosti.
Víziou školy je vytváranie priaznivých podmienok a dostatok priestoru pre
slobodný, prirodzený a tvorivý prejav detí.

Cieľ: vytvárať u každého žiaka predpoklady pre celoživotné vzdelávanie. Tvoriť
školu, ktorá podporuje osobnostný rast každého dieťaťa.
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V školskom roku 2014/2015 Základnú školu navštevovalo 26 žiakov (z toho 17
dievčat a 9 chlapcov) v 4 triedach. 7 žiakov bolo integrovaných. V sledovanom školskom
roku prospeli všetci žiaci, ani jeden zo žiakov nemal zníženú známku zo správania.
Školský klub detí navštevovalo 26 žiakov.
Materskú školu navštevovalo 25 detí v dvoch triedach.
Na škole pôsobilo v školskom roku 2014/2015 9 pedagogických zamestnancov a
1 špeciálny pedagóg. Riaditeľkou školy bola Mgr. Ľudmila Fajčáková.
Materské školy
V pôsobnosti Mesta bolo v školskom roku 2014/2015 sedem materských škôl,
ktoré navštevovalo celkom 643 detí (350 chlapcov a 293 dievčat), z toho 216
predškolákov.
MŠ Obrancov mieru mala v piatich triedach 100 detí, o ktoré sa staralo 10
pedagogických zamestnancov. V MŠ boli zamestnaní aj dvaja nepedagogickí zamestnanci a
traja zamestnanci jedálne, v ktorej sa stravovalo 100 detí a 16 dospelých.
Strategický cieľ školy:
1. zabezpečiť kvalitu spolupráce školy s rodinou, orgánmi školy, výchovno-vzdelávacími
inštitúciami a verejnosťou,
2. zabezpečiť integráciu detí vyžadujúcich osobitnú starostlivosť,
3. zabezpečiť individuálny prístup k deťom s OŠD.
Projekty: Krok za krokom, Digi škola, Veselé zúbky, Želkova škôlka
Krúžky: elokované pracovisko ZUŠ P. M. Bohúňa.
Najvýznamnejšie akcie:
Karneval, Výtvarná súťaž v rámci Európskej únie „Eurorozprávky", 3. miesto vo výtvarnej
súťaži „Vesmír očami detí" (Ján Karcol), Diplom za kolekciu v 15. celoštátnej súťaži „O
najkrajšiu kraslicu"
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MŠ Na Sihoti mala v šiestich triedach 129 detí, v škôlke pracovalo 13
pedagogických zamestnancov, traja nepedagogickí a štyria zamestnanci jedálne. V jedálni
sa stravovalo 116 detí a dvadsať dospelých stravníkov.
Strategický cieľ materskej školy:
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. výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku doplniť a obohatiť cieľavedomou
realizáciou úloh vypracovaných podporným a rozvíjajúcim programom školy v oblasti
environmentálnej výchovy – projekt Zelená škola a plnením úloh projektu Škola
podporujúca zdravie,
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 policajtmi – Bezpečne na ceste,
Exkurzia na železničnú stanicu, Deň otcov – hry, súťaže, Deň mlieka – s ochutnávkami,
Škola volá – rozlúčková slávnosť spojená s Akadémiou
MŠ Námestie slobody mala v šiestich triedach 115 detí, o ktoré sa staralo 12
pedagogických zamestnancov, traja nepedagogickí a štyria zamestnanci jedálne. V jedálni
sa stravovalo 115 detí a 19 dospelých stravníkov.
Strategický cieľ školy:
1. zvyšovať pohybovú telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti detí
2. regionálna výchova
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 (RÚVZ), Evička a deti (SZŠ), Zdravá 5, Ovečka, Mliečne kráľovstvo,
Aby sme si rozumeli.
Krúžky: výtvarný, tanečný (ZUŠ I. Ballu).
Najvýznamnejšie akcie: Vitamínové kráľovstvo (výstava prác detí a rodičov z ovocia a
zeleniny), Spolupráca so SZŠ „Evička a deti" (návšteva študentiek v MŠ), Výstava detských
prác v Oravskej knižnici A. Habovštiaka, Šarkaniáda (púšťanie šarkanov zhotovených
spolu s rodičmi), Vystupovanie v Dome dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším,
Návšteva divadelného predstavenia „Smutná princezná", Vynášanie Moreny do rieky,
Exkurzia – ukážka hasičských áut a rôznej hasičskej techniky, Výlet detí z predškolských
tried na Oravský hrad, Účasť detí na plaveckom výcviku, MDD – hry a súťaže, hľadanie
pokladu v areáli MŠ
132

MŠ Odbojárov navštevovalo v ôsmich triedach 159 detí, o ktoré sa staralo 16
pedagogických zamestnancov, piati nepedagogickí a piati zamestnanci jedálne. V jedálni
sa stravovalo 158 detí a 55 dospelých stravníkov.
Strategický cieľ školy:
Rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa prostredníctvom edukačných aktivít
(kognitívnu, sociálno–emocionálnu, afektívnu), tak že sa zameriava na jeho sebarozvoj,
vyzdvihuje sa jeho jedinečnosť a rozvíja talent.
Projekty: Zelená škola, Mondi SCP Sprav radosť susedovi, Zdravé zúbky (RÚVZ).
Krúžky: výtvarný, tanečný, dramatický, počítače, environmentálny, anglický, lyžiarsky a
plavecký.
Najvýznamnejšie akcie: Tekvicová slávnosť (výzdoba tekvíc v altánkoch pred MŠ),
Fujarová oslava (hra na rôznych druhoch fujár), Pečenie medovníkov, Divadlo zo Žiliny Hugo a jeho sladkosti, Karneval, Deň Zeme (úprava školského dvora), Divadlo v MŠ - Tri
prasiatka, Zbieranie čokoládových veľkonočných vajíčok v záhrade školského dvora,
Stavanie mája – návrat k tradíciám, Dopoludnie s básničkou - podporujeme talent detí,
Dopoludnie s rozprávkou - prezeranie kníh, čítanie rozprávok v každej triede, Veverička
Eli - environmentálna výchova, Plavecký výcvik, MDD - Indiánsky deň, Výlet na Oravský
hrad
MŠ Chočská mala v troch triedach 60 detí, o ktoré sa staralo šesť pedagogických a
dvaja nepedagogickí zamestnanci a traja zamestnanci jedálne. V jedálni sa stravovalo 60
detí a 11 dospelých stravníkov.
Strategický cieľ školy:
1. hravou formou pestovať vzťah k prírode, k ochrane zdravia
2. získavať poznatky pre rozvíjanie samého seba
3. skvalitniť edukačný proces zavedením nových učebných foriem.
Projekty: Adamko, Hravo – zdravo.
Krúžky: výtvarný
Najvýznamnejšie akcie: Šarkaniáda, Divadelné predstavenie Čertík babráčik, Exkurzia k
hasičom, Návšteva polície v MŠ, Eko – karneval, Deň detí
MŠ Záskalická mala otvorenú jednu triedu s 23 deťmi, o ktoré sa starali dvaja
pedagogickí a dvaja nepedagogickí zamestnanci a dvaja zamestnanci jedálne. V tej sa
stravovalo 23 detí a štyria dospelí stravníci.
Strategický cieľ školy:
1. pripraviť deti na vstup do I. ročníka ZŠ
2. zdravý životný štýl
3. využívať ľudové tradície
4. zdravé sebavedomie detí - humanistická škola.
Projekty: Stavanie májov – ľudové tradície
Krúžky: Šikovné ruky, Angličtina s pastelkami.
Najvýznamnejšie akcie: Vianočné pečenie medovníkov, Vystúpenie detí v MŠ ku dňu Dňu
matiek pre rodičov, Divadelné predstavenie v MŠ pre deti a verejnosť Hugo a jeho
sladkosti, divadelné predstavenie ku Dňu zeme Na prechádzke s ujom Radom, Výlet detí k
MDD na Habakuky.
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MŠ Kňažia navštevovalo v troch triedach 57 detí, o ktoré sa staralo šesť
pedagogických a štyria nepedagogickí zamestnanci. Strava pre deti aj zamestnancov MŠ
bola zabezpečovaná prostredníctvom školskej jedálne základnej školy.
Strategický cieľ školy:
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.
Najvýznamnejšie akcie:
V rámci mestských častí Kňažia a Mokraď a obce Bziny boli zorganizované nasledovné
akcie: Deň Zeme, Úcta k starším, Deň matiek, Kapustové hody – s verejnosťou, Program –
dôchodcom, Čaro Vianoc, Ľudové zvyky v dedine, Pochovávanie basy (harmonika) –
Fašiangy, Štepenie stromčekov so starými otcami, Beseda s lesníkom, Beseda s hasičmi,
Tvorivé dielne v klube
dôchodcov, Deň otcov, Spev v kostole počas roka.
Štyri triedy materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole, Základnej škole s
materskou školou A. Radlinského, navštevovalo spolu 90 detí, o ktoré sa staralo osem
kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a traja nepedagogickí zamestnanci. V
sledovanom školskom roku materská škola dosiahla dobré výsledky:
v adaptácii detí na prostredie a učiteľky
v kvalitnej príprave 5-6 ročných detí na povinnú školskú dochádzku
v kvalitnej a obľúbenej krúžkovej činnosti
v osobnej zaangažovanosti učiteliek na materiálnom rozvoji materskej školy
v dobrej činnosti občianskeho združenia spoločenstva rodičov
Menej úspešná bola materská škola
v podmienkach pre učiteľky
v nedostatku skúseností pri práci s interaktívnou tabuľou.
Aktivity a prezentácie materskej školy na verejnosti:
Kultúrne akcie - programy Starým rodičom, Vianočná akadémia, Vianočná besiedka,
Kytica vďaky pre mamičky, Deň matiek. Návštevy divadelných predstavení, koncertov a
mestskej knižnice, výstavy vo Florinovom dome a OKS.
Exkurzie na cintorín počas pamiatky zosnulých a návšteva predajne literatúry Zrno a
Tranoscius.
Z iných akcií: svätenie úrody, sv. Mikuláš v MŠ, pečenie medovníkov, návšteva 1. ročníka
ZŠ, Krížová cesta v kostole, detský karneval, motivovaná návšteva detských svätých omší,
plavecký kurz pre predškolákov, oslava Dňa detí, logopedická depistážna prehliadka,
diagnostická návšteva budúcich predškolákov v CPPPaP, slávnostná rozlúčka
predškolákov.
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Základné umelecké školy
Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
História rozpočtovej organizácie Mesta Dolný Kubín s právnou subjektivitou siaha
do roku 1958. V sledovanom školskom roku mala škola otvorených päť študijných
odborov. V hudobnom odbore sa vyučovalo široké spektrum sláčikových aj dychových
nástrojov. Vyhľadávané bolo tiež klavírne, gitarové a akordeónové oddelenie. Samozrejme
nechýbala chrámová hudba so špecializáciou na koncertantný štýl, ale zároveň so
zreteľom na katolícku a evanjelickú liturgiu. Ďalšími vyhľadávanými predmetmi boli
hodiny bicích nástrojov alebo spev. Veľmi silné zastúpenie malo výtvarné oddelenie so
špecializovanými odbormi, napr. kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s
materiálom, ale aj počítačová grafika, webdizajn či fotografovanie. Najmladšími
skupinovými odbormi boli literárno - dramatický odbor, tanečný odbor a audiovizuálna a
mediálna tvorba.
Škola mala 5 elokovaných pracovísk, z toho 4 v Dolnom Kubíne a jedno v Liptovskej
Lúžnej.
V školskom roku 2014/2015 navštevovalo 38 tried ZUŠ celkom 737 žiakov, z toho
368 odbor hudobný, 290 odbor výtvarný, 11 odbor literárno-dramatický, 51 odbor
tanečný a 17 odbor multimediálny.
Riaditeľom školy bol Mgr. Michal Janiga, jeho zástupcami Mgr. Jana Barťáková a
Mgr. Matej Bartoš.
Pedagogický proces zabezpečovalo 33 pedagógov hudobného odboru, štyria
výtvarného odboru, jeden literárno-dramatického, jeden tanečného a jeden
multimediálneho odboru. Okrem toho na škole pôsobili šiesti nepedagogickí zamestnanci.

Z akcií a prezentácií školy na verejnosti:
September 2014: Koncert v rámci otvorenia vernisáže k 90. výročiu narodenia Antona
Habovštiaka v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Október 2014: Vernisáž a koncert v rámci vernisáže k výtvarnej súťaži Bohúňova Paleta v
Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne
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Október 2014: Koncert v partnerskom meste Braunau am Inn
December 2014: Adventný koncert v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dolnom Kubíne
Január 2015: Polročný koncert v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne
Február 2015: Koncert pri príležitosti odovzdávania ocenení Najlepší športovec a
športový kolektív za rok 2014 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne
Marec 2015: Vystúpenia pri príležitosti Dňa žien a Dňa učiteľov v Mestskom úrade v
Dolnom Kubíne
Apríl, máj 2015: Absolventské koncerty na rôznych miestach v Dolnom Kubíne
Jún 2015: Výstava výtvarných prác absolventov vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubíne
Jún 2015: Záverečný Koncert víťazov v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne
Ocenenia na súťažiach:
Dominika Chudiaková: zlaté pásmo a pohár za najlepší výkon na celoslovenskom
akordeónovom festivale v Kysuckom Novom Meste
Dominika Chudiaková: zlaté pásmo na celoslovenskom akordeónovom festivale v
Giraltovciach 2015
Dominika Chudiaková a akordeónový orchester Amandolo: zlaté pásmo na 11. ročníku
medzinárodnej súťaže Súhvezdie hôr
Zuzana Kolejáková, Viktória Jurášová, Lukáš Janoštín, Martin Pavlík: zlaté pásmo na 7.
ročníku celoslovenskej husľovej súťaže Rudolfa Országha
Klaudia Chomisteková, Marek Janiga: zlaté pásmo na 15. ročníku celoslovenskej klavírnej
súťaži Schneiderova Trnava
Viktor Janoštín, Martin Pavlík: zlaté pásmo, špeciálna cena a absolútny víťaz na 15.
ročníku celoslovenskej klavírnej súťaže Schneiderova Trnava
Barbora Mrišková, Ela Fedorová: zlaté pásmo na 3. ročníku celoslovenskej sláčikovej
súťaže Talenty pre Slovensko
Michal Boškaj, Jakub Ďurana, Marcel Otruba, Miroslav Dráb: zlaté pásmo 1. ročník
celoslovenskej výtvarnej súťaže Cesta čiary
Lívia Capuliaková, Zuzana Kolejáková, Martin Pavlík: prvé miesto na celoslovenskej súťaži
Husľové talenty
Andrea Majchráková: 1. miesto na 12. ročníku celoslovenskej súťaže v hre na organe s
názvom Súťaž mladých organistov
Lukáš Kubišta, Maroš Madera: 1. miesto v 1. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže V ríši
divov
Lucia Biela: 1. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži Medové umenie
Andrea Antalová: hlavná cena v medzinárodnej výtvarnej súťaži v maľbe na sklo Dielo rúk
a srdca
Adrián Drengubiak, Michal Rác, Timea Baňasová, Tobiáš Janotík, Viktória Brédová, Martin
Kramár, Matej Brenkus, Katarína Bystrianska, Ema Fačková, Viktória Kurnotová, Jozef
Haťapka, Daniela Dobáková, Tadeáš Buzák: zlaté pásmo v 18. ročníku medzinárodnej
výtvarnej súťaže Bohúňova paleta
Škola bola zapojená do projektov Talenty pre Európu, Bohúňova paleta a Schola
Arvenzis.

136

Základná umelecká škola Ivana Ballu
Bola založená v roku 1991 a v roku 1995 pomenovaná po dolnokubínskom
rodákovi, hudobnom kritikovi Ivanovi Ballovi. Zriaďovateľom školy je Mesto Dolný Kubín.
V školskom roku 2014/2015 školu navštevovalo 683 žiakov, z toho 350 v hudobnom
odbore, 205 vo výtvarnom odbore a 128 v tanečnom odbore.
Riaditeľom školy bol do 15. júla 2015 Karol Hromádka, od 15. júla 2015 Mgr.
Roman Ďaďo. Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Daniel Marček.
Škola mala v sledovanom školskom roku otvorené tri umelecké odbory: hudobný,
výtvarný a tanečný.
Na škole pracovalo 26 pedagogických zamestnancov a štyria prevádzkoví
zamestnanci. Všetci pedagogickí zamestnanci mali vysokoškolské a odborné vzdelanie,
niektorí však nemali odbornosť pre vyučovanie nástroja.
Škola má elokované pracovisko na ZŠ v Oravskom Podzámku, kde pracujú všetky
odbory školy.
Cieľom školy je počas troch rokov dosiahnuť stabilizáciu celkového počtu na
minimálne 600 - 700 žiakov a optimalizovať tak i chod školy. Dosiahnuť, aby bola plne
organizovanou školou so všetkými umeleckými odbormi (teda aj s literárno-dramatickým
odborom). Zároveň chce dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov
podporou ich ďalšieho kontinuálneho vzdelávania a uplatňovania nových metód a
postupov v praxi. Cieľom je aj stabilizácia personálneho obsadenia školy s redukovaním
učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom a udržanie vysokej úrovne hlavných
projektov školy.
Nosnými projektmi školy boli:
Výstava „Inšpirácie", poriadaná pravidelne v spolupráci s Občianskym združením
Inšpirácie. 18. ročník výstavy sa uskutočnil od 28. 10. do 27. 11. 2014 vo výstavnej sieni
MsKS s finančnou podporou Mesta Dolný Kubín v rámci grantového programu Šanca pre
všetkých 2014 ako prehliadka aktuálnej výtvarnej tvorby umelcov z Oravy. Výstava si
tradične udržiava vysokú úroveň a záujem autorov a širokej verejnosti.
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Hudobný festival Ivana Ballu, zaradený do umeleckých súťaží MŠ SR. Ide o sled
hudobných koncertov a súťaží s medzinárodnou účasťou, usporiadaných každoročne v
poslednom májovom týždni. Delí sa na hudobné súťaže: Klavírna Orava Kláry Havlíkovej,
Mladí gitaristi a Husľové talenty. V dňoch 19. - 22. 5. 2015 sa uskutočnil 20. ročník
festivalu. Pravidelne sa ho zúčastňujú renomovaní koncertní umelci (gitaristi prof. V.
Bláha z ČR, Dušan Slobodník zo, Franciszek Wieczorek z Poľska a iní).
Škola zorganizovala Koncert pre Mesto v mesiaci november 2014, ktorý sa stretol s
veľkou odozvou u širokej verejnosti občanov mesta. Pravidelne organizuje slávnostné
Vianočné koncerty. Podieľala sa na kultúrnom programe v rámci vyhlasovania
najúspešnejších športovcov mesta, oceňovania darcov krvi a školských akadémií.
Tanečný odbor sa prezentoval na Tanečnom Kubíne i Folklórnych dňoch Kubína a
tanečnými vystúpeniami pre školy mesta, z ktorých jeden bol prenášaný telemostom do
družobného mesta Limanová.
Spevácky súbor Una Corda usporiadal koncert z príležitosti svojho 15-ročného
pôsobenia, jeho nahrávka bola odvysielaná v RTVS - rádiu Devín, úspešne reprezentoval
školu na medzinárodnom projekte „Noc kostolov" v Mnichovom Hradišti (ČR)
Ľudová hudba Karola Hromádku a Detská ľudová hudba vystúpili so svojim programom
na Nižnianskych minisynkopách.
Komorný sláčikový orchester si získal uznanie verejnosti na koncertoch Festivalu Ivana
Ballu. Jeho členovia potvrdili svoje kvality aj na viacerých husľových súťažiach.
Predmetová komisia klávesových nástrojov zorganizovala Metodický deň hry na klavíri s
doc. E. Cáhovou.
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 MsKS. Žiaci
vystavovali svoje práce na viacerých celoslovenských i medzinárodných výstavách.
Škola aktívne spolupracovala so základnými a materskými školami okresu, Mestským
kultúrnym strediskom a Oravským kultúrnym strediskom pri kultúrnych programoch a
realizáciách výstav.
Zámerom školy je rozvíjanie spolupráce s družobnou umeleckou školou v rumunskom
meste Giurgiu, s hudobnou školou v poľskom Sanoku a Konzervatóriom v izraelskom
Javne.
Výsledky žiakov školy:
Anežka Kurajdová - zlaté pásmo v husľovej súťaži R. Országha v Kremnici 2015
Anežka Kurajdová - 1. miesto v III. kategórii v súťaži Husľové talenty na hudobnom
Festivale Ivana Ballu 2015
Husľové kvarteto a husľový súbor - zlaté pásmo a cena Gelnický kľúč na XI. Festivale
komornej a orchestrálnej hry v Gelnici v kategórii malých komorných telies a malé súbory
a orchestre
Natália Palugová - zlaté pásmo v IV. kategórii na prehliadke mladých spevákov Vrútky
2015
Marek Škuta, Nina Mikulajová - zlaté pásma za maľbu na medzinárodnej výtvarnej súťaži
Bohúňova paleta 2014
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Vaiana Távora, Simona Holubčíková - zlaté pásma v I. kategórii v celoslovenskej súťaži
Maľovaná zuška 2015
Monika Lacková - víťazná práca v 4. kategórii - celoslovenské kolo súťaže Vesmír očami
detí 2015 – Hurbanovo
Súkromná základná umelecká škola Jánoš
Súkromná základná umelecká škola Jánoš (SZUŠ) začala fungovať v Ružomberku
od školského roku 1998/1999 po zaradení do siete školských zariadení MŠ SR. Od svojho
vzniku sa zaoberá vzdelávaním detí v jednotlivých umeleckých odboroch a ich prípravou
na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, konzervatóriách a vysokých
školách s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním. Filozofiou školy je dať
možnosť a priestor všetkým záujemcom o štúdium vyskúšať si svoje predpoklady a
nadanie pre štúdium jednotlivých predmetov.

Pobočka SZUŠ 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 a na dychových nástrojoch. V sledovanom školskom
roku 2014/2015 pobočku v Dolnom Kubíne navštevovalo 237 žiakov, ktorých vyučovalo
11 pedagógov.
Významné udalosti z oblasti školstva a vzdelávania v roku 2015:
Zápis do 1. ročníka sa 3. a 4. februára 2015 konal v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta (ZŠ Janka Matúšku, ZŠ Petra Škrabáka, ZŠ Martina Kukučína a ZŠ s MŠ
Kňažia) a do Cirkevnej spojenej školy. Zákonní zástupcovia zapísali do škôl celkom 308
detí, pričom najviac, predbežne 93 prvákov, bude navštevovať ZŠ Janka Matúšku. Odklad
školskej dochádzky má 32 detí.
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Oravská knižnica Antona Habovštiaka uskutočnila v spolupráci s neziskovou organizáciou
SAIA dňa 25. mája 2015 informačný seminár o štipendijných a študijných možnostiach
študentov a absolventov SŠ a VŠ v zahraničí. Podujatie bol určené pre študentov stredných
a vysokých škôl všetkých ročníkov externého i interného štúdia, doktorandov a
absolventov. 25 účastníkov sa dozvedelo podrobnosti o aktuálnych štipendijných
ponukách na krátkodobé študijné pobyty, spojených so spracovaním bakalárskych,
diplomových a dizertačných prác, na letné kurzy cudzích jazykov, na odborné školy v
zahraničí a ďalšie krátkodobé ponuky na študijné mobility mimo Slovenska.
Materská škola na Banisku oslávila koncom mája svoje 30. narodeniny. Pri tejto
príležitosti ju navštívil primátor Dolného Kubína Roman Matejov spolu s Michalom
Šventom, vedúcim odboru školstva, kultúry, mládeže a športu mestského úradu a s
mestským poslancom Vladimírom Kubištom. Spoločne zablahoželali riaditeľke MŠ Alene
Zvarovej, ktorá v nej pôsobí od jej založenia. Materská škola dostala zároveň od mesta dar
– automatickú práčku.
Materská škola na Chočskej ulici má otvorené tri triedy s kapacitou 60 detí, o ktoré sa
stará 6 kvalifikovaných pedagógov.
Hudobný pedagóg Karol Hromádka sa rozlúčil s pozíciou riaditeľa Základnej umeleckej
školy Ivana Ballu. Rodený Ružomberčan roky patrí medzi najväčšie osobnosti kultúrneho
života v meste. Založil ZUŠ Ivana Ballu, odštartoval tradíciu medzinárodného festivalu
Ivana Ballu i koncertov pre mesto. S pracovným životom sa však úplne nelúči a na škole
zostáva v pozícii učiteľa. Od 16. júla bude novým riaditeľom školy jej súčasný pedagóg
Mgr. Roman Ďaďo.
Dvere základných škôl neostali zatvorené ani počas letných prázdnin. Pre deti a mládež
bol aj s podporou mesta Dolný Kubín pripravený bohatý program. CVČ pri ZŠ Janka
Matúšku zorganizovalo tri turnusy denného putovného eko tábora Vláčikom po regióne,
ktorých sa zúčastnilo spolu 67 detí, a bedmintonový a gymnastický kemp s 26 deťmi. ZŠ
M. Kukučína uskutočnila letný tábor pre deti Prázdninové divy Kukučínky. Ako uviedla p.
učiteľka Mazalánová, program dvoch turnusov sa uskutočnil pod hlavičkou Centra
voľného času pri ZŠ, Občianskeho združenia Kukučínka, ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín a s
podporou mesta Dolný Kubín cez projekt „Šanca pre všetkých“. Účastníkmi boli deti od 7
do 13 rokov, ktoré zažili výlet na hrad Strečno, do Jasenovej s návštevou rodného domu
Martina Kukučína, do Leštín, či návštevu aquaparku. Každý deň mal svoje pomenovanie, v
duchu ktorého bol zameraný aj program: Babičkine poklady, Cesta za pokladom, Cesta za
poznaním do minulosti, Náš krásny región, Každý z nás je naj...
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CVČ pri ZŠ s MŠ Kňažia v spolupráci s n. o. VPV-ARWA pripravili projekt prímestského
tábora Ako pracovali naši starí rodičia, alebo remeslo má zlaté dno, s cieľom oboznámiť
deti s tradičnými povolaniami, rozvíjať u nich vzťah ku tradíciám, rozvíjať ich jemnú
motoriku a vzťah k ručným prácam.
ZŠ Petra Škrabáka v spolupráci so Združením Brezovček v auguste realizovali detský
denný prímestský letný tábor pod názvom Či škaredo, či pekne, leto s nami bude pekné.
Zúčastnilo sa ho 38 detí a 7 dobrovoľníkov - deviatakov, ktorí pomáhali pri realizácii
aktivít a súťaží.
Prázdninové všeličo, alebo Každý deň trochu inak, uskutočnilo pre svojich žiakov
začiatkom júla aj CVČ pri CSŠ A. Radlinského.
53. zbor Gentiana Dolný Kubín uskutočnil v júli skautský tábor na východnom Slovensku
za dedinkou Toporec.
Putovný tábor zorganizovalo začiatkom júla aj CVČ Laura.
V polovičke júla sa uskutočnil tiež 2. ročník letného tábora pre deti s názvom Hravo,
zdravo, účelne, ktorý s finančnou podporou Mesta Dolný Kubín zrealizovalo OZ Aktiv
Relax.
Pre žiakov základných a stredných škôl pripravilo občianske združenie Žatva 90 projekt
Florbalové leto 2015. Vďaka dotačnému programu Mesta Dolný Kubín Šanca pre všetkých
mohlo sedem florbalových družstiev súťažiť na zimnom štadióne počas siedmich
prázdninových nedieľ.
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6. Zdravotníctvo a sociálna oblasť
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégé
Situácia v zdravotníctve na Orave bola po druhej svetovej vojne nepriaznivá. V
okrese Dolný Kubín v roku 1945 pracovali len piati lekári, pričom starostlivosť sa
poskytovala prevažne formou súkromnej praxe a tzv. poukážkového systému. Rovnako
celkový zdravotný stav obyvateľstva v prvých rokoch po oslobodení bol zlý, poznačený
vojnovými hrôzami, celkovými nedostatkom a podvýživou. Starostlivosť o matku a dieťa
nebola prakticky nijaká, prevencia v terajšom zmysle neexistovala. Ženy rodili doma za
asistencie nedostatočne kvalifikovaných „babíc“, často v nedôstojných podmienkach.
Stará nemocnica mala v čase oslobodenia 23 lôžok, v priebehu nasledujúcich rokov
sa jej kapacita rozšírila na 27 a od roku 1951 na 32 lôžok. Za jej väčšiu úpravu možno
pokladať len prístavbu jedálne a hygienických zariadení v roku 1960. Situácia s
hospitalizáciou pacientov zo spádového územia Dolného Kubína bola nepriaznivá. V
hospitalizácii vypomáhala Vojenská nemocnica v Ružomberku a štátne nemocnice v
Martine a Trstenej. Zásadné zmeny v organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti
nastali v roku 1951 v rámci zjednotenia zdravotníctva. V roku 1952 vyšiel Dokument o
preventívnom zameraní zdravotnej starostlivosti. Do zjednotenia zdravotníctva v celom
spádovom území bol v činnosti iba jeden mestský obvod a zdravotné obvody v Párnici,
Oravskom Podzámku a Zázrivej, kam sa niekoľko rokov dochádzalo. V tomto roku sa
zriadila poliklinika a otvorili sa zdravotné obvody vo Veličnej (1954) a závodné
ambulancie v závodoch Elektropraga (1950), Kovohuty Istebné (1951), Kovohuty Mokraď
(1951), OSP Dolný Kubín (1965), Kovohuty Široká (1966) a Obvody Dolný Kubín II. a III.
Od 1.1.1976 sa do spádového územia Dolný Kubín začlenil obvod Dlhá nad Oravou, kde sa
vhodnou adaptáciou vytvorilo obvodné zdravotné stredisko. Prudký rozvoj regiónu
urýchlil potrebu vybudovania novej nemocnice, s výstavbou ktorej sa začalo v roku 1966.
Zariadenie sa stavalo ako nemocnica I. typu so 4 základnými lôžkovými oddeleniami:
interným, chirurgickým, detským a gynekologicko-pôrodníckym. Už v priebehu začatia
výstavby nastala v rámci Oravy akútna potreba nemocnice II. typu. Pretože sa už
nedosiahlo rozšírenie pôvodných plánov Dolnokubínskej nemocnice, bolo potrebné
rozšíriť ju o ďalšie lôžkové oddelenia v pôvodne plánovaných priestoroch, pričom sa
využili i staršie zdravotnícke zariadenia v Dolnom Kubíne. Celková rozpočtovaná a
skutočne prestavaná finančná čiastka v tej dobe dosiahla 100 mil. Kčs. Definitívna
reprofilizácia NsP I. typu na NsP II. typu bola schválená v roku 1974. Prakticky to
znamenalo, že k základným oddeleniam sa zriadili ešte oddelenia neurologické,
ortopedické, kožné a anesteziologicko-resuscitačné. Úmerne tomu sa rozšírili aj
poliklinické nelôžkové oddelenia a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky.
Nemocnica s poliklinikou ako štátna rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej a ústavnej
liečebno-preventívnej starostlivosti, bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR s
účinnosťou od 1.7.1991. Od 1.1.1992 sa zmenila na príspevkovú organizáciu.
Zriaďovateľom sa s účinnosťou od 1.1.2003 stal Žilinský samosprávny kraj, pričom
súčasný názov Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégé je účinné
od 4.9.2008.
Riaditeľom nemocnice bol v roku 2015 PhDr. Jozef Mintál, MBA.
V sledovanom období mala DONsP nasledovné lôžkové oddelenia:
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Oddelenie akútnej a intenzívnej medicíny a ARO s 8 lôžkami (z toho 4 CJIS), chirurgické so
40 lôžkami (z toho 4 JIS), interné s 52 lôžkami (z toho 7 JIS), gynekologicko-pôrodnícke s
36 lôžkami, neurologické s 35 lôžkami (z toho 4 JIS), ortopedické s 20 lôžkami, detské so
44 lôžkami (z toho 4 JIS), dialyzačné so 6 lôžkami v prenájme B. Braun, oddelenie
dlhodobo chorých s 50 lôžkami a novorodenecké s 15 lôžkami.
Nelôžkové vyšetrovacie zložky: oddelenie urgentnej medicíny, fyziatrickorehabilitačné oddelenie, oddelenie klinickej biológie, oddelenie klinickej mikrobiológie,
rádiodiagnostické oddelenie, HTO, oddelenie nemocničnej lekárne, patológia a cytológia a
oddelenie funkčnej diagnostiky.
Ambulantná starostlivosť bola zabezpečovaná:
Príjmovými ambulanciami: internou, neurologickou, ortopedickou, gynekologickopôrodníckou, detskou a chirurgickou
Obvodnou gynekologicko-pôrodníckou ambulanciou
Združenými gynekologickými ambulanciami: onkogynekologickou, ambulanciou pre
rizikovú tehotnosť, sexuologickou a pre liečbu sterility a antikoncepčnou a pre poruchy
klimaktéria
Chirurgickými ambulanciami: cievnou, mamologickou, detskou pre rizikové deti, detskou
kardiologickou a detskou imunologickou
Ostatnými ambulanciami: psychiatrickou, hematologickou, anestéziologickou, fyziatrickorehabilitačnou, JAS (chirurgia, ortopédia a gynekologická) a kardiologickou pre dospelých.
Ku koncu roka mala DONsP celkom 579 zamestnancov, z toho 95 lekárov, 165
zdravotných a 33 detských sestier, 21 pôrodných asistentiek, 29 laborantov, 116
asistentov (v tom 5 záchranárov, 12 RDG, 12 FRO, 56 sanitárov a 13 vodičov), 6 iných
zdravotníckych pracovníkov, 26 THP a 88 zamestnancov robotníckych povolaní. Z 95
lekárov malo špecializáciu 58.
Vzhľadom k nárastom výkonov od roku 2012 predovšetkým na operačných
oddeleniach bola zriadená chirurgická a neurologická JIS, navýšený počet sestier na OAIM
a rozšírená ponuka zdravotníckych služieb (kardiológia a mamografické centrum).
Celkovo bolo v DONsP vykonaných 4 513 operácií, čo je vysoko nad
celoslovenským priemerom. Pri 695 pôrodoch sa v nemocnici narodilo 699 detí,
perinatálna úmrtnosť predstavuje 1,43 ‰.
V roku 2015 bolo na všetkých oddeleniach odliečených celkom 13 751
pacientov, z toho najviac na internom (2 929 pacientov), chirurgickom (2 534 pacientov)
a detskom oddelení (1 874 pacientov). Vývoj v počte odliečených pacientov sa od roku
2010 pohybuje približne na rovnakej úrovni, v roku 2012 sa začal mierne zvyšovať, v roku
2014 sa začali zvyšovať počty operačných výkonov a zároveň percento operačných
výkonov.
Pri konštantnom stave lôžok a počte odliečených pacientov sa zvýšila obsadenosť
lôžok zo 70,66 v roku 2014 na 73,27 %. Zmena nastala v kratšej priemernej ošetrovacej
dobe, ktorá oproti 5,56 dňa poklesla na 5,27 dňa.
Špecializovaná ambulantná starostlivosť bola poskytnutá 91 360 pacientom,
najviac na ortopedickom príjme (15 174), chirurgickom príjme (10 935) a v neurologickej
ambulancii (9 643 pacientov). Prostredníctvom spoločných vyšetrovacích a liečebných
zložiek bolo vyšetrených 300 952 pacientov.
Obnova nemocnice formou kapitálových výdavkov predstavovala sumu 388 tis.
EUR, z čoho najväčšie položky tvorili výmena plastových okien na MR za 51 tis. EUR, USG
prístroj na RDZ za 49 tis. EUR a stavebné práce na MR za 36 tis. EUR.
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Hospodárskym výsledkom DONsP bol zisk v sume 634 tis. EUR pri výnosoch 14
369 tis. EUR a nákladoch 13 735 tis. EUR. Nákladová položka stúpa od roku 2010 len
mierne napriek rôznym vplyvom, ako je zvyšovanie cien energií, úpravy minimálnej mzdy,
nárast cien potravín, zvýšenie DPH, rast nákladov na špeciálny zdravotnícky materiál a
lieky, ale najmä zákonom schválenými v oblasti miezd, ktoré rapídne ovplyvnili výsledky
úsporných opatrení, zavádzaných nemocnicou. Naopak, výnosy, ktorých podstatnú časť
tvoria výnosy od zdravotných poisťovní, od roku 2012 stúpali. Hospodársky výsledok sa
napriek negatívnym vplyvom ekonomického prostredia od roku 2009 zlepšoval.
Inštitút INEKO oceňoval nemocnice na Slovensku podľa vybraných ukazovateľov
spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a
transparentnosti za obdobie rokov 2011 až 2014. Ocenenie Nemocnica roka 2015 v
kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Ústredná vojenská
nemocnica Ružomberok – fakultná nemocnica so 63 bodmi. V kategórii všeobecných
nemocníc sa laureátom ocenenia Nemocnica roka 2015 stala Ľubovnianska nemocnica,
n.o. (75,1 bodov) pred Nemocnicou Košice-Šaca, a.s., 1. Súkromná nemocnica (68,9
bodov)a tretia skončila Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. (61,2 bodov).
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého sa v kategórii všeobecných
nemocníc umiestnila na 4.-10. mieste bez určenia poradia, t.j. medzi nemocnicami, ktoré
získali viac ako 50 bodov.
Významné udalosti z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí v roku 2015:
V stredu 28. januára sa seniori z Denného centra na ul. Obrancov mieru stretli na
výročnej schôdzi. Jej hlavným cieľom bolo zhodnotenie činnosti za uplynulý rok a voľby
členov samosprávy Denného centra, ktoré sa konajú každé dva roky. Záujem
o navštevovanie niekdajšieho Klubu dôchodcov sa neustále zvyšuje, zaregistrovaných je
308 seniorov. Stredajšieho zasadnutia sa zúčastnilo 113 z nich. Najstarším členom je 95ročný Ján David.
Fašiangové obdobie pomaly vrcholí a posledné dni zábavy si naplno užili aj dolnokubínski
seniori. V stredu 5. februára sa v MsKS konala fašiangová veselica, ktorú zorganizovalo
Denné centrum pre seniorov. Už po 8. krát nechýbal bohatý program, v ktorom vystúpili i
samotní seniori, primátorské tanečné kolo a fašiangová večera. Prítomným hrala do tanca
obľúbená kapela FRESH BAND. Fašiangovej veselice sa zúčastnilo 140 seniorov.
V stredu 25.3.2015 sa v Dennom centre uskutočnila členská schôdza seniorov, ktorého
sa zúčastnilo 84 členov. Predsedníčka pani Mária Chrenová ich oboznámila s aktivitami,
ktoré Denné centrum uskutočnilo v minulom mesiaci. Minútou ticha si uctili zosnulým
členov. Pani predsedníčka následne privítala nových členov, hosti a odovzdala pozdravy
jubilantom. Nasledovala spomienka na MDŽ, Deň učiteľov, Deň zápasu za ľudské práva
a Marec – mesiac knihy. Posledným bodom programu bola zaujímavá odborná beseda
spojená s ukážkovou prednáškou na tému “Jarné práce v záhrade“. Prednášajúcim bol pán
Július Adamove z Banskej Bystrice.
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Dolný Kubín patrí medzi 7 pilotných miest v projekte s názvom BUK, ktorý je zameraný na
integráciu imigrantov. BUK, teda budovanie územných kapacít, má pod patronátom
Združenie miest a obcí Slovenska. V Dolnom Kubíne žije približne 250 cudzincov. Okrem
mapovania situácie by mal projekt pre mesto priniesť aj konkrétne výsledky. „Na
Mestskom úrade chceme vytvoriť pozíciu tútora - kontaktnú osobu, ktorá sa bude venovať
problematike cudzincov vo vzťahu ku orgánom štátnej správy,“ uviedol Jozef Gruchalák,
vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny mestského úradu. Dolnokubínska radnica má
záujem, aby aj cudzinci v meste žili plnohodnotný život a boli pre spoločnosť prínosom
a inšpiráciou. Aj z tohto dôvodu primátor Roman Matejov v piatok 10. apríla zorganizoval
neformálne stretnutie s ľuďmi neslovenskej národnosti.

V stredu 29. apríla 2015 sa dolnokubínski seniori zišli v Dennom centre na ul. Obrancov
mieru. Na tradičnej členskej schôdzi nechýbalo uvítanie nových členov, blahoželanie
jubilantom, ale tiež plánovanie aktivít na najbližšie obdobie. Na stretnutí dostali seniori aj
cenné rady, ako sa vyvarovať nepriaznivým situáciám, ktoré môžu mať na nich zlý dopad.
Prednášku mal na starosti mestský policajt Igor Čerňan. Po oficiálnej časti prišla na raz
zábava. Seniori ako prví v meste postavili vo svojej záhrade za sprievodu hudby a spevu
máj.
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Komunitné centrum EDUKOS v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Dolnom Kubíne
zorganizovalo v termíne od 15. apríla do 15. mája 2015 zbierku trvanlivých potravín
pre sociálne odkázané rodiny. Vyzbierané boli trvanlivé potraviny, konkrétne 72 ks
cestovín, 27 ks konzerv, 29 ks zaváranín, 16 kg múky, 15 kg cukru, 14 kg ryže, 6 l mlieka, 4
fľaše oleja, ale aj iné potraviny, ako soľ, rôzne sladkosti, strukoviny, káva, čaj, polotovary,
pudingy, sirupy a pod.
Trvanlivé potraviny boli odovzdané najmä do Zariadenia núdzového bývania v Dolnom
Kubíne – Záskalí, ale aj šiestim rodinám v hmotnej núdzi, s ktorými Komunitné centrum
EDUKOS pracuje.
Dolnokubínski dôchodcovia začali spoluprácu s Denným centrom pre seniorov z
Prievidze. V utorok 2. júna sa v dolnokubínskej radnici stretli zástupcovia oboch klubov,
aby prediskutovali možnosti partnerstva. S iniciatívou prišli samotní Prievidžania,
ktorých prilákali možnosti športového a kultúrneho vyžitia, historické pamiatky a krásna
príroda. Prvé stretnutie zahŕňalo prehliadku mesta a návštevu Denného centra na ulici
Obrancov mieru.
Horúcim bodom programu Mestského zastupiteľstva dňa 24. júna 2015 bola informatívna
správa o „Lokálnej stratégii integrácie cudzincov a štátnych príslušníkov tretích krajín“.
Projekt BUK je aktivitou Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý vznikol ešte v apríli
minulého roka. Pod vplyvom európskych médií si žiaľ mnohí Dolnokubínčania jeho
význam vysvetľujú nesprávne.
„Projekt BUK rozhodne nesúvisí s témou utečencov, ktorá je v týchto dňoch prezentovaná
v televízii. Tento projekt rieši legálny pobyt cudzincov na území miest a obcí, ktorí tu
bývajú dlhodobo, a zaujíma sa o ich potreby ku dnešnému dňu,“ uviedol Jozef Gruchalák,
vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny mestského úradu.
Členovia Zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne si na štvrtok 17. septembra 2015
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zorganizovali pracovnú prechádzku. Ich cieľom bolo poukázať na fyzické bariéry v
uliciach nášho mesta a apelovať na ich odstránenie. V 3. ročníku akcie viedla trasa od
Mestského úradu na Brezovec, pričom pozornosť bola tentokrát zameraná na budovy
zdravotníckych zariadení. Členovia Zväzu telesne postihnutých ocenili bezbariérový
prístup a pohyb v lekárni na Brezovci a v budove Medicentra. Obe organizácie získali
oficiálny certifikát bezbariérovosti ako zariadenia priateľské ku zdravotne postihnutým.

V historickej budove Národnej rady v Bratislave sa v pondelok 28. septembra 2015
konalo slávnostné odovzdávanie ocenení organizáciám, ktoré pomáhajú zlepšovať
sociálne prostredie v našej krajine.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v prítomnosti predsedu vlády
odovzdal štyri vyznamenania. Mesto Dolný Kubín získalo uznanie za vytvorenie jedného z
najefektívnejších systémov obecného sociálneho bývania na Slovensku. Ocenenie z rúk
ministra prevzal primátor Roman Matejov.
Mesto Dolný Kubín získalo ocenenie „Sociálny čin roka“ už po druhýkrát. V roku 2007
odborná komisia ocenila v Dolnom Kubíne systém sociálnej práce so všetkými cieľovými
skupinami obyvateľov, podporu rodiny od narodenia dieťaťa až po seniorský vek a
spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, podporou ich činnosti grantovým programom
„Šanca pre všetkých“.
Denné centrum a Jednota dôchodcov v Dolnom Kubíne spoločne využili piatok 16. októbra
na zorganizovanie autobusového zájazdu do Národnej rady Slovenskej republiky v
Bratislave. Primátora mesta Dolný Kubín Mgr. Romana Matejova a štyridsaťosem
dolnokubínskych dôchodcov v parlamente privítal poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky Mgr. Anton Martvoň. Po jeho úvodných slovách a oboznámení sa s históriou
Slovenského parlamentu si všetci pozreli rokovaciu sálu. Následne sa presunuli do
besednej sály, kde okrem občerstvenia neformálne diskutovali s pani štátnou tajomníčkou
Ministerstva spravodlivosti Janou Jankovskou na tému ochrany spotrebiteľa. Prítomní
opúšťali Parlament plní dojmov.
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Celá skupina sa následne presunula na ďalšiu dominantu Bratislavy – Bratislavský hrad,
kde si prezreli historické expozície.

Dňa 23.októbra 2015 sa v estrádnej sále MsKS v Dolnom Kubíne uskutočnila konferencia
„Komunitné sociálne služby“. Cieľom konferencie, ktorú zorganizoval Odbor sociálnych
vecí a rodiny Mestského úradu, bolo zhodnotenie pôsobnosti štátnej správy a samosprávy
pri zabezpečovaní sociálneho servisu obyvateľom mesta, sieťovanie verejných a
neverejných poskytovateľov sociálnej pomoci a sociálnych služieb, zavádzanie štandardov
kvality do praxe, financovanie sociálnych služieb a komunitné plánovanie. Na konferencii
sa zúčastnilo 27 organizácií s pôsobnosťou na území mesta Dolný Kubín. Účastníci
konferencie diskutovali o nedostatkových sociálnych službách s cieľom zostaviť nové
prioriry IV. etapy Komunitného plánu Mesta Dolný Kubín. V rámci konferencie boli
ocenení aktívni dobrovoľníci a vyhlásená bola anketa „Kubínska rodina“.
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Na Gymnázium P. O. Hviezdoslava prišla v utorok 3. novembra v rámci už 21. ročníka
študentskej kvapky krvi, ktorú organizuje Slovenský červený kríž na celom Slovensku,
mobilná odberová jednotka. Krv darovalo 40 študentov a pridali sa ku nim aj mestskí
policajti. Mobilná odberová jednotka predtým navštívila Strednú odbornú školu obchodu
a služieb a následne zavítala na Obchodnú akadémiu, Strednú odbornú školu
polytechnickú na Kňažej a Strednú zdravotnícku školu.
Študentská kvapka krvi 2015
Do Domova sociálnych služieb na Matúškovej ulici zavítali vo štvrtok 3. novembra
študenti dolnokubínskych stredných škôl. Klienti domova tu pre nich pripravili spoločný
turnaj v hre boccia, ktorej sa venujú už niekoľko rokov, a z ktorej majú aj niekoľko
významných ocenení. Takýto turnaj so stredoškolákmi bol vôbec po prvýkrát. Predtým sa
už v hre stretli s dolnokubínskymi seniormi.
Dobré srdce a ochota pomáhať sa opäť dočkali svojej oslavy. V reštaurácii Stavbár bolo 20.
11. ocenených až 130 darcov krvi. Uznania sa dostalo tým, ktorí dlhodobo pomáhajú,
pričom neraz nevedia ani komu. Reč je o bezpríspevkových darcoch krvi, vďaka ktorým sa
mnohým naskytla druhá šanca na život.
Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava Dolný Kubín tak darcom krvi udelil 70
bronzových, 37 strieborných a 17 zlatých plakiet. Ale i 3 diamantové plakety a 3
Kňazovického medaily.
Vo štvrtok 3. decembra 2015 sa na vianočnom večierku stretli členovia dolnokubínskeho
Kardioklubu. Oddýchnuť si v príjemnom prostredí prišla takmer celá 40-členná základňa
spolku, na čele s predsedníčkou Martou Badáňovou. Celou akciou sa niesla dobrá nálada,
všade rozvoniavala domáca kapustnica a nechýbal ani kultúrny program. Kardioklub
spája ľudí s problémami srdcovocievneho systému a srdca, ale aj ich rodinných
príslušníkov. Stretávajú sa pravidelne prvý štvrtok v mesiaci v Mestskom kultúrnom
stredisku.
Mesto Dolný Kubín v októbri vyhlásilo 1. ročník ankety Kubínska rodina. Radnica
hľadala rodinu, ktorá je výnimočná svojimi aktivitami alebo spôsobom života. Výsledky
súťaže sa vyhlasovali nedeľu 13. decembra v Mestskom kultúrnom stredisku. Víťazom
pilotného ročníka sa stala šesťčlenná rodina Batunovcov z Kňažej. „Manželia Batunovci
vedú odmalička svoje deti ku umeleckej tvorivosti, uchovávaniu tradícií a aktívnej činnosti
v prospech ich mestskej časti,“ uviedol vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Jozef
Gruchalák.
Do ankety bolo nominovaných celkovo sedem rodín. O víťazovi rozhodla Komisia
sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ.
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7. Šport a telesná kultúra
V stredu 7. januára na dolnokubínsku radnicu zavítali traja bronzoví medailisti
z Majstrovstiev sveta v hokeji do 20 rokov. Kapitán mužstva Martin Réway je spolu
s Dominikom Jendroľom odchovancom domáceho MHK Dolný Kubín. S nimi do nášho
mesta pricestoval aj ich spoluhráč z reprezentácie Michal Kabáč, ktorý je odchovancom
Liptovského Mikuláša. Návšteva hokejistov neplánovane na pár minút prerušila pracovné
rokovanie primátora s poslancami Mestského zastupiteľstva.

Víťazom ankety Hokejista Oravy 2014 sa stal odchovanec MHK Dolný Kubín a zároveň
aktuálny kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Martin Réway. Anketu
vyhlásil MŠK Hviezda v spolupráci so spoločnosťou Rufin. Hokej v Dolnom Kubíne sa
momentálne zo strany verejnosti teší veľkej obľube. Vnímaví fanúšikovia však dali jasne
najavo, že okrem aktívnych hráčov MŠK Hviezda nezabúdajú ani na tých, ktorí si za naše
mesto obúvali korčule v minulosti. Organizátori zaevidovali 1700 platných hlasovacích
lístkov, na ktorých sa objavilo celkom 43 mien oravských hokejistov. V ankete sa na
ďalších priečkach umiestnili Radovan Gabri, Matej Hančiak, Ivan Hricko a prvú päťku
uzatvoril súčasný kapitán MŠK Hviezda Milan Jonák.
V hlasovaní neobišli naprázdno ani fanúšikovia. Vo štvrtok 15. januára sa na Mestskom
úrade odovzdávala hlavná cena. Anketa prebiehala pod záštitou primátora Romana
Matejova a s podporou realitnej kancelárie Orea a nový televízor si domov odniesla
Michaela Kutlíková.
V rámci verejnoprospešného projektu „Vďaka", ktorý vyhlásila firma Tipos a.s., a do
ktorého sa zapojilo aj mesto Dolný Kubín, bol vstup na verejné korčuľovanie pre
všetkých návštevníkov do 31.3.2015 zadarmo.
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Dolnokubínski basketbalisti odohrali v sobotu 24. januára ďalší zápas. Na domácej
palubovke privítali mužstvo z Michaloviec. Na stretnutie s dovtedy neporazeným lídrom
súťaže nastúpili chlapci s odhodlaním zvíťaziť. Aj keď spočiatku prehrávali, dokázali vývoj
zvrátiť a dostať sa do vedenia, ktoré si udržali až do konca hry.
BK Dolný Kubín - 1. BKD Michalovce 83:70 (21:20,17:24,22:11,23:15)
Zostava a body Dolného Kubína:
Škorupa 28, Dubovský 18, Bačić 14, Grenčík 6, Pšenák 6, Takáč 4, Bruncko J. 3, Horváth 2,
Kaprálik P. 2, Madzgoň, Marcinek, Sklárčik.

Dolnokubínskych hokejistov čakal v sobotu 24. januára zápas s mužstvom z Gelnice. MŠK
Hviezda si na svoje konto pripísala z tohto stretnutia ďalšie víťazstvo. Po prvej tretine
domáci prehrávali, no v druhej sa ukážkovo predviedol Matej Hančiak, ktorý strelil hetrik.
Pri všetkých mu asistoval Karol Divok. Kubínčania do konca stretnutia dali ďalšie dva
góly. Zápas tak skončil víťazstvom MŠK Hviezda 5:1, v tabuľke jej momentálne patrí druhá
priečka.
Žiacke mužstvo MFK Dolný Kubín U-13 sa v nedeľu 25. januára zúčastnilo turnaja v
Tvrdošíne. V boji o víťazstvo sa stretlo osem družstiev z Oravy a Liptova. Dolnokubínskym
hráčom sa podarilo prebojovať až do finále, kde si svoje sily zmerali s domácim
mužstvom. Po vyrovnanom výsledku zápasu 1:1 prišiel na rad penaltový rozstrel.
Šťastena na napokon priklonila na stranu Tvrdošína. MFK Dolný Kubín U-13 si z turnaja
domov odniesol 2. miesto.
Za najlepšieho brankára celého turnaja bol vyhlásený Dolnokubínčan Ján Urbaník.
Basketbalisti Dolného Kubína 31. januára opäť nezaváhali a zviťazili na palubovke
Humenného.
1. BK Humenné - BK Dolný Kubín 49 - 72 (8:20, 16:19, 9:20, 16:13)
Zostava a body Dolného Kubína:
Bačič 29, Škorupa 16, Grenčík 11, Pšenák 8, Horváth 3, Dubovský 2, Kaprálik P. 2, Takáč 1,
Bekeš, Hochholzer I., Sagál.
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Obce a turistické kluby si na víkend 31. januára a 1. februára oficiálne nahlásili do
kalendára Regionálnej rady klubu slovenských turistov – Orava až 5 turistických
podujatí. V priebehu jedného dňa pred víkendom napadlo 20 až 60 cm snehu a príroda
vytvorila zimnú rozprávku. Ak sa k tomu ešte pridá výborná stopa, krásne snehom
ozdobené stromy i občerstvenie pri trati, je z toho deň plný zážitkov.
V sobotu 31.1. 2015 sa akcií zúčastnilo 150 turistov vo Vyšnom Kubíne (22. ročník
turisticko-lyžiarskeho prechodu „Cez pať chotárov“), 320 turistov vo Vaňovke (7. ročník
turisticko-lyžiarskeho prechodu Vaňovským chotárom), 215 turistov v Oravskom
Podzámku (19. ročník Zimného prechodu Javorovou).
V nedeľu 1.2.2015 boli dve podujatia: 48. ročník lyžiarskeho prechodu pohorím Skorušiny
a v obci Oravská Poruba 17. ročník prechodu šiestimi chotármi.
Organizátorom z Oravskej Poruby sa táto akcia skutočne vydarila. Občerstvenie bolo na
Doline (ochutnávka rôznych druhov domácej slaninky - jedna lepšia ako druhá). Na výber
boli dve trasy na bežky a jedna pešia. Takmer všetky prechádzali cez 6 chotárov –
porubský, žaškovský, komjatňanský, jasenovský, dolnokubínsky a vyšnokubínsky.
S panoramatickým výhľadom na Chočské vrchy, Malú Fatru, Západné Tatry
a Vyšnokubínske skalky. V cieli v miestnom kultúrnom dome čakala kapustnica, šišky a
živá muzika. Tejto akcie sa zúčastnilo rekordných 325 turistov a každý účastník dostal na
pamiatku šál a nálepku.
Mesto Dolný Kubín, rovnako ako po iné roky, zabezpečuje zimnú údržbu bežeckých tratí
na Kuzmínove. Údržbu vykonáva spoločnosť Technické služby, s.r.o., a spočíva v utlačení
snehu v celej dĺžke a šírke trate. Táto údržba slúži predovšetkým k zabezpečeniu
rekreačného využitia areálu aktívnymi vyznávačmi bežeckého lyžovania. Osvetlenie
areálu je zabezpečené denne do 22.00 hod.
V nedeľu 8.2.2015 sa uskutočnil už 12.ročník tradičného turisticko-lyžiarskeho prechodu
Dolnokubínska stopa alebo Zimné trnkobranie. Na štarte pri chate Kuzmínovo sa
prezentovalo 102 účastníkov, ktorí absolvovali 14 alebo 24 km okruh na trase Kuzmínovo
- Hrádok - Komjatná - Oravská Poruba a späť. Dobré snehové podmienky, občerstvenie pri
vatre pod Hrádkom, ale aj výborný guláš v cieli prispeli k úspešnému podujatiu, ktoré
zorganizoval Klub slovenských turistov Dolný Kubín v spolupráci s Mestom Dolný Kubín.
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Prvoligovým florbalistom Žatva 90 sa v nedeľu 8. februára doma nepodarilo zopakovať
sobotňajšie víťazstvo zo Sabinova. V telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava privítali
mužstvo zo Spišskej Novej Vsi, ktorému aj napriek výdatnej podpore fanúšikov podľahli
4:11. Domáce prostredie naopak pomohlo mladším žiakom, ktorí nad Juventou Žilina
vyhrali 6:2 a rovnako víťazne vyšli aj zo zápasu proti Grasshoppers Žilina Orange (9:1).
Dorastenci, zložení prevažne zo starších žiakov, v Turanoch po bojovných výkonoch
prehrali s Likavkou 2:9 a s FBK Turany 4:8.
Len kúsok chýbal, aby mladí futbalisti MFK Dolný Kubín, narodení po 1.1.2002, dosiahli na
medailu na medzinárodnom turnaji Adidas Cup v Prešove. V súboji o tretie miesto
prehrali s rovesníkmi z Budapešti 1:2 nešťastným vlastným gólom z poslednej minúty
zápasu. Z devätnástich súťažných tímov napokon skončili na štvrtom mieste ako najlepší
tím zo Slovenska. Medzi hviezdy turnaja bol zaradený aj hráč MFK Dolný Kubín Peter
Huba.
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V Spišskej Novej Vsi sa konali 7.-8. februára 2015 medzinárodné preteky o Putovný
pohár Slovenského raja. Z Mestského plaveckého klubu Dolný Kubín sa prvej tohtoročnej
súťaže zúčastnilo spolu 11 plavcov, ktorí získali hneď niekoľko pódiových umiestnení. V
konkurencii takmer 240 plavcov z 19 klubov Slovenska a Ukrajiny si naši plavci vyplávali
päť strieborných a štyri bronzové medaily v individuálnych disciplínach a pridali tiež
jednu striebornú v štafete na 4x50 m voľný spôsob. Dievčatá mali blízko k pódiu aj v
druhej štafete, keď zaostali len o niečo viac ako jednu sekundu za bronzovou priečkou.
Našimi najlepšími sa stali Rebeka Majdová, Nina Hodoňová a Karolína Salcerová, ale
svojimi výkonmi potešili všetci, keď si spolu utvorili 48 nových osobných rekordov z
celkom 68 štartov.
Umiestnenia plavcov MPK:
2. miesta:
Rebeka Majdová 50 m prsia 57,85; 25 m voľný spôsob 20,10; 50 m znak 52,65;
Nina Hodoňová 200 m voľný spôsob 2:38,99;
Karolína Salcerová 100 m voľný spôsob 1:12,72;
štafeta dievčat MPKDK1 (Krivdová, Hodoňová, Mesárošová, Salcerová) 4x50 m voľný
spôsob 2:20,09;
3. miesta:
Nina Hodoňová 100 m znak 1:22,40; 200 m znak 2:54,83;
Rebeka Majdová 50 m voľný spôsob 45,80;
Karolína Salcerová 100 m polohové preteky 1:26,49;
V sobotu 19. februára nenašli basketbalisti Dolného Kubína na domácej palubovke
premožiteľa, keď v 12. kole 2. ligy porazili tím PU Akademik Prešov „B“ 76:59 (24:15,
18:16, 21:15, 13:13).
Body BK Dolný Kubín:
Dubovský 19 (4 trojky), Bačič 15 (5 trojok), Grenčík 11, Škorupa 8, Takáč 7, Pšenák 6,
Horváth 5, Sklarčík 3, Madzgoň 2.
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V 14. kole druhej basketbalovej ligy prehrali dolnokubínčania na palubovke BK UVLF
Košice 76:67 (19:18, 23:17, 15:19,19:13)
Body Dolného Kubína:
Škorupa 20, Dubovský 17, Bačič 16, Grenčík 5, Horváth 4, Marcinek 3, Madzgoň 2
V stredu 25. februára sa v MsKS konalo slávnostné udeľovanie ocenení najúspešnejším
športovcom mesta za rok 2014. Medzi ocenenými boli aj známe mená: Peter Tatarka,
Miroslav Janíček, Martin Furinda, Dominika Brieniková či Andrea Mäsiarová. Šport je však
aj doménou mladších, preto sa oceňovalo aj v kategórii do 15. rokov. Tu si ocenenia
prevzali Daniela Vojtasová, Soňa Stanovská a Samuel Machaj. V kategórii
hendikepovaných športovcov bola za úspechy ocenená Frederika Vešelényová.
Na trón najúspešnejšieho športovca mesta za rok 2014 zasadol Jakub Stanovský, ktorý sa
umiestnil na 11. mieste na Majstrovstvách sveta juniorov vo vodnom slalome v Sydney.
Za úspešné výkony boli ocenené aj športové kolektívy, a to vzpieračský oddiel Elkop WLC
Dolný Kubín, MHK Dolný Kubín, Mestský šachový klub a hokejisti MŠK Hviezda. V rámci
športových kolektívov najvyšší stupeň patrí Mestskému futbalovému klubu Dolný Kubín.
V kategórii veteránov si ocenenie prebrali Peter Sládek, Peter Osadský, František Rišian,
Peter Janíček a Katarína Marettová. Na vyhlasovaní výsledkov sa nezabudlo ani na
laureátov za dlhoročnú prácu pre rozvoj športu v našom meste. Ocenenie putovalo do rúk
Jaroslava Lupáka, Jána Pečeňáka a Petra Kokošku.
Slávnostný večer spestril aj hudobný program v podaní žiakov i pedagógov ZUŠ Petra
Michala Bohúňa.

156

V piatok 27.2.2015 sa prvýkrát v histórii slovenskej atletiky uskutočnili v športovej hale
Elán v Bratislave celoštátne halové preteky v kategórii mladšieho a najmladšieho žiactva s
názvom Hala mladších žiakov. Dolný Kubín reprezentovali žiaci športových tried
Základnej školy Martina Kukučína. Našim sa naviac darilo vo vrhu guľou, keď Viviana
Pajdučáková vybojovala v kategórii mladších žiačok bronzové umiestnenie.
Na halových majstrovstvách Slovenska dorastencov a veteránov v rovnakej hale dňa 28.
februára 2015 získala vo vrhu guľou 4. miesto dorastenka Andrea Mäsiarová. Majstrom
Slovenska v kategórii veteránov sa stal v skoku do výšky Peter Sládek. Striebornú medailu
na týchto majstrovstvách získali Jaroslav Lupák a Katarína Marettová vo vrhu guľou.
V sobotu 28. februára odohrali dolnokubínski florbalisti posledný domáci zápas sezóny.
V športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava Žatva 90 privítala TJ Sokol Gajary.
Kubínčania nad súperom vyhrali 9:6.
Na druhý deň vycestovali naši chlapci do Bratislavy. Šťastena pri nich veľmi nestála, zápas
so Snipers prehrali tesne 5:6.
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Poslednú februárovú sobotu sa dolnokubínski žiaci zúčastnili na prvom kole ligy starších
žiakov vo vzpieraní v Likavke. Svoju prvú súťaž absolvoval 9-ročný Roman Benka, ktorý
výkonom 14 kg v trhu a 21 kg v nadhode predviedol svoj potenciál do ďalších rokov.
Ostrieľaný Marián Bobček, ktorý o týždeň skôr absolvoval súťažný zápas v kickboxe,
vzoprel 41 kg v trhu a 47 kg v nadhode. Žiaci sa predstavili pod vedením Tomáša
Chovanca a novou posilou v trénerských radoch Teréziou Sasarákovou.
V dňoch 28.2.-1.3.2015 sa uskutočnil v Českej republike 22. ročník Veľkej ceny mesta
Opava v plávaní, ktorý bol zároveň aj 12. ročníkom Memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplovej.
V družobnej Opave sa stretla silná konkurencia 251 plavcov z 24 klubov Čiech a
Slovenska, medzi ktorými nechýbali ani štyri plavkyne z dolnej Oravy. Najlepšie
umiestnenie si vyplávala Karolína Salcerová na 100 m voľný spôsob, keď obsadila
nepopulárne štvrté miesto. V prvej desiatke sa umiestnili ešte Nina Hodoňová a Dorotka
Kecerová.
Najlepšie výsledky:
4. miesto: Karolína Salcerová 100 m voľný spôsob 1:12,00;
5. miesto: Nina Hodoňová 100 m voľný spôsob 1:12,03;
8.miesto: Dorotka Kecerová 100 m znak 1:20,28;
9.miesto: Karolína Salcerová 50 m znak 39,61;
Basketbalisti Dolného Kubína zviťazili v sobotu 7.3.2015 v 15. kole 2. ligy na palubovke
Sabinova s domácim MMBK 70:83 (19:11, 12:25, 28:20, 11:27).
Body Dolného Kubína
Dubovský 30, Škorupa 17, Bačič 14, Grenčík 12, Hochholzer M. 3, Sluka 3, Madzgoň 2,
Marcinek 2
Národná sledge hokejová reprezentácia odlieta v piatok 13. marca do Švédska
(Östersund) na Majstrovstvá sveta B-skupiny. Posledné prípravy pre súťažou prebiehali
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cez víkend na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne. Súpermi našich športovcov budú tímy
Veľkej Británie, Švédska, Južnej Kórey, Poľska a Rakúska. V slovenskej reprezentácii
pôsobia dvaja Dolnokubínčania - tréner Miroslav Dráb i kapitán mužstva Peter Štít.
Na Slovensku sa pre nedostatok hráčov sledge hokejová liga nehráva. Mužstvo národnej
reprezentácie pôsobí štyri roky. Na Majstrovstvách sveta sa Slovensko zúčastní po
druhýkrát. Pred dvoma rokmi sme v Japonsku skončili na piatom mieste.

Cez víkend 7.-8. marca sa v Dolnom Kubíne konal 2. ročník medzinárodného turnaja
futbalových prípraviek U-9 s názvom Tittel Cup. Do súťaže
sa zapojilo päť slovenských a jedno poľské mužstvo, svoje zastúpenie mal aj domáci MFK
Dolný Kubín. Chlapci pod vedením trénera Dušana Sadžakova zvíťazili v dvoch zápasoch
a v konečnom poradí obsadili 3. miesto. Konečné poradie: FC Spartak Trnava, MFK
Ružomberok, MFK Dolný Kubín, Wisla Krakow, ŠK Slovan Bratislava a FK Senica. Turnaj
moderoval známy športový komentátor Karol Polák.
V sobotu 07.03. sa dolnokubínska vzpieračská mlaď v zložení Roman Benka, Marián
Bobček a Dominik Chovanec zúčastnila 23. ročníka medzinárodného preteku Grand Prix
Košice. Marián a Roman štartovali vo vekovej kategórii žiakov do 15 rokov. Najmladší
pretekár celej súťaže Roman Benka skončil v hmotnostnej kategórií do 45 kg na
nepopulárnom 4. mieste za výkon 18 kg v trhu a 22 v nadhode. O stupienok lepší bol
Marián v hmotnostnej kategórií do 50 kg za výkon 46 kg v trhu aj v nadhode. Škoda
Mariánovho zranenia v nadhode, lebo mal našliapnuté na osobné rekordy. V úplnom
poradí bez rozdielu váhy skončil Marián na 9. a Roman na 23. mieste z 27 pretekárov.
Dorastenci do 17 rokov štartovali bez rozdielu váhy na sinclairové body. Dominik po
reprezentačnom sústredení v Bobrove predviedol solídny výkon. V trhu vzoprel 90 kg
a v nadhode 110 kg, čím vybojoval 248 bodov a obsadil vynikajúce 2. miesto.
V konkurencií 10 družstiev skončili naši chlapci na 7. mieste.
Okrem toho sa naša členka Terézia Sasarákova predstavila na 1. kole žien v susednej
Českej republike v Plzni, kde hájila farby Ostravy. Ziskom 206 bodov za výkon 65 kg v trhu
a 84 kg v nadhode dopomohla Ostrave k priebežnému prvému miestu. V celkovom poradí
bez rozdielu váhy skončila na 4. mieste z 26 pretekárok.
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Plavecký klub v Rimavskej Sobote po roku opäť zorganizoval plavecké preteky žiakov
Pohár priateľstva. Celkovo sa v dňoch 7. a 8. marca na 4. ročníku zúčastnilo 236
pretekárov zo Slovenska, Srbska a Maďarska. Medzi 31 klubmi nechýbali ani plavci
Mestského plaveckého klubu Dolný Kubín, a to v celkom hojnom počte 14 žiakov a žiačok.
Na pódium dosiahla len Nina Hodoňová, keď si vyplávala jedno druhé a dve tretie miesta.
Medaily len tesne ušli Karolíne Salcerovej a Martine Mesárošovej. V prvej desiatke sa však
umiestnili ešte ďalší naši pretekári.
Najlepšie umiestnenia plavcov MPK:
2.miesto: Nina Hodoňová 100 m voľný spôsob 1:11,26;
3.miesta: Nina Hodoňová 50 m znak 37,75; 200 m voľný spôsob 2:35,57;
V nedeľu 8. marca sa po roku zišli na Kubínskej holi amatérski lyžiari a snowboardisti. Až
189 ľudí sa zúčastnilo pretekov o Pohár primátora mesta Dolný Kubín v obrovskom
slalome. Medzi najmladších účastníkov patrili trojroční Editka Hrnčiarová a Gregor
Šroner. Naopak, najstarším lyžiarom bol 79 ročný Anton Strežo. Súťažilo sa v 15
kategóriách, trať najrýchlejšie zdolal Marián Laštík s časom 00:32,36 min.

V sobotu 14. marca zavítala do Aquarelaxu v Dolnom Kubíne Severoslovenská liga v
plávaní. Jej prvého kola sa zúčastnilo slušných 240 pretekárov z 8 klubov. Dolnokubínski
pretekári sa takisto chceli v domácom prostredí predstaviť v čo najlepšom svetle a možno
povedať, že celkom sa im to aj podarilo. Pri svojich 133 štartoch si naši plavci vylepšili
časy až v 83 prípadoch. Najlepšie umiestnenia si vyplávala plavecká mlaď, a to Rebeka
Majdová a Linda Urbanová, ktoré spoločne získali po tri zlaté medaily, no nesklamal ani
jeden. Celkom sa plavci MPKDK umiestnili 18-krát na stupni víťazov.
Najlepšie umiestnenia domácich:
1.miesta:
Rebeka Majdová 50 m voľný spôsob 44,18; 50 m prsia 58,82; 50 m znak 51,92;
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Linda Urbanová 50 m voľný spôsob 1:14,22; 50 m prsia 1:07,64; 50 m znak 1:11,63;
2.miesta:
Margaréta Moskaľová 50 m voľný spôsob 50,73; 50 m prsia 1:02,92;
Nina Hodoňová 200 m znak 2:52,42;
Ján Katreniak 100 m polohové preteky 1:57,51; 200 m znak 4:08,02;
Filip Lizák 200 m znak 3:17,49;
3.miesta:
Nina Hodoňová 100 m motýlik 1:38,45;
Lucia Gašparíková 50 m prsia 1:10,22;
Margaréta Moskaľová 50 m znak 53,48;
Tatiana Zboroňová 200 m prsia 3:12,88;
Ivana Ščerbíková 200 m prsia 3:14,28;
Martina Mesárošová 200 m prsia 3:12,59;
Futbalisti MFK Dolný Kubín potešili svojich fanúšikov vydareným vstupom do jarnej časti
II. ligy. Po remíze 1:1 v Moldave nad Bodvou v piatok 6. marca kubínski hráči v sobotu 14.
marca privítali na domácej pôde mužstvo FK Poprad. Aj napriek ťažkému terénu náš tím
divákom ponúkol peknú taktickú hru a zaslúžene zvíťazil 2:0, keď obidva góly strelil
taliansky útočník Marco Pantone. MFK Dolný Kubín ukončil spoluprácu s talianskym
partnerom kvôli neplneniu záväzkov. Tomassa Volpiho tak v pozícii hlavného trénera
nahradil Pavol Bača, talianski hráči v tíme zostávajú. Mužstvo nastúpilo bez dlhoročnej
opory, brankára Ivana Trabalíka. Toho úspešne nahrádza Ondrej Sakar, ktorý je v klube na
hosťovaní zo Slovana Bratislava.
V sobotu 14. marca zvíťazili domáci basketbalisti nad súperom z Košíc. BK Dolný Kubín SSK Tydam Košice 92:65 (21:11, 26:18, 21:24, 24:12).
Body Dolného Kubína:
Bačič a Dubovský po 25, Škorupa 21, Horváth 5, Grenčík 4, Sklarčik a Takáč po 3, Bruncko
J., Hochholzer M. a Pšenák po 2.
Mestský športový klub Hviezda ukončil súťažnú sezónu 2014/2015. V tabuľke druhej
hokejovej ligy, skupiny B, skončili naši hokejisti na peknom druhom mieste, keď si na
svoje konto pripísali 18 víťazstiev a 6 prehier.
Najlepším strelcom sa stal Milan Jonák, najproduktívnejším hráčom druhej hokejovej ligy
Matej Hančiak a ocenenie za najlepšieho obrancu si prevzal Marek Polerecký.
V sobotu 21. marca sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo 1. kolo ligy dorastencov
vo vzpieraní. Preteku sa zúčastnili aj traja dolnokubínski dorastenci, ktorí skončili na
predposlednom 9. mieste. Výkony jednotlivcov však boli vynikajúce. Novicom v zostave
bol odchovanec Mira Janíčka Roman Čema, ktorý zároveň absolvoval svoju premiéru na
súťažnom pódiu. Výkonom 35 kg v trhu a 45 kg v nadhode získal 90 bodov. Rastislav
Záhradník sa na ligu pripravil vynikajúco a trhom 60 kg a nadhodom 73 kg získal 177
bodov. Oporou týmu bol Dominik Chovanec, ktorý v priebehu troch týždňov absolvoval
svoju tretiu súťaž. Výkonom 92 kg v trhu a 117 kg v nadhode získal 262 bodov.
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V sobotu 28. marca sa v telocvični ZŠ Janka Matúšku zišli mladí florbalisti na prvom
z dvoch záverečných turnajov regionálnej ligy Stred o postup na Majstrovstvá SR
v kategórii mladších žiakov. Turnaja sa zúčastnili štyri tímy. Kubínčania si na svoje konto
pripísali dve výhry a jednu prehru. Druhý a zároveň záverečný turnaj sa uskutoční o dva
týždne v Detve. Prví dvaja sa kvalifikujú na Majstrovstvá SR, ktoré sa uskutočnia v máji
práve v Dolnom Kubíne.
V sobotu 28. marca sa ihrisko s umelou trávou stalo dejiskom Turnaja o pohár
primátora vo futbale vekovej kategórie U11, t.j. žiakov narodených po 1.1.2004. O cennú
trofej bojovalo sedem tímov, vrátane dvoch mužstiev z poľského partnerského mesta
Limanowa. Turnaj prebiehal súčasne na dvoch hracích plochách systémom každý
s každým. Domácich hráčov z MFK Dolný Kubín čakalo šesť náročných zápasov, ktoré
navyše komplikovalo chladné, daždivé počasie. Dva triumfy však na medailu nestačili,
Kubínčania napokon obsadili 5. miesto. Víťazmi dňa sa stali futbalisti MFK Ružomberok
„A“ pred ŠK Belá a ŠK Juventus Žilina. Hojivou náplasťou pre domácich bolo aspoň
vyhlasovanie najlepšieho hráča turnaja, ktorým sa stal Jakub Butkaj z MFK Dolný Kubín.
Dolnokubínske florbalové mužstvo Žatva 90 vo svojom prvoligovom comebacku odohrali
celkovo 16 zápasov, z ktorých šesťkrát zvíťazili, raz remizovali a deväťkrát prehrali.
V konečnej tabuľke im z celkového počtu deviatich mužstiev patrí šieste miesto. Do
extraligy postúpil víťaz súťaže FBC Skalica, druhý v poradí, DTF Team Detva Joxers,
o postup bude bojovať v baráži.
Basketbalisti Dolného Kubína prehrali 29. marca v 17. kole 2. basketbalovej ligy v
Rožňave s domácim BK SPD Rožňava 72:52 (25:11, 19:11, 12:13, 16:17).
Body Dolného Kubína:
Hochholzer M. 18, Dubovský 9, Horváth 8, Takáč 7, Kaprálik P. 4, Madzgoň 4, Bekeš 2.
Dňa 11. apríla sa v Žiline uskutočnilo 2. kolo Severoslovenskej ligy v plávaní. V 50
metrovom bazéne medzi 270 pretekármi nechýbali ani tridsiati plavci z dolnej Oravy,
ktorí spolu vyplávali osem najvyšších pódiových umiestnení.
Najlepšie umiestnenia:
1. miesta:
Margaréta Moskaľová 50 m prsia 1:01,54; 100 m voľný spôsob 1:49,99;
Rebeka Majdová 100 m znak 1:53,38; 100 m prsia 2:16,39;
Linda Urbanová 50 m prsia 1:09,16;
Ján Katreniak 100 m znak 1:49,64;
štafeta dievčat MPKDK1 (Jackulíková, Hazuchová, Jančeková, Kecerová) 4x50 m voľný
spôsob 2:21,41;
štafeta dievčat MPKDK3 (Salcerová, Krivdová, Mesárošová, Hodoňová) 4x50 m voľný
spôsob 2:18,68;
2. miesta:
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Linda Urbanová 50 m voľný spôsob 1:15,42; 50 m znak 1:11,44;
Margaréta Moskaľová 50 m voľný spôsob 48,48;
Martina Mesárošová 400 m polohové preteky 6:22,02;
Lucia Gašparíková 100 m prsia 2:28,73;
Rebeka Majdová 100 m voľný spôsob 1:50,06;
Ján Katreniak 200 m voľný spôsob 3:41,35;
štafeta dievčat MPKDK2 (Mjartanová, I.Ščerbíkova, K.Moskaľová, Š.Majdová) 4x50 m
voľný spôsob 2:27,87;
štafeta dievčat MPKDK5 (M.Moskaľová, Gašparíková, Urbanová, R.Majdová) 4x50 m voľný
spôsob 4:03,22;
3. miesta:
Kristína Krivdová 200 m motýlik 3:28,07;
Ján Katreniak 100 m prsia 2:08,17; 100 m voľný spôsob 1:42,28;
Ján Fedor 100 m znak 2:06,84;
štafeta dievčat MPKDK4 (Sučáková, Poburíniová, Foltínová, Štubendeková) 4x50 m voľný
spôsob 2:33,56;
Mestská florbalová liga pokračovala aj v nedeľu 12. apríla. V prvom zápase porazil FBK
Metales tím Oalabel 37:4. Víťazstvo si na svoje konto pripísal aj FBK Lokca nad družstvom
Navyše 13:9. V poslednom stretnutí vyhral tím Dynamo nad Lunatic Zebras 10:8. Na
prvom mieste v tabuľke po desiatom kole je FBK Metales.
Basketbalisti Dolného Kubína zdolali 18. apríla v poslednom kole 2. ligy vedúce družstvo
Dastet Krompachy vysoko 75:51 (22:9, 21:15, 12:19, 20:8).
Body DK: Grenčík a Dubovský 19, Takáč 12, Škorupa 9, Hochholzer M. 8, Madzgoň 4,
Bruncko J. 2, Horváth 2
Prvé štyri družstvá, vrátane Dolného Kubína, postúpili do Final four, ktoré sa uskutoční
25.-26.4.2015 v Krompachoch.
Dolnokubínski atléti sa v nedeľu 19. apríla zúčastnili Majstrovstiev Stredoslovenského
atletického zväzu v kategórii dorastu, mladšieho žiactva a prípraviek v Banskej Bystrici.
Pekný výsledok dosiahla Emka Smolková, ktorá v skoku do diaľky obsadila s výkonom
361 cm 2. miesto a v behu na 60 m časom 9,79 s po nevydarenom štarte a zakopnutí
získala 8. miesto. Významný úspech dosiahla aj Lea Sršňová v hode kriketovou loptičkou,
keď vybojovala výkonom 30,09 m 3. miesto a v skoku do diaľky bola 14. 3. miesto
obsadila aj štafeta prípravky dievčat na 4 x 60 m časom 40,74.
Mestský futbalový klub Dolný Kubín U9 si na Turnaji Superligy v Trnave 18. 04. vybojoval
prvé miesto. Malých futbalistov pri tejto príležitosti pozval na radnicu primátor Roman
Matejov a poďakoval im za reprezentáciu mesta a celoslovenský úspech. Futbalisti dostali
od primátora sladkú odmenu a aj oni jemu priniesli dar, ktorým bol dres s ich podpismi.
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Cez víkend 25.4.-26.4.2015 sa v Krompachoch odohral záverečný turnaj Final Four 2. ligy
v basketbale mužov. Dolný Kubín napokon obsadil tretie miesto.
Výsledky:
Semifinále
Dastet Krompachy - UVLF Košice 83:62
Michalovce - Dolný Kubín 62:52 (16:9, 14:13, 18:16, 14:14)
Body Dolného Kubína:
Dubovský 15, Bačič 14, Hochholzer M. 6, Škorupa5, Pšenák 4, Horváth 2, Kaprálik D. 2,
Madzgoň 2, Takáč 2
o tretie miesto
UVLF Košice - Dolný Kubín 63:76 (16:16, 22:25, 11:25, 14:10)
Body Dolného Kubína:
Škorupa 20, Dubovský 19, Takáč 9, Hocholzer M. 7, Pšenák 7, Madzgoň 4, Marcinek 4,
Vlček 2
Finále
Dastet Krompachy - Michalovce 83:59
25. a 26. apríl patril v dolnokubínskom Aquarelaxe plaveckej Veľkej cene Dolného Kubína,
medzi plaveckou verejnosťou známej ako Žinčicový míting.
Aj tento rok prejavili plavci o tieto preteky veľký záujem, i keď sa v rovnakom čase konal
Slovenský pohár FPD žiakov v Košiciach. Tým sa znova potvrdilo, že „Žinčičák" je veľmi
obľúbený a má pevné miesto v slovenskom plaveckom kalendári.
Na štartové bloky sa postavilo takmer 300 pretekárov z 34 klubov Slovenska, Česka,
Poľska, ale po prvýkrát aj zo susedného Rakúska. Dolnokubínčania už po prvom dni
prekonali počet medailových umiestnení z minulého roka. Celkovo získali sedem medailí,
z toho jednu zlatú, dve strieborné a štyri bronzové. Najlepšou pretekárkou sa stala
Martina Mesárošová so ziskom jednej zlatej a jednej striebornej medaily, ďalšie pridali
Nina Hodoňová a Ján Katreniak.
Na záver možno skonštatovať, že míting znova dopadol na výbornú vďaka nadšencom z
MPK Dolný Kubín, ktorí jeho organizácii venovali množstvo času, úsilia a svojich vlastných
finančných prostriedkov. Je v záujme všetkých zúčastnených strán, ale hlavne mladých
plavcov, aby sa do času konania budúceho ročníka vyriešili všetky problémy, spojené s
týmto mítingom.
Najlepšie výsledky domácich:
1.miesto:
Martina Mesárošová 200 m prsia 3:07,57;
2.miesta:
Martina Mesárošová 400 m voľný spôsob 5:41,08;
Nina Hodoňová 200 m znak 2:49,57;
3.miesta:
Nina Hodoňová 200 m voľný spôsob 2:35,93; 100 m znak 1:21,73; 400 m voľný spôsob
5:41,29;
Ján Katreniak 200 m voľný spôsob 3:37,86;
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Uplynulá zima náladová, oravskí turisti však boli so zimnou sezónou spokojní. Na Orave
zorganizovali obce a oravské turistické kluby až 36 lyžiarskych či peších prechodov, no
bežky aj so zimnou výstrojou sú už odložené.
V kalendári Regionálnej rady klubu slovenských turistov Orava býva peší výstup na Šíp v
Národnom parku Malá Fatra naplánovaný na druhú polovicu apríla. V tomto roku pripadol
na nedeľu 26.apríla a ním turisti po 55. krát otvorili letnú turistickú sezónu na Orave.
Výstup naň patrí medzi stredne náročné túry s veľkým prevýšením. Zúčastnilo sa ho, tak
ako minulý rok, vyše 300 turistov, hlavne z regiónu Oravy a Liptova, ale boli tu
zástupcovia Poľska i celého Slovenska.

Hlavná atletická sezóna pokračovala 26. apríla 2015 v Dubnici nad Váhom I. kolom
majstrovstiev stredoslovenského atletického zväzu družstiev staršieho žiactva. Pretekári
TJ Orava Dolný Kubín a žiaci športových tried ZŠ M. Kukučína opäť zaznamenali výborné
výsledky. Z troch víťazstiev sa tešila Daniela Vojtasová, ktorá zvíťazila vo vrhu guľou
výkonom 10,79 m, v hode diskom výkonom 27,60 m a v hode kladivom 39,77 m.
Výborne jej asistovala aj Nikola Ganobčíková, ktorá v hode kladivom obsadila 2. miesto za
výkon 33,44 m a v hode diskom v novom osobnom rekorde 22,26 m 4. miesto.
U chlapcov sa dobre darilo Romanovi Pilarčíkovi, ktorý zvíťazil v hode diskom výkonom
28,53 m.
Dobrým príkladom bol tréner Jaroslav Lupák, ktorý v hode kladivom 4 kg zvíťazil
výkonom 43,10 m a rovnako aj v hode diskom, kde zaznamenal výkon 35,50 m.
Prvý májový víkend plavci zavítali do Liptovského Mikuláša, kde sa uskutočnil už piaty
ročník Veľkej ceny Liptova. Preteku sa zúčastnilo takmer 300 plavcov z 22 oddielov
Slovenska, ale i susedného Poľska.
Plavci z dolnej Oravy tvorili ako po každý rok početnú skupinu, veď predstavovali takmer
10 % všetkých plavcov. K úspešnej organizácii prispeli Dolnokubínčania taktiež silným
zastúpením skúsených plaveckých odborníkov v rozhodcovskom zbore.
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K vynikajúcej reprezentácii klubu, ale i mesta Dolný Kubín, prispeli všetci plavci, ale
hlavne Nina Hodoňová s dvoma zlatými a jednou striebornou medailou, Martina
Mesárošová s jednou striebornou a dvoma bronzovými, a Milan Záhora s jednou
striebornou a jednou bronzovou medailou.
Výsledky:
1.miesta:
Nina Hodoňová 100 m znak 1:20,50; 100 m voľný spôsob 1:12,52;
2.miesta:
Nina Hodoňová 50 m voľný spôsob 32,95;
Martina Mesárošová 200 m voľný spôsob 2:43,39;
Milan Záhora 200 m voľný spôsob 2:23,51;
3.miesta:
Martina Mesárošová 50 m znak 40,51; 100 m prsia 1:32,67;
Milan Záhora 50 m prsia 41,63;
V Spojenej cirkevnej škole sa v sobotu 9. mája konali v rámci Svetového dňa atletiky
celoslovenské preteky staršieho žiactva a dorastu v hode kladivom, ktoré boli zároveň aj
IV. ročníkom Memoriálu Romana Hrubca, medzinárodného preteku v hode kladivom
veteránov.
Pretekov sa zúčastnili aj deviati majstri Slovenska vo svojich kategóriách.
V kategórii starších žiačok zvíťazila domáca Daniela Vojtasová, medzi dorastenkami
ďalšia domáca zástupkyňa Andrea Mäsiarová. V kategórii veteránok Jarka Longauerová z
VET Banská Bystrica, dorastencov Martin Mistrík z DAN Zvolen a juniorov Vladimír Benák
z Považskej Bystrice. Kategória veteránov patrila Jiřímu Koukalovi z Dubnice nad Váhom.

V sobotu 9. mája sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní
starších žiakov, žiačok a dorastencov. Zo 47 vybraných pretekárov boli traja
dolnokubínski vzpierači. V kategórií starších žiakov do 56 kg sa predstavil Marián Bobček,
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ktorý sa v trhu stal majstrom Slovenska výkonom 47 kg a v nadhode výkonom 57 kg
skončil na druhom mieste, druhý skončil aj celkovo v dvojboji. V kategórií dorastencov do
69 kg sa predstavil Rastislav Zahradník, ktorý skončil trikrát na druhom mieste: za výkon
67 kg v trhu, 79 kg v nadhode a 146 kg v dvojboji. Dominik Chovanec sa predstavil v
najkvalitnejšej skupine dorastencov do 77 kg. V trhu skončil na druhom mieste výkonom
95 kg, v nadhode tretí výkonom 118 kg a dvojboji na treťom mieste výkonom 213 kg.
Naši pretekári na MSR ukázali stúpajúce výkony, čoho dôkazom sú ich nové osobné
rekordy v jednotlivých disciplínach, ako aj ich postupne sa zlepšujúce umiestnenia v
celkovom rankingu všetkých vzpieračov v kategórií starších žiakov a dorastencov. Marián
Bobček ziskom 177 bodov obsadil 10. priečku, Dominik Chovanec ziskom 268 bodov 7.
priečku a Rastislav Zahradník ziskom 198 bodov 13. priečku.
V stredu 13. mája primátor Roman Matejov prijal na radnici hokejistov z Mestského
hokejového klubu Kubínske medvede. Pri príležitosti ukončenia sezóny im zablahoželal
ku získaniu 3. miesta v súťaži 2. hokejovej ligy mladších žiakov. Za prácu v prospech
tunajších detí si poďakovanie vyslúžili aj tréneri a celý realizačný tím klubu. Medzi
ocenenými nechýbali ani úspešní odchovanci Andrej Košarišťan a Dominik Jendroľ.
Tak ako každý rok Žilina organizovala Jarné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v
plávaní v dlhom bazéne. Celkovo na Považie 16. mája pricestovalo 292 plavcov zo 16
klubov, aby si zmerali sily a zároveň zabojovali o majstrovské tituly v bývalej
stredoslovenskej oblasti. Nechýbali ani Dolnokubínčania, ktorí sa snažili kvalifikovať na
nastávajúce majstrovstvá Slovenska.
Najlepšou z dolnej Oravy sa stala Martina Mesárošová s jednou striebornou a dvoma
bronzovými medailami, ďalšie tri pridali Nina Hodoňová a Kristína Krivdová.
Najlepšie umiestnenia:
2.miesta:
Kristína Krivdová 100 m motýlik 1:31,70;
Nina Hodoňová 100 m voľný spôsob 1:11,38;
Martina Mesárošová 400 m polohové preteky 6:33,10;
3.miesta:
Martina Mesárošová 200 m prsia 3:15,48; 200 m polohové preteky 3:06,99;
Nina Hodoňová 200 m voľný spôsob 2:36,29;
Dolný Kubín cez víkend 16. – 17. mája hostil Majstrovstvá Slovenska vo florbale mladších
žiakov. Počas soboty a nedele sa na zimnom štadióne predstavilo osem najlepších
florbalových družtiev. Jedným z nich bol aj domáci tím Žatva 90. Na majstrovstvách
súťažili ročníky 2002 až 2005. Po dvoch víťazstvách a troch prehrách Kubínčania obsadili
6. miesto. Majstrami Slovenska sa stali hráči z FbO Florko Košice, druhí skončili hráči z
ATU Košice a bronz si odniesli Lions Bratislava.
Futbalisti z MFK Dolný Kubín vyhrali zápas v boji o záchranu v súťaži 2. slovenskej ligy. V
sobotu 16. mája pred domácim publikom privítali mužstvo z Moldavy nad Bodvou.
Kubínčania nedali hosťom šancu gólovo sa presadiť a sami skórovali celkom trikrát.
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Vedenia sa ujali už na začiatku prvého polčasu gólom Bartoša. V druhej polovici zápasu po
faule na Bartoša premenil penaltu kapitán Michal Drengubiak. Tretí gól pridal Marco
Pantone hneď ako po striedaní vyštartoval na trávnik.
V nedeľu 17. mája vyvrcholila súťaž Mestskej florbalovej ligy. Súťaž sa rozbehla ešte v
novembri minulého roka, kedy o titul bojovalo dokopy 6 tímov. V telocvični Obchodnej
akadémie o víťazovi rozhodlo dramatické finále, v ktorom zvíťazilo mužstvo FBK Metales.
Druhú priečku obsadili hráči Dynama a tretie miesto patrí florbalistom z FBK Lokca.
V sobotu 23. 05. sa v Dolnom Kubíne konali 23. Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní
mužov, juniorov a žien. Šampionát sa konal vo veľkej telocvični ZŠ M. Kukučína a
predstavilo sa na ňom 50 pretekárov a pretekárok z celého Slovenska, ktorí boli celú súťaž
hnaní skvelým publikom.
Najlepšie umiestnenia pretekárov domáceho Elkop WLC:
Miroslav Janíček, kategória muži do 77 kg: 2. miesto dvojboj (275 kg), 2. miesto trh (123
kg) a 2. miesto nadhod (152 kg).
Dominik Chovanec, kategória juniori do 77 kg: 2. miesto dvojboj (213 kg), 2. miesto trh
(94 kg) a 2. miesto nadhod (119 kg).
Michal Pokusa, kategória muži nad 105 kg: 2. miesto dvojboj (295 kg), 3. miesto trh (130
kg) a 2. miesto nadhod (165 kg).
Tomáš Chovanec, kategória muži do 85 kg: 3. miesto dvojboj (251 kg), 4. miesto trh (108
kg) a 3. miesto nadhod (143 kg).

Popri M SR sa uskutočnilo aj druhé kolo extraligy mužov vo vzpieraní pre rok 2015. Na
súpisku Dolnokubínčanov sa zmestili Gergely Sóoky, Miroslav Janíček, Michal Pokusa,
Tomáš Chovanec, Miroslav Dauda a náhradník Peter Janíček. V prvom kole
Dolnokubínčania skončili tesne druhí za VK Kofi Trenčín, v druhom kole znova druhí o
jeden bod za Košicami, ale v súčte oboch kôl sú na prvom mieste pred Trenčínom o 19
bodov.
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Z domáceho družstva chýbala len Terézia Sasaráková, ktorá momentálne hosťuje v Sokol
Moravská Ostrava, kde si plnila povinnosti na druhom kole ligy žien. Jej tím je po druhom
kole priebežne na prvom mieste. Terézia sa predstavila výkonom 67 kg v trhu a 85 kg v
nadhode. V poradí jednotlivcov bez určenia hmotnosti skončila na 4. mieste z celkového
počtu 55 štartujúcich.
Regionálna rada klubu slovenských turistov Orava mala v kalendári akcií na mesiac máj
dve zaujímavé cyklotúry: okolo Oravskej Magury a okolo Oravskej priehrady.
V nedeľu 17. mája 2015 sa konal v poradí už 39. ročník cyklotúry „Okolo Oravskej
Magury“. Jej poriadateľom bol KST Dolný Kubín. Približne 95 kilometrová trasa sa začala
ráno na parkovisku pri bývalej „Reštaurácii Anna“ na Malom Bysterci v Dolnom Kubíne.
Počasie akcii prialo, bolo slnečno a mierne pofukovalo. Prvé kilometre viedli smerom do
Zázrivej, cez malebnú Oravskú Lesnú k Oravskej úzkokoľajnej lesnej železničke. Tu sa
cykloturisti na stanici Tanečník zúčastnili otvorenia letnej turistickej sezóny pod názvom
„Keď odfúkne lokomotíva“. Ďalšími zastávkami boli Lokca, Hruštín – Príslop a Oravský
Podzámok. Tu ich kondičku preverilo zopár stúpaní - v pohode ich zvládli. Odmenou bol
panoramatický výhľad na Oravský hrad a okolie. Z Oravského Podzámku ich už čakalo
posledných 10 km po ceste do Dolného Kubína. Akcia mala 13 účastníkov.
O týždeň neskôr 24. mája 2015 sa konala cyklotúra „Okolo Oravskej priehrady“. Túto
akciu tradične vedie OKST Nižná. Približne 67 kilometrová trasa sa začala okolo 10:00 v
Nižnej, prvé kilometre viedli cez Trstenú smerom do Poľska, cez Chyžné do Jablonky.
Potom sa pokračovalo ďalej cez dedinku Bobrov. Tu sa turisti prešli lipovou alejou s
kalváriou a kaplnkou Nanebovzatia Panny Márie. Postavil ju Andrej Kompaník ako
vyjadrenie vďačnosti za prežitie cholery. V kolibe v Kline sa urobila obedňajšia prestávka,
väčšina účastníkov si dala vynikajúce halušky s bryndzou. Posilnení a oddýchnutí
pokračovali ďalej Námestovom, Tvrdošínom až do cieľa akcie v Nižnej. Akcie sa zúčastnilo
19 turistov, z toho 13 z OKST Nižná a 6 z KST Dolný Kubín.
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Cez víkend 30. – 31. mája sa v Košiciach konal Pohár komisie mládeže Slovenského zväzu
florbalu (Majstrovstvá SR) v kategórii mladšia prípravka (ročníky 2006, 2007, 2008). V
turnaji súťažilo 13 družstiev, spomedzi ktorých dolnokubínski florbalisti zo Žatvy 90
vybojovali 4. miesto.
Zostava DK:
Samuel Košár, Ján Kubaščík, Matej Noga, Daniel Bošanský, Samuel Foltín, Štefan Škuta,
Patrik Sporka, Michal Macek, Adam Štyrák, Ľubomír Mikuš, Martin Lakoštík.
Dolnokubínski atléti sa 30. mája zúčastnili medzinárodného atletického mítingu
veteránov v Nitre. Do svojho zoznamu si pripísali ďalšie ocenenia. Dolný Kubín
reprezentovali piati pretekári: Katarína Marettová, Peter Sládek, Jaroslav Lupák, Jozef
Osadský a Marek Lupák. V prepočítaných výkonoch dosiahli nasledovné výsledky:
Peter Sládek v kategórii 55 – 60 ročných obsadil 1. miesto v skoku do výšky výkonom 194
cm, 1. miesto v hode diskom za 43,87 m a 2. miesto v behu na 100 m cez prekážky
výkonom 16,52 sek.
Jozef Osadský v kategórii 50 – 55 ročných skončil 10. v hode diskom výkonom 32,70 m a
3. v hode kladivom za 53,95 m.
Marek Lupák v kategórii 35 -40 ročných obsadil 5. miesto v hode oštepom výkonom 44,77
m, 7. v hode kladivom za 43,17 m a 4. v hode diskom (37,93 m).
Jaroslav Lupák v kategórii 65 – 70 ročných skončil 4. v hode diskom výkonom 39,01 m,
strieborný za 14,13 m vo vrhu guľou a 5. miesto obsadil v hode kladivom za 48,57 m.
Ing. Katarína Marettová štartovala v kategórii 40 – 45 ročných, kde zvíťazila v hode
oštepom výkonom 36,66 m a 3. miesto obsadila v hode diskom výkonom 39,01 m.
Počas prvého júnového víkendu sa do susedného Rakúska vybrala skupina siedmich
plavcov na 9. Kapfenberský detský plavecký míting.
Naši plavci dostali pozvánku od rakúskych plavcov, ktorí sa zúčastnili v apríli Žinčicového
mítingu v Dolnom Kubíne. Plavci MPKDK rozhodne nesklamali a príkladne reprezentovali
svoj klub, ako i mesto Dolný Kubín, keď si každý jeden vyplával aspoň jednu medailu.
Najlepšie umiestnenia dosiahol Filip Lizák, ktorý všetky svoje štarty premenil na
najcennejšie kovy a zároveň aj suverénne vyhral svoju kategóriu chlapcov.
Najlepšie výsledky:
1.miesta:
Filip Lizák 100 m znak 1:30,17; 100 m prsia 1:35,63; 100 m voľný spôsob 1:21,61;
2.miesta:
Martina Mesárošová 100 m znak 1:27,29; 100 m prsia 1:34,13;
Kristína Foltínová 50 m prsia 51,05;
3.miesta:
Ivana Ščerbíková 100 m znak 1:27,49; 100 m prsia 1:35,07;
Líza Hazuchová 100 m motýlik 1:32,90; 200 m voľný spôsob 2:48,29;
Zuzana Katreniaková 100 m prsia 1:52,35; 50 m prsia 52,49;
Dorotka Kecerová 50 m motýlik 37,48;
Kristína Foltínová 50 m motýlik 45,18;
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V sobotu 6. júna sa v Žiline odohral záverečný turnaj Fatranskej mikrobasketbalovej ligy
"VIKTORKA" 2014/2015. Naši prípravkári zabojovali o medaily, avšak proti skúsenejším
tímom z Považskej Bystrice a Žiliny nemali šancu. Nazbierali však cenné skúsenosti do
ďalšej sezóny. Výsledky BKM Dolný Kubín:
Semifinále:
ZŠ Rozkvet Považská Bystrica - BKM Dolný Kubín 29:6 (13:3)
Body BKM Dolný Kubín: Pleško 5, Kijac 1
Zápas o 3. miesto:
ZŠ Martinská Žilina - BKM Dolný Kubín 34:13 (18:2)
Body BKM Dolný Kubín: Demeter 6, Knapík 2, Meleková 2, Pleško 2, Lovíšek 1.
Za najúspešnejšieho hráča nášho tímu bol vyhlásený Martin Pleško a teší nás aj to, že do
All Stars "B" Teamu sa dostali dvaja naši hráči: Adam Oleš a Richard Kijac.
Slovenská plavecká federácia zorganizovala 06. - 07. júna druhýkrát v histórii letné
Majstrovstvá SR v plávaní aj pre najmladšiu, teda C-kategóriu plavcov.
Tentoraz to bolo v Spišskej Novej Vsi na 8-dráhovom 25 metrovom bazéne, kde sa
predstavili aj naši traja plavci s ročníkom narodenia 2005-2006. Aj keď Dolnokubínčania
na medaily tentoraz nedosiahli, pretože len zbierajú skúsenosti, v konkurencii 220
plavcov zo 43 klubov zabojovali a vytvorili si nové maximá takmer vo všetkých svojich
štartoch. Do prvej desiatky sa trikrát preplával Ján Katreniak, ktorý sa tak stal našim
najúspešnejším plavcom. 7. miesto obsadil na 50 m motýlik časom 54,16 sek., 8. miesto na
200 m znak v čase 3:45,11 min. a 9.miesto na 200 m voľný spôsob v čase 3:34,12 min.
V dňoch 12.-13. jún sa mládežníci WLC Dolný Kubín pod vedením Tomáša Chovanca a
Terézie Sasarákovej zúčastnili 5. ročníka Memoriálu Ondreja Hekela vo vzpieraní v
Novom Meste nad Váhom. Roman Benka v kategórií žiakov do 12 rokov vo váhe do 45 kg
obsadil 4. miesto a celkovo bez rozdielu váhy 10. miesto. Marián Bobček v kategórií žiakov
do 15 rokov vo váhe do 56 kg obsadil prvú priečku a celkovo bez rozdielu váhy 8. miesto.
Dominik Chovanec v kategórií dorast do 17 rokov vo váhovej kategórii do 85 kg obsadil
prvú priečku a celkovo bez rozdielu váhy 5. miesto. Medzinárodný Memoriál Ondreja
Hekela bol zároveň poslednou súťažou vzpieračov WLC v prvej časti sezóny, Dominika
Chovanca ale čaká v najbližších dňoch reprezentačné sústredenie, kde sa pokúsi
kvalifikovať medzi najlepších 8 pretekárov Slovenka do 18 rokov, ktorí sa zúčastnia
tradičného pohára krajín V4.
Mladí futbalisti MFK Dolný Kubín, kategória U9, zvíťazili 12. júna 2015 v Kraľovanoch na
turnaji Quick Sport Cup 2015. Najlepším strelcom turnaja sa stal Samuel Záhradník.
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Dňa 12.6.2015 sa uskutočnil 6. ročník in-line maratónu na zimnom štadióne v Dolnom
Kubíne. Podujatie podporili aj slovenské hokejové hviezdy Richard Lintner a Ján Laco,
ktorý zároveň odkrúžil úvodné kolo. Po ňom nasledovali úspešní športovci mesta Dolný
Kubín, a následne školy a široká verejnosť. Účastníci krúžili presne do 21,12 hod. v snahe
odjazdiť čo najviac kilometrov. Rekord (203,58 km) nepadol, ale bolo odjazdených 183,43
km, čo je 1411 okruhov, pričom do podujatia sa zapojilo 259 účastníkov. Tí najlepší si na
záver odniesli hodnotné ceny.
Výsledky:
najmladší účastník: Aďo Košťál (ročník 2011)
najstarší účastník: Peter Poracký (ročník 1949)
najrýchlejší muž do 50 r.: Jakub Michalica (15,59 sek.)
najrýchlejší muž nad 50 r.: Eduard Grácik (18,03 sek.)
najrýchlejšia žena: Zuzana Kapitánová (19,06 sek.)
najväčšia vytrvalkyňa: Dominika Žáčiková (74 kôl)
Najväčší vytrvalec: Jakub Murín (107 kôl)
cena sympatie: rodina Žáčiková - za celodennú aktivitu všetkých členov rodiny
najpočetnejšia rodina: Hrkeľová
najpočetnejšia firma: Kajometal s.r.o.
najpočetnejšia škola: ZŠ M. Kukučína
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Dolnokubínske atlétky Andrea Mäsiarová a Daniela Vojtasová zastupovali naše mesto na
Majstrovstvách SR v atletike dorastu jednotlivcov na dráhe, ktoré sa konali 13. - 14.
júna v Dubnici nad Váhom. Andrea Mäsiarová si v kategórii hod kladivom vybojovala titul
majsterky SR výkonom 44,08 m, striebornú medailu si domov odniesla Daniela Vojtasová
za 40,36 m.
Daniela Vojtasová obsadila aj 5. miesto vo vrhu guľou výkonom 10,45 m a 7. miesto v
hode diskom za 24,35 m. Andrea Mäsiarová získala ešte v hode diskom 4. miesto.
V stredu 17.6.2014 v zasadačke Mestského úradu v Dolnom Kubíne primátor mesta Mgr.
Roman Matejov a Ing. Vladimír Adamec ako koordinátor za mesto vyhodnotili a ocenili
účastníkov 2. ročníka celonárodnej súťaže “Do práce na bicykli”.
V rámci Slovenska sa zapojilo 55 miest, mesto Dolný Kubín sa umiestnilo na 25. mieste.
Výsledky za mesto Dolný Kubín:
Spolu najazdených km: 3133
Ušetrené CO2 vo vzduchu: 784 kg
Počet vykonaných jázd: 885
Počet zaregistrovaných tímov: 11
Počet registrovaných účastníkov: 35
Kategória: Tím, ktorý najazdil najviac km:
1. miesto: Varešky z firmy KUBham - 560 km
2. miesto: Experti na farby z firmy PPG Deco Slavakia - 425 km
3. miesto: SinterBysterec z firmy Miba Sinter Slovakia s.r.o. - 382 km
Kategória: Jednotlivec , ktorý najazdil najviac km:
1. miesto: Lenka Vraniaková z tímu Varešky, firma KUBham - 220 km
2. miesto: Terka Ivanová z tímu Varešky, firma KUBham - 184 km
3. miesto: Tomáš Figuli z tímu Experti na farby, firma PPG Deco Slovakia - 171 km

173

Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne ukázali opäť svojho
športového ducha. Stredu 17. 06. si spríjemnili obľúbeným športovým dňom, ktorý si
zaknihoval už dvadsiaty ročník.
Súťažilo sa v štyroch športových disciplínach. V tento deň však nikdy nejde o súperenie,
ale predovšetkým sa nesie v duchu zábavy a stretnutí sa s ľuďmi s podobným životným
osudom.
Športovej časti predchádzalo oficiálne otvorenie, na ktorom sa odovzdávali ďakovné listy.
Dolnokubínsky zväz dostal od primátora mesta ďakovný list za významný prínos a
dobrovoľnícku činnosť, a potom už nasledovali ďakovné listy členom pri príležitosti
okrúhleho výročia.
Tohtoročný športový deň bol ešte o niečo iný. Návštevníci si mohli pozrieť motorové
vozidlá s ručným ovládaním.
Žiaci ukončili cez víkend 19. - 21. júna svoje plavecké sezóny na Majstrovstvách SR. Kým
mladší súťažili v Košiciach, starší zase na otvorenom bazéne v Štúrove.
Na oboch pretekoch sa zišla plavecká špička Slovenska, keď oboch súťaží sa zúčastnilo po
viac ako 200 plavcov z viac ako 40 klubov. Z Dolnej Oravy sa kvalifikovalo len šesť starších
a osem mladších žiakov.
A práve tí mladší sa lepšie presadili v silnej konkurencii, a zároveň ako jediní priniesli z
východu aj tri medaily, o ktoré sa postarala Nina Hodoňová na 200 m znak a 200 a 400 m
voľný spôsob. Do prvej desiatky sa ešte preplávali Šárka Majdová, Martina Mesárošová a
Filip Lizák. Potešili aj obe štafety, ktoré, aj keď nie v najsilnejšom zložení, skončili taktiež v
najlepšej desiatke.
Zo starších žiakov si najlepšie umiestnenia (9.miesta) vyplávali Dorotka Kecerová a Milan
Záhora, dve štafety taktiež skončili v prvej desiatke.
Najlepšie miestnenia - mladší žiaci:
2.miesto:
Nina Hodoňová 200 m znak 2:53,70;
3.miesta:
Nina Hodoňová 400 m voľný spôsob 5:32,60; 200 m voľný spôsob 2:38,80;
174

Dňa 24.6.2015 sa uskutočnilo za zimným štadiónom športové podujatie Beh
olympijského dňa. Túto akciu pripravil Olympijský klub Orava v spolupráci s Mestom
Dolný Kubín a do podujatia sa zapojilo 140 detí prvého až piateho ročníka Základnej školy
M. Kukučína. Za príjemného počasia sa uskutočnilo na trávnatom povrchu 11 behov na
vzdialenosti 192 a 284 m. Víťazi si odniesli krásne medaily a všetci zúčastnení okrem
diplomu aj upomienkové predmety s olympijským motívom.
Beh olympijského dňa sa organizuje na celom svete ako spomienka na 23. jún 1894, kedy
bol na športovom kongrese v Paríži na návrh baróna Pierra de Coubertina zriadený
Medzinárodný olympijský výbor a obnovená tradícia antických olympijských hier.

V nedeľu 28. júna sa Majstrovstiev SR v atletike juniorov v hode kladivom, ktoré sa
konali v Nových Zámkoch, zúčastnili aj tri reprezentantky Dolného Kubína. Andrea
Mäsiarová zvíťazila výkonom 40,05 m pred Danielou Vojtasovou s výkonom 35,15 m a
štvrté miesto v súťaži obsadila Nikola Ganobčíková, keď ju od bronzovej medaily delilo 27
cm.
Dolnokubínski atléti sa v sobotu 4. júla zúčastnili M SR v atletike veteránov na dráhe v
Nových Zámkoch.
Katarína Marettová v hode kladivom získala striebornú medailu výkonom 43,21 m. V hode
diskom v osobnom rekorde 36,24 m obsadila 4. miesto a v hode oštepom si za výkon
39,37 vybojovala zlatú medailu.
Jozef Osadský získal v hode kladivom bronzovú medailu za výkon 52,41 m.
Peter Sládek bol najúspešnejším členom kubínskej výpravy. V hode diskom za výkon
43,42 m získal bronz, v behu cez prekážky na 100 m striebro výkonom 15,56 sek. a v
skoku do výšky vybojoval zlato prepočítaným výkonom 201 cm.
Jaroslav Lupák obsadil dvakrát piate miesto, a to vo vrhu guľou za 14,51 m a hod diskom
40,41 m. Najlepšie sa mu darilo v hode kladivom, kde za výkon 53,58 m získal striebornú
medailu.
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V sobotu 4. júla sa v Dolnom Kubíne konal 8. ročník Oravského cyklomaratónu. Na troch
tratiach (dlhá, krátka a trať „do pohody“) štartovalo 605 pretekárov. Súčasťou Oravského
cyklomaratónu bol aj Slovenský pohár XCM a Detská tour Petra Sagana. V hlavnej
kategórii, maratóne na 80 km, zvíťazil Radovan Bíroš z klubu Bike & Motion časom
3:57:34,9 hod.

Dňa 5. júla sa na zimnom štadióne odohralo posledné kolo žiackej florbalovej ligy, ktorú
usporiadalo o. z. Žatva 90 v rámci projektu Florbalové leto 2015. Tento projekt bol
podporený aj z dotačného programu mesta Dolný Kubín – Šanca pre všetkých.
V poslednom kole sa zároveň aj rozhodlo o konečnom poradí, keď víťazom sa stalo
družstvo DKP-FL. Na záver prebehlo vyhodnotenie, všetci zúčastnení dostali medaily a
prvé tri družstvá aj poháre. Zároveň bolo vyhlásené a odmenené aj najsympatickejšie
družstvo ligy, ktorým sa stali Bieli Panteri.
5. kolo:
Uganda Boys – Bieli Panteri
0:5 kontumačne
FLK Banisko „A“ – FLK Banisko „B“ 11:1
DKP-FL – Demagógovia
5:1
Kubínske Levy – FLK Banisko „A“ 2:3
FLK Banisko „B“ – DKP-FL
1:13
Bieli Panteri – Demagógovia
1:20
Konečné poradie:
1. DKP-FL
2. Demagógovia
3. FLK Banisko „A“
4. Uganda Boys
5. Kubínske Levy

10 bodov
10
8
6
4
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6. Bieli Panteri
4
7. FLK Banisko „B“ 0
Dolný Kubín hostil v sobotu 11. júla atletických veteránov na 18. ročníku vrhačského
päťboja o Pohár primátora mesta Dolný Kubín (vo vrhu guľou, v hode diskom, kladivom,
oštepom a v hode bremenom). V sobotu sa zároveň konal aj medzinárodný atletický
trojboj (beh na 60 a 100 m a skok do diaľky), a to 12. ročník Memoriálu Miroslava Vojteka.
Atletického mítingu sa zúčastnilo 41 pretekárov zo Slovenska i Poľskej republiky.
Z Kubínčanov v ťažkom päťboji získal Jaroslav Lupák 5. miesto a Jozef Osadský 8. miesto.
V kategórii žien si Katerína Marettová vybojovala 3. miesto.
V atletickom trojboji v kategórii žiačok zvíťazila Ema Smolková pred Leou Sršňovou
a Vanesou Jurenovou.
V sobotu 11. júla sa konal 1. ročník behu na Kubínsku hoľu, ktorý bol spomienkou na
učiteľa a trénera Barnabáša Üvegeša. Pretekári bežali 10 kilometrov z Beňovej Lehoty na
chatu na Kubínskej holi. Memoriálu sa zúčastnilo 60 bežcov, medzi mužmi zvíťazil Tomáš
Pukaj z Triathlon teamu Dolný Kubín v čase 43:03,81 min., medzi ženami Jana Camberová
za 53:47,77 min. a najlepším medzi mužmi nad 40 rokov bol Dušan Sopúch z Oravskej
Poruby časom 46:26,68 min.
Primátor mesta Roman Matejov prijal dňa 3. 8. 2015 úspešných juniorských
reprezentantov vo vodnom slalome, súrodencov Soňu a Samuela Stanovských a ich otca,
bývalého reprezentanta Miroslava Stanovského. Primátor mesta ocenil skutočnosť, že
mladí športovci svojími výkonmi zviditeľňujú nielen naše mesto, ale aj celé Slovensko, a
zaželal im veľa športových i osobných úspechov.
Soňa a Samuel primátora informovali, že ich najbližším cieľom je úspešne absolvovať
majstrovstvá Európy juniorov v Krakove koncom augusta, pričom ich dlhodobým a
veľkým cieľom je účasť na olympiáde v Tokiu v roku 2020.
Dolnokubínski atléti sa zúčastnili Majstrovstiev sveta veteránov, ktoré sa konali v dňoch
04. – 16. augusta vo francúzskom Lyone. Naše mesto reprezentovali Katarína Marettová,
Peter Sládek a Jaroslav Lupák.
Katarína Marettová obsadila 8. miesto v hode oštepom výkonom 33,16 m a rovnako 8.
miesto v ťažkom päťboji počtom bodov 3213, čím si vytvorila nový osobný rekord, ktorý
je zároveň i slovenským rekordom v jej kategórii. 11. miesto obsadila v hode diskom s
výkonom 34,54 m.
Peter Sládek v skoku do výšky obsadil 12. miesto výkonom 160 cm.
V ťažkom päťboji si Jaroslav Lupák počtom 3309 bodov vytvoril nový osobný výkon a
obsadil 12. miesto, vo vrhu guľou za 10,67 m získal 13. priečku.
Dolný Kubín už po tretíkrát spojil amatérske družstvá vo florbale. Na turnaj Rulers Open
od 14. do 16. augusta 2015 do nášho mesta pricestovalo 26 tímov zo Slovenska a z Čiech.
O titul tak bojovalo viac ako 300 hráčov. V povedomí športovcov sa turnaj uchytil za veľmi
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krátky čas. Horúce želiezka v súťaži mali aj domáci. Dve družstvá, Om Drakar a
FlorbalStore, vytvorili dolnokubínski druholigoví hokejisti. O víťazstvo zápasil aj tím
Hornets FBC. Známe prostredie, podpora fanúšikov a dlhoročné skúsenosti sa napokon
najviac vyplatili domácim. V celkovom poradí zvíťazil Om Drakar, čím jeho hráči obhájili
minuloročný titul.
V sobotu 29. augusta sa v športovom areáli Spojenej cirkevnej školy konali Majstrovstvá
Slovenska veteránov v ťažkom päťboji a v hode bremenom.
V súťaži mužov patrí prvá priečka Jaroslavovi Lupákovi s celkovým počtom 3259 bodov.
Kubínčan Marek Lupák sa umiestnil na 3. mieste a zároveň vytvoril aj nový slovenský
rekord v kategórii 35 ročných, keď získal 2769 bodov.
Darilo sa aj Kataríne Marettovej, ktorá v ťažkom päťboji obsadila 4. miesto s celkovým
počtom 3327 bodov, čím vytvorila svoj osobný aj nový slovenský rekord.
V špeciálnej kategórii hod bremenom si v kategórii mužov vybojoval 2. priečku Jozef
Osadský a 3. miesto Jaroslav Lupák.
V kategórii žien obsadila Katarína Marettová 3. miesto.
Hlavným trénerom MFK Dolný Kubín sa stal Marco Ragini zo San Marina. Pod jeho
vedením sa dolnokubínski futbalisti po prvýkrát postavili na trávnik v nedeľu 30. 08. v
zápase proti FC Lokomotíva Košice.
Marco Ragini je držiteľom najvyššej trénerskej licencie UEFA PRO. Pred nástupom do
Kubína viedol mužstvá v Taliansku, vo Švajčiarsku, na Litve a v Holandsku.
Z cudzincov v tíme okrem kouča pôsobia aj dvaja Taliani. Niekdajší tréner Pavol Bača
ostáva vo futbalovom klube v pozícii asistenta. Zápas proti Košiciam domáci vyhrali s
prehľadom 3:0.
Dolnokubínski basketbalisti pripravili pre malých Kubínčanov Basketbalový deň. Na
ihrisku pri ZŠ M. Kukučína boli pre deti pripravené súťaže o vecné ceny a exhibičný zápas
mini basketbalistov spolu s mužmi. V stretnutí sa predviedli deti, ktoré už minulý rok hrali
prípravku. Basketbalový klub Dolný Kubín už začal svoju letnú prípravu v auguste. Prvý
ligový zápas je 26. septembra. Trénerom ostáva Milan Staš a kapitánom Lukáš Dubovský.
Regionálna rada klubu slovenských turistov Orava zaradila do kalendára akcií výstup na
dominantu Oravských Beskýd, na Babiu horu. S nadmorskou výškou 1 725 metrov
vyčnieva široko-ďaleko, tvorí najsevernejší vyhliadkový bod Slovenska a jej siluetu
môžete vidieť z vrcholov Západných Tatier, Chočských vrchov či Malej Fatry. Leží priamo
na slovensko - poľskej hranici, Poliaci ju nazývajú Babia Góra alebo Diabląk. V tomto roku
termín túry pripadol na prvú nedeľu začínajúceho sa školského roka, na 6. september.
Vystúp na Babiu horu bol zo slovenskej strany z chaty Slaná voda po žltej, z poľskej strany
z osady Przywarowka po zelenej, z Markowe Szczaviny alebo Krowiarki priesmyk po
červenej turistickej značke. Nepriazeň počasia, ktorou je Babia hora známa, neodradila
150 účastníkov. Veľké poďakovanie patrí chatárom na horskej chate Slaná voda, ktorí
nemali vedomosť o podujatí, ale ochotne otvorili chatu a pripravili občerstvenie.
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Atlétka Nikola Ganobčíková reprezentovala naše mesto na Majstrovstvách Slovenskej
republiky v atletike jednotlivcov staršieho žiactva na dráhe, ktoré sa konali 19. – 20.
09. v Dubnici nad Váhom. Štartovala v hode kladivom, v ktorom si vybojovala striebornú
medailu za výkon 34,74 m a zároveň získala aj nominačný list reprezentovať SR na
medzištátnom stretnutí starších žiakov v meste Břeclav.
Nikola sa predviedla aj v hode diskom, kde dosiahla 22,66 m a získala 6. miesto.
V dňoch 27.-30. augusta 2015 sa konal v Dolnom Kubíne 37. zraz cykloturistov Klubu
slovenských turistov. Hlavným organizátorom bol Klub slovenských turistov Dolný Kubín,
spoluorganizátormi Mesto Dolný Kubín, Regionálna rada KST Dolný Kubín a Krajská
organizácia cestovného ruchu Žilina. Podujatia sa realizovalo i vďaka finančnej podpore
predsedu vlády SR i Žilinského samosprávneho kraja. Oficiálne registrovaných bolo 290
účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Ukrajiny a dokonca i z Chorvátska.
Organizátori pripravili harmonogram na 7 značených cyklotrás pre cestné, trekové i
horské bicykle a 2 pešie túry. Hlavným zrazovým priestorom, kde okrem ubytovania
prebiehali i všetky sprievodné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie, bol Kemp Tília na
Gäceli. Výborné podmienky v Kempe Tília si pochvaľovali všetci účastníci.
Najatraktívnejšími trasami boli: cyklotrasa C2 „Oravsko-liptovská“, C1 „Okolo Oravskej
Magury“ a C4 „Popod Kubínsku hoľu“. Milovníci dvoch kolies spoznávali na cyklotrasách
nielen rázovitý oravský región, prírodu a malebné dedinky, ale navštívili aj najznámejšie
kultúrne pamiatky.
Organizačný štáb zapojil do realizácie zrazu 70 turistov z KST Orava Dolný Kubín a
dolnokubínskeho cykloklubu Jurassic Bike Team ako vedúcich a pomocníkov trás.

BK Dolný Kubín usporiadal 29. augusta na ihrisku pri ZŠ Martina Kukučína Basketbalový
deň.
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V druhom kole 2. basketbalovej ligy skupina východ dňa 03. 10. 2015 porazil domáci BK
Dolný Kubín hostí z BK Slovenský Orol Levoča 100:52 (20:17, 23:17, 16:5, 41:13).
Body Dolného Kubína: Bačič 24, Dubovský 22, Pšenák 16, Bruncko J. 12, Majcher 12,
Marcinek 8, Kaprálik D. 2, Skladaný 2, Tóth 2
Ako rozlúčku s letnou turistickou sezónou Regionálna rada Klubu slovenských turistov
Orava má v kalendári tradičný už 23. ročník hviezdicového výstupu na horskej chatu na
Kubínskej holi. V tomto roku akcia pripadla na 4. októbra. Výstup prebiehal zo 7 smerov: z
Dolného Kubína, Istebného, Zázrivej, Oravského Podzámku, Oravskej Lesnej, Hruštína a zo
sedla Príslop.
Na akcii sa stretlo približne 120 účastníkov rôznych vekových kategórií, pešo aj na
bicykloch.
Na terase chaty bolo pripravené pre všetkých účastníkov prekvapenie vo forme chutného
a voňavého gulášu, ktorý pripravil D. Krížo a spol.
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Od štvrtka 8. do soboty 10. októbra si na svoje prišli všetci priaznivci dobrodružstva. V
Dolnom Kubíne sa konal už 10. ročník medzinárodnej prehliadky horských a
adrenalínových filmov VIDMO 2015. Projekt ponúkol počas troch dní opäť bohatý
program. Návštevníci si tak mohli vychutnať cestovateľské zážitky prostredníctvom
filmového plátna z rôznych kútov sveta.
VIDMO však nie je len o filmovom premietaní. O svojom živote a cestách prišiel
porozprávať hosť podujatia Peter „Becko“ Ondrejovič.
Súčasťou projektu bol už tradične aj sprievodný program, a to predstavenia pre stredné
školy či dve autorské výstavy. Jedna v podaní cestovateľa Petra Hollého a druhá od
hlavného hosťa Petra Ondrejoviča.
V sobotu 10. októbra 2015 sa v Žiline uskutočnilo 1. kolo regionálnej ligy vo florbale pre
kategóriu starší žiaci stred. Družstvo ZSJM Žatva 90 v Dolnom Kubíne sa umiestnilo na
peknom 2. mieste, keď porazili Juventu Žilina 10:4 a TJ A-FbO Nižná 6:3.
Futbalistom aj hokejistom sa v sobotu 10. októbra darilo. Futbalisti MFK vyhrali v
Tepličke nad Váhom nad OFK 4:2 (3:1), keď góly zaznamenali M. Pantone 2 , A. Cheptine a
M. Ferenčík.
Hokejisti MŠK Hviezda Dolný Kubín porazili MHK Ružomberok 7:1 (2:1, 4:0, 1:0). Góly za
Dolný Kubín: J. Michalica 2, Jonák, Budaj, Durdiak, Polerecký a Divok.
Severoslovenská liga v plávaní zavítala 17. 10. do dolnokubínskeho Aquarelaxu, kde sa
uskutočnilo jej 3. kolo.
Početná účasť až 260 plavcov zo 6 klubov sľubovala veľmi slušnú konkurenciu medzi
plavcami od 7 rokov, medzi ktorými sa nestratili ani plavci domáceho oddielu. Vynikli
hlavne najmladší začínajúci pretekári Margaréta Moskaľová, Samuel Foltín, Ján Katreniak,
Lucia Gašparíková a Petra Sabová. Ale ani mladší žiaci (ročník narodenia 2003-2004)
Karolína Salcerová, Kristína Krivdová, Martina Mesárošová a Filip Lizák sa nedali
zahanbiť a vyplávali si tiež niekoľko pódiových umiestnení. Pre mladších žiakov bol tento
pretek zároveň aj generálkou pred Majstrovstvami SR, ktoré sa uskutočnia v decembri
práve v Dolnom Kubíne.
Celkove si plavci MPK DK vyplávali sedem zlatých, sedem strieborných a päť bronzových
medailí.
Najlepšie umiestnenia:
1.miesta:
Margaréta Moskaľová 50 m voľný spôsob 43,32; 50 m prsia 55,53; 50 m znak 48,62;
Samuel Foltín 50 m prsia 1:23,66; 50 m znak 1:01,40;
Ján Katreniak 50 m motýlik 56,18; 100 m polohové preteky 1:48,85;
2.miesta:
Karolína Salcerová 50 m prsia 41,98;
Kristína Krivdová 50 m motýlik 39,06;
Lucia Gašparíková 50 m znak 56,75;
Petra Sabová 50 m znak 1:04,16;
Martina Mesárošová 200 m prsia 3:05,90;
Samuel Foltín 50 m voľný spôsob 1:01,61;
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Ján Katreniak 50 m znak 48,15;
3.miesta:
Karolína Salcerová 50 m motýlik 39,09; 100 m polohové preteky 1:21,80;
Martina Mesárošová 50 m prsia 42,50;
Lucia Gašparíková 50 m prsia 1:02,80;
Filip Lizák 50 m prsia 43,19;
V sobotu 17.10.2015 sa predstavili basketbalisti v Prešove, kde porazili domáci PU
Akademik Prešov "B" 55:61 (16:22, 13:16, 17:11, 9:12)
Body Dolného Kubína: Dubovský 24, Pšenák 18, Bačič 12, Horváth, Madzgoň, Skladaný po
2, Kaprálik D. 1
V sobotu 24.10. basketbalisti BK Dolný Kubín porazili Tydam UPJŠ Košice 85:66 (23:29,
15:13, 26:10, 21:14).
Strelci Dolného Kubína: Dubovský 32, Škorupa 14, Bačič 12, Pšenák 12, Majher 6, Kaprálik
3, Skladaný 2, Madzgoň 2, Marcinek 2
Dňa 29.10.2015 sa v zasadačke mestského úradu uskutočnilo pracovné stretnutie
zástupcov Mesta Dolný Kubín a športových klubov pôsobiacich v meste. Rokovania sa
zúčastnili zástupcovia 13 športových klubov. Hlavným bodom stretnutia bolo pripraviť
nový návrh kritérií na prerozdelenie dotácií pre športové kluby na rok 2016.
Z bohatej diskusie zástupcov športových klubov vyplynuli pripomienky, ktoré budú
zapracované do návrhu kritérií, ktoré predložilo Mesto Dolný Kubín. Pripomienky na
kritériá na prerozdeľovanie dotácií budú prerokované so športovými klubmi na ďalšom
pracovnom stretnutí začiatkom novembra, kde by mali dostať definitívnu podobu, v akej
by mali platiť od budúceho roku.
V dňoch 29.- 31.10.2015 bol zimný štadión v Dolnom Kubíne prípravným miestom
hokejovej reprezentácie SR 16 pred odjazdom na tradičný turnaj o Pohár prezidenta do
Bieloruska, kde odohrajú 3 turnajové zápasy a 2 priateľské stretnutia s rovesníkmi z
Ruska.
02.11.2015 sa na zimnom štadióne začal šiesty ročník Školy korčuľovania. Škola je
určená pre žiakov 1. - 4. ročníkov základných škôl a pre žiakov materských škôl mesta
Dolný Kubín. Žiaci sa hravou formou učia a zdokonaľujú v korčuliarskych činnostiach.
Školu organizačne zabezpečuje n.o. Korčuľka v spolupráci s MŠK HVIEZDA Dolný Kubín a
Mestom Dolný Kubín. Tento rok sa nesie v duchu hesla „Aj ja budem šampión“.
V sobotu 7.11.2015 ožil zimný štadión šiestym ročníkom Oravskej hokejovej miniligy,
určenej pre žiakov 3. - 5. tried základných škôl. Súťaž prebieha turnajovým spôsobom,
pričom prvého turnaja sa zúčastnilo 5 oravských tímov. Domáce Kubínske medvede
postavili dve mužstvá, ďalšími účastníkmi boli Grizlíci z Oravskej Lesnej, Svište z
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Námestova a chlapci z HK Pucov. Prvenstvo si odviezli pucovské hokejové nádeje, ktoré
zvíťazili o skóre pred Kubinskými medveďmi „A“ a Svišťami z Námestova. Oravskú
miniligu organizuje MŠK HVIEZDA Dolný Kubín v spolupráci s Mestom Dolný Kubín a
Obcou Pucov.
Hráči MŠK HVIEZDA Dolný Kubín cestovali v 9. kole 2. hokejovej ligy 07. 11. 2015 za
svojím súperom do Brezna. Aj keď sa domáci chystali vrátiť Kubínčanom prehru z prvej
časti súťaže, predsa ťahali za kratší koniec. MŠK HVIEZDA bola celý zápas lepším
mužstvom a zaslúžene si priviezla z Brezna 3 body za víťazstvo 7:1 (3:1, 1:0, 3:0). MŠK
HVIEZDA je na čele tabuľky 2. ligy, skupiny „B“ s 21 bodmi a náskokom 5 bodov pred
Liptovským Mikulášom „B“.
Dňa 7. novembra 2015 sa v Košiciach uskutočnilo finálové kolo extraligy mužov vo
vzpieraní. Dolnokubínčania vstupovali do finálového kola len s miernym 18-bodovým
náskokom pred vzpieračmi z Trenčína. Na súťaž sa pretekári pripravili na výbornú, nič
nenechali na náhodu. Finálové kolo vyhrali s náskokom 97 bodov pred druhým Krásnom
nad Kysucou, a celú súťaž družstiev o 188 bodov pred spomínaným Trenčínom.
Družstvo WLC Dolný Kubín sa predstavilo v zostave Tomáš Chovanec, Michal Pokusa,
Richard Tkáč, Peter Janák, Miroslav Janíček a Gergely Soóky. Najhodnotnejší výkon
dosiahol Richard Tkáč, teší však aj výkon Petra Janáka, ktorý sa vrátil ku činkám po
nepríjemnom zranení menisku. V priebehu tohto ročníka sa v zostave objavili aj Miroslav
Dauda, Peter Janíček a dorastenec Dominik Chovanec. Gergely Soóky sa o dva týždne
predstaví na majstrovstvách sveta v americkom Houstone, držme mu palce.
Vďaka za podporu počas celého roka patrí Mestu Dolný Kubín a sponzorom.

Výkony vo finále (Trh, nadhod, dvojboj, body)
Richard Tkáč 143, 172, 315, 389
Gergely Soóky 113, 142, 255, 364
Miroslav Janíček 125, 150, 275, 351
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Peter Janák 131, 151, 282, 322
Michal Pokusa 135, 160, 295, 314
Tomáš Chovanec 105, 145, 250, 299
Celkové poradie extraligy:
1. WLC Dolný Kubín
2. KOFI Trenčín
3. Tatran Krásno nad Kysucou
4. MKVaSŠ Košice
Basketbalisti BK Dolný Kubín prehrali 07. 11. svoj prvý zápas tejto sezóny u
minuloročného víťaza BKD Michalovce.
BKD Michalovce - BK Dolný Kubín 66:57 (21:15, 19:6, 16:13, 10:23)
Body za BK Dolný Kubín:
Škorupa 19, Dubovský 17, Pšenák 8, Marcinek 5, Tóth 4, Bekeš a Madzgoň po 2
Basketbalistov čakal v sobotu 14. novembra na domácej palubovke ďalší zápas. V
športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava si zmerali sily s tímom z Košíc, s ktorým
bojovali na konci minulej sezóny o konečné tretie miesto. Aj po tomto stretnutí sa
potvrdila domáca neporaziteľnosť Kubínčanov, keď zvíťazili 75:64.
Slovenský zväz ľadového hokeja odštartoval prvý ročník projektu pod názvom Deti na
hokej. Ide o sériu podujatí v rôznych mestách Slovenska, medzi ktorými je aj Dolný Kubín.
V nedeľu 15. novembra sa tak na zimnom štadióne zišlo 127 detí vo veku od 5 do 10
rokov, ktoré si vyskúšali korčuľovanie a rôzne ďalšie aktivity. Každému malému
hokejistovi sa ušiel aj drobný darček.
Dolnokubínski futbalisti privítali v nedeľu 15. novembra na domácom trávniku mužstvo z
Rimavskej Soboty. Naši chlapci ukázali svoju silu, keď hostí porazili 4:2 a do tabuľky si
pripísali veľmi potrebné tri body.
Basketbalisti podľahli 21. 11. v Rožňave domácemu BK SPD Rožňava 53:49 (16:15,
12:16, 7:8: 18:10)
Body Dolného Kubína: Pšenák 15, Dubovský 12, Madzgoň 6, Škorupa 5, Uhričík 5,
Marcinek a Skladaný po 3
S plaveckými súťažami sa v novembri roztrhlo vrece a jednou z významných boli aj
Jesenné majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti v plávaní, ktoré sa tento rok uskutočnili
21.-22. novembra v Rimavskej Sobote.
Medzi takmer 170 pretekármi zo 14 klubov oblasti získali naši plavci celkom nevídaných
32 pódiových umiestnení, z čoho bolo až šesť majstrovských titulov, o ktoré sa pričinili
Dorotka Kecerová, Karolína Salcerová, Kristína Moskaľová, Milan Záhora a Filip Lizák.
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Najlepšie umiestnenia:
1.miesta:
Dorotka Kecerová 400 m polohové preteky 6:01,92; 200 m motýlik 3:03,28;
Karolína Salcerová 50 m voľný spôsob 31,45;
Kristína Moskaľová 200 m voľný spôsob 2:39,83;
Milan Záhora 200 m voľný spôsob 2:19,93;
Filip Lizák 200 m polohové preteky 2:57,08;
2.miesta:
Katarína Mjartanová 100 m motýlik 1:29,17;
Ivana Ščerbíková 200 m prsia 3:07,71;
Líza Hazuchová 400 m polohové preteky 6:16,45;
Kristián Beluš 200 m znak 2:43,87;
Filip Lizák 100 m prsia 1:30,41;
štafeta starších dievčat (Hazuchová, Mjartanová, Ščerbíková, Moskaľová) 4x50 m voľný
spôsob 2:15,51;
štafeta mladších dievčat (Salcerová, Mesárošová, Krivdová, Foltínová) 4x50 m voľný
spôsob 2:18,09;
3.miesta:
Karolína Salcerová 100 m voľný spôsob 1:09,91; 200 m voľný spôsob 2:30,54; 200 m
polohové preteky 2:51,51;
Kristína Krivdová 100 m motýlik 1:23,37; 200 m motýlik 3:09,10;
Ivana Ščerbíková 400 m polohové preteky 6:27,99; 100 m prsia 1:28,45;
Dorotka Kecerová 200 m znak 2:58,78; 200 m polohové preteky 2:56,65;
Nina Hodoňová 50 m znak 36,50;
Martina Mesárošová 200 m prsia 3:04,38;
Líza Hazuchová 200 m motýlik 3:15,03;
Katarína Mjartanová 200 m voľný spôsob 2:4,72;
Filip Lizák 200 m prsia 3:13,95; 400 m polohové preteky 6:17,06; 50 m prsia 42,37; 100 m
polohové preteky 1:21,97;
Milan Záhora 400 m polohové preteky 5:48,05;
Kristián Beluš 200 m polohové preteky 2:45,76;
V nedeľu 22. novembra 2015 hráči MFK Dolný Kubín dohrali jesennú časť. V
druholigovej skupine Východ im v polovici súťaže patrí medzi dvanástimi tímami deviata
priečka. Na jeden zápas nevycestovali. Z ďalších sedemnástich stretnutí sa im podarilo
sedemkrát vyhrať, deväť razy prehrali a jeden duel ukončili remízou.
Koncom novembra sa začalo so stavebnými prácami na novej ploche na cvičenie. Street
workout park by mal byť dokončený v druhej polovici decembra pri futbalovom ihrisku s
umelou trávou. Na ploche bude osadených 9 prvkov na cvičenie a pri ihrisku 6 lavičiek.
Novinka v našom mesta je výsledkom spolupráce mesta a tunajších mladých športových
nadšencov na čele s Jurajom Fačkom a Michalom Zurekom.
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Basketbalisti Dolného Kubína zdolali v sobotu 5. 12. na domácej palubovke vlaňajšieho
víťaza 2. ligy BKM Dastet Krompachy 77:64 (17:15, 21:12, 23:19, 16:18)
Body Dolného Kubína: Dubovský 14, Pšenák 13, Majher 12, Škorupa 9, Uhričík 9, Tóth 6,
Grenčík 4, Madzgoň 4, Marcinek, Skladaný a Kaprálik D. po 2
Veľký Choč s nadmorskou výškou 1611 m sa týči nad mestom Dolný Kubín a svojím
majestátnym výzorom láka k „návšteve". Každý rok sa tu na výlet vyberie niekoľko tisíc
turistov.
Klub slovenských turistov Orava v Dolnom Kubíne a priaznivci prírody každoročne pred
zimnou sezónou organizujú brigády na úpravu prístupových trás. V tomto roku boli až
štyri - 17., 18., 28.10. a 17.11.2015. Zorganizoval ich člen KST Anton Prčina. Úlohou bolo
vykonať rôzne opravy a upevnenia poškodených železných stĺpikov, osadenie nových
reťazí na exponovaných miestach pod vrcholom a úprava chodníkov. Výstup po
rekonštrukcii bude bezpečnejší.
Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie. Taktiež týmto spôsobom ďakujeme aj
sponzorom za materiálnu a technickú podporu - Jozefovi Brtošovi, Jánovi Adamcovi,
pánovi Geburovi a firmám Krupa Kajo a Maretta.
Od 11. do 13. decembra bol dolnokubínsky AquaRelax dejiskom Zimných majstrovstiev
Slovenska v plávaní mladších žiakov. Takmer 200 plavcov z celej republiky bojovalo o
majstrovské tituly v kategórii 11 a 12 ročných spolu v 33 disciplínach. Súťaž bola veľmi
úspešná, pretože padlo spolu 11 nových slovenských rekordov, pričom až 8 z nich utvorila
Sabína Kupčová z Levíc.
Na kvalitne obsadenú súťaž so silnou konkurenciou, pričom úspechom už bola vlastná
kvalifikácia na majstrovstvá, sa dobre pripravili aj domáci plavci. Celkom si vyplávali päť
pódiových umiestnení, o ktoré sa postarala Nina Hodoňová, čím ešte o dve medaily
vylepšila svoju bilanciu oproti letným majstrovstvám. Tesne za prvou trojkou dvakrát
skončila Šárka Majdová. Pochváliť však treba všetkých plavcov MPK DK.
Najlepšie umiestnenia dolnokubínskych plavcov:
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2.miesta:
Nina Hodoňová 400 m voľný spôsob 5:08,76; 800 m voľný spôsob 10:41,96; 200 m voľný
spôsob 2:29,10; 200 m znak 2:40,97;
3.miesto:
Nina Hodoňová 100 m voľný spôsob 1:08,41;
Už po 15. krát sa konal v Zlíne 12. 12. 2015 Medzinárodný pohár Zlínskeho kraja vo
vzpieraní mládeže do 18 rokov a žien. Premiérovo dolnokubínsky vzpieračský klub prijal
pozvanie a súťaže sa zúčastnil. Na preteku sa predstavili štyria pretekári. Najmladší
Roman Benka v kategórií mladších žiakov ročník 2005 obsadil druhú priečku, skúsenosti
zbierajúci Sebastián Záň sa predstavil v kategórií mladších žiakov ročník 2002 a obsadil
piate miesto. Dominik Chovanec sa predstavil v kategórií starších žiakov ročník 1999,
prvýkrát zaznamenal 100 kg v trhu nad hlavou a svoju kategóriu jednoznačne ovládol. V
kategórií žien štartovala Terézia Sasaráková, ktorá takisto obsadila prvú priečku.
Basketbalisti Dolného Kubína dosiahli v sobotu 12.12.2015 cenné víťazstvo v Sabinove.
MMBK Sabinov – BK Dolný Kubín 62:70 (10:17, 12:16, 20:21, 20:16)
Body za hostí: Dubovský 21, Pšenák 13, Uhričík 10, Bruncko J. 8, Majher 8, Kaprálik D. 4,
Madzgoň 4, Škorupa 2
Atléti na konci roka predviedli svoje výkony na 33. ročníku Silvestrovskej ceny v hode
bremenom v Trnave. Dolný Kubín reprezentovala Nikola Ganobčíková, Andrea Mäsiarová
a veteráni Jozef Osadský a Jaroslav Lupák. Andrea Mäsiarová získala 2. miesto za 13,26 m,
Nikola Ganobčíková bola tretia výkonom 11,23 m, rovnako tretí skončil Jozef Osadský za
19,72 m a Jaroslavovi Lupákovi výkon 14,10 m stačil na 5. miesto.
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8. Životné prostredie
Mesto Dolný Kubín požiada Ministerstvo životného prostredia o zaradenie medzi
dotknuté obce v zámere sanácie trosky z ferozliatin v Istebnom. Rozhodlo o tom Mestské
zastupiteľstvo na svojom rokovaní 26. februára. Mesto Dolný Kubín zámer podporí iba v
prípade, ak nebude ohrozené životné prostredie a zdravie obyvateľov z blízkeho okolia.
Ak ministerstvo žiadosti vyhovie, Dolný Kubín bude mať jedno z rozhodujúcich slov pri
schvaľovaní realizácie zámeru. „Chceme vedieť všetko o tomto procese. Budeme dozerať,
pripomienkovať a pýtať sa, či je všetko v poriadku," uviedol primátor Roman Matejov.
Pri príležitosti Svetového dňa vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Dolnom Kubíne dňa 23. marca 2015 zabezpečoval pre fyzické osoby bezplatné
poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitne vody, kvality vody
z verejných vodovodov, individuálnych studní a ďalších problémov súvisiacich s pitnou
vodou.
Študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava pri rovnakej príležitosti slávnostne otvorili
v priestoroch Oravskej galérie zaujímajú výstavu. Expozícia Voda je život je jednou
z aktivít v rámci projektu GEOVEDY pre každého. Študenti zmapovali studničky v okolí
Dolného Kubína, robili prednášky pre mladších žiakov a hravým spôsobom vyučovali deti
v materských školách.
Študenti plánujú zobrať pod ochranné krídla studničku pod Kuzmínovom, vyčistiť ju
a starať sa o ňu.
Od štvrtka 13.8. do soboty 15.8.2015 Slovenský hydrometeorologický ústav pre okres
Dolný Kubín vyhlásil meteorologickú výstrahu tretieho stupňa z dôvodu vysokých
teplôt. Očakávalo sa dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu 32 - 35 °C, ktorá predstavuje
zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Výskyt
uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a
pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným
zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.
Slovenská agentúra životného prostredia ako rezortná inštitúcia Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky na Slovensku koordinuje program kampane Európsky
týždeň mobility 2015 na národnej úrovni. Európsky týždeň mobility sa koná každý rok
od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali
opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať na
prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či hromadnou dopravou) ako alternatívy
osobných motorových vozidiel.
Mesto Dolný Kubín sa v máji tohto roku aktívne zúčastnilo akcie „Do práce na bicykli“,
bolo spoluorganizátorom 37. celoslovenského zrazu cykloturistov koncom augusta, ale
tiež sa podieľalo na výstavbe lavice cez rieku Orava v oblasti Gäceľa, ktorá predĺžila
mestskú promenádu aj pre jej využitie cyklistami.
Ako príspevok k tohoročnému Európskemu týždňu mobility Mesto Dolný Kubín vyzvalo
svojich občanov, aby sa dňa 22. septembra 2015 zapojili do akcie Deň bez áut.
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Mesto Dolný Kubín pri tejto príležitosti pripravilo anketu k spôsobu dochádzania občanov
do zamestnania, do školy či za svojimi povinnosťami. Zúčastnilo sa jej 182 respondentov,
z ktorých najviac, takmer 40 %, využíva osobný automobil a 35 % dochádza pešo. Ako
hlavný dôvod používania osobného automobilu až 28 % opýtaných uviedlo pohodlnosť.
Vzdialenosť sedem kilometrov, ktoré sú odporúčané pre zachovanie zdravia, prejde denne
menej ako polovica respondentov.
Živica, mimovládna nezisková organizácia, vyhlásila 2. ročník Ceny za environmentálnu
výchovu Živel. Táto cena je určená pre všetkých žiakov, učiteľov a školy, ktoré robia
výnimočné, dlhodobé a inovatívne aktivity. Tím Živice chce týmto ocenením poukázať na
pozitívne a inšpiratívne príklady činnosti škôl v oblasti environmentálnej výchovy.
Nad druhým ročníkom Ceny za environmentálnu výchovu Živel prevzal záštitu Minister
školstva Juraj Draxler. Minister v liste adresovanom Živici uviedol: „Veľmi si vážim a
oceňujem Vaše úsilie podporiť výnimočné aktivity a nové prístupy nielen žiakov, ale aj
pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl k rozvíjaniu environmentálneho
správania.“
V tohtoročnom ročníku ceny Živel bolo spolu nominovaných 52 žiakov, učiteľov a škôl
(materských, základných aj stredných) z celého Slovenska. Všetky nominácie dostala
porota, ktorá počas leta nominácie vyhodnotila, vyberala po 5 finalistov a víťazov
všetkých troch kategórii.
Základná škola Petra Škrabáka bola opäť medzi piatimi nominovanými školami na cenu
Živel, preto sa 9. októbra v Piešťanoch jej zástupcovia zúčastnili slávnostného
odovzdávania cien. V. Burjan, šéfredaktor DOBREJ ŠKOLY, riaditeľ EXAMu povedal na
tomto stretnutí: „Ak chce škola meniť svet, musí najskôr zmeniť seba“, ZŠ P. Škrabáka tou
zmenou prešla, a aj za to bola ocenená. Cenu za environmentálnu výchovu Živel jej
odovzdal riaditeľ Živice Juraj Hibš.
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