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Pri zostavovaní Kroniky mesta Dolný Kubín za rok 2016 boli okrem vlastných poznámok
spracovateľa použité aj informácie a fotografie z webových stránok inštitúcií, firiem a
médií pôsobiacich v meste Dolný Kubín.
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1. Úvodná časť a činnosť orgánov mesta
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 23. februára 2017 zobralo na vedomie
Vyhodnotenie aktivít programového vyhlásenia Mesta Dolný Kubín na volebné
obdobie 2015 - 2018 za rok 2016. Ako sa v materiáli uvádza, ide o dokument, ktorý
stanovuje hlavné zámery rozvoja mesta v tomto volebnom období. Zohľadňuje pritom
priority uvedené v základnom strednodobom plánovacom dokumente mesta, Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 - 2020. Programové vyhlásenie je
otvorený materiál, jeho obsah a štruktúru je možné v priebehu volebného obdobia meniť
či dopĺňať o nové skutočnosti a objektívne potreby obyvateľov, poslancov mestského
zastupiteľstva alebo primátora mesta. Dôležité pritom je, aby dochádzalo k zhode medzi
vedením mesta a poslaneckým zborom v tom, že plnenie úloh programového vyhlásenia
by malo viesť k napĺňaniu vízie, aké chce byť mesto Dolný Kubín v blízkej budúcnosti. Má
to byť hlavne mesto spokojných, aktívnych a slušných obyvateľov, ktorí majú vytvorené
podmienky pre všestranný rozvoj, mesto príjemné pre život, zodpovedne využívajúce a
chrániace kultúrne bohatstvo a prírodný potenciál, a mesto otvorené pre spoluprácu a
partnerstvo. Čo najširšia zhoda na stanovení a plnení úloh programového vyhlásenia je
dôležitá aj preto, že finančné zdroje na zabezpečenie týchto úloh nie sú neobmedzené. Rok
2016 patril z tohto pohľadu medzi lepšie roky, keď sa zvýšil objem podielových daní od
štátu a mestu sa postupne uvoľňujú ruky zásluhou zlepšovania jeho dlhovej služby a
celkového efektívnejšieho hospodárenia mesta a jeho organizácií.
Plnenie hlavných úloh programového vyhlásenia za rok 2016
V oblasti Mestského úradu, ekonomiky a finančnej politiky mesta a mestských
spoločností:
Z dôvodu potreby reagovať na spoločenský vývoj, na zmeny v súvisiacich právnych
predpisoch a v snahe o dosiahnutie efektívnejšieho riadenia a pružnejšieho vybavovania
agendy boli vykonané kroky k vystúpeniu mesta zo Spoločného obecného úradu s
účinnosťou od 1.1.2017. V priebehu roku 2016 boli vykonané kroky k zabezpečeniu
pripravenosti mesta na avizovanú elektronizáciu verejnej správy. Zmenou organizačného
poriadku mestského úradu, výmenou niektorých vedúcich zamestnancov a prijatím
nových odborných zamestnancov by mala byť agenda vybavovaná profesionálnejšie a
promptnejšie. Modernejšiemu image mestského úradu prispieva aj tradičná organizácia a
zapájanie sa do rôznorodých akcií a projektov, ako napríklad „Do práce na bicykli“, „Inline maratón“ či „Európsky týždeň mobility v meste Dolný Kubín“ a pod. a tiež účasť
pracovníkov úradu na týchto akciách.
Darilo sa plniť vysokú efektívnosť výberu miestnych daní, keď úspešnosť výberu dane z
nehnuteľností ako rozhodujúcej miestnej dane stúpla v roku 2016 oproti roku 2014 o
jeden percentuálny bod na 99,15 %. Daň z ubytovania sa darilo napĺňať na 99,85 % a daň
za psa na 98,96 %. K uvedeným výsledkom prispelo aj zavedenie dôslednejšieho a
efektívnejšieho systému vymáhania pohľadávok. Pre zvýšenie príjmov z prenájmu
dočasne nevyužívaného mestského majetku sú ponuky na nájom pravidelne zverejňované
v mestských médiách, takmer každý nájom schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Informatívna správa o nájmoch majetku mesta je pravidelne predkladaná na rokovanie
mestskej rady. V roku 2016 mesto pristúpilo k optimalizácii viacerých nájomných vzťahov
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(napr. Letný štadión MUDr. Ivana Chodáka, Zimný štadión a pod.). V roku 2016 bola v
súlade so 156 platnými nájomnými zmluvami na nájom majetku mesta nájomcom
predpísaná suma vo výške 104,6 tis. EUR. Príjem z nájmu do rozpočtu mesta predstavoval
105 tis. EUR.
Formou obchodnej verejnej súťaže sa uskutočnil predaj výmenníkovej stanice VS10 s
pozemkom na ul. Okružnej, predaj budovy s pozemkom na ul. Lucenkovej a predaj
garsónky na ul. Pelhřimovskej. Forma obchodnej verejnej súťaže bola využitá aj pri
nakladaní s iným majetkom mesta, avšak za daných podmienok zatiaľ neúspešne. Zdroje z
predaja majetku boli prioritne smerované do opráv, údržby a rekonštrukcií mestského
majetku, komunikácií a verejných priestranstiev. Prostredníctvom elektronického
trhoviska Mesto Dolný Kubín vyberalo zhotoviteľa tovarov, resp. služieb v roku 2016
celkom v 18 prípadoch. Úspora medzi predpokladanou a zmluvnou cenou predstavovala
takmer 15 tis. EUR. Predajom prebytočného a neupotrebiteľného majetku (budovy s
pozemkom na ul. Lucenkovej či garsónky na ul. Pelhřimovskej) došlo k zníženiu nákladov
na ich prevádzku a údržbu. K zníženiu nákladov na prevádzku a údržbu došlo aj
rekonštrukciou budov alebo ich častí (napr. materské školy, Základná škola s materskou
školou Kňažia, Letný štadión MUDr. Ivana Chodáka, požiarne zbrojnice).
Mimovládna nezisková organizácia INEKO zverejnila hodnotenie finančného zdravia 138
samospráv za rok 2015. Mesto Dolný Kubín sa umiestnilo na 60. priečke s hodnotením
„dobré finančné zdravie“. Z výsledkov vyplýva, že mesto nemá problémy s vykrývaním
výdavkov svojimi príjmami, ani s okamžitou likviditou, t.j. dostatkom prostriedkov na
finančných účtoch na splácanie krátkodobých záväzkov. Organizácia INEKO
vyhodnocovala aj samosprávy, ktoré v roku 2015 medziročne najviac zlepšili svoje
hospodárenie. Dolnému Kubínu podľa tohto ukazovateľa patrí piata priečka. V roku 2009
dlh na obyvateľa predstavoval 268,46 EUR, ku koncu roka 2015 sa ukazovateľ znížil na
188,81 EUR. V posledných piatich rokoch mesto Dolný Kubín dokázalo znížiť svoju
úverovú zaťaženosť takmer o 20 percentuálnych bodov. Kým v roku 2009 ukazovateľ
predstavoval 48,43 %, ku koncu minulého roka poklesol na 30,91 %. V rozpočtovo
zodpovednom hospodárení Mesto Dolný Kubín pokračovalo aj v roku 2016, pričom
významnú úsporu finančných prostriedkov prinieslo aj refinancovanie úverov mesta.
V súlade so stanovením jasných pravidiel v otázke poskytovania verejných zdrojov
formou dotácií do oblasti športu, kultúry a sociálnych vecí Mestské zastupiteľstvo
schválilo VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií, ktoré obsahuje viaceré spresnenia pri
poskytovaní a čerpaní dotácií. Nové VZN neobmedzuje maximálnu výšku dotácií na
činnosť, ktorá bola v predchádzajúcom VZN stanovená na 10 tis. EUR, ale upravuje
maximálnu výšku dotácie pre jedného žiadateľa maximálne na 40 % z celkovej výšky
dotácií na činnosť v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok. Mesto Dolný Kubín
každoročne zvyšuje celkovú výšku poskytovaných dotácií, v roku 2016 to bolo pre oblasť
kultúry, sociálnych vecí a športu 45,2 tis. EUR na činnosť a 22,8 tis. EUR na projekty. Pre
rok 2017 sa výška dotácií na činnosť zvýši na 52,7 tis. EUR a na projekty na 23,8 tis. EUR.
V januári 2016 vyšlo po šesťročnej prestávke prvé číslo novín „Kubín“ s aktuálnymi
informáciami o dianí v meste. Noviny vychádzali v náklade 7200 kusov a boli bezplatne
distribuované vždy začiatkom mesiaca do všetkých domácností v meste. Okrem informácií
zo spoločenského, kultúrneho a športového života prinášajú aktuality z činnosti
mestského úradu a jednotlivých mestských výborov. Obyvatelia tiež majú
prostredníctvom novín k dispozícii pozvánky na kultúrne a športové podujatia, ale
napríklad aj harmonogram vývozu komunálneho odpadu, či cestovný poriadok mestskej
dopravy. K dispozícii je aj elektronická podoba novín. Od apríla 2016 boli v rámci
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zlepšenia informovanosti obyvateľov o dianí v meste obnovené priame prenosy z
rokovaní mestského zastupiteľstva. Zároveň sa v decembri 2016 zmenila štruktúra
vysielania, keď sa obrazové relácie oproti predchádzajúcim trom vysielaniam denne začali
vysielať každú párnu hodinu.
V oblasti výstavby, opráv a rekonštrukcií, dopravy, miestneho hospodárstva, životného
prostredia:
V roku 2016 boli vydané stavebné povolenia na výrobné a skladové priestory spoločností
KAJO metal s.r.o., ITOSS, s.r.o., a ELKOP, s.r.o., v priemyselnej zóne Mokraď. Príchod
nemeckej firmy Härterei Technotherm GmbH v roku 2016 významným spôsobom
podporila v našom meste už dlhodobo etablovaná spoločnosť Miba Sinter Slovakia, s.r.o.
V obchodnej zóne začiatkom marca pribudol reťazec Kaufland. Súčasťou investície je aj
178 parkovacích miest a nová miestna komunikácia z obchodnej zóny na ul. Nemocničná,
vrátane chodníka, autobusového zálivu a preložky verejného osvetlenia, ktorá výrazným
spôsobom zlepšila a sprehľadnila dopravnú situáciu v danej lokalite a zjednodušila
prístup k obchodným reťazcom predovšetkým pre obyvateľov sídliska Brezovec.
Športová zóna na Bysterci mala byť doplnená o športovo-regeneračné a medicínske
centrum, za účelom čoho schválilo mestské zastupiteľstvo záujemcovi v roku 2013 predaj
4 149 m2 pozemku pri zimnom štadióne. Stavebník však nedodržal zmluvné podmienky a
budovu neskolaudoval do konca roka 2015. Jeho žiadosť o zmenu architektonického
riešenia a predĺženie lehoty na dokončenie diela mestské zastupiteľstvo vo februári 2016
neschválilo. Po viacerých rokovaniach bolo na konci roka 2016 zrealizované spätné
odkúpenie uvedených pozemkov bez negatívneho dopadu na financie mesta.
Zásadnou zmenou, týkajúcou sa parkovania v meste, bolo zregulovanie statickej dopravy v
centre mesta s účinnosťou od 1. júna 2016, s cieľom zabezpečiť lepšie využitie
existujúcich parkovacích miest.
Zároveň sa však pokračovalo aj na rozširovaní parkovacích plôch. V novembri bola
ukončená výstavba nového parkoviska na Bystereckej ulici pre 32 vozidiel (z toho jedno
miesto pre osobu s ŤZP), ktoré vzniklo rozšírením už existujúcej parkovacej plochy. Z
mestského rozpočtu smerovalo na výstavbu parkoviska takmer 65 tis. EUR. Pre zlepšenie
situácie na sídlisku Brezovec bolo opravené parkovisko na Nemocničnej ulici pred
bytovým domom 1951 v dĺžke 40 metrov. Rekonštrukcia zahŕňala vybúranie zábradlia,
upadnutých obrubníkov a poškodenej asfaltovej plochy. Osadené boli nové cestné
obrubníky s betónovou oporou i zvodidlá, doplnili sa podkladové vrstvy a položil
asfaltobetón. Oprava prebehla na celkovej ploche viac ako 100 m2 v hodnote 11 tis. EUR.
Vyznačením vodorovného dopravného značenia bolo zorganizované parkovanie na ul. Ľ.
Štúra, na ul. Športovcov, ul. Obrancov mieru a vnútornej komunikácii na ul. Aleja Slobody,
čím došlo k skultúrneniu parkovania a navýšeniu parkovacích miest.
Samotní obyvatelia mesta sa zaslúžili o vybudovanie nového detského ihriska „Žihadielko"
na sídlisku Brezovec, ktoré financovala spoločnosť Lidl. Mesto ho získalo vďaka podpore
svojich obyvateľov v internetovom hlasovaní. Mesto Dolný Kubín v rámci jeho výstavby
zrealizovalo zo svojho rozpočtu prípravné zemné práce, spevnené plochy pri ihrisku a
lávku v hodnote cca 12 tis. EUR. Nové detské ihrisko v hodnote cca 10 tis. EUR bolo v
spolupráci s obyvateľmi a mestským výborom vybudované v mestskej časti Malý Bysterec
na Zochovej ulici, v približne rovnakej hodnote bolo revitalizované detské ihrisko na ulici
Medzihradskej. Nové detské prvky boli osadené na detskom ihrisku na ul. Bystereckej pri
novovybudovanom parkovisku.
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V rámci plánovanej IBV Brezovec došlo k dobudovaniu kanalizácie a vodovodu v
investorstve Oravskej vodárenskej spoločnosti pre navrhovanú budúcu výstavbu
rodinných domov. OVS, a.s., bola investorom aj v prípade rozšírenia kanalizácie v mestskej
časti Kňažia v dĺžke 450 m. Mesto začalo v spolupráci s obyvateľmi pripravovať
podmienky pre realizáciu pozemkových úprav na území určenom pre individuálnu bytovú
výstavbu v mestskej časti Kňažia.
V rámci vysporiadavania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom pod existujúcimi
komunikáciami vo vlastníctve mesta v roku 2016 mesto nadobudlo pozemky v celkovej
výmere viac ako 13 700 m2, pričom viac ako 590 m2 bolo vysporiadaných v areáloch
cintorínov a viac ako 8 390 m2 bolo vysporiadaných pod cestami, chodníkmi a verejnými
priestranstvami.
Najväčšou akciou v oblasti opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov v
minulom roku bola druhá etapa opravy miestnej komunikácie na ulici Aleja Slobody v
dĺžke 225 metrov v hodnote 107 tis. EUR. Súčasťou tejto rekonštrukcie bolo aj
vybudovanie nového chodníka v dĺžke 81 m a osvetleného priechodu pre chodcov s
investičným nákladom viac ako 17 tis. EUR. Mesto Dolný Kubín prispelo čiastkou 94 tis.
EUR aj na rekonštrukciu komunikácie z mestskej časti Beňova Lehota smerom na
Kubínsku Hoľu, pričom túto akciu zabezpečoval Spolok bývalých urbarialistov Veľký
Bysterec. Opravených bolo viacero chodníkov, napríklad v Beňovej Lehote prístup na
miestny cintorín v hodnote 10 tis. EUR, na ul. Radlinského pred pobočkou ČSOB v hodnote
6 tis. EUR, prebehla oprava oporného múru a chodníka na autobusovej zastávke Banisko v
smere na Ružomberok za takmer 16 tis. EUR. Na území mesta prebehla v minulom roku
oprava výtlkov na 631 m2 miestnych komunikácií v hodnote viac ako 28 tis. EUR. Rovnako
boli zrealizované väčšie opravy týchto komunikácií (napr. na ul. Železničiarov, ul. SNP, ul.
Gen. Svobodu, ul. Chočskej, ul. Nemocničnej, ul. Mierovej, ul. Beňovolehotskej, v mestskej
časti Záskalie) v celkovej výmere takmer 3 tis. m2 v hodnote necelých 58 tis. EUR.
Uskutočnených bolo viacero opráv a rekonštrukcií nehnuteľností v majetku mesta.
Významnou akciou bola rekonštrukcia vnútorných rozvodov vody, kanalizácie,
ústredného kúrenia, elektroinštalácie, obkladov a dlažieb školskej jedálne Základnej školy
Janka Matúšku v hodnote 70 tis. EUR. Projekt rekonštrukcie bol naplánovaný v dvoch
etapách. V prvej sa odstránil havarijný stav, druhá etapa počíta s doplnením chýbajúcich a
s výmenou nefunkčných technologických zariadení. Zakúpený už bol nový prístroj na
automatické zmäkčovanie vody. Od júla do septembra prebiehala rekonštrukcia
telocvične Základnej školy Martina Kukučína: výmena podlahy v cvičebnom priestore,
obnova rozvodov ústredného kúrenia, výmena obkladov stien v telocvični, oprava a
maľovanie stien a stropu a výmena cvičebného náradia. Rekonštrukcia telocvične v
hodnote takmer 67 tis. EUR bola hradená z projektu ministerstva školstva, z vlastných
zdrojov školy a z rozpočtu mesta. V budove Základnej umeleckej školy I. Ballu bola
zrekonštruovaná elektroinštalácia v hodnote 33 tis. EUR, z ďalších akcií je potrebné
spomenúť opravu časti strechy a výmenu okien v MŠ na ul. Odbojárov, výmenu okien v ZŠ
s MŠ Komenského na Kňažej, v MŠ na ul. Obrancov mieru a v Záskalí, či rekonštrukciu
umyvárne v MŠ na nám. Slobody. Prebehla aj oprava vstupných schodov a terasy pred
mestským kultúrnym strediskom za 8 tis. EUR. V rámci sociálnych zariadení bola
najväčšou akciou rekonštrukcia a modernizácia budovy Denného centra na ul. Obrancov
mieru. Uskutočnila sa generálna oprava kotolne, dodávka a montáž stoličkového výťahu,
výmena opotrebovanej zámkovej dlažby, výmena dažďových zvodov, oprava sociálnych
zariadení mini telocvične, všetko v hodnote 46 tis. EUR. Na budove sa navyše vymenili
pôvodné okná za energetický úsporné v hodnote 17 tis. EUR. V Zariadení opatrovateľskej
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služby prebehla regulácia systému vykurovania, výmena radiátorov, výmena balkónových
dverí a schodišťových madiel a obnova interiérového vybavenia. S finančným prispením
klienta zariadenia bol vybudovaný nový relaxačný prístrešok.
Na odstránenie zlého technického stavu strešnej konštrukcie tribúny letného štadióna,
opravu časti hygienického zariadenia, predĺženie hracej plochy ihriska a nové futbalové
brány bolo v rozpočte vyčlenených 60 tis. EUR. Na zimnom štadióne sa realizoval nový
ochranný náter nosníkov v hodnote 7 tis. EUR.
Hlavná časť rekonštrukcie verejného osvetlenia prebehla v meste v roku 2015, v
hodnotenom roku bolo doplnených niekoľko bodov v rámci investičných akcií (prístupový
chodník ku gäceľskej lavici, parkoviská, detské ihriská). Jedno svetelné miesto s jedným
svetelným bodom v hodnote 2,5 tis. EUR bolo doplnené na detskom ihrisku na ul. Aleja
Slobody. Koncom roka 2016 prebehla aj modernizácia osvetlenia Kolonádového mosta v
hodnote 15 tis. EUR.
V rámci úlohy postupne rekonštruovať lavice a drevený most cez rieku Orava na území
mesta prebehla výmena strešnej krytiny dreveného kolonádového mosta v sume 61 tis.
EUR a modernizácia jeho osvetlenia za takmer 15 tis. EUR. Opravou prešla aj visutá lavica
pre peších medzi firmou SEZ, a. s., a mestskou časťou Záskalie v hodnote 16 tis. EUR.
S účinnosťou od 1.7.2016 mesto podpísalo zmluvu s oprávnenou organizáciou výrobcov a
dovozcov, so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., v rámci ktorej bolo dohodnuté rozšírenie
existujúceho triedeného zberu komunálneho odpadu o nové stanoviská, ako aj
zintenzívnenie ich vývozu v letných mesiacoch. V závere roku spoločnosť Technické
služby, s.r.o., distribuovala do rodinných domov nové nádoby na zber skla a plastov, čím
bol nahradený dovtedajší zber týchto dvoch triedených komodít v plastových vreciach a
zároveň sa navýšil objem vývozu týchto druhov triedeného odpadu. V oblasti zberu
bioodpadu v meste Mesto Dolný Kubín využilo výnimku zo zákona o odpadoch a v roku
2016 nezaviedlo zber biologicky rozložiteľného odpadu od obyvateľov. Zavedenie zberu
bioodpadu bez získania nenávratných finančných prostriedkov z EÚ by totiž bolo pre
mesto finančne neúnosné. Mestská spoločnosť Technické služby, s.r.o., bola úspešná v
projekte, ktorého súčasťou je aj zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v
meste. Dá sa predpokladať, že po úspešnom verejnom obstarávaní komunálnej techniky a
nádob bude projekt realizovaný v druhom polroku 2017.
V oblasti školstva, mládeže a športu:
Mesto vytváralo podmienky na postupnú rekonštrukciu a znižovanie energetickej
náročnosti materských škôl zabezpečením vypracovania energetických certifikátov
všetkých materských škôl, ktoré by mali slúžiť pre prípravu ďalších krokov smerujúcich k
znižovaniu energetickej náročnosti týchto budov.
V rámci modernizácie materiálno-technického vybavenia sa uskutočnila oprava časti
strechy a výmena okien v MŠ na ul. Odbojárov, výmena okien v ZŠ s MŠ Komenského na
Kňažej, v MŠ na ul. Obrancov mieru a v Záskalí, ako aj rekonštrukcia umyvárne v MŠ na
nám. Slobody.
Prebehla tiež rekonštrukcia odborných učební a laboratórií podporujúcich polytechnickú
výchovu, technické a prírodovedné zameranie žiakov a jazykových učební pre rozvoj
jazykových zručností žiakov základných škôl. Všetky štyri základné školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú vybudované odborné učebne technickej výchovy.
Tieto boli vybavené potrebnými učebnými pomôckami, učitelia absolvovali v rámci
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projektu odborné školenia zamerané na kvalitu výučby technických a prírodovedných
predmetov.
Podpora spolupráce podnikov so školami s dôrazom na technické odbory pokračovala
spoluprácou mesta, základných škôl, Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom
Kubíne - Kňažej, CPPPaP (psychologickej poradne) a firiem z Dolného Kubína. Žiaci
základných škôl uskutočnili v týchto firmách exkurzie za účelom zvýšenia povedomia o
možnosti štúdia technických odborov. V spolupráci Mesta, CPPPaP a ÚPSVaR sa
uskutočnilo tradičné podujatie, Burza stredných škôl.
Materiálno-technické vybavenie školských jedální v základných a materských školách
prebehlo rekonštrukciou vnútorných rozvodov vody, kanalizácie, ústredného kúrenia,
elektroinštalácie, obkladov a dlažieb školskej jedálne Základnej školy Janka Matúšku v
hodnote 70 tis. EUR. Zakúpený bol prístroj na automatické zmäkčovanie vody. Pre ZŠ s MŠ
Kňažia bola zakúpená elektrická sklopná panvica v hodnote 2 tis. EUR, pre MŠ Na Sihoti
elektrický robot za 3,7 tis. EUR, pre MŠ Námestie Slobody kuchynský robot za 3 tis. EUR,
pre MŠ Odbojárov elektrický sporák za 2,2 tis. EUR, pre MŠ Obrancov mieru elektrický
robot za 3 tis. EUR a pre ZŠ Martina Kukučína elektrický kotol za 2 tis. EUR a elektrická
trojrúrová pec za 2,2 tis. EUR.
Talentovaná mládež v oblasti vedy, kultúry a športu bola podporená prostredníctvom
dotačného programu Šanca pre všetkých. Finančné prostriedky získali viaceré talenty,
hlavne športovci: biatlonisti, plavci, triatlonisti, florbalisti, vodáci, basketbalisti, cyklista
Tomáš Salák a iní. V oblasti kultúry bola podpora smerovaná hlavne na uskutočnenie
podujatí, na ktorých vystupovali alebo vystavovali mladé talenty: Hudobný festival I.
Ballu, Talenty pre Európu či Bohúňova paleta.
Prostredníctvom dotačného programu Šanca pre všetkých bolo podporených šesť
projektov, ktoré zastrešovali záujmové a voľnočasové aktivity detí a mládeže počas
školských prázdnin. Dotáciou na činnosť bola podporená celoročná činnosť klubu Garáž.
Celková výška poskytnutých dotácií prostredníctvom dotačného programu „Šanca pre
všetkých“, dosiahla v roku 2016 sumu 45,2 tis. EUR na činnosť a 22,8 tis. EUR na projekty.
Aj v roku 2016 pokračovala spolupráca s partnerskou základnou školou v Pelhřimove.
Pelhřimov navštívila ZŠ Janka Matúšku a spoluprácu podporil zo svojej finančnej rezervy
aj primátor mesta. Mesto navštívili aj žiaci partnerského mesta Pakrac v Chorvátsku.
V mestskej časti Kňažia bolo na základe dlhoročných požiadaviek obyvateľov vybudované
viacúčelové ihrisko s umelou trávou s rozpočtovým nákladom približne 50 tis. EUR. V
blízkosti ihriska s umelou trávou bolo otvorené nové street workout ihrisko v hodnote
21,5 tis. EUR. Zachovanie bežeckého oválu Letného štadióna MUDr. Ivana Chodáka, ktorý
dlhodobo slúži rozvoju rekreačnej i organizovanej atletiky, bolo jedným z dôvodov
odmietnutia štátnej dotácie na rekonštrukciu štadióna, ktorej podmienkou bolo
odstránenie oválu. Zlepšeniu podmienok pre vyučovanie športu na ZŠ Martina Kukučína
napomôže realizovaná rekonštrukcia telocvične. Škola sa zapojila aj do projektu Zdravý
chrbátik, ktorého cieľom je zamerať sa pozitívnou a hravou formou na posilnenie chrbtice
u detí a naštartovať u nich chuť k cvičeniu. - podporovať tradičné športové podujatia v
meste Aj v roku 2016 sa s podporou Mesta Dolný Kubín uskutočnili tradičné športové
podujatia ako Oravský cyklomaratón, Žinčicový míting v plávaní, 12-hodinový in-line
maratón, Beh do Choča, Florbalové leto, Oravský pohár v karate, majstrovstvá Slovenska v
ťažkom päťboji, Orava Cup v hokejbale a mnohé ďalšie.
Na zimnom štadióne sa v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja
uskutočňovali tréningy slovenskej reprezentácie v sledge hokeji a tréningy niektorých
reprezentačných výberov. V Aquaparku AQUARELAX sa uskutočnili majstrovstvá
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Slovenska v plávaní žiackych kategórií, mesto tiež pomohlo pri organizácii finále extraligy
vo vzpieraní.
V oblasti kultúry
Boli podporené tradičné kultúrne podujatia organizované na území mesta Hviezdoslavov
Kubín, Kubínska hudobná jeseň, Talenty pre Európu, Festival I. Ballu, Bohúňova paleta,
Inšpirácie, Folklórny Kubín, Vidmo, Kubínsky organový festival, Návrat do histórie v
Srňacom, Míľa pre mamu, Noc literatúry, Gospel párty a ďalšie.Z akcií realizovaných
jednotlivými mestskými časťami, ktoré v uplynulom roku podporilo Mesto Dolný Kubín, je
potrebné spomenúť Od Kenez po Kňažiu - 2. slávnosti pod vŕbami či Návrat do histórie v
Srňacom.
Za účelom vytvárania podmienok občanom mesta na rozvoj ich vlastnej tvorivosti a
zručností a realizácie stretnutí amatérskych tvorcov z rôznych oblastí kultúry a umenia sa
v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil Vianočný jarmok ľudových remesiel, ľudoví
umelci sa mohli predstaviť na Dňoch mesta a Vianočných trhoch. Mesto podporilo
podujatie Stretnutie s piesňou, čo je regionálna prehliadka ľudových hudieb, speváckych
skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov v Dolnom Kubíne. Umelecké zoskupenia,
ktoré reprezentovali mesto, dostali dotáciu na činnosť alebo na projekty, prípadne boli
podporené zabezpečením potrebných služieb.
Novelou VZN o poskytovaní dotácií a zvýšením objemu finančných prostriedkov určených
na dotácie sa skvalitnila podpora strategických kultúrno-spoločenských podujatí v meste.
Pri príležitosti 40. výročia Klubu dôchodcov navštívili Dolný Kubín seniorské organizácie
z celého Slovenska a z partnerského poľského mesta Limanowa. V roku 2016 sa v rámci
partnerských vzťahov zúčastnili dva podnikateľské subjekty z Dolného Kubína predajom
svojich produktov na adventných trhoch v maďarskom meste Eger.
V sociálnej oblasti, oblasti rodiny, zdravotníctva a cirkví:
V sledovanom roku bolo mestským zastupiteľstvom prijaté nové všeobecne záväzné
nariadenie o sociálnej pomoci, sociálnych službách, sociálnom bývaní a určení sumy
úhrady za sociálne služby a sociálne bývanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný
Kubín, ktoré rozvíja osvedčené nástroje sociálnej pomoci (príspevky pri narodení dieťaťa,
pri nástupe dieťaťa do školy, príspevky pre osoby odkázané na pomoc iných) a zároveň
zlepšuje sociálny status obyvateľov posilňovaním inštitútu sociálneho bývania.
Mesto sa v predchádzajúcom období aktívne zapájalo do národných projektov na podporu
terénnej a komunitnej práce. V roku 2016 bola komunitná práca financovaná výlučne z
rozpočtu mesta, čo vytvára predpoklady pre trvalú udržateľnosť práce so všetkými
skupinami obyvateľov mesta.
V rámci dobudovania existujúcej siete zariadení sociálnych služieb o nevyhnutnú
infraštruktúru, ktorá bude účelovo slúžiť na sociálnu a komunitnú rehabilitáciu
prijímateľov služieb, boli v zariadení opatrovateľskej služby na ul. Obrancov mieru
nevyužité priestory prebudované na spoločenskú miestnosť pre klientov zariadenia a
seniorov mesta, ktorí začali pravidelne navštevovať zariadenie v rámci novej aktivity „V
piatok o piatej“. Po získaní súhlasu vlastníka susediaceho pozemku bola vybudovaná
relaxačná zóna pre klientov. 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 v rámci projektu „Aktívne starnutie seniorov
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v Dolnom Kubíne“. Zároveň na základe požiadaviek a návrhu samotných seniorov vznikla
miestnosť so zbierkami artefaktov etnológie a folkloristiky. V roku 2016 bola tiež zriadená
mini telocvičňa pre účely zdravotnej rehabilitácie seniorov, vrátane špeciálneho
vybavenia.
Začala sa IV. etapa komunitného plánovania, ktorá bude ukončená v roku 2017 s cieľom
využitia všetkých zdrojov verejných a neverejných poskytovateľov služieb pre obyvateľov
mesta.
Na plánovanej podpore vzniku logistického centra, ktoré s pomocou moderných
technológií umožní kontakt s občanmi formou teledohľadu (telemedicíny) Mesto Dolný
Kubín aktívne spolupracovalo v rámci stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb do
roku 2020 prostredníctvom ZMOS a spoločnosti DATACOM (ZEUS).
V roku 2016 bola realizovaná hydraulická regulácia vykurovania budovy zariadenia
opratrovateľských služieb, modernizovali sa existujúce priestory Denného centra,
stavebno-technické rozšírenie objektu sa zatiaľ nerealizovalo. Nebol realizovaný projekt
komunitného centra ako občianskej poradne v kontexte národného projektu komunitných
centier, v predchádzajúcom období nebol schválený projekt Multifunkčného
informačného centra v budove bývalého kina Choč.
Zriadenie centra sociálnych služieb – centra pre rodinu za účelom poskytovania nových
foriem sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s akreditovanými
subjektami a mimovládnymi organizáciami nebolo v sledovanom roku realizované,
centrum bude predmetom IV. etapy komunitného plánovania v roku 2017.
V spolupráci ZO SZTP a Mesta Dolný Kubín sa v septembri uskutočnil už 4. ročník
podujatia „Turistika alebo adrenalín na kolieskach“, ktorého cieľom je mapovanie bariér v
meste, inštitúciách, verejne prístupných budovách a zvyšovanie kvality života občanov so
zdravotným postihnutím, obyvateľov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a
obyvateľov v dôchodkovom veku. Certifikát inštitúcií, spĺňajúcich kritériá obyvateľov so
zdravotným znevýhodnením získali nasledovné inštitúcie a verejne prístupné organizácie:
Okresný súd Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Hotel Park, Cukráreň
Arkáda, Slovenská sporitelňa, pobočka na ul. Radlinského, Hypermarket TESCO, Lekáreň
ALFA a Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého.
V oblasti energetiky a tepelného hospodárstva:
Spoločnosť TEHOS, s.r.o., aj v sledovanom roku pokračovala v znižovaní ceny tepla, ktoré
sa prejavilo jednak znížením fixných nákladov (z 2 402 tis. EUR v roku 2011 a 2 086 tis.
EUR v roku 2015 na 1 839 tis. EUR v roku 2016), ale tiež znížením variabilných nákladov.
Pokiaľ v roku 2015 predstavovali vratky obyvateľom 245 tis. EUR, v roku 2016 to bolo
viac ako 317 tis. EUR. V oblasti ochrany ovzdušia spoločnosť ako prevádzkovateľ tepelnotechnických zariadení plní všetky legislatívne požiadavky v zmysle zákona o ovzduší a
vyhlášky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality
ovzdušia v ich okolí. Na stacionárnych zdrojoch sú v pravidelných intervaloch v zmysle
legislatívy vykonávané oprávnené merania emisií, ktorých výsledkom sú príslušné správy,
preukazujúce dodržiavanie emisných limitov. Spoločnosť TEHOS, s.r.o., má ako pôvodca
odpadu udelený právoplatný súhlas na nakladanie s odpadom v zmysle zákona o
odpadoch. Odpady sú zhromažďované v určených priestoroch a nádobách a v zmysle
požiadaviek legislatívy sú odovzdávané organizáciám, oprávneným na ich zhodnotenie
alebo zneškodnenie.
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Spoločnosť TEHOS, s.r.o., realizáciou projekt Meranie a regulácia pod názvom
„Rekonštrukcia merania a regulácie pre kompaktné odovzdávacie stanice tepla Dolný
Kubín“ rieši výmenu morálne a fyzicky zastaraného merania a regulácie kompaktných
odovzdávacích staníc tepla celej sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) TEHOS,
s.r.o., v Dolnom Kubíne. Jeho súčasťou je centrálny dispečing, z ktorého bude možné
diaľkovo ovládať a kontrolovať celú SCZT vrátane odpočtov meradiel. Realizácia je
plánovaná prednostne cez fondy EÚ. Projekt je možné realizovať po etapách, pričom sa
začala príprava na realizáciu nového 2 - 2,6 MW teplovodného kotla na biomasu v kotolni
Bysterec. Zrealizoval sa monitoring (online sledovanie) spotreby zemného plynu na
jednotlivých kotolniach, sleduje sa dodržiavanie denného maxima odberu zemného plynu.
Monitoring umožnil znížiť fixné poplatky za odber plynu.
V oblasti turistiky, cestovného ruchu a zahraničných vzťahov:
Pokračovala spolupráca s Klastrom Orava, keď Klaster Orava, o.o.c.r., prezentoval mesto
Dolný Kubín na viacerých výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu (Holiday World Show
Dublin, GORegiontour Brno, ITP Berlin, GLOBalnie Katowice, MTT Wroclaw, MTT Kraków,
Slovenské dni v Gliwiciach, VCR Ostrava, ITEP Plzeň, FS Východná, Orava ľuďom
Námestovo). Mesto Dolný Kubín sa podieľalo na propagácii regionálnej karty zliav Orava
Card.
K prepojeniu mesta Dolný Kubín s turisticky zaujímavou oblasťou Gäceľ premostením
rieky Orava lavicou a dobudovaním mestskej promenády Mesto Dolný Kubín prispelo
zabezpečením spracovania projektovej dokumentácie pre vybudovanie novej cyklotrasy,
ktorá okrem iného napojí aj oblasť Gäceľa na nábrežie Oravy na sídlisku Bysterec.
Zároveň bola podaná aj žiadosť o financovanie daného zámeru z prostriedkov Európskej
únie.
Spolupráca s podnikateľskými subjektmi v oblasti cestovného ruchu v meste pokračovala
aj v minulom roku hlavne distribúciou propagačných materiálov mesta do ubytovacích
zariadení týchto subjektov. Naopak, propagačné materiály dodané zariadeniami
cestovného ruchu sú prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie distribuované
návštevníkom mesta alebo návštevníkom výstav a veľtrhov cestovného ruchu. Tradičné
produkty, destinácie, značky a podujatia v meste a okolí boli Mestom Dolný Kubín
podporované aj v sledovanom roku. Z pohľadu cestovného ruchu je dôležité, že oslovili
široké spektrum domácich a zahraničných turistov a návštevníkov a prispeli k predĺženiu
a spestreniu ich pobytu v Dolnom Kubíne. Podporou týchto produktov a značiek došlo k
zvýšeniu konkurencieschopnosti a atraktívnosti mesta ako destinácie cestovného ruchu.
Mesto Dolný Kubín v roku 2016 prezentovalo ponuku cestovného ruchu na dvoch
medzinárodných výstavách (ITF Slovakiatour Bratislava a EXPO Regiontour Trenčín).
Účasť na nich možno hodnotiť pozitívne, prezentácie na veľtrhoch a výstavách majú pre
cestovný ruch v regióne veľký prínos. Na malej ploche je možné veľkému okruhu
záujemcov ponúknuť komplexné portfólio služieb a možností, ako aj zaujať svojou
jedinečnosťou a osloviť zatiaľ nerozhodnutých klientov.
V roku 2016 sa mesto podieľalo na vydaní knižnej publikácie Orava z neba sumou 1,8 tis.
EUR. V rámci spolupráce s Klastrom Orava, o.o.c.r., bol vydaný imidžový propagačný
materiál o regióne Oravy. Zároveň mesto pripravilo reklamné predmety s potlačou mesta
v celkovej hodnote 5,8 tis. EUR. Spolupráca s partnerskými mestami Eger a Limanowa
prebehla v minulom roku na úrovni vzájomnej výmeny propagačných materiálov, ako aj
na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu. Rovnako s českým mestom Vsetín, s ktorým
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nás viaže spoločná cezhraničná spolupráca. S mestami Limanowa a Vsetín má mesto
Dolný Kubín spoločný propagačný materiál. Zástupcovia mesta vrátane dvoch
podnikateľských subjektov sa zúčastnili na adventných trhoch v maďarskom Egri,
súčasťou návštevy bola aj propagácia zimnej sezóny v Dolnom Kubíne. Naši maďarskí
partneri prejavili záujem na tom, aby propagačný materiál o Dolnom Kubíne bol
spracovaný aj v maďarskom jazyku.
Oblasť bezpečnosti a verejného poriadku:
V roku 2016 nebolo realizované zvýšenie technickej úrovne bezpečnostného
monitorovacieho kamerového systému a kvality záznamu ako dôkazového materiálu pri
odhaľovaní protiprávnej činnosti. Fotopasce sa v sledovanom roku využívali pri
odhaľovaní páchateľa, podpaľujúceho nádoby na separovaný zber na ul. Na Sihoti, resp.
na sídlisku Veľký Bysterec, na špecifikovanie osôb nelegálne vyvážajúcich odpad na
stanovisko pri hoteli Belez za Beňovou Lehotou a opakovane tiež v mestskej časti Kňažia
za účelom odhalenia páchateľa, ktorý sa dopúšťal krádeží, vencov a kytíc z nových
hrobových miest na miestnom cintoríne. Nová bezpečnostná kamera bola inštalovaná na
základe požiadavky mestského výboru Kňažia v priestore centra mestskej časti na ul.
Komenského. K napojeniu kamery na monitorovací systém dôjde začiatkom roka 2017.
Pre zintenzívnenie spolupráce v rámci bezpečnostných zložiek v meste prebehlo
rokovanie s vedením Odboru poriadkovej polície OR PZ a s vedením OO PZ v Dolnom
Kubíne, ktorého výsledkom je dohoda o vzájomnej výmene informácií o bezpečnostnej
situácii v meste v pravidelných (týždenných) intervaloch, prípadne okamžite, ak si to
vyžaduje závažnosť aktuálnej bezpečnostnej situácie. Spolupráca s OR PZ sa prehĺbila aj
pri preventívno-bezpečnostných akciách zameraných na kontrolu dodržiavania zákona o
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Pozitívnym výsledkom je výrazný
pokles maloletých a mladistvých osôb, u ktorých bolo zistené požitie alkoholických
nápojov. Pokračovala spolupráca s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a
sociálnej kurately ÚPSVaR. V snahe o elimináciu sociálno-patologických javov detí a
mládeže v meste sa v uplynulom roku začala spolupráca s neziskovou organizáciou KIC
EDUKOS Dolný Kubín. Preventívna činnosť príslušníkov mestskej polície smerovala do
dvoch oblastí: znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti
a zvyšovanie bezpečnosti v meste. V prvej oblasti prebehli prednášky a besedy na
základných školách mesta napríklad k problematike krádeží, rasizmu, gamblerstva,
šikany, záškoláctva, či závislosti na mobiloch. Na strednej odbornej škole Zemko sa v
marci uskutočnila prednáška o zákone o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov, o fajčení a požívaní drog. V rámci zvyšovania bezpečnosti v meste boli
realizované preventívne akcie v oblasti bezpečnosti na cestách, predovšetkým s cieľovou
skupinou žiakov I. stupňa základných škôl.
V roku 2016 pokračovala v oblasti starostlivosti o odchytené zvieratá spolupráca s
občianskym združením Kubínska Labka. OZ intenzívne vypomáha pri umiestňovaní
odchytených zabehnutých a túlavých zvierat, predovšetkým psov, do náhradnej
starostlivosti. - intenzívne spolupracovať s mestskými výbormi pri riešení problémov,
patriacich do kompetencie mestskej polície Spolupráca s mestskými výbormi prebiehala
vo viacerých rovinách. Mestská polícia plnila úlohy a odporúčania, vyplývajúce zo
zasadnutí jednotlivých mestských výborov. Príslušníci mestskej polície majú pridelené
kompetencie nad jednotlivými výbormi a podľa potreby sú prizývaní na zasadnutia.
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Náčelník mestskej polície sa osobne v uplynulom roku zúčastnil zasadnutí mestských
výborov Brezovec a Veľký Bysterec.
V sledovanom roku sa uskutočnili dve spoločné kontroly užívania návykových látok
mládežou na požívanie alkoholických nápojov.
Mestská polícia Dolný Kubín poskytovala aj v uplynulom roku záujemcom nielen z okresu
Dolný Kubín využitie zariadenia ihriska, ako aj praktickú pomoc pri vedení dopravnej
výchovy pre deti a mládež. Na detskom dopravnom ihrisku sa v máji 2016 uskutočnila aj
tradičná súťaž „Na bicykli bezpečne“, pozostávajúca z teoretickej a praktickej časti, v
mesiaci jún 2016 praktická výuka detí v rámci dňa mestskej časti Banisko a v septembri
2016 súťaž žiakov I. stupňa základných škôl v rámci Európskeho týždňa mobility.
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 tvorilo 19 poslancov, ktorí zasadali v roku 2016 celkom
sedemkrát, a to v dňoch: 25.2.2016, 28.4.2016, 25.5.2016 (mimo plánu práce), 30.6.2016,
29.9.2016, 24.11.2016 a 15.12.2016.
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 (NEKA), Ing. Anton Krákorník (NEKA), Mgr.
Vladimír Kubišta (NEKA), Mgr. Matúš Lakoštík (KDH), Ing. Miroslav Málik (Smer-SD), Ing.
Zdena Poracká (NEKA), Ing. Ján Prílepok (NEKA), 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 2016 v zložení: Ing.
Jozef David, Mgr. Matúš Lakoštík, Ing. Miroslav Málik, Ing. Ján Prílepok (do 28.4.2016),
PhDr. Jozef Šimek, MUDr. Juraj Štefák a Mgr. Leonard Vajdulák (od 24.11.2016).
Zasadnutia mestskej rady: 16.2.2016, 19.4.2016, 18.5.2016 (mimo plánu práce), 21.6.
2016, 20.9.2016, 15.11.2016 a 6.12.2016.
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) - do 29.4.2016, Mgr. Leonard Vajdulák (poslanec), Mgr. Juraj
Bukna (neposlanec), Ing. Anna Gabaríková (neposlanec), Ing. Zuzana Kubačková
(neposlanec) - do 12.9.2016, 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
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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) - do 29.
04. 2016, 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.
Mestské výbory pracovali v roku 2016 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
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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) - do 24. 11. 2016, 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) - do 24. 11. 2016, Mgr. Samuel Javornický (neposlanec), Filip Krakovský
(neposlanec), Mgr. Andrej Kuhejda (neposlanec), Jakub Ladňák (neposlanec), Bc. Emília
Serdelová (neposlankyňa) - do 24. 11. 2016, 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
(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.
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Konatelia mestských obchodných spoločností:
AQUA KUBÍN, s.r.o. a TEHOS, s.r.o. - Ing. Stanislav Vilček
Technické služby, s.r.o. - Ing. Pavol Heško
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. - do 30.6.2016 Mgr. Martina Brnčalová, od 1.7.2016
Mgr. Jakub Krška
Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska - Mgr. Jana Greššová
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:
22.2.2016, 25.4.2016, 18.7.2016, 19.9.2016, 21.11.2016.
Kontrolná činnosť Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín sa vykonávala
podľa plánov kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na rok 2016, schválených
uznesením MsZ Mesta Dolný Kubín č. 120/2015 zo dňa 10.12.2015 a uznesením č.
161/2016 zo dňa 30.6.2016. 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 2016:
1. Základná umelecká škola Ivana Ballu, Nám. slobody 1271/6, Dolný Kubín
2. Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
3. Dodržiavanie VZN Mesta Dolný Kubín č. 11/2014 o poskytovaní dotácií
4. Základná škola s materskou školou, Komenského 279/32, Dolný Kubín
5. Výber dane z nehnuteľnosti na území Mesta Dolný Kubín za rok 2015
6. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín za rok 2015
7. Plnenie opatrení, prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrolnej
činnosti v roku 2015
8. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Dolný Kubín v Mestských športových
zariadeniach Dolný Kubín, kontrola hospodárnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s
rozpočtovými prostriedkami
9. Dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a kontrola
hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými za rok 2015 v zmysle VZN č.
14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
ZUŠ, MŠ a dieťa školského zariadenia v „Ivan Skirčák – AQ Plus, Športovcov 1178/10 026
01 Dolný Kubín, Súkromné centrum voľného času SKIRO
10. Pokladničná hotovosť pokladne MsÚ v Dolnom Kubíne
11. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Dolný Kubín v ZOS, kontrola zákonnosti,
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení s rozpočtovými
prostriedkami, plnenia príjmov, inventarizácie a interných smerníc za rok 2015
12. Zákonnosti a súladu s právnymi predpismi prijatých uznesení mestského
zastupiteľstva, ktoré boli schválené a prijaté v bode rôzne od roku 2014
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13. Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej
účtovnej závierky v spol. Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie
1651/2, 026 01 Dolný Kubín
14. Spoločnosť Technické služby, s. r. o. – Výkon zimnej údržby komunikácií v roku 2015
15. Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa, Matúškova 1632/5, 026 01 Dolný
Kubín
16. Plnenie podielových daní za rok 2016
17. Dotácie autobusovému dopravcovi ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta, 034 01
Ružomberok
V roku 2016 zostalo personálne zloženie Útvaru hlavného kontrolóra rovnaké, ako v
predchádzajúcom roku, t.j. hlavný kontrolór mesta a jeden zamestnanec útvaru hlavného
kontrolóra. Útvar sa snažil dodržať proporcionálnosť vo výkone kontroly, t. j. rozdeliť ju
rovnomerne medzi odbory a činnosti MsÚ, obchodné spoločnosti mesta, školské
zariadenia a z časti i externých príjemcov dotácií. Bola zaznamenaná vyššia participácia
poslancov MsZ na kontrolnej činnosti, v zmysle adresného podávania návrhov na
doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Novo prijatá legislatíva nerozlišuje u miery závažnosti zistených pochybení medzi
záznamom z kontroly a správou s kontroly, takže nebolo možné označiť kontroly, pri
ktorých boli porušenia minimálne a pri ktorých závažné. Z každej kontroly je
vypracovávaná správa, na druhej strane v samotnej správe z kontroly sa kontrolovaný
subjekt zaväzuje k prijatiu opatrení smerujúcich k odstráneniu príčin či následkov
pochybení zistených kontrolou, takže MsZ pri predkladaných správach zo strany hlavného
kontrolóra je informované o uložených opatreniach. Splnenie uložených opatrení na
odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách je kontrolované vždy nasledujúci rok a
MsZ je informované o výsledkoch takejto kontroly prostredníctvom pravidelnej správy.
Pochybenia, zistené v roku 2016, rozdelil hlavný kontrolór do dvoch skupín. Prvá časť sú
nedostatky, ktoré spôsobujú a prejavujú sa neefektívnym nakladaním s majetkom mesta.
Vo väčšine prípadov sa jednalo o dopady nájomných, či podobných zmlúv, zväčša
uzatvorených v dávnejších obdobiach (napr. nakladanie s majetkom cez Mestské športové
zariadenia, úhrada nákladov súvisiacich s prevádzkou súkromného telefónneho aparátu –
ZUŠ I. Ballu a pod.). Druhou skupinou zistení boli drobné účtovné a administratívne
nedostatky, nesúlady s právnymi normami či internými smernicami. Tieto chyby
poväčšine nemajú ekonomické dopady na vlastnú činnosť, či na činnosť Mesta Dolný
Kubín. Samostatnou kapitolou je kontrola poskytovaných dotácií externým subjektom.
Nedostatky v jednom prípade preukázali nedostatočnú pozornosť venovanú správe a
kontrole týchto zdrojov (kontrola dotácie autobusovému dopravcovi), zistené boli aj
problémy so správnym vyúčtovávaním poskytnutých dotácií so strany subjektov, ktorým
boli prostriedky poskytnuté.
V roku 2016 bolo v centrálnej evidencii sťažností zaevidovaných 11 sťažností, čo oproti
roku 2015 predstavuje pokles o sedem sťažností. Všetky sťažnosti boli k 13.01.2017
všetky vybavené.
Prehľad sťažností podľa ich opodstatnenosti: 3 neopodstatnené, 3 postúpené iným
orgánom, 1 späťvzatá, 3 odložené, 1 sa nedá prešetriť.
Členenie podľa druhu: 1 anonymné podanie (odložená), 2 sťažnosti na nesprávny úradný
postup (1 odstúpená, 1 odložená), 3 sťažnosti na konanie pracovníka MsÚ (1 odložená, 1
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sa neprešetrovala a 1 neopodstatnená), 4 sťažnosti na prieťahy a nečinnosť (1 odstúpená,
2 neopodstatnené a 1 späťvzatá) a 1 sťažnosť na občianske spolunažívanie (odstúpená).
Anonymné podanie sa týkalo žiadosti o prešetrenie veľkosti pozemku občana. Sťažnosť
bola v súlade so zákonom odložená, keďže neobsahovala povinné náležitosti (meno,
priezvisko a trvalý pobyt sťažovateľa).
Jedna sťažnosť na nesprávny úradný postup poukazovala na pochybenie stavebného
úradu pri kolaudácií stavby a na neprimeraný a neštandardný termín výkonu štátneho
stavebného dozoru. Nakoľko činnosť Spoločného obecného úradu stavebného
predstavuje výkon prenesenej štátnej správy, kontrolou výkonu je oprávnený okresný
úrad v sídle kraja, ktorému sťažnosť bola postúpená. Druhé podanie sa týkalo súťaže
cenových ponúk na kúpu garsónky na ulici Pelhřimovská. Podanie neobsahovalo zákonom
požadované náležitosti a sťažovateľ ich v stanovenej lehote nedoplnil, preto bola sťažnosť
v súlade so zákonom odložená
Tri sťažnosti smerovali na konanie pracovníka MsÚ. V prvom podaní podľa sťažovateľa
zamestnankyňa spoločného obecného úradu stavebného pripravila stavebné povolenie,
ktoré bolo v rozpore so zákonom. Keďže sťažovateľ nedoplnil chýbajúce náležitosti
sťažnosti v stanovenej lehote, sťažnosť bola v súlade so zákonom odložená. Druhé
podanie sa týkalo neprofesionálne a nekorektne vykonaného štátneho stavebného dozoru.
Nakoľko však pracovníčka ukončila pracovnoprávny vzťah s Mestom Dolný Kubín dňom
31.5.2016, nebolo možné sťažnosť prešetriť. O uvedenom bol sťažovateľ informovaný v
súlade so zákonom. Z obsahu sťažnosti tiež vyplývalo, že sa sťažovateľ sťažoval aj na
stavebné povolenie z roku 2008. Uvedená časť podania bola postúpená na vybavenie
Okresnému úradu Žilina. Tretie podanie sa týkalo nedôstojného a neadekvátneho konania
a správania zamestnankyne MsP, ktoré spočívalo v tom, že sa bez ohlásenia a bez
povolenia dostavila do dvora sťažovateľa, nepreukázala sa pri výkone služby, kričala a
nedovolila sťažovateľom vysvetliť situáciu, za účelom ktorej bola privolaná.
Prešetrovaním bolo zistené, že pracovníčku MsP na pozemok sťažovateľa pustila osoba,
ktorá má právo využitia vecného bremena, ktorá bola zároveň oznamovateľkou
podozrenia zo spáchania priestupku, t. j., že vlastník pozemku (sťažovateľ) jej bráni
svojim autom prístup na hlavnú cestu z dvora. Vyšetrovaním sa zistilo, že sťažovatelia sa
viac dožadovali zrušenia, podľa ich názoru, nezákonne vydaného vecného bremena. Po
preštudovaní príslušných všeobecne záväzných právnych noriem a konzultáciách s
právnym referátom bolo rozhodnuté, že sťažnosť je neopodstatnená.
Prvá sťažnosť na prieťahy a nečinnosť sa týkala nezákonného obštrukčného konania
spoločného obecného úradu stavebného. Táto bola postúpená na vybavenie oprávnenému
Okresnému úradu v sídle kraja. Druhé podanie, týkajúce sa poškodzovania majetku
sťažovateľa (rozbitej miestnej komunikácie na ul. Československej armády) bolo
vyhodnotené ako neopodstatnené. Správca miestnej komunikácie neevidoval také
rozsiahle závady v zjazdnosti, ktoré by vyžadovali okamžitú, celoplošnú obnovu,
komunikácia je spôsobilá na bezpečnú cestnú premávku. I napriek tomu ODMHaCR pri
MsÚ Dolný Kubín prisľúbil, že navrhne zapracovanie generálnej opravy dotknutej
komunikácie do rozpočtu 2017. Tretím podaním sťažovateľ žiadal o poskytnutie
informácie o stave konania vedeného na spoločnom obecnom úrade stavebnom. Sťažnosť
bola späť vzatá sťažovateľom, keďže vo veci začal konať príslušný Okresný úrad v sídle
kraja. Sťažnosť bola odložená. Štvrté podanie bolo podané na nečinnosť MsÚ Dolný Kubín
vo veci výrubu vzrastlých stromov v mestskej časti Mokraď. Sťažovateľ sa sťažoval na
nadmerný výrub drevín – stromov a krovín nad rozsah rozhodnutia Okresného úradu
Dolný Kubín a tiež na neuplatnenie si majetkového práva v podobe určenia náhradnej
18

výstavby, resp. sankcie. Prešetrovaním sa potvrdil nadmerný výrub drevín – stromov a
krovín. Vzniklo podozrenie zo spáchania priestupku, ktoré bolo ohlásené správnemu
orgánu. MsÚ začal vo veci konať. Keďže lehota na objasnenie v zmysle zákona stále trvá,
bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.
Sťažnosť na občianske spolunažívanie vykazovala znaky podozrenia zo spáchania
priestupku. Podanie preto bolo postúpené na vybavenie kompetentným orgánom.
V roku 2016 boli na ÚHK Mesta Dolný Kubín doručené 4 podania, označené ako petícia.
Prvým bola "Petícia za zachovanie činnosti MFK Dolný Kubín", ktorou podporovatelia
žiadali Mesto Dolný Kubín o zachovanie organizovaného futbalu v meste Dolný Kubín,
pričom sú: a) za zachovanie činnosti MFK v doterajšom rozsahu a úrovni, b) za to, aby
mesto D. Kubín prispievalo na činnosť MFK v rozsahu primeranom súťažiam mužstiev
MFK, a c) za rekonštrukciu letného štadióna s pomocou štátnej dotácie s podmienkou
transparentnosti jej použitia. Podanie obsahovalo 42 hárkov s 907 podpismi
podporovateľov. Keďže petícia nespĺňala zákonom požadované náležitosti, bol predseda
petičného výboru vyzvaný, aby do 30 pracovných dní od doručenia výzvy nedostatky
odstránil. Keďže tak neučinil, bola petícia v súlade so zákonom odložená.
Písomnosťou "Petícia za zmenu dopravného značenia medzi ulicami MDD a Bohúňova"
žiadalo 38 podporovateľov Mestský úrad v Dolnom Kubíne, aby v zákonnej lehote
realizoval zmenu dopravného značenia, a to značku Stop, daj prednosť v jazde v dolnej
časti uličky medzi ulicami MDD a Bohúňovou namiesto súčasnej značky Hlavná cesta,
ktorá bola osadená v rozpore so zápisnicou mestského výboru zo dňa 17.3.2016. Petícia
bola vybavená ako neopodstatnená. Žiadosti sa nedalo vyhovieť, pretože cestný správny
orgán určil použitie trvalého dopravného značenia, ktoré odsúhlasilo Okresné riaditeľstvo
PZ, Oddelenie dopravného inšpektorátu Dolný Kubín.
Mestu Dolný Kubín bola doručená a predložená petícia s názvom "Petícia – Zastavme
hazard!", ktorou sa obyvatelia mesta dožadovali prijatia všeobecne záväzného nariadenia
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na celom území Mesta Dolný Kubín.
Podmienkou uznania podpory petície bolo, okrem iného, aj podpora najmenej 30 %
obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. V sprievodnom liste petície je uvedené, že
petíciu podporilo 5437 občanov, ktorí svoje údaje uviedli na 298 petičných hárkoch. Po
skontrolovaní údajov všetkých signatárov petície na petičných hárkoch bolo neuznaných
1137 podporovateľov, čím počet uznaných signatárov klesol na 4414, čo predstavuje
podporu nižšiu ako 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Preto petícia
nespĺňala zákonom stanovenú hranicu podpory obyvateľov mesta Dolný Kubín na to, aby
mesto na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín mohlo prijať,
resp. neprijať VZN o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta
Dolný Kubín. Výsledok petície bol oznámený osobe určenej na zastupovanie v styku s
orgánmi verejnej moci. Petícia bola tiež prerokovaná na Mestskom zastupiteľstve Mesta
Dolný Kubín, konaného dňa 15.12.2016, kde bola pozvaná osoba určená na zastupovanie v
styku s orgánom verejnej moci, ako aj petičný výbor a bolo im umožnené vystúpiť počas
prerokovania petície. Následne MsZ Mesta Dolný Kubín uznesením č. 209/2016 zobralo
na vedomie správu o výsledku kontroly petície. Toho istého dňa MsZ Mesta Dolný Kubín
uznesením č. 208/2016 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2017 s tým, že opätovne vykoná kontrolu petície „Zastavme hazard!“ s
prihliadnutím na rozhodnutie Ústavného súdu SR č. PL. ús. 4/95 - 1. a rozhodnutia
všeobecných súdov v obdobných veciach petičného práva – termín január 2017.
Vzhľadom na spoločenský dôraz, ktorý bol na uvedenú petíciu kladený, ÚHK požiadal dňa
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16.12.2016 k danej veci o písomné stanovisko právny referát Mesta Dolný Kubín. Z tohto
stanoviska vyplynulo, že: 1. Z formálneho (gramatického) hľadiska nie je možné vykonať
opätovnú kontrolu petície, požadovanú uznesením MsZ, nakoľko nebola vykonaná žiadna
iná, predchádzajúca kontrola petície. Petícia bola iba prešetrená a vybavená – samotné
vybavenie a prešetrenie petície nebolo kontrolované. K tomuto formálnemu nedostatku
uznesenia došlo v dôsledku nesprávneho označenia správy o výsledku prešetrenia petície,
kedy názov predkladaného materiálu znel „Správa o výsledku kontroly petície „Zastavme
hazard!“. Správne označenie malo byť „Správa o výsledku prešetrenia a vybavenia petície
„Zastavme hazard!“ a nejednalo sa o kontrolu hlavného kontrolóra. MsZ na základe tohto
označenia navrhlo text uznesenia, v ktorom sa objavilo slovo „opätovne“, teda v zmysle
„ešte raz“, „opäť“, „znovu“... Z uvedeného dôvodu, pokiaľ MsZ Mesta Dolný Kubín bude
trvať na vykonaní kontroly vybavenia a prešetrenia predmetnej petície je potrebné
zmeniť, či zrušiť, resp. nanovo preformulovať uznesenie o kontrole vybavenia a
prešetrenia petície. Ako ďalej vyplýva zo stanoviska právneho referátu, takúto kontrolu
môže vykonať hlavný kontrolór mesta, avšak musí je vykonať osobne, nakoľko petíciu
vybavoval a prešetroval poverený zamestnanec ÚHK a nie je možné, aby kontroloval svoj
pracovný výkon sám. 2. Rozhodnutia a výklady Ústavného súdu SR vo veciach, v ktorých
rozhoduje podľa Čl. 125 Ústavy SR (tzv. konanie o súlade právnych predpisov) a Čl. 128
Ústavy SR (tzv. výklad ústavných zákonov) sa vyhlasujú spôsobom ustanoveným na
vyhlasovanie zákonov a sú všeobecne záväzné. V ostatných veciach, v ktorých Ústavnému
súdu prináleží podľa Ústavy Slovenskej republiky rozhodovať, sú jeho rozhodnutia
záväzné len pre účastníkov konania, teda všetky orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo
právnické osoby, ktorých sa týkajú. Súdne rozhodnutie alebo judikát totiž nie je
prameňom práva, avšak je zdrojom argumentačnej sily pre zabezpečenie ústavne súladnej
aplikácie a interpretácie právnych noriem.
Dňa 25.10.2016 bolo, s označením Ev. č. 29126, doručené ako štvrté podanie „Petícia za
riešenie prístupových ciest k záhradkárskym osadám“. Podanie obsahovalo 6 petičných
hárkov s údajmi 146 podporovateľov. Keďže petícia nespĺňala zákonom požadované
náležitostí, bola osoba, ktorá petíciu podala, vyzvaná, aby do 30 pracovných dní od
doručenia výzvy nedostatky odstránila. Keďže zistené nedostatky neboli v zákonom
stanovenej lehote osobou, ktorá petíciu podala odstránené, bola petícia v súlade so
zákonom odložená.
Rokovania mestského zastupiteľstva:
Dňa 25. februára 2016 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska
uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne s
nasledovným programom:
1. Organizačné otázky
a) Informatívna správa o podpisovej akcii za zachovanie činnosti MFK Dolný Kubín.
b) Schválenie poskytnutia dotácií na rok 2016.
c) Schválenie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Dolný
Kubín".
d) Návrh zmien členov mestských výborov a komisie verejného poriadku pri MsZ.
e) Interpelácie poslancov.
2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
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4. Vyhodnotenie aktivít Programového vyhlásenia Mesta Dolný Kubín na volebné obdobie
2015 – 2018 za rok 2015.
5. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.
1/2016.
6. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na
opakovaný nájom a zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.
7. Správa o výsledkoch kontroly.
8. Informatívna správa hlavného kontrolóra Mesta Dolný Kubín o kontrolnej činnosti za
rok 2015.
9. Správa o stave vybavovania sťažností o petícii občanov mesta za rok 2015.
10. Rôzne, záver rokovania.
Primátor Mgr. Matejov v úvode privítal všetkých prítomných, osobitne Mgr. Antona
Martvoňa, PhD., poslanca NR SR. Poďakoval sa mu za ústretovú spoluprácu a nezištnú
pomoc v prospech rozvoja mesta počas výkonu jeho poslaneckého mandátu. Mgr. Martvoň
uviedol, že výsledkom spolupráce bolo zachránenie veľkej investície v hodnote 4,5 mil.
eur, ktorá sa týkala rekultivácie skládky v Širokej. Mestu sa ju podarilo uskutočniť za
polovičnú cenu pri potrebnej kvalite. Ďalšou spoločnou vecou bola výzva, týkajúca sa
verejného osvetlenia, v ktorej mesto bolo tiež úspešné a projekt streetworkoutového
ihriska na ktorý mesto získalo dotáciu vo výške 20 tis. EUR. Aj keď končí ako poslanec NR,
bude mestu i naďalej nápomocný.
Veľkú diskusiu priniesla Informatívna správa o podpisovej akcii za zachovanie činnosti
Mestského futbalového klubu Dolný Kubín, ktorú predložil Ing. Švento, vedúci odboru
školstva, kultúry, mládeže a športu. Uviedol, že 26.1.2016 bol na mesto doručený list s
označením petícia za zachovanie činnosti MFK Dolný Kubín ktorého prílohou bolo 42
kusov podpisových hárkov. Podpisová akcia sa týkala zachovania činnosti MFK v
doterajšom rozsahu a úrovni, prispievaniu Mesta Dolný Kubín na činnosť MFK v rozsahu
primeranom súťažiam mužstiev MFK a rekonštrukcie letného štadióna s pomocou štátnej
dotácie s podmienkou transparentnosti jej použitia. Podpisové hárky podpísalo celkove
907 ľudí. Poslanci zobrali informatívnu správu na vedomie, rovnako ako aj diskusné
príspevky a názory poslancov mestského zastupiteľstva a občanov, ktoré odzneli k tomuto
bodu, avšak neschválili výzvu, aby kompetentní zo strany MFK a zo strany mesta hľadali
cestou rokovaní možnosť východiska z tejto krízovej situácie.
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozdelenie dotácií na rok 2016, ako aj projekt zníženia
energetickej náročnosti budovy mestského úradu z finančných prostriedkov ministerstva
životného prostredia.
Interpelácie poslancov:
Ján Briestenský: Žiadal o zriadenie osobitnej ikony na webovej stránke mesta, ktorá bude
odkazovať na aktuálne schválený územný plán mesta Dolný Kubín v mapovej forme s
možnosťou zväčšenia aj v textovej forme – teda s príslušnými schváleným regulatívmi na
dané územia.
Mgr. Ján Raclavský: 1. Plánuje mesto Dolný Kubín prevziať skládku priemyselného
odpadu vytvorenou spoločnosťou OFZ, a.s. v Širokej? Ak áno: a) má mesto vyčíslené
ekonomické dopady prevzatia enviromentálnej záťaže takéhoto prevzatia skládky po
ekonomickej činnosti súkromného subjektu? b) akým podielom sa bude na prípadnej
rekultivácii podieľať súkromná spoločnosť OFZ, a.s.? 2. V akom stave je realizácia
rekultivácie skládky komunálneho odpadu, aký rozsah prác je vykonaný a aký sa má ešte
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vykonať? Koľko finančných prostriedkov sa vysúťaženej spoločnosti zaplatí? 3. Aká je
vlastnícka štruktúra spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., s % podielom
jednotlivých vlastníkov? 4. Ako mesto Dolný Kubín postupuje pri uplatňovaní nárokov na
vzniknuté pohľadávky za nezaplatené nájomné bývanie? 5. Aký je vývoj celkového dlhu
mesta od roku 2010? Zverejniť jednotlivo každý úver mesta, jeho výšku a termín splatenia
a % plnenia splatnosti úveru.
Ing. Anton Krákorník: Žiadal v niektorom z ďalších vydaní novín Kubín opätovne vytlačiť
cestovný poriadok MHD
Michal Smolka: 1. Spýtal sa, či pohostinstvo Salamandra má povolenie na búracie práce, v
prípade ak áno, aké je odôvodnenie? Pokiaľ Mesto povolilo búracie práce a nie je tam
prístupová cesta, ako bude zabezpečený prístup? 2. Aká by bola finančná náročnosť
vlastnej oficiálnej stránky Mesta na sociálnych sieťach?
Diskusia sa rozvinula aj okolo žiadosti spoločnosti Pekárne a cukrárne RUSINA, s.r.o., o
zakúpenie 59 m2 mestského pozemku pod zrekonštruovanou cukrárňou Arkáda, ktoré
poslanci schválili.
Dňa 28. apríla 2016 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska
uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne. Program:
1. Organizačné otázky
a) Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Dolný Kubín na obdobie rokov 2016 2020
b) Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 125/2016 zo dňa 25.2.2016 – schválenie projektu
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Dolný Kubín“
c) Zmena v predmete činnosti spoločnosti TEHOS, s.r.o., Dolný Kubín
d) Stanovisko Mesta Dolný Kubín k zriadeniu Súkromnej materskej školy Montessori
Dolný Kubín
e) Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Dolný Kubín
2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín
3. Správa k návrhu na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na výber nájomcu
pre uzatvorenie nájomnej zmluvy
4. Záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2015 vrátane odborného stanoviska hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu
5. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.
2/2016
6.a) Návrh na refinancovanie komerčných úverov v Prima banka Slovensko, a.s.
b) Refinancovanie úverov spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. v Prima banka Slovensko, a.s.
a dobudovanie saunového sveta
7. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Dolný Kubín
8. Informatívna správa o výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP
9. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na
opakovaný nájom a zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu
10. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
11. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín za
rok 2015
12. Kontrola návrhov opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách
v roku 2015
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13. Stav verejného poriadku v meste Dolný Kubín, vyhodnotenie činnosti mestskej polície
za rok 2015
14. Rôzne, záver rokovania.
PhDr. Jozef Šimek, zástupca primátora mesta, predložil návrh na udelenie čestného
občianstva mesta Dolný Kubín rodákovi mesta p. Tiborovi Spitzovi, ktorý sa narodil v roku
1929. Vyrastal vo vojnovom období, mal neľahké detstvo. Prežil zaujímavý život, cez to
všetko, čím prešiel, sa nevzdával, tvrdo bojoval, vypracoval sa na vynálezcu, vedca v
sklárstve, neskôr maliara, sochára – keramika.
Interpelácie poslancov:
Ing. Heško: Interpeloval opätovne vo veci výrubu stromov a kríkov v m.č. Mokraď.
Peter Jonák: Žiadal o osadenie tabúľ „Zákaz fajčiť“ v blízkosti všetkých detských ihrísk,
škôlok a škôl v meste Dolný Kubín.
Mgr. Raclavský: 1. Zverejnenie majetkových priznaní verejných funkcionárov. 2. Doplniť
na web stránku mesta do zoznamu mestských firiem spoločnosť OVS, a.s., 3. Subjekty v
roku 2015 podporené mestskými spoločnosťami TEHOS, s.r.o., TS, s.r.o., Infoštúdio mesta
Dolný Kubín, s.r.o., OVS, a.s., a AQUA KUBÍN, s.r.o., 4. Zverejniť zoznam voľných bytov s
lokalitou a výškou nájomného na stránke mesta, 5. Stav príprav na I. etapu realizácie
statickej dopravy v Starom meste. 6. Stav vrátenia finančných prostriedkov určených na
rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia podľa uznesenia č. 101/2015.
Ing. Prílepok: 1. Oprava chodníka medzi ulicami Tulská a Gagarinova vrátane verejného
osvetlenia, 2. Žiadal iniciovať stretnutie s majiteľmi Medicentra na ulici Odbojárov za
účelom rozšírenia parkovania pre potreby klientov aj obyvateľov, 3. Možnosti
rekonštrukcie bežeckej trate pri bývalej ZŠ Nemocničná, 4. S okamžitou platnosťou sa
vzdal svojho členstva v mestskej rade a komisiách MsÚ. Uvedené pozície získal ako
nominant strany SIEŤ, a keďže už nie je členom uvedenej strany, bude v mestskom
zastupiteľstve pôsobiť ako nezávislý poslanec.
Michal Smolka: 1. Zoznam všetkých podaných žiadostí o získanie NFP za rok 2015 za
Mesto, 2. Dohoda o zriadení predkupného práva v prospech mesta ako súčasť zmluvy o
prevode mestských bytov, ako je evidované, kontrolované, či je možné dohodnúť
predkupné právo dlhšie ako 5 rokov, 3. Zoznam predaných mestských bytov za obdobie
od 1.1.2011, 4. Konkrétne kroky za účelom zabezpečenia kontroly a dodržiavania
parkovacieho systému v meste, 5. Výška platu (odmeny) vedúcich zamestnancov a
funkcionárov mesta a organizácií mesta za obdobie roku 2015, 6. Energetická úspora,
ktorú by mestu priniesli konkrétne investičné akcie.
Ing. Krákorník: Pýtal sa, aké kroky sa urobili v poskytovaní finančných príspevkov
zameraných na triedený odber, zber komunálnych odpadov, zhromaždenie biologicky
zlučiteľných odpadov a mechanickobiologické úpravy KO, 2. Spracovanie podkladov pre
čerpanie nórskych fondov, či ich chceme využiť a na čo, a ak nie, chce vedieť dôvod, 3.
Kadiaľ pôjde R3, 4. Tenisový športový klub Dolný Kubín 19.11.2015 predložil žiadosť o
predĺženie nájmu pozemku, doteraz nedostali žiadnu odpoveď, spýtal sa, čo bude ďalej s
touto nájomnou zmluvou.
Ing. Poracká: 1. Výsledky právnej analýzy zmluvy o nájme nebytových priestorov v
budove súp. č. 1160 (bývalá výmenníková stanica VS7) spracovanej spoločnosťou Tehos,
s.r.o., 2. Aktuálny stav spätného odkúpenia pozemku pri zimnom štadióne od MUDr.
Kršáka s manželkou, 3. Požiadala v horizonte 2-3 rokov realizovať modernizáciu a opravu
Domu smútku.
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Ing. David: Dotazoval sa akým spôsobom sú prerozdeľované náklady na energie na letnom
štadióne medzi jednotlivých nájomníkov, chcel by vidieť údaje o jednotlivých spotrebách
a nákladoch za roky 2014, 2015.
Dňa 25. mája 2016 o 14.00 hod. sa v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v
Dolnom Kubíne uskutočnilo rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín
mimo plánu práce, s asledovným programom:
1. Organizačné otázky - Termínovník zasadnutí orgánov mesta na II. polrok 2016
2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom
3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta
4. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.
3/2016
5. Zmluva o poskytnutí dotácie
6. Rôzne, záver rokovania.
V rámci tretej zmeny rozpočtu v kalendárnom roku sa diskusia rozvinula ohľadom
príspevku Mesta v sume 94 tis. EUR na rekonštrukciu komunikácie v mestskej časti
Beňova Lehota, ktorú v rámci projektu realizoval Spolok bývalých urbarialistov obce
Veľký Bysterec. Príspevok bol nakoniec schválený, aj keď na mestskej rade sa hovorilo o
sume 40 tis. EUR. V rámci zmeny rozpočtu bol schválený aj nákup triedičky a počítačky
mincí v sume 3 tis. EUR, zariadenia potrebného k prepočítavaniu hotovosti v rámci
plánovaného spustenia parkovacieho systému mesta.
Dňa 30. júna 2016 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska
uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne s
nasledovným programom:
1. Organizačné otázky
a) Informácia o vydaní organizačného poriadku Mestského úradu Dolný Kubín
b) Návrh na zrušenie uznesení.
c) Návrh na vyradenie parkoviska na ul. Gäceľská cesta (pri reštaurácii Koliba) z režimu
plateného parkovania.
d) Návrh na schválenie konateľa Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
e) Návrh zmien členov Mestskej rady a členov Komisie pre financovanie a rozpočet.
f) Interpelácie poslancov.
2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
3. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov v meste Dolný
Kubín.
5. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.
4/2016.
6. a) Správa o hospodárení spol. AQUA KUBÍN, s.r.o. za rok 2015
b) Správa o hospodárení spol. TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín za rok 2015.
c) Informácia o výsledkoch hospodárenia spol. za rok 2015 - Infoštúdio mesta Dolný
Kubín, s.r.o.
d) Účtovná závierka spoločnosti TS, s.r.o. Dolný Kubín a rozdelenie účtovného zisku za rok
2015.
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7. Výročná správa a konsoliovaná výročná správa Mesta Dolný Kubín za rok 2015.
8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti.
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.
10. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na
opakovaný nájom a zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.
11. Diskusia, záver rokovania.
V rámci organizačných otázok rezonoval nedávno zavedený systém spoplatnenia
parkovania v centre mesta a s tým súvisiaci pokles tržieb prevádzok podnikateľov na
Hviezdoslavovom námestí. Nebol schválený poslanecký návrh na zaradenie parkoviska
pri daňovom úrade do režimu zvýhodneného krátkodobého parkovania s prvou hodinou
zadarmo. Rovnako nebolo schválené vyradenie parkoviska na Geceľskej ulici pri penzióne
Koliba z režimu plateného parkovania. Mestské zastupiteľstvo neschválilo zmeny,
súvisiace so vzdaním sa členstva poslanca Ing. Prílepka v mestskej rade a komisii pre
financovanie a rozpočet.
Interpelácie poslancov:
J. Briestenský: Navrhol zaoberať sa požiadavkami v súvislosti s reguláciou statickej
dopravy na septembrovom mestskom zastupiteľstve.
Mgr. Lakoštík: 1. Stav rekonštrukcie futbalového štadióna, 2. Zavesenie bystereckej lávky
po rekonštrukcii.
Mgr. Raclavský: 1. Požiadal o zoznam súkromných trávnatých plôch kosených Mestom, 2.
Zverejnenie parkovacieho poriadku na mestskom webe, 3. Zverejňovanie majetkových
priznaní na webe mesta, 4. Informovať o činnosti v bývalom areáli OFZ Istebné v súvislosti
so spaľovaním v kotline, 5. Súlad stavby domu na ulici ČSA s ÚPN mesta, 6. zverejnenie
výročnej správy o hospodárení OVS, a.s.
P. Jonák: Kosenie na ul. Bysterecká v roku 2016.
Ing. Prílepok: 1. Zoznam vydaných služobných parkovacích kariet a stretnutia
zorganizované pred zavedením statickej dopravy, 2. kroky potrebné k zriadeniu
poslaneckej kancelárie na mestskom úrade, 3. zoznam záhradkárskych osád v meste a
daní z nich plynúcich, 4. kedy poslanci dostanú podklady k rozpočtu na rok 2017.
Ing. Poracká: opakovane upozornila na problematiku kosenia a odvozu pokosenej trávy.
Mgr. Dráb: prevádzkové a mzdové náklady na jedno dieťa MŠ Záskalie.
M. Smolka: 1. Zoznam prenajatých mestských nebytových priestorov, 2. Spôsob
poskytnutia dotácie urbáru ako spoluúčasti na eurofondoch, 3. Platy a odmeny vedúcich
zamestnancov Mesta na mestskom webe, 4. Prenájom ihriska s umelou trávou zo strany
Mesta - počet hodín denne a hodiny pre verejnosť, 5. Dohoda futbalových klubov Dolný
Kubín a Ružomberok ohľadom hradenia nákladov za štart ružomberských futbalistov za
MFK Dolný Kubín, 6. Kde pôjde 170 tis. EUR za predaj škôlky na ul. Lucenkovej, 7. Zmeny
na stavebnom odbore, 8. Zoznam prípadov riešených právnou kanceláriou, ktorú mesto
platí, za rok 2015, 9. Zverejňovanie zápisníc z mestskej rady na mestskom webe, 10. Plán
kosenia na rok 2016, 11. Predloženie zápisnice z mestskej rady zo dňa 18.5.2016.
Diskusia prebiehala k prenájmu tenisových kurtov Tenisovému športovému klubu za
200,- EUR ročne, ale tiež k návrhu poslanca J. Briestenského presunúť 50 tis. EUR z
územného plánovania na vybudovanie nového multifunkčného ihriska na Kňažej a k
podpore športu v sume 15 tis. EUR. V rámci diskusie občan J. Šimún informoval o situácii s
plánovanou skládkou komunálneho odpadu na telese bývalej skládky OFZ, a.s.
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Dňa 29. septembra 2016 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho
strediska uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne.
Program:
1. Organizačné otázky.
a) Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ Petra Michala
Bohúňa, Matúškova 1632/5, Dolný Kubín.
b) Návrh na vystúpenie Mesta Dolný Kubín zo Spoločného obecného úradu.
c) Informácia o vydaní organizačného poriadku Mestského úradu Dolný Kubín.
d) Interpelácie poslancov.
2. Správa o výsledku kontrol.
3. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
4. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
5. Správa o tvorbe a čerpaní rozpočtu Mesta Dolný Kubín za I. polrok 2016
a monitorovacia správa – programový rozpočet za I. polrok 2016.
6. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.
5/2016.
7. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa ŠZ, zriadených na území mesta Dolný Kubín.
8. 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.
9. Návrh VZN o poskytovaní dotácií.
10. Návrh VZN, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach v Meste Dolný Kubín.
11. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok príležitostných trhov MsKS v Meste
Dolný Kubín.
12. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na
opakovaný nájom a zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.
13. Diskusia, záver rokovania.
Poslanci schválili návrh na vystúpenie mesta zo Spoločného obecného úradu - stavebného,
od tohto kroku Mesto očakáva predovšetkým získanie úplnej kontroly nad
zabezpečovaním úloh stavebného úradu ako preneseného výkonu štátnej správy. Mestské
zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh na zmenu rozpočtu, ktorý sa týkal úpravy platov
pedagogických zamestnancov. Celkovo sa v rozpočte mesta navýšili finančné prostriedky
na mzdy o viac ako 42 000,- EUR. Nové Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní
dotácií neobmedzuje maximálnu výšku dotácií na činnosť, ale maximálnu výšku dotácie
na činnosť pre jedného žiadateľa stanovuje na maximálne 40 % z celkovej výšky dotácií
na činnosť v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok.
Interpelácie poslancov:
Mgr. Lakoštík: 1. Opatrenia proti obťažovaniu obyvateľov na ul. Lucenkovej, 2. Polepenie
vozidiel Mesta názvom a erbom, 3. Sfunkčnenie zvonice na Bysterci.
M. Smolka: 1. Kto vypracoval zmluvu s Kršákovcami (predaj pozemku), 2. Dane z lokality
Kubínska Hoľa ročne, 3. Rozpis projektovej dokumentácie Žihadielko, 4. Billboard v areáli
skládky Široká - zmluva, 5. Cena za prenajaté nebytové priestory Mesta, 6. Plnenie
26

súdneho rozhodnutia TEHOS, s.r.o., vs. Ing. Milan Ďaďo, 7. Kroky potrebné k zverejneniu
platov vedúcich zamestnancov Mesta na webovej stránke Mesta, 8. Kroky potrebné k
zverejneniu zápisníc mestských rád na webovej stránke Mesta, 9. Kto umožnil využívať
letný štadión MFK Ružomberok?, 10. Spôsob odpovedí kancelárie primátora mesta na
interpelácie poslancov.
Dňa 24. novembra 2016 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho
strediska uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne s
nasledovným programom:
1. Organizačné otázky – návrh na doplnenie člena mestskej rady, zmenu členov komisie
pre financovanie a rozpočet a mestských výborov.
2. Správa o výsledku kontrol.
3. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
4. Správa k návrhu na schválenie nájmov majetku mesta.
5. Návrh VZN o sociálnej pomoci, sociálnych službách, sociálnom bývaní a určení sumy
úhrady za sociálne služby a sociálne bývanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný
Kubín.
6. a) Oprava zrejmej nesprávnosti vo VZN Mesta Dolný Kubín č. 4/2013, ktorým sa
v súlade so zmenami a doplnkami č. 3 Územného plánu mesta Dolný Kubín mení a dopĺňa
VZN Mesta Dolný Kubín č. 8/2004 o záväzných častiach Územného plánu mesta Dolný
Kubín.
b) Oprava zrejmej nesprávnosti vo VZN Mesta Dolný Kubín č. 6/2014, ktorým sa v súlade
so zmenami a doplnkami č. 2 Územného plánu mesta Dolný Kubín mení a dopĺňa VZN
Mesta Dolný Kubín č. 8/2004 o záväzných častiach Územného plánu mesta Dolný Kubín.
7. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 rozpočtovým opatrením
č.6/2016.
8. Informatívna správa o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dolný Kubín za školský rok 2015/2016.
9. Interpelácie poslancov, rôzne, záver rokovania.
V rámci rokovania o doplnení mestskej rady poslanci neschválili poslanecký návrh na jej
doplnenie o M. Smolku, prešiel materiál v predloženom znení, mestská rada bola doplnená
o Mgr. Vajduláka. V správe o výsledkoch kontroly hlavný kontrolór Ing. Florek informoval
o podaných petíciách - petícii za zmenu dopravného značenia medzi ulicami MDD a
Bohúňova a petícii za riešenie prístupových ciest k záhradkárskym osadám, keď obidve
nespĺňali formálne náležitosti. V súčasnosti preverujú náležitosti petície k zastaveniu
hazardu v meste. Diskusiu vyvolala kontrola dotácie autobusovému dopravcovi ARRIVA
Liorbus, a.s., Ružomberok, kde hlavný kontrolór konštatoval, že Mesto v roku 2015
nevyužilo možnosť kontroly dopravcu a nevenovalo pozornosť tejto činnosti, čím nebol
dodržaný zákon o finančnej kontrole. Ing. Kosmeľ v reakcii uviedol, že ARRIVA Liorbus
Mestu nefakturuje kilometre, ale oprávnené náklady, ktoré vykoná vo verejnom záujme. Z
podkladov nie je možné zistiť, či sú oprávnené náklady vyúčtované podľa schválenej
metodiky, navrhol vytvoriť tím, ktorý by takúto kontrolu transferu zrealizoval. Poslanci
neschválili predaj pozemkov v lokalite Kubínske terasy ako predzáhradky individuálnym
záujemcom. V rámci zmeny rozpočtu poslanec Ing. David vyslovil pripomienku, že nie je
šťastné, keď je takýto bod predmetom každého mestského zastupiteľstva. Poslanci
kritizovali aj skutočnosť, že Mesto Dolný Kubín odovzdalo ZUŠ I. Ballu dar k výročiu školy
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(koncertné krídlo za 13 tis. EUR) pred tým, ako bol nákup schválený mestským
zastupiteľstvom.
Interpelácie poslancov:
Ing. Krákorník: Požiadavka občana Ing. Mišalu na označenie cesty k Pamätníku
slovenského cyrilo-metodslého kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych skalách.
Mgr. Raclavský: 1. Zverejnenie informácie, z akých finančných prostriedkov bola
poskytnutá finančná dotácia MFK Dolný Kubín v sume 4 900,- EUR, 2. Zverejniť odborné
posudky havarijného stavu kolonádového mosta.
M. Smolka: 1. Kto rozhodol o zlegalizovaní oporného múru na ulici Nad brehmi, aká bola
vyrubená pokuta, 2. Informoval sa, či je správne vyjadrenie právnika, ktoré predniesol, o
zverejňovaní platov a odmien vedúcich zamestnancov Mesta na webovej stránke Mesta, 3.
Aké výzvy vyšli na energetickú úsporu škôlok a do ktorých sa Mesto zapojilo, aká bude
suma vyčlenená na spolufinancovanie fondov v roku 2017?, 4. Aké konkrétne
rekonštrukčné práce budú realizované na futbalovom štadióne za sumu schválenú
zastupiteľstvom?, 5. Žiadal kópiu vyhlásenia kolonádového mostu za havarijný stav,
informáciu o životnosti šindľa, 6. Ako je možné, že podľa odpovede na interpeláciu
spoločnosť Tehos aj Ing. Ďaďa v spore zastupoval rovnaký právnik?, 7. Napriek prísľubu
primátora neboli až na odbor sociálnych vecí poslanci prizývaní k tvorbe rozpočtu.
Mgr. Lakoštík: 1. Chcel vedieť, aké sú podmienky pre zvýšenie počtu kamier
monitorujúcich mesto, napr. okolie MsKS a obidva katolícke kostoly, 2. Poukázal na zlý
stav historického cintorína, 3. Spýtal sa, či interpelácie budú od tohto zastupiteľstva na
konci programu rokovania.
Ing. Prílepok: 1. Spýtal sa na možnosť zjednotenia verejného osvetlenia historického
cintorína, 2. Požiadal o informácie k rozhodnutiu vymeniť šindeľ na kolonádovom moste,
k zisteniam počas výmeny, k naloženiu s pôvodným šindľom, 3. Informoval sa, či nedošlo
k zmareniu investície pri zaobstarávaní projektovej dokumentácie výstavby Žihadielka, 4.
Konštatoval, že väčšina poslancov je vopred dohodnutá na spôsobe hlasovania, preto
oficiálne oslovil ZMOS, aby mu ozrejmili možnosti, čo s tým. Pokiaľ to takto bude
pokračovať ďalej, bude mestská rada i zastupiteľstvá zbytočné.
Dňa 15. decembra 2016 sa od 14:00 hod. v estrádnej sále Mestského kultúrneho
strediska uskutočnilo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne.
Program:
1. Organizačné otázky.
a) Termínovník zasadnutí orgánov mesta na I. polrok 2017.
b) Interpelácie poslancov.
2. Správa k návrhu na schválenie nakladania s majetkom.
3. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.
7/2016.
4. Návrh programového rozpočtu Mesta Dolný Kubín na rok 2017 a na roky 2018 – 2019 a
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k programovému rozpočtu.
5. Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území mesta Dolný Kubín pre rok 2017.
6. Návrh na vyradenie majetku.
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7. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú podmienky na
opakovaný nájom, zoznam novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu a zoznam
žiadateľov navrhnutých na presťahovanie.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
9. Výsledok kontroly petície „Zastavme hazard!“
10. Diskusia, záver rokovania.
Hlavným bodom rokovania bol programový rozpočet Mesta na rok 2017. Ing. Paušlyová
pri jeho predstavení poukázala na povinnosť zahrnutia úpravy platov, ale tiež veľkého
rozsahu zapojenia kapitálových výdavkov. Viacerí poslanci kritizovali proces prípravy
rozpočtu. Hlavný kontrolór Ing. Florek informoval o výsledku kontroly petície "Zastavme
hazard!", keď po kontrole petičných hárkov chýbalo 140 hlasov k tomu, aby mestské
zastupiteľstvo mohlo rokovať o VZN za zákaz prevádzkovania hazardných hier na území
mesta. Vystúpili aj zástupcovia petičného výboru. JUDr. Chromík poukázal na skutočnosť,
že Ústavný súd v minulosti rozhodol, že pokiaľ je z údajov o osobe na petičnom hárku
nesporné, že ide o existujúcu a identifikovateľnú osobu, je podpis platný. Povedal tiež, že
občania sa majú na narúšania verejného poriadku sťažovať, nie ho preukazovať. Požiadal,
aby k tomuto bodu rokovania nebolo prijímané uznesenie a počkalo sa na opätovný
výsledok kontroly, aby sa nevytvoril precedens, že o petícii už bolo rozhodnuté. Potom by
bolo potrebné riešiť ďalšiu petíciu. Poslanci hlasovaním zobrali správu o výsledku
kontroly na vedomie.
Interpelácie poslancov:
Ing. Prílepok: 1. Požiadal o rozsvietenie historického cintorína počas zimných mesiacov, 2.
Bolo by možné zjednotiť osvetlenie na historickom cintoríne pôvodným osvetlením z
Hviezdoslavovho námestia?, 3. Ako bolo s týmito lampami naložené?, 4. Požiadal o
zasielanie zápisníc z mestskej rady mailom všetkým poslancom, 5. Spýtal sa, či sa
odovzdanie poukazu na nákup klavírneho krídla pre ZUŠ I. Ballu viceprimátorom
uskutočnilo na príkaz primátora mesta, 6. Prečo o tomto kroku neboli informovaní
poslanci vopred, ale až následne?, 7. Nevytvára takýto spôsob obdarovania poukazom
pred samotným prejednávaním rozpočtu nátlak na poslancov?
Mgr. Raclavský: 1. V akom stave je príprava a schvaľovanie koncepcie rozvoja športu v
mestskom zastupiteľstve, 2. Na základe akých kritérií vedenie mesta rozhoduje o tom,
ktoré žiadosti, návrhy, ponuky od občanov, občianskych združení či športových klubov
budú predmetom pracovnej náplne jednotlivých zamestnancov mestského úradu?
M. Smolka: 1. Žiadal zverejniť kópiu projektovej dokumentácie ihriska Žihadielko
vypracovanú Ing. arch. Šutvajom, 2. Informoval sa, či spoločnosť Tehos v
predchádzajúcich mesiacoch prehrala nejaký súdny spor, 3. Pýtal sa, či Mesto od 7.1.2014
nič neobstarávalo, alebo či nedošlo k porušeniu zákona, keď na webovej stránke Mesta nie
je v sekcii verejného obstarávania od tohto dátumu žiadna informácia, 4. Informoval sa, či
nedošlo k skresleniu hospodárskeho výsledku spoločnosti Technické služby, keď z
vyjadrenia jej konateľa pri bilboarde v areáli skládky komunálneho odpadu v Širokej
nešlo o peňažné, ale o nefinančné plnenie, 5. Žiadal zverejniť kópiu celej zmluvy, ktorú vo
veci predmetného bilboardu uzatvorili Technické služby s M. Vlžákovou z Hruštína, 6.
Mesto Dolný Kubín oznámilo 10.11.2016 začatie územného konania stavby "Rekreačné
chaty Kubínska Hoľa - Podtarníkovo". Je táto výstavba v súlade s územným plánom, keď
sa mu zdá, že ide o neprimerane hustú zástavbu, a prečo o tomto nebola informovaná
komisia výstavby?, 7. Pýtal sa, prečo bol primátor na minulom mestskom zastupiteľstve
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radšej sobášiť, keď sa prejednávala voľba člena mestskej rady? Sú interpelácie
dôležitejšie, keď boli preložené na koniec rokovania?
P. Jonák: Žiadal o zabezpečenie osvetlenia prechodu pre chodcov - ulica Zochova smerom
ku kruhovému objazdu na most v smere Veľký Bysterec na križovatke s ulicou Timravina Zochova.
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2. Verejno-spoločenský život a bezpečnosť
Správu s názvom "Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2016"
predniesol náčelník mestskej polície Mgr. Peter Uhrina na rokovaní Mestského
zastupiteľstva mesta Dolný Kubín dňa 27. apríla 2017.
Mestská polícia Dolný Kubín (ďalej len MsP) ako poriadkový útvar zriadený Mestom
Dolný Kubín plnila úlohy vo viacerých oblastiach. Pri zabezpečovaní verejného poriadku
v meste, ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných
verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach sa jej činnosť zameriavala
hlavne na ochranu pred vandalizmom, porušovaním verejného poriadku, znečisťovaním
verejných priestranstiev, poškodzovaním verejnoprospešných zariadení, verejnej zelene,
na riešenie problémov v statickej doprave pri parkovaní vozidiel, pri vjazdoch vozidiel,
zastavení a státí na miestach, kde to nie je povolené. Pozornosť bola venovaná kultúrnym
a cirkevným inštitúciám, nakoľko sa vyskytol prípad poškodenia kríža pri katolíckom
farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Zvýšená pozornosť bola venovaná aj lokalite
Kňažia, kde sa vyskytli na sklonku roku 2016 opakovane krádeže vencov a kytíc z nových
hrobových miest zosnulých.
Zásadnou zmenou v rámci mesta Dolný Kubín boli činnosti spojené so zavedením
plateného parkovania od 1. júna 2016. Inštalovaných bolo 11 parkovacích automatov, ako
aj možnosť uhrádzať parkovné aj SMS správami prostredníctvom mobilných telefónov.
Opakovane sa na platenom parkovisku pri penzióne Koliba vyskytli prípady, že niektoré
autoškoly vykonávali jazdy v rámci prípravy na získanie vodičského oprávnenia. K
náprave došlo po písomnom upozornení dotknutých prevádzok. Často bolo riešené
porušenie zastavenia a státia na miestach, kde to nie je povolené, hlavne v areáli
nemocnice na sídlisku Brezovec. Vzhľadom na personálny stav sa príliš uspokojivo
nedarilo maximalizovať počet peších hliadok práve v súvislosti so zvýšenou kontrolou
plateného parkovania.
Majetok občanov a mesta bol chránený kontrolami objektov a priestorov, pričom sa
jednalo v prevažnej miere o detské ihriská, športoviská, areály základných a materských
škôl, dopravné ihrisko, garážové osady, rekreačné zariadenia, ale tiež objekty slúžiace na
podnikateľské účely, inštitúcie a miesta, kde sa zdržiavali bezdomovci a asociáli.
Hviezdoslavovo námestie bolo monitorované bezpečnostným kamerovým systémom a
priamo fyzicky smerovaním hliadok do tejto časti. Kontrola bola zameraná na priľahlé
prevádzky, na Oravskú galériu a mobiliár námestia a dopravné značenie.
Vážne nedostatky pretrvávali pri ukladaní a separovaní odpadu, komunálneho aj
veľkoobjemového, pričom neustále dochádzalo k ukladaniu takéhoto odpadu mimo
zberných nádob. Opakovane sa vyskytli prípady ukladania odpadu v lokalite Beňovej
Lehoty, určenej pre chatárov. Tu bola opakovane inštalovaná fotopasca, prostredníctvom
ktorej sa podarilo zachytiť niekoľkých previnilcov. Ďalšími monitorovanými a
kontrolovanými lokalitami boli ul. J. Ťatliaka a ul. Dukelských hrdinov. Obyvatelia hlavne
na sídliskách Brezovec a Banisko a na ul. Hollého opakovane vykladali veľkoobjemový
dopad, často len niekoľko dní po riadnom zbere takéhoto odpadu, ktoré mesto
obyvateľom zabezpečuje. Vlastnou činnosťou ale tiež na základe pokynu primátora mesta
a za pomoci odboru výstavby boli mestskou políciou preverované a dozorované
oznámenia o búracích prácach, drobných stavbách a podobne.
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Závažnými problémami, ktoré monitorovala mestská polícia, bola stavba, u ktorej investor
nedodržal schválený projekt a vystaval budovu o jedno poschodie vyššiu, ako aj konanie
jedného z obyvateľov, ktorý zabral aj časť pozemku s cestou, patriaceho Mestu Dolný
Kubín. Činnosť mestskej polície potvrdila aj podnet voči súkromnej autoumývarni na
sídlisku Brezovec, kde boli na trávnatú plochu vedľa autoumývárne odvádzané kaly z tejto
autoumývárne ako nebezpečný odpad. Na základe výzvy majiteľ zjednal nápravu. Ďalším
riešeným prehreškom voči zákonu o odpadoch bolo likvidovanie strešnej „azbestovej“
krytiny objektu na Hviezdoslavovom námestí stavebnými robotníkmi bez potrebného
oprávnenia mimo špecializovanej firmy a presne stanovených postupov.
Počas roku 2016 bolo zaregistrovaných niekoľko prípadov žobrania. Na území mesta boli
zaevidované aj osoby, ktoré budili pozornosť konaním, ktoré smerovalo k ich obohateniu
sa a podvodom na dôverčivých občanoch. Išlo zväčša o "obchodníkov", ktorí ponúkali
rôzne kuchynské potreby za podozrivo nízke ceny, ktorí navyše nemali v mnohých
prípadoch na takúto činnosť povolenie a živnosť.
V júli 2016 pribudlo na sídlisku Brezovec detského ihrisko „Žihadielko“, ktoré postavila
spoločnosť Lidl na základe internetového hlasovania. Ihrisko bolo jedným z miest, ktorým
bola venovaná zvýšená pozornosť mestskej polície, predovšetkým pre možné
poškodzovanie jeho prvkov, plochy a vybavenia.
Prostredníctvom aplikácie CITY MONITOR bolo na základe podnetov občanov mestskou
políciou riešených v roku 2016 celkom 38 podnetov, z toho 8x osvetlenie, 6x dopravné
značenie, 5x odpad, 2x čierne skládky a 17x iné príčiny. Všetky nahlásené podnety boli v
danom roku vybavené.
Mestská polícia monitorovala aj problém zavedenia súkromného plateného parkovania na
pozemku v bezprostrednej blízkosti železničnej stanice, čo skomplikovalo situáciu hlavne
návštevníkom priľahlého reštauračného zariadenia. Kompromis sa našiel až na
rokovaniach Mesta Dolný Kubín so spoločnosťou ARRIVA a konateľom tejto súkromnej
spoločnosti.
V meste bolo úmyselne spôsobených viacero požiarov kontajnerov na separovaný zber,
zväčša na sídlisku Bysterec. Vyhodnotením záberov z bezpečnostnej kamery umiestnenej
na vstupe do jedného z bytových domov sa podarilo podozrivú osobu odhaliť, pričom sa k
požiarom kontajnerov priznala. Tri požiare boli neznámymi páchateľmi založené na
rekreačných chatách v lokalite Kubínskej hole, tieto v rámci svojich kompetencií riešila
štátna polícia.
Jednou z činností mestskej polície bolo aj v sledovanom roku potvrdzovanie tlačív žiadostí
o nájomné bývanie v mestských nájomných bytoch. Žiadatelia museli preukázať, že počas
nájomného vzťahu nenarúšali občianske spolunažívanie a verejný poriadok. Mestská
polícia tiež finančnému odboru týždenne zasielala hlásenia o protiprávnom konaní
nájomníkov, ktoré boli podkladom pre obnovu nájomných zmlúv užívateľov mestských
bytov.
Mestská polícia monitorovala lokality, v ktorých mohlo dochádzať k porušeniu zákazu
požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15
rokov alebo mladistvou do 18 rokov. Išlo hlavne o miesta, kde sa zdržiava mládež,
odľahlejšie časti mesta a vytipované podniky a prevádzky, v ktorých sa podáva alkohol,
teda hlavne bary, reštaurácie a kaviarne. Hlavne počas víkendov a v období školských
prázdnin boli realizované kontroly zamerané na požívanie alkoholických nápojov detí a
mládeže. Celkovo bolo zistených 18 prípadov. V rámci spolupráce boli vykonané 2 akcie s
príslušníkmi OO PZ Dolnom Kubíne, do kontroly sa aktívne zapájali aj pracovníci odboru
sociálnej kurately ÚPSVaR v Dolnom Kubíne.
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V rámci zabezpečovania verejného poriadku pri organizovaní verejných
telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí medzi najväčšie akcie
patrili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, Fašiangy v Dolnom Kubíne, Tanečný
Kubín, Dni mesta a XXXV. Kubínsky jarmok, Katarínske trhy, Vianočné trhy a Vianočný
jarmok ľudových remesiel, Veľkonočné trhy, Hviezdoslavov Kubín, Oslavy SNP, 71.
výročie oslobodenia mesta Dolný Kubín, Od Tatier k Dunaju na bicykli so sklerózou
multiplex, Slávnostné otvorenie ihriska "Žihadielko", Oslavy Silvestra, Súťaž v jazde
zručnosti na bicykloch v rámci Európskeho týždňa mobility, návšteva ministra dopravy či
organizácia dopravy, parkovania a dohľad nad verejným poriadkom v rámci Konferencie
„Komunitné sociálne služby“. Náčelník a ďalší príslušník MsP sa 21. septembra 2016
zúčastnili na spoločnej akcii pre deti I. stupňa základných škôl a materských škôl z
Dolného Kubína, prezentovanej zložkami integrovaného záchranného systému. Jednotlivé
zložky predviedli svoju výbavu, výstroj a výzbroj vrátane ukážok práce psovoda a hasenia
horiaceho vozidla príslušníkmi HaZZ. Mestská polícia realizovala aj dohľad nad verejným
poriadkom pri hokejových zápasoch v okolí zimného štadióna. Z ďalších športových
podujatí väčšieho významu: IX. ročník Oravského cyklomaratónu, Cyklisti VIA MAGNA, 37.
Zraz cykloturistov KST, akcia Mesta Dolný Kubín a MsP Dolný Kubín „Na bicykli
bezpečne“, či akcia pre deti na detskom dopravnom ihrisku v rámci Európskeho týždňa
mobility. Počas uvedených podujatí a akcií nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam.
Spolupráca mestskej polície s inými orgánmi: Mestská polícia Dolný Kubín intenzívne
spolupracovala takmer s organizačnými útvarmi mestského úradu, s Okresným
riaditeľstvom PZ, Obvodným oddelením PZ a Okresným dopravným inšpektorátom PZ v
Dolnom Kubíne, Okresným úradom v Dolnom Kubíne. Na základe uzatvorenej zmluvy o
vzájomnej spolupráci medzi Krajským riaditeľstvom PZ v Žiline a Mestom Dolný Kubín
prebiehala ďalej vzájomná spolupráca a pomoc na báze koordinácie rôznych kultúrnych,
spoločenských, športových a iných podujatí konaných v meste Dolný Kubín. Príslušníci
MsP boli často nápomocní kriminálnej polícii ako nezúčastnené osoby pri úkonoch, akými
boli zväčša domové prehliadky, osobné prehliadky osôb a podobne. Štátna polícia v rámci
svojich možností poskytla sily hlavne pri kontrole detí a mládeže zameranej na možné
požívanie alkoholických nápojov a tiež pri riešení vážnejších zákrokov. V spolupráci s
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru sa uskutočnil výcvik mestských policajtov k
tematike pasívneho odporu páchateľa, zakladania pút, kontroly a eskorty osôb vo vozidle.
Komisia verejného poriadku, ktorej členmi sú aj poslanci MsZ, v roku 2016 zasadala
celkom 3x. Predmetom zasadnutí bola problematika kontroly spoplatneného parkovania,
rozpočet mestskej polície na rok 2017 a eliminovanie hazardu v Dolnom Kubíne na
základe petície občanov Dolného Kubína s názvom "Zastavme hazard!". Uvedené
zasadnutie sa konalo na pôde MsÚ v Dolnom Kubíne, konkrétne dňa 12. decembra 2016 a
podstatnými rokujúcimi boli: hlavný kontrolór Mesta Dolný Kubín Ing. Peter Florek,
kontrolór Ing. Tomáš Chovanec a z petičného výboru pán Šoch.
Mestské výbory a tiež rada seniorov riešili spolu s mestskou políciu čiastkové problémy
týkajúce sa bežného života občanov mesta, no aj závažnejšieho charakteru. Priamou
účasťou na základe pozvania prispel k riešeniu problematiky aj náčelník Mestskej polície
Mgr. Peter Uhrina, ktorý sa zúčastnil zasadnutí MsV Brezovec a MsV časti Veľký Bysterec.
V rámci úloh uložených primátorom mesta boli spracovávané pravidelné týždenné
monitorovacie správy ohľadom diania v nájomných bytových domoch.
Spolupráca s Technickými službami, s.r.o., sa týkala hlavne čistenia mesta, vývozu odpadu
a úpravy zelene. V roku 2016 bola spolupráca zameraná na problémy pri zbere
komunálneho a separovaného odpadu, zvlášť na sídliskách, nakoľko mnohí z vodičov
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parkovali svoje osobné motorové vozidlá priamo pri nádobách a kontajneroch, čím bránili
realizácii zberu odpadu pracovníkmi TS.
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Dolnom Kubíne tiež aktívne
spolupracovala s mestskou políciou hlavne v oblasti nájdených kadáverov zvierat, ich
odstraňovania a následného odovzdávania v ústave na likvidáciu. Osobitným problémom
bol kadáver uhynnutej cca 200 kg jalovice nájdenej na pozemku patriacom Mestu Dolný
Kubín v časti Záskalie. Keďže zviera malo odstránenú ušnú známku, nepodarilo sa zistiť
majiteľa. Mestská polícia zabezpečila zvoz kadáveru na jeho likvidáciu spoločnosťou
Asanácia, s.r.o.
Vyčlenení dvaja mestskí policajti v roku 2016 realizovali aktivity v oblasti prevencie
kriminality smerované hlavne k deťom a mládeži a pomoci seniorom na území mesta
Dolný Kubín. Maximálne úsilie bolo vyvíjané hlavne v rámci spolupráce s materskými,
základnými a strednými školami. Spolupráca spočívala hlavne v preventívnych akciách –
prednáškach, besedách a školeniach so žiakmi na rôzne témy, týkajúce sa bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky, oprávneniam a úlohám mestskej polície, návykovým látkam,
násiliu v rodine, šikanovaniu a ďalším.
V snahe o elimináciu sociálno-patologických javov detí a mládeže v meste sa v
sledovanom roku začala spolupráca s neziskovou organizáciou KIC EDUKOS Dolný Kubín.
Na strednej odbornej škole ZEMKO sa v marci 2016 uskutočnila prednáška o zákone o
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, o fajčení a užívaní drog.
Mestská polícia má zriadené pracovisko chránenej dielne na sledovanie výstupov
bezpečnostného kamerového systému. V nepretržitej prevádzke v nej bolo
zamestnaných 6 pracovníkov so zdravotným postihnutím. Zamestnanci odovzdávali
zistenia z jednotlivých kamier hliadkam, ktoré prijímajú potrebné opatrenia na riešenie
vzniknutých situácií (dopravné priestupky, narúšanie verejného poriadku, poškodzovanie
majetku a pod.). Okrem tejto činnosti zamestnanci zabezpečujú aj komunikáciu medzi
stálou službou MsP a príslušníkmi MsP po prijatí telefonických alebo osobných žiadostí,
podnetov, poznatkov a informácií, hlavne v čase, keď nemajú službu príslušníci mestskej
polície. Vtedy zamestnanci odovzdávajú oznámenia občanov a iných subjektov v rámci
„Integrovaného záchranného systému“, prípadne na tiesňovej linke štátnej polície alebo
iným záchranným zložkám (HaZZ alebo RZP). Zistené nedostatky na úseku čistoty mesta,
verejnoprospešných zariadení, závad na komunikáciách a podobne ďalej postupujú na
Technické služby mesta alebo iným kompetentným organizáciám, či inštitúciám.
V roku 2016 síce intenzívne nepokračoval trend v postupnom rozširovaní
monitorovacieho kamerového systému. Kamerový systém bol aj v roku 2016
využívaný nielen na represiu (zaznamenávanie a dokumentovanie protiprávneho
konania), ale aj na prevenciu. Používaním monitorovacieho kamerového systému
postupne dochádza aj k znižovaniu počtu priestupkov páchaných motorovými vozidlami v
dotknutých oblastiach. Záznamy boli odovzdávané štátnej polícii (nehlásené nehody,
krádeže a poškodenie vozidiel, presun páchateľov po trase a pod,).
Monitorovací bezpečnostný kamerový systém pozostával v roku 2016 z 15 kamier
umiestnených na vytypovaných miestach v jednotlivých častiach mesta a jeho sídliskách.
Ich ovládanie zabezpečujú pracovníci z chráneného pracoviska na stálej službe MsP. V
roku 2016 bolo na základe žiadostí OR PZ Dolný Kubín a OO PZ Dolný Kubín, MsP
vydaných celkom 19 záznamov. Jednalo sa hlavne o krádeže vozidiel, ublíženia na zdraví,
výtržníctvo, poškodzovanie majetku, poškodenie vozidiel vandalmi, sprejerstvo, prípadne
neoznámenie nehody po poškodení vozidla a následný útek páchateľa z miesta.
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Z ďalšej činnosti mestskej polície:
Príslušníci MsP sa v roku 2016 zúčastnili na dvoch športových streleckých podujatiach
organizovaných mestskými políciami z Banskej Bystrice a Piešťan. Prvé preteky sa konali
na strelnici v Sielnici pri Banskej Bystrici, organizovala ho tamojšia MsP a zúčastnili sa ho
trojčlenné družstvá MsP z celého Slovenska. Dňa 9. septembra 2016 sa na strelnici v
Sokolovciach uskutočnil 13. ročník Memoriálu Milana Straku, streleckého preteku v
praktickej streľbe príslušníkov mestských a obecných polícií, ktorý organizuje Mestská
polícia Piešťany. Podujatia sa zúčastnilo 13 družstiev, z toho tri z Českej republiky.
Náčelník Mestskej polície Dolný Kubín a jeho zástupca sa dňa 16.6.2016 na základe
pozvania spoločnosťou FT Technologies, a.s., z Olomouca zúčastnili I. Medzinárodnej
odbornej konferencie a stretnutia zástupcov obecných polícií Višegrádskej štvorky na
vojenskej skúšobnej strelnici v Bzenci. Išlo o aktivitu, zameranú na oboznámenie sa s
novými bezpečnostnými technológiami a trendmi, na problematiku utečeneckej krízy a
riešenie prípadného bezpečnostného incidentu s názornou ukážkou.
V rámci zasadnutia krízového štábu Mesta Dolný Kubín bola Mestská polícia Dolný Kubín
poverená v prípade hrozby povodne či iného závažného nebezpečenstva o zabezpečenie
spustenia nového výstražného systému v rámci varovania obyvateľstva v systéme civilnej
obrany.
V rámci dobrej spolupráce boli dňa 25. apríla 2016 v rámci oslavy 25. výročia založenia
Mestskej polície Dolný Kubín na MsÚ v Dolnom Kubíne pozvaní zástupcovia vedenia
štátnej polície mesta Dolný Kubín a ďalší hostia.
V roku 2016 mestská polícia podala jeden projekt, a to v rámci výzvy vyhlásenej
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, s názvom "NE - poznané DROGY",
ktorý však nebol schválený.
Aktívny bol prístup k médiám, predovšetkým pri reportážach pre mestskú televíziu TVDK
a pre regionálny týždenník MY Oravské noviny.
V rámci spolupráce s OZ Kubínska Labka ide o pomoc pri umiestňovaní nájdených
nechcených zvierat, predovšetkým, psov do náhradnej (adoptívnej) starostlivosti.
Uvedené občianske združenie v roku 2016 na vlastné náklady vylepšilo stavbu
karanténnej stanice jej novým prestrešením, vytvorením chodníka a úpravou plochy pred
kotercami v odhadovanom náklade cca 8 tis. EUR.
Dopravné ihrisko pre deti a mládež so svetelnou signalizáciou bolo aj v roku 2016 jediné
svojho druhu v Oravskom regióne. Mestská polícia poskytuje záujemcom nielen z
oravského regiónu zariadenie ihriska a svoje skúsenosti a schopnosti viesť dopravnú
výchovu pre deti a mládež. Pedagógovia v spolupráci s mestskou a štátnou (dopravnou)
políciou zabezpečujú teoretickú aj praktickú výučbu žiakov. Možnosťou je po absolvovaní
záverečného písomného testu a praktickej časti na dopravnom ihrisku získať aj tzv.
„Preukaz cyklistu“. Aj v roku 2016 prebehla každoročná súťaž „Na bicykli bezpečne“, ktorá
pozostávala z teoretickej (test) a praktickej časti (jazdy). Prvé a tretie miesto v súťaži
obsadili družstvá zo ZŠ M. Kukučína, druhí skončili cyklisti zo ZŠ Komenského v Kňažej. V
roku 2016 bolo Detské dopravné ihrisko využívané nielen deťmi z Dolného Kubína, ale aj
z Oravskej Polhory, Rabče a Istebného.
Významné udalosti z oblasti verejno-spoločenského života v roku 2016:
V piatok 1. januára 2016 privítalo nový rok počas tradičného Novoročného
primátorského punču na zimnom štadióne viac ako 400 návštevníkov. Počas dvoch
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hodín sa malí aj veľkí návštevníci zabávali pri dobrej hudbe, horúcom punči a čaji, ktoré
osobne ponúkal primátor mesta Mgr. Roman Matejov.
V nedeľu 3.1.2016 sa v zborovej miestnosti cirkevného zboru Dolný Kubín uskutočnila
tradičná farská novoročná konferencia. Konferenciu zahájil zborový farár domáceho
cirkevného zboru, brat farár Rastislav Stanček. Úvodným bodom programu bola
prednáška o strastiach prekladu biblických textov brata Martina Nosála, ktorý pôsobí ako
vedecký pracovník na katedre filozofie a zaoberá sa hermeneutikou. Druhú prednášku o
biblickom pohľade na okultizmus a ezoteriku predniesol brat Samuel Javornický,
doktorand a religionista na katedre filozofie. Prednáška bola doplnená o snahu aplikovať
biblické princípy do súčasnej situácie a predstaviť najrozšírenejšie súčasné formy
okultizmu a ich ideové pozadie. Záverečnou časťou programu bolo počúvanie záznamu
rozhlasového dokumentu o vojnových udalostiach v Sarajave počas vojny v Bosne srbskej
novinárky Mirjany Šišolákovej, spojené so zamyslením sa nad hodnotou ľudského života a
zmyslom utrpenia. Dokument uviedla sestra Veronika Mudroňová, ktorá je študentkou
estetiky.
Počas víkendových dní od piatka 15. do nedele 17. januára 2016 našli obyvatelia mesta
Dolný Kubín v poštovej schránke prvé číslo obnovených novín Kubín. Mestské noviny s
aktuálnymi informáciami o dianí v Dolnom Kubíne sa k ľuďom vrátili po šesťročnej
prestávke. „Plníme tak viacročnú požiadavku mnohých občanov, ktorí nemajú možnosť
sledovať vysielanie Televízie mesta Dolný Kubín alebo nemajú prístup ku webovej stránke
mesta, a preto im chýbal dostatok potrebných informácií “ povedal primátor Roman
Matejov. Noviny Kubín majú nový grafický dizajn a sú tlačené farebne. Januárové vydanie
bezplatného mesačníka navyše ponúka i nový cestovný poriadok Mestskej hromadnej
dopravy a dotazník s ôsmimi otázkami ku problematike športu v našom meste. Odpovede
občanov budú jedným z východisk koncepcie rozvoja športu v Dolnom Kubíne. Noviny
vychádzali najskôr v náklade 6 500 kusov, ten sa v priebehu roka zvýšil na 7 200 kusov.
Ich obsah pripravuje redakcia Televízie mesta Dolný Kubín, k dispozícii je aj ich
elektronická verzia na webových stránkach televízie a mesta.
V stredu 20. januára 2016 sa v bývalom kine Choč konal slávnostný sľub členov a
zapisovateľov okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. Sľub zložilo 299 osôb, ktoré dohliadali na regulárnosť hlasovania v Dolnom
Kubíne. V parlamentných voľbách sa o hlasy voličov uchádzalo 23 politických strán a
hnutí, za jedenásť z nich kandidovali aj celkovo pätnásti kandidáti z nášho mesta. Záujem
o dianie na Slovensku prejavili aj Dolnokubínčania, ktorí sa dlhodobo zdržujú v zahraničí.
Mestský úrad v Dolnom Kubíne zaregistroval celkovo 113 žiadostí o voľbu poštou spoza
hraníc Slovenska. Najviac žiadostí prišlo z Veľkej Británie, Českej republiky, Nemecka a
Dánska. Ďalšie hlasovacie lístky vo voľbách do NR SR cestovali až z Austrálie, Indie, USA a
takmer zo všetkých európskych krajín. Volieb do Národnej rady SR sa v sobotu 5. marca
2016 zúčastnilo 9 672 Dolnokubínčanov, t.j. 64,09 % všetkých oprávnených voličov. Tí
dali najviac hlasov stranám SMER-SD (24,3 % hlasov), SaS (16 %), OĽaNO-NOVA (13,3 %),
ĽS Naše Slovensko (11 %), SNS (9,3 %), KDH (8 %), SIEŤ (7,6 %), Sme rodina (4,4 %) a
MOST-HÍD (2,3 %). Ostatné strany a hnutia získali v meste Dolný Kubín menej ako 1 %
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hlasov oprávnených voličov. Poslanecký mandát v Národnej rade SR nezískal žiadny
kandidát z nášho mesta.

Posledný januárový deň sa v saleziánskej rodine neodmysliteľne spája s oslavou
zakladateľa sv. Jána Bosca. Slávnosť sa začala na Brezovci doobednou svätou omšou,
ktorú celebroval kaplán Martin Bartoš. V podvečer v MsKS pokračovali oslavy kultúrnozábavným programom. Cieľom bolo prezentovať činnosť, ale i zažiť rodinné spoločenstvo.
Stretlo sa okolo tristo ľudí, ktorí prišli podporiť činnosť sestier a vystupujúce deti.
Medzinárodný deň žien sa už tradične oslavuje aj na dolnokubínskej radnici. Primátor
Mgr. Roman Matejov si tak v slávnostný deň uctil v obradnej sieni dámy, ktoré sa
podieľajú na rozvoji nášho mesta. Pozvanie primátora prijalo 15 žien z rôznych oblastí
kultúrneho a spoločenského života mesta.
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Sedemdesiatka mladých si na Zelený štvrtok 24. marca v saleziánskom stredisku Laura
pripomenula najväčší židovský sviatok Paschu tzv. sederovou večerou. Pascha je
sviatok, ktorého základom je biblické nariadenie učiť deti o význame oslobodenia z
egyptského otroctva. Oslava má podobu účasti na symbolickom jedle, ktorého každý chod
pripomína jeden aspekt vyslobodenia. V prvotnej cirkvi sa tradovalo, že sederova večera
je tou poslednou večerou, počas ktorej Ježiš ustanovil Eucharistiu. Nechýbalo postupné
zapaľovanie sviec, maces – nekvasený chlieb, umývanie rúk (urechatz), židovské
komentáre (midráše), kalich vína (kaddesh) či jedenie horkých bylín (maror) alebo
pečeného mäsa. Prežívanie takejto sederovej večere môže pomôcť lepšie pochopiť
Ježišovu večeru v predvečer jeho smrti.
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorej si
kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľkonočné trojdnie sa
opäť začalo svätými omšami na Zelený štvrtok. Omšu vo farskom kostole spevom
doprevádzal Mládežnícky zbor spolu so Zborom svätého Jána Pavla II., na Brezovci spieval
Chrámový zbor svätej Kataríny. Po skončení nasledovali krížové cesty plné hlbokých
myšlienok. Potom bola vyložená Oltárna sviatosť až do polnoci, takže každý mohol
prežívať chvíle pred ukrižovaním s Kristom. Vo večerných hodinách sa v Saleziánskom
stredisku uskutočnila tradičná sederová večera so všetkým, čo k nej patrí. Vo Veľký
piatok, deň smrti Ježiša Krista, sa podľa kresťanskej tradície neslávili sväté omše, ale
uskutočňovali sa len obrady. Bol to deň pôstu a pokánia. Veriaci sa postili od mäsitých
pokrmov. Na začiatku obradov je veľmi silný moment, keď si kňaz líha tvárou na zem a
spolu s veriacimi prosí Boha o odpustenie. Po svätom prijímaní bol odhalený kríž a spolu
so Sviatosťou Oltárnou potom prenesený k hrobu. Ako býva v našej farnosti zvykom, aj
tento rok sa večer uskutočnila krížová cesta na Kuzmínovo, po nej mladí sledovali film
Umučenie Krista v Pastoračnom centre, aby sa mohli ešte väčšmi zžiť s bolesťou nášho
Spasiteľa. Biela sobota je oslava Kristovho zmŕtvychvstania. Obrady Bielej soboty sa
konali po západe slnka. Začali sa zapaľovaním a požehnaním veľkonočného ohňa a
svätením veľkonočnej sviece – paškálu. Nasledoval veľkonočný chválospev, starozákonné
a novozákonné čítania, obnovenie krstných sľubov, obrad vzkriesenia a eucharistická
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liturgia. Chrámami, po 40-dňovej prestávke, opäť zaznelo Aleluja! Vo Veľkonočnú nedeľu
sa v kostoloch vymenili celebrujúci i spievajúce zbory. Radostné „On vstal zmŕtvych“
nebolo len počuť, ale aj vidieť na usmiatych tvárach veriacich. Veď smrť už predsa nemá
žiadnu moc.
Pani Júlia Maťugová sa 5. apríla dožila okrúhlych 100 rokov. Jej životné jubileum si uctila
aj radnica. V zástupe gratulantov bol primátor Roman Matejov i Mária Chrenová,
predsedníčka Denného centra v Dolnom Kubíne. Stále čiperná Júlia Maťugová veľmi rada
číta a svojich blízkych stále zabáva svojím humorom. Pochádza z deviatich detí, v živote si
prešla rôznymi etapami, no stále sa teší zo života i zdravia.

Mestská polícia v Dolnom Kubíne získala z projektu „Modernizácia detského
dopravného ihriska“ finančné prostriedky od Prezídia Policajného zboru vo výške 4
260,- EUR na zakúpenie detských dopravných prostriedkov a cyklistických pomôcok.
Finančná spoluúčasť mesta predstavovala 5 %, t.j. 213,- EUR. Z pridelených peňazí bolo
možné zakúpiť: 5 ks šliapacích autíčok, 8 ks detských bicyklov, 8 ks detských kolobežiek,
12 ks ochranných prilieb, 12 ks súprav chráničov kolien, lakťov a zápästí a 12 ks
reflexných viest, ktoré budú slúžiť pre deti vo veku od štyroch do ôsmich rokov.
Mestská polícia v projekte myslela nielen na modernizáciu, ale aj na údržbu existujúceho
ihriska pri Základnej škole Petra Škrabáka na sídlisku Brezovec. Zvyšok získaných peňazí
bol použitý na náter jeho vodorovného dopravného značenia.
V utorok 5. apríla 2016 uplynulo 71 rokov od oslobodenia Dolného Kubína spod
fašistickej nadvlády. Pri tejto príležitosti sa na Hviezdoslavovom námestí uskutočnila
spomienková slávnosť. Prítomní položili vence kvetov k pamätníku oslobodenia ako
symbolický prejav úcty a vďaky tým, ktorí zahynuli v boji za slobodu. Podujatia sa
zúčastnili predstavitelia mesta, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia
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dolnokubínskeho Zväzu vojakov SR a široká verejnosť. Najstaršiu generáciu zosobnili
priami účastníci bojov Jaroslav Prokop, Ján Katrenčiak a Pavol Janiga.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva vo štvrtok 28. apríla po štyroch rokoch opäť
prenášala v priamom prenose Televízie mesta Dolný Kubín. Celý priebeh rokovania si
diváci môžu pozrieť aj neskôr vo videoarchíve televízie na webovej stránke
www.respublica.sk
Mestská polícia v Dolnom Kubíne oslávila 25. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa na
konci apríla na radnici stretli jej zamestnanci i spolupracovníci zo štátneho i súkromného
sektora. „Štvrťstoročie úspešnej práce iba potvrdzuje, že zriadenie Mestskej polície v roku
1991 bolo pre život v našom meste správnym rozhodnutím,“ uviedol počas príhovoru
primátor Roman Matejov. V slávnostnej chvíli nechýbalo odovzdávanie plakiet a
pamätných listov tým, ktorí sa pričinili o rozvoj činnosti Mestskej polície v našom meste.
Mestská polícia bola zriadená ako poriadkový útvar mesta. V súčasnosti sa o bezpečnosť
Dolnokubínčanov stará deväť mestských policajtov vrátane náčelníka, pričom v chránenej
dielni pracuje šesť pracovníkov, ktorí majú na starosti obsluhu bezplatnej telefónnej linky
č. 159 a zároveň nepretržite sledujú výstupy z kamerového systému.

40

Radnica rozšírila zoznam osobností, ktoré získali Čestné občianstvo nášho mesta o p.
Tibora Spitza, 87-ročného rodáka z Dolného Kubína. Ten väčšinu svojho života prežil v
Spojených štátoch amerických, kde emigroval v roku 1968 a kde pracoval ako chemik,
vedec, vynálezca, a ktorý je zároveň aj uznávaným výtvarníkom. Čestné občianstvo nášho
mesta si vyslúžil za celoživotný prínos, obohatenie ľudského poznania tvorivou prácou a
šírenie dobrého mena v zahraničí. Ocenenie bolo Tiborovi Spitzovi slávnostne odovzdané
v sobotu 7. mája 2016 v rámci podujatia Mierový pochod po stopách Spitzovcov, ktoré je
spomienkou na strastiplné osudy rodiny Spitzovcov v období druhej svetovej vojny.
Kubínčania si na stretnutí s Tiborom Spitzom vypočuli so zatajeným dychom
o najtragickejšej udalosti ľudských dejín. O jeho detstve, keď jeho život visel na vlásku a
jeho rodina sa sedem mesiacov ukrývala pred fašistami v horách v Srňacom, ale aj
o študentských časoch či o vedeckej kariére. Aj napriek tomu, že si Kubínčania na
spomienkovej akcii vypočuli o najťažších chvíľach jeho života, zo stretnutia odchádzali
s určitou dávkou energie a povzbudenia.

V piatok 29. apríla sa v komornom prostredí pred Mestským kultúrnym strediskom
uskutočnili mestské oslavy Sviatku práce a vstupu Slovenska do Európskej únie.
Prítomní si za krásneho slnečného počasia vypočuli históriu vzniku osláv a následne
41

hudobný program v podaní Speváckej folklórnej skupiny Orava. Vyzdobený máj, ako
symbol príchodu jari, bol postavený pred budovou kultúrneho strediska.
V pondelok 23. mája 2016 naše mesto navštívil Roman Brecely, minister dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Cieľom jeho pracovnej cesty bolo stretnutie s
primátormi a starostami oravských miest a obcí ohľadom dopravnej situácie v našom
regióne. „Návšteva ministra v našom regióne krátko po zvolení je prejavom snahy riešiť
problém dopravy na Orave,“ uviedol po stretnutí primátor Dolného Kubína Roman
Matejov. Kritickú situáciu na Orave by vyriešila výstavba rýchlostnej cesty R3. Hoci jej
zhotovenie je medzi prioritami vlády už roky, doposiaľ sa na ňu nenašli peniaze. Primátori
a starostovia oravských miest a obcí sa s problémami dopravy stretávajú každý deň.
Roman Brecely tak počas návštevy získal informácie z prvej ruky. Ministra na návšteve
regiónu sprevádzal aj Igor Janckulík, stranícky kolega a zároveň jeden zo zástupcov Oravy
v NR SR.

Týždenník MY Oravské noviny uverejnil 10. júna článok o demografických údajoch
Slovenského štatistického úradu za Žilinský kraj za rok 2015. Naďalej platí údaj
dlhodobo najvyššej miery pôrodnosti. Kým v Námestovskom okrese sa počet
živonarodených detí na 1000 obyvateľov blíži k číslu 15, v ostatných okresoch kraja je na
úrovni deväť až desať.
V žilinskom kraji sa v roku 2015 narodilo 7 114 detí. „Podiel živonarodených detí mimo
manželstva v Žilinskom kraji sa zvýšil z 29,8 percent v roku 2014 na 30,3 percent vlani,“
píše Štatistický úrad. Spomedzi okresov kraja sa však práve na Orave rodia deti najmä v
manželstvách. V Námestove sa manželom narodilo 87,6 percenta detí, v Tvrdošíne 85,4 a
v Dolnom Kubíne 75,6 percenta. Až v ďalšom poradí sú ostatné okresy kraja.
Orava boduje aj počte uzavretých manželstiev a rozvodov. Počet sobášov na 1000
obyvateľov bol v Námestove 6,74 promile. „Celokrajskú úroveň prekročili aj ďalšie dva
oravské okresy Dolný Kubín a Tvrdošín.“
Najnižšiu rozvodovosť v Žilinskom kraji mali vlani okresy Námestovo (0,82 promile) a
Tvrdošín (0,94).
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V žilinskom kraji v roku 2015 zomrelo 6691 ľudí.
Pokiaľ sa zoberie do úvahy počet narodených a tých, ktorí zomreli, (nie sťahovanie), tak
najvyššie prirodzené prírastky na 1000 obyvateľov sú v regióne Orava, a to v Námestove
7,87 promile, Dolnom Kubíne 2,28 promile a v Tvrdošíne 2,11 promile. Úbytok obyvateľov
zaznamenalo až šesť okresov kraja.
Pokiaľ ide o zmenu počtu obyvateľov sťahovaním, tak najväčší úbytok na 1000
obyvateľov zaznamenal okres Tvrdošín (- 4,08 promile), pred Ružomberkom (- 2,64) a
Námestovom (- 2,13).
30. týždeň bol po roku opäť Týždňom modrého gombíka. Koordinátorom celoslovenskej
zbierky v Dolnom Kubíne bola opäť ZŠ J. Matúšku. Dobrovoľný finančný príspevok na
podvýživené deti v Mauretánii zbieralo 41 dobrovoľníkov zo 6 základných škôl, ktorí
spolu vyzbierali 2535,60 EUR.
Občianske združenie Aktív-Relax v spolupráci s Mestom Dolný Kubín a mestským
výborom Brezovec sa podujali zrekonštruovať časť atletickej dráhy, súčasti bývalého
športového areálu pri bývalej Základnej škole Nemocničná. Po zrušení tejto školy celý
športový areál začal upadať. Pred pár rokmi sa na tejto ploche vybudovalo športové
ihrisko s umelou trávou, čím atletickú dráhu zaviezli zeminou z výkopu. Keďže rastie
spoločenská požiadavka a ľudia menia svoj životný štýl, pustilo sa občianske združenie do
rekonštrukcie. Samozrejme, že sa to podarilo hlavne vďaka dobrovoľníkom, členom
občianskeho združenia, ako aj za podpory poslancov Jána Prílepka, Jána Raclavského,
Jozefa Šimeka a Ľubomíra Bláhu, ktorý prispel zabezpečením antuky. Prevoz a
rozmiestnenie antuky v sume 1737,- EUR finančne zabezpečilo Mesto Dolný Kubín.
Ako uviedla riaditeľka Občianskeho združenia pani PaedDr. Jurčíková, celkovo sa na
rekonštrukcii podieľalo 24 ľudí, čo svedčí o tom, že ľuďom záleží na zlepšení a skrášlení si
svojho prostredia.
Detský biblický tábor sa uskutočnil v dňoch 25.-29.7.2016 v Ústí nad Priehradou.
Zúčastnilo sa ho 40 detí vo veku 7-12 rokov z oravských zborov evanjelickej cirkvi a.v.
Každý deň jedna učiteľka detskej besiedky porozprávala jeden príbeh zo života Petra, po
ktorom si deti mohli sami v skupinke zopakovať pomocou pracovného listu to, čo sa
naučili. Poobedňajšiu čať tvorili hry, na ktorých si deti mohli zmerať sily pri rôznych
súťažiach, a večer bolo opäť spoločné stretnutie, zamerané na vyhodnocovanie hier,
bodovanie izieb, či premietanie fotiek. O detský tábor je opäť z roka na rok väčší záujem.
Stretnutia pokračovali aj počas školského roka každú nedeľu na fare v Dolnom Kubíne.
Dolný Kubín sa od roku 2009 pýši pozoruhodnou a nadčasovou atrakciou, Lipou sútokov
sveta, ktorá skrášľuje prostredie mestského úradu. Lipku osviežujú Kubínčania i turisti
vodou zo všetkých kútov sveta. Každé jej polievanie je slávnostnou udalosťou. V roku
2016 priniesol vodu zo susedných Čiech Karol Málik, ale i ďalšie darkyne: Thais Badini
Rolim de Paula z Brazílie, ktorá žije už dva roky v našom meste a ďalšia kubínčanka Anna
Kustrová. Každý darca obdrží certifikát o poliatí a jeho meno je uvedené aj na webovej
stránke mesta pod bannerom Lipa sútokov sveta.
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Dorastovo-konfirmačno-mládežnícky tábor sa v predposlednom augustovom týždni
konal v Častej aj za účasti mladých z Dolného Kubína, ktorí si užili osem dní plných
Božieho Slova, oddychu, svedectiev, športu, seminárov, workshopov, rozhovorov,
opekačiek, turistiky, priateľstiev a mnohého ďalšieho.
Tábor mal dve témy: život Petra a filmový svet. Mladí tak spoločne stavali nový
Hollywood, natáčali filmy, produkovali, režírovali a tvorili tak nové umelecké hodnoty,
znovuobjavovali zašlú slávu. Samozrejmosťou bol elegantný dresscode a nechýbal ani
červený koberec, paparazzi a odovzdávanie Oscarov.
Počas tábora bolo okrem zábavy tiež viacero miest, kde sa dalo načerpať, čítať a zamýšľať
sa nad Božím slovom – skupinky, semináre, kaplnka...
V sobotu 20. augusta sa v Dolnom Kubíne konali oslavy 72. výročia Slovenského
národného povstania. Celodenný program odštartoval v areáli bývalých kasární
prehliadkou armádnych vozidiel, nasledovalo kladenie vencov k pamätníku padlých a
príhovory zástupcov mesta Dolný Kubín a čestných hostí. V príhovoroch zdôraznili, že
udalosti SNP si treba neustále pripomínať. Podujatie podporil svojou účasťou aj minister
obrany Peter Gajdoš. Na akcii boli prítomní aj priami účastníci SNP v Dolnom Kubíne.
Oslavy pokračovali na Gäceli galaprogramom Čestnej stráže prezidenta SR, prehliadkou
vozidiel našej armády a dynamickou ukážkou s bojovým vozidlom pechoty. Návštevníci si
zblízka mohli pozrieť aj zbrane Ozbrojených síl SR, ktoré im odprezentovali samotní
vojaci. Vyvrcholením osláv SNP v Dolnom Kubíne bola rekonštrukcie bojov z obdobia SNP.
O jedinečný zážitok sa postaral Klub vojenskej histórie Orava spolu s kolegami z
Ružomberka, Poľska a Rakúska.
V nedeľu 11. septembra sa v Kostole Povýšenia sv. Kríža konala odpustová slávnosť.
Hlavným celebrantom bol rodák z Dolného Kubína Jozef Kapina. Témou kázne bola
modlitba a osobný vzťah s Bohom, ktorý podľa neho začína vtedy, keď pochopíme, že ho
potrebujeme, priznáme, že sme hriešni a vo viere prijmeme Ježiša Krista ako Spasiteľa.
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Spomínal aj to, že pred 15 rokmi práve v tomto kostole slúžil svoju primičnú svätú omšu.
Slávnostnú atmosféru navodili zmiešané zbory našej farnosti pod vedením Mateja
Bartoša, ktoré odpustovú slávnosť sprevádzali svojím spevom.
Základnú školu J. Matúšku navštívil v stredu 14. septembra vzácny hosť. Veľvyslanec
Indie v Slovenskej republike Param Jit Mann tu prišiel slávnostne otvoriť výstavu
fotografií slovenskej fotografky Eriky Litvákovej pod názvom India v priestore a čase.
Expozícia pozostávajúca z 30 záberov približuje život v Indii, druhej najľudnatejšej krajine
na svete. Po slávnostnom otvorení putovnej výstavy smerovali kroky veľvyslanca do tried
základnej školy, kde si pozrel vyučovací proces a zoznámil sa so žiakmi druhých ročníkov.
Potom ho už čakala viac ako hodinová beseda, na ktorej odpovedal na zvedavé otázky
študentov.

Dňa 14. septembra zaznela prednáška predsedajúceho farára na tému Symboly v
dolnokubínskom evanjelickom kostole. Bola určená žiakom II. stupňa zo ZŠ P. Škrabáka v
Dolnom Kubíne. Žiaci boli veľmi šikovní a dozvedeli sa mnohé o zašifrovaných odkazoch
staviteľov a maliarov chrámu.
Vo štvrtok 15. septembra si Katolícka cirkev na Slovensku pripomenula sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je od roku 1727 patrónkou Slovenska, a ktorej je
zasvätená aj kaplnka v Dolnooravskej nemocnici. Celebrant odpustovej slávnosti, kaplán
Marek Tomaga, v kázni priblížil Máriiných sedem bolestí, a tak si veriaci pripomenuli, ako
svojím utrpením spolupracovala na vykupiteľskom diele Syna. Slováci prechovávali k
Sedembolestnej Panne Márii oddávna osobitnú úctu a dôveru. Omšové texty z tohto
sviatku vyjadrujú vieru, že „ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou
sa stará o bratov a sestry svojho Syna“. Preto veriaci spolu s mnohými pacientmi
dolnokubínskej nemocnice v sprievode spevokolu sv. Jána Pavla II. prosili Matku Božiu o
milosti pre ich duše i telá. Ako po minulé roky, tak aj tento rok bola slávnosť ukončená
malým pohostením, ktoré umocnilo rodinnú atmosféru tohto výnimočného dňa.
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Dňa 25. septembra prebehla v Dolnom Kubíne verejná zbierka „Boj proti hladu“. Išlo už o
desiaty ročník zbierky, ktorá prebieha na území celého Slovenska. Výťažok zbierky v
dolnokubínskej farnosti činil 4 264,86 EUR. V súčasnosti sa každoročne podporujú mnohé
jednorazové, ale aj dlhodobé projekty na Haiti, v Hondurase, Albánku, Rusku, Ukrajine,
Slovensku.
V prvú októbrovú sobotu saleziáni spolupracovníci zorganizovali pre farnosť tradičný
mariánsky výstup na Choč. Už 25. ročník tohto podujatia, ktorého stredobodom bola
Panna Mária, sa potešil naozaj hojnej účasti všetkých vekových kategórií. A keď Panna
Mária „zastrešuje“ akciu, aj počasie je luxusné. Hmlisté ráno sľubovalo krásny deň, a tak
neodradilo nikoho z približne 150 člennej expedície. Spolu s rodinami, mladými, skautmi,
sestrami saleziánkami, farníkmi a birmovancami vystupoval na vrch aj pán kaplán Martin
Bartoš, ktorý slúžil pre všetkých zúčastnených na vrchole Choča svätú omšu. Celou cestou
z Valaskej Dubovej sprevádzal zúčastnených aj pápež František prostredníctvom krátkych
úryvkov z jeho príhovorov na Svetových dňoch mládeže. A tak tohoročný výstup na Choč
nebol len o štveraní sa na dominantu nášho regiónu, ale pozvaním k dosiahnutiu vyšších
cieľov a ideálov svätosti.
V pondelok 10. októbra sa konalo zasadnutie Združenia miest a obcí Dolnej Oravy.
Tentokrát sa primátor Dolného Kubína spolu so starostami obcí stretli v Jasenovej.
Vypočuli si informácie z Rady Združenia miest a obcí Slovenska a z Rady Združenia miest
a obcí Dolnej Oravy. Zástupcovia sa zaoberali aj kalendárom ZMODO na rok 2017,
prípravou návrhu novely zákona o obecnom zriadení, či nominovaním do výboru pre
otázky zamestnanosti tunajšieho úradu práce. Priestor tradične dostala aj Agentúra pre
regionálny rozvoj Sever Dolný Kubín.
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Po Brezne a Veľkom Krtíši zavítala iniciatíva „Otvorene o extrémizme" 24.10.2016 do
Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Zhruba 350 študentov si na úvod od
11:00 pozrelo dokument Cesta Magdalény Robinsonovej o pani, ktorá prežila v pomerne
mladom veku holokaust, a ktorá si z týchto zážitkov niesla ťažké bremeno na celý život. Po
premietnutí dokumentu v krátkych blokoch jednotliví hostia odpovedali na otázky
Andreja Bána: profesor neurológ Pavel Traubner, herec Juraj Kemka, etnologička Monika
Vrzgulová a historik Patrik Dubovský. Podvečerný program sa začal o 18:00. Ako prvý
zahral na gitare a zaspieval Marián Geišberg. V diskusii začali miestni: zástupca primátora
p. Jozef Šimek a riaditeľka MsKS p. Jana Greššová, ktorí rozprávali o vlastných
skúsenostiach s extrémizmom a oravských každodenných reáliách. Potom sa pridali
hostia z dopoludnia: p. Traubner, Juraj Kemka, Patrik Dubovský a Monika Vrzgulová.
Témy sa týkali hlavne extrémizmu, fašizmu a osobných skúseností s nimi. Nárast hostí
oproti predchádzajúcim mestám spôsobili sympatizanti a zrejme aj členovia Kotlebovej
strany. Emócie by sa dali krájať, rovnako ako zmes rôznych názorov a odpovedí. Debata
vovnútri skončila o pol desiatej a Andrej Bán s Patrikom Dubovským v nej s prívržencami
Kotlebovej strany pokračovali ešte dlho pred kulturákom.
V dňoch 3. – 4. novembra 2016 si v Dolnom Kubíne Slováci a Česi pripomenuli
československých legionárov z Oravy a 98. výročie vzniku Československej republiky.
Po pietnom akte pri hroboch ruských legionárov Mikuláša Gaceka a Václava Vašátka na
Historickom cintoríne v Dolnom Kubíne bola v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka
vernisáž výstavy „Roky bojov, obetí a nádejí 1914 – 1920“. Na podujatí sa zúčastnili
viacerí významní hostia z veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave, Žilinského
samosprávneho kraja, okresných úradov či Mesta Dolný Kubín. Knižnica zastúpená
riaditeľom Petrom Hubom zabezpečila pekný kultúrny program a aj účasť širokej
verejnosti. Potešujúce je to, že na otvorení výstavy boli aj študenti zo stredných škôl
v Dolnom Kubíne. Podujatie získalo slávnostný ráz aj prítomnosťou a aktívnou účasťou
členov Československej obce legionárskej z Prahy v dobových uniformách.
Orava, kedysi jeden z najchudobnejších kútov Horného Uhorska – Slovenska, poskytla
slovenskému národu veľké množstvo vlastencov, národných buditeľov, spisovateľov,
jazykovedcov, historikov. Z tejto neveľkej župy na Slovensku bolo podľa doterajších
zistení 205 československých legionárov v ruskej, francúzskej a talianskej légii. Medzi
nimi aj mnohí významní predstavitelia Slovákov v československých légiách: Mikuláš
Gacek či Anton Granatier.
Výstava – spoločné dielo Nadácie Milana Rastislava Štefánika a Ústavu Politických vied
SAV v Bratislave – určená širokej verejnosti, najmä však mládeži a študentom, putuje po
školách, knižniciach a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.
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V sobotu 3. decembra zavítali do Dolného Kubína zástupcovia našich partnerských miest.
Nešlo však o oficiálnu návštevu, stretli sa na umelom ihrisku pri Kolibe na futbalovom
turnaji družobných miest pod názvom Old boys U40. Zišli sa tu futbalisti z partnerských
miest Eger a Limanowa, z ďalšieho poľského mesta Žywiec, a nechýbali ani Kubínčania.
Primárnym cieľom však nebolo zvíťaziť, ale stráviť víkendový deň v príjemnej spoločnosti
svojich priateľov. Preto výsledky neboli až také dôležité.
"Chodí po Kubínskej holi podpaľač?" je názov článku, ktorý vyšiel v regionálnom
týždenníku MY Oravské noviny 9. decembra. Autor v nej píše, že v noci zhorela ďalšia
rekreačná chata pod Kubínskou hoľou, ktorá stála len pár metrov od tej, ktorú zničil
požiar pred niekoľkými dňami. Piatim dolnokubínskym hasičom prišli na pomoc traja z
Tvrdošína a päť dobrovoľníkov z Oravskej Poruby. Spoločne sa plamene snažili uhasiť, no
chatu sa im zachrániť nepodarilo. Zhoreli všetky drevené časti, ostala len murovaná
kuchyňa. Majitelia chát sa obávajú, či ich niekto nezapaľuje úmyselne. „Keď zhorí jedna,
tak si človek povie, že to bola náhoda, nedbalosť, zlý komín alebo elektrina,“ povedala Jana
Michaligová. „Ale keď za dva dni zhoria dve vedľa seba, človeka napadne všeličo. Aj to, že
to má na svedomí podpaľač.“

Dňa 30.12.2016 sa na evanjelickej fare uskutočnila tradičná teologická konferencia na
tému problému ne/zobrazovania Boha od Starej Zmluvu, cez interpretáciu patristiky,
ikon, obrazoborectva až po film 20. storočia.
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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. Nadobúdanie
zbierkových predmetov sleduje cieľ ďalšieho zhodnocovania zbierkového fondu a čo
najkomplexnejšieho zmapovania výtvarného umenia v rámci špecializovaných okruhov.
Účelom tohto procesu je ich trvalé uchovávanie, odborné spravovanie, vedecké skúmanie
a sprístupňovanie verejnosti.
Činnosť galérie bola zabezpečená finančným príspevkom od zriaďovateľa, vlastného
príjmu z predaja služieb a tovaru a príjmu z prenájmu a reklamy, dotácie z Fondu na
podporu umenia, dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR, finančnej podpore Nadácie
VÚB, zo sponzorských príspevkov a darov výtvarných diel.
Zbierkový fond galérie bol doplnený o 44 kusov výtvarných diel v celkovej hodnote 88
900,- EUR, z toho kúpou 31 ks v hodnote 53 500,- EUR a darom 13 ks v hodnote 35 400,EUR. Na nákup zbierkových predmetov boli použité finančné prostriedky ŽSK 6 475,- EUR,
Fondu na podporu umenia 25 000,- EUR a z vlastných príjmov 22 025,- EUR. Zbierkový
fond galérie k 31.12.2016 predstavoval 8 521 kusov výtvarných diel.
Oravská galéria v sledovanom roku začala prípravné a stavebné práce na obstaraní
lodného výťahu v obci Slanická Osada, ktorý bude slúžiť na vyťahovanie lode z vodnej
hladiny Oravskej priehrady. Predpokladaná doba ukončenia prác a odovzdania stavby je
december 2017. V Župnom dome v Dolnom Kubíne prebehla rekonštrukcia
elektroinštalácie vo výstavných a prevádzkových priestoroch, keď pôvodné halogénové
osvetlenie bolo vymenené za LED osvetlenie. Schválené investičné akcie boli financované
Žilinským samosprávnym krajom.
Na rok 2016 podala Oravská galéria 6 žiadostí o poskytnutie dotácie. Fond na podporu
umenia podporil dva projekty a Nadácia VÚB jeden projekt, galéria tak získala finančné
prostriedky v celkovej výške 49 788,- EUR. Projekty boli dofinancované z prostriedkov
Žilinského samosprávneho kraja sumou 4 558,- EUR a z vlastných príjmov sumou 642,EUR.
Galérii sa vďaka podpore Nadácie VÚB v sume 23 288,- EUR podarilo zrealizovať dva
náročné reštaurátorské projekty, zastrešené spoločným názvom „Reštaurovanie štyroch
kamenných portálov Župného domu a sakrálneho obrazu Sv. Trojice“, ktoré sú cenným
dokladom umelecko-historickej doby, v ktorej vznikli.
Zámerom prvého podporeného projektu z Fondu na podporu umenia vo výške 25 000,EUR sú akvizície diel Jozefa Jankoviča a Pala Macha, Petra Pollága, Jána Ťapáka a Ašota
Haasa. Cieľom projektu je doplniť zbierku výtvarného umenia 20. – 21. storočia v
jednotlivých podskupinách výtvarných disciplín sochárstva, maliarstva a umeleckého skla.
Druhým podporeným projektom vo výške 1 500,- EUR je reštaurovanie troch kresieb
Ladislava Mednyánszkeho z poslednej tretiny 19. storočia a jednej kresby maďarského
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autora Eleméra Polónyho, datovanej rokom 1947. Havarijný stav kresieb si vyžadoval
rýchly reštaurátorský zásah.
V oblasti prezentačnej činnosti Oravská galéria zrealizovala 14 výstav slovenského
výtvarného umenia vo vlastných priestoroch. Dve výstavy vznikli v spolupráci s inými
galériami, českého fotografa Ruda Prekopa predstavila v spolupráci s Galériou Miloša
Alexandra Bazovského v Trenčíne a výstavný projekt Arnolda Petra Weisza-Kubínčana v
spolupráci s Galériou mesta Bratislavy. Tretia výstava Hračky a dizajn v dreve, určená
prioritne pre detského návštevníka, vznikla v spolupráci so Školou úžitkového
výtvarníctva v Ružomberku. Počas leta sa v galérii predstavili diplomanti VŠVU v
Bratislave. Medzi divácky príťažlivé patrili aj prezentácie autorov Júlie a Igora Piačkovcov
a sochára Jána Ťapáka. Úspešnú výstavu Petra Pollága sprevádzalo vydanie
reprezentatívnej monografie o umelcovi, ktorá bola slávnostne uvedená na vernisáži
spojenej s koncertom speváčky a hudobníčky Simy Martausovej. Na záver roka galéria
pripravila výstavu Veroniky Rónaiovej a predstavila aj tvorbu insitného maliara Emerika
Feješa zo zbierok Ivana Melicherčíka.

V rámci kultúrno-vzdelávacej a prezentačnej činnosti Oravská galéria usporiadala 246
podujatí, vzdelávacie programy koncipovala ku každej prechodnej výstave a k stálym
expozíciám s prihliadnutím na širokospektrálne využitie vo vyučovacom procese.
Výstavný priestor Suterén 06, slúžil na prezentáciu výtvarných prác jednotlivých škôl, ako
ucelená výstava s ekologickým kritériom - vystavené práce museli byť vytvorené z
odpadových a recyklovateľných materiálov. Prezentovali sa žiaci zo Špeciálnej základnej
školy pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne.
Expozície, výstavy a podujatia Oravskej galérie navštívilo v sledovanom roku 75 673
návštevníkov, čo bol oproti roku 2015 nárast o viac ako 15 000 ľudí.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky každoročne vyhlasuje súťaž Múzeum
roka/Galéria roka. Oravská galéria sa prihlásila s tromi projektmi:
1.Rezervované pre budúcnosť
Pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku galéria pripravila tri výstavy vrátane publikácie,
ktoré zmapovali posledné dve desaťročia v oblasti nadobúdania zbierok.
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2. Akvizícia výtvarných diel z 20. a 21. storočia
V roku 2015 galéria získala do svojich zbierok 61 ks výtvarných diel, ktoré rozšírili
zbierky slovenského výtvarného umenia 20. - 21. storočia a insitného umenia.
3. Reštaurovanie oltárneho obrazu s výjavom Ukrižovania
Projekt bol zameraný na komplexné reštaurovanie neskorobarokového obrazu so
zreteľom na zachovanie autenticity, pôvodnosti a špecifickosti výtvarného diela.
30. marca 2016 zasadala odborná porota súťaže vymenovaná ministrom kultúry, ktorá
hodnotila prihlášky zaslané do súťaže. Oravskej galérii bol udelený titul Galéria roka
2015.
Oravskú galériu navštívilo v sledovanom roku celkom 75 673 návštevníkov, čo je oproti
roku 2015 nárast o viac ako 25 %. Slanický ostrov umenia navštívilo 47 628 návštevníkov,
Župný dom v Dolnom Kubíne 24 454 a Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne 2 573
návštevníkov.
Bežné príjmy Oravskej galérie v roku 2016 predstavovali 353 968,- EUR, z čoho
rozhodujúce položky tvorili Transfery z rozpočtu VÚC v sume 214 445,- EUR a Príjmy za
predaj tovarov a služieb v čiastke 107 351,- EUR, z toho príjmy zo vstupného
predstavovali 97 622,- EUR.
Bežné výdavky tvorili sumu 350 052,- EUR, z toho Mzdy a platy 152 196,- EUR a Tovary a
služby 126 696,- EUR.
Kapitálové príjmy, Transfery z rozpočtu VÚC a zo štátneho účelového fondu, predstavovali
spolu 114 549,- EUR.
Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 136 824,- EUR, z čoho rozhodujúce položky
smerovali na Rekonštrukcie a modernizácie v sume 56 220,- EUR a Nákup umeleckých
diel 53 500,- EUR.
Tržby zo vstupného predstavovali v roku 2016 sumu 95 624,- EUR, z čoho rozhodujúcu
časť, 92 278,- EUR, tvorili tržby zo Slanického ostrova umenia.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (ďalej "Oravské múzeum") je
príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja. Riaditeľkou múzea v
sledovanom roku 2016 bola PaedDr. Mária Jagnešáková.
Základným poslaním Oravského múzea je na základe prieskumu a vedeckého výskumu
cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať
hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a
spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitým zreteľom na územie regiónu
Orava. Oravské múzeum je zároveň špecializovaným múzeom s celoslovenskou
pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.
Na základe vedeckých a múzejných výskumov Oravské múzeum buduje zbierkový fond
hmotných dokumentov o prírode a spoločnosti, ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva,
so zameraním na región Oravy a život a dielo P. O. Hviezdoslava, spravuje historický
knižničný fond Čaplovičovej knižnice, eviduje a dokumentuje zbierkový fond a
spolupracuje pri budovaní centrálnej evidencie múzejných zbierok v SR a ochraňuje,
odborne spracováva, reštauruje a spravuje zbierkový fond.
Pod správu Oravského múzea patrí 12 samostatných objektov v troch okresoch Oravy, z
ktorých 7 je vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku.
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Jednou z dôležitých aktivít Oravského múzea je preto činnosť zameraná na údržbu
jednotlivých objektov, čo vyžaduje nemalé finančné prostriedky.
V rámci ochrany a správy objektov v roku 2016 Oravské múzeum uskutočnilo tieto
najdôležitejšie aktivity:
V areáli Oravského hradu bola opravená časť strechy na administratívnym traktom Tretej
brány, vymenené okná a opravené omietky v Thurzovom paláci a strop Prvej hradnej
galérie a prvého salóna, opravené rozvody na poschodí Thurzovho paláca, prebehol
architektonicko-historický a reštaurátorský výskum exteriérových omietok na objektoch
Dolného hradu: budova Fary, Východná bašta, Thurzov palác a Kaplnka sv. Michala a boli
vypracované projektové dokumentácie pre obnovu objektu Fary a revitalizáciu Hlavného
nádvoria.
V objekte Čaplovičovej knižnice bolo opravené soklové murivo, nainštalovaný kamerový
systém a opravené omietky a výmena okna a dverí v depozitári tlačovín.
Na objekte Terénnej stanice v Zuberci boli vymenené obklady stien, podlahy, okná,
zábradlia, okenice a niektoré prvky vnútorného zariadenia.
V areáli Oravskej lesnej železnice sa zrealizovala oprava dieselovej lokomotívy, oprava a
zaštrkovanie koľajového lôžka, smerová a výšková úprava trate, oprava zvarov koľajníc,
úprava špár zvarov a opravili sa niektoré súčasti vozového parku. Bola ukončená obnova
a reštaurovanie parnej lokomotívy Gontkulák, prebehla oprava vyhliadkovej veže a
požiarnej nádrže na stanici Sedlo Beskyd a na objekte prevádzkovej budovy na stanici
Tanečník sa uskutočnilo oplechovanie strešných vikierov a zateplenie strechy v podkroví
časti objektu.
V júli 2016 sa zrealizovalo prepojenie úvraťového úseku medzi Oravskou lesnou
železnicou a Historickou lesnou úvraťovou železnicou vo Vychylovke s prestupom na
stanici Sedlo Beskyd.
Oravské múzeum plní aj množstvo iných odborných činností, vyplývajúcich z jeho
základného poslania: akvizičné aktivity, odbornú evidenciu, správu a ochranu
zbierkového fondu, vedecký výskum, prieskum a spracovanie poznatkov z vývoja prírody
a spoločnosti, vedy, techniky, umenia a literárnej vedy, s osobitným zreteľom na územie
Oravy.
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Pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Thurza v rámci roka tejto osobnosti, ktorý
vyhlásil Žilinský samosprávny kraj, zrealizovalo Oravské múzeum novú expozíciu,
Klenotnicu Oravského hradu, ktorá bola slávnostne sprístupnená širokej verejnosti 30.
apríla 2016. Expozícia formou prezentácie historicky zaujímavých predmetov a cenných
zbierok približuje fragmenty z každodenného života šľachty v minulosti. Jej súčasťou sú
i unikátne renesančné odevné komplety, ktoré pochádzajú z rodinných hrobiek
Thurzovcov a Henkelovcov z hradnej kaplnky, a tiež vzácny renesančný zlatý prsteň.
Samotná expozícia je súčasťou Thurzovho paláca, ktorého prízemie bolo zreštaurované
a cez expozíciu sprístupnené návštevníkom.
Pripomienkou výročia úmrtia Juraja Thurza sa stalo i vydanie pamätnej zberateľskej
mince s motívom Juraja Thurza Národnou bankou Slovenska, ktorá bola slávnostne
uvedená verejnosti v priestore novej expozície, Klenotnice Oravského hradu.
Počas Thurzových slávností koncom apríla a začatkom mája Oravské múzeum
sprístupnilo verejnosti v priestore podkrovia Thurzovho paláca polyfunkčný priestor,
Hradnú dvoranu, ktorá slúži na vzdelávacie, kultúrno-výchovné a prezentačné aktivity
Oravského múzea.
V sledovanom roku si Oravské múzeum pripomenulo aj 150. výročie narodenia prozaika,
dramatika, publicistu a lekára Ladislava Nádaši Jégého. Pripomienkou tohto výročia
a samotnej osobnosti literáta Jégého sa stala vedecká konferencia, ktorá sa konala
v priestore Expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Odborné poznatky a výsledky z vedeckých výskumov a spracovania zbierkového fondu
odborní pracovníci múzea prezentovali formou štúdií v rôznych publikáciách, odborných
zborníkoch a časopisoch, médiách, ale tiež formou odborných prednášok, prezentácií,
exkurzií, vyučovacích hodín a tvorivých dielní pre základné, stredné a vysoké školy a
prednášok a prezentácií na odborných konferenciách z oblasti spoločenských
a prírodných vied.
V roku 2016 vydalo Oravské múzeum publikáciu „Orava bez hraníc. Severovýchodná
Orava“, na ktorej sa podieľali predovšetkým interní odborní pracovníci múzea. Publikácia
vyšla v slovenskom i poľskom jazyku.
V priebehu hlavnej sezóny zaviedlo Oravské múzeum on-line predaj vstupeniek na
podujatia. V roku 2016 navštívilo expozície Oravského múzea 241 079 turistov, pričom
najnavštevovanejšou expozíciou bol, tak ako každoročne, Oravský hrad s celkovou
návštevnosťou 182 334 turistov. V rámci komplexnej návštevnosti najviac turistov
pochádzalo zo Slovenska (cca 83,3 %), zo zahraničných návštevníkov sa expozície tešili
záujmu predovšetkým Poliakov (cca 9,4 %), Čechov (cca 1,1 %), Maďarov (cca 1,1 %)
a Rusov (cca 1,0 %).
Finančné prostriedky, potrebné k odborným a prezentačným aktivitám, sa snažilo
Oravské múzeum získať formou projektov v rámci grantových výziev Fondu na podporu
umenia (podaných 5 projektov) a programu cehraničnej spolupráce INTERREG 20142020. Pri medzinárodných projektov, ktoré sú v súčasnosti v stave schvaľovania, Oravské
múzeum spolupracovalo s poľskými partnermi na troch projektoch: „Rašeliniská
vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“, v spolupráci s mestom
Czarny Dunajec; „Pri ceste na dedine – v rytme práce dávnych priemyselných závodov
a remeselných dielní“, v spolupráci s Muzeom - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy
Górnej; „Duch muziky pohraničia. Hľadanie spoločných koreňov“, v spolupráci s Muzeom
Narodowym w Krakowe.
Celkové príjmy Oravského múzea v roku 2016 predstavovali 1 165 216,- EUR, z čoho
rozhodujúcu položku tvorili príjmy zo vstupného v sume 815 833,- EUR. Celkové výnosy
53

dosiahli 1 998 149,- EUR, keď výnosy z transferov a rozpočtových príjmov činili 832 933,EUR.
Celkové náklady predstavovali 1 942 155,- EUR, z toho najväčšie položky tvorili náklady
na opravy a udržiavanie v sume 495 875,- EUR, mzdové náklady 441 715,- EUR a spotreba
materiálu 216 995,- EUR.
Priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov za sledované obdobie bol 51,2
a fyzický stav 52 osôb. Počet zamestnancov je ovplyvnený hlavnou turistickou sezónou,
ktorá začína 1.5. a končí 31.10. (ide predovšetkým o upratovačky, pokladníčky a lektorov).
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne je príspevkovou kultúrnou organizáciou
Žilinského samosprávneho kraja, ktorého poslaním je vytvárať podmienky pre rozvoj
miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a
zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov.
Riaditeľom inštitúcie bol PhDr. Miroslav Žabenský, ku koncu sledovaného obdobia malo
Oravské kultúrne stredisko 9 zamestnancov.
V rámci odbornej činnosti Oravské kultúrne stredisko pokračovalo v digitalizácii archívov
a artefaktov, zvukovo a obrazovo zachytávalo ľudovú hudobnú kultúru či remeselnú
činnosť. Obhajobou záverečných prác 16 frekventantov bol v októbri ukončený šiesty
ročník vzdelávacieho kurzu Hudobná a tanečná folkloristika 2015/2016. Na jeho realizácii
spolupracovali pedagógovia z VŠMU a UK Bratislava a UKF Nitra.
V rámci dlhodobého projektu Cesta textilu Oravské kultúrne stredisko realizovalo výstavu
prác dielne Mateja Rabadu z Dolného Kubína, ktorej súčasťou boli tvorivé dielne
zamerané na výrobu modrotlače v spolupráci so ZUŠ v Dolnom Kubíne a v Párnici a
výstava prác 106-ročnej modrotlačovej dielne Jochových zo Strážnice.

V oblasti propagácie prvkov, zapísaných do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska i UNESCO so vzťahom k regiónu, išlo okrem prezentácie modrotlače o
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slovenskú gajdošskú tradíciu. V roku 2016 Oravské kultúrne stredisko realizovalo dve
celoštátne súťažné prehliadky v oblasti tradičnej ľudovej hudobnej kultúry.
V priestoroch kultúrneho strediska a vo výstavných priestoroch partnerov na Slovensku
a v zahraničí prebehlo spolu 42 výstav, ktorých cieľom bola podpora regionálnej
amatérskej výtvarnej a remeselnej tvorby a neprofesionálnej zahraničnej tradičnej
i súčasnej tvorby.
V oblasti tvorby sa uskutočnil týždenný plenér pre výtvarníkov a fotografov žilinského
kraja s názvom Návraty k domovu. S podporou Úradu vlády SR sa podarilo realizovať
týždňové tvorivé stretnutie pre záujemcov z Oravy, Liptova a Turca. V gescii Oravského
kultúrneho strediska tiež prebehli tri rezbárske a jeden kamenársky plenér.
Pri tvorbe a podpore remeselnej a tradičnej výtvarnej tvorby išlo najmä o prezentáciu
ľudových remeselníkov (vianočný jarmok ľudových remesiel v Dolnom Kubíne, tradičné
jarmoky v Malatinej, Párnici, Veličnej), súťaže a série výstav Vianočná pohľadnica a
O najkrajšiu kraslicu. Medzinárodnej súťaže tradičnej hračky sa zúčastnilo viac ako 250
tvorcov zo Slovenska a Poľska, ktorí sa prezentovali aj na výstave v priestoroch
Oravského kultúrneho strediska.
V oblasti prezentácie a konfrontácie výsledkov tvorivosti prebehli dve celoštátne súťaže v
oblasti hudobného folklóru detí a dospelých: Vidiečanova Habovka v júni v Habovke
a Stretnutie s piesňou v Dolnom Kubíne. Okrem toho OKS realizovalo i dve krajské
súťažné prehliadky hudobného folklóru a tri regionálne súťaže.
Pravidelná klubová činnosť bola realizovaná okrem už etablovaných klubov ručných prác,
neprofesionálnych výtvarníkov a fotoklubu Orava aj nácvikmi divadelného krúžku
DivaDielko. Fotoklub Orava pod vedením nového predsedu Milana Lackoviča uskutočnil
výstavy v Dolnom Kubíne, Námestove a Trstenej.
Výsledky klubu výtvarníkov boli prezentované najmä na jesennej výstave Inšpirácie,
realizovanej v spolupráci s rovnomenným občianskym združením vo výstavných
priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.
Mladí výtvarníci sa prezentovali najmä v 13. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže
Vianočná pohľadnica, ktorú oboslalo približne 5500 detí z 350 škôl zo Slovenska, Českej
republiky, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Srbska. Celoštátnu súťaž O najkrajšiu kraslicu
oboslalo 60 tvorcov.
V oblasti vyhľadávania a propagácie osobností regiónu bola dominantnou realizácia
druhej časti monografie Rodom a srdcom z Oravy 23. januára 2016 o 32 osobnostiach
regiónu. Ďalšie významné aktivity boli zamerané na prezentáciu výročí osobností: M.
Gaceka, palatína Turzu, L. N. Jégého, J. Tomanóczyho a P. Škrabáka.
Medzi ďalšie aktivity Oravského kultúrneho strediska v roku 2016 patrila realizácia
projektu Kruh priateľov slovenskej kultúry, podporeného Žilinským samosprávnym
krajom. Cieľom snáh bolo zvýšiť slovenské povedomie u mladej generácie a identifikáciu
so Slovenskom u detí, ktorých rodičia či starí rodičia sa hlásili k slovenskej národnosti.
Tak bol podporený rozvoj talentovaných detí a mládeže krajanov v Poľsku, vrátane ich
prezentácie, sebarealizácie a konfrontácie so slovenskou kultúrou. V druhej polovici roku
2016 bol iniciovaný vznik troch tanečných skupín, stretnutia divadelného krúžku,
vzdelávacie stretnutia dospelých krajanov a deti v Jablonke i Podvlku, dve výstavy a jedna
súťaž. Pre deti predškolského veku a 1. a 2. ročníka ZŠ vydaný pracovný zošit pod názvom
O kom? O čom? O všeličom od Dolnokubínčanky Blaženy Mikšíkovej a grafika Miroslava
Knapa. Boli zakúpené výtvarné potreby, knihy, zariadený klub, zakúpené vybavenie pre
krajanov a hradené honoráre lektorom. Najvýznamnejšou aktivitou projektu bola
etnografická súťaž Ako žili moji predkovia ako žijem ja, do ktorej sa zapojilo 77 krajanov.
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Oravské kultúrne stredisko v roku 2016 získalo mimorozpočtové zdroje zo 17
podporených projektov v celkovej výške 84 350,- EUR. Zdrojom boli grantové a dotačné
systémy Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia a Úradu vlády SR. Vlastné
výnosy predstavovali sumu 19 339,- EUR.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne je príspevkovou organizáciou
Žilinského samosprávneho kraja a jej základným dokumentom pre činnosť je zriaďovacia
listina. 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 knižnice v roku 2016 bol promovaný historik Peter Huba. Ku koncu
sledovaného obdobia mala Oravská knižnica 18 zamestnancov.
Na základe zriaďovacej listiny plní knižnica funkciu verejnej mestskej knižnice pre mesto
Dolný Kubín, keď 70,08 % čitateľov tvorili obyvatelia mesta. Táto skutočnosť do značnej
miery ovplyvňuje plánovanie jednotlivých aktivít knižnice. Oravská knižnica pôsobí vo
svojom prostredí ako kultúrne, výchovné, informačné a komunitné centrum s rozsiahlym
používateľským zázemím. Poskytuje komplexné knižnično-informačné služby všetkým
používateľským skupinám: absenčné a prezenčné výpožičky, bibliografické a informačné
služby, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, vyhotovovanie rešerší a kópií
dokumentov z fondu knižnice, spracovanie a vydávanie bibliografií a medailónov
regionálnych osobností. Zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom
šírených na všetkých druhoch nosičov, vytvára podmienky pre rovnoprávne
uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a informačných potrieb a záujmov všetkých
používateľov, podporuje celoživotné vzdelávanie a osobitne sa zameriava na vekovú
kategóriu detí a mládeže a podporuje ich záujem o čítanie.
V zmysle svojej regionálnej funkcie pôsobí Oravská knižnica ako koordinačné, vzdelávacie,
štatistické a metodické strediskom pre sieť verejných a školských knižníc okresov Dolný
Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Svoje regionálne poslanie knižnica plní aj budovaním fondu
regionálnych dokumentov a s ním súvisiacej informačnej databázy, ktoré slúžia
používateľom celej Oravy. Rozvíja aktivity v oblasti cezhraničnej spolupráce s Miejskou
Bibliotekou Publicznou v Limanowej a Regionální knihovnou Karviná.
Oravská knižnica plnila v roku 2016 nasledovné prioritné úlohy:
V rámci plnenia hlavných ukazovateľov bolo v oblasti zabezpečovania informačných
zdrojov získaných 2 752 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 22 289,08 EUR, čo je
o 545 knižničných jednotiek a 5 563,28 EUR viac ako v predchádzajúcom roku. Na nákup
knižničného fondu bolo vynaložených 15 608,91 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim
rokom došlo k nárastu o 1 856,98 EUR. V roku 2016 sa v knižnici zaregistrovalo 3 346
používateľov, z toho 1 047 do 15 rokov.
Oproti predchádzajúcemu roku sa celkový počet zaregistrovaných používateľov zvýšil
o 65, vo vekovej kategórii do 15 rokov o 125 používateľov. Oravská knižnica hľadala aj v
sledovanom roku cesty, ako napriek celospoločenskému trendu poklesu záujmu o čítanie
stabilizovať počet registrovaných používateľov.
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V hodnotenom období bolo celkovo realizovaných 255 552 výpožičiek, čo je o 7 212
výpožičiek viac ako v predchádzajúcom roku, čím bola úroveň ukazovateľa v zmysle
programového rozpočtu a plánu činnosti dosiahnutá.
V oblasti rekonštrukcia budovy a revitalizácie interiérov Oravskej knižnice bola z dôvodu
korózie a havarijného stavu strešnej krytiny na hlavnej budove v roku 2015 zaslaná
žiadosť zriaďovateľovi o pridelenie finančných prostriedkov. V roku 2016 bol schválený
kapitálový transfer vo výške 37 000,- EUR na rekonštrukciu strešnej krytiny objektu a jej
zateplenie na starej časti budovy, rozpočtovými opatreniami ŽSK upravený na dokončenie
stavebných prác rekonštrukcie strechy o 35 000,- EUR. Realizácia výmeny strešnej krytiny
sa z dôvodu zhoršenia počasia presunula do roku 2017, bol nakúpený len materiál vo
výške 24 589,27 EUR.
Ako kapitálová investícia bolo realizované vyvýšené pódium v spoločenskej miestnosti v
sume 2 000,- EUR, ktoré prispelo k skvalitneniu poskytovania služieb pri realizovaní
podujatí v knižnici.
V rámci realizácie projektu Modernizácia interiérového vybavenia knižnice bolo
zakúpených 59 nových regálov, ktoré boli umiestnené na oddeleniach náučnej literatúry a
beletrie. Projekt bol realizovaný z prostriedkov Fondu na podporu umenia v hodnote
6 262,- EUR.
Cezhraničné kontakty s Mestskou verejnou knižnicou v Limanowej a Regionálnou
knižnicou Karviná sa v predchádzajúcom období realizovali predovšetkým
prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov, ktoré boli spolufinancované
z prostriedkov EÚ.
V roku 2016 bola vyhlásená nová výzva na podporu slovensko-poľskej cezhraničnej
spolupráce v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020. Oravská
knižnica vypracovala mikroprojekt Cezhraničné kultúrne súzvuky, ktorý bol ku
31.12.2016 v procese schvaľovania. Ako partner participovala na projekte, ktorý v rámci
tejto výzvy podala knižnica v Limanowej.
V rámci rozvoja cezhraničných slovensko-českých vzťahov bola v knižnici inštalovaná
putovná výstava Čapkovci a Slovensko.
Aktívnym prístupom k získavaniu mimorozpočtových zdrojov sa v roku 2016 realizovali 4
projekty podporené z dotačnej schémy Fondu na podporu umenia (akvizícia nového
fondu, nákup výpočtovej techniky a interiérového vybavenia knižnice, podpora kultúrnovýchovnej činnosti) a ďalší projekt bol v procese schvaľovania (podpora kultúrnovýchovnej činnosti). Z dotačného systému MK SR bol podporený projekt na kultúrne
poukazy.
Nadáciou COOP Jednota bol projekt podporený sumou 1500,- EUR a Nadáciou J&T sumou
491,54 EUR. Ďalšie projekty neboli podporené.
V rámci realizácie významných celoslovenských a regionálnych aktivít je Oravská knižnica
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, literárnych a výtvarných súťaží, kampaní
a ankiet na podporu čítania, ako Čítame s Osmijankom – Pridaj sa aj ty!, maratón čítania
Čítajme si, Zlatá rybka – detská kniha roka, súťaž Neodíď nám rozprávočka, realizovaná
v spolupráci s RTVS a Mestskou knižnicou v Piešťanoch, či súťaž s vydavateľstvom
Fragment O najkrajšiu skladačku. Oravská knižnica je od roku 2015 zapojená do projektu
Knihobežník, ktorého iniciátorom je vydavateľstvo Martinus. Zámerom je ponúknuť na
verejných priestoroch a dostupných miestach knihy, ktoré si môžu záujemcovia voľne
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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 mediálnymi partnermi MY - Oravské noviny vyhlásila 13. ročník regionálnej súťaže
školských časopisov základných škôl Najlepší školský časopis. V roku 2016 sa zapojila do
súťaže Deň ľudovej rozprávky v komikse, ktorú vyhlásila Krajská knižnica v Žiline,
a tradične sa detskí čitatelia knižnice zúčastnili na krajskom kole literárno-vedomostnej
súťaže Knižný vševedko.
Knižnica v roku 2016 rozvíjala aktivity v oblasti kultúrno-výchovnej a komunitnej činnosti
realizáciou 664 podujatí pre všetky vekové kategórie návštevníkov, s osobitným dôrazom
na deti a mládež. Zámerom bolo hlavne motivovať deti a mládež k čítaniu ako jednej
z dôležitých podmienok celkového osobnostného rozvoja. Vysoký počet aktivít pre deti a
mládež je výsledkom výbornej spolupráce so všetkými typmi škôl v meste Dolný Kubín
a širšom okolí a zvýšeného záujmu pedagógov, ktorí tým oceňujú prínos podujatí Oravskej
knižnice vo výchovno-vzdelávacom procese. Rozsiahla je aj spolupráca s občianskymi
združeniami, kultúrnymi inštitúciami, regionálnymi médiami, s ktorými sa knižnica
spolupodieľa na realizácií kultúrno-spoločenských aktivít, ako aj podpora klubovej
činnosti v knižnici.
V sledovanom období sa Oravská knižnica vo väčšom rozsahu zamerala aj na aktivity pre
znevýhodnené skupiny používateľov a seniorov. Okrem donáškovej výpožičnej služby boli
realizované tematické podujatia a besedy so zaujímavými osobnosťami pre členov
Denného centra seniorov v Dolnom Kubíne a klientov Zariadenia pre seniorov a DSS.
V roku 2016 získala knižnica od Mesta Dolný Kubín certifikát Zariadenie priateľské
k zdravotne postihnutým na základe viacerých povinných kritérií: pomoc pri vstupe do
prevádzky, asistencia pri využívaní ponúkaných tovarov a služieb, empatický prístup
k potrebám návštevníka v súlade s rozsahom jeho handicapu, pomoc pri opustení
prevádzky. Záväzné podmienky sú uvedené v Memorande o spolupráci pri znížení bariér
pre sociálne znevýhodnených a zdravotne postihnutých spoluobčanov a návštevníkov
mesta Dolný Kubín, ktoré podpísal primátor mesta, predsedníčka SZTP ZO a riaditeľ
Oravskej knižnice.
Ako príspevok k vytváraniu podmienok na aktívne starnutie knižnica zaviedla Tréning
pamäti seniorov. Tréningy viedla metodička Oravskej knižnice, ktorá absolvovala
akreditovaný vzdelávací program Kognitívna aktivizácia seniorov v Centre MEMORY
v Bratislave. Uskutočnili sa dva cykly tréningov pozostávajúcich z desiatich stretnutí.
V rámci svojej edičnej činnosti Oravská knižnica v roku 2016 vydala nasledobné
publikácie:
L. N. Jégé: výberová personálna bibliografia (zostavila Ľubica Luptáková).
Martin Ťapák: medailón k 90. výročiu narodenia (zostavila Ľubica Luptáková).
Juraj Turzo a Orava: 400. výročie úmrtia. Medailóny oravských osobností (zostavila Ľubica
Luptáková). Leták vydaný pri príležitosti Roka Juraja Turzu.
Leopold Bruck: 150. výročie úmrtia. Medailóny oravských osobností (zostavila Ľubica
Luptáková). Biografický leták.
Ján Dafčík: 120. výročie narodenia. Medailóny oravských osobností (zostavila Iveta
Salvová). Biografický leták.
Priateľ knižnice č. 1-2: časopis Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
(zostavil Peter Huba). Vyšlo elektronicky na stránke www.oravskakniznica.sk.
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 (zostavila Martina Fecskeová).
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V roku 2016 Oravská knižnica zrealizovala 994 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských
podujatí, z toho 888 pre deti do 14 rokov, 46 pre mládež do 19 rokov a 60 pre dospelých.
Z celkového počtu predstavovali podujatia s regionálnou tematikou 91 podujatí, 84
podujatí sa týkalo informačnej výchovy, prevencie kriminality a ďalších sociálnopatologických javov 73 podujatí a 15 podujatí hudobnej tematiky.

Z podujatí Oravskej knižnice:
Už som prvák, už si čítam sám ( január – december 2016)
11. 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. Žiaci sú motivovaní k čítaniu počas pravidelných
mesačných návštev v knižnici (od septembra do júna) prostredníctvom tematických
podujatí, hlasného čítania a práce s literárnym textom (V dome plnom kníh, Smieško z 1.
A, Prvý venček, O Vianociach, ktoré nechceli prísť, Hráme sa s písmenkami, Putovala
rozprávka svetom, prišla až k nám, Slávnostný zápis za čitateľov, Pestrá príroda, O
Guľkovi Bombuľkovi, Už si čítam sám). 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.
Týždeň slovenských knižníc – TSK (1.3.2016 – 6.3.2016)
Oravská knižnica počas Týždňa slovenských knižníc zorganizovala 7 podujatí pre
verejnosť, ktorých sa zúčastnilo 85 návštevníkov:
Ladislav Nádaši Jégé - životopisný medailón spisovateľa pri príležitosti 150. výročia
narodenia. Podujatie pre klientov Zariadenia pre seniorov a DSS v Dolnom Kubíne.
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Tréning pamäti seniorov - úvodné stretnutie účastníkov kurzu zameraného na
posilňovanie pamäti, pozornosti a koncentrácie, ktorý je realizovaný skupinovou formou
(10-12 účastníkov) v rozsahu 10 lekcií 1-krát týždenne.
Literárny klub Fontána - prezentácia novej literárnej tvorby na stretnutí členov klubu.
Asertívne riešenie konfliktných situácií v knižnici - prednáška pre odbornú verejnosť
zameraná na špecifiká komunikácie s problémovým používateľom. Podujatie bolo
pripravené v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc a Súkromným
centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Dolnom Kubíne.
Knihohranie - hlasné čítanie a literárny kvíz pre klientov DSS v Dolnom Kubíne.
Rozprávkovo – zábavné dopoludnie s ľudovými rozprávkami pre deti.
Najkrajšia rozprávka – výtvarná tvorivá dielňa pre deti.
Návštevníci mohli využiť ponuku bezplatného zápisu za čitateľov knižnice na obdobie 12
mesiacov.
V spolupráci s týždenníkom MY Oravské noviny a Petit press, a. s. bol vyhlásený 13. ročník
regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Oravy Najlepší školský časopis
2016.
Nielen v tomto týždni mohli čitatelia hlasovať za Knihu Oravy 2015 a navštíviť výstavu
Palatín Juraj Turzo.
Počas TSK knižničné hliadky, tvorené pracovníkmi knižnice, odmeňovali ľudí čítajúcich na
verejných miestach záložkou a bezplatným zápisným do knižnice na celý rok.
Kampaň Jedna kniha ročne (knižnici) pokračovala aj v tomto ročníku a počas celého r.
2016. Čitateliab boli oslovení a požiadaní o podporu vo forme knižného daru. Darcovia
boli priebežne zverejňovaní na webovej stránke knižnice a tiež priamo v darovanej knihe.
Celé Slovensko číta deťom (30.5. - 5.6.2016 a 5. - 9.12.2016)
Nad druhým ročníkom celoslovenského podujatia na podporu hlasného čítania prevzal
záštitu prezident SR Andrej Kiska. V letnej časti sa vďaka ochotným spolupracovníkom
nahlas čítalo celý pracovný týždeň a deti spoznali knihy, ktoré stále dokážu osloviť nových
čitateľov. V pondelok, utorok a piatok žiakom a detským čitateľom prečítali ukážky zo
svojich obľúbených detských kníh pani učiteľky a knihovníčky. V utorok popoludní sa
čítalo aj v literárnom krúžku Domova sociálnych služieb. Mladí čitatelia si navzájom
nahlas čítali z knižných noviniek a podelili sa aj o novinky zo svojho života. V stredu 1.6.
prebehlo čítanie v ZŠ s MŠ pri Dolnooravskej nemocnici. Hospitalizovaným deťom
spríjemnili ich sviatok a pomohli prekonať bolesť a odlúčenie od blízkych mladí umelci
Ivana Furjelová a hudobná skupina Samá Slama súrodencov Slamkovcov. Obľúbené
rozprávky sa striedali s pop a rockovými hitmi. Vo štvrtok 2.6. navštívil detských čitateľov
v knižnici herec a zdravotný klaun Roman Večerek. Deti pobavil prečítaním rozprávky z
Nevedkových dobrodružstiev a kúzelníckymi trikmi.
Zimné čítanie sa nieslo v očakávaní blížiacich sa vianočných sviatkov. Slávnostný program
bol obohatený prítomnosťou Mikuláša, ktorý navštívil knižnicu 5. decembra. Deti
Špeciálnej ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím mu zarecitovali, zaspievali i zatancovali.
On ich obdaroval sladkosťami, ale aj pekným slovom a čítaním veselých básničiek z
Vianočnej knižky rozprávok, básní, kolied, vinšov, receptov, darčekov, obrázkov, pranostík
a zvykov.
Poďme spolu čítať a spoznávať svoj kraj (jún – december 2016, projekt podporený
Nadáciou COOP Jednota)
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Projekt bol zameraný na podporu aktívnych foriem trávenia voľného času, ktoré rozvíjajú
vedomostný rozhľad a zručnosti, s osobitným zreteľom na zvyšovanie záujmu detí o
čítanie.
Účastníci mali možnosť priameho kontaktu so spisovateľom, ilustrátorkou, fotografom a
vydavateľom kníh. Hravou formou sa dozvedeli aj mnoho zaujímavého o svojom meste,
kraji a významných osobnostiach, ktoré tu žili. Navštívili aj múzeum - Izbu starých materí
v Párnici, kde sa zoznámili s dobovým nábytkom, ľudovými krojmi, predmetmi, ktoré sa
používali v domácnosti a na poli. Deti zároveň spoznali čaro modrotlače, ktorú im
predstavil výtvarník a tlačiar Matej Rabada. Vďaka realizácii projektu bol kúpený na
detské oddelenie aj nový fond krásnej a náučnej literatúry. Z výsledkov záverečnej
čitateľskej ankety vyplýva, že deti majú k čítaniu pozitívny vzťah a prináša im veľa
zábavy, poznatkov a príjemných pocitov.
Denný čitateľský tábor (júl 2016)
Detské oddelenie v spolupráci s Klubom ručných prác pri OKS DK pripravilo počas
druhého júlového týždňa pre 21 detí od sedem do dvanásť rokov, ktoré milujú čítanie,
tvorivosť a hravosť, zaujímavý týždňový denný čitateľský tábor. Okrem iného pracovali s
encyklopédiami a atlasmi, čítali si o zaujímavých miestach na Orave, súťažili v kvízoch,
súťažiach a čitateľskom maratóne, varili zeleninovú polievku, tvorili papierovú čapicu,
spoznali hrnčiarsky kruh, boli na celodennom poznávacom výlete.
(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2016) (september - december 2016)
Projekt, ktorý podporil Fond na podporu umenia, 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 činnosti, čitateľská
súťaž Čítanie s nezábudníkom, besedy a autorské čítania so spisovateľmi a ilustrátormi
Darinou Hamarovou, Zuzanou Jesenskou-Kubicovou, Zuzanou Štelbaskou, Andreou
Gregušovou, Katarínou Slaninkovou, Miroslavom Sanigom, Valentínom Šefčikom, Jurajom
Martiškom a Ľuboslavom Paľom. Pre účastníkov stretnutí s autormi boli zostavené a
vydané knižné záložky s informáciami o autorovi a jeho diele.
Európsky týždeň mobility (16. – 26.9.2016)
Oravská knižnica sa ako jeden zo spoluorganizátorov pripojila k európskej kampani,
ktorej cieľom je nahradiť cestovanie osobným automobilom chôdzou, bicyklom alebo
verejnou dopravou. Pre deti materských a základných škôl bolo určené zážitkové čítanie
rozprávky Daniela Haviera „Semafor, ktorého boleli oči“ a zábavný kvíz o doprave
„Cestujeme po zemi, vode i vo vzduchu“. Akcie počas celého týždňa navštevovali triedne
kolektívy detí mestských škôl. Súčasťou aktivít bola aj literárna súťaž pre deti do 15 rokov
„Predné kolo, zadné kolo, veselo sa točí“ - dobrodružstvá s mojím bicyklom.
Knižný veľtrh Bibliotéka 2016 (10. – 13.11.2016)
Oravská knižnica bola jednou z regionálnych knižníc, ktoré sa predstavili na 24. knižnom
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veľtrhu Bibliotéka v Inchebe, a. s. Bratislava. V stánku Knižnice Žilinského samosprávneho
kraja pripravila výstavu kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach čitateľskej
súťaže Kniha Oravy 2015. Návštevníci stánku mali možnosť osobného stretnutia s Annou
Gáborovou a Jozefom Juríkom, autormi knihy Zázrivské lazy. Knižnica ponúkala aj
propagačné materiály a publikácie, ktoré vydala v rámci svojej edičnej činnosti.
Na pódiu Programového centra 1 sa uskutočnila prezentáciu víťazných kníh súťaže Kniha
Oravy, v kategórii Beletria rozprávkovú knihu Tretie kráľovstvo autorov Pavla Janíka a
Zuzany Lukáčovej a v kategórii Odborná literatúra publikáciu Zázrivské lazy od Anny
Gáborovej, Evy Dudášovej a Jozefa Juríka. Úspešní oravskí autori Anna Gáborová a Jozef
Jurík zaujali prítomných divákov sviatočným krojom zo Zázrivej. Ich pútavé rozprávanie o
nezameniteľnom čare zázrivských lazov, ktoré vytvárajú pôvodné drevenice s drevenými
plotmi, staré stromy, kvety na lúkach, stáda pasúcich sa oviec a kráv. Žiaľ, o to, čo bolo
výnimočné a tradičné, často stráca súčasná generácia záujem. Preto ich vystúpenie
apelovalo na porozumenie a citlivý prístup k hodnotám predchádzajúcich generácií a ku
kultúre krajiny, ktorá vychádzala z jednoty ľudského ducha a prírody. Aby sme na úkor
pohodlia, individualizmu a túžbe po „svetovosti“ nezabudli na to, čo bolo tradičným
domovom. Interaktívny prístup, ktorý autori zvolili, vtiahol do rozhovoru aj publikum.
Rozprávanie doplnil Jozef Jurík prezentáciou svojich fotografií a malieb Evy Dudášovej,
ktoré sú v knihe uverejnené. Súčasťou programu bolo
autorské čítanie Anny Gáborovej, spoluautorky textov publikácie.
Besedy a autorské čítania:
Jozef Banáš (spisovateľ), Marián Benka (publicista), Vojtěch Boháč (publicista, vojnový
reportér), Pavol Breier (fotograf, spoluautor knihy), Eva Dedinská (spisovateľka), Rudolf
Dobiáš (spisovateľ), Eva Dudášová (výtvarníčka), Ivana Furjelová (spisovateľka), Anna
Gáborová (krajinná architektka, spoluautorka knihy), Andrea Gregušová (spisovateľka),
Darina Hamarová (spisovateľka), Peter Huba (spisovateľ, historik), Zuzana Jesenská
Kubicová (ilustrátorka), Miloš Jesenský (spisovateľ), Jozef Jurík (fotograf, spoluautor
knihy), Igor Krpelan (architekt), Štefan Kuzma (spisovateľ), Juraj Lukáč (publicista,
grafik), Peter Madigár (projektový manažér, spoluautor knihy), Juraj Martiška
(ilustrátor), Blažena Mikšíková (spisovateľka), Imrich Nagy (historik, vysokoškolský
pedagóg), Ľuboslav Paľo (ilustrátor, spisovateľ), Albína Pániková (spisovateľka), Tibor
Eliot Rostas (publicista), Miroslav Saniga (spisovateľ, prírodovedec, publicista), Katarína
Slaninková (ilustrátorka), Valentín Šefčík (básnik), Zuzana Štelbaská (spisovateľka,
publicistka, blogerka), Otília Štepitová (pedagogička, spisovateľka), Tomáš Toček
(cestovateľ, turistický sprievodca, spisovateľ), Martin Turóci (historik), Lýdia
Vojtaššáková (publicistka, redaktorka)
Slávnostné otvorenie výstavy: Pavol Breier – Labrang, Čapkovci a Slovensko, Jozef Jurík –
Eva Dudášová – Anna Gáborová - Zázrivské lazy, Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1918)
Klubová činnosť knižnice:
Fontána – literárny klub. Členovia klubu sa stretávajú raz do mesiaca. Na stretnutiach sa
konajú tvorivé dielne, čítanie a rozbory vlastnej tvorby, diskusie o literatúre a umení,
informácie o knižných novinkách, literárnych súťažiach.
Mravenisko – klub rodičov a detí, ktorí sa stretávajú v priestoroch detského oddelenia.
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Klub moderných spoločenských hier – otvorila knižnica 27. júla 2016 v spolupráci s ALBI
s. r. o. Žilina. Klub sa stretáva na detskom oddelení dvakrát do mesiaca. Ponuka hier je
pestrá, rôznych žánrov, pre rôzne vekové kategórie a rôzne stupne obťažnosti.
Školské kluby detí ZŠ v Dolnom Kubíne navštevujú knižnicu počas školského roka v
popoludňajších i dopoludňajších hodinách. Žiaci sa venujú hlasnému a tichému čítaniu,
súťažiam, pracujú v tvorivých dielňach, hrajú spoločenské hry.
Klub pána Osmijanka – ponúka aktivity v popoludňajších hodinách v priestoroch detského
oddelenia pre deti, ktoré milujú čítanie, ilustrovanie a zapájanie sa do rôznych iných
aktivít knižnice. Klub sa stretáva pravidelne raz mesačne.
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. Aktuálne sa klub nestretáva. 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.
V roku 2016 Oravská knižnica pripravila 62 výstav fotografií, umeleckých diel,
historických dokumentov a výstaviek kníh. Tie pripomínajú výročia, reagujú na aktuálne
problémy a udalosti, knižnica nimi predstavuje svoju činnosť, nové knihy, propaguje
kultúrne podujatia v meste a regióne.
V mesiacoch marec – apríl to boli publikácie, nominované v regionálnej súťaži Kniha
Oravy 2015 na výstave v priestoroch náučného oddelenia. Na rovnakom oddelení boli
pripravené aj výstavy publikácií z fondu knižnice v rámci prevencie závislostí a sociálnopatologických javov: Zabráňme násiliu páchanému na ženách, Správajme sa ekologicky –
chráňme životné prostredie, Svetový deň rybárstva – ochrana vôd, Kriminalita, Drogy a
prevencia kriminality, Násilie na starých ľuďoch.
V priestoroch spoločenskej miestnosti boli realizované výstavy dokumentov z fondu
knižnice:
Rok Juraja Turza - Juraj Turzo a Orava, Janko Matúška, Deň neprečítaných kníh, Deň obetí
holokaustu a rasového násilia, Deň ľudských práv. Vystavené boli výtvarné a literárne
práce detí materských škôl, žiakov ZŠ a Špeciálnej ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím
(Pani zima, Osmijankove rozprávky, Šikovné ručičky 2016, Ilustrácia rozprávkového
príbehu, Vianoce a Nový rok). V mesiacoch apríl – jún bola pre verejnosť sprístupnená
výstava fotografií Pavla Breiera Labrang – Svet tibetského kláštora, v júni – októbri
výstava fotografií Milana Horňáka Dolný Kubín a okolie. Autori publikácie Zázrivské lazy
prezentovali svoju knihu a zároveň výtvarné diela, ktoré boli jej súčasťou, na
rovnomennej výstave – Jozef Jurík fotografie a Eva Dudášová maľby a kresby. V novembri
- decembri sa v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom uskutočnila výstava
Leonard Marko – výstava čiernobielej dokumentárnej fotografie. V decembri patrili
výstavné priestory Básničkovému kalendáru pre potešenie duše, v ktorom žiaci Špeciálnej
ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím ilustrovali básne Vladimíry Martvoňovej.
V mesiaci máj mali záujemcovia možnosť navštíviť unikátnu putovnú výstavu Čapkovci a
Slovensko, ktorú pripravil Pamätník Karla Čapka v Strži (Česká republika) pri príležitosti
100. výročia vzniku Československej republiky. Otvorenia sa zúčastnila riaditeľka múzea
v Strži, pani Kristina Váňová, a vedúca Odboru kultúry a pamiatkovej starostlivosti
Stredočeského kraja Mgr. Beáta Majdišová.
V júli a auguste sa návštevníci mohli zoznámiť s víťaznými publikáciami regionálnych
súťaží Kniha Oravy, Kniha Turca, Kniha Liptova, Kniha Kysúc, Kniha Považia na putovnej
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výstave, ktorá sa postupne sprístupnila v regionálnych knižniciach Žilinského
samosprávneho kraja.
V septembri sa knižnica pripojila k ďalším kultúrnym inštitúciám a pri príležitosti Dní
európskeho kultúrneho dedičstva usporiadala výstavu publikácií Pamiatky a my.
Pri príležitosti výročia ukončenia 1. svetovej vojny pripravila knižnica v spolupráci s
Nadáciou M. R. Štefánika, Ústavom politických vied SAV v Bratislave, Mestom Dolný Kubín
a Klubom vojenskej histórie Beskydy výstavu Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1918).
Výstava bola putovná a organizovaná pod záštitou predsedu vlády SR. Na slávnostnom
otvorení sa prítomným prihovorili vzácni hostia: predseda Nadácie M. R. Štefánika v
Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., PhDr. Ferdinand Vrábel z Ústavu
politických vied SAV, člen Klubu vojenskej histórie Orava Jozef Krupa, 1. štátny tajomník
Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku Mgr. Ondřej Pometlo a potomkovia
legionárov – Alena Gallasová, dcéra brigádneho generála Václava Vašátka, a dcéra
Mikuláša Gaceka doc. PhDr. Milota Zelinová.
V spolupráci s Petit press, a. s. - regionálnym týždenníkom MY - Oravské noviny vyhlásila
knižnica 13. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Najlepší
školský časopis 2016. Celkom sa do súťaže zapojilo 9 časopisov (1. kategória, časopisy 1. a
2. stupňa ZŠ: 8 časopisov, 2. Kategória, časopisy 1. – 4. ročníka ZŠ: 1 časopis).
Porota pracovala 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. V 1. kategórii zvíťazil časopis Úsmev z
CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom a Moták zo ZŠ s MŠ Novoť, na 2. mieste sa umiestnili Do
pohody zo ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka v Zákamennom, Veselík ZŠ s MŠ v Oravskom Veselom a na
3. mieste časopisy SUSED Špeciálnej ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom
Kubíne a Mladé letá zo ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne. Ceny v ostatných kategóriách
neboli udelené. Čestné uznanie si prevzali redaktori časopisov Prechádzky školou zo ZŠ P.
O. Hviezdoslava v Trstenej a Lavínka zo ZŠ s MŠ Lokca.
Oravská knižnica sa aj v školskom roku 2015/2016, po ôsmykrát, zapojila do
celoslovenskej čitateľskej súťaže pre deti Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty s 12
triedami dolnokubínskych detí zo ZŠ J. Matúšku a M. Kukučína. Svetom literárnych otázok
slovenskej a svetovej literatúry, ktoré sa zameriavajú každoročne na hravú formu práce s
literárnym textom a zároveň poskytujú deťom priestor na vlastnú tvorivosť a
prehlbovanie čitateľských návykov sprevádzala účastníkov na 92 stretnutiach
pracovníčka detského oddelenia Alena Javorková. Práce detí posudzovala odborná porota
v Bratislave a 4 triedne kolektívy sa umiestnili na 1 mieste a jedna trieda na 3. Mieste v
rámci celoslovenského hodnotenia. na ocenených miestach.
Detské oddelenie pripravilo pre deti čitateľskú súťaž Čítame s nezábudníkom. Čitateľská
súťaž bola realizovaná v dvoch kategóriách: do 10 rokov a od 10 do 15 rokov, spolu sa
zúčastnilo 448 detí. Na detskom oddelení sa mali detskí návštevníci možnosť zapojiť aj do
riešenia súťažných otázok v literárno–vedomostnom kvíze pod názvom Osmijanko vie –
kto vie, tiež odpovie. Kvízové otázky sa pravidelne v týždňových intervaloch obmieňali,
vďaka sponzorskej pomoci boli deti odmeňované drobnosťami a sladkosťami, do kvízu sa
zapojilo 324 detí.
Regionálne kolá tradičného literárno-vedomostného kvízu Knižný vševedko boli
realizované v 19 triedach 4. a 5. ročníka ZŠ s účasťou 345 žiakov. Sprievodným podujatím
každého triedneho kola bola aj hovorená bibliografia nových, v súčasnosti najčítanejších
detských kníh.
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Detské oddelenie zapojilo svojich čitateľov do viacerých výtvarných a literárnych súťaží:
súťaž Neodíď nám rozprávočka, realizovaná v spolupráci s RTVS a Mestskou knižnicou v
Piešťanoch, súťaž Deň ľudovej rozprávky v komikse v Krajskej knižnici v Žiline, súťaž s
vydavateľstvom Fragment O najkrajšiu skladačku (OK AH získala knižnú odmenu), Zlatá
rybka - Detská kniha roka 2015 (OK AH získala knižnú odmenu).
Literárnu súťaž pre deti do 15 rokov „Predné kolo, zadné kolo, veselo sa točí“ dobrodružstvá s mojím bicyklom vyhlásila knižnica v spolupráci s Mestom Dolný Kubín
pri príležitosti Európskeho týždňa mobility. Zapojilo sa do nej 11 žiakov ZŠ, z toho 6 v
kategórii poézie a 5 v kategórii prózy. V kategórii Poézia zvíťazila Adriana Pavčová zo ZŠ s
MŠ Dlhá nad Oravou a v kategórii Próza Lucia Plešková zo ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom
Kubíne.
Súťaž Kniha Oravy 2015 zorganizovala knižnica v spolupráci s mediálnymi partnermi MY
- Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín. Súťažili publikácie, ktoré vyšli
v r. 2015 a sú s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora v textovej či
obrazovej časti. O ich umiestnení rozhodli čitatelia prostredníctvom anketových lístkov na
jednotlivých oddeleniach knižnice prípadne elektronickým hlasovaním. Cieľom súťaže je
propagácia regionálnej literatúry medzi širokou verejnosťou a ponuka priestoru autorom
a vydavateľom na bezplatnú prezentáciu svojich diel.
Do 8. ročníka bolo nominovaných 33 kníh v dvoch kategóriách (beletria 12 publikácií,
odborná literatúra 21 publikácií). Víťazné knihy v 1. kategórii – beletria: 1. miesto: Pavol
Janík, Zuzna Lukáčova – Tretie kráľovstvo, 2. miesto: Darina Hamarová – Ruleta života, 3.
miesto: Mária Stopková – Snežienky. V 2. kategórii - odborná literatúra sa umiestnili: 1.
miesto: Jozef Jurík, Anna Gáborová, Eva Dudášová – Zázrivské lazy, 2. miesto: Eva
Ľuptáková a kol. – Rezervované pre budúcnosť. 50 rokov Oravskej galérie, 3. miesto:
Michal Čajka a kol. – Oravský Podzámok. Obec a jeho obyvatelia.
Z víťazných publikácií súťaží v jednotlivých regiónoch Žilinského samosprávneho kraja
bola zostavená výstava, ktorá sa postupne predstavila vo všetkých regionálnych
knižniciach Žilinského samosprávneho kraja a na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Mestské kultúrne stredisko (MsKS) je mestskou príspevkovou organizáciou s právnou
subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Dolný Kubín. Riaditeľkou MsKS bola v roku
2016 Mgr. Jana Greššová.
Hlavným poslaním MsKS je spravovanie zvereného majetku mesta, organizovanie
kultúrnych podujatí a kultúrno-spoločenských aktivít pre obyvateľov mesta,
sprostredkovanie kultúrnych hodnôt a spoločenskej zábavy na báze profesionálnych a
amatérskych umeleckých telies, organizovanie a sprostredkovanie výchovno-vzdelávacích
aktivít, vykonávanie informačnej, propagačnej a reklamnej činnosti v oblasti cestovného
ruchu.
V priestoroch hlavnej budovy strediska 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.
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V budove sa tiež nachádza výstavná sieň, v ktorej sa konajú výstavy amatérskych,
poloprofesionálnych ale aj profesionálnych umelcov a fotogaléria vo foyeri, využívaná
podobne.

Časť priestorov budovy je prenajatá podnikateľským a nepodnikateľským subjektom. Pod
správu strediska patrí aj Hudobný altánok v parku pri hoteli City hotel Park.
Veľkej obľube sa tešili pohybové kurzy: Orientálne tance, Kalanetika, Joga pre
začiatočníkov, pokročilých, Poweryoga, Sahadža joga, Zdravotné cvičenie, SOM – nová
metóda na redukciu a rysovanie svalstva
Svoje priestory MsKS poskytlo aj na prenájom pre kurzy: Kurz spoločenských tancov pre
začiatočníkov a pokročilých, Vyučovanie tanečného odboru, spolupráca s umeleckými
folklórnymi súbormi Rosička Rosa a Orava, s divadlom Femina, divadlom Paľo, HS Idea
13. Medzinárodný hudobný festival Kubínska hudobná jeseň 2016
Trinásty ročník festivalu Kubínska hudobná jeseň opäť priniesol do Dolného Kubína
vysokú umeleckú kvalitu interpretačného umenia slovenských a zahraničných umelcov.
Festival prebiehal od 23. septembra do 8. decembra 2016. Na festivale odznelo 11
koncertných vystúpení, z toho 7 koncertov klasickej hudby a 4 jazzové koncerty.
Dolnokubínskemu publiku sa predstavilo celkom 104 účinkujúcich z Českej republiky,
Poľska, USA a Slovenska.
Zoznam koncertov:
23.09.2016 Jazz - CZ-SK Big Band
27.09.2016 Ricercata - Rezidenčný súbor Rádia Devín
09.10.2016 Koncert v kostole - Bratia Kapalovci
23.10.2016 Jazz - Mike Parker's Trio Theory (NY/Chicago/Krakow)
27.10.2016 Klavírny recitál - Matej Arendárik
03.11.2016 Jazz - Ondrej Juraši Quintet
11.11.2016 Trio Canone all'Unisono (PL)
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12.11.2016
30.11.2016
02.12.2016
08.12.2016

Koncert pedagógov ZUŠ
Cluster - ensemble
Jazz - Rio Danubio
A . Ingielewicz (PL) husle, S. Kozub (PL) celo, ŠKO Žilina

Dva koncerty odzneli v Divadelnej sále MsKS a v Koncertnej sále ZUŠ P. M. Bohúňa, štyri
koncerty v Hoteli Park, po jednom v Oravskej galérii, Kostole Povýšenia sv. Kríža
a v kostole v Kňažej.

Celkovo ich navštívilo vyše 900 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. Je tak tomu aj vďaka
podpore Hudobného fondu Bratislava, Fondu na podporu umenia, Mesta Dolný Kubín,
sponzorom a neúnavnej práci Art AIR Centra a osobne riaditeľa festivalu Mgr. Leonarda
Vajduláka.

Významné udalosti z oblasti kultúrno-spoločenského života v roku 2016:
Vo fotogalérii a výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska boli v stredu 13. januára
2016 inštalované nové expozície. Vo fotogalérii to bola vernisáž Fotoklubu Orava pod
názvom "V znamení svetla a času". Prezentujú sa tu autori zo všetkých troch oravských
okresov, členovia obnoveného Fotoklubu, ktorý od septembra 2013 pôsobí pod Oravským
kultúrnym strediskom. Nová expozícia je aj vo výstavnej sieni, a to putovná slovenskopoľská výstava Svet fantázie inými rukami, ktorá je výsledkom prác klientov zo zariadení
sociálnych služieb.
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Oravská galéria v Dolnom Kubíne v spolupráci s Galériou Miloša Alexandra Bazovského v
Trenčíne od 14. januára 2016 predstavila vo Veľkej sieni diela fotografa Ruda Prekopa vo
veľkorysom projekte ZÁTIŠIA, na ktorom autor pracuje s prestávkami už 25 rokov. Rudo
Prekop (nar. 1959) patrí medzi významných predstaviteľov súčasnej čiernobielej
fotografie. Je rodákom z Košíc, no desaťročia žije a pôsobí v Prahe. Osobitosťou a
originalitou svojho fotografického videnia získal zaslúžene dôležité postavenie na
slovenskej i českej umeleckej scéne. Popri svojej rozsiahlej voľnej fotografickej tvorbe je
autorom i spoluautorom niekoľkých fotografických publikácií, filmových i kurátorských
projektov. Tiež je spoluautorom vzniku pôvodnej expozície Múzea Andyho Warhola v
Medzilaborciach (s M. Cihlářom) v rokoch 1990/1991. Od roku 2002 je vedúcim ateliéru
Štúdiovej a experimentálnej fotografie na FAMU v Prahe. Podľa slov autora "ZÁTIŠIA sú
predovšetkým štúdiové (ale aj exteriérové) aranže predmetov, zostavované prevažne z
nájdených rekvizít. Počas doby, v ktorej tento súbor vzniká, premieňa sa tak formálne, ako
aj obsahovo.“.
V Malej sieni je od rovnakého dňa inštalovaná výstava Hračka a dizajn v dreve. Prináša
výber prác študentov oddelenia hračiek a dekoratívnych predmetov na Škole úžitkového
výtvarníctva v Ružomberku za desať rokov jeho existencie. Odbor vznikol a vyprofiloval
sa pod vedením známeho slovenského dizajnéra Mgr. Art. Michala Hanulu a dnes patrí,
vzhľadom na práce, realizácie a ocenenia, k jedným z najzaujímavejších na uvedenej škole.

Veličianske ochotnícke divadlo odohralo v sobotu 16.1.2016 v Mestskom kultúrnom
stredisku svoju hru Amerika. Tú na motívy divadelnej hry Ignáca Grebáča Orlova – Až
lipa zakvitne napísal Ľubo Škyvra, ktorý je zároveň režisérom i hercom. Hra divákov
zaviedla do začiatku minulého storočia, do prostredia slovenskej dediny, pre ktorú bolo v
tom období príznačné vysťahovalectvo. Aj príbeh lásky dvoch mladých párov ovplyvňuje
odchod mladých mužov za prácou do Ameriky.
Pri príležitosti 45. výročia úmrtia Mikuláša Gaceka sa v priestoroch Strediska
praktického vyučovania Strednej odbornej školy obchodu a služieb v stredu 27. 01. 2016
stretli záujemcovia o spoznávanie regionálnej kultúrnej histórie i širšia rodina Mikuláša
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Gaceka. V prvej časti spomienkového stretnutia životné osudy Mikuláša Gaceka priblížil
Peter Cabadaj z Matice slovenskej a na otca si zaspomínala jeho dcéra Milota Zelinová.
Program obohatili oravské piesne v podaní detského folklórneho súboru Kolovrátok a
speváckej folklórnej skupiny Orava z Dolného Kubína.
Druhá časť podujatia patrila uvedeniu dvoch knižných publikácií, reedícii Sibírskych
zápiskov vydanej Maticou slovenskou a monografii o významných Oravcoch pod názvom
Rodom a srdcom z Oravy 2. Tú vydalo Oravské kultúrne stredisko a do života ju uviedli
niekdajší primátor mesta Dolný Kubín, aktuálne prednosta Okresného úradu v Dolnom
Kubíne Ľubomír Bláha a súčasný primátor mesta Roman Matejov.
Slávnostné stretnutie pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne,
spoluusporiadateľmi podujatia boli Matica Slovenská v Martine, Stredná odborná škola
obchodu a služieb v Dolnom Kubíne a Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne.

Mikuláš Gacek sa narodil 10.7.1895 v Budapešti, spolu s rodičmi sa však ako malé dieťa
presťahoval do Vyšného Kubína. V rokoch 1911 – 1914 študoval na obchodnej škole v
Dolnom Kubíne. Po maturite od roku 1914 bol vojakom v prvej svetovej vojne, od roku
1915 bol na ruskom fronte, kde ako zajatec pracoval na rozličných miestach. Tu vstúpil aj
do československých légií. Po návrate na Slovensko a absolvovaní notárskeho kurzu v
rokoch 1922 – 1926 bol vedúcim notárom v Lokci, Párnici i v Dolnom Kubíne. Neskôr bol
vedúcim kultúrneho oddelenia Ministerstva národnej obrany v Bratislave i tlačovým a
kultúrnym atašé v Moskve. Na sklonku 2. svetovej vojny, v roku 1945 ho odvliekli
príslušníci sovietskej vojenskej organizácie Smerš a odsúdili na desať rokov nútených
prác v stalinských pracovných táboroch v Kazachstane. Domov sa vrátil až po Stalinovej
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smrti v roku 1955 a žil v Dolnom Kubíne. V roku 1963 ho najvyšší súd ZSSR rehabilitoval.
Naozajstnej rehabilitácie sa však nedožil. Nemohol sa tak verejne prezentovať a
publikovať. Už od začiatku 20. rokov prekladal najmä klasickú ruskú a neskôr sovietsku
prózu a dramatickú tvorbu. Jeho divadelné hry v jeho prekladoch uvádzali všetky
významné súbory na Slovensku a jeho preklady vysoko hodnotili mnohí literárni teoretici.
Ako prozaik vydal v roku 1936 memoárovú knihu Sibírske zápisky (1936), za ktorú získal
Krajinskú cenu M. R. Štefánika. Posmrtne Rovesník (1995), Surová býva vše pravda života
(1996).
V utorok 9. februára 2016 cez Dolný Kubín prechádzal karnevalový sprievod
fašiangových masiek. Svoje putovanie začal spred Mestského kultúrneho strediska, ďalej
cez drevený most až na Hviezdoslavovo námestie. Na čele sprievodu stála spevácka
folklórna skupina Orava, ktorá svojim spevom šírila veselá náladu. Fašiangové masky
vytancovali zábavychtivých okoloidúcich a ponúkli im i čerstvo napečené šišky. Program
vyvrcholil pochovávaním basy na Námestí slobody.

Vo štvrtok 11.2.2016 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnila
motivačná prednáška Pavla (Hirax) Baričáka, autora kníh Šlabikár šťastia 1, 2 a 3, ale aj
románu Plynutie, cestopisov a básnických zbierok.
V nedeľu 14. 02. 2016 sa na zimnom štadióne uskutočnil Valentínsky karneval. Pri
dobrej hudbe DJ Kozáka sa zabávalo a súťažilo v rôznych hrách viac ako 30 masiek, ktoré
si za svoju aktivitu odniesli zaujímavé ceny a sladkosti. Podujatie pre mládež pripravilo
Materské centrum Píšťalka v spolupráci s referátom správy športových zariadení mesta
Dolný Kubín.
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Dňa 3.3.2016 bola vo výstavnej miestnosti Mestského kultúrneho strediska otvorená
autorská výstava dvoch mladých výtvarníčok Kristíny Záhorovej a Dominiky Kôpkovej
pod názvom ART ATTRACTION.
Dňa 20.2.2016 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska predstavili herci
Slovenského komorného divadla Martin v I. a II. časti divadelného sitkomu Národný
cintorín. Dej divadelného predstavenia sa odohráva na martinskom Národnom cintoríne,
kde sa stretli na poslednom odpočinku najväčšie osobnosti národného života, ale aj
množstvo bezmenných postáv a postavičiek, dokonca aj jeden náhodou zahrabaný pes. Do
mesta prichádza developer, ktorý primátorku prehovára, aby povolila cez Národný
cintorín diaľnicu. To však pobúri nebohé slovenské osobnosti Elenu Šoltésovú, Karola
Kuzmányho, zakladateľa hasičstva Miloslava Schmidta, Anku Jurkovičovú- Hurbanovú,
Janka Kráľa a aj zosnulého psa Baču. Vyberú sa na mestský úrad protestovať proti
developerovým plánom...

Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravská
knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Matica slovenská v Martine a Miestny
odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne v spolupráci s Národnou bankou Slovenska
zorganizovali dňa 24. februára 2016 v spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice
Spomienkové podujatie pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádašiho Jégého. Prom. historik Peter Huba predniesol referát Dolnokubínska spoločnosť v prvej
polovici 20. storočia, doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. príspevok Cesta životom alebo
Jégé v biografických súradniciach, Mgr. Peter Cabadaj príspevok Prozaik generácie
neskorého realizmu. V programe vystúpili aj p. Dana Vašátková a Alena Gallasová, vnučky
Ladislava Nádašiho Jégého. Zástupcovia Národnej banky Slovenska prezentovali
striebornú zberateľskú mincu k 150. výročiu narodenia L. N. Jégého.
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Dňa 6.3.2016 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnilo 25. kolo
pesničkovej súťaže slovenských evegreenov Kubínske akordy. Hosťom programu bola
hudobná skupina Black Band.
Od marca do konca roka 2016 si návštevníci Expozície múzea P. O. Hviezdoslava mohli na
chodbe Čaplovičovej knižnice pozrieť výstavku s názvom Kuriozity ukryté v knihách
Čaplovičovej knižnice. Zamestnankyne múzea p. Ileninová a Jedláková na paneloch
vystavili, čo všetko čitatelia vložili do kníh, ktoré boli následne darované Čaplovičovej
knižnici: pohľadnice, letáky, obaly a podobne.
Výstavné priestory Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne patrili od 11. marca
do 11. apríla 2016 krasliciam – symbolu jari a veľkonočných sviatkov. Na 15. celoštátnej
výstave O najkrajšiu kraslicu, ktorú vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko, sa svojimi
prácami prezentovalo viac ako 60 tvorcov z celého Slovenska. Dominovali kraslice
voskované, dierkované a rôzne dekorované, časté boli i experimentálne spôsoby zdobenia.
Námety zdobenia kraslíc boli inšpirované ornamentálnymi, ľudovými prvkami, ako aj
obdobím jari. Výstava bola najmä porovnaním kvality a umeleckej zručnosti krasličiarok a
krasličiarov. Z detských prác porota v najmladšej kategórii 5 - 11 rokov ocenila kolekciu
kraslíc detí z Materskej školy Obrancov mieru z Dolného Kubína a cenou za originalitu
Soňu Mrvišovú a Soňu Bugáňovú zo ZŠ v Tepličke nad Váhom. V kategórii detí vo veku 12 18 rokov získali cenu za tvorivý prístup Veronika Vlčková z Častkoviec a Kristína
Demková z Vojčíc. U dospelých tvorcov získali cenu za kolekciu voskovaných kraslíc Anna
Cimbaľáková z Bardejova a Alena Pelechová z Rakovca nad Ondavou, ocenená bola i
Ľubica Kullová z Čadce za kolekciu drôtovaných kraslíc. Spomedzi vyškrabávaných kraslíc
porotu najviac zaujala kolekcia Júlie Vlčkovej z Častkoviec. Cenu za slamenú techniku
získala Anička Sládečková zo Sučian, cenu za tvorivý prístup Mária Krajčová zo Žiliny a
Soňa Košárová z Trebišova. Hlavná cena 15. ročníka celoštátnej súťaže O najkrajšiu
kraslicu poputovala Ľubov Balaščákovej do Bardejova.
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Na dvanástom ročníku významnej celoslovenskej súťaže pod názvom Schneiderova
Trnava v dňoch 14. a 15. apríla 2016 excelovalo osem mladých huslistov zo ZUŠ P.M.
Bohúňa, keď žiadny z nich sa domov nevrátil bez ocenenia.
V zlatom pásme sa umiestnili až siedmi žiaci: Filip Abaffy, Lívia Capuliaková, Ela Fedorová,
Kristína Hajdúchová, Viktor Janoštin, Martin Pavlík a Zuzana Vajduláková, pričom Filip,
Ela, Martin a Zuzana získali navyše aj špeciálne ceny poroty. Z umiestnenia v v
striebornom pásme sa tešila Barbora Mrišková.
Pod úspech žiakov ZUŠ sa podpísali panieučiteľky Mária Hrnčiarová a Barbora Kapalová,
vďaka patrí aj korepetítorom Beáte Vargovej a Marcelovi Kapalovi, ktorí sprevádzali deti
na súťaži.
Výstavné priestory Florinovho domu patrili od 15. februára do 3. apríla novej expozícii.
Odborníci z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava sa tentokrát zamerali na Vôňu a chuť
korenia. Výstava ulahodila nielen príjemnou vôňou, ale aj možnosťou ochutnať. Dalo sa
na nej dozvedieť aj o cudzokrajných koreniach z Indie, Turecka či Francúzska. Expozícia
okrem informačných panelov ponúkala aj názorné ukážky korenín a historické predmety.
V nedeľu 13. marca sa konala prvá Burza zberateľov v roku 2016. V estrádnej sále
Mestského kultúrneho strediska sa stretli ľudia, ktorých záľubou je zhromažďovanie a
vymieňanie zberateľských kúskov najmä z oblasti filatelie, numizmatiky, ale nechýbali ani
staré pohľadnice, odznaky a drobné starožitnosti. Burza zberateľov sa v našom meste
organizuje pravidelne každé tri mesiace. Akciu podporujú nielen domáci, ale i predajcovia
z iných slovenských miest a z Českej republiky.
Oravská galéria v Dolnom Kubíne vo svojej Veľkej výstavnej sieni 17. marca otvorila
výstavu Júlie a Igora Piačkovcov. Manželia ju pomenovali Fantóm, nie však v zmysle
vidiny, či prízraku. Názov je metaforou zážitkov, ktoré vyvolávajú ich diela v divákovi.
Zážitkov pochádzajúcich z reality, ale takej, ktorá je zmyslami občas ťažko vnímateľná. Sú
to obrazy zdanlivej skutočnosti, ktoré sa pohybujú medzi nebom a zemou a zo vzduchu ich
dokáže „stiahnuť“ len šiesty zmysel výtvarného talentu. Manželia na výstave prezentovali
predovšetkým svoje veľkoformátové plátna z ostatných piatich rokov, pričom viaceré z
nich sú vystavené vôbec prvý krát. Sú autentické, lebo ich autori boli dostatočne blízko pri
prchavých okamihoch reality, sú príťažlivé, lebo pútavo dokážu vyrozprávať príbehy.
Fantóm v ich podaní je niečo, čo nás nenecháva ľahostajnými – ich obrazy nás podnecujú
myslieť a zanechávajú silné emócie.
Akad. mal. Júlia Piačková (nar. 1961) absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných
umení. Začínala ako textilná výtvarníčka, no postupne sa jej tvorba preorientovala najmä
na kresbu a grafiku. V súčasnosti sa zameriava na kombinované techniky, ako napríklad
olejomaľby s asamblážou, akvarel či temperu, ale najmä akryl.
Akad. mal. Igor Piačka (nar. 1962) rovnako absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v
Bratislave. Patrí medzi posledných absolventov legendárneho oddelenia voľnej grafiky a
knižnej ilustrácie prof. Albína Brunovského. V jeho umeleckej tvorbe prevláda grafika,
poštová známka, ilustrácia a maľba, ktorá sa v poslednom období stáva dominantnou.
V Malej sieni Oravskej galérie bola od 17. marca inštalovaná výstava sochára Jána Ťapáka
(nar. 1962), absolventa Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1989. Podľa
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kurátora výstavy jeho originálna výtvarná poetika prináša príjemné návraty do sveta, kde
vládne antická mytológia, japonskí samuraji, tajuplné veže, ale aj Kráľ a kráľovná a,
samozrejme – Čistá myseľ. Tak sa volala aj umelcova výstava v Oravskej galérii,
pomenovaná po rovnomennej soche, ktorá bola reprezentatívnou panorámou
sochárskeho sveta autora.

V rámci 14. ročníka festivalu divadla a umeleckého slova 17. marca v priestoroch
Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne uskutočnil 34. ročník regionálnej
súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, divadiel dospelých hrajúcich pre deti a
detských recitačných kolektívov pod názvom O erb mesta Dolný Kubín. Predstavilo
jedenásť súborov: Slniečko z Krušetnice, Lienky z Novote, Úsmev z Babína, Prvosienka a
Stratení chlapci zo Zákamenného, Radosť, Motýle, DivaDielko a Čarohlások z Dolného
Kubína, Zmmáci z Rabče, Dobrozvíťazí a Pliaga z Nižnej a Tvrdošína.
Festival je každoročným vyvrcholením oravskej divadelnej sezóny a pripravilo ho Oravské
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Dolný Kubín, Mestským kultúrnym
strediskom v Dolnom Kubíne, Obecným úradom v Žaškove a Obecným úradom vo
Veličnej.
Vo štvrtok 31.3.2016 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnil
kontert stálice slovenskej populárnej hudby Katky Knechtovej pod názvom "Prežijú len
milenci" Tour 2016.
Noc z 1. na 2. apríla strávilo 30 detí v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka. Zúčastnili sa
akcie Noc s Andersenom, počas ktorej sa pod vedením dobrovoľníkov, lektorov a
pracovníkov knižnice deti zapájali do výtvarných dielní a čitateľských, tvorivého písania
príbehov a posolstva noci, riešili súťažné otázky s Vydavateľstvom Slovart, dramatizovali
rozprávky a zažili naživo vstup do vysielania rádia Regina.
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V rámci osláv 71. výročia oslobodenia mesta Dolný Kubín sa v Oravskej knižnici Antona
Habovštiaka 5. apríla konala prezentácia a krst kníh Postoj a Priekrstka spisovateľky a
Dolnokubínčanky Albíny Pánikovej. Bývalá učiteľka spracovala v knihách tému
holokaustu. Pani Pániková je tiež správkyňou židovských cintorínov v Dolnom Kubíne,
Tvrdošíne a v Trstenej. Hlavne jej zásluhou sa začalo po roku 1989 s postupnou obnovou
rokmi zanedbaného cintorína v Dolnom Kubíne. V roku 2013 dostala od predsedu
Žilinského samosprávneho kraja Pamätnú plaketu Za celoživotný prínos v oblasti
pedagogiky a zachovania židovskej kultúry.
Detské oddelenie Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v spolupráci so školskou
knižnicou a pedagógmi I. stupňa ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne pripravili 6. apríla v
Oravskej knižnici netradičné podujatie, v rámci ktorého deti prezentovali svojim rodičom
ukážky textov z kníh G. Rodariho, M. Ďuríčkovej, V. Šefčika a iných autorov. Hovorené
slovo striedali hudobné gitarové vstupy detí na vážnu aj ľudovú nôtu. Literárne matiné
bolo určené všetkým, ktorí sa zaujímajú o literatúru pre deti a mládež a potrebujú sa
zorientovať v súčasnej ponuke kníh v knižniciach. Cieľom podujatia bolo rodičom
predstaviť šikovnosť, čitateľské a hudobné zručnosti ich detí pri prednese súčasnej
slovenskej a svetovej literatúry z recitačných súťaží.
Dňa 7. 4. 2016 sa v priestoroch Cirkevnej spojenej školy Andreja Radlinského uskutočnilo
regionálne kolo (okres Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín) vedomostnej astronomickej
súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Do krajského kola, ktoré sa bude konať v Žiline z
domácich postúpili: Matej Lastič (4.A), Marián Kurčina (I.G), Matúš Mahút (7.A) a Ján
Kamas (III.G). Hlavným organizátorom súťaže bolo Oravské kultúrne stredisko Dolný
Kubín.
Život študenta v minulosti bolo možné spoznať návštevou Florinovho domu, ktorého
priestory dýchali od 11. apríla do polovičky mája školskou atmosférou. Expozícia My
školopovinní II. priblížila vývoj školstva na Orave v povojnovom období v r. 1948 až
1989. Nájsť tu bolo možné školské pomôcky, učebnice či autentické predmety zo
záujmových krúžkov.
Vo fotogalérii Mestského kultúrneho strediska bola 6. apríla sprístupnená výstava
fotografií Ladislava Madlenáka „Zrkadlenie“. Jednotlivé snímky odrážajú prírodu na
vodnej hladine - a to v rôznom ročnom období a v odlišnom dennom čase. Na fotografiách
je zachytené okolie Žiliny a Rajeckých Teplíc.
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Zábavný program Pálenica Borisa Filana - na cestách sa uskutočnil vo štvrtok 14.4.2016
v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska. V 90 minútovom programe porozprával
to najlepšie z Tam - Tamov, Bratislavských krutostí aj z Rozhovoru majstra s hlúpym
žiakom. Hosťom programu bol jeho syn Oliver Filan.
V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka sa v piatok 15. apríla 2016 hovorilo o Tibete.
Cestovateľ, fotograf a pedagóg Pavol Breier prišiel Kubínčanom predstaviť knihu Labrang
– svet tibetského kláštora, ktorej autorom je Martin Slobodník a do ktorej Pavol Breier
dodal fotografie. Kniha ponúka svedectvo o vyše tristoročnej histórii Labrangu, jedného
zo šiestich najvýznamnejších kláštorov tibetského buddhizmu, aj o jeho premenách za
posledných dvadsať rokov. Všíma si problémy a výzvy, ktorým musí čeliť súčasná tibetská
spoločnosť: spolužitie Tibeťanov s inými etnikami, kontakty medzi jednotlivými
náboženstvami, i moderné dejiny, keď počas čínskych politických kampaní v 60. rokoch
20. storočia postupne došlo k zničeniu kláštora a prenasledovaniu mníchov. Zároveň
načrtáva súčasné napätie medzi modernizačnými tlakmi a úsilím Tibeťanov zachovať si
náboženské a kultúrne tradície v rýchlo sa meniacom globalizovanom svete, ktorý vstúpil
aj do odľahlých tibetských údolí. Sprievodné fotografie Pavla Breiera sprostredkúvajú
nielen vizuálnu podobu tibetského sveta, ale aj atmosféru tohto jedinečného regiónu a
jeho obyvateľov. Kniha získala ocenenie v súťaži najkrajšie knihy Slovenska 2013 v
kategórii "Vedecká a odborná literatúra". Prednáška Pavla Breiera bola spojená s
rozprávaním zážitkov z cestovania a otvorením fotografickej výstavy.
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Oravské kultúre stredisko zorganizovalo v dňoch 18. a 19. apríla sériu tvorivých dielní,
zameraných na výrobu modrotlače. Stretli sa s pozitívnou odozvou a vysokým záujmom.
Tvorivé stretnutia lektoroval mladý výtvarník Matej Rabada, účastníci sa na nich
zoznámili nielen s históriou, ale i technológiou tradičného spôsobu farbenia látok.
Uskutočnili sa v priestoroch Základnej umeleckej školy I. Ballu v Dolnom Kubíne v Párnici,
v dielni Mateja Rabadu.
Výstava nainštalovaná v priestoroch Oravského kultúrneho strediska priniesla podoby
modrotlače, technológiu výroby i predmety inšpirované touto pôvodnou technikou
farbenia. Matej Radaba sa modrotlači a sieťotlači začal venovať už počas štúdia na Škole
úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, neskôr na Vysokej škole výtvarných umení v
Bratislave. Tradičnými, najmä však súčasnými technológiami (sieťotlačou) vyrába
modrotlačovú metráž rôznych vzorov.
V sobotu 23. apríla 2016 sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil pod názvom
Concertino Lenky Filipovej koncert tejto populárnej českej speváčky, šansoniérky,
hudobnej skladateľky, textárky a gitaristky. Lenka Filipová je na českej a slovenskej
kultúrnej scéne značkou hudobnej kvality, úspechu, ale i neobyčajnej ľudskej skromnosti.
Jej koncerty sú plné emócií a virtuóznych muzikantských výkonov. Dlhé roky právom
patrí medzi najžiadanejších interpretov.

V nedeľu 24. apríla sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnila krajská súťaž
detského hudobného folklóru - Kubínske spievanky. V súťažnom programe sa
predstavili detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a
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inštrumentalisti z piatich regiónov žilinského kraja – Liptova, Turca, Oravy, Kysúc a
Horného Považia. Krajskú súťaž pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Vo všetkých súťažných kategóriách porotu zaujali najmä oravské skupiny a sólisti, pričom
postupujúci reprezentovali kraj na Celoštátnom festivale a súťaži detského hudobného
folklóru – Vidiečanovej Habovke v dňoch 11. a 12. júna v Habovke. V jednotlivých
kategóriách zvíťazili: v kategórii detské ľudové hudby: Polhorská muzika z Oravskej
Polhory, v kategórii sólisti inštrumentalisti: Martin Repáň z Terchovej (heligónka), v
kategórii sólisti speváci: Renáta Plevjaková z Oravskej Polhory (Zlaté pásmo Agáta
Kováčiková z Dolného Kubína) a v kategórii detské spevácke skupiny: DSS Goralček zo
Suchej Hory.
V pondelok 25. apríla Oravská knižnica Antona Habovštiaka vyhlásila výsledky 8. ročníka
súťaže Kniha Oravy 2015. Čitatelia mohli v termíne do 29. februára prihlásiť knihy,
vydané v roku 2015, ktoré zároveň súvisia s regiónom Oravy témou alebo osobou autora
textovej či obrazovej časti.
V kategórii beletrie zvíťazila kniha autorských rozprávok Tretie kráľovstvo od autorov
Pavla Janíka a Zuzany Lukáčovej. V kategórii odbornej literatúry získala najviac hlasov
čitateľov publikácia s názvom Zázrivské lazy od Jozefa Juríka, Anny Gáborovej a Evy
Dudášovej.
Do 8. ročníka čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2015 prišlo 1101 hlasov. O titul bojovalo
celkom 33 kníh, a to 12 v kategórii beletria a 21 v odbornej literatúre.
Dňa 27. apríla 2016 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka uskutočnila slávnostná
prezentácia publikácie Oravská stolica od významného uhorského učenca slovenského
pôvodu Mateja Bela, ktorú vydalo Kysucké múzeum v Čadci vo formáte svojho Zlatého
fondu. Knihu do konečnej podoby zostavili historik a klasický filológ Mgr. Imrich Nagy,
PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci a Gergely Tóth, PhD. z Historického ústavu
Maďarskej akadémie vied v Budapešti.
Riaditeľ Kysuckého múzea MVDr. Miloš Jesenský, PhD. pripomenul, že Oravská stolica je v
poradí už tretím zväzkom tejto edície, pričom rovnako ako oba predchádzajúce, prináša
slovenský preklad doplnený bohatým poznámkovým aparátom a zároveň aj prepis
pôvodného latinského textu, ktorý na vydanie pripravil Gergely Tóth.
Martin Turóci predstavil život a dielo Mateja Bela a po krátkej ukážke z knihy v podaní
Mgr. Jozefa Kaščáka hlavnú časť programu uzavrel autor prekladu Imrich Nagy
príspevkom Oravská stolica vo Vedomostiach Mateja Bela. Čestná úloha uviesť knihu do
života pripadla riaditeľovi hostiteľskej organizácie Petrovi Hubovi, ktorý ju na jej cestu
medzi čitateľov symbolicky vypravil nezábudkami, aby sa na Mateja Bela a jeho dielo
nezabúdalo tak ako doteraz, keď väčšina z jeho Vedomostí o novom Uhorsku zostáva pre
slovenského čitateľa nedostupná aj po takmer tristo rokoch od začiatku prác na tomto
monumentálnom diele. Podujatie moderovala Mgr. Miriam Kazimírová z Oravskej
knižnice Antona Habovštiaka, o sprievodný program sa postarala spevácka folklórna
skupina ORAVA.
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V dňoch 28. apríla až 1. mája 2016 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník medzinárodnej
súťaže Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch Talenty pre Európu. Súťaže sa
zúčastnilo 132 súťažiacich v sólovej hre a 22 komorných zoskupení z Bieloruska, Českej
republiky, Litvy, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska, Srbska, Ukrajiny, Veľkej
Británie a Slovenska. Prezidentom medzinárodnej jury bol Peter Michalica (husle Slovensko), a členmi Alexander Juraj (violončelo - Slovensko), Bogdan Ján (violončelo Slovensko), Futorska Lidiya (husle - Ukrajina), Glasnáková Květa (violončelo - Slovensko),
Hausenplas Pjotr (violončelo - Poľsko), Karlíková Mária (husle - Slovensko), Khorovets
Serhiy (dirigent - Ukrajina), Komoňko Dmitro (husle - Ukrajina), Kopelman Jozef (husle Slovensko), Kuzník Vítězslav (husle - Česká republika), Mucha Stanislav (husle Slovensko), Podhoranský Jozef (violončelo - Slovensko), Szczepanowska Magdalena (husle
- Poľsko), Szily Acsne Eva (husle - Maďarsko), Tareila Arvids (violončelo - Litva) a
Vlachová Dana (husle - Česká republika).
Súťaž prebiehala v Hoteli Park**** , pričom sa súťažilo v 9 kategóriách sólovej hry a v 4
kategóriách komornej hry. Celá súťaž bola vysielaná v priamom internetovom prenose.
Jubilejného ročníka sa zúčastnil súťaže rekordný počet 29 slovenských účastníkov. Grand
Prix Talentov pre Európu získal iba 11 ročný ukrajinský huslista Bohdan Luts.

Najúspešnejšou Slovenskou účastníčkou sa stala Anabela Patkolo z Konzervatória
Bratislava, ktorá získala Cenu EMCY.
Za pozornosť stojí kvalitná práca pedagógov Stanislavy Zobalovej zo Súkromnej ZUŠ R.
Tatára v Banskej Bystrici, Jany Spálovej zo ZUŠ J. Kresánka v Bratislave a Stanislava Muchu
z Konzervatória v Bratislave, ktorí pripravili niekoľko výborných súťažiacich.
Súčasťou podujatia bol aj Koncert Talentov pre Európu, na ktorom sa predstavili vlaňajší
víťazi súťaže so sprievodom Štátneho komorného orchestra zo Žiliny pod taktovkou
ukrajinského dirigenta Serghija Khorovca. Ten sa uskutočnil v divadelnej sále Mestského
kultúrneho strediska sa v piatok 29. apríla 2016. Primátor mesta Roman Matejov v úvode
večera odovzdal Cenu primátora Petrovi Michalicovi. Známy huslista sa už niekoľko rokov
podieľa na organizácii hudobných podujatí v našom meste.
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V sobotu 30. apríla si obyvatelia mestskej časti Kňažia pri speve a tanci postavili
tradičný máj. Sprievod sa neskôr presunul na nábrežie Oravy, kde sa pálila prvomájová
vatra. Súčasťou akcie, poriadanej mestským výborom Kňažia, bolo aj Vyhlásenie
poddaných, ktoré predniesol poslanec Ján Briestenský:
Vyhlásenie zhromaždenia poddaných 30.4.2016
My, dlhie roky krivdu znášajúci poddaní usadlostí Kenez, Mokradi i Záskaľá chceme týmto
vďaky vzdati všetkým šoltýsom, ktorí so cťou svoj hlas dali v prospech žijúcich a
pracujúcich tam poddaných. Okrem nich aj Jej Osvietenosť tak uznali, že poddaní
usadlostí kolo hradu práva svoje tiež mať by mali. A tak tých šoltýsov čo hlas nedali, a
práva vaše vziať by chceli,tých chcem v úcte porositi, žeby sa k nám pekne mali, naše
snahy podporili, a ni slovom ba i činom proti nim vác nebrojili. Ako vďaku za ich postoj
sme sa stretli pri jaseni, aby sme im - ba i pre nás krásnu májku postavili, a pri vode vatru
potom zapálili. Žeby sme si i kultúru i zvyky starie, v svojich srdciach zachovali, a i deťom
našim takto čo rok vzácnie zvyky tradovali. Podpísaní šoltýsi v službách pre Vás a Jej
Osvietenosti hradu nášho Pavol Heško a Ján Briestenský a prítomní poddaní.
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne zorganizovalo v mesiacoch január – marec
2016 Oravské kolo výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Do súťaže bolo prihlásených
263 výtvarných prác z 32 škôl z regiónu Oravy. Výtvarné práce hodnotila porota v
zložení: Mgr. Daniel Marček – ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín, PhDr. Miroslav Žabenský - OKS
Dolný Kubín a Adam Záň – OKS Dolný Kubín, ktorí koncom apríla určili postupujúcich do
celoslovenského kola. V tom sa z dolnokubínskych detí umiestnila 7. ročná Chiara Lacková
zo ZUŠ P. M. Bohúňa.
Dňa 5. mája 2016 sa v Oravskej galérii uskutočnila vernisáž dvoch nových výstav.
Vo Veľkej sieni boli predstavené veľkorozmerné diela Roberta Bruna (nar. 1948) z rokov
2012 - 2016. Autor patrí medzi posledných absolventov dnes už legendárneho ateliéru
prof. Vincenta Hložníka (spolu s Dušanom Kállayom, Dušanom Grečnerom, Mariánom
Minarovičom a Jozefom Haščákom) na Oddelení knižnej grafiky a ilustrácie na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave. Ilustroval okolo 60 knižných titulov, za viaceré z nich
získal významné domáce i medzinárodné ocenenia. Už dlhšie obdobie však prezentuje
svoju tvorbu zriedkavejšie a viac sa uzatvára do súkromia svojho ateliéru. Vzniká tam
však pozoruhodné a ojedinelé dielo, ktoré si zaslúži hlbšiu pozornosť a skúmanie. Robert
Brun sa však nestiahol do ústrania úplne, ale od roku 2002 aj pôsobí pedagogicky na
Akadémii umení v Banskej Bystrici, v súčasnosti ako vedúci katedry grafiky. Na
vystavených dielach výrazne vystupuje do popredia výrazný dynamizmus, pohyb
štruktúr, ktoré hoci sú zostavované z drobných prvkov, miestami pôsobia ako by boli
vytvárané silným maliarskym gestom.
V Malej sieni boli vystavené práce Martina Kellenbergera. Autor sa narodil v roku 1957 v
Bratislave a v roku 1980 absolvoval Katedru výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Trnave. Do roku 1992 pracoval ako výtvarný redaktor vo
vydavateľstvách Tatran a Mladé Letá. Ilustroval desiatky kníh domácich a zahraničných
autorov (Š. Žáry, J. Smrek, L. Ballek, Š. Moravčík, Ch. Dickens, I. S. Turgenev a ďalší). Okrem
toho vytvoril dva animované filmy pre deti v Slovenskej televízii. Usporiadal niekoľko
samostatných výstav v Bratislave, Budapešti, Missouri, Modre, Prahe a i. Venuje sa voľnej
maľbe, kresbe, grafike a knižnej ilustrácii. Vystavené obrazy, 50 akrylových malieb na
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plátne, prinášajú ozvenu mýtických príbehov, starovekých kultúr, zaniknutých civilizácií,
mýtov a mytológií prestupujúcich z minulosti do súčasnosti. Prenikajúcich do nej a
konfrontujúcich súčasnosť s minulosťou. Dokumentujú prienik doterajšou umelcovou
tvorbou. Vystupujú pred nami ako zjavenia, ktoré maliar prináša z Európy, Austrálie,
Afriky a Ameriky, netajac sa tým, že čerpá poučenia zo zdrojov imaginácie, ktorá má v
tejto krajine, na Slovensku hlboko zapustené korene.
Vyhodnotenie umeleckých príspevkov a slávnostné vyhlasovanie výsledkov 16. ročníka
Florinovej jari sa konalo 4. mája 2016 v obradnej sieni radnice. Súčasťou podujatia bol aj
prednes víťazných prác. V kategórii poézie boli úspešnejší cezpoľní autori. Zato próza sa v
tomto ročníku vydarila najmä domácim, keď prvé tri miesta obsadili Dolnokubínčania. V
tomto roku v dielach rezonoval silný osobný príbeh. Do súťaže sa od 17. novembra 2015
do 30. marca 2016 prihlásilo 56 autorov píšucich poéziu a prózu. Porota v zložení: Juraj
Lukáč - bývalý redaktor Noviny Orava, grafik Marián Lauko, Miro S. Líška, Peter Medvecký
– hudobník a skladateľ, vyhodnotili nasledovné práce:
1. miesto poézia – Viktória Laurent - Škrabalová (žije v Paríži) - Nedeľa
2. miesto poézia – Kristína Oslejová zo Senice - Delikventka
3. miesto poézia – neudelené
1. miesto próza – Eva Lofajová z Dolného Kubína - poviedky
2. miesto próza – Michal Pilka z Dolného Kubína - Biela a čierna
3. miesto próza – Jana Partlová z Dolného Kubína - Domov
Diplomy:
žiaci Strednej pedagogickej školy v Levoči - Magdaléna Tkáčová 15 r., Viktória Klingová 17
r., Ľudmila Harajová 16 r., Adam Rendoš 18 r.
Zvláštne ocenenie primátora mesta Dolný Kubín za podporu a výuku žiakov Strednej
pedagogickej školy v Levoči pani učiteľke PhDr. Marte Verbovskej.

Dňa 5.5.2016 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska predstavilo
Radošinské naivné divadlo s hrou Sláva. Trpká cesta k svetskej sláve, utajený či skrytý
smútok komikov. Ale aj o nevšedný životný príbeh geniálneho amerického herca, komika
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a režiséra Bustera Keatona, u nás známeho aj pod menom Frigo, to všetko veľmi výrazne
poslúžilo autorovi Stanislavovi Štepkovi, aby napísal na základe spletitých životných
osudov veľkého amerického klauna svoju prvú neradošinskú hru.
V nedeľu 7. mája Materské centrum Píšťalka v spolupráci s Mestom Dolný Kubín,
Mestským kultúrnym strediskom a ďalšími sponzormi zorganizovali oslavu Dňa matiek
spojenú s celoslovenskou akciou "Míľa pre mamu". Do míľovej prechádzky sa v našom
meste zapojilo 354 Kubínčanov, na celom Slovensku to bolo 28 272 ľudí.
Míľa pre mamu je tradičné podujatie materských centier pod záštitou Únie materských
centier. Cieľom bolo vzdať úctu ženám - matkám a zároveň poďakovať všetkým členkám a
dobrovoľníčkam materských centier, že už takmer 20 rokov vytvárajú spoločnosť
priateľskú k deťom a rodinám. Míľa pre mamu 2016 sa konala aj pod záštitou prezidenta
SR A. Kisku, ktorý tým podporil dôležitosť úlohy matky, ale aj činnosť materských a
rodinných centier.
Dolný Kubín žil v sobotu 7. mája tancom. Do nášho mesta pricestovali najlepší mladí
tanečníci z celého Slovenska. V 10. ročníku celoslovenského kola Tanečného Kubína sa
predviedlo 1400 tanečníkov z 35 klubov so 157 choreografiami. Zastúpenie v súťaži mali
aj naši dolnokubínski tanečníci, ktorí sa vo finálovom kole umiestnili aj na víťazných
priečkach.
V Oravskom kultúrnom stredisku od 13. mája prebiehala profilová výstava
modrotlačovej dielne Jochových zo Strážnice, ktorá má 110-ročnú históriu. V
priestoroch strediska sa záujemci mohli zoznámiť s tradičnou technológiou modrotlače i
súčasnými výrobkami dielne.
V poslednú májovú sobotu sa naším mestom niesla ľudová hudba. Bohatý program
Folklórneho dňa Kubína zabával návštevníkov počas celého dňa. Podujatie odštartovali
detské folklórne súbory. Na pódiu ich vystriedal dolnokubínsky folklórny súbor Rosička,
rosa, SFS Orava či heligonkárka Vlasta Mudríková a SFS Čačina. 9. ročník Folklórneho dňa
Kubína pripravilo Občianske združenie ARMINA v spolupráci s Mestom Dolný Kubín.
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Medzinárodný deň detí sa oslavoval na Geceli. Zišli sa tu dolnokubínske rodiny s deťmi,
ale i ľudia z okolia. Pre malých oslávencov bol pripravený pestrý program a mnoho
zaujímavých atrakcií. Čakali na nich rôzne súťaže, jazda na koňoch či ukážky činnosti
hasičského a policajného zboru. Tí odvážnejší sa mohli povoziť aj na motokárach a veľký
záujem vzbudil aj vyhliadkový let vrtuľníkom.
V spolupráci s neziskovou organizáciou Dobrý anjel deti strávili svoj nezvyčajný sviatok
MDD v priestoroch knižnice pri čítačke z novej Knihy o Bezvláske Gabriely Futovej a
ilustrátora Mira Regitka. Sprievodnou aktivitou bolo aj ilustrovanie prečítaného príbehu.
Cieľom podujatia bolo naučiť deti empatii, tolerantnosti a pochopeniu pri stretnutí s
ťažko chorým kamarátom, spolužiakom alebo príbuzným.
9. ročník celoslovenského maratónu čítania detí, ktorého hlavným organizátorom je
Linka detskej istoty, n. o., spoluorganizátormi Slovenská asociácia knižníc, Spolok
slovenských knihovníkov a knižníc a vydavateľstvo Slovart, svojou účasťou podporila aj
Oravská knižnica. Do čítania sa 2. júna zapojilo 92 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.
Štátny tajomník ministerstva kultúry Ivan Sečík 6. júna slávnostne udelil titul Múzeum
roka 2015 Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici, Galériou roka 2015 sa stala
Oravská galéria v Dolnom Kubíne.
Na Slovensku je registrovaných 21 galérií, avšak len 4 z nich sa prihlásili do 13. ročníka
súťaže Galéria roka 2015. Oravská galéria sa v kategórii Galéria roka 2015 prihlásila s
projektmi
1. Rezervované pre budúcnosť
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Pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku pripravila Oravská galéria tri výstavy pod
spoločným rámcovým názvom „Rezervované pre budúcnosť“ a zároveň vydala
rovnomennú publikáciu. Výstavy zmapovali dve posledné desaťročia v oblasti
nadobúdania zbierok, ktoré kontinuálne nadväzovali na predchádzajúcu akvizičnú
činnosť galérie. Názov „Rezervované pre budúcnosť“, ktorý výstavy aj publikáciu zastrešil,
sa odvolával na poslanie galérie ako inštitúcie, uchovávajúcej hodnoty z oblasti
výtvarného a vizuálneho umenia.
2. Akvizícia výtvarných diel z 20. a 21. storočia
V roku 2015 Oravská galéria získala do svojich zbierok 61 ks výtvarných diel, ktoré
rozšírili zbierky slovenského výtvarného umenia 20. - 21. storočia a insitného umenia.
3. Reštaurovanie oltárneho obrazu s výjavom Ukrižovania
Neskorobarokový obraz získala Oravská galéria darom od rím. kat. farského úradu v
Sedliackej Dubovej v roku 1965. Projekt bol zameraný na jeho komplexné reštaurovanie
so zreteľom na zachovanie autenticity, pôvodnosti a špecifickosti výtvarného diela.
Podľa získaných bodov bolo celkové poradie v kategórii Galéria roka nasledovné: Oravská
galéria v Dolnom Kubíne - 65 bodov, Nitrianska galéria Nitra - 65 bodov, Galéria umenia
Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch — 60 bodov a Galéria mesta Bratislavy - 33 bodov.
Keďže dve galérie mali rovnaký počet bodov, porota hlasovaním rozhodla, že v kategórii
Galéria roka bude udelený titul Galéria roka 2015 Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.
Pri príležitosti 130. výročia vydania veľkolepého diela P. O. Hviezdoslava Hájnikova
žena, ktoré napísal počas svojho námestovského pobytu, bola od 6. júna v priestoroch
Florinovho domu inštalovaná výstava s týmto názvom. Výstava je koncipovaná tak, aby
návštevníkov oboznámila s inšpiráciou básnika, procesom tvorby, až po reedície
Hájnikovej ženy. Taktiež poukazuje na Hájnikovu ženu ako na inšpiračný zdroj pre
výtvarné umenie, hudbu, divadelné umenie až po televíznu adaptáciu.
V sobotu 11. júna sa na Geceli konal najstarší hudobný festival na Orave, 19. ročník
Rockového záberu. Na pódiu sa vystriedalo celkom 10 kapiel. Nádielku dobrej rockovej
hudby odštartovala skupina Stolen Money, ktorú vystriedala kapela Slip of the Lip, Targo
či Palo Drapák Band, Slobodná Európa a Peter Cmorík Band. Zábava skončila až v
neskorých hodinách.
V sobotu 11. júna sa na Banisku konala oslava Medzinárodného dňa detí. Pre malých i
veľkých čakalo popoludnie plné zábavy. Nechýbali rôzne súťaže, maľovanie na tvár, stolný
tenis či jazda na autíčkach a kolobežkách. Bonusom podujatia bolo divadelné predstavenie
Bomba kšeft 3+1 kvik v podaní DS DivaDielko pri Oravskom kultúrnom stredisku.
Súčasťou akcie bola aj výstava výtvarných prác detí na tému Banisko – moje sídlisko.
Dňa 15.6.2016 sa v mládežníckom klube Garáž uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy
výtvarných prác žiakov ZŠ J. Matúšku na tému Olympijské hry v Rio de Janeiro
2016. Výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl v meste Dolný Kubín vyhlásil
Olympijský klub Orava. Výstavu spoločne so zástupcami olympijského klubu otvoril
zástupca primátora mesta Jozef Šimek a riaditeľka ZŠ Janka Matúšku Mária Andrisová.
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Návštevníci mohli vidieť 40 zaujímavých výtvarných prác, autori piatich najlepších boli po
ukončení výstavy odmenení.

Oravská knižnica je dlhoročným spoluorganizátorom celoslovenskej súťaže v umeleckom
prednese a tvorbe divadiel poézie. Do jej 62. ročníka v dňoch 22.-25. júna prispela v rámci
sprievodného programu autorskými čítaniami a besedami so spisovateľmi Štefanom
Kuzmom a Rudolfom Dobiášom. Aktivity so spisovateľmi boli realizované v spolupráci s
Klubom nezávislých spisovateľov v Bratislave. Návštevníci a účastníci súťažnej prehliadky
mohli v čase jej konania využívať bezplatne služby knižnice. Na Knižnom bazáre v
Mestskom kultúrnom stredisku knižnica rozdávala záujemcom vyradené knihy a
verejnosť mohla na ňom darovať svoje knihy knižnici. Knižnica opäť prispela knižným
darom pre ocenených účastníkov prehliadky a spolupracovala aj pri organizácii podujatí
Slovo v uliciach a parkoch a Vyšnokubínske prviesenky.
Voľný výber fotografií divadiel poézie, videných najmä okom dlhoročného fotografa
Hviezdoslavovho Kubína Filipa Lašuta, inšpirovaných aj v dnešných časoch
Hviezdoslavovou tvorbou (nechýba ani Hájnikova žena zo 45. HK 1999 či Sokyne od
Strečna zo 46. HK 2000) je obsahom výstavy s názvom Hviezdoslav v interpretácii
divadiel poézie. Tá bola od 20. do 30. júna inštalovaná vo fotogalérii Mestského
kultúrneho strediska a jej autorkou bola Mgr. Dáša Lofajová z Oravského múzea P. O.
Hviezdoslava.
Hodnotiacou diskusiou, slávnostným vyhlásením výsledkov a vystúpeniami víťazov sa 25.
júna v Mestskom kultúrnom stredisku skončil 62. ročník najstaršej celoštátnej postupovej
prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Prvenstvo za
prednes poézie získala Adela Dukátová z Nitry a prózy Alica Cvečková z Nitry. Medzi
dospelými recitátormi ovládol kategóriu v prednese poézie Marián Gajdoš z Chynorian a
kategóriu v prednese prózy Martina Justusová z Trnavy. Medzi detskými recitačnými
85

súbormi triumfovala Bebčina pri Základnej umeleckej škole Štefana Baláža v Novej
Dubnici. Kategóriu divadiel poézie dospelých ovládol divadelný súbor DRIM pri Základnej
umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre.
Pri hodnotení súťažiacich v detskom a umeleckom prednese prihliada odborná porota na
dramaturgickú prípravu predlohy, tvorivosť a osobnostný prístup recitátora i pôsobivosť
prednesu na poslucháča. Recitačné kolektívy a divadlá poézie musia dbať na javiskové
stvárnenie, dramaturgiu a zameranosť na diváka.
Dňa 30. júna 2016 sa vo Veľkej sieni Oravskej galérie uskutočnila vernisáž výstavy
Arnolda Petra Weisza - Kubínčana Hľadanie identity. Zámerom výstavy bolo priblížiť
osobitú tvorbu a výnimočnú osobnosť autora na základe rozsiahleho obrazového a
dokumentárneho výskumného materiálu. Arnold Peter Weisz - Kubínčan sa narodil v roku
1898 v poľskom Ujśći a zomrel za nejasných okolností počas alebo po prevoze do
koncentračného tábora v Auschwitzi-Birkenau pri Krakove alebo v Sachsenhausene v
Nemecku. V rokoch 1913 – 1916 navštevoval Umeleckopriemyselnú školu v Budapešti,
kde študoval sochárstvo. V roku 1917 musel narukovať. Po vojne v roku 1920 pokračoval
v umeleckých štúdiách v Berlíne. Okolo roku 1923 sa vrátil do Dolného Kubína, od roku
1934 žil v Martine. Od roku 1933 používal prídomok Kubínčan, v roku 1939 sa dal
pokrstiť a prijal meno Peter. Tragický osud postihol aj jeho diela, jeho maľby v majetku
rodiny Krommerovcov boli podobne ako diela jeho švagra Helmuta Krommera v roku
1945 zničené. Kolekcie diel maliarovej predčasne ukončenej tvorby, ktoré sa zachovali po
holokauste, svedčia o jednom z najautentickejších výtvarných prejavov v medzivojnovom
umení Slovenska.
V Malej sieni boli vystavené magisterské práce Deany Kolenčíkovej, Michala Lacka,
Kristíny Kubáňovej, Jakuba Jenča, Emila Maleckého a Žofie Dubovej, študentov Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave, najstaršej vzdelávacej inštitúcie umeleckého
zamerania so špecializáciou na vizuálne umenie – výtvarné umenie, dizajn, architektúru a
reštaurovanie na Slovensku. Výstava sa sústredila na odbory reprezentujúce voľné
umenie, zastúpené katedrami maliarstva, grafiky, knižnej ilustrácie, fotografie, sochárstva
a skla.
V dnoch 4. - 12. júla 2016 sa v priestoroch ZUŠ P. M. Bohúňa a Hotela Park v Dolnom
Kubíne a v Dvorane VŠMU v Bratislave uskutočnili 15. Medzinárodné majstrovské
interpretačné kurzy pre sláčikové nástroje, klavír, operný spev a komornú hudbu Schola
Arvenzis 2016. Zúčastnilo sa ich 52 študentov z Bulharska, Českej republiky, Holandska,
Japonska, Izraela, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ruska, Španielska, Ukrajiny
a Slovenska.
Účastníci mali možnosť navštevovať vyučovanie v triedach ôsmich popredných
európskych a slovenských pedagógov a interpretov.
Klavír: Viktor Derevianko (Izrael/Taliansko), Mark Shaviner - Israel,
Husle: Jozef Kopelman (Slovensko), Mischa Furman (Holandsko), Vesselin Paraschkevov
(Nemecko), Magdalena Szcztepanowska(Poľsko),
Violončelo: Misha Milman (Španielsko),
Operný spev: Dagmar Podkamenská Bezačinská (Slovensko),
Klavírny sprievod: Gusztav Fenyo (Austrália), Robert Pechanec (Slovensko), Iveta Sabová
(Slovensko).
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Študenti sa prezentovali na otvorených hodinách a ôsmich verejných koncertoch. Na
výberovom koncerte na záverečný koncert vystúpilo 25 najlepších účastníkov, z ktorých
komisia vybrala najlepších. Tí sa zúčastnili záverečného koncertu v Dvorane VŠMU v
Bratislave.
Ocenenie Laureát XV. MMIK – Schola arvenzis získala Huang Hsin Pei z Japonska, ktorá
študuje na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve. Súčasťou ocenenia je možnosť
koncertovať v budúcom roku so Štátnym komorným orchestrom Žilina.

Aj v tomto roku boli kurzy rozšírené o hru v komornom orchestri, ktorú viedol významný
husľový virtuóz Vesselin Paraschkevov. Orchester sa s nacvičeným repertoárom
predstavil na samostatnom koncerte 10. júla 2016 na nádvorí Oravskej galérie v Dolnom
Kubíne.
Súčasťou medzinárodných majstrovských interpretačných kurzov v hre na violončele,
husliach, klavíri a v opernom speve boli aj každodenné koncerty umelcov, na ktorých
prezentovali výsledky svojej práce počas kurzov. Vystúpenia prebiehali na troch miestach.
V ZUŠ P. M. Bohúňa, v hoteli Park a v Oravskej galérii. Mladé talenty sa v rámci
Schola Arvenzis zdokonaľovali pod odborným dohľadom ôsmich renomovaných
hudobných lektorov.
V sobotu 23. júla sa v Kňažej uskutočnil 2. ročník Folklórnych slávností pod vŕbami s
názvom Od Kenez po Kňažiu. Pre domácich, ale i cezpoľných bol pripravený pestrý
program. Nechýbala zbierka dobových fotografií či uvedenie do života notovej prílohy k
Spevníku kňažanských piesní a výročného kalendára. Súčasťou podujatia bola aj ukážka
školskej triedy starých rodičov, ktorú pripravili OZ Krpček, Mestský výbor Kňažia a Mesto
Dolný Kubín v spolupráci s Oravským múzeom. Podujatie bolo obohatené folklórnou
hudbou v podaní ľudových súborov z Kňažej, Dolného Kubína a Medzibrodia.
Od 31. júla si milovníci organovej hudby z nášho mesta i širokého okolia mohli v rámci 3.
ročníka Kubínskeho organového festivalu vychutnávať tóny kráľovského nástroja.
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Každú nedeľu až do 4. septembra sa na novom organe v kostole na Brezovci predstavili
renomovaní umelci – organisti zo Slovenska, Poľska, Rakúska, Švajčiarska a z USA. Na
otváracom koncerte sa Kubínčanom predstavili domáci interpreti manželia Marcel a
Barbora Kapalovci. Nádherné spojenie huslí a organa iba umocnili výbornú dramaturgiu
koncertu, v ktorej bola spojovacím článkom medzi jednotlivými skladbami hudobná forma
passacaglie, resp. ciaccony. Klaus Kuchling z Rakúska sa predstavil sviežim programom s
výberom diel J. S. Bacha a francúzskej romantickej a súčasnej organovej skladateľskej
školy. Veľmi emotívne vyznel koncert poľského organistu Piotre Rojeka, ktorý svoje
vystúpenie v Dolnom Kubíne venoval pamiatke svojho zosnulého otca, z ktorého pohrebu
práve pricestoval do nášho mesta. Istým vybočením z typickej dramaturgie či obsadenia
koncertov bol improvizačný koncert skvelého rakúskeho organistu Michaela Kollera.
Umelec počas celého koncertu improvizoval na premietané obrazy „zabudnutého“
slovenského františkána, maliara Teodora Tekela. Koncert sa uskutočnil v deň výročia
vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Švajčiar Konstantin Keiser predstavil
tvorbu skladateľov nemeckej a švajčiarskej proveniencie. Program záverečného koncertu
Američana Davida di Fiore je doslova nabitý mohutnosťou, energiou a virtuozitou. Každé z
doterajších vystúpení tohto geniálneho organistu zanechalo v Dolnom Kubíne veľký
umelecký zážitok. Organizátormi Kubínskeho organového festivalu 2016 sú o. z. Tribus
musicae a Rímskokatolícka cirkev Dolný Kubín. Umeleckým vedúcim festivalu je Stanislav
Šurin.

Geceľom sa 7. augusta šírila príjemná vôňa. Kubínčania si mohli pochutnať na slovenskom
národnom jedle, bryndzových haluškách. Nebolo to však len o ochutnávke, ale aj o
súťažení. Celkom 5 tímov prišlo už na 5. ročník Gäceľskej halušky, aby pred všetkými
predviedli, že práve ich halušky sú tie Naj. V rámci Gäceľskej halušky sa však nesúťažilo
len v príprave bryndzových halušiek. Návštevníci si mohli zmerať sily aj v iných
disciplínach, a to v hode polystyrénovým oštiepkom, pití žinčice na čas či žutí dlhých
syrových korbáčov. Dobrú atmosféru dotvoril v hudobnom programe Samo Lorinčík a
spevácka folklórna skupina Čečina. Akciu v rámci Gäceľského leta zorganizovalo
občianske združenie 4 time.
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V meste odštartovala v piatok 12. augusta séria gospelových koncertov. Kubínčania si na
Hviezdoslavovom námestí vychutnali skupinu HERO z Košíc, ktorá svoje vystúpenie
navyše doplnila aj hovoreným slovom. Pre návštevníkov boli pripravené aj rôzne aktivity
a po samotnom koncerte na nich čakala hudba v podaní DJ a afterpárty. Koncert
zorganizovali členovia viacerých kresťanských spoločenstiev a klubu Garáž
V piatok 19. augusta znel Hviezdoslavovým námestím opäť gospel. Tentokrát sa
predstavila kapela Ignore. Kubínčania sa tak bavili nielen pri kvalitnej hudbe ale aj pri
rôznych hrách a mohli si vyrobiť aj odznak. Bonusom piatkového podujatia bolo aj
vystúpenie Ondreja Kondeka z Holíča, ktorý na jednokolke predviedol rôzne kaskadérske
kúsky.
V sobotu 20. augusta bolo v príjemnom prostredí mestskej časti Srňacie pripravené
obľúbené podujatie pod názvom Návrat do histórie v Srňacom. Program odštartoval
slávnostný sprievod dedinou. Podujatie v rázovitej dedinke Srňacie dotvoril aj malý
remeselnícky jarmok. Na knižnom blšom trhu si navyše prišli na svoje aj milovníci kníh a
opäť nechýbal ani medzinárodný výtvarný workshop Srnka. Centrom diania už 12.
ročníka Návratu do histórie v Srňacom bol amfiteáter pri zrubovej zvonici. Podujatím sa
navyše šírila aj vôňa dobrého jedla, návštevníci si mohli pochutnať na dobrotách z
oravskej kuchyne. Návrat do histórie v Srňacom opäť oživil dedinku, ktorá je od centra
mesta vzdialená len pár kilometrov, a je typická tým, že každému ulahodí nielen svojím
pokojom ale i príjemným prostredím.
Dňa 4.9.2016 sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnilo divadelné
predstavenie agentúry Harlekýn pod názvom Drobečky z perníku. Komédia dramatika
Neila Simona o sile lásky a pochopenia je inšpirovaná skutočným príbehom Judy Garland a
jej dcéry Lisy Minnelli a niekoľkých stroskotancov, ktorí prežívajú hrôzu zo straty
spoločenského postavenia... V hlavnej úlohe sa predstavila Simona Stašová.
V Oravskom kultúrnom stredisku bola 5. septembra otvorená výstava, ktorá všetkých
preniesla do sveta hračiek. Tie vznikli v rámci medzinárodnej súťaže pod názvom
Tradičná hračka. Hračky z rôznych materiálov boli najskôr prezentované v Poľskom
Bialsku Biala. Vystavená kolekcia bola len zlomkom z celkového množstva hračiek,
zapojených do medzinárodnej súťaže. Na slávnostnom otvorení výstavy v Oravskom
kultúrnom stredisku si prevzali ocenenia za svoje dielka slovenskí autori. Ocenenie za
kolekciu drevených skladačiek získala aj žiačka ZŠ J. Matúšku, Tara Antalová z Párnice.
Posúťažná výstava Tradičná hračka bola špeciálna aj tým, že s vystavenými exponátmi
bolo možné sa aj zahrať a zároveň išlo o predajnú expozíciu.
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Od 8. septembra do 6. novembra prebehla vo Veľkej sieni Oravskej galérie výstava Petra
Pollága s názvom Ľubovník bodkovaný/Hypericum perforatum. Peter Pollág sa narodil v
roku 1958 v Levoči, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a študijné
pobyty absolvoval a vzdelanie si dopĺňal na Accademia di Belle Arti Pietro Vanucci v
Perugii, Akadémii výtvarných umení v Prahe, na École Nationale Supérieure des Beaux
Arts v Paríži a na Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense v Madride (1988). Za
sebou má množstvo samostatných i kolektívnych výstav doma i v zahraničí, jeho diela sú
zastúpené vo verejných a súkromných zbierkach na štyroch kontinentoch. Žije v
Bratislave a venuje sa maliarskej tvorbe, kresbe, ilustrácii a sochárskym realizáciám.
Výstava v Oravskej galérii predstavila autorovu tvorbu z posledných rokov,
veľkorozmerné plátna, komornú tvorbu, ilustráciu, frotáže a objekty. Jej názov „Ľubovník
bodkovaný“ je odvodený od rovnomenného obrazu, na ktorom tematizuje rodinu. Lásku a
vzájomné rodinné väzby si Peter Pollág stotožňuje práve s rastlinkou ľubovníka
bodkovaného, ktorá pre neho symbolizuje rodinné šťastie a spája sa so spomienkami na
obdobie detstva. Niektoré z diel, ktorými reaguje na Genia loci daného miesta, históriu a
stopy kolektívnej pamäti, boli vytvorené špeciálne pre výstavu v Oravskej galérii.
V Malej sieni prebehla v rovnakom čase výstava Petra Kršáka Obrazy a objekty. Peter
Kršák (ročník 1979) sa zaoberá kresbou, maľbou, grafikou, keramikou a drevorezbou. Je
autodidakt, ovplyvnili ho výtvarníci Jana Gálusová, Jana Pivovarníková, Jaroslav Štuller a
Juraj Marth. Inšpiráciou je pre neho umenie 1. polovice 20. storočia i staré európske a
ázijské umenie a tzv. primitívne umenie. V posledných rokoch sa venuje predovšetkým
maľbe, pričom sa sústreďuje na výrazové a symbolické vlastnosti farby, ktorá je v jeho
dielach kľúčová. Charakteristický je pre neho expresívny výraz, prevrstvovanie štruktúr a
tendencia k abstrahovaniu motívu. Vytvára figuratívne maľby, ktoré sú tematicky
previazané s univerzálnym jazykom symbolov prameniacim v starovekých kultúrach i v
ľudskom nevedomí. Takto poníma aj krajinu, ktorá v sebe nesie výrazné symbolické
posolstvo.
V piatok 9. septembra sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka zišli dolnokubínski žiaci,
ktorých tu čakala zaujímavá prednáška odborníčky na židovskú komunitu Albíny
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Pánikovej, spojená s besedou na tému Židovské sviatky, tradície a zvyky. Podujatie sa
konalo pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
Rovnakú prednášku pani Pániková odprezentovala aj v poobedňajších hodinách pre
širokú dolnokubínsku verejnosť. Albína Pániková sa tejto téme venuje už mnoho rokov,
stala sa súčasťou jej života a každú voľnú chvíľu venuje získavaniu stále nových
poznatkov. V roku 2013 dostala od predsedu ŽSK Pamätnú plaketu za celoživotný prínos v
oblasti pedagogiky a zachovania židovskej kultúry. Zároveň je aj autorkou dvoch kníh:
Priekrstka a Postoj.

Záskalie tradične každý rok v lete ožíva hudbou. V sobotu 10. septembra sa tu konal už
11. ročník obľúbeného koncertu pod názvom Ozveny z pivnice, v rámci ktorého sa
pravidelne predstavujú lokálne kapely. Tentokrát bavili Kubínčanov skupiny Nieže nie,
DEel, Wecheth, aj organizátor akcie, kapela Námestie P.O.H. Pri dobrej hudbe sa prítomní
zabávali až do neskorých večerných hodín.
Priestory Florinovho domu zdobila od 12. septembra do 16. októbra výstava
dolnokubínskeho výtvarníky a učiteľa ZUŠ Ivana Ballu v jednej osobe, Daniela Marčeka,
pod názvom Z môjho snáru. Vystavené obrazy z autorovej zbierky mali nádych
surrealizmu. Výstava vznikla pri príležitosti životného jubilea Daniela Marčeka v
spolupráci so ŽSK a Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava.
V stredu 14. septembra sa vo výstavných priestoroch MsKS konalo slávnostné otvorenie
novej expozície už 19. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarných prác pod názvom
Bohúňova paleta. Autori vo veku od 4 do 20 rokov tvorili diela na tému: Zbližovanie,
priateľstvo, vzťahy a stretnutia. Vystavené práce ponúkajú návštevníkom rôzne techniky.
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V Dolnom Kubíne panovala jarmočná atmosféra, v piatok 16. septembra sa začali Dni
mesta a zároveň 35. Kubínsky jarmok. Pri tejto významnej príležitosti k nám
pricestovali hostia z 5 partnerských miest, ktorí sa s primátorom Romanom Matejovom
stretli v obradnej sieni MsÚ. Delegácie zo svojich miest priniesli aj vodu pre našu Lipku
sútokov sveta, a následne slávnostne otvorili Kubínsky jarmok. Najväčším lákadlom však
boli bezpochyby výrobky remeselníkov z celého Slovenska. Každý jarmok je špecifický
vôňou jedál rôzneho druhu. Opäť nechýbal trdelník, cukrová vata, kukurica, cigánska
pečienka či klobáska. Na každom rohu tak rozvoniavali tradičné jarmočné dobroty. Na
svoje si na obľúbenom jesennom autosalóne prišli aj milovníci koní pod kapotou.
Súčasťou jarmoku bol aj bohatý hudobný program. Kubínčanov bavila kapela Námestie
P.O.H., Denisa Mešková, skupina Lojzo, a hlavne skupina Hex. Spevák, textár a producent
Miro Jaroš rozšíril pred pár rokmi svoje pôsobenie a začal sa venovať aj tvorbe pre
najmenších. S hudobno-motivačným programom, v ktorom oslovuje najvďačnejšie
publikum, zavítal počas Dní mesta aj do Dolného Kubína. Priniesol tak dobrú náladu a na
detských tvárach vyčaril úsmev. Deti neodradilo ani upršané počasie a estrádnu sálu
MsKS tak zaplnili do posledného miesta.
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Dňa 18.9.2016 sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo 26. kolo populárnej
pesničkovej súťaže slovenských evergreenov Kubínske akordy. Ich hosťom bola
hudobná skupina Akropola.
„Predné kolo, zadné kolo, veselo sa točí“ - dobrodružstvá s mojím bicyklom. Literárna
súťaž pre deti do 15 rokov, zorganizovaná Žilinským samosprávnym krajom, Oravskou
knižnicou Antona Habovštiaka a Mestom Dolný Kubín. Žiaci mali opísať svoje zážitky s
bicyklom a aj touto formou prispieť k propagácii pohybových aktivít detí. Súťaže sa
zúčastnilo 11 žiakov ZŠ, z toho 6 v kategórii poézie a 5 v kategórii prózy. Vyhodnotenie sa
uskutočnilo vo štvrtok 22. 09. 2016, v kategórii poézie zvíťazila Adriana Pavčová zo ZŠ s
MŠ Dlhá nad Oravou a v kategórii prózy Lucia Plešková zo ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín.
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Dolnokubínsky spisovateľ Peter Huba uviedol na knižný trh svoje nové dielo. Slávnostne
ho odprezentoval v pondelok 26. septembra t.r. v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka.
Kniha nesie názov Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Peter Huba v nej tak spracoval
tému vzniku hymny a zároveň približuje aj osobu Janka Matúšku, jeho život i tvorbu.
Dielo dopĺňajú historické fotografie. Janko Matúška je súčasťou Dolného Kubína. Je po
ňom pomenovaná ulica ale i základná škola, pred ktorou nájdete pamätník s bustou a
hymnickými veršami. Na Matúškovej ulici sa nachádza aj tabuľa, ktorá stojí na mieste jeho
rodného domu.
Klub Garáž dotvárala od 30. 9. tvorba študentky Natálie Obrinovej. Vernisáž výstavy
spestrila speváčka Denisa Mešková v doprovode Igora Meška.
Na pozvanie židovskej náboženskej obce sa pani Albína Pániková v piatok 7.10.2016
zúčastnila v žilinskej synagóge na slávnosti židovského nového roka. Hebrejský
letopočet sa odvodzuje od stvorenia sveta v roku 3761 pred našim letopočtom. Číselná
hodnota roku sa udáva písmenami hebrejskej abecedy. Dňa 3. októbra sa pre židov začal
nový rok 5777. V rámci uvádzania roku sa používa aj tzv. maly letopočet, t.j. bez číslovky
označujúcej tisíce. Ak sa malému letopočtu pripočíta 1240, výsledkom súčtu je náš
(kresťanský) letopočet. Židovský kalendár je lunárno - solárny, pretože jeho mesiace sú
počítané podľa mesačného cyklu, ale roky podľa slnečného cyklu. 12 lunárnych mesiacov
sa skladá striedavo z 29 alebo 30 dní. Rozdiel medzi počtom dní v mesiacoch a rokom sa
upravuje dvakrát za sedem rokov (priestupné roky) vkladaním celého trinásteho mesiaca.
Nádej na dobrý nový nastávajúci rok židom symbolizuje pletený okrúhly chlieb a kúsky
jablka máčané do medu. K sviatku nového roka sa viažu mnohé rituály“ napr. hádzanie
omrviniek do rieky, čím sa veriaci židia symbolicky zbavujú oľutovaných hriechov.
Kubínska hudobná jeseň je už neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho programu Dolného
Kubína. Aj 13. ročník medzinárodného hudobného festivalu ponúkol pestrý program, a to
celkom 12 koncertných dní, z toho 4 jazzové koncerty a 8 koncertov vážnej hudby. V
nedeľu 9. októbra sa konal už v poradí tretí. Organizátori po prvýkrát opustili pôdu mesta
a koncert sa premiérovo konal v Kňažej. Svoje umenie predviedli v kostole sv. Šimona a
Júdu Marcel a Ján Kapalovci, ktorých doprevádzali hrou na husliach Leonard a Zuzka
Vajdulákovci.
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V piatok 21. októbra bola pre Kubínčanov pripravená nezvyčajná akcia. V MsKS sa totiž
konala verejná rozhlasová nahrávka programu RTVS – Rádia Regina Banská Bystrica.
Nechýbalo hovorené slovo, dobrá hudba, či rôzne súťaže. Podujatie podporili svojou
účasťou aj manželia Oľga a Ľubomír Feldekovci, riaditeľka Oravského múzea P. O.
Hviezdoslava Mária Jagnešáková, folkloristi Vavrekovci z Liesku či detský spevácky zbor
Mária z Trstenej. Verejnú nahrávku navyše vyšperkovala speváčka Katka Koščová.
Vo štvrtok 20. októbra sa v MsKS predstavili herci Slovenského národného divadla. Hra
Ilúzie je o nenaplnených láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej
generácie divadla. Kubínčania si tak vychutnali predstavenie v podaní Emílie Vašáryovej,
Božidary Turzonovovej, Martina Hubu a Dušana Jamricha. Autorom hry je Rus Ivan
Vyrypajev, ktorý patrí medzi najzaujímavejších súčasných dramatikov.
V Obchodnej akadémii sa 20. októbra konalo spomienkové podujatie na Svetozára
Hurbana Vajanského, a to pri príležitosti 100. výročia úmrtia spisovateľa. Vajanského
ako novinára a publicistu zobrazil Pavol Parenička z Matice Slovenskej. Príspevok s
názvom Vajanského odkaz dnešku priblížil Peter Cabadaj, rovnako z Matice Slovenskej.
Spomienkové podujatie bolo navyše obohatené hudobnými vstupmi v podaní študentov
Obchodnej akadémie a detského folklórneho súboru Kolovrátok pri ZŠ P. Škrabáka.
V Kubínčanoch je folklór zakorenený. Opäť to potvrdili aj v sobotu 22. októbra, keď si
prišli vychutnať ľudovú hudbu na podujatí Tanečný dom, ktoré malo v Dolnom Kubíne
premiéru a hneď chytilo za srdcia všetkých účastníkov. Akcia nebola primárne určená len
skúseným fokloristom, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Vychutnať si folklór a naučiť sa
tanečné kroky prišli do mestského kultúrneho strediska aj úplní amatéri. Do sveta ľudovej
hudby zasvätili záujemcov naslovovzatí odborníci, lektori Vladimír Kendra a Linda
Luptáková z Katedry etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
ktorí účastníkov z celého Slovenska i zahraničia naučili naše regionálne tance ako prostú a
95

trcipoľku zo Žaškova a tanec z Fintíc. Celé podujatie dotvoril Folklórny súbor Oravan z
Nižnej. Podujatie sa však nevenovalo len tanečným krokom. Súčasťou bola aj expozícia
desiatich ľudových krojov, ktoré reprezentovali rôzne kúty Slovenska, zo súkromnej
zbierky vášnivej folkloristky Betky Pukáčovej.
Od 24. októbra bola vo Florinovom dome inštalovaná výstava Oľgy Removčíkovej o
Oravského múzea P. O. Hviezdoslava pod názvom Čo nám dala príroda. Návštevníci sa
mohli dozvedieť aké poznatky si ľudia osvojovali o využívaní darov prírody - rastlín, ich
plodov či semien - už od počiatkov civilizácie.
Koncert Simony (Simy) Martausovej sa uskutočnil v divadelnej sále Mestského
kultúrneho strediska 27.10.2016. Speváčka zaujala muzikantským a textárskym talentom,
svojou pokorou, bezprostrednosťou no najmä výnimočným hudobným prejavom.
Obec Oravcov v Bratislave, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Mestská časť
Bratislava – Staré mesto, Mesto Dolný Kubín a Miestny odbor Matice slovenskej Dolný
Kubín, v spolupráci s Národnou bankou Slovenska usporiadali 16. novembra 2016 v
Hudobnej sále Zichyho paláca v Bratislave Spomienkové podujatie pri príležitosti 150.
výročia narodenia Ladislava Nádašiho Jégého. V programe odzneli referáty v podaní
vedeckých pracovníkov Matice slovenskej Paval Pareničku a Petra Cabadaja, po ktorých
ožil Jégeho odkaz v spomienkach jeho vnučky Daniely Vašátkovej. V kultúrnom programe
sa predstavila Spevácka folklórna skupina Orava. Súčasťou podujatia bola prezentácia
striebornej zberateľskej mince, vydanej Národnou bankou Slovenska pri tejto príležitosti.
20. ročník výstavy Inšpirácie ponúkol opäť oku lahodiace umelecké diela. Slávnostná
vernisáž dňa 2.11.2016 sprístupnila všetkým milovníkom umenia tvorbu oravských
výtvarníkov. Obdivovať bolo možné diela viac ako dvadsiatky profesionálov i amatérov.
Tvorba umelcov zaujala svojou kvalitou i rozmanitosťou techník. Už tradične nechýbal
akryl na plátne, textilná koláž, akvarel či kombinovana technika. Výsledky umeleckej
práce tu prezentovali nielen noví výtvarníci, ale aj staré známe mená. Inšpirácie 2016 tak
ponúkli tvorbu Ladislava Oršuliaka, Mira Knapa, Braňa Jánoša, Petra Saxuna či Anny
Šimákovej.
Mnohých však bezpochyby zaujala aj vystavená drevorezba Tomáša Leváka, ktorý vytvoril
Dedinku a Venušu, ale aj kované šperky od Vlada Janigu. Výstava je už každoročným
vyvrcholením v oblasti výtvarnej tvorby na Orave.
Predajnú výstavu Inšpirácie každoročne pripravuje občianske združenie Inšpirácie v
spolupráci zo ZUŠ Ivana Ballu a je realizovaná s finančnou podporou mesta Dolný Kubín z
grantového programu Šanca pre všetkých.
Štvrtok 10. novembra sa niesol v znamení slávnostného otvorenia nových expozícií v
Oravskej galérii. Vernisáž spestrila svojím pôvabným spevom Natália Palugová v
klavírnym doprovodom Romany Šumskej Lenkovej. Priestory Veľkej výstavnej siene
dotvárajú umelecké diela Veroniky Rónaiovej. Expozícia nesie názov Návraty a vízie a ide
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o retrospektívnu výstavu obrazov z posledných 20 rokov. Veronika Rónaiová (1951) vedie
ateliér maľby KPVU TU v Trnave a zároveň vyučuje maľbu na oddelení Animácie
výtvarného umenia.
V Malej výstavnej sieni expozícia ponúka tvorbu Emerika Feješa. Chudobného človeka,
ktorý maľoval na najlacnejšie baliace papiere, sám si pripravoval farby, a často namiesto
štetca maľoval zápalkami a klincom. Emerik Feješ nikdy necestoval po svete, a aj napriek
tomu zachytil miesta rôznych krajín. Vystavené umelecké diela Emerika Feješa všetky
pochádzajú zo súkromnej zbierky Ivana Melicherčíka. Prvé získal pred 20 rokmi, v galérii
je vystavená celá doterajšia zbierka, ktorá obsahuje 63 malieb. Niektoré sú vystavené
vôbec po prvýkrát. Obrazmi Emerika Feješa sa pýšia galérie a vášniví zberatelia po celom
svete. V súkromnej zbierke mal jeho diela aj Pablo Picasso.
V Oravskom kultúrnom stredisku bola 2. novembra sprístupnená nová expozícia, nesúca
názov Liptov na Orave. Svoje diela tu prezentovali neprofesionálni výtvarníci z klubu
výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku, ktorý združuje niekoľko desiatok
umelcov rôzneho zamerania, od začiatočníkov po pokročilých.
Mestské kultúrne stredisko hostilo v dňoch 12. a 13. novembra viac ako dvesto
účinkujúcich z celého Slovenska na celoštátnej súťaži hudobného folklóru dospelých
Stretnutie s piesňou.
Súťaž sa začala v sobotu, keď sa postupne predviedli spevácke skupiny, po nich mužskí
interpreti v hre na gajdy, heligónky, fujaru a koncovú píšťalu. Potom pokračovala
kategóriou sólistov spevákov a poslednou kategóriou boli ľudové hudby. Súťaž hodnotila
odborná porota v zložení: predseda Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrCs. z Bratislavy a
členovia Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., PhDr. Andrea Jágerová, Mgr. Milan Rendoš a PhDr.
Igor Danihel. Program Stretnutia s piesňou pokračoval spoločenským večerom v estrádnej
sále Mestského kultúrneho strediska.
V nedeľu dopoludnia sa uskutočnil rozborový seminár a popoludní sa v galaprograme
predstavili tí, ktorí porotu zaujali najviac. Titul laureáta v jednotlivých kategóriách získali:
Tomáš Fekiač z Detvy (sólista inštrumentalista), Miroslava Rosáková z Oslian (sólistka
speváčka), ženská spevácka skupina Podžiaran z Papradna (spevácka skupina) a ľudová
hudba Pala Michaličku z Brezovej pod Bradlom (ľudové hudby).
Organizátorom súťaže bolo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s
Mestom Dolný Kubín a Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne,
vyhlasovateľom súťaže bolo Národné osvetové centrum. Podujatie bolo realizované z
verejných zdrojov s podporou Fondu na podporu umenia.
Kubínčania si v utorok 15. novembra vychutnali známy muzikál Frida – Maľovať a
milovať. Hudbu zložil skladateľ a producent Rudolf Geri, autorom libreta a textov piesní
je Daniel Hevier a spoluautorom libreta a režisérom Karol Vosátko. Muzikál zobrazuje
životný príbeh legendárnej mexickej maliarky Fridy Kahlo, plný vášne, lásky, humoru,
podmanivej hudby a tanca. Pozlátko celému muzikálu dodalo aj to, že sólistov a
tanečníkov doprevádzal živý orchester.
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Kostolom Povýšenia sv. Kríža na Brezovci sa v utorok 22. novembra niesli tóny hudobných
nástrojov. Večer spestril koncert ZUŠ P. M. Bohúňa. Po tradičných vystúpeniach, na
ktorých svoje umenie prezentovali žiaci, sa predviedli samotní pedagógovia, ktorí
Kubínčanom predviedli svoje srdcovky. Koncert v réžii ZUŠ P. M. Bohúňa vyvolal u
nejedného milovníka hudby aj zimomriavky.
Už tradičnou súčasťou novembra sú v Dolnom Kubíne obľúbené Katarínske trhy, ktoré
každoročne prilákajú množstvo ľudí. Inak tomu nebolo ani v pondelok 21. a v utorok 22.
novembra, keď si návštevníci mohli vychutnať jarmočnú atmosféru. Okrem klasického
tovaru si mohli vybrať aj z veľkého množstva ručne vyrábaných výrobkov z prútia, dreva,
kože či látok a na vlastné oči vidieť, ako takéto výrobky vznikajú. Katarínskym trhom
prialo navyše aj pekné počasie.

Do 13. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica poslalo svoje
práce viac ako 5 500 detí z 350 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska,
Ukrajiny a Srbska. Súťaž vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko. Témou prác
výtvarne nadaných detí boli vianočné, prírodné, zvykoslovné a biblické motívy. Cieľom
výtvarnej súťaže bolo nielen konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu a umelecké prístupy či
dávať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov, ale najmä priblížiť a sprítomniť
tradičné chápanie Vianoc. Zasadnutie poroty v zložení: Mgr. art. Miroslav Knap, Mgr.
Daniel Marček, Mgr. Zbigniew Michierdzinski, sa usutočnilo 24. 11. 2016. Porota navrhla
oceniť 76 individuálnych prác a 18 kolekcií.
Vo fotogalérii Mestského kultúrneho strediska mohli návštevníci od 9. novembra
obdivovať expozíciu fotografa nášho mesta a regiónu Leonarda Marka, od úmrtia
ktorého uplynulo práve 20 rokov. Vďaka jeho snímkam sa človek mohol vrátiť v čase,
obdivovať rôzne časti Dolného Kubína a zároveň porovnať, ako sa mesto za posledné roky
zmenilo.
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V sobotu 26. novembra si Kubínčania zaspomínali na speváčku Evu Kostolányiovú.
Koncert, v rámci ktorého odzneli jej veľké hity, sa konal pri príležitosti 40. výročia úmrtia
speváčky. Punc osobitosti dodal koncertu Spevácky zbor Lúčnica, ktorý svojím vokálnym
podielom obohatil audiovizuálne návraty k obľúbenej Eve Kostolányiovej.
Dňa 29.11.2016 sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo spomienkové
podujatie k 20. výročiu úmrtia Petra Škrabáka, významnej osobnosti mesta.
Usporiadateľom akcie boli Základná škola P. Škrabáka, Mesto Dolný Kubín, Okresný úrad
Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Mestské
kultúrne stredisko. Peter Škrabák pôsobil ako pedagóg, dirigent, režisér, divadelný
ochotník, riaditeľ Oravského múzea P. O. Hviezdoslava a s jeho menom sa spája aj zrod
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Za svoju celoživotnú rôznorodú prácu získal aj mnoho
významných ocenení, má svoj reliéf v Parku dejateľov a od 17. apríla 2008 nesie jeho
meno Základná škola Petra Škrabáka.

V nedeľu 4. decembra bola divadelná sála MsKS zaplnená do posledného miesta, konalo sa
už 27. kolo pesničkovej súťaže Kubínske akordy. Prítomní si vypočuli celkom 8 piesní,
z ktorých ako najlepšiu vybrali pieseň Ako malý psík v podaní Martiny Baránkovej. Ani v
tomto kole nechýbal hosť, tentokrát to bol obľúbený Otto Weiter s Andreou Fischer, ktorí
návštevníkov zakomponovali aj do svojho hudobného vystúpenia.
Od 12. decembra bolo možné vo Florinovom dome vidieť výstavu Za chlebom do sveta,
ktorá približovala emigráciu našich rodákov. Bola venovaná všetkým tým, ktorí odišli, aby
sme my mohli žiť. Oravcov prinútila odísť do zahraničia hlavne chudoba, pričom lepší
život nachádzali najmä v Amerike. Odtiaľ tým, ktorí tu ostali, posielali rôzne veci.
Expozícia ponúkla mnoho vzácností, ktoré sú pre dnešných ľudí bežnou záležitosťou,
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avšak pre našich predchodcov boli vzácnosťou. Vďaka tým, ktorí opustili svoje rodiny,
často dostali i to, po čom dlho snívali, či to, o čom dovtedy ani nechyrovali.
Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravská
knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Matica slovenská v Martine a Miestny
odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne usporiadali Spomienkové podujatie pri
príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza, významnej osobnosti našich dejín,
uhorského palatína spriazneného s našimi historickými regiónmi, rodáka z Lietavy,
slovenského šľachtica, vojvodcu a diplomata. Podujatie sa uskutočnilo 14. decembra 2016
v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka. Lektor MVDr. Miloš Jesenský, riaditeľ Kysuckého
múzea v Čadci, predstavil Juraja Turza ako palatína a vojvodcu. Ing. Marian Tkáč, predseda
Matice slovenskej, priblížil účastníkom Juraja Turzu v kontexte slovenských dejín a Peter
Huba, riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, oboznámil prítomných so
závažnými životnými rozhodnutiami Juraja Turza. Podujatie pozdravil aj Mgr. Rastislav
Stanček, farár Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania z Dolného Kubína, ktorý
poukázal na Turzovu ľudskú a duchovnú stránku a na význam jeho osobnosti pre
evanjelickú cirkev. Taktiež podotkol, že evanjelická cirkev pri príležitosti 400. výročia
úmrtia Juraja Turza odhalila jeho reliéf v evanjelickom kostole, ktorý bude v budúcom
roku presunutý do Parku dejateľov v Dolnom Kubíne. Spomienkové podujatie spestrili
hudobným programom z renesančného obdobia a vianočnými koledami žiaci a
pedagógovia zo Základnej umeleckej školy Ivana Ballu v Dolnom Kubíne. Účastníkom
podujatia, prevažne stredoškolskej mládeži a pedagógom, bol premietnutý aj životopisný
film o Jurajovi Turzovi. Po spomienkovom podujatí prebehla zaujímavá beseda s lektormi,
ktorí sú aj autormi publikácií o Jurajovi Turzovi.
Vianočné trhy sa konali na Hviezdoslavovom námestí v dňoch 15. a 16. decembra. Na
návštevníkov čakal kultúrny program, stánky s remeslami, ochutnávka tradičných
vianočných jedál, spievané koledy a vianočný punč.
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Dňa 17.12.2016 sa v Mestskom kultúrnom stredisku predstavila Ťažká muzika z
Terchovej, Trio z chotára a Betlehemci Patrnčiakovci vo vianočnom folklórnom pásme
Terchovské Vianoce.
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4. Ekonomický život a cestovný ruch
Slovenská ekonomika v roku 2016 vzrástla o 3,3 percenta, o rok skôr nárast
predstavoval 3,8 percenta. Pre porovnanie maďarská ekonomika medziročne rástla o 2
percentá, Česká republika o 2,3 percenta. Ako uviedol Štatistický úrad SR, ekonomiku
podporil najmä export. Domáci dopyt mierne klesol, hlavne kvôli prepadu investícií oproti
roku 2015, keď krajina dokončila čerpanie peňazí z európskych fondov z
predchádzajúceho rozpočtového obdobia.
Miera nezamestnanosti na Slovensku podľa metodiky slovenského štatistického úradu
klesla na osemročné minimum 9,1 percenta. Počet nezamestnaných medziročne klesol o
15,4 %, resp. o 48,3 tisíc na 266 tisíc osôb.
Z prieskumu štatistického úradu v domácnostiach vyplynulo, že po dlhšej dobe ubudlo
obyvateľov Slovenska, ktorí krátkodobo (menej ako rok) pracovali v zahraničí, alebo ktorí
do zamestnania do cudziny pravidelne dochádzali. Ich počet klesol o 4,4 percenta na 153
500 osôb. Z európskych krajín najviac Slovákov pracovalo tradične v Rakúsku a v Českej
republike. Z hľadiska vekovej štruktúry tvorili najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných
osoby vo veku 35 až 49 rokov s počtom 84,9 tisíca osôb a podielom 33,6 % na celkovej
nezamestnanosti. Medziročne klesol počet nezamestnaných vo všetkých vekových
kategóriách, najvýraznejšie vo vekovej skupine 25 až 34 ročných (o 14,1 tisíca osôb).
Nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nemali zamestnanie, tvorili 23,5 % z celkovej
nezamestnanosti.
V roku 2016 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve
hodnotu 912 eur. Medziročne sa nominálne zvýšila o 3,3 %, reálna mzda vzrástla o 3,8 %.
Rast nominálnej mzdy bol o 0,4 percentuálneho bodu rýchlejší ako v roku 2015. Ako
uviedol štatistický úrad, najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví
informácie a komunikácia, konkrétne 1 892,- EUR, ďalej v odvetví finančné a poisťovacie
činnosti (1 769,- EUR) a dodávka elektriny, plynu a pary (1 712,- EUR). Najnižšiu
priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, a to
613,- EUR, v ostatných činnostiach to bolo 662,- EUR a v stavebníctve 689,- EUR.
Návštevnosť Slovenska prekonala prvýkrát v histórii hranicu piatich miliónov turistov.
Podľa údajov Štatistického úradu SR za rok 2016 dovolenkovalo na Slovensku 5,023
milióna hostí, čo v porovnaní s rokom 2015 znamená nárast o 16 %.
Priaznivo sa vyvíjal tak domáci, ako aj príjazdový cestovný ruch. Domáci tvorili 60 % zo
všetkých návštevníkov, takmer 3 milióny ľudí si za dovolenkovú destináciu zvolili domácu
krajinu, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavovalo nárast o takmer 15 %. Domáci turisti
dovolenkovali na Slovensku v priemere štyri dni a najviac navštevovali Žilinský kraj.
Zahraniční hostia prvýkrát prekročili hranicu 2 miliónov ubytovaných hostí, čím im patril
40 % podiel návštevnosti. Oproti roku 2015 ich nárast predstavoval 18 %. Najviac
navštevovali Bratislavský kraj a v priemere najdlhšie sa zdržali v Trnavskom kraji.
Najviac návštevníkov prišlo v sledovanom roku na Slovensko z Českej republiky,
nasledovali turisti z Poľska, Nemecka, Maďarska či Rakúska. Celkovo návštevníci na
Slovensku strávili aj rekordný počet 14 miliónov prenocovaní.
Záverečný účet Mesta Dolný Kubín za rok 2016 a odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Dolný Kubín za rok 2016 bol predmetom rokovania
Mestského zastupiteľstva mesta Dolný Kubín dňa 27. apríla 2017.
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Materiál k uvedenému bodu predložili Ing. Gabriela Paušlyová, vedúca odboru finančného
Mestského úradu a Ing. Peter Florek, hlavný kontrolór mesta. Ing. Paušlyová uviedla, že
Mesto Dolný Kubín za rok 2016 dosiahlo prebytkové rozpočtové hospodárenie v celkovej
sume 1.454.549,13 EUR, pričom rozdelenie prebytku je nasledovné: do fondu rozvoja
bývania 21.539,97 EUR, do rezervného fondu 999.881,02 EUR + 433.128,14 EUR s tým, že
tieto budú následne odporúčať na ďalšie použitie vo forme kapitálových výdavkov.
Ing. Florek konštatoval, že po formálnej stránke splnil záverečný účet všetky náležitosti.
Uviedol, že sa snažil spracovať prehľad hospodárenia mesta nielen za rok 2016, ale aj vo
vzťahu k predchádzajúcim obdobiam. Vývoj podielu výnosu dane z príjmov fyzických
osôb, poukazovaný územnej samospráve, sa v roku 2016 dostal na úroveň roku 2009, čo
je druhá najvyššia úroveň, z tohto pohľadu sa kríza skončila a hospodárenie sa
štandardizuje. Ako uviedol, 77 % príjmov do rozpočtu prišlo zo štátneho rozpočtu vo
forme grantov a podielových daní. Rozhodujúcu časť výdavkov tvorí kapitola vzdelávania,
ktorá funguje tak, že časť napĺňame z prenesených kompetencií a časť z vlastných financií
mesta. Keby Mesto malo financovať kapitolu vzdelávanie zo svojich príjmov tak na to
nemá. Hospodárenie mesta bolo z jeho pohľadu v poriadku, ale poukázal na skutočnosť,
že bolo prijatých 7 zmien rozpočtu. Pomerne zásadným spôsobom sa vstupovalo do
rozpočtu takmer na každom mestskom zastupiteľstve, čo degraduje prípravu rozpočtu v
predchádzajúcom roku. Diametrálny rozdiel je v porovnaní trojročných programových
rozpočtov so skutočným plnením rozpočtu. Ďalej konštatoval, že majetok mesta narástol o
2,2 mil. EUR. Mesto malo väčší príjem hlavne z podielových daní, ktoré investovalo do
investičných akcií, ktoré zvýšili hodnotu jeho majetku. Výsledky hospodárenia sú také, aké
sú uvedené v záverečnom účte. Odporučil schváliť rozdelenie prebytku tak, ako je
uvedené a odporúča schváliť a uzavrieť prerokovanie záverečného účtu s výrokom
„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Mestské zastupiteľstvo týmto výrokom záverečný účet za rok 2016 schválilo.
Mestské zastupiteľstvo mesta Dolný Kubín na svojom rokovaní dňa 10.12.2015 schválilo
dve všeobecne záväzné nariadenia, 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: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie
verejného priestranstva a daň za ubytovanie. Sadzby dane z nehnuteľností ostali v roku
2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenené, zachovaná zostala aj výška úľav
na dani. Rovnako sadzba dane za psa v porovnaní s minulým rokom ostala nezmenená. U
dane za užívanie verejného priestranstva došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 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). Sadzba dane za ubytovanie a
oslobodenie od nej ostali pre rok 2016 nezmenené.
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. Podrobnosti
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pre rok 2016 upravilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzba poplatku za komunálny odpad
ostala pre rok 2016 nezmenená vo výške 0,08 EUR na osobu a kalendárny deň. To
znamená, že v prestupnom roku 2016 bola poplatníkom so základnou sadzbou
rozhodnutím vyrubená ročná suma 29,28 EUR. Úľava na poplatku z titulu veku sa
poskytla všetkým osobám, ktoré k 31.12.2015 dovŕšili vek 62 rokov, pričom dovtedajšia
veková hranica predstavovala 70 rokov. Vzhľadom k dvojnásobnému nárastu počtu
poplatníkov, ktorí si mohli 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.
Od začiatku roka 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý
okrem iného ustanovil, že obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného
odpadu. Sadzba 0,015 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín predstavuje najnižšiu sadzbu v zmysle zákona. Poplatok uhrádzali len
poplatníci, ktorí takýto odpad vyprodukovali a po 1.7.2016 ho vyviezli na zberný dvor.
Podľa informácií Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne na trh práce v
okrese Dolný Kubín aj v roku 2016 vplýval predovšetkým priemysel, stavebníctvo,
poľnohospodárstvo, ako aj služby, ktoré si na trhu práce získavajú čoraz výraznejšie
zastúpenie.
Medzi rozhodujúce výrobné odvetvia v regióne patrí priemysel, poľnohospodárstvo a
stavebníctvo. Priemyselnú štruktúru v okrese tvorí predovšetkým priemysel hutícky,
strojárenský, elektrotechnický a drevospracujúci.
Základňu zamestnanosti predstavujú tieto strategické výrobné podniky: Miba Sinter
Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín, OFZ, s.s., Istebné, Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín
s.r.o., Dolný Kubín, KLAUKE Slovakia s.r.o. Dolný Kubín, NOBEL AUTOMOTIVE SLOVAKIA
s.r.o. Dolný Kubín, MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o. Dolný Kubín, Hoval, s.r.o.
Istebné, SEZ a.s. Dolný Kubín, Pekárne a cukrárne Rusina, s.r.o. Dolný Kubín a ELKOP,
s.r.o., Dolný Kubín.
Medzi ďalšie podnikateľské subjekty v oblasti priemyslu, dopravy, služieb a obchodu s
väčším počtom zamestnancov patria firmy: Slovlepex, s.r.o., Dolný Kubín, North Slovakia
Camion s.r.o. Dolný Kubín, Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín a Ján Matis SBS, Dolný Kubín.
Medzi najväčšie stavebné firmy okresu patrili firmy Oraving, s.r.o., Dolný Kubín,
Hydroekol spol. s r.o. Dolný Kubín a J.P.V.K. SROS s.r.o. Dolný Kubín. Väčšina stavebných
firiem zamestnáva časť svojich zamestnancov na dobu určitú, podľa objemu a dĺžky
trvania stavebných zákaziek.
Na trhu práce v regióne hrajú významnú rolu aj agentúry dočasného zamestnávania,
prostredníctvom ktorých sa zamestnávajú uchádzači o zamestnanie hlavne vo firmách
strojárskeho a automobilového priemyslu.
V priebehu roka 2016 poklesol počet uchádzačov o zamestnanie v okrese Dolný Kubín z 2
263 na 1 893 koncom roka. Disponibilní uchádzači o zamestnancie poklesli z 2 082 osôb
začiatkom roka na 1 708 koncom roka. Miera evidovanej nezamestnanosti sa tak znížila v
priebehu roka z 10,79 % na 8,60 %. Pre porovnanie koncom roka 2014 ukazovateľ
predstavoval hodnotu 12,65 %.
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín využíval viaceré formy aktívnej politiky
trhu práce v súlade so zákonom o zamestnanosti, či už odborné poradenské služby,
vzdelávanie a prípravu pre trh práce, príspevky na rekvalifikáciu či aktivačné centrum.
Úradom bola v roku 2016 poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi pre 754 žiadateľov,
pričom vyplatené bolo celkovo 575 833,56 EUR. Na výšku vyplatenej sumy vplývali
legislatívne zmeny, ako aj úpravy dôchodkov a zmeny, týkajúce sa výšky príspevku na
opatrovanie. Zo strany poberateľov dávky a príspevkov v hmotnej núdzi neklesal záujem
o realizáciu aktivačnej činnosti a s tým súvisiace priznanie aktivačného príspevku. Ten bol
v priemere mesačne najviac poskytovaný z dôvodu vykonávania menších obecných
služieb (84 poberateľov), menej z dôvodu zvyšovania kvalifikácie uchádzačmi o
zamestnanie (6 poberateľov mesačne). Aktivačný prípevok z dôvodu vzdelávania a
prípravy pre trh práce bol v priemere mesačne vyplácaný 11 poberateľom dávky a
príspevkov v hmotnej núdzi.
Príspevok na bývanie bol poskytnutý priemerne pre 35 % z počtu žiadateľov, t.j. v 254
prípadoch mesačne. Pre poberateľov bývajúcich v zariadení sociálnych služieb to bolo
priemerne pre 5 poberateľov.
Ochranný príspevok dostalo 11 % žiadateľov, najviac z dôvodu nepriaznivého
zdravotného stavu (36 poberateľov), menej z dôvodu dosiahnutia veku na starobný
dôchodok (17 osôb) a z dôvodu priznaného invalidného dôchodku (10 poberateľov).
K ustanoveniu osobitného príjemcu došlo v 139 prípadoch. Osobitný príspevok bol v
priemere vyplatený v 174 prípadoch vo výške 87 899,96 EUR.
V prípade náhradného výživného poskytol úrad v 117 prípadoch sumu 60 346,35 EUR a v
2 prípadoch pri nevzniknutí nároku na sirotský dôchodok 352,69 EUR.
Dotácie pre deti z rodín oberajúcich dávku a príspevky v hmotnej núdzi na podporu
výchovy k stravovacím návykom predstavovali v priemere pre 86 detí sumu 1 899,- EUR.
Pre deti z rodín s príjmom do životného minima to bolo v priemere 35 detí v sume 725,EUR.
Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti z rodín poberajúcich
dávku a príspevky v hmotnej núdzi predstavovali pre priemerne 201 detí sumu 3 419,60
EUR. Dotácie pre deti z rodín do životného minima boli vyplácané pre 80 detí v sume 1
328,- EUR.
Prídavky na dieťa poskytol úrad pre 7 834 žiadateľov v celkovej sume 2 569 679,36 EUR,
rodičovské príspevky v sume 2 913 517,20 EUR. Príspevok pri narodení dieťaťa
predstavoval 318 833,70 EUR a príspevok na pohreb 27 326,81 EUR. Príspevky v
náhradnej rodinnej starostlivosti predstavovali 114 893,25 EUR.
Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia boli vyplatené v 22
118 prípadoch v celkovej sume 1 420 361,08 EUR, najviac na hygienu a opotrebovanie
šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, nasledovalo diétne stravovanie a prevádzka
osobného motorového vozidla.
Príspevky na osobnú asistenciu boli vyplatené v 619 prípadoch v sume 275 292,41 EUR a
príspevok na opatrovanie v 4 748 prípadoch v celkovej sume 605 635,68 EUR. Ostatné
druhy príspevkov (príspevok na prepravu, na kúpu pomôcky, na opravu pomôcky, na
kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu motorového vozidla, na opravu motorového vozidla
či na úpravu rodinného domu) boli menej početné.
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Významné udalosti z oblasti ekonomického života a cestovného ruchu v roku 2016:
Regionálny týždenník MY Oravské noviny dňa 17.2.2016 uverejnil článok o problematike
neplatičov v nájomných mestských bytoch. Autor v ňom konštatoval, že poslanci prijali
nové opatrenia, ktoré výrazne prispeli k zavedeniu poriadku. K problematike sa vyjadrili
aj konateľ spoločnosti Tehos, s.r.o., Ing. Vilček a Ing. Važan, ktorý má byty na starosti. Ku
koncu roka 2015 nájomníci dlhovali spoločnosti Tehos, ktorá je správcom bytov, takmer
215 tisíc EUR. Po prijatí všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach prideľovania
nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín začala pracovať novovytvorená
bytová komisia, ktorá spoločne so spoločnosťou Tehos dohliada na správne nakladanie s
majetkom mesta. Jednou z podmienok pridelenia nájomného bytu je, aby žiadateľ o byt
mal pravidelný príjem, ktorý nesmie byť nižší ako 1,3-násobok životného minima.
Sprísnené podmienky nedokázali splniť všetci. V priebehu roka súd rozhodol o vyprataní
štyroch bytov v dome 2273 na ulici Ľudovíta Štúra. Na základe súdnych rozhodnutí už
byty vyprázdnili dvaja nájomníci bez nároku na náhradné ubytovanie, v treťom prípade
lehota na vypratanie bytu trvala a štvrtej nájomníčke s postihnutým dieťaťom súd
nariadil mestu prideliť jej primerané náhradné bývanie. V dvoch ďalších prípadoch sa
čaká na rozhodnutie súdu, pričom išlo o nedoplatky, ale aj o sústavných porušovateľov
domového poriadku. Podkladom sú totiž aj hlásenia polície a sťažnosti susedov. Mesto má
prvoradý záujem, aby ľudia v bytových domoch dobre spolunažívali. Rázny postup
zavedených opatrení prináša ovocie v podobe zlepšenia platobnej disciplíny.
Televízia mesta Dolný Kubín v spolupráci s Mestským úradom spustila v utorok 23.
februára webkameru mesta s výhľadom na Hviezdoslavovo námestie a Kubínsku hoľu v
pozadí. Kamera vytvára novú snímku každých 10 sekúnd. Aktuálne zábery na mesto určite
potešia aj Kubínčanov žijúcich a momentálne pôsobiacich mimo mesta, ktorí budú mať
odteraz okrem iného aj lepší prehľad o poveternostnej situácii v rodnom meste.
Webkamera je zároveň praktickou pomôckou pre turistov, ktorí sa k nám chystajú na
lyžovačku.
Vo štvrtok 25. februára 2016 bol v Dolnom Kubíne otvorený nový obchodný dom
Kaufland. Predajňa potravín zaberá plochu 2 725 m2, okrem nej sa v budove nachádza aj
obchod s chovateľskými potrebami, pekáreň a cukráreň, novinový stánok, kvetinárstvo a
lekáreň. K dispozícii je 178 parkovacích miest. Od 1. marca Kaufland zamestnáva 72 ľudí
na plný pracovný úväzok, k tomu navyše ponúka prácu brigádnikom a sezónnym
pracovníkom. Obchodný dom v Dolnom Kubíne je na Slovensku v poradí 60. predajňou
reťazca. V rovnaký deň ako v našom meste sa otvorili aj potraviny v Zlatých Moravciach.
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Atmosféru blížiaceho sa najvýznamnejšieho kresťanského sviatku navodili tento týždeň
tradičné a obľúbené Veľkonočné trhy. Aj tento rok si každý mohol nájsť pre seba to
pravé. Veď vybrať si, či len tak načerpať trochu inšpirácie, bolo opäť z čoho: od
veľkonočných ozdôb cez trdelník, medovinu či domáce štrúdle, až po klasický remeselné
výrobky. Vo vestibule MsKS prezentovalo svoju tvorbu celkom 40 remeselníkov a pred
MsKS ponúkalo rozličný tovar 84 predajcov.
Rekonštrukčné práce sa začiatkom júla začali na Základnej umeleckej škole Ivana
Ballu. Zahŕňali kompletnú výmenu elektroinštalácie, rozvodov, rozvodných skríň a zmenu
prípojky, ktorá nespĺňala parametre pre základnú umeleckú školu a vytvorenie rozvodu
na internet. Mesto vo svojom rozpočte vyčlenilo na rekonštrukciu takmer 32 000,- EUR.
Začiatkom júla sa rekonštrukčné práce začali na Základnej škole Janka Matúšku,
ktorej školská jedáleň bola dlhodobo v havarijnom stave. Počas letných prázdnin došlo k
výmene rozvodov ústredného kúrenia a vody a k rekonštrukcii elektrických rozvodov a
kanalizácie. Z mestskej kasy smerovalo na túto opravu viac ako 65 000,- EUR. Najväčšia
školská jedáleň v Dolnom Kubíne môže vďaka tomu aj naďalej variť pre takmer 600
stravníkov.
V rámci druhej etapy rekonštrukcie na ulici Aleja slobody od polovice júla prebiehali
rekonštrukčné práce, v roku 2016 od križovatky na ulici Samuela Nováka po kruhový
objazd pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava. Po odfrézovaní jednotlivých vrstiev asfaltových
povrchov v obdivoch smeroch jazdy došlo k vyspraveniu podkladových vrstiev a
nivelizácii dažďových vpustí. Na základe žiadosti majiteľov domov a bytov v súvislosti s
riešením plynulosti cestnej premávky a bezpečnosťou chodcov bol vybudovaný nový
chodník a priechod pre chodcov vrátane osvetlenia. Zároveň sa rozšíril a upravil
odbočovací pruh z ulice Samuela Nováka, ktorý motoristom umožnil jednoduchší výjazd
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na ulicu Aleja slobody do oboch strán. Na záver prebehlo asfaltovanie povrchov tejto
významnej mestskej komunikácie a vyznačenie horizontálneho značenia.

Občianske združenie ZORE Slovakia v spolupráci s mestom Dolný Kubín zorganizovalo v
dňoch 4. - 6. augusta 2016 v čase od 8,00 do 14,00 hod. dobrovoľnícke práce v Srňacom,
ktorých cieľom bola rekonštrukcia strechy zvonice, výstavba dreveného prístrešku pred
dedinou na umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad, kladenie odtokových žľabov
do kanála popri ceste, kosenie trávy a čistenie odpadových kanálov.
Futbalový štadión MUDr. Chodáka sa v posledných júlových mesiacoch rekonštruoval.
Jeho hracia plocha už mala podľa smernice UEFA nevyhovujúce rozmery, preto bola
predĺžená o viac ako 2,5 m na každú stranu. Celkovo má teraz hracia plocha dĺžku 105 a
šírku 68 metrov. Súčasťou tejto časti rekonštrukcie bola aj montáž nových futbalových
bránok a vyspravenie trávnika v bránkovom území. Úpravou prešli aj kanalizačné šachty
na zavlažovanie, ktoré boli zakomponované do trávnika. Rekonštrukcia stála mesto
takmer 5 700,- EUR
Street Workout Park v Dolnom Kubíne je oficiálne otvorený. Večerný otvárací event
prebehol v piatok 15. júla za účasti viacerých trénerov a street workouterov. Za projektom
a jeho realizáciou stoji Mesto Dolný Kubín a Dolnokubínčania Juraj Fačko a Michal Zurek.
Ministerstvo vnútra v rámci prevencie proti kriminalite prispelo Mestu sumou 19 000,EUR, zvyšných 2 500,- EUR vyčlenilo Mesto zo svojho rozpočtu. Pre verejnosť a záujemcov
o street workout boli počas oficiálneho otvorenia parku pripravené workshopy, súťaže a
exhibície. Hlavným lákadlom bol sensei Chris Jay z britského tímu BarSparta. Ten bol
zároveň špeciálnym hosťom týždenného workout kempu na Kubínskej holi. Jeden z
najväčších street workout parkov na Slovensku má rozlohu 210 m2. Nachádza sa na ňom 9
cvičebných prvkov.
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Po výmene plastových okien v Zariadení opatrovateľskej služby na ulici Obrancov
mieru pokračovalo Mesto s projektom regulácie vykurovania tohto zariadenia. V letných
mesiacoch preto pristúpilo k výmene regulačných ventilov stúpačiek. Klienti si môžu
nastaviť teplotu vo svojich izbách tak, ako im vyhovuje. Nová technológia navyše prinesie
výraznú finančnú úsporu. Došlo aj k výmene balkónových dverí na všetkých poschodiach.
Staré drevené konštrukcie nahradili trojkomorové plastové balkónové dvere a rám
s vysokým stupňom izolácie. Týmto sa zároveň zväčšil balkónový priestor, ktorý klientom
umožní väčší komfort na čerstvom vzduchu. Na prvú fázu regulácie vykurovania a výmenu
balkónových dverí smerovalo z mestského rozpočtu takmer 10 000,- EUR.
Počas júla boli v Dolnom Kubíne realizované väčšie opravy chodníkov a komunikácií.
Na ulici Železničiarov bola zrekonštruovaná časť komunikácie v dĺžke 100 m. Obnovou
a spevnením tiež prešla plocha pri Kopačke o rozlohe 450 m2. V stúpaní na ulici Generála
Svobodu bola opravená časť komunikácie v dĺžke 25 m. Chočská ulica na sídlisku Banisko
sa dočkala opráv hneď v dvoch úsekoch. Zrekonštruovaná bola prístupová komunikácia
k drevenému obchodu v dĺžke 50 m a tiež chodník k bývalému Domu záhradkárov v dĺžke
90 m. Mesto investovalo aj do opravy chodníkov na sídlisku Brezovec. Na Nemocničnej
ulici bol obnovený chodník za bytovým domom 1945 po vstup do bývalého areálu
základnej školy v dĺžke 132 m. Ďalej chodník od bytového domu 1967 na Mierovej ulici
v dĺžke až 170 metrov. Tu boli zrekonštruované aj vstupy ku vchodom vrátane
odvodňovacích žľabov. Opravy chodníkov a komunikácií boli zrealizované na celkovej
ploche 2100 m2.
Sobota 23. júla sa v Dolnom Kubíne niesla v réžií Včielky Maje a jej kamarátov, fantastické
ihrisko Žihadielko totiž otvorilo svoje brány! Pásku na ihrisku slávnostne prestrihli
samotné deti za pomoci primátora a zástupcu spoločnosti Lidl Slovenská republika.
Rozprávkový svet najpopulárnejšej včielky sa nachádza na Nemocničnej ulici. „Mesto
Dolný Kubín a predovšetkým jeho najmenší obyvatelia sa spoločne tešíme z víťazstva o
detské ihrisko „Žihadielko". To obrovské spoločné snaženie ľudí bez rozdielu veku,
samotného mesta a množstva škôl i organizácií prinieslo sladké ovocie, na ktoré sa budú
zlietať naše kubínske „malé včielky" aj s rodičmi." povedal primátor Dolného Kubína
Roman Matejov. Dolný Kubín získal jedno z desiatich ihrísk Žihadielok, ktoré Lidl v roku
2016 postaví v slovenských mestách, vďaka 198 419 hlasom. Oravčanom sa podarilo
získať druhý najvyšší počet hlasov v súťaži, viac mala v premiérovom ročníku kampane
iba Sereď.
O ihriská súťažili mestá, a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa
nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Zo 102 možných lokalít prejavilo záujem zúčastniť sa
súťaže 96 miest. Podľa počtu obyvateľov boli rozdelené do piatich kategórií s cieľom
umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie. To v čase od 21. januára do 29. februára
prebiehalo v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získali prvé dve mestá z každej
skupiny.
Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a
nachádza sa na ňom osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku
detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú prispôsobené aj dopadové plochy: pre menšie
deti to je EPDM liata guma, pre väčšie štrk. Deti sa môžu zahrať na dvoch hradoch,
pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo
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veselých a hravých motívoch s podobizňami Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa
nachádzajú aj lavičky a stojan na bicykle. Hodnota všetkých desiatich ihrísk je 870 000,EUR.

"Pracovné miesta sú, ľudia na ne chýbajú" bol názov článku, ktorý 11. augusta uverejnil
regionálny týždenník MY Oravské noviny. Autor v ňom píše, že dlhodobo klesajúci trend
nezamestnanosti spôsobuje firmám problémy. Z radov nezamestnaných sa im nedarí
nájsť schopných a zodpovedných ľudí. Okres Dolný Kubín mal najvyššiu mieru
nezamestnanosti zo Žilinského kraja napriek tomu, že zamestnávatelia ponúkali desiatky
voľných pracovných miest.
Podľa článku bolo v júni na Slovensku evidovaných 9,45 % ľudí bez práce, v
Dolnokubínskom okrese 9,23 %. Rok predtým dosahovala nezamestnanosť na Slovensku
11,55 % a oravské okresy boli pod touto hranicou. V Dolnom Kubíne evidoval úrad práce
2187 nezamestnaných, čo predstavovalo 11,33 %.
„Okrem mája, kedy sme registrovali zvýšený počet vysokoškolákov, ktorí ukončili
štúdium, sa miera nezamestnanosti neustále znižovala až na súčasných 1833
disponibilných nezamestnaných,“ hovorí Zuzana Kršková, riaditeľka Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne (UPSVaR).
Počet voľných pracovných miest v súčasnosti aj na Orave rastie. Pridávajú sa agentúry,
ktoré ponúkajú prácu mimo regiónu.
Zuzana Kršková vymenovala niekoľko povolaní, o ktoré je najväčší záujem.
„Zamestnávateľom chýbajú operátori výroby v strojárskej výrobe a operátori CNC strojov,
v službách sú to tradičné povolania predavač, kuchár, čašník.“
Vláda venuje v poslednom období zvýšenú pozornosť nezamestnaným mladým ľuďom do
29 rokov. Pred dvanástimi mesiacmi ich v Dolnom Kubíne registrovali 766, dnes už len
588.
Od prvého do desiateho augusta prebiehali na zimnom štadióne práce na náteroch
nosných drevených konštrukcií. Nosníky sú hlavne počas zimnej hokejovej sezóny
vystavené vysokej vlhkosti, pričom vzniká riziko výskytu rôznych plesní a húb. Preto je
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nutné pravidelne tieto drevené konštrukcie ošetrovať. Stavebná firma, ktorá tieto
opatrenia realizovala, najskôr odstránila drevné parazity a poškodené predošlé nátery.
Ošetrila ich pomocou prvej ochrannej vrstvy. Druhý definitívny náter by mal zaručiť
prevenciu pred nepriaznivými vplyvmi do budúcnosti.
Mestské kultúrne stredisko využilo letné mesiace na nevyhnutné opravy. V prvej etape
bolo zrekonštruované okolie terasy pri reštaurácii. V druhej etape sa začala renovácia
časti vstupu B a oprava schodiska, ktoré bolo už v havarijnom stave. Tento vstup slúži aj
žiakom základnej umeleckej školy, preto bola jeho oprava bezodkladná. Mesto na túto
opravu vyčlenilo 8 000,- EUR.
Koncom augusta sa úspešne skončila oprava viac ako trojkilometrovej lesnej cesty na
Kubínsku hoľu. Celoplošná rekonštrukcia povrchu vozovky sa začala na hornom konci
Beňovej Lehoty a skončila na vybudovanom drevosklade, ktorý sa nachádza v lyžiarskom
stredisku. V súčasnosti je už cesta pre motoristov plne sprístupnená a prejazdné sú oba
pruhy vozovky. Projekt rekonštrukcie vypracoval Spolok bývalých urbarialistov obce
Veľký Bysterec. Výška celkových oprávnených nákladov na realizáciu projektu
predstavovala viac ako 470 000,- EUR. 80 % z tejto sumy tvorili eurofondy. Zvyšných 20
% schválilo mestské zastupiteľstvo ako povinnú spoluúčasť na tomto projekte.
Mesto vo svojom rozpočte na rok 2016 vyčlenilo kapitálové prostriedky aj na
rekonštrukciu materských škôl. Počas letných mesiacov došlo k výmene plastových
okien v jedinej triede v materskej škole v Záskalí. Obnovy sa dočkala aj vstupná brána,
ktorá už bola v havarijnom stave. Rekonštrukcia stála takmer 3 000,- EUR.
V materskej škole na ulici Odbojárov prebehla rozsiahla rekonštrukcia areálu. Bola tu
vymenená väčšina plastových okien za takmer 20 000,- EUR. V materskej škole na
Chočskej ulici došlo k výmene troch vstupných dverí, ktoré smerujú do areálu školy. Deti a
učitelia ich často využívajú na svoju vychádzkovú činnosť. Rekonštrukcia stála takmer 3
000,- EUR
Koncom augusta prebehla oprava parkoviska na Nemocničnej ulici pred bytovým
domom 1951 v dĺžke 40 metrov. Rekonštrukcia zahŕňa vybúranie zábradlia, upadnutých
obrubníkov a poškodenej asfaltovej plochy. Osadené boli nové cestné obrubníky s
betónovou oporou i zvodidlá. Doplnili sa tiež podkladové vrstvy vrátane stabilizácie a
položil asfaltobetón.
Mesto Dolný Kubín pristúpilo po dvadsiatich dvoch rokoch prevádzky kolonádového
mosta v polovici septembra k jeho rekonštrukcii. Tá pozostávala z dvoch častí: z výmeny
strešnej krytiny v sume 65 tis. EUR a z rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia mosta
v čiastke 14 tis. EUR. Životnosť šindľa zo smreku obyčajného sa pohybuje medzi 20 až 30
rokmi, preto Mesto Dolný Kubín požiadalo v apríli 2016 odborníka o posúdenie stavu
strešnej krytiny. Z obhliadky vyplynulo, že na južnej strane je krytina rozrušená na viac
ako 60 % plochy. Zároveň bolo konštatované, že šindeľ je z veľkej časti uvoľnený
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a posunutý vplyvom poveternostných podmienok. Lokalizované boli viaceré otvory
v strešnej krytine, ktorými do vnútra strešného plášťa vtekala dažďová voda. Vzhľadom
na zistený rozsah poškodenia bolo usúdené, že lokálna oprava by nebola efektívna, keďže
čiastkovou opravou nebolo možné vylúčiť ďalšie zatekanie dažďovej vody do vnútorných
konštrukcií strechy a ich následné poškodenie. Preto bola navrhnutá celoplošná výmena
krytiny, pričom odporučený bol štiepaný šindeľ z červeného smreka, ktorý má oproti
pôvodnej krytine deklarovanú dvojnásobnú životnosť (40 - 60 rokov). Druhou výhodou je,
že vďaka prírodným živiciam obsiahnutým v tomto dreve, nie je potrebné ho chemicky
ošetrovať v pravidelných odporúčaných intervaloch, čo výrazne šetrí životné prostredie a
finančné prostriedky. O závažnosti zistených poškodení strešnej krytiny kolonádového
mosta bolo informované mestské zastupiteľstvo na aprílovom zasadnutí. Poslanci
následne schválili použitie potrebnej sumy na jej výmenu z rezervného fondu mesta.
Samotnú opravu realizovala spoločnosť, ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu v rámci
verejného obstarávania, ktorá má dvadsaťročné skúsenosti s renováciami drevených
striech a realizovala opravy takých objektov, ako sú Budatínsky hrad, či kaštieľ vo Vyšnom
Kubíne. Predmetom rekonštrukcie osvetlenia kolonádového mosta bola i výmena
súčasného amortizovaného osvetlenia za osvetlenie modernejšie a energeticky
úspornejšie. Cieľom bolo dosiahnuť zlepšenie svetelnotechnických parametrov na moste,
pričom pridanou hodnotou bolo dosiahnutie vizuálnych efektov vysvietenia siluety tejto
dominanty od Bystereckej lavice a od cestného mosta cez rieku Orava. Realizovaný
projekt zvíťazil v súťaži návrhov projektov po posúdení odbornou komisiou.

Vnútroblok na Okružnej ulici na sídlisku Západ bol revitalizovaný z grantového programu
Prvej stavebnej sporiteľne. Okrem bezbariérového prístupu tu pribudlo 77 kusov
vysokej a nízkej zelene, nový trávnik a lavičky. Realizácia projektu stála vyše 5 100,- EUR,
pričom 70 % z týchto nákladov poskytla mestu Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., formou
dotácie z grantového programu zameraného na obnovu verejných priestranstiev v okolí
obytných súborov. Zvyšných 30 % financovalo mesto zo svojho rozpočtu. Obnovený areál
poslúži ako relaxačná zóna nielen pre obyvateľov okolitých bytových domov, ale aj pre
deti z dvoch základných a jednej materskej školy, ktoré sa nachádzajú v susedstve.
Slávnostné odovzdanie upraveného vnútrobloku do užívania obyvateľov sa uskutočnilo
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21. septembra za účasti primátora mesta Romana Matejova a predsedu predstavenstva
PSS, a. s., Imricha Béreša.

Základná škola Martina Kukučína počas letných mesiacov zrekonštruovala svoju
takmer päťdesiatročnú telocvičňu. Nová palubovka je kvôli svojim pružným
vlastnostiam unikátom na celom Slovensku. Žiaci si ju po prvýkrát vyskúšali počas
slávnostného otvorenia v pondelok 19. septembra. ,,Kompletne zrekonštruovaná je po
dlhých štyridsiatich siedmich rokoch. Samozrejme, robili sme priebežné opravy, ako
výmenu okien či elektroinštalácie. To, čo nás najviac trápilo, sa podarilo až teraz,“
bilancuje Katarína Števonková, riaditeľka ZŠ M. Kukučína. Telocvičňa Základnej školy
Martina Kukučína prešla počas leta výmenou podlahy v cvičebnom priestore, obnovou
rozvodov ústredného kúrenia, výmenou obkladov stien v telocvični, vymaľovaním stien a
stropu i výmenou cvičebného náradia. ,,Dá sa povedať, že interiér je kompletne
zrekonštruovaný. Raritou je, že táto telocvičňa má prvý športový povrch v hrúbke 10 mm
inštalovaný na Slovensku. V tejto hrúbke to už robí celkom slušné pružné vlastnosti,“
pochvaľuje si palubovku Milan Kusalík, generálny dodávateľ rekonštrukcie.
Rekonštrukcia telocvične bola hradená z projektu Ministerstva školstva, z vlastných
zdrojov základnej školy a z rozpočtu mesta Dolný Kubín. Celková suma za rekonštrukciu
predstavovala takmer 67 000,- EUR.
Dňa 14. septembra zverejnil regionálny týždenník MY Oravské noviny článok pod názvom
"Miba investuje nielen do strojov, ale aj ľudí." Píše sa v ňom, že najväčší oravský
zamestnávateľ Miba Sinter Slovakia oslavuje 25 rokov od otvorenia prevádzky v Dolnom
Kubíne. V roku 1991 začínal so šiestimi zamestnancami, dnes ich má viac ako tisíc.
„To, čo tu zamestnanci dokázali, si skutočne zasluhuje obdiv,“ povedal majiteľ firmy F.
Peter Mitterbauer. „Sledovanie nepretržitého a čiastočne mohutného rastu je náročné, ale
dosiaľ bolo vždy korunované úspechom. Výrobu sme ani raz neprerušili, nikdy sme neboli
v strate. Investície, ktoré dosiahli približne sto miliónov eur, sa vždy vrátili. Ročný obrat sa
blíži ku 80 miliónom.“ Poďakoval zamestnancom, vďaka ktorým je Miba spoľahlivým
partnerom svetových značiek.
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„Nájsť vhodných kandidátov na odbornú prípravu, ako aj kvalifikovaných pracovníkov je
skutočnou výzvou,“ povedal manažér závodu Vladimír Toman. To platí o robotníckych
povolaniach, ale aj o absolventoch štúdia s technickým zameraním. Preto si vychováva 90
učňov, ktorí po skončení štúdia rozšíria rady zamestnancov. Podnik chce v budúcnosti
ešte intenzívnejšie spolupracovať s univerzitami a odbornými školami.
Miba sa pripravuje na ďalší rast, pričom dôraz kladie na digitalizáciu. V najbližších
mesiacoch sa rozhodne o investícii do štyroch až šiestich nových liniek.
Vladimír Toman zdôraznil, že ďalší rozvoj a konkurencieschopnosť súvisia so zavedením
automatizácie. „Cena práce je nezanedbateľná, preto zautomatizujeme viaceré výrobné
kroky. Ak by sme k tomu nepristúpili, neboli by sme konkurencieschopní.“
Na otázku, či roboty neohrozia pracovné miesta, povedal, že automatizácia je nutnosť. „V
podniku už máme roboty, napriek tomu stále rozširujeme počet zamestnancov. Redukcia
pracovných miest v dolnokubínskom závode nie je ešte na dlhú dobu aktuálna. Oveľa
väčší problém je kvalifikovanosť a dostupnosť pracovnej sily. Bez ľudí sa stále
nepohneme.“
Miba vlastní 22 závodov v jedenástich krajinách sveta. Výrobky možno nájsť v osobných a
nákladných automobiloch, stavebných strojoch, vlakoch, lodiach, lietadlách a
elektrárňach. Podnik v Dolnom Kubíne vyrába pre európsky automobilový priemysel
spekané komponenty s najvyššou presnosťou a kvalitou. Presadil sa širokou ponukou
technologických zdokonalení v oblastiach remeňových a reťazových pohonov, súčastí
čerpadiel.
Mesto Dolný Kubín v spolupráci so spoločnosťou ARRIVA Liorbus, a. s., Ružomberok ako
prevádzkovateľom mestskej autobusovej dopravy dňa 21. 09. 2016 v dopoludňajších
hodinách pristavili spojový autobus MAD na Hviezdoslavovom námestí. Zamestnanci
spoločnosti informovali deti materských a základných škôl, ale aj širokú verejnosť o
výhodách cestovania verejnou dopravou.

V najväčšej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na Základnej škole
Janka Matúšku sa v posledných rokoch udialo niekoľko havarijných situácií. Tie
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súviseli s poruchami elektrických rozvodov a kanalizačných i vodovodných potrubí.
Takisto hygiena pri svojich opakovaných kontrolách konštatovala zastaranosť celého
technologického zariadenia. Aj kvôli tomu mesto vyčlenilo 70 000,- EUR na rekonštrukciu
tejto školskej jedálne. Tá úspešne prebehla v letných mesiacoch. ,,Je tu nový rozvod
kanalizácie a vody, takisto obklady a dlažba. Na prvý pohľad pôsobí jedáleň útulnejšie,“
prezrádza Michal Švento, vedúci odboru školstva MsÚ. Projekt rekonštrukcie školskej
jedálne je plánovaný v dvoch etapách. Prvou bolo práve odstránenie havarijného stavu.
Druhá etapa počíta s doplnením chýbajúcich a s výmenou nefunkčných technologických
zariadení.

Dve nové detské ihriská za takmer 20 000,- EUR pribudli v októbri v mestských častiach
Malý Bysterec a Medzihradné. Na ich výstavbe sa podieľali aj dobrovoľníci, predovšetkým
na výkopových prácach a ďalších terénnych úpravách. Detské ihrisko v Malom Bysterci
vyrástlo na nevyužívanej trávnatej ploche. Jeho výstavbu dlhodobo požadovali mladé
rodiny s deťmi, ktoré sa prisťahovali. V Medzihradnom vzniklo ihrisko úpravou
pôvodného staršieho. Jedna jeho časť poslúži deťom do 12 rokov, druhá časť s umelým
trávnikom je určená miestnym športovcom. Mestský výbor Medzihradného navyše na
vlastné náklady zabezpečil nové oplotenie.
Oplotenie a vstupná brána Materskej školy Na Sihoti boli už dlhodobo v dezolátnom stave.
Zničený plot nielenže ohrozoval bezpečnosť detí, ale bol terčom pre vandalov, ktorí sa
ľahko dostávali do areálu škôlky. Mesto preto v jesenných mesiacoch vynovilo väčšiu
časť oplotenia i vstupnú bránu. Z estetického i bezpečnostného hľadiska sa situácia
podľa slov vedúceho odboru školstva Ing. Šventa podstatne zlepšila. Z mestskej kasy
smerovalo na obnovu takmer 7 000,- EUR. Zvyšnú časť oplotenia plánuje mesto vymeniť
na budúci rok.
V predposledný novembrový týždeň bola ukončená výstavba nového parkoviska na
Bystereckej ulici. To vzniklo rozšírením už existujúcej parkovacej plochy. Súčasťou
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parkoviska je aj osvetlenie, odvodnenie a dopravné značenie. Jeho výstavbou vzniklo 32
nových parkovacích miest, z toho 1 miesto je vyhradené pre osobu z ťažkým zdravotným
postihnutím. Z mestského rozpočtu smerovalo na výstavbu parkoviska takmer 65 000,EUR.
V rámci plánu údržby v jednotlivých materských školách sa nezabudlo ani na Materskú
školu Námestie slobody. V letných mesiacoch v nej bola vymenená poškodená podlaha v
dvoch miestnostiach. Následne prišli na rad kúpeľňa a sociálne zariadenie, ktoré boli už
dlhodobo v dezolátnom stave. Za takmer 6 000,- EUR z mestského rozpočtu sa tu vymenili
všetky obklady a dlažby i nové rozvody.
V predposledný novembrový týždeň bola ukončená úprava existujúceho prístupového
chodníka k cintorínu v mestskej časti Beňova Lehota. Práce na stavebno-technickej
úprave chodníka z asfaltového krytu trvali necelý mesiac. Ich súčasťou bolo aj odvodnenie
chodníka. Z mestského rozpočtu smerovalo na túto rekonštrukciu takmer 10 000,- EUR.
V rámci partnerskej spolupráce medzi samosprávami ponúklo mesto Eger nášmu mestu
možnosť účasti podnikateľských subjektov na tradičných egerských Vianočných
trhoch na hlavnom námestí Dobó tér. S možnosťou predaja svojich výrobkov boli
oslovení tradiční predajcovia na našich trhoch a jarmokoch, ktorí majú sídlo v Dolnom
Kubíne. Na ponuku zareagovalo viacero živnostníkov, termíny nakoniec vyhovovali p.
Vavrečanovej v dňoch 1. - 3. decembra a p. Paľovej 6. - 7. decembra. K dispozícii mali
zateplený predajný stánok, ubytovanie, stravu a tlmočníčku. Ponúkli Egerčanom vianočné
ozdoby, bižutériu, tkané výrobky a iný darčekový tovar. Ich pobyt však mal aj širší rozmer,
hostitelia im pripravili prehliadku mesta s odborným výkladom.
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5. Školstvo a vzdelávanie
Stredné školy
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
V školskom roku 2015/2016 vedenie školy tvorili: riaditeľ Mgr. Peter Hacaj, zástupca pre
výchovno-vzdelávací proces Mgr. Ľuboslav Kováčik a zástupca pre technicko-ekonomické
činnosti Mgr. Ján Furinda. Predsedom rady školy bol Mgr. Leonard Vajdulák.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 40 pedagogických zamestnancov (29 žien a
11 mužov), z ktorých všetci dosahovali požadovanú kvalifikáciu. Na škole pôsobilo aj 11
nepedagogických zamestnancov.
K 31.8.2016 školu navštevovalo spolu 501 žiakov, z toho 340 v 12 triedach štvorročného
gymnázia a 161 žiakov v siedmich triedach osemročného gymnázia. Na konci školského
roka bolo 204 žiakov vyznamenaných, 157 žiakov prospelo veľmi dobre, 139 prospelo, a
jeden žiak nebol klasifikovaný.
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a literatúra 65,25
%, Anglický jazyk 59,12 %, Nemecký jazyk 59,17 %, Matematika 62,33 % a Ruský jazyk
46,40 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 76,69 %, Anglický jazyk 65,94 %, Nemecký jazyk 77,86 % a Ruský jazyk 78,33
%.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 1,42, Anglický jazyk B1 2,00, Anglický jazyk B2 1,74, Nemecký jazyk B1 1,00,
Nemecký jazyk B2 1,43, Ruský jazyk B1 1,27, Ruský jazyk B2 1,25, Francúzsky jazyk B1
1,00, Matematika 1,58, Biológia 1,55, Dejepis 1,45, Fyzika 1,53, Geografia 1,78, Chémia
1,42, Informatika 1,53 a Občianska náuka 1,81.
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Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je stabilizovanie 20 triedneho gymnázia s
nasledovnými prioritami:
- 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
- vytvoriť pružný a efektívny systém hodnotenia žiakov
- pružne riešiť problémy a konflikty
- zviditeľniť školu cez úspechy žiakov a učiteľov školy.
V rámci SWOT analýzy medzi silné stránky školy patrí kvalifikovaný pedagogický zbor,
koncepčná príprava na prestavbu vzdelávania z tradičnej na modernú školu, interakcia
škola - žiak - rodič - trh práce, rozširovanie ponuky vzdelávania formou nových
voliteľných predmetov, výborné výsledky žiakov na maturitných skúškach, umiestnenia
absolventov na vysoké školy a vzdelávanie učiteľov. Slabou stránkou je potreba doplnenia
učetných pomôcok, potreba úpravy interiéru školy a malé možnosti finančnej motivácie
učiteľov. Príležitosti škola vidí v možnosti získania finančných prostriedkov z projektov, v
rozšírení mimoškolských aktivít a v možnosti získavania finančných prostriedkov z
prenájmu športovej haly. Naopak, rizikom je nedostatok finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku školy a nižšia pôrodnosť.
Žiaci v školskom roku 2015/2016 na škole pracovali nasledovné útvary záujmového
vzdelávania: literárny, dejepisný, matematický, chemický, divadelný v nemeckom jazyku,
výtvarný, volejbalový, kondičný, florbalový, športové hry a stolnotenisový.
Úspechy žiakov na predmetových olympiádach, postupových a športových súťažiach:
Tercia zvíťazila v celoslovenskom kole Multimediálnej a audiovizuálnej tvorby Zlatá
klapka 2016 Lucia Hečková obsadila 2. miesto na celoslovenskom kole olympiády vo
francúzskom jazyku a zvíťazila v krajskom kole
Michal Hečko, Dávid Kubek a Dávid Lacko zvíťazili v krajskom kole fyzikálnej olympiády
dievčatá Pelachová a Zrnčíková a chlapci Ševčík s Turčinom zvíťazili v krajskom kole
bedmintonu.
Obchodná akadémia Dolný Kubín
V školskom roku 2015/2016 vedenie školy tvorili: riaditeľka Ing. Vilma Janotíková,
zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie Ing. Antónia Bedleková a zástupca pre technickoekonomické činnosti Ing. Michal Batuna. Predsedníčkou rady školy bola RNDr. Eva
Zajacová.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 30 pedagogických zamestnancov (25 žien a 5
mužov, všetci kvalifikovaní) a 16 nepedagogických zamestnancov.
K 31.8.2016 školu navštevovalo 331 žiakov, z toho 297 v 12 triedach denného štúdia, 14
žiakov v jednej triede nadstavbového a pomaturitného štúdia a 20 študentov v jednej
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triede externého a kombinovaného štúdia. Ku koncu školského roka bolo 80 žiakov
vyznamenaných, 109 žiakov prospelo veľmi dobre, 136 prospelo, piati žiaci neprospeli a
traja neboli klasifikovaní.
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a literatúra 54,2
%, Anglický jazyk 60,2 %, Nemecký jazyk 46,3 % a Matematika 25,6 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 69,82 %, Anglický jazyk B1 57,05 %, Anglický jazyk B2 100,0 % a Nemecký
jazyk 73,33 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 2,32, Anglický jazyk B1 2,28, Anglický jazyk B2 1,00, Nemecký jazyk 1,89,
Teoretická časť odbornej zložky 2,06 a Dejepis 2,00.

Pre školský rok 2015/2016 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 výchovné 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
6. Realizovať plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
7. Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy
8. Vo výchovnej oblasti rozvíjať myšlienky humanizmu a predchádzať všetkým formám
diskriminácie, antisemitizmu a intolerancie
9. Realizovať zateplenie budovy školy, výmenu okien a vykurovacieho systému.
Silnými stránkami školy podľa SWOT analýzy sú dlhoročná tradícia vo vzdelávaní, dobré
meno na verejnosti, dobrá spolupráca s okolím školy, plná kvalifikovanosť pedagógov a
vysoká odborná úroveň vyučovania, dobré technické vybavenie, využívanie priestorov na
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mimoškolské aktivity a krúžky, ucelený komplex školy (ubytovanie, stravovanie,
telocvičňa, bufet, sauna a školská knižnica), humánne prostredie, bezbariérový prístup,
možnosť získania certifikátu SOPK a certifikátu firmy KROS, skúsenosti s projektovou
činnosťou a medzinárodnou spoluprácou a novozrekonštruovaná budova školy. Naopak,
slabými stránkami školy sú vyšší vekový priemer pedagogických zamestnancov, nižšia
možnosť výberu a počtu žiakov, nedostatočný záujem podnikateľského prostredia o
spoluprácu a gramotnosť pedagógov v cudzích jazykoch. Príležitosťou školy je využívanie
štrukturálnych fondov ako mimorozpočtových zdrojov financovania, rozšírenie
medzinárodných projektov, možnosť získania mimorozpočtových zdrojov financovania,
prezentácia školy, podpora vzdelávania pedagógov, súlad odbornosti žiakov s potrebami
praxe, možnosť štúdia na VŠ a pomaturitnom štúdiu a spolupráca s rodičmi, s radou školy,
s regionálnymi zamestnávateľmi a školami. Rizikami sú nepriaznivý demografický vývoj,
znižovanie plánu výkonov, konkurencia škôl s podobnými alebo príbuznými študijnými
odbormi, nedostatočné spoločenské ohodnotenie pedagogických zamestnancov,
znižovanie vedomostnej úrovne žiakov a nasýtenosť trhu práce.
Žiaci mali možnosť pracovať v nasledovných útvaroch záujmového vzdelávania:
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Začíname s azbukou, Beauties of Europe, Výchova k
radosti vo vzťahoch, Krúžok slovenského jazyka, Doučovanie zo slovenského jazyka,
Matematika, Administratíva a korešpondencia, Fotografický krúžok, Florbal ,Futbal,
Volejbal, Posilňovanie, Krúžok brannej všestrannosti, Turistický krúžok, Účtovníctvo,
Jednoduché účtovníctvo.
Úspechy žiakov na predmetových olympiádach a postupových súťažiach:
CK Oraving - K. Jurášová, H. Ďuroňová, V. Vrábová a L. Trnkócyová - 2. miesto v súťaži o
najlepší stánok v medzinárodnom kole 18. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v
Bratislave
Eunika Kumorová - 1. miesto v krajskom kole Najlepší podnikateľský zámer v ŽSK
Kristína Jurášová - 1. miesto v krajskom kole a 3. miesto v celoslovenskom kole Jazykový
kvet - Ruský jazyk
Tibor Grísa - 1. miesto v krajskom kole 50. ročník Wordprocessing.
Úspechy v športových súťažiach:
Andrea Mäsiarová - 1. miesto na majstrovstvách SR junioriek v hode kladivom
P. Zrnčíková, E. Kovalčíková, B. Bruníková - 2. miesto v krajskom kole družstiev v
cezpoľnom behu
B. Bruníková, P. Zrnčíková, D. Furinda, D. Slušňák, M. Mores - 2. miesto v krajskom kole
Župná kalokagatia 2016
B. Bruníková - 3. miesto v krajskom kole cezpoľného behu
P. Zrnčíková a M. Randiaková - 3. miesto v krajskom kole Silná ruka stredoškolákov.
V sledovanom školskom roku boli vydané tri čísla školského časopisu OADKO.
Deň obchodnej akadémie prebehol vo februári 2016, bol zameraný na verejnosť - žiakov,
rodičov, výchovných poradcov a riaditeľov základných škôl z regiónu Orava.
Z projektov, ktoré škola v školskom roku 2015/2016 realizovala:
120

Po stopách Juraja Turza/Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie - zvýšenie
národného povedomia a hrdosti na región, v ktorom žijeme
V silnom tele zdravý duch /Vráťme šport do škôl - vytvorenie športového centra
Na novom, po novom/Vráťme šport do škôl - zvýšenie sportovej zdatnosti žiakov
Národný projekt MŠVaŠ SR - aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt MŠVaŠ SR - digitlne vzdelávanie pre všeobecne-vzdelávacie predmety
Stáže Erasmus+ - partnerstvo s OA Liberec
Zahraničná skúsenosť Erasmus+ - partnerstvo s OA a VOŠ Ostrava - oblasť sociálnej práce
Študenti po stopách totality v spolupráci s Nadáciou Martina Šimečku - zdokumentovanie
roku 1968 a normalizácia na Orave - dokumentárny film
Buďme spolu lepší/Nadácia J&T - vzdelávanie lídrov z radov žiackej školskej rady,
realizácia kativít ku Svetovému dňu bez tabaku
Kvantita alebo kvalita?/Nadácia Martina Šimečku - zisťovanie postojov a postojových
zmien u žiakov počas vyučovania
Študentské lokálne iniciatívy/Občianske združenie Človek v ohrození - výchova k
angažovanosti a aktívnemu prístupu k svetu okolo nás
Migranti medzi nami/Občianske združenie Človek v ohrození - témy spojené so sociálnym
vylúčením a spolunažívaním majority s menšinami
Inspired by the memory/Občianske združenie Človek v ohrození - dokumentovanie
obdobia 2. svetovej vojny na Orave - spracovanie dokumentárneho filmu
Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín
V školskom roku 2015/2016 bol riaditeľom školy PaedDr. Peter Takáč, jeho zástupkyňou
Mgr. Eva Balková a zástupkyňou pre odbornú prax PhDr. Anna Mazúrová. Predsedníčkou
rady školy bola Mgr. Margita Snováková.
Škola zabezpečovala vyučovanie v troch študijných odboroch: Zdravotnícky asistent
(denná aj externá forma) a Sanitár (externá forma).
K 31.8.2016 školu navštevovalo spolu 236 žiakov v jedenástich triedach, z toho 194
žiakov v ôsmich triedach denného štúdia a 42 žiakov v troch triedach nadstavbového a
pomaturitného štúdia.
O výučbu sa staralo 30 pedagogických zamestnancov, 26 žien a 4 muži, všetci
kvalifikovaní. Škola zamestnávala osem nepedagogických zamestnancov.
V 2. polroku školského roku 69 žiakov prospelo s vyznamenaním, 66 prospelo veľmi
dobre, 97 prospelo, dvaja žiaci neprospeli a dvaja neboli klasifikovaní.
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a literatúra 49,1
%, Anglický jazyk 55,0 %, Nemecký jazyk 32,5 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 75,0 %, Anglický jazyk 64,02 % a Nemecký jazyk 43,3 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 1,66, Anglický jazyk 2,53, Nemecký jazyk 3,0, Teoretická časť odbornej zložky
2,30 a Praktická časť odbornej zložky 1,74.
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Záverečnú skúšku v učebnom odbore Sanitár zo 14 žiakov ukončili jedenásti s
prospechom prospel s vyznamenaním, jeden prospel veľmi dobre a dvaja žiaci prospeli.
Cieľom školy v školskom roku 2015/2016 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 plnil, stanovené úlohy sa
plnili priebežne podľa harmonogramu.

Silnými stránkami školy v zmysle SWOT analýzy sú odbornosť vyučovania predmetov,
jasný cieľ a zameranie školského výchovného programu, zabezpečenie učební
elektrotechnikou, zodpovednosť zamestnancov plniť úlohy a medzinárodná spolupráca
školy. Slabými stránkami sú nízky záujem rodičov o školu, nemoderné formy výuky,
modernizácia učebných pomôcok a zabezpečovanie finančných prostriedkov. Príležitosti
sa javia v spolupráci na aktivitách pri prezentácii školy, mimoškolské aktivity, tvorivý
prístup zamestnancov a žiakov, využitie mimorozpočtových finančných zdrojov a kvalita
práce triedneho učiteľa. Rizikom je pokles počtu žiakov v triedach.
Škola bola úspešná v projekte Vráťme šport do škôl a získala príspevok od ŽSK na
rekonštrukciu podlahy v telocvični.
Na škole fungovali v školskom roku 2015/2016 nasledovné záujmové krúžky: Redakčný,
Konverzuj po anglicky, Zábavná angličtina, Konverzácie v nemeckom jazyku, DIGI-NET ,
Mladý dobrovoľník, Naučme sa pomáhať, Prvá pomoc a ANF v kocke.
Družstvo dievčat obsadilo 2. miesto v medzinárodnom kole prvej pomoci v Děčíne a 3.
miesto v krajskom kole v Žiline, Marek Nutta 2. miesto v medzinárodnej súťaži v
armwrestlingu v Maďarsku.
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Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského Dolný Kubín
Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Súčasťami
školy sú ZŠ s MŠ A. Radlinského, Školský klub detí, Centrum voľného času CVČ a
Zariadenie školského stravovania ZŠS. V školskom roku 2015/2016 bol riaditeľom školy
Mgr. Ľudovít Mačor, jeho zástupkyňou Mgr. Jana Lonská. Predsedom rady školy bol Mgr.
Tibor Koval.
K 31.8.2016 školu navštevovalo spolu 134 žiakov, z toho 15 maturantov v siedmich
triedach, dvaja žiaci boli integrovaní.
O výučbu sa staralo 10 pedagogických a dvaja nepedagogickí zamestnanci.
V 2. polroku školského roku 70 žiakov prospelo s vyznamenaním, 48 prospelo veľmi
dobre, 16 prospelo, jeden žiak neprospel (prospel po absolvovaní opravnej skúšky). Jeden
žiak mal zníženú známku zo správania.
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a literatúra 70,1
%, Anglický jazyk 73,2 %, Matematika 56,7 %.
Dvaja študenti, ktorí nesplnili podmienky 1. opravnej maturitnej skúšky, úspešne
zmaturovali v 2. opravnom termíne v mesiaci marec.

Silnými stránkami školy v zmysle SWOT analýzy boli rozsah a kvalita poskytovaných
služieb: CVČ a zavádzanie a využitie IKT, priestory a materiálno-technické vybavenie
školy, vlastná telocvičňa a vonkajší športový areál, možnsť sviatostného pôsobenia,
duchovná a náboženská činnosť, otvorenosť školy, podnetná a tvorivá klíma, realizácia
projektov, pôsobenie biatlonového športového oddielu, účasť v športových a
predmetových súťažiach a olympiádach, vysoký intelektuálny potenciál žiakov a učiteľov,
vlastný duchovný, úzka spolupráca s KU v Ružomberku. Slabou stránkou je menšia
propagácia školy na verejnosti prostredníctvom printových médií. Príležitosti škola vidí v
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užšej spolupráci s podnikmi v meste a regióne, záujem rodičov o školu a vzdelávanie
pedagógov. Rizikom je utlmenie OG.
Projektová činnosť:
E-TWEENING, Informatická súťaž IBOBOR, projektové vyučovanie Môj ekosystém,
projektové vyučovanie Obnoviteľné zdroje energie, Projekt Erasmus - naše digitálne
vedecké laboratórium (v spolupráci s gymnáziami v Przemysli a Egri), projektové
vyučovanie Žiť energiou, Hravá fyzika, DigiŠkola.sk, Tehlička pre Afriku, Zber bateriek,
Young Energy - Slovenské elektrárne, Stužka za nenarodené deti.

Stredná odborná škola obchodu a služieb
V školskom roku 2015/2016 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. Predsedníčkou rady školy bola Ing. Erika Foltínová.
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 a hostinský.
K 31.8.2016 školu navštevovalo spolu 621 žiakov v 28 triedach, z toho 554 žiakov v 23
triedach denného štúdia, 50 žiakov v troch triedach nadstavbového a pomaturitného
štúdia a 17 žiakov v jednej triede externého a kombinovaného štúdia.
Výučbu zabezpečovalo 71 pedagogických zamestnancov, 48 žien a 23 mužov, všetci
kvalifikovaní, a 31 nepedagogických zamestnancov.
Žiaci školy mali k dispozícii okrem 37 učební tiež 16 pracovísk školských dielní, 16 šatní,
školský internát a jedáleň. Športoviská: telocvičňa, 2 posilňovne a tenisový kurt. Kapacita
školského internátu bola 67 lôžok, naplnenosť sa pohybovala od 75 do 97 %.
V 2. polroku školského roku z celkového počtu 665 žiakov 32 žiakov prospelo s
vyznamenaním, 90 prospelo veľmi dobre, 438 prospelo, 40 žiakov neprospelo a 65 žiakov
nebolo klasifikovaných. Celkový prospech za školu predstavoval známku 2,59.
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a literatúra 42,3
%, Anglický jazyk B1 54,4 %, Anglický jazyk B2 62,9 %, Nemecký jazyk 35,2 %, Ruský
jazyk 50,7 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 62,43 %, Anglický jazyk B1 40,84 %, Anglický jazyk B2 78,13 %, Nemecký jazyk
54,71 %, Ruský jazyk 24,7 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 2,62, Anglický jazyk B1 2,78, Anglický jazyk B2 1,5, Nemecký jazyk 2,63, Ruský
jazyk 2,6, Teoretická časť odbornej zložky 2,65 a praktická časť odbornej zložky 1,98 a
2,62.
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Záverečnú skúšku v učebnom odbore Kaderník absolvovalo 10 žiakov, v učebnom odbore
Inštalatér 9 žiakov a v odbore Hostinský 15 žiakov. 5 žiakov prospelo s vyznamenaním, 8
prospeli veľmi dobre a 21 prospelo.
Plnenie cieľov školy pre školský rok 2015/2016:
Oprava fasády a výmena okien na budove na ul. M. R. Štefánika - úloha splnená,
pokračovanie výmeny podláh v učebniach - úloha splnená čiastočne, zabezpečenie opráv
na jednotlivých budovách - úloha splnená čiastočne, zabezpečenie kontinuálneho
vzdelávania pracovníkov - úloha splnená a ďalšie zabezpečenie IKT - úloha splnená
čiastočne.
V zmysle SWOT analýzy najdôležitejšími silnými stránkami školy sú personálne
obsadenie, kredit príspevkovej organizácie, výhodná poloha školy, vlastné objekty, vlastná
podnikateľská činnosť, zahraničné praxe, komplexnosť podmienok vzdelávania školy a jej
poloha či realizácia odborných stáží žiakov v zahraničí.
Slabými stránkami sú nedostatočný záujem žiakov o väčšinu otvorených odborov,
nedostatok moderných odborných učebníc, nedostatočné materiálne vybavenie
vzdelávacieho procesu, vyhorenosť časti pedagogických zamestnancov podmienená
spoločenským nedocenením tohto povolania, vysoká energetická náročnosť vykurovania,
riešenie vandalizmom a nedbalosťou spôsobených škôd a ich prevencia, nedostatok
financií na modernizáciu vzdelávania a revitalizáciu budov a učební, zastarané budovy a
inžinierske siete, nedostatočné možnosti finančnej stimulácie a motivácie pedagogických
zamestnancov či nízka vedomostná úroveň a zhoršujúce sa správanie čoraz väčšieho
počtu žiakov prichádzajúcich zo základných škôl.
Príležitosťou je posilňovanie adaptability a úspešného upllatňovania sa absolventov školy
na trhu práce, umožnenie permanentného celoživotného vzdelávania pedagogických
zamestnancov, širšie využitie know-how z partnerstva s podobnými školami doma i v
zahraničí či širšie zosúladenie odborného vzdelávania žiakov s požiadavkami trhu práce
na základe analýz spolupráce s podnikateľskými subjektmi.
Rizikami sú najmä nízka ašpirácia časti pedagogických zamestnancov k permanentnému
sebavzdelávaniu a profesionálnemu rastu, narastajúci nezáujem rodičov o spoluprácu pri
prevencii výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, nízka priemerná mzda v oblasti
služieb, zvyšujúce sa náklady na údržbu a na zabezpečenie efektívneho využívania energie
v starých budovách, zmeny hodnotového rebríčka žiadov či demografický pokles.
Z najdôležitejších aktivít a prezentácií školy:
- prezentačné turné na siedmich základných školách v kraji Vojvodina v Srbsku,
prezentácia praktických činností charakteristických pre študijné odbory žiakom
posledného ročníka základných škôl
- súťaže, výstavy a prezentácie v rámci odbornej výchovy
- činnosť cestovnej kancelárie (príprava materiálov na výstavy cestovného ruchu, účasť
na výstavách a folklórnom festivale, príprava ponuky pre školské, tímatické a zážitkové
výlety škôl, zabezpečenie športových a zábavných podujatí a iné)
- charitatívna akcia pre Špeciálnu ZŠ Vianočný bazár
- organizácia výstavy Vianočné zvyky a tradície
- Deň Zeme - zbieranie odpadu v okolí rieky Orava a iné.
Žiaci mali možnosť v sledovanom školskom roku navštevovať nasledovné krúžky:
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Manažment osobných financií, Astrológia, Spoločenské hry, Virtuálne cvičenia z
manažmentu a marketingu, Nero market, Účtovníctvo, Rozvoj prezentačných činností,
Kinoklub, Anglická konverzácia pre maturantov, Nemčina, Príprava z matematiky na VŠ,
Práca s multimédiami, Internet, Tvorivé dielne, Nápady pre každého, Basketbal, Florbal,
Turistika, Joga, Zumba, Futbal, Bedminton, Nohejbal, Biliard, Kondičné bicyklovanie,
Kondičné posilňovanie, Tenis, Someliérsky kurz, Slávnostné 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,
Príprava nápojov, Someliér v hoteliérstve, Varíme jedlá našich predkov, Rozvoj
prezentačných činností, Slovenská kuchyňa kedysi a dnes.
Umiestnenia žiakov v súťažiach:
Jarmila Bodoríková, Peter Bohmer, Ľudmila Radzová - všetci 1. miesto, Martina Vraňáková
- 3. miesto - súťaž gastronomických škôl v Krakove
Bibiana Balková, Denisa Durná, Ľubica Polecová - 3. miesta v súťaži "Ateliér fantázie" v
Odry
Róbert Macák - 1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku
Stredná odborná škola polytechnická
V školskom roku 2015/2016 bola riaditeľkou školy Ing. Adriana Bellová, jej zástupkyňou
pre teoretické vyučovanie Ing. Iveta Bruncková a zástupcom pre praktické
vyučovanie Ing. Milan Bruncko. Predsedom rady školy bol Ing. Vladimír Slimák.
Škola zabezpečovala vyučovanie v študijných odboroch: mechanik mechatronik, mechanik
strojov a zariadení, mechanik nastavovač, pracovník marketingu, programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, autoopravár - mechanik,
autoopravár - elektrikár, elektromechanik silnoprúdová technika,mechanik - opravár
strojov a zariadení, nástrojár, obrábač kovov, výroba konfekcie, dopravná prevádzka,
strojárska výroba astrojárstvo - montáž a opravy strojov.
K 31.8.2016 školu navštevovalo spolu 282 žiakov v pätnástich triedach, z toho 274 žiakov
v štrnástich triedach denného štúdia a ôsmi žiaci v jednej triede nadstavbového a
pomaturitného štúdia.
Výučbu zabezpečovalo 35 pedagogických zamestnancov, 14 žien a 21 mužov, všetci
kvalifikovaní, a sedemnásť nepedagogických zamestnancov.
Žiaci školy mali k dispozícii okrem 31 učební tiež školské dielne, šatne, 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 až 27 žiakov.
V 2. polroku školského roku z 282 žiakov 23 prospelo s vyznamenaním, 43 prospelo veľmi
dobre, 211 prospelo a piati žiaci neprospeli.
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Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a literatúra 41,74
%, Anglický jazyk 55,51 %, Nemecký jazyk 40,0 %.
Priemerná úspešnosť písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 65,93 %, Anglický jazyk 55,0 % a Nemecký jazyk 47,94 %.
Priemerná úspešnosť ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a
literatúra 2,70, Anglický jazyk 2,50, Nemecký jazyk 3,06, Praktická časť odbornej zložky
2,64 a Teoretická časť odbornej zložky 2,35.
Záverečnú skúšku v učebnom odbore Autoopravár mechanik absolvovalo 14 žiakov, z
ktorých jeden prospel s vyznamenaním, dvaja veľmi dobre, desiati prospeli a jeden žiak
neprospel. V učebnom odbore Strojárska výroba absolvovalo záverečnú skúšku šesť
žiakov, všetci prospeli.

V zmysle SWOT analýzy silnými stránkami školy bolo poskytovanie vzdelávania v systéme
duálneho vzdelávania, partnerstvo s regionálnymi zamestnávateľskými subjektmi,
komplexnosť školy, možnosť vlastných príjmov, kvalifikovanosť a odbornosť
pedagogického zboru a zváračská škola pre študentov školy a záujemcov z okolia.
Naopak, medzi slabé stránky patrilo vzdelávanie žiakov zo sociálne slabších vrstiev, často
ziakov s rôznymi výchovnými a vzdelávacími problémami, finančná situácia školy, zlý
technický stav budov, vysoká energetická náročnosť areálu školy, jej poloha mimo mesta a
tým potreba cestovania do nej, slabý záujem rodičov o vzdelávanie svojich detí a
nepostačujúca spolupráca so školou a imidž školy ako len odbornej školy.
Príležitosti školy: možnosť lepšieho prepojenia vzdelávania s aktuálnou praxou
prostredníctvom partnerských regionálnych firiem, uchádzanie sa školy o finančné
prostriedky z projektrov, účasť žiakov a zamestnancov na vzdelávacích projektoch doma i
v zahraničí, zvýšenie popularity "remesla" vzhľadom na rastúci dopyt zamestnávateľov po
profesiách, zapojenie ďalších zamestnávateľov do duálneho vzdelávania a rastúci dopyt
trhu práce po absolventoch školy.
Riziká škola videla v demografickom vývoji populácie, vo vývoji ekonomiky a jej dopade
na ekonomiku regionálnych firiem, v nezáujme žiakov a rodičov o tzv. "učňovské"
profesie, v konkurencii zo strany podobne orientovaných škôl v regióne, v systéme
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financovania školstva, ktorý nepokrýva individuálne potreby škôl, v odchode
najschopnejších pedagógov a v syndróme vyhorenia u kľúčových zamestnancov školy.
Hlavné strategické ciele školy vyplývajú z poslania a vízie školy. Poslaním školy je výchova
kultivovaných mladých ľudí schopných tvorivo a samostatne myslieť, rešpektujúcich seba,
svoje okolie a požiadavky reálnej praxe .
Strategické ciele pre školský rok 2015/2016
1. Zvýšiť počet žiakov (indikátor splnenia cieľa - medziročný nárast min. o 20 žiakov)
Vyhodnotenie cieľa: k 15.9.2015 bolo v škole evidovaných 296 žiakov, v predchádzajúcom
roku 305 žiakov. Stanovený cieľ teda nebol splnený napriek vynaloženej snahe počas
náborov nových žiakov. Ako problém sa tu javí najmä odchod žiakov na inú školu počas
štúdia , resp. ich rozhodnutia ukončiť štúdium. Taktiež je problémom nenaplnenie
učebných odborov, o ktoré žiaci dlhodobo nejavia záujem. S nezáujmom u uchádzačov o
štúdium sa stretlo aj pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore mechanik nastavovač,
ktoré škola plánovala otvoriť od nasledujúceho školského roku a ktoré bolo nastavené na
potreby okolitých firiem v spolupráci s ÚPSVaR v Dolnom Kubíne.
2. Poskytovať duálne vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie žiaka potrebné pre
jeho uplatnenie sa v živote (indikátor splnenia cieľa - minimálne 1 zamestnávateľská
firma zapojená do duálneho vzdelávania)
Vyhodnotenie cieľa: v školskom roku 2015/2016 škola vstúpila do systému duálneho
vzdelávania s 2 firmami , a to s firmou MIBA Sinter Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín, pre ktorú
sa pripravuje 32 žiakov študijných odborov mechanik nastavovač a mechanik strojov a
zariadení, ako aj učebného odboru nástrojár. Druhou partnerskou firmou v duálnom
vzdelávaní je firma Metales, s.r.o. Dolný Kubín, pre ktorú sa pripravoval 1 žiak študijného
odboru mechanik nastavovač. Stanovený cieľ bol v tomto školskom roku splnený.
3. Finančne pokryť prevádzkové a rozvojové potreby školy (indikátor splnenia cieľa - 100
% krytie oprávnených potrieb školy)
Vyhodnotenie cieľa: v školskom roku škola hospodárila s prostriedkami pridelenými jej
na základe normatívu, s príjmami z vlastnej činnosti a s príjmami z podnikateľskej
činnosti. Kombináciou všetkých týchto príjmov škola bola schopná pokrývať svoje bežné
potreby a nemala žiadne neuhradené záväzky. Z príjmov z podnikateľskej činnosti sa
škole podarilo zakúpiť vybavenie do odborných učební a školských dielní, ako aj
zrealizovať údržbu priestorov školy. Z tohto pohľadu možno hodnotiť strategický cieľ ako
splnený. Problémom je neuskutočnenie plánovanej rekonštrukcie vykurovacieho systému
školy a zateplenia budov vrátane výmeny okien, ktoré mali byť realizované na základe
podaného projektu ŽSK, ktorý však nebol úspešný pre nedostatok financií.
Z aktivít školy:
Deň otvorených dverí, deň učiteľov, Valentínska a študentská kvapka krvi, Deň zeme,
Ekologický deň, účasť na kultúrnych podujatiach, prednášky a odborné exkurzie.
Schválené projekty:
Škola ako centrum športu - vybudovanie športovo-oddychovej exteriérovej fitness zóny v
rámci obnovy športového areálu - ŽSK
Telesná a športová výchova - rozvíjanie športovej danosti prostredníctvom nových foriem
cvičení - ŽSK
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Čo v škole nájdeš, v práci už hľadať nebudeš - rozšírenie a zmodernizovanie vyučovacieho
procesu odborných strojárskych predmetov v rámci duálneho vzdelávania používaním
odborného softvéru - MŠVVaŠ SR
Útvary záujmového vzdelávania: SOS slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk,
základy ručnej masáže, SIP spracovanie informácií PC, matematická súťaž, ekologický,
elektrotechnický, diagnostika vozidiel, dizajnové predvádzanie Solid V 20, šikovné ruky,
modelársky, armwrestling, športový, kulturistický a šachový.
Umiestnenia žiakov:
Jakub Iglár - 1. miesto na Majstrovstvách SR v CNC sústružení
Jurau Zápotočný - 2. miesto v krajskom kole ZENIT v strojárstve
Lukáš Líška 3. miesto v krajskom kole Spracovania informácií na počítači
Ján Gábor - 1. miesto v celoslovenskom kole Silná ruka stredoškolákov
Ján Tomulec - 2 miesto v krajskom kole Silná ruka stredoškolákov
Dominik Žitko - 2. miesto v krajských majstrovstvách žiakov SŠ v zjazdovom lyžovaní
Škola získala v rámci celoslovenskej výstavy Mladý tvorca 2016 v Nitre Cenu
ministrerstva hospodárstva za inováciu a technickú tvorivosť - 1. miesto medzi SOŠ na
Slovensku.
Základné školy v pôsobnosti Mesta Dolný Kubín
Informatívnu správu o stave škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Dolný Kubín za školský rok 2015/2016 predložil vedúci odboru školstva, kultúry,
mládeže a športu Ing. Michal Švento na rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný
Kubín dňa 11.11.2016.
Mesto Dolný Kubín bolo zriaďovateľom štyroch základných, dvoch umeleckých a siedmich
materských škôl. V 91 triedach základných škôl sa vyučovania zúčastňovalo celkom 1925
žiakov, z toho 995 chlapcov a 930 dievčat, 122 žiakov bolo integrovaných. V školskom
roku neprospelo 10 žiakov, traja neboli hodnotení a 28 ich malo zníženú známku zo
správania. Celkovo 22 oddelení školských klubov detí navštevovalo celkom 572 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 50,35 % v
matematike a 62,12 % v slovenskom jazyku, v obidvoch prípadoch išlo o výsledky horšie,
ako bol celoslovenský priemer. Na stravovanie v školských jedálňach bolo prihlásených
1448 stravníkov, t.j. 75 % zo všetkých žiakov.
Základná škola Janka Matúšku
V sledovanom školskom roku mala otvorených 33 tried, ktoré k 31.8.2016 navštevovalo
657 žiakov (329 chlapcov a 328 dievčat). Integrovaných bolo 36 žiakov. V druhom
polroku neprospelo sedem žiakov, jedenástim bola znížená známku zo správania. Osem
oddelení školských klubov detí navštevovalo 201 žiakov a 15 oddelení centra voľného
času 270 žiakov.
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Riaditeľkou školy bola PaedDr. Mária Andrisová, zástupkyňou pre 1. stupeň Mgr. Gabriela
Brňáková, zástupcom pre 2. stupeň Mgr. Rastislav Eliáš a zástupkyňou pre mimoškolskú
činnosť Mgr. Anna Vešelényiová. Na škole pôsobilo celkom 81 zamestnancov, z toho 53
pedagogických. Z nepedagogických zamestnancov to bolo 16 zamestnancov školy a 10
zamestnancov školskej jedálne. Okrem toho škola zamestnávala odborných
zamestnancov: jedného školského špeciálneho pedagóga a jedného školského psychológa.
Predsedníčkou Rady školy bola do 12.6.2016 Mgr. Zlata Jurčiaková, od 13.6.2016 Ing.
Iveta Hrkelová.

V celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov školy dosiahla škola 54,6 % z matematiky
(najlepší výsledok zo škôl v pôsobnosti mesta) a 61,3 % zo slovenského jazyka (tretí
najlepší výsledok).
Na stravovanie v školskej jedálni bolo prihlásených 545 žiakov, 68 dospelých a 30 cudzích
stravníkov.
V sledovanom školskom roku v rámci realizácie ŠkVP medzi priority školy patrili:
1. Globálne vzdelávanie a výchova v súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre
globálne vzdelávanie zakomponované do obsahu vzdelávania ŠkVP. V tom zmysle:
a) zvyšovanie povedomia žiakov o globálnych témach a rozvoj osvetovej, vzdelávacej a
výchovnej činnosti žiakov,
b) uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej,
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
c) rozvoj ich kritického uvedomovania si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a
politických procesov vo svete.
2. Rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania – realizácia medzinárodného
programu Zelená škola.
3. Uplatňovanie multikultúrnej výchovy, výchovy v duchu humanizmu a so vzdelávaním v
oblasti ľudských práv, práv dieťaťa (rodová rovnosť, predchádzanie všetkým formám
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diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu aj problematiky migrácie)
– pokračovanie v projekte Škola priateľská deťom.
4. Prevencia sociálno-patologických javov.
Silné stránky školy podľa SWOT analýzy:
premyslený ŠkVP – zabezpečujúci vzdelávanie a výchovu pre všetkých (rešpektovanie
osobitostí detí a žiakov), skúsené profesionálne vedenie, poskytované služby odborných
zamestnancov, poloha v centre mesta – dve telocvične, pedagogická knižnica, prostredie v
škole, zapájanie sa do projektov, výstupy – prijatie žiakov na SŠ – vonkajšie hodnotenie
školy, ďalšie vzdelávanie učiteľov a ochota prevádzkových zamestnancov spolupracovať
pri akciách školy
Slabé stránky:
chýbajúce vonkajšie športoviská, oplotenie celého areálu, priemerná úroveň kontaktu s
rodičmi ako výsledok analýzy, nízky záujem rodičov, hlavne na 2. stupni ZŠ, o spoluprácu s
učiteľom, so školou, výber stravy v ŠJ – výsledok analýzy, preferovanie starostlivosti o
slabo prospievajúcich žiakov na úkor talentovaných žiakov, nedostatok finančných
prostriedkov na činnosť ŠKD, CVČ.
Projekty školy
So zameraním na výchovno-vzdelávací proces:
Záhrada ktorá učí - cieľom projektu je naučiť pedagógov a žiakov inovatívne a holisticky
využívať školský pozemok
Európa v škole - cieľ projektu je presadzovanie európskej myšlienky medzi žiakmi,
študentmi a učiteľmi. Do projektu sa škola zapojila ako jediná ZŠ v žilinskom kraji, získala
ocenenie za účasť v celoslovenskom kole
Záložka do knihy spája školy: múdrosť ukrytá v knihách - cieľom medzinárodného
projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a
osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh
SME v škole - cieľom projektu bolo sprostredkovať vedomosti zábavnou a tvorivou
formou pomocou denníka Sme
Číta celé Slovensko, čítajme si - cieľom národných projektov bolo rozvíjanie čitateľskej
gramotnosti
Tieňovanie - cieľom medzinárodného projektu bola podpora profesionálneho rozvoja
pedagógov v podobe tieňovania na partnerských školách v zahraničí. Získavanie
vedomostí a poznatky z oblasti didaktiky a metodiky
So zameraním na zdravý spôsob života:
Hovorme o jedle, jedlá zmena - cieľom projektu je zmena nášho jedla, ale aj zmena nášho
pohľadu na jedlo. Škola bola jednou z 10 pilotných škôl na Slovensku, kde sa tento projekt
realizoval v školskom roku 2015/2016
Projekt školské mlieko, školské ovocie
Environmentálne projekty:
Program zelená škola, Každá kvapka sa počíta (použitý olej), Zbierame baterky
Dobročinné a dobrovoľnícke projekty:
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Adoptuj si seniora - cieľom školského projektu je rozvíjať u mládeže schopnosť chápať a
pomáhať seniorom
Týždeň modrého gombíka 2016 - celoslovenská zbierka, ktorú organizuje Slovenský
výbor pre UNICEF. Za mesto Dolný Kubín škola poslala 2535,60 EUR. Za školu 21
dobrovoľníkov vyzbieralo 1513,44 EUR a už po druhýkrát sa stala Najškolou s najvyšším
finančným výnosom
Škola vydávala školský časopis Kohútik.
Najvýraznejšie úspechy žiakov školy v súťažiach a olympiádach v školskom roku
2015/2016:
Nikola Datková - 1. miesto Poetický Púchov, celoslovenské kolo
Nikola Datková - 1. miesto Medziriadky, celoslovenské kolo
Laura Šamíková - 2. miesto Dilongovým perom, celoslovenské kolo
Tara Antalová a Maroš pokusa - 1. miesta Dilongstar 2016, celoslovenské kolo
M. Dibdiaková, M. Plutinská - 1. miesto krajské kolo a 7. miesto celoslovenské kolo
bedminton staršie žiačky
Prílepok, Mikušiak, Krasničan, Kurtík, Mikula - 3. miesto mini futbal žiakov McDonald´s
Cup, krajské kolo
A. Kováčová, N. Janíková, J. Lucká, M. Dibdiaková - 3. miesto krajské kolo stolný tenis
Š. a J. Škuta, J. Jokel, D. Bošanský, S. Foltýn, Š. Meško - 2. miesto krajské kolo florbal
prípravka
A. Staš, T. Džubek, Ľ. Mikuš, P. Sporka, P. Kubačka, T. Straka, O. Varečka, J. Bukový, T.
Hutira - 3. miesto krajské kolo florbal mladší žiaci
Základná škola Martina Kukučína
V 32 triedach sa vyučovalo 639 žiakov, z toho 348 chlapcov a 291 dievčat. 40 žiakov
vyžadovalo osobitnú starostlivosť. V sledovanom školskom roku neprospeli dvaja žiaci,
jeden žiak nebol hodnotený a zníženú známku obdržalo 13 žiakov. Sedem oddelení
školských klubov detí navštevovalo 185 žiakov.
Riaditeľkou školy bola Mgr. Katarína Števonková, zástupkyňou pre 1. stupeň PaedDr.
Anna Horáková a zástupkyňami pre 2. stupeň Mgr. Katarína Kováčová a Mgr. Jana
Michaligová. Predsedom rady školy bol Ing. Juraj Kvietok. Celkovo na škole pôsobilo 45
pedagogických zamestnancov, jeden špeciálny pedagóg, 14 prevádzkových zamestnancov
a deväť zamestnancov školskej jedálne.
Výsledky školy v testovaní žiakov 9. ročníkov: 47,8 % z matematiky (tretie miesto zo škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta) a 57,9 % zo slovenského jazyka (štvrté miesto).
V školskej jedálni sa stravovalo 443 žiakov, 47 dospelých a 41 cudzích stravníkov.
Najdôležitejšími cieľmi základného vzdelávania v školskom roku boli:
- umožniť žiakom osvojiť si stratégie učenia a motivovať ich pre celoživotné učenie,
- komplexne pripraviť každého žiaka na cestu osobným a profesijným životom,
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- vychovávať proeurópsky orientovaných, sebavedomých ľudí, ktorí dokážu obhájiť svoje
názory a rešpektovať názory druhých,
- dať žiakom kvalitnú počítačovú gramotnosť, kvalitnú komunikačnú gramotnosť nielen v
materinskom jazyku, ale aj v cudzích jazykoch,
- rozvíjať v žiakoch pocit národnej hrdosti, vzťah k národným a regionálnym tradíciám a
kultúre,
- pestovať a rozvíjať pozitívny vzťah k športu, k pohybu a športovým hrám,
- podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu, kritickému mysleniu, k
riešeniu problémov,
- viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii,
- rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy svoje i
druhých,
- pripravovať žiakov na to, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné a zodpovedné
osobnosti,
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, k
okoliu i k 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
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Národný projekt Moderné vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove.
Projekt Zelená škola
Projekt Škola podporujúca zdravie
Úspechy žiakov v predmetových a športových súťažiach:
Adam Tittel - 2. miesto na celoslovenskom kkole Vajanského Martin, poézia
Roman Butkaj - 3 miesto Krajské kolo geografickej olympiády
M. Mesárošová, K. Mjartanová, K. Salcerová - 1. miesto krajské kolo v cezpoľnom behu a 4.
miesto celoslovenské kolo
N. Ganobčíková - 3. miesto Halové majstrovstvá SR v atletike, vrh guľou
D. Babic - 2. miesto Halové majstrovstvá SR v atletike, vrh guľou
K. Salcerová - 1. miesto Majstrovstvá Slovenska v akvatlone
Základná škola Petra Škrabáka
Pre 414 žiakov (198 chlapcov a 216 dievčat) bolo v školskom roku 2015/2016 otvorených
20 tried. Školu navštevovalo 33 integrovaných žiakov. Neprospel jeden žiak, štyria mali
zníženú známku zo správania. 121 žiakov navštevovalo päť oddelení školského klubu detí.
Žiakov vyučovalo celkom 27 pedagogických zamestnancov a 5 vychovávateľov, okrem
nich na škole pôsobil špeciálny pedagóg, dvaja asistenti učiteľa, desať prevádzkových
zamestnancov a šiesti zamestnanci školskej jedálne. Riaditeľkou školy bola Mgr.
Magdaléna Kubisová, zástupcami Mgr. Alexander Kováč a Mgr. Daniela Facunová.
Predsedníčkou rady školy bola Mgr. Anna Tarajová.
V celoplošnom testovaní škola zo slovenského jazyka 67,0 %, čo bol najlepší výsledok zo
všetkých dolnokubínskych škôl. Z matematiky to bolo 54 % a druhý najlepší výsledok. V
obidvoch predmetoch boli výsledky lepšie ako celoslovenský priemer.
Na stravovanie v školskej jedálni bolo prihlásených 320 žiakov, 42 dospelých a 50 cudzích
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:
Hodnoty, ktorými sa škola riadi, vychádzajú z podmienok školy a regiónu. Uznáva hlavne
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, spoznávanie histórie regiónu, preferovanie
zdravého životného štýlu s podporou aktívneho trávenia voľného času a preventívne
programy, tvorbu projektov a programov, zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce
(Poľsko, Česko, Rakúsko), zvyšovanie odbornosti zamestnancov. Silným pozitívom školy
je rôznorodá činnosť záujmových útvarov, aktívne a úspešné zapájanie žiakov do súťaží.
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Projekty a súťaže:
Pomáhame vyrásť – Živica a Ikea (marec – jún 2016) - projekt „Ukážeme vám, že
ekonomicky = ekologicky“ ukazuje žiakom ale aj okolitej komunite konkrétne a
jednoduché spôsoby šetrenia energie a materiálov v súvislosti s úpravou a využitím
potravín. V spolupráci so žiakmi a ich rodičmi bola zostrojená solárna sušičku potravín,
ktorá sa využije na spracovanie ovocia a zeleniny zo školskej záhrady. Pre inšpiráciu
okolia a tiež ako učebnú pomôcku a praktický model bol vytvorený solárny varič a solárny
ohrievač vody.
Recyklohry (apríl 2016) - žiaci vytvorili ekologického maskota školy, líšku Ekoryšku a
environmentálny kalendár, podľa ktorého sa v nasledujúcom školskom roku budú každý
mesiac venovať jednej téme.
Deň Zeme - bol rozdelený do dvoch dní, tretí deň škola venovala aktivitám, na ktoré bola
pozvaná.
Podpora polytechnickej výchovy na základných školách - v spolupráci s vyučujúcou fyziky
Mgr. Krákorníkovou a žiakmi 9. ročníka bola zostrojená meteostanica, ktorá bude slúžiť
ako názorná vyučovacia pomôcka na prírodovedných predmetoch.
Záhrada, ktorá učí - doplnenie školskej učebnej záhrady o 4 náučné tabule s témami Voda,
Stromy v našej záhrade, Vtáky v našej záhrade a Kompost. Vznikol štrkový záhon, ktorý
bude slúžiť ako netradičný biotop na pozorovanie rastu rastlín v nepriaznivých
podmienkach.
Enviroolympiáda - vybraní žiaci 5. – 9. ročníka súťažili v tom, kto má najviac vedomostí
týkajúcich sa našej planéty, životného prostredia, šetrenia a nahrádzania rôznych druhov
surovín a energií. Víťazmi sa stali Karin Daudová 6. A, Katka Hojová 9. A, Matyáš Vaňo 9. B.
Záujmový útvar „Mladý chovateľ“ - členovia krúžku pomáhali pri napĺňaní jednotlivých
úloh EAP. Zostrojili kŕmidlá pre vtáky v školskej záhrade, inštalovali vtáčie búdky na
sídlisku Brezovec, niekoľkokrát navštívili malú rodinnú farmu a starali sa o školské
akvárium.
Rovesnícke vzdelávanie:
október 2016 - Kde sa skryli vitamíny, aktivity o zelenine a ovocí a ich význame pre
ľudské zdravie,
marec 2016 – Svetový deň vody, prezentácia, hry a interaktívne súťaže o vode,
máj 2016 – Deň Slnka, slávnostné otvorenie novej vonkajšej učebne formou netradičných
vyučovacích hodín fyziky a biológie pre žiakov 4. a 5. ročníka
Medializácia Zelenej školy
Škola vydáva školský Časopis Ihla.
Úspechy žiakov v súťažiach a olympiádach:
Alexandra Pukajová - 1. až 77. miesto so 100 % bodov na celoslovenskom kole
matematickej súťaže KLOKAN
Barbora Fedorová - 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Voda pre život, život pre vodu
Sofia Sekrášová - 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Voda pre život, život pre vodu
Základná škola s MŠ Komenského
Základnú školu navštevovalo v 10 triedach 215 žiakov, 112 dievčat a 103 chlapcov.
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Osemnásti žiaci boli integrovaní. V sledovanom školskom roku prospeli všetci žiaci, dvaja
neboli hodnotení. Žiadny zo žiakov nemal zníženú známku zo správania. 58 žiakov
navštevovalo dve oddelenia školského klubu detí.
Na škole pôsobilo v školskom roku 2015/2016 celkom 39 zamestnancov, okrem troch
členov vedenia školy 20 pedagógov,traja vychovávatelia, jeden špeciálny pedagóg, jeden
asistent učiteľa, osem prevádzkových zamestnancov a štyria zamestnanci školskej
jedálne. Riaditeľkou školy bola Mgr. Dáša Badáňová, zástupkyňou pre základnú školu Mgr.
Daniela Szabová a zástupkyňou pre materskú školu Viera Šaligová.
V celoplošnom testovaní škola dosiahla v matematike 45,0 % a v slovenskom jazyku 62,30
%. Stravovanie v školskej jedálni využívalo 140 žiakov, 20 dospelých a 3 cudzí stravníci.
Strategické ciele školy:
- pripraviť žiakov čo najlepšie na ďalšie štúdium, na život a prácu, tak aby získali
dostatočné vedomosti, praktické spôsobilosti a zručnosti,
- vychovávať proeurópsky orientovaných, sebavedomých a slušných ľudí, ktorí dokážu
obhájiť svoje názory a rešpektovať názory druhých,
- pripraviť človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu,
- viesť žiakov k zdravému životnému štýlu,
- podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu, kritickému mysleniu, k
riešeniu problémov,
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
Erasmus+
ENVIROPROJEKT 2015
Cirkevné a súkromné základné školy:
Základná škola s materskou školou Andreja Radlinského
Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie.
Základnú školu navštevovalo 238 žiakov (z toho 112 dievčat a 126 chlapcov) v 12
triedach. 24 žiakov bolo začlenených. V sledovanom školskom roku neprospeli dvaja žiaci,
rovnako dvaja žiaci mali zníženú známku zo správania. Štyri oddelenia školského klubu
navštevovalo 99 žiakov.
Na škole pôsobilo v školskom roku 2015/2016 28 pedagogických zamestnancov, z toho
23 učiteľov, štyria vychovávatelia a jeden špeciálny pedagóg a ôsmi zamestnanci školskej
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jedálne. Riaditeľom školy bol Mgr. Ľudovít Mačor, zástupkyňou Mgr. Jana Mešková.
Predsedom rady školy bol Mgr. Tibor Koval.
V celoplošnom testovaní deviatakov škola dosiahla v matematike 39,6 % a v slovenskom
jazyku 55,4 %. V testovaní Komparo žiakov 4. ročníka sa Cirkevná spojená škola v
matematike a slovenskom jazyku zaradila medzi 25 % najúspešnejších spomedzi 317
zúčastnenými školami. Výsledky: matematika 71,1 %, slovenský jazyk 65,0 %,
prírodoveda 65,9 %, vlastiveda 60,9 % a všeobecné predpoklady 62,6 %. Veľmi dobré
výsledky dosiahli v testovaní Komparo aj žiaci 6. ročníka a v Testovaní 5 žiaci piateho
ročníka.
Prioritou školy je: vysoká kvalita výchovy a vzdelávania, rozsah a kvalita poskytovaných
služieb a 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.
V zmysle SWOT analýzy silnými stránkami školy sú rozsah a kvalita poskytovaných
služieb, priestory a materiálno-technické vybavenie školy, možnosť sviatostného
pôsobenia, duchovná a náboženská činnosť, otvorenosť školy, realizácia projektov pre
podporu pedagogickej činnosti, vzdelávanie učiteľov, žiakov, motivácia k učeniu sa a
krúžky zamerané na bežecké lyžovanie a biatlon. Naopak, slabou stránkou školy je jej
propagácia na verejnosti. Príležitosti škola vidí v možnosti pôsobenia školského
duchovného, v záujme rodičov o školu, vo vzdelávaní pedagógov a v práci na nových
projektoch. Riziká vyplývajú zo zákonov o financovaní školských zariadení a zo zákona o
správe majetku štátu.
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Projekty, do ktorých sa škola v sledovanom školskom roku zapojila:
NÚCEM E-test (www.etest.sk)- testovanie žiakov elektronickou formou a prístup k
výukovým materiálom
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v
školskom prostredí - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
Infovek - napojenie školy na internetovú sieť
Európsky program podpory konzumácie ovocia v školách.
Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš
Škola pôsobí v Dolnom Kubíne 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 (do 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.

V školskom roku 2015/2016 Základnú školu navštevovalo 32 žiakov (z toho 19 dievčat a
13 chlapcov) v danom školskom roku prospeli všetci žiaci, ani jeden zo žiakov nemal
zníženú známku zo správania.
Školský klub detí navštevovalo 31 žiakov, materskú školu 25 detí v dvoch triedach.
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Na škole pôsobilo v školskom roku 2015/2016 9 pedagogických zamestnancov a 1
špeciálny pedagóg. Riaditeľkou školy bola Mgr. Ľudmila Fajčáková.
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím a Základná škola s
materskou školou pri zdravotníckom zariadení
Škola vznikla v roku 2006 spojením dvoch škôl - Špeciálnej základnej školy pre telesne
postihnutých a Základnej školy s materskou školou pri Nemocnici s poliklinikou v Dolnom
Kubíne.
Riaditeľkou školy je Mgr. Tatiana Otepková, jej zástupkyňou Mgr. Martina Gogoláková.
Predsedníčkou rady školy je Mgr. J. Krížová.
V škole pracovalo 11 pedagogických zamestnancov a dvaja asistenti učiteľa a dvaja
nepedagogickí zamestnanci.
Na začiatku školského roka 2015/2016 mala škola otvorených 8 tried, v ktorých sa
vzdelávalo spolu 45 žiakov, z toho 25 chlapcov a 20 dievčat. Na konci školského roku mala
škola 48 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v triedach so spojenými 3-4 ročníkmi, v každej
triede boli žiaci s kombinovaným postihnutím, u piatich žiakov bol potvrdený detský a
atypický autizmus. Zo 48 žiakov prospelo 47, jeden žiak neprospel.
Školskú dochádzku ukončili siedmi žiaci, z nich traja boli prijatí na OU do Námestova na
odbory stavebná výroba, obchodná prevádzka a prípravný ročník odborného učilišťa a
štyria nepokračujú v ďalšom vzdelávaní a sú umiestnení v Centre sociálnych služieb
Prameň v Dolnom Kubíne.

Z aktivít žiakov:
- výtvarné súťaže "Hovorme o jedle", "Poďme do ríše zvierat", "Zelený svet",
Medzinárodná súťaž vo výrobe betlehemov v Chocholowe (3. miesto Holubová),
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Medzinárodná súťaž "Vianočná pohľadnica" (1. miesto M. Krištofík), "Bohúňova paleta",
"Radosť Európy 2016", "Give me 5" a iné
- literárne súťaže "Pro Slavis 2015", "Pomôž a vyhraj", "Les ukrytý v knihe", regionálna
súťaž školských časopisov za rok 2016 (3. miesto)
- spevácke a recitačné súťaže "Miniplayback show Ružomberok" (3. miesto F. Schenk),
"Červené jabĺčko (1. miesto J. Bačík), "Ranené vtáčatá" (1. miesto A. Zjavka, 3. miesto J.
Bačík), "Gaňova Tarnava 2015" (3. miesto T. Lacková, 3. miesto A. Zjavka)
- divadelné súťaže 14. Kubínske divadelné hry (2. miesto žiaci divadelného krúžku)
- športové súťaže účasť na 12-hodinovom In-line maratóne.
Z kultúrnych, spoločenských a športových podujatí:
- exkurzia do skanzenu Pribylina, hydroterapia v Aquarelaxe Dolný Kubín, šarkaniáda,
beseda s včelárom a pracovníkom TANAP Ing. Šuvadom, návšteva historického cintorína,
beseda s cestovateľom a horolezcom T. Točekom, Mikulášska besiedka, pečenie koláčikov,
karnevalová zábava, návšteva Oravskej galérie - výstava detská hračka, škola
korčuľovania, návšteva divadelného predstavenia, beseda s pracovníčkou Oravskej
knižnice Mgr. Kazimírovou, Deň zdravej výživy - zdravé nápoje, Nočná škola - nocovačka
so staršími žiakmi, výstup na Šíp a pod.
Projekty školy:
"Nech sa nám netúlajú - Mladí hrnčiari" (COOP Jednota), "Recyklohry", "Hravo či zdravo",
"Hovorme o jedle", "Poviem ti to farbou" (Nadácia VÚB), "PRO ENVIRO 2015/2016", "S
rozprávkou sveta", "(Ne)priateľ internet" (Nadácia Orange), "Odstránenie komunikačných
bariér", "Nauč ma plávať", "Športom k zdraviu".
Záujmová činnosť:
Na škole pracovali krúžky Veselé čítanie, Šikovníček a Turistický, divadelné súbory
AKOTAK a Čarohlások.
ZUŠ Petra Michala Bohúňa
Zriaďovateľom školy je Mesto Dolný Kubín. V školskom roku 2015/2016 navštevovalo 37
tried ZUŠ celkom 704 žiakov, z toho 341 odbor hudobný, 285 odbor výtvarný, 19 odbor
literárno-dramatický, 37 odbor tanečný a 22 odbor multimediálny.
Riaditeľom školy bol Mgr. Michal Janiga, jeho zástupcami Mgr. Jana Barťáková a Mgr.
Matej Bartoš. Predsedom rady školy bol PhDr. Jozef Šimek. Pedagogický proces
zabezpečovalo 26 pedagógov hudobného odboru, päť výtvarného odboru, jeden literárnodramatického, jeden tanečného a jeden multimediálneho odboru. Okrem toho na škole
pôsobili šiesti nepedagogickí zamestnanci.
Škola mala 5 elokovaných pracovísk, z toho 4 v Dolnom Kubíne a jedno v Liptovskej
Lúžnej.
Škola si v školskom roku 2015/2016 dala za cieľ zvýšiť záujem o súťaže u pedagógov a ich
žiakov vo vybraných triedach. To sa podarilo naplniť iba čiastočne, nakoľko zaniklo
oddelenie bicích nástrojov a gitarové oddelenie stagnovalo v tomto školskom roku kvôli
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vysokej absencii dvoch pedagógov a kvôli rozsiahlym zastupovaniam. Napriek tomu vo
väčšine oddelení pokračoval trend z predošlých rokov v dosahovaní vysokých priečok na
takmer každej súťaži, ktorej sa žiaci našej školy so svojimi pedagógmi zúčastnili.
Porovnávanie svojich schopností a zručností so žiakmi iných elitných škôl má obrovský
význam pre umelecký a osobnostný rast každého žiaka. Rovnako pre pedagóga má
nenahraditeľný význam vycestovať a môcť porovnať svoje dosiahnuté výsledky s inými.
Bez finančnej podpory zo strany rodičov by však tento rozvoj nebol možný. Ďalším cieľom
rozvoja školy bolo posilniť stagnujúce triedy k zvýšenej činnosti a efektivite vo
vyučovacom procese. To sa podarilo naplniť v niektorých triedach, čoho výsledkom bolo
ich zapojenie sa do koncertov, rôznych podujatí školy a súťaží.

SWOT analýza školy:
Silnými stránkami boli vysoká úroveň odborných a pedagogických zručností pedagógov,
výsledky žiakov na mnohých súťažiach a koncertoch, dobré meno školy na Slovensku i v
zahraničí, silná tradícia školy, skúsenosti v organizovaní súťaží a rôznych edukačných
umeleckých aktivít, kvalifikovaní pedagógovia s úspešnou koncertnou aj pedagogickou
praxou, dobrá tímová práca.
Slabé stránky školy súviseli s potrebou rekonštrukcie strechy budovy, obnovy fasády a
výmeny okien, s absenciou väčšej modernej sály, vysokou absenciou pedagógov a s tým
súvisiacimi problémami so zastupovaním.
Príležitosťami školy boli možnosť čerpania moderných poznatkov z oblasti interpretácie a
pedagogiky v rámci tradičných podujatí v meste (Talenty pre Európu, Bohúňova paleta,
Majstrovské kurzy Schola Arvenzis a ďalšie), na ktorých škola participuje, možnosť
vzdelávania pedagógov a rozširovania ich umeleckého a pedagogického vzdelania
prostredníctvom externých súťaží, kurzov, metodických dní a iných foriem vzdelávania,
motivácia žiakov, pedagógov a rodičov prostredníctvom koncertov, súťaží, kurzov, výstav
a vernisáží v meste, podpora u významných umeleckých osobností a podpora rodičov detí
školy a Mesta Dolný Kubín.
Ohrozenia školy súvisia s nedostatočným rozpočtom pri zvyšujúcich sa výdavkoch školy a
zlým systémom financovania originálnych kompetencií a malou pravdepodobnosťou jeho
zmeny.
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Žiaci školy sa zúčastnili mnohých prezentácií na verejnosti, napríklad Rebeka Maceková,
Sofia Lacková a Adriana Šuvadová na Dňoch obce Istebné, pedagógovia Marcel Kapala a
Leonard Vajdulák na Spomienkovej slávnosti k 25. výročiu odhalenia pamätnej tabule na
bývalej synagóge spojenej so slávnostným odhalením Mojžišových tabúľ, Marcel Kapala s
organovým recitálom na festivale Luscinia v Martine, akordeónové kvarteto na stužkovej
slávnosti v Žiline, Sofia Lacková na podujatí Beňadovská heligónka 2015, Marcel Kapala s
organovým recitálom na festivale Orava klasik v Oravskom Veselom, na festivale Revúcke
organové dni a v Zubrohlave, Dychová hudba Lužňanka juniori na Vianočných trhoch v
Liptovskej Lúžnej, Sofia Lacková a Marek Chmara na podujatí Zlatá heligónka v Lokci, Filip
Lopeň na otvorení výstavy My školou povinní vo Florinovom dome, Dychová hudba
Lužňanka - juniori na Bačovských dňoch v Malatinej, či Komorný sláčikový orchester v
rámci podujatia Národný festival neprofesionálnych komorných a symfonických telies v
Letoviciach v ČR.
Z umiestnení v súťažiach napr.: Tomáš Kytas, Zuzana Kolejáková a Martin Pavlík zlaté
pásma na Husľovej súťaži Rudolfa Országha v Kremnici, Tomáš Kytas a Michal Matis zlaté
pásma na celoslovenskej husľovej súťaži Detský umelecký festival j. Cikkera v Banskej
Bystrici, Sláčikový orchester zlaté pásmo na celoslovenskom kole súťažnej prehliadky v
komornej hre Divertimento musicale 2015 v Rimavskej Sobote, Klaudia Chomisteková
zlaté pásmo na celoslovenskej súťaži Piano v modernom rytme 2016 v Bojniciach, Ivana
Majcherová hlavná cena na 4. ročníku celoslovenského bienále detskej výtvarnej tvorby
GABI Galanta.
Základná umelecká škola Ivana Ballu
Zriaďovateľom školy je Mesto Dolný Kubín. Jej riaditeľom je Mgr. Roman Ďaďo a
zástupcom riaditeľa Mgr. Daniel Marček. Funkciu predsedu rady školy vykonával Mgr. Ján
Raclavský.
V školskom roku 2015/2016 Základnú umeleckú školu Ivana Ballu navštevovalo spolu
716 žiakov, z toho 311 v hudobnom odbore, 254 vo výtvarnom odbore a 151 v tanečnom
odbore.
Na konci školského roka 200 žiakov hudobného odboru prospelo s vyznamenaním, 48
žiakov prospelo a dvaja neprospeli. V rámci výtvarného odboru 162 žiakov prospelo s
vyznamenaním a v tanečnom odbore 76 žiakov prospelo s vyznamenaním.
Na škole pracovalo 25 pedagogických zamestnancov a štyria prevádzkoví zamestnanci.
Pedagogickí zamestnanci mali vysokoškolské a odborné vzdelanie, dvaja pedagógovia si
kvalifikáciu dopĺňali a pedagóg tanečného odboru bol nekvalifikovaný.
Nosnými projektmi školy boli:
Výstava „Inšpirácie“, poriadaná pravidelne v spolupráci s Občianskym združením
Inšpirácie, Hudobný festival Ivana Ballu, ktorý sa zmenil na bienále organizované
v každom nepárnom roku.

142

Škola zorganizovala Koncert pre Mesto v mesiaci november, ktorý sa stretol s veľkou
odozvou u širokej verejnosti občanov mesta. Pravidelne organizuje slávnostné Vianočné
koncerty a podieľa sa na kultúrnom programe vyhlasovania najúspešnejších športovcov
mesta, oceňovania darcov krvi a školských akadémií.
Komorný sláčikový orchester a iné sláčikové zoskupenia si svojimi mimoriadne
kvalitnými vystúpeniami získali uznanie verejnosti na koncertoch a 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 Z diel romantikov,
ktorého vyvrcholením bol koncert v Oravskej galérii spojený s krátkou prezentáciou
faktov o jednotlivých skladateľoch a výstavkou prác žiakov výtvarného odboru.
Výtvarný odbor sa prezentoval výstavou žiakov prípravného štúdia v budove Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny a predstavil aj absolventov odboru výstavou v MsKS D. Kubín.
Žiaci vystavovali svoje práce na viacerých celoslovenských i medzinárodných výstavách.
Podieľali sme sa na organizovaní výstavy Inšpirácie 2015, ktoré podporilo aj mesto Dolný
Kubín.

Zámerom školy je rozvíjanie spolupráce s družobnými umeleckými školami (v
rumunskom meste Giurgiu, s hudobnou školou v poľskom Sanoku a Konzervatóriom v
izraelskom Javne).
Škola je sústredená v meste Dolný Kubín, mestskej časti Bysterec v susedných budovách a
má registrované elokované pracovisko na ZŠ v Oravskom Podzámku, kde pracujú všetky
odbory školy.
Škole sa v spolupráci s Mestom Dolný Kubín podarilo zrekonštruovať elektrickú rozvodňu
a ostatné elektrické rozvody v hlavných budovách, ktoré boli dlhodobo v nevyhovujúcom
stave.
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Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je počas troch rokov dosiahnuť stabilizáciu
celkového počtu študujúcich žiakov školy na minimálne 600 -700 žiakov a optimalizovať
tak i chod školy. Dosiahnuť, aby škola bola plne organizovanou školou so všetkými
umeleckými odbormi (teda aj s literárno-dramatickým odborom). Dosiahnuť skvalitnenie
výchovno-vzdelávacej práce učiteľov podporou ich ďalšieho kontinuálneho vzdelávania
a uplatňovania nových metód a postupov v praxi. Stabilizovať personálne obsadenie školy
redukovaním učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom. Udržať vysokú úroveň
hlavných projektov školy: Hudobného festivalu I. Ballu a výstavy Inšpirácie. V oblasti
materiálno-technického zabezpečenia je cieľom z kapitálových výdavkov uskutočniť
výmenu okien, rekonštrukciu chodníkov a oplotenia areálu školy bez narušenia výchovnovzdelávacieho procesu a dbať na údržbu areálu školy.
Najlepšie výsledky žiakov v školskom roku 2015/2016:
V rámci hudobného odboru:
- na medzinárodnej súťaži Gitarového festivalu – Giraltovce 2016 získali Aneta Turčinová
a Laura Záňová strieborné pásmo súťaže
- na Hudobnom festivale Jána Cikkera v Banskej Bystrici Sláčikové kvarteto získalo Cenu J.
Cikkera, diplom pre pedagóga a za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu získala
pani učiteľka Marta Mikšíková, v zlatom pásme boli ocenení: sláčikové trio, sláčikové
kvarteto a zoskupenie sláčikových nástrojov, v striebornom pásme bola ocenená huslistka
Anežka Kurajdová
- na VII. ročníku medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajecká hudobná jar získalo naše
husľové kvarteto Cenu za najlepšiu interpretáciu, súčasťou ocenenia bude aj skladba,
ktorú mu venuje niektorý zo slovenských skladateľov a husľový súbor získal čestné
uznanie
- na Festivale komornej hudby v Čadci 2016 získalo husľové kvarteto Cenu primátora
mesta Čadca a husľový súbor Cenu riaditeľky KIC
- na celoslovenskej súťažnej prehliadke mladých spevákov Vrútky 2016 získali Ester
Hudecová zlaté pásmo, Patrícia Baltazárovič strieborné pásmo a Michaela Sviteková
bronzové pásmo a ocenenie pre najlepšieho korepetítora získala pani učiteľka Romana
Šumská
- spevácky súbor Una Corda usporiadal decembrový koncert v kostole v Partizánskej
Ľupči, aprílový koncert v Dolnom Kubíne a s úspechom reprezentoval školu na
Medzinárodnom festivale speváckych zborov Baška (ČR).
Tanečný odbor zorganizoval tanečné vystúpenie pod názvom „Ako ballule tancule kapustu
tlačili“ v MsKS D. Kubín, ktoré malo priaznivý divácky ohlas. S úspechom reprezentoval aj
na Folklórnom dni Kubína.
Výtvarný odbor:
- Karin Kutešová získala zlaté pásmo za maľbu, Peter Kokoška a Andreas Flajs dve
strieborné pásma za maľbu a Peter Kokoška a Samuel Mikula dve strieborné pásma za
kresbu na medzinárodnej výtvarnej súťaži Bohúňova paleta 2015 v Dolnom Kubíne
- v rámci súťaže Bohúňova paleta 2016 strieborné pásma za kresbu získali Peter Butvin a
Marián Petlák a Lukáš Šuda broznové pásma za maľbu
- Peter Butvin získal Cenu riaditeľa ZUŠ Vrútky a Damian Bečka obsadil 2. miesto v I.
kategórii na celoslovenskej súťaži Malé grafické formy Vrútky 2016
- Miroslava Stroková získala v celoslovenskej súžaži „Slovensko a Hry XXXI. olympiády Rio
de Janeiro 2016“ Cenu prezidenta SOV v kategórii do 10 rokov
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- Marián Petlák obsadil 2. miesto v kategórii ZUŠ na celoslovenskej súťaži Medové umenie
2016 v Ružomberku
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 2015/2016 pobočku v Dolnom Kubíne navštevovalo 344 žiakov, ktorých vyučovalo
11 pedagógov.
Materské školy
Mesto Dolný Kubín má vo svojej pôsobnosti sedem materských škôl, ktoré v školskom
roku 2015/2016 navštevovalo 661 detí, z toho 233 predškolákov. Najväčšou je počtom
162 detí MŠ Odbojárov, 134 detí navštevovalo MŠ Na Sihoti a 119 MŠ na Námestí Slobody.
Celkovo bolo v materských školách zamestnaných 65 pedagogických zamestnancov, 21
nepedagogických zamestnancov.
Materská škola Obrancov mieru
O 100 detí, 61 chlapcov a 39 dievčat, z toho 43 predškolákov, sa staralo desať
pedagogických a dvaja nepedagogickí zamestnanci a tri zamestnankyne školskej jedálne.
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 PMB.
Najdôležitejšie akcie: karneval, 3. miesto Janka Karcola vo výtvarnej súťaži "Vesmír očami
detí", výtvarná súťaž „ Eurorozprávky", diplom za kolekciu v 15. celoštátnej súťaži kraslíc
„O najkrajšiu kraslicu“
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Materská škola Na Sihoti
MŠ navštevovalo 134 detí, 63 chlapcov a 71 dievčat, z toho 41 predškolákov. MŠ
zamestnávala 13 pedagogických a troch nepedagogických zamestnancov a štyri
zamestnankyne školskej jedálne.
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.
Najdôležitejšie 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 prvákov, 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
Materská škola Námestie Slobody
O 119 detí, 77 chlapcov a 42 dievčat, z toho 48 predškolákov, sa staralo dvanásť
pedagogických a traja nepedagogickí zamestnanci a štyri zamestnankyne školskej jedálne.
Strategický cieľ školy:
1. zvyšovať pohybovú telesnú zdatnosť a pohybové schopnosti detí prostredníctvom
vopred naplánovaných telovýchovných činností, u detí predškolských tried pridať
pravidelne 1x do týždňa v zimnom období korčuľovanie pod vedením trénerov a v letnom
období plavecký výcvik,
2. jeden týždeň v každom mesiaci venovať sa regionálnej výchove,
3. využívať tradičnú ľudovú kultúru a umenie pri formovaní osobnosti dieťaťa,
4. utvárať základy národného povedomia (vzťah k rodnej zemi, rodnej reči, prírode),
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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).
Najdôležitejšie 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 dennom centre seniorov pri príležitosti 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
Materská škola Odbojárov
16 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov sa staralo o 162 detí, z toho 77
chlapcov a 85 dievčat, z toho 54 predškolákov. V školskej jedálni bolo zamestnaných 5
zamestnankýň.
Strategický cieľ školy:
Rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa prostredníctvom edukačných aktivít
(kognitívnu, sociálno –emocionálnu, afektívnu), tak že sa zameriava na jeho seba rozvoj,
vyzdvihuje sa jeho jedinečnosť a rozvíja talent:
1. edukačný proces obohatený o prácu na interaktívnej tabuli tak, že deťom prináša nové
poznatky a rozvíja počítačovú gramotnosť dieťaťa a vzťah k modernizačným prvkom,
2. prostredníctvom environmentálnej výchovy obnovu a oživenie vzťahu k prírode,
životnému prostrediu,
3. podpora nadania detí prostredníctvom krúžkovej činnosti( anglický, plavecký,
lyžiarsky, výtvarný, dramatický),
4. podpora a udržiavanie tradície v najbližšom okolí v spolupráci s mestom , rodinou a
verejnosťou.
Projekty: Zelená škola, Mondi SCP-MŠ- sprav radosť susedovi, Zdravé zúbky (RÚVZ).
Krúžky: výtvarný, tanečný, dramatický, počítače, environmentálny, anglický, lyžiarsky a
plavecký.
Najdôležitejšie akcie:
- Tekvicová slávnosť- výzdoba tekvíc v altánkoch pred MŠ
- Fujarová oslava- hra na rôznych druhoch fujár
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- 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
Materská škola Chočská
Materskú školu navštevovalo 62 detí, z toho 36 chlapcov a 26 dievčat, z toho 22
predškolákov. V MŠ bolo zamestnaných šesť pedagogických, dvaja nepedagogickí a traja
zamestnanci školskej jedálne.
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
Najdôležitejšie akcie:
Šarkaniáda, Divadelné predstavenie Čertík babráčik, Exkurzia k hasičom, Návšteva polície
v MŠ, Eko – karneval, Deň detí
Materská škola Záskalická
O 23 detí, 15 chlapcov a 8 dievčat, z toho 7 predškolákov, sa starali dve pedagogické, dve
nepedagogické zamestnankyne a dve zamestnankyne školskej jedálne.
Strategický cieľ školy:
1. pripraviť deti na vstup do 1. 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.
Najdôležitejšie 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
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predstavenie ku Dňu zeme „Na prechádzke s ujom Radom“, Výlet detí k MDD na
„Habakuky“.
Materská škola Kňažia
O 61 detí, 29 chlapcov a 32 dievčat, z toho 20 predškolákov, sa staralo šesť pedagogických
a štaria nepedagogickí zamestnanci. Školská jedáleň bola súčasťou 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.
Najdôležitejšie akcie:
V rámci mestských častí Kňažia a Mokraď a obce Bziny MŠ zabezpečila 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.
Materská škola pri Cirkevnej spojenej škole A. Radlinského
V štyroch triedach materskú školu navštevovalo celkom 90 detí, o ktoré sa staralo osem
pedagogických a dve nepedagogické zamestnankyne.
Zámerom vzdelávacieho úsilia materskej školy bolo stimulovať neurosvalový vývoj
dieťaťa, rozvíjať reč, predčitateľskú gramotnosť, poznávacie schopnosti a sebaobslužné a
hygienické návyky, podporovať utváranie vzťahov, vytvárať vzťah k prírode a jej ochrane,
využívať IKT pre vzdelávanie i zábavu, uviesť dieťa do života ľudskej spoločnosti, sveta
kultúry a umenia a učiť deti byť vnímavými na duchovné podnety.
Z najdôležitejších aktivít a prezentácií MŠ na verejnosti:
programy v rámci akcií pre starých rodičov, Vianočná akadémia CSŠ, Kytica vďaky pre
mamičky, návštevy divadelných predstavení, návšteva knižnice a výstav, exkkurzie do
predajní náboženskej literatúry, návšteva jarmoku remesiel, gazdovský dvor v
Medzihradnom, svätenie úrody, sv. Mikuláš, pečenie medovníkov, návšteva 1. ročníka
základnej školy, detský karneval, oslava Dňa detí, krížová cesta v kostole, návšteva
cintorínov, motivovaná návšteva detských svätých omší, výlety vlakom a plavecký kurz.
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Súkromné centrá voľného času:
Centrum voľného času Laura
Jeho cieľom je rozvíjanie osobnosti mladých ľudí, hlavne dievčat a mladých žien, a
plnohodnotné využitie voľného času. Združenie Laura úzko spolupracuje so sestrami
saleziánkami a stredisko v Dolnom Kubíne zastrešuje okrem centra voľného času Laura
(pravidelná krúžková činnosť) aj združenie mladých Laura (športové akcie a akcie pre
mladých). V Dolnom Kubíne stredisko navštevuje približne 220 členov.

Centrum voľného času SKIRO
Zriaďovateľom Centra voľného času SKIRO je firma Ivan Skirčák – AQ Plus Dolný Kubín,
ktorá sa venuje prevažne organizovaniu základných a zdokonaľovacích plaveckých
výcvikov pre deti základných a materských škôl v Aquarelaxe Dolný Kubín. Plavecký
krúžok CVČ SKIRO navštevuje viac ako 120 detí.
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Kubín
Je neštátne poradenské zariadenie pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami (so zdravotným znevýhodnením, alebo zdravotným postihnutím) od 2 rokov
fyzického veku. Najväčšiu skupinu klientov tvorili v školskom roku 2015/2016 deti MŠ a
žiaci ZŠ s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami učenia a
poruchami aktivity a pozornosti. Ďalšiu významnú skupinu tvorili deti a žiaci zdravotne
postihnutí. Posledné skupiny tvorili deti v predškolskom veku (od 2 rokov) so
zaostávaním a deti/žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami (t.j. poruchami
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autistického spektra). Centrum poskytovalo aj psychologické, špeciálno – pedagogické a
logopedické služby pre základné a materské školy.
V školskom roku 2015/2016 SCŠPP Dolný Kubín poskytlo odborné služby individuálnou
formou 662 detským klientom do 15 rokov, nadväzne ich rodinám a základným a
materským školám.
Dňa 14. januára 2016 SCŠPP v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka
zorganizovalo odbornú prednášku pre riaditeľov, pedagogických zamestnancov škôl, ale
aj širšiu verejnosť s názvom: „Dieťa v paralelnom svete“ zameranú na špecifiká výchovy a
vzdelávania detí a žiakov s poruchami autistického spektra.
Riaditeľkou centra bola Mgr. Silvia Papánová a okrem nej v centre pôsobili traja interní a
päť externých zamestnancov.

Významné udalosti z oblasti školstva a vzdelávania v roku 2016:
Základná škola Petra Škrabáka pripravila dňa 12. januára 2016 pri príležitosti 160.
výročia úmrtia Ľudovíta Štúra slávnostnú akadémiu, venovanú kodifikátorovi spisovnej
slovenčiny, ale i jeho spolupracovníkom. V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka si tak
prítomní vypočuli prednášky v podaní historikov Martina Chmelíka, Petra Hubu
a evanjelického farára Rastislava Stančeka. Žiaci pripravili pásmo o Ľudovítovi Štúrovi
a zasúťažili si aj vo vedomostnom kvíze. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia a krst
knihy poézie a prózy Orava, Oravienka, ktorej tvorcami sú práve žiaci tejto školy.
Tesne pred zimnými prázdninami 2015 sa v priestoroch Základnej školy Martina
Kukučína konal Vianočný bazár. Deti postupne predtým prinášali svoje nepotrebné
hračky a knihy, aby ich ponúkli za symbolické ceny svojim spolužiakom ako darčeky pre
svojich najbližších. Kto si nič nevybral a nekúpil, mohol prispieť symbolicky do nášho
prasiatka.
Výťažok, 210,- EUR, sa poslanci žiackeho parlamentu rozhodli poskytnúť dolnokubínskej
nemocnici. Vyzbieranú sumu spolu s darovacím listom odniesli 18. januára 2016 na jej
detské oddelenie pani primárke Dudášikovej a ďalšiemu personálu.
Regionálny týždenník MY Oravské noviny vo svojom článku z 3. februára uviedol, že ostrý
štrajk na Orave pôvodne ohlásilo trinásť stredných, základných a materských škôl, ku
ktorým sa pridali ďalšie a počet sa rozrástol na dvadsať. Takmer polovica ostala koncom
januára zatvorených. Počty štrajkujúcich učiteľov a škôl sa menili, v priemere to denne
bolo sto pedagógov. Pôvodne mala byť tri dni zatvorená aj Cirkevná spojená škola v
Dolnom Kubíne, nakoniec bol prvý stupeň v škole štyri vyučovacie hodiny, druhý a tri
triedy gymnázia päť hodín. V Dolnom Kubíne štrajk výrazne poznačil vyučovanie v ZŠ
Martina Kukučína a ZŠ Janka Matúšku. Riaditeľky obidvoch škôl museli nechať časť detí
doma. „Prioritou bolo zabezpečiť vyučovanie na prvom stupni, aby sme neobmedzili
rodičov,“ povedala riaditeľka Kukučínky Katarína Števonková. Začiatkom týždňa sa neučili
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len piataci, šiestaci a siedmaci. Deviataci mali prípravu na testovanie, ôsmaci lyžiarsky
výcvik. Koncom týždňa ostali doma už len dva ročníky. Žiaci, ktorí sa neučili, si mohli prísť
prebrať výpis polročného vysvedčenia počas piatku a pondelka. Túto možnosť mali aj
rodičia. Počas týždňa sa k dolnokubínskym základným školám pridali učitelia Základnej
umeleckej školy P. M. Bohúňa. „Štrajkuje desať z tridsiatich pedagógov,“ povedal v utorok
riaditeľ Michal Janiga. „Vyučovanie sme neprerušili. Situáciu sme vyriešili zastupovaním,
podobne, ako keď niekto chýba pre chorobu.“
Po týždni protestov sa väčšina učiteľov vrátila do tried a školy začali nový polrok bez
obmedzení.
Stredná odborná škola polytechnická v mestskej časti Kňažia získala ocenenie v
celoslovenskej súťaži o Cenu ministra hospodárstva SR s názvom Najlepšia spolupráca
strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou za rok 2015. Strednej odbornej
škole polytechnickej v Kňažej patrí prvé miesto. Cenu získala za dlhoročnú spoluprácu s
dolnokubínskou firmou MIBA SINTER SLOVAKIA, s. r. o. Ocenenie, ktoré SOŠ
polytechnická v Kňažej získala, nie je jej prvým, rok predtým sa umiestnila v tejto
celoslovenskej súťaži na druhom mieste.
Veselé predstavenie čmeliaka Smejka a lienky Tanculienky zavítalo v piatok 26.
februára aj do Dolného Kubína. Do nášho mesta priniesli dobrú náladu a vyčarili úsmev na
detských tvárach. Pesničky v podaní Smejka a Tanculienky tých najmenších roztancovali i
rozospievali. Hudobné predstavenie navyše v sebe ukrýva aj edukačný aspekt.
28. marec je sviatkom všetkým učiteľom, keďže v tento deň v roku 1592 sa narodil
pedagóg a učiteľ národov Jan Amos Komenský. Pri tejto príležitosti sa na radnici konalo
slávnostné prijatie učiteľov a učiteľov dôchodcov, pôsobiacich na území mesta Dolný
Kubín. Deň učiteľov je vhodnou príležitosťou na poďakovanie tým, ktorí s neúnavným
úsilím pracujú s mládežou. Za úspechy dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní a za
celoživotnú prácu v oblasti školstva bolo ocenených 18 pedagógov.
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Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár ocenil 22 pedagógov stredných
škôl v pôsobnosti Žilinskej župy. Do zoznamu vyznamenaných sa dostal i jeden
Dolnokubínčan - Ľuboslav Kováčik z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Vyštudovaný učiteľ matematiky, fyziky a informatiky pracuje v školstve 43 rokov. Okrem
vyučovania žiakov zastáva i funkciu zástupcu riaditeľa školy. Ocenenie získal za dlhoročné
úspechy v oblasti vzdelávania mládeže, ľudský prístup a prínos v riadiacej funkcii.
Študentka 3. ročníka Obchodnej akadémie Kristína Jurášová zvíťazila v krajskom kole
súťaže Jazykový kvet v kategórii III. RJ - poézia a próza - prevzatá tvorba, keď uspela s
básňou v ruskom jazyku.
Víťazstvo v krajskom kole znamená pre Kristínku zároveň postup do celoslovenského
kola súťaže, ktoré sa uskutočnilo 13. mája v Nitre, kde získala ako jediná zástupkyňa
nášho mesta 3. miesto.
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Študentka Obchodnej akadémie Eunika Kumorová zvíťazila v súťaži o najlepší
stredoškolský podnikateľský zámer v Žilinskom kraji. Jej projekt s názvom „Raw
kaviareň a cukráreň" bol najinovatívnejším a najlepšie spracovaným spomedzi 43
podnikateľských zámerov. Ocenenie získala pod odborným vedením pedagóga Róberta
Moravčíka a prevzala si ho dňa 21. apríla 2016 v žilinskom hoteli Holiday Inn, v rámci
konferencie Inovačný rozvoj regiónov.
Študenti SOŠ Polytechnickej si na svoje konto pripísali ďalšie dve ocenenia. Štvrták Jakub
Iglár prezentoval 30. apríla školu na Majstrovstvách slovenskej republiky v CNC
sústružení, kde si vo finálovom kole druhého ročníka súťaže vybojoval 1. miesto.
Majstrovstvá Slovenska boli organizované rakúskou firmou priamo v materskej
spoločnosti v Rakúsku.
SOŠ Polytechnická v Kňažej získala ďalšiu cenu na celoslovenskej súťaži Mladý tvorca
2016, ktorá sa konala 26. apríla v Nitre. 1. miesto si odniesla v kategórii s názvom: Za
inováciu a technickú tvorivosť. Študenti v spolupráci s majstrami školy vyrobili CNC
sústruh, ktorý bude slúžiť ako školská pomôcka pri príprave študentov do praxe.
V snahe spestriť vyučovanie sa žiaci 2. A triedy Obchodnej akadémie 23. mája 2016
zúčastnili poznávacej exkurzie a navštívili Mestský úrad a softvérovú firmu Sunsoft.
Cieľom exkurzie bolo získať informácie ako dané inštitúcie fungujú, ako sa zabezpečuje
ich chod, pre koho slúžia a prečo sú dôležité.
V úvode exkurzie na Mestskom úrade boli žiaci súčasťou pracovného stretnutia zástupcov
mesta, na ktorom ich osobne privítal primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov.
Ďalšie kroky žiakov viedli do obradnej siene, na jednotlivé oddelenia úradu a poslednou
zastávkou exkurzie bola Mestská polícia, kde nás privítali jej pracovníci. Žiakov zaviedli do
miestnosti, v ktorej na obrazovkách videli život Dolného Kubína zachytený mestským
kamerovým systémom.
Vo firme Sunsoft žiakom pani Dudášová vysvetlila, na čo je firma zameraná, oboznámila
ich s chodom firmy a nakoniec žiaci absolvovali krátku prehliadku priestorov firmy. Žiaci
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sa tu zaujímali o praktické veci, ako napríklad účtovníctvo, účtovnícke programy,
administratívu firmy ...
Na konci exkurzie oboch inštitúcií žiakov čakal malý kvíz o tom, čo si zapamätali a výherca
získal hodnotné ceny.
Aj keď exkurzia bola náročná z hľadiska množstva informácií, žiakom sa veľmi páčila a
splnila svoj účel. Určite v tento deň platilo staré známe: „Radšej raz vidieť, ako stokrát
počuť."
Študentov Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne čakal v pondelok 30. mája výnimočný
deň. Maturanti si pri príležitosti ukončenia štúdia prevzali svoje maturitné vysvedčenia
na výnimočnom mieste, v obradnej sieni Mestského úradu. Na Mestskom úrade sa zišli
absolventi troch tried Obchodnej akadémie a odboru sociálno-výchovný pracovník.

Vo štvrtok 12. mája sa v areáli ZŠ P. Škrabáka konalo okresné kolo detskej dopravnej
súťaže „Na bicykli bezpečne“. Dopravné ihrisko zaplnili žiaci vo veku od 10 do rokov 12
rokov, ktorí vytvorili 7 zmiešaných družstiev.
Súťažilo sa v troch disciplínach: písomný test, jazda podľa pravidiel cestnej premávky a
jazda zručnosti. Cieľom akcie bolo vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy a budovanie si
pozitívneho vzťahu ku používaniu bicykla ako dopravného prostriedku.
Prvé a tretie miesto v súťaži obsadili družstvá zo ZŠ M. Kukučína. Druhí skončili cyklisti zo
ZŠ Komenského v Kňažej.
Viceprimátor mesta PhDr. Jozef Šimek a vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu
mestského úradu Ing. Michal Švento prijali 14. júna v obradnej sieni mestského úradu
žiakov a pedagógov zo Základnej školy J. A. Komenského z Pelhřimova. Škola má
dlhoročné partnerské vzťahy s dolnokubínskou ZŠ J. Matúšku, pričom terajšia návšteva
žiakov z Pelhřimova nadväzuje na minuločný pobyt našich žiakov v Pelhřimove. Žiaci z
Pelhřimova si potom okrem pamätihodností mesta pozreli aj Jánošíkove diery, Roháčske
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plesá, skanzen v Zuberci a iné zaujímavosti. Plánované boli aj spoločné aktivity so žiakmi a
pedagógmi ZŠ Janka Matúšku.

Otvorenie nového školského roku v Obchodnej akadémii bolo o niečo výnimočnejšie
ako v ostatných školách. Spojené bolo totiž aj s oficiálnym slávnostným otvorením jej
zrekonštruovaných priestorov. Rozsiahle práce na budove trvali rok. Slávnostne ju prišiel
otvoriť predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, ktorý si pri príležitosti
slávnostného prestrihnutia pásky pozrel zrekonštruované priestory a zároveň svoj čas
strávil aj v dvoch triedach pri rozhovoroch so žiakmi. Tunajšiu obchodnú akadémiu
navštevuje 330 študentov.
Štvrtý októbrový týždeň bol v ZŠ P. Škrabáka o niečo výnimočnejší ako v ostatné dni.
Niesol sa totiž v znamení potravín. Škola sa zapojila do celoslovenskej súťaže Hovorme o
jedle, ktorej hlavným cieľom je priblížiť slovenské potraviny.
Celoslovenská súťaž Hovorme o jedle bola pre žiakov veľkým oživením tradičného
vyučovacieho týždňa a zároveň tak aj príležitosťou dozvedieť sa viac informácií o rôznych
potravinách, keď sa každý deň zamerali na konkrétnu tému. ZŠ P. Škrabáka založila aj
vlastnú knihu rekordov, v ktorej budú zaznamenané všetky rekordy školy. Svoje miesto tu
našiel už aj ten minulotýždňový v jedení jabĺk, do ktorého sa zapojilo celkom 419 žiakov.
Vybrať si svoju strednú školu je pre žiakov dôležitým krokom. Toto rozhodnutie určí, kam
bude smerovať ich život. Práve preto sa každý rok koná tradičná Burza stredných škôl a
informácií, vďaka ktorej môžu žiaci nahliadnuť do programu jednotlivých škôl v Dolnom
Kubíne i v jeho okolí. Burza je tak zároveň cestou, ako žiakom uľahčiť rozhodovanie. V
utorok 15. novembra sa tak pod jednou strechou odprezentovalo celkom 15 stredných
odborných škôl a gymnázií, a to nielen z Dolného Kubína, ale aj z Ružomberka,
Liptovského Mikuláša, Martina či Žiliny. Jednotlivé stredné školy prezentovali na Burze
stredných škôl a informácií samotní študenti daných škôl. Burza stredných škôl a
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informácií bola opäť spojená aj s burzou práce, takže študenti sa zároveň dozvedeli, aké
majú možnosti na trhu práce po skončení strednej školy. Akciu už tradične zorganizovalo
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne v
spolupráci s tunajším Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Základná umelecká škola Ivana Ballu pôsobí na dolnokubínskej scéne 25 rokov. Za toto
obdobie vychovala veľký počet žiakov, z ktorých mnohí šíria jej dobré meno po celom
svete. Štvrťstoročie škola oslávila v stredu 23. novembra koncertom pre dolnokubínsku
verejnosť.
ZUŠ nesie názov po Ivanovi Ballovi, rodákovi z Dolného Kubína a zakladateľovi
profesionálnej slovenskej hudobnej publicistiky a kritiky. Prvých 23 rokov stál na jej čele
Karol Hromádka, ktorého pred dvomi rokmi vo funkcii vystriedal pedagóg školy Roman
Ďaďo. ZUŠ v súčasnosti navštevuje takmer 700 žiakov, ktorých do tajov umenia zasväcuje
19 pedagógov. Žiaci svojimi vystúpeniami dotvárajú mnohé spoločenské akcie doma aj v
zahraničí, s úspechom sa zúčastňujú na rôznych umeleckých súťažiach. Sama ZUŠ Ivana
Ballu sa však môže pochváliť aj organizovaním akcií, na ktorých prezentujú svoje umenie
nielen jej žiaci, ale aj umelci z celého Slovenska i zahraničia.
Slávnostný koncert pri príležitosti 25. výročia založenia školy vyvrcholil vystúpením
speváckeho zboru Una Corda, pôsobiaceho pri ZUŠ. Kubínčania jeho výkon, ako aj zážitok
z celého koncertu, odmenili dlhotrvajúcim potleskom.

V pondelok 14. novembra sa stretli zriaďovatelia a pedagógovia budúcej montessori
materskej školy v Dolnom Kubíne so záujemcami z radov rodičov, pracovníkov
poradenského centra i širšej verejnosti. Počas dvojhodinového stretnutia informovali o
doterajšej činnosti OZ Centrum Montessori, ktoré tretí rok pripravuje pre dolnokubínske
deti a rodičov zážitkové aktivity, prednášky a školenia. Hlavným bodom stretnutia bolo
predstavenie plánov a vízií kubínskej súkromnej montessori škôlky v budove bývalého
CVČ, ktorá od marca budúceho roku prejde rekonštrukčnými zmenami a v septembri
2017 by mala byť pripravená pre nových škôlkarov. Podobné stretnutie sa uskutoční ešte
vo februári budúceho roku.
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Obchodná akadémia sa pýši ďalším významným ocenením. Jej zbierku najnovšie rozšíril
úspech na 19. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 10. a 11. novembra v Bratislave,
kde získala 2. miesto. Cestovnú kaceláriu Oraving zastupovali na veľtrhu študentky
Kristína Jurášová, Adela Matejová, Nina Rosinská a Aneta Suroviaková, ktoré prezentovali
zájazd na sedem dní pod názvom 7 divov Oravy a dobré srdce oravského človeka. Domov
tak priniesli striebro v kategórii absolútny víťaz, ktoré si vybojovali v konkurencii 66
škôl.
Dolnokubínska Obchodná akadémia patrila medzi 9 pilotných škôl, ktoré rozbiehali
projekt cvičných firiem na Slovensku. Predmet cvičná firma je súčasťou praktickej
prípravy žiakov a simuluje prácu reálnej firmy. Cvičná firma Obchodnej akadémie má na
svojom konte už veľké množstvo ocenení a z roka na rok sa pýši rozrastajúcou zbierkou.
Obchodná akadémia je však hrdá aj na ďalšie významné ocenenie. Ministerstvo školstva
hodnotilo stredné odborné školy a gymnáziá a Obchodná akadémia sa podľa zverejnených
výsledkov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania umiestnila na 16. mieste
v rámci Slovenskej republiky a na 3. priečke v rámci Žilinského samosprávneho kraja.
Už 130 rokov uplynulo od chvíle, ako sa začala písať história dolnokubínskej Strednej
odbornej školy obchodu a služieb. Jej názov prešiel mnohými zmenami, ktoré
charakterizovali zameranie školy, ten súčasný nesie od roku 2010. Oslavy výročia
priblížili celú históriu školy a jej súčasné postavenie. Dnes škola ponúka svojim študentom
nielen získať vedomosti a prax vo svojom odbore, ale aj možnosť vycestovať do
zahraničia, zdokonaliť sa v cudzom jazyku či nadviazať nové priateľstvá. Túto možnosť v
11 krajinách európskej únie doteraz využilo viac ako tisíc žiakov. Okrem toho má Stredná
odborná škola obchodu a služieb partnerstvo so školami v susedných Čechách a Poľsku.
Teória sa v tejto škole vyučuje na dvoch miestach, na Pelhřimovej a Štefánikovej ulici.
Žiaci môžu skúsenosti nadobúdať aj v dvoch strediskách, ktoré sú zamerané na
kaderníctvo, kozmetiku a reštauráciu. Stredná odborná škola obchodu a služieb sa navyše
pýši aj mnohými úspechmi v rámci gastronomických či športových súťaží. V súčasnosti
školu navštevuje 591 študentov a 50 srbských žiakov, ktorých vyučuje celkom 73
pedagógov. Medzi nimi sú však aj osemnásti, ktorí túto školu vyštudovali, a následne sa do
nej aj vrátili ako pedagógovia. Slávnostnej akcie pri príležitosti 130. výročia vzniku školy
sa zúčastnil aj Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja, ktorý škole udelil
Pamätný list ako prejav úcty a vďaky za všetku doterajšiu prácu.
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V pondelok 5.12.2016 zavítal Mikuláš s anjelmi a čertmi aj do Dolného Kubína. Centrum
voľného času pri Základnej škole s materskou školou v Dolnom Kubíne - Kňažej pripravilo
v tento deň pre deti veľa zaujímavých aktivít formou tvorivých dielní. Deti si vyrábali
ozdoby, plnili zaujímavé úlohy, za ktoré získavali do kartičky pečiatky a tieto tvorili slovo
Mikuláš. S takto vyplnenou kartičkou šli za Mikulášom, s ktorým si zaspievali, zarecitovali
a pošepkali mu svoje prianie a získali sladkú odmenu.
Do MsKS v Dolnom Kubíne v tento deň zavítali rodičia spolu s deťmi a veríme, že
odchádzali spokojní a radi sa s Mikulášom stretnú opäť o rok.
Poďakovanie za spoluprácu s našou školou patrí vedeniu MsKS v Dolnom Kubíne za
poskytnutie priestorov a Mestu Dolný Kubín za sladké odmeny pre deti.
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6. Zdravotníctvo a sociálna oblasť
Dolnooravská nemocnica MUDr. L. N. Jégého
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádašiho Jégého v Dolnom
Kubíne (DONsP) je nemocnicou nadregionálneho významu, s významným podielom
pacientov z iných regiónov. Základným poslaním nemocnice je zabezpečovanie liečebnopreventívnej a ošetrovateľskej starostlivosti, pričom významným rysom DONsP je
komplexnosť diagnostiky a liečby. Politikou zdravotníckeho zariadenia, ktorého
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, je poskytovať služby, ktoré budú trvalo
uspokojovať požiadavky a potreby objednávateľov - pacientov, ako aj ich zdravotných
poisťovní. Cieľom je, aby všetky naše diagnostické výstupy a terapeutické postupy svojou
kvalitou zodpovedali zamýšľanému účelu a spĺňali všetky požiadavky objednávateľa na
kvalitu.
K 31.12.2016 spádová oblasť DONsP predstavovala takmer 70 tis. obyvateľov, pre
ortopédiu to bolo viac ako 136 tis. obyvateľov. DONsP mala k dispozícii 300 lôžok, z toho
250 akútnych, pričom obložnosť lôžok (ich využitie) činilo 75,66 %. V roku 2016 bolo
odliečených 12 046 pacientov, pričom priemerná ošetrovacia doba predstavoval 5,18 dňa.

DONsP realizovala 5 024 operačných výkonov, z toho 1 495 gynekologických, 1 665
chirurgických, 1 454 ortopedických a 409 v rámci jednodňovej chirurgie.
Nemocnica hospodárila v sledovanom roku s kladným hospodárskym výsledkom vo výške
153 tis. EUR. Náklady dosiahli 15 541 tis. EUR, čo predstavovalo medziročný nárast o 1
806 tis. EUR (o 13,15 %). Výnosy predstavovali sumu 15 694 tis. EUR, čo bol oproti stavu
k 31.12.2015 nárast o 1 324 tis. EUR (o 9,21 %).
Kapitálové výdavky od zriaďovateľa činili 919 948,- EUR, pričom 587 576,- EUR bolo
použitých na stavebné úpravy, 21 tis. EUR na nákup motorového vozidla pre dopravnú
zdravotnú službu a 311 372,- EUR na nákup prístrojov.
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov v sume 1 025 222,- EUR slúžili v čiastke 18 317,EUR na stavebné úpravy, 13 160,- EUR na nákup motorového vozidla rýchlej lekárskej
pomoci, 949 930,- EUR na nákup medicínskych prístrojov, 18 531,- EUR na softvérové
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programy, 1 536,- EUR na zhotovenie projektov magnetickej rezonancie a 23 746,- EUR na
nákup mobiliáru urgentného príjmu.
Najdôležitejšou investíciou v roku 2016 z pohľadu rozšírenia zdravotníckych výkonov
bolo vybudovanie centra magnetickej rezonancie. Jej náklady na stavebné úpravy dosiahli
výšku 220 tis. EUR z kapitálových výdavkov ŽSK. Na prístroj magnetickej rezonancie VÚC
pomohol akontačnou platbou vo výške 150 tis. EUR, zvyšok bude uhrádzaný zo zdrojov
nemocnice v rovnomerných 35 splátkach.
V auguste sa začalo s 1. etapou rekonštrukcie urgentného príjmu, ktorá bola dokončená
koncom roka.
Počas roka prebiehala aj rekonštrukcia sociálnych zariadení na lôžkových oddeleniach,
výmena kanalizačných zvodových potrubí v bloku nemocnice, obnova asfaltových plôch v
areáli vrátane chodníkov, výmena časti podlách, oprava striech a ďalšie stavebné úpravy.
Nemocnica mohla tieto prestavby realizovať vďaka podpore ŽSK.
Sponzori z rakúskych a švajčiarskych nemocníc pomohli obnove 300 lôžok za moderné
elektrické alebo hydraulické polohovacie lôžka.
DONsP sa v roku 2016 stala výučbovým strediskom Lekárskej fakulty Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave (LF SZU) v odbore laparoskopická miniinvazívna
chirurgia. V internistických odboroch zabezpečuje nemocnica rezidentský program pre
výučbu lekárov pre Martinskú univerzitnú nemocnicu a LF SZU.
Vedenie nemocnice vyhodnotilo rok 2016 ako jeden z najúspešnejších rokov, hlavne v
oblasti obnovy stavebných úprav a zdravotníckeho prístrojového vybavenia. V
personálnej oblasti sa podstatne navýšili počty lekárskych miest, a to o 23 lekárov, a
taktiež počtu sestier a stredného zdravotníckeho personálu o približne 50 zamestnancov,
čo zvýši kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientov nemocnice.
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ZPSDSS) je verejným
poskytovateľom sociálnych služieb, rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Hlavným poslaním poskytovanej sociálnej
služby je snaha umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii, ostať
rovneocennými členmi spoločnosti, žiť bežným spôsobom zachovávať a rozvíjať dôstojný
život.
Štatutárnym zástupcom ZPSDSS bola v roku 2016 Ing. Tatiana Nesvadbová.
65 pracovníkov zariadenia, z toho 48 v priamom kontakte, poskytuje služby maximálne
103 prijímateľom sociálnych služieb v nepretržitej prevádzke. Zariadenie nemá vlastnú
stravovaciu prevádzku, celodenné stravovanie je zabezpečené externými dodávateľmi.
Pranie a údržba osobnej a posteľnej bielizne, ako aj upratovanie izieb prijímateľov
sociálnych služieb a spoločných priestorov je uskutočňované vlastnými pracovníkmi. Pre
záujmové činnosti sú v zariadení k dispozícii 3 spoločenské miestnosti s televízorom
a spoločenskými hrami, jedna miestnosť s internetom, terapeutická miestnosť a
ekumenická kaplnka. Pohybové cvičenia sa uskutočňujú v telocvični, v rehabilitačnej
miestnosti a fyzioterapeutickej miestnosti Seniofit.
Ku koncu roka 2015 bolo zariadenie obsadené 102 klientmi, z toho 16 v špecializovanom
zariadení, 54 v domove sociálnych služieb a 32 v zariadení pre seniorov.
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Z realizovaných aktivít: divadelné predstavenie, stretnutie kandidátov politického
subjektu, beseda k 150. výročiu narodenia L. N. Jégého, výroba veľkonočných vajíčok,
význam lesa pre život človeka, Deň narcisov, výlet do skanzenu Vlkolínec, tvorivé
popoludnie s deťmi, Svetový deň úsmevu, paličkovaná čipka, výroba vianočných dekorácií
a ozdôb, vianočná kapustnica pri stromčeku a iné. Celkom sa uskutočnila 53 akcií s
priemernou účasťou 26 osôb a 18 odborných prednášok (5 o zdraví, 7 ku kultúre, 2 o
prírode a 4 iné).
Odborný pracovník - psychológ vykonal v priebehu roka 78 pohovorov (konzultácií),
pokračujúca psychologická starostlivosť bola realizovaná u 6 klientov. Psychologické
pohovory boli zamerané hlavne na tému zdravotno-psychických a osobnostných
problémov, rodiny a rodinných väzieb a správania klienta.
ZPSDSS má zriadené poradenské centrum, kde pracovníčka poskytuje poradenstvo
občanom, obetiam domáceho násilia a týraným ženám v oblasti sociálnej, právnej a
psychologickej. Pomáha pri písaní žiadostí, získavaní kontaktov na kompetentné inštitúcie
a sprevádza klientov centra na príslušné úrady. V roku 2016 sa uskutočnilo 450
konzultácií, 208 osobných stretnutí a 242 konzultácií cez telefón, SMS či e-mail. O pomoc
poradňu oslovilo 97 klientov, centrum poskytlo poradenstvo hlavne v oblasti sociálnej,
právnej, písomností, bytovej a osobnej asistencie.
Terapeutická činnosť sa realizovala ako terapia hrou, reminiscenčnou terapiou,
arteterapiou, biblioterapiou, terapiou úsmevom, kulinoterapiou či muzikoterapiou.
ZPSDSS podalo v roku 2016 celkkom 8 projektov, schválené boli projekty Multifunkčná
miestnosť (MPSVaR), OPORA (Nadácia SPP), Vy rozhodujete, my pomáhame (Nadácia
TESCO) a Darujte Vianoce 2016 (Nadácia Orange).
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bolo zabezpečené návštevami praktického lekára
pre dospelých minimálne 1x týždenne. Odborná psychiatrická a neurologická
starostlivosť sa uskutočňovala návštevami lekárov 1x za dva mesiace. Ostatná zdravotná
starostlivosť prostredníctvom konziliárnych vyšetrení, resp. hospitalizácie v odborných
zdravotníckych zariadeniach.
Keďže ZPSDSS nie je poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti, výkon odborných
ošetrovateľských zásahov bol zabezpečený v spolupráci so sestrou Agentúry domácej
ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá navštevovala zariadenie pravidelne 3x týždenne
(preväzy rán a dekubitov, výmena permanentných katétrov a pod.), ako aj v
mimoriadnych prípadoch napr. pri potrebe infúznej liečby klienta.
Zariadenie spolupracovalo so Strednou zdravotníckou školou v Dolnom Kubíne, so
Slovenským červeným krížom, či Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Rozpočet výdavkov na rok 2016 predstavoval 1 116 630,- EUR, skutočné čerpanie činilo 1
127 135,- EUR. Rozpočtované príjmy predstavovali 420 482,- EUR, plnené boli sumou 412
106,50 EUR.
Centrum sociálnych služieb Prameň
Centrum sociálnych služieb Prameň (CSS) v Dolnom Kubíne je moderné nízkokokapacitné
zariadenie s poskytovanou ambulantnou sociálnou službou a pobytovou sociálnou
službou formou týždenného pobytu, s kapacitou 42 prijímateľov sociálnej služby bez
vekového obmedzenia s celoslovenskou pôsobnosťou.
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CSS je rozpočtovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja s právnou subjektivitou.
Štatutárnym orgánom v majetko-právnych veciach týkajúcich sa spravovaného majetku,
pracovno-právnych vzťahov a činností zariadenia je riaditeľ zariadenia. Financovanie je
zabezpečované prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja.
CSS poskytuje komplexnú starostlivosť pre prijímateľov sociálnych služieb s telesným
postihnutím, s telesným postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania. V
absolútnej prevahe je zastúpená detská mozgová obrna v rôznych formách v závislosti od
veku a stupňa vývinu, ďalej dominuje porucha hybnosti a mentálne postihnutie od
ľahkého po najťažší stupeň.

CSS má celkovú kapacitu 42 miest. K 31.12.2016 poskytovalo sociálnu službu 45
prijímateľom sociálnych služieb, z toho v 17 prípadoch týždennou pobytovou formou a v
28 prípadoch ambulantnou formou.
Zo 45 prijímateľov sociálnej služby bolo 9 chlapcov, 6 dievčat, 18 dospelých mužov, 12
dospelých žien.
V zariadení pracovalo celkom 42 zamestnancov, z toho v domove sociálnych služieb 37, v
zariadení núdzového bývania 2,5 a v útulku 2,5 zamestnanca.
Stravovacia prevádzka v DSS zabezpečuje stravovanie PSS, zamestnancom zariadenia,
ako aj cudzím stravníkom, a to pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Dolný Kubín.
CSS poskytoval v roku 2016 nasledovné druhy sociálnych služieb:
1. Služba včasnej intervencie, ktorá predstavuje pomoc rodinám so zdravotne
znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom vo veku do 7 rokov. Služba bola
poskytovaná terénnou a ambulantnou formou podľa potrieb a požiadaviek rodičov a ich
detí.
V roku 2016 bola služba včasnej intervencie poskytovaná 7 klientom v celkovom počte
446 hodín.
2. Domov sociálnych služieb - odborné, obslužné a ďalšie činnosti pre 45 prijímateľov
sociálnych služieb. Odborné činnosti: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia,
ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia. Obslužné činnosti: ubytovanie,
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne. Ďalšie činnosti: základné
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hygienické a iné zdravotné činnosti fyzickej osobe prostredníctvom zdravotnoošetrovateľskej (rehabilitačnej) starostlivosti a záujmová a vzdelávacia činnosť
prostredníctvom výchovnej a sociálno-pracovnej starostlivosti, resp. špeciálnej základnej
školy.
V roku 2016 ukončili pobyt v zariadení dvaja prijímatelia sociálnej služby a do zariadenia
počas roka nastúpili traja noví prijímatelia.
Výchovná a sociálno-pracovná starostlivosť bola poskytovaná 46 prijímateľom sociálnej
služby. Činnosť sa realizovala podľa Režimu dňa CSS PRAMEŇ Dolný Kubín a na základe
vypracovaných ročných tematických a týždenných plánov výchovnej a sociálnej činnosti
jednotlivých výchovných a pracovných skupín v rámci 5 skupín. Výchovnú a sociálnu
činnosť zabezpečovalo 8 pracovníkov výchovného úseku (vedúca, sociálny pracovník, 3
vychovávatelia, 3 ergoterapeuti.
U prijímateľov sociálnej služby mala dominantné postavenie pracovná terapia, sociálna
rehabilitácia a záujmová činnosť.
Zdravotno-ošetrovateľskú starostlivosť v roku 2016 v CSS zabezpečovali 4 sestry v
trojzmennej prevádzke, 4 opatrovateľky v dvojzmennej prevádzke, v jednozmennej
prevádzke vedúca sestra, opatrovateľka, masérka, fyzioterapeutka a práčka - šička.
V diagnostickej skladbe PSS prevažuje stredný stupeň mentálneho postihu: Downov
syndróm, detská mozgová obrna, hemiparéza, epilepsia, poruchy správania, sluchový a
zrakový postih, autizmus.
Zariadenie núdzového bývania a útulok je organizačnou súčasťou CSS. Zariadenie riadi a
kontroluje vedúca zariadenia, v čase jej neprítomnosti ňou poverený pracovník.
Prevádzka zariadenia je zabezpečená nepretržitými službami, ktoré vykonávajú sociálni
pracovníci. Kapacita zariadenia je 32 prijímateľov sociálnych služieb. Od 1. 7. 2014 je
rozdelené na zariadenie núdzového bývania (ZNB) s kapacitou 16 miest a útulok s
kapacitou 16 miest.
Do ZNB môžu byť prijímané fyzické osoby na ktorých je páchané násilie ktoré sú obeťou
obchodovania s ľuďmi.
V ZNB sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov a vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy, na
výdaj stravy alebo výdaj potravín, na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny, na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a na záujmovú činnosť.
V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné
ošatenie a obuv a vytvárajú sa podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny, na prípravu stravy alebo výdaj potravín, na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a
šatstva a na záujmovú činnosť.
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Významné udalosti z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí v roku 2016:
V piatok 5. februára 2016 sa v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska konal 9.
ročník Fašiangového plesu seniorov. Na 150 členov Denného centra čakal večer plný
zábavy. O kultúrny program sa postarali samotní členovia, ktorí svojim vrstovníkom
pripravili divadelné scénky, hudobné vystúpenie a priestor dostalo i hovorené slovo.
Prítomným do tanca hrala živá hudba v podaní skupiny MIMI a speváka Samuela
Lorinčíka. Ku dobrej zábave prispela aj bohatá tombola.

Ako vo svojom článku zo dňa 23. februára uviedol regionálny týždenník MY Oravské
noviny, v dolnokubínskej nemocnici dalo výpoveď v decembri 15 zdravotných sestier.
Pracovný pomer im mal skončiť 29. februára. Svoje rozhodnutie odísť si rozmysleli.
Vedeniu nemocnice koncom februára doručili žiadosť o stiahnutie výpovede. Riaditeľ
nemocnice Jozef Mintál povedal, že pri podávaní žiadosti o rozviazanie pracovného
pomeru sestry upozornil, že ak si to rozmyslia, podľa zákonníka práce treba na to aj
súhlas druhej strany. Preto zvažoval, či sa budú môcť vrátiť všetky, keďže medzičasom
bolo prijatých šesť nových sestier na ich miesto. Upozornil, že od 1. januára v
dolnokubínskej nemocnici zdravotným sestrám so špecializáciou zvýšili plat o 155,- EUR.
Na výplatnej páske sa im objavila hrubá mzda 824,- EUR bez príplatkov za služby počas
víkendov a za prácu na zmeny. Sestrám bez špecializácie zvýšili plat o 83,- EUR, zarobia
695,- EUR.
Členovia denného centra sa v stredu 27. apríla zišli na tradičnej členskej schôdzi, na
ktorej si okrem iných dôležitých vecí naplánovali aj trochu zábavy, a to výlet na Južnú
Moravu či do Bratislavy na Medzinárodný veľtrh kvetín a záhradníctva. Schôdzu obohatila
aj beseda s Metodom Macekom zo Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Zázrivej.
Okrem toho si členovia za sprievodu spevu postavili v záhrade máj.
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V dolnokubínskej nemocnici pribudlo pracovisko magnetickej rezonancie. Nový
špičkový prístroj skráti čakacie doby na vyšetrenie, umožní rýchlejšiu liečbu a skvalitnú
diagnostiku. Magnetická rezonancia sa nachádza vedľa mamografického centra na prízemí
polikliniky. O pacientov sa budú starať skúsení laboranti. Vďaka novému prístroju v
Dolnom Kubíne už naši občania nebudú musieť cestovať do neďalekého Ružomberka,
Martina alebo Žiliny.
Cez naše mesto prechádzal v utorok 17. mája 30 členný pelotón cyklistov pacientov s
ochorením skleróza multiplex. Spoločnosť im robili aj známi ľudia ako Tomáš Bezdeda či
Ivan Vojtek. V rámci akcie pod názvom „Od Tatier k Dunaju na bicykli so sklerózou
multiplex" prejdú za šesť dní 400 km. Hlavným cieľom akcie je zviditeľniť verejnosti toto
ochorenie, poukázať na možnosti jeho liečby, a v neposlednom rade ukázať, ako je možné
podať pomocnú ruku pacientom s týmto ochorením.

V stredu 25. mája sa opäť zišli členovia denného centra na tradičnej schôdzi. Vypočuli si
dôležité informácie o plánovanom výlete a nechýbalo ani gratulovanie jubilantom.
Stretnutie dotvorili recitáciou a spevom deti zo ZŠ M. Kukučína a členovia Denného centra
za spevu a muziky zložili vo svojej záhrade aj máj.
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi prijal dňa 14. júna 2016 viceprimátor mesta
PhDr. Jozef Šimek spolu s vedúcim odboru sociálnych vecí a rodiny mestského úradu Ing.
Jozefom Gruchalákom za účasti predsedníčky Slovenského červeného kríža, územného
spolku Dolný Kubín PhDr. Zuzany Krškovej na pôde Mesta Dolný Kubín viacnásobných
darcov krvi, obyvateľov mesta.
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Kňazovického medailu za 80 bezplatných odberov u žien, resp. za 100 odberov u mužov, si
prevzali: Ján Oravec, Vladimír Škulec, Ľubomír Klimčák, František Jurášek, Ľubica
Dubnicayová, Jozef Stuchlý a Ján Kaprálik.
Diamantovú Jánského plaketu za 60 bezplatných odberov krvi u žien, resp. za 80 odberov
u mužov, obdržali: Miroslav Pajonk, Ing. Jozef Kazan, Anna Púplavová, Ľudovíť Grísa, Ing.
Bohuslav Vacek, Marián Hlbočan, Jaroslav Vinarčík, Juraj Šárfy, Miroslav Šlachta, Ladislav
Kubala, Ondrej Kliačik a Peter Urban.
Viceprimátor PhDr. Šimek sa oceneným poďakoval z ich nezištnú pomoc tým, ktorí
najcennejšiu tekutinu potrebujú. PhDr. Kršková v krátkosti zhodnotila bezpríspevkové
darcovstvo krvi ako jednu zo základných činností Slovenského červeného kríža.
Konštatovala, že región Oravy vrátane Dolného Kubína patria medzi oblasti, ktoré vďaka
dobrovoľným darcom nemajú problém s nedostatkom krvi.

Projekt zdravotno-relaxačného prístrešku pre seniorov, spracovaný Zariadením pre
seniorov a domovom sociálnych služieb Dolný Kubín, získal najvyšší počet hlasov v rámci
regiónu Oravy v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Podľa výsledkov,
zverejnených 14. júna t. r. Nadáciou Tesco, zaň hlasovalo 16 424 zákazníkov. Prístrešok
bude slúžiť hlavne na vykonávanie pohybovo-relaxačných aktivít seniorov zariadenia a
umožní presun viacerých činností z interiéru zariadenia do jeho exteriéru.
Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne ukázali opäť svojho
športového ducha. Stredu 22. júna si spestrili tradičným a obľúbeným podujatím pod
názvom Športový deň. V areáli penziónu Koliba sa tak v príjemnej spoločnosti zišlo
celkom 160 ľudí. Okrem štyroch športových disciplín bol v tento príjemný deň pre
všetkých pripravený aj guláš a nechýbala ani dobrá hudba. Na akcii sa zúčastnili aj hostia z
Oščadnice.
Na budove Denného centra od začiatku júla výmena starých oblokov za nové,
energetický úsporné okná. Na jeseň sa totiž pripravuje rekonštrukcia kotolne a regulácia
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vykurovania, ktorá si túto výmenu vyžadovala. Novinkou v dennom centre je aj stoličkový
výťah, ktorý umožní klientom so zníženou pohybovou aktivitou a imobilným klientom
vstup na vyššie poschodia budovy. Denné centrum, ktoré pravidelne navštevuje okolo 320
seniorov, zároveň zakúpilo 80 nových stoličiek a 18 stolov pre veľký záujem o skupinové
stretnutia a aktivity. Odbor sociálnych vecí a rodiny tiež plánuje zriadiť v podkroví
budovy knižnicu a čitáreň. Seniori si v nej budú môcť vypočuť aj staré gramofónové
platne.
V Zariadení opatrovateľskej služby na ulici Obrancov mieru bol v piatok 19. augusta pre
klientov pripravený už tradičný hudobno-zábavný program Piatok o piatej. Celý
podvečer sa niesol v znamení hudby, smiechu a tanca. Klientov zabávalo šesť pozvaných
hostí. Nechýbalo ani karaoke na motívy slovenských ľudových piesní. Odbor sociálnych
vecí a rodiny i dobrovoľníci sa formou muzikoterapie takto snažia spríjemniť klientom
celoročný pobyt v tomto zariadení a prepájať ich s vonkajším prostredím.
Na základe iniciatívy ZO SZTP a Mesta Dolný Kubín sa dňa 14.9.2016 uskutočnil už IV.
ročník podujatia „Turistika alebo adrenalín na kolieskach".
Cieľom podujatia bolo mapovanie odstrániteľných bariér v meste, inštitúciách, verejne
prístupných budovách a zvyšovanie kvality života občanov so zdravotným postihnutím,
občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a občanov v dôchodkovom veku v
územnom obvode mesta.
Zástupcovia mesta a ZO SZTP sa najprv stretli v zasadačke mestského úradu a rokovali o
možnostiach odstránenia bariér, ktoré zmapovali členovia organizácie. Následne si
zdravotne znevýhodnení občania mesta spolu so zodpovednými zástupcami mesta prešli
širšie centrum mesta a navrhli označiť organizácie, ktoré spĺňajú kritériá vyhovujúce
občanom so zdravotným znevýhodnením. S organizáciami a ich prevádzkami podpísali
memorandum, ktoré je založené na inovatívnom neziskovom partnerstve verejného a
neverejného (privátneho sektora), na princípoch vzájomnej výhodnosti v záujme vytvoriť
optimálne podmienky pre sociálne a zdravotne znevýhodnených spoluobčanov a
návštevníkov mesta.
Certifikát získali nasledovné inštitúcie a verejne prístupné organizácie :
Okresný súd v Dolnom Kubíne
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Hotel Park
Cukráreň Arkáda
Slovenská sporitelňa, pobočka na ul. Radlinského
Hypermarket TESCO
Lekáreň ALFA
V niektorých verejne prístupných zariadeniach bolo už v minulosti poukázané na určité
problémy. Problémy so sociálnymi zariadeniami na prízemí budovy odstránila a certifikát
získala aj Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého
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Nadišla jeseň a s ňou aj október, mesiac, kedy si uctievame starších ľudí. Mesto Dolný
Kubín už tradične organizuje podujatia, venované seniorom, ktorými sa im chce
poďakovať a prejaviť im lásku a obdiv. Na slávnostnej akadémii dňa 5. októbra ocenili
zástupcovia mesta ľudí, ktorí sa podieľajú na zveľadení mesta a dokazujú tak, že život v
dôchodkovom veku môže byť stále aktívnym. Vďaka smerovala tým, ktorí stáli pri zrode
dolnokubínskeho Klubu dôchodcov, ďakovné listy si prevzali aj organizácie podporujúce
činnosti pre seniorov, ale aj dobrovoľníci, ktorí sa dlhodobo angažujú v prospech
seniorov. Slávnostná akadémia sa však niesla aj v hudobnom duchu. Srdcia všetkých
seniorov pohladil spevák Robo Kazík. Po hudobno-zábavnom programe čakala na
seniorov aj malá zábava. Do tanca im hrala dolnokubínska skupina Fresh Band.

Vo štvrtok 6. októbra sa zišli členovia tunajšieho kardioklubu na svojej tradičnej
schôdzi. Tentokrát im o rôznych produktoch prišla porozprávať zástupkyňa spoločnosti,
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ktorá sa zaoberá výskumom a výrobou doplnkov stravy. Členovia klubu sa takto
pravidelne stretávajú, aby získavali nové informácie, a zároveň si vymieňajú skúsenosti s
ľuďmi rovnakého ochorenia. Stretávajú sa v prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v
priestoroch MsKS. Pridať sa môže každý, kto sa zaujíma o svoje zdravie.
Dolnokubínsky klub dôchodcov oslávil 40. výročie založenia. Práve 7. október 1976 bol
dňom, kedy klub vznikol. S myšlienkou jeho založenia prišli práve tunajší seniori, ktorí
chceli mať miesto, kde by trávili svoj čas v príjemnej spoločnosti. Klub sa v súčasnosti
nachádza na ulici Obrancov mieru. Súčasťou osláv 40. výročia vzniku Klubu dôchodcov
bola aj akcia pod názvom Zlaté ruky oravských seniorov, ktorí vo foyer MsKS prezentovali
svoju prácu. V deň osláv zavítali do Dolného Kubína aj seniori zo spriatelených klubov.
Celodenný program osláv vyvrcholil v MsKS. Estrádna sála sa stala dejiskom poďakovania
a ocenenia seniorov za dobrovoľníctvo a filantropiu. Ocenenie si prevzalo dovedna 11
ľudí. Klub dôchodcov má v súčasnosti 340 členov.

V piatok 14. októbra ste možno aj vy zaregistrovali na cestách viac policajtov ako v ostatné
dni. Neďaleko priechodov pre chodcov stáli policajné hliadky, ktoré si posvietili na
vodičov. Išlo o akciu v rámci svetového Dňa bielej palice. Na Radlinského ulici si reakcie
Kubínčanov preskúšala nevidiaca pani Anna, ktorej počas tejto celoslovenskej akcie
zastavilo 108 šoférov a 19 ju naopak ignorovalo. Zaujímavosťou však je, že
nedisciplinovanejšie boli práve ženy, ktoré nielenže nevidiacej nedali prednosť, ale navyše
často nemali ani doklady či zapnutý bezpečnostný pás.
V dňoch 24. až 26. novembra prebehla v Hypermarkete TESCO Dolný Kubín potravinová
zbierka na pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii. Každý zákazník mohol venovať
časť svojho nákupu (hlavne trvanlivé potraviny: múku, cestoviny, strukoviny, konzervy,
olej, mlieko, cukor a pod.) priamo v priestoroch hypermarketu dobrovoľníkom, ktorí ich
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odovzdali charitatívnemu partnerovi. Vyzbierané potraviny pomôžu ľahšie prežiť zimu
tým, ktorí pomoc najviac potrebujú: seniorom, deťom či ľuďom bez domova.
Samotná spoločnosť TESCO prispela finančným darom v hodnote 20 % vyzbieraných
potravín na zlepšenie fungovania a výkonnosti charitatívnych partnerov.
Dolnokubínska nemocnica patrí medzi slovenskú špičku. Vyplýva to z výsledkov
prieskumu INEKO, ktorý našu nemocnicu zaradil v najkomplexnejšom hodnotení na
štvrté miesto medzi všeobecnými nemocnicami na Slovensku. O pacientov sa stará viac
ako šesťsto zamestnancov. Z ich prácou sú pacienti podľa prieskumu nadmieru spokojní.
Nemocnica má rovnako nízku úmrtnosť i nízky počet opakovaných operácií. Nezávislý
inštitút INEKO hodnotil nemocnicu podľa vybraných ukazovateľov za obdobie rokov 2012
až 2015. Okrem spokojnosti pacientov sledoval aj kvalitu poskytovanej zdravotnej
starostlivosti, hospodárenie i transparentnosť. Dolnokubínska nemocnica sa môže
pochváliť aj novými a zmodernizovanými pracoviskami. Medzi ne patrí napríklad
mamografické centrum i magnetická rezonancia. Vymenené sú všetky okná, viaceré
postele a sociálne zariadenia. V novembri nemocnica zrekonštruovala svoje parkovisko. V
súčasnosti je na prvom mieste dobudovanie urgentného príjmu.
Členovia tunajšieho Kardioklubu sa vo štvrtok 8. decembra stretli poslednýkrát v tomto
roku. Úvod sa niesol v znamení zhodnotenia, čím všetkým si prešli za posledných 12
mesiacov. Aj toto obdobie bolo opäť bohaté na rôzne aktivity, okrem iného na prednášky
na rôzne zaujímavé témy. Kardioklub má tak už za sebou ôsmy rok. Oficiálnu časť
vystriedalo predvianočné posedenie, členovia tak strávili príjemný večer v kruhu svojich
blízkych. Pochutnali si na kapustnici, tú pravú sviatočnú atmosféru navodili vianočné
koledy, a nechýbalo ani malé prekvapenie.
Členovia dolnokubínskeho zväzu telesne postihnutých sa v utorok 6. decembra stretli na
tradičnej koncoročnej akcii. Obľúbené spoločné stretnutie je ideálnou príležitosťou
príjemne sa naladiť na blížiace sa vianočné sviatky, zbilancovať uplynulý rok a
predovšetkým naplánovať nové aktivity na ten nasledujúci. Členovia tak v kruhu svojich
priateľov strávili vzácny predsviatočný čas. Akciu spestrila aj hudobná skupina Fresh
band.
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7. Šport a telesná kultúra
V roku 2016 dosiahli športovci nášho mesta niekoľko zaujímavých úspechov.
Predovšetkým basketbalisti BK Dolný Kubín ukončili sezónu 2015/2016 účasťou na
turnaji najlepších štyroch družstiev druhej ligy. Síce sa im nepodarilo obhájiť tretie miesto
z predchádzajúceho ročníka, ale aj to štvrté je pekné. Navyše za niekoľko rokov sa klubu
podarilo získať si verných fanúšikov, ktorí neváhali často cestovať s tímom aj na druhý
koniec republiky a byť ďalším hráčom na palubovke.
Úspešní boli aj hokejisti z MŠK Hviezda Dolný Kubín, ktorí sezónu 2015/2016 zakončili v
semifinále B skupiny 2. hokejovej ligy. Po víťaznej základnej časti a úspechu v štvrťfinále
proti ŠHK Púchov nestačili na B tím MHK Liptovského Mikuláša v predĺžení tretieho,
rozhodujúceho zápasu. Napriek tomu vedenie klubu považovalo sezónu za úspešnú.
Oveľa menej úspešný bol rok 2016 pre futbalový klub MFK Dolný Kubín. Ten nenastúpil
na jarnú časť sezóny 2015/2016 druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Dôvodom
odhlásenia sa bol nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie chodu mužstva.
Vedenie klubu, ktorý v konkurencii 12 tímov figuroval po jesennej časti Doxxbet ligy
skupiny Východ na 9. mieste s 22 bodmi (bilancia: 18 zápasov – 7 víťazstiev, 1 remíza, 10
prehier, skóre 21:29), o tejto skutočnosti informovali prostredníctvom listu, ktorý
podpísal prezident MFK Milan Ďaďo, aj riadiaci orgán druholigovej súťaže – športovotechnickú komisiu Slovenského futbalového zväzu.
Pekný výsledok dosiahol aj mužský tím florbalistov Žatva 90 Dolný Kubín, ktorý sezónu
2015/2016 ukončil štvrtým miestom v 1. lige M I.
Významné udalosti z oblasti športu a telesnej kultúry v roku 2016:
V nedeľu 10. januára zvíťazili s prehľadom naši basketbalisti v Košiciach
BK KAPYBARY Košice - BK Dolný Kubín 53:91 (12:21, 12:14, 18:37, 11:19)
Najviac bodov za Dolný Kubín: Dubovský 20, Madzgoň 11, Bačič 11, Škorupa 10
V stredu 6.1.2016 sa mal uskutočniť zápas 2. ligy skupiny B v hokeji medzi MŠK HVIEZDA
Dolný Kubín a HK Brezno. Súper na zápas nedocestoval, preto stretnutie skončilo
kontumáciou 5:0 v prospech domácich.
Florbalisti Žatva 90 Dolný Kubín zvíťazili 6.1.2016 v 18. kole M I - 1. ligy na pôde družstva
Meteníci Likavka 7:6.
V sobotu 9.1.2016 MŠK HVIEZDA Dolný Kubín cestovala do Gelnice v oslabenej zostave.
Víťazstvo sa rodilo ťažko, avšak vďaka taktickému a disciplinovanému výkonu tri dôležité
body cestovali do Kubína.
HK Rebelion Gelnica - MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Góly MŠK: Michalica 2
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O tom, že o bedminton je medzi školopovinnou mládežou čoraz väčší záujem, presvedčila
bohatá účasť na III. ročníku novoročného bedmintonového turnaja pre deti základných
škôl, ktorý sa konal v sobotu 16. januára 2016 tradične v telocvični základnej školy Janka
Matúšku. Turnaja sa v tomto ročníku zúčastnilo 67 hráčov z troch dolnokubínskych škôl, z
Nižnej a Zákamenného. Súťažilo sa v štyroch silno obsadených vekových kategóriách.
Víťazi jednotlivých kategórií si okrem medailí a diplomov odniesli hodnotné ceny, a tí,
ktorým sa tentokrát nepodarilo umiestniť na víťazných pozíciách, pozornosť z tradičnej
tomboly.
Domácim hráčom zo ZŠ Janka Matúšku sa podarilo získať celkovo 12 medailí, 5 ich získala
ZŠ M. Kukučína, Zákamenské levy 4 a hráči z BO Nižná si odniesli 2 medaily.
V kategórii bedmintonová prípravka (1.-2. ročník) zvíťazili Lívia Suchánková (BO Nižná) a
Viktor Poláček (ZŠ M. Kukučína), medzi najmladšími žiakmi (3.-4. ročník) Laura
Holubčíková (Zákamenské levy) a Kristián Vnenčák (ZŠ M. Kukučína), v kategórii mladších
žiakov (5. – 6. ročník) Barbora Grofčíková (ZŠ J. Matúšku) a Adam Laššák (BO Nižná) a
medzi staršími žiakmi (7. – 9. ročník) boli najlepší Michaela Dibdiaková (ZŠ J. Matúšku) a
Teodor Havlík (ZŠ M. Kukučína).

V piatok 15.1.2016 sa uskutočnil večerný výstup a následný pietny akt s položením venca
pri Pamätníku obetiam lavíny nad Chatou na Kubínskej holi pod názvom "Aj svetlá naše
nech im svietia 2016". Pamiatku šiestich študentov Vysokého učenia technického z Brna,
ktorí zahynuli pod lavínou dňa 16. 01. 1968, si uctila viac ako štyridsiatka účastníkov,
ktorí vyšli k pamätníku na lyžiach alebo pešo. Organizátorom podujatia bolo Mesto Dolný
Kubín v spolupráci s James Dolný Kubín.
Dolnokubínski prvoligoví florbalisti privítali v sobotu 16. januára v 19. kole na domácej
ploche tím z Detvy. Šťastena na strane našich chlapcov nestála a zo stretnutia odišli s
prehrou 7:10. Na druhý deň mali odohrať zápas s Nitrou. Ten bol však pre nízky počet
hráčov zo súperovej strany zrušený.
Žatva 90 Dolný Kubín - DTF team Detva Joxers 7:10
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Žatva 90 Dolný Kubín - ŠK Slávia SPU DFA Nitra 5:0 kont.
Slovenská sledge hokejová reprezentácia trénovala s jedným z najlepších hokejových
trénerov sveta. Do Dolného Kubína zavítal Kanaďan George Kingston, ktorého fanúšikovia
hokeja poznajú najmä ako kouča, ktorý s tímom Kanady v roku 1994 získal zlato na
Majstrovstvách sveta. Po ukončení úspešnej kariéry sa George Kingston začal venovať
sledge hokeju.
Slovenskí sledge hokejisti strávili s Kanaďanom štyri dni od 14. do 17. januára. V rámci
sústredenia absolvovali tréningy na zimnom štadióne i hodiny v prednáškovej miestnosti.
Prioritou bol nácvik streľby, práca s hokejkou a pohyb na ľadovej ploche.
George Kingston trénoval so slovenským tímom v rámci projektu Medzinárodného
paralympijského výboru. Okrem Dolného Kubína navštívi po jednom meste v Nemecku,
Taliansku a v Kórejskej republike.
V stredu 20. januára odohrali futbalisti A tímu MFK Dolný Kubín priateľský futbal proti
extraligovému MFK Ružomberok, s ktorým prehrali jednoznačne 0:8 (0:4). Zápas, ktorý sa
mal pôvodne odohrať na ihrisku s umelou trávou v Dolnom Kubíne, sa pre nespôsobilý
terén uskutočnil v Ružomberku.
V sobotu 23. januára na ihrisku s umelou trávou odohrali stretnutie proti Dukle Banská
Bystrica. V mrazivom počasí sa domácim moc nedarilo, keď so súperom prehrali 0:1.
Väčšinu domáceho tímu tvorili hráči dorastu. Z futbalistov, ktorí odohrali jesennú časť
súťaže, ich zostalo len niekoľko. V pozícii trénera aj naďalej ostáva Pavol Bača, do brány
sa vrátil Ivan Trabalík.
V sobotu 23.1.2016 MŠK HVIEZDA Dolný Kubín v nervóznom derby stretnutí so súperom
z Ružomberka poznačenom častými osobnými súbojmi a vylúčeniami potvrdila úlohu
favorita a po jednoznačnom priebehu zaslúžene zvíťazila. Pomer striel: 55:24.
MŠK HVIEZDA - MHK Ružomberok 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
Góly MŠK: Jonák, Zámečník, Hricko, Budaj, Oško ml., Michalica, Dravecký
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Hokejové mužstvo mužov MŠK HVIEZDA Dolný Kubín vo výbornom a vyrovnanom
stretnutí zvíťazilo 30. januára na horúcom ľade v Liptovskom Mikuláši s domácim Btímom 3:2 a zabezpečilo si tak definitívne 1. miesto v skupine B 2. hokejovej ligy. Zároveň
si HVIEZDA zabezpečila postup do play-off zápasov.
MHK 32 Liptovský Mikuláš "B" - MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 2 : 3 (1:0, 0:2,1:1)
Góly MŠK: Divok, Sluka, Lupták
Basketbalisti vkročili v úvodnom zápase odvetnej časti víťazne a zvíťazili 30. januára v
Levoči.
BK Slovenský Orol Levoča - BK Dolný Kubín 52:80
Najviac bodov za Dolný Kubín: M. Uhričík 24 , L. Dubovský 17 , J. Majher 15
Cez víkend opätovne zasadal Mestský futbalový klub. Stretnutie prebiehalo v dvoch
častiach, a to v piatok 22. januára a v nedeľu 24. januára vo večerných hodinách. Väčšinu
prítomných tvorili rodičia mladých športovcov, ktorým na budúcnosti futbalu v našom
meste záleží. Výsledkom stretnutí bola voľba nových orgánov občianskeho združenia.
Prezidentom klubu sa stal Milan Ďaďo, za viceprezidenta bol zvolený Filip Vraniak. Okrem
nich má MFK ďalších štyroch členov výkonného výboru. Futbalisti si zároveň odhlasovali
novú správnu radu i dozornú a revíznu komisiu.
V sobotu 30. januára sa športová hala Gymnázia P. O. Hviezdoslava stala dejiskom
Oravského pohára v karate OPEN – Orava Cup 2016. Zúčastnilo sa ho 360 súťažiacich z 39
klubov, čím sa toto podujatie radí medzi najväčšie karate súťaže na Slovensku. O víťazstvo
bojovalo aj 13 domácich športovcov. V individuálnych disciplínach si 2. miesta vybojovali
muži Andrej Konečný a Matej Halaša. V kategórii juniorov sa darilo Simone Mrázovej a
Lukášovi Mjartanovi, obaja skončili tretí. V kumite družstiev druhé miesta obsadili
juniorky a muži nad 18 rokov.
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30. januára zvíťazili Florbalisti Žatva 90 Dolný Kubín v 21. kole M I - 1. ligy v Modre nad
tímom FBC BlueBerries vysoko 17:2. Menej sa im darilo nasledujúci deň v Trnave, keď v
22. kole podľahli tímu FBC 11 v pomere 3:7.
Hokejové mužstvo seniorov MŠK HVIEZDA Dolný Kubín zvíťazilo v poslednom stretnutí
základnej časti 2. hokejovej ligy v sobotu 6. februára nad HKM Rimavská Sobota po
výbornom výkone na domácom ľade 10:3 (1:0, 5:1, 4:2) a postupuje do play-off 2.
hokejovej ligy z prvého miesta.
MŠK HVIEZDA Dolný Kubín - HKM Rimavská Sobota 10:3 (1:0, 5:1, 4:2)
Góly MŠK: Filka 2, Budaj, Durdiak, Dravecký, Jonák , Hricko, Zámečník, Michalica, Galko
V sobotu 6.2.2016 odohrali naši basketbalisti ďalší zápas 2. ligy. Doma privítali hráčov z
Prešova.
BK Dolný Kubín - BK Akademik Prešov "B" 91:56
Najviac bodov za Dolný Kubín: Dubovský 32, Majher 20, Uhričík 20
Počas prvého februárového víkendu mladí dolnokubínski triatlonisti z Triatlon teamu
Dolný Kubín otvorili súťažnú sezónu. Kým mladšie žiačky súťažili v Bratislave na 1. kole
slovenského pohára FPD žiactva, staršie žiačky cestovali na Moravu na 23. Veľkú cenu
Opavy.
V Bratislave sa zišla konkurencia takmer 400 mladších a najmladších žiakov, medzi
ktorými sa veľmi úspešne predstavili aj naše dolnokubínske nádeje. Dovedna si vyplávali
dve druhé a štyri tretie miesta, o ktoré sa postarali Nina Hodoňová a Šárka Majdová.
Umiestnenia: 2. miesta Nina Hodoňová 100 m znak 1:19,06 a 200 m znak 2:45,66, 3.
miesta Nina Hodoňová 200 m voľný spôsob 2:30,54, 400 m voľný spôsob 5:20,90 a 100 m
voľný spôsob 1:09,04 a Šárka Majdová 200 m prsia 3:07,59.
Staršie žiačky Karolína Salcerová i Emma Jančeková v Opave nesklamali, v konkurencii
270 plavcov z 26 klubov Čiech a Slovenska si Karolína vyplávala všetky umiestnenia v
prvej dvadsiatke.
V sobotu 13.2.2016 vycestoval MŠK HVIEZDA Dolný Kubín na prvý štvrťfinálový zápas
play-off za svojím súperom do Púchova. Pred zaplneným hľadiskom sa hral výborný
hokej, v ktorom HVIEZDA nakoniec podľahla domácim hráčom 4:7 a prehráva v
štvrťfinálovej sérii 0:1.
ŠHK Púchov - MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 7:4 (3:2, 2:2, 2:0)
Góly MŠK: Hanušniak, Zámečník, Divok, Durdiak
Mladí triatlonisti z Triatlon teamu Dolný Kubín cestovali počas druhého februárového
víkendu (13.-14. 02.) do Spišskej Novej Vsi, kde sa uskutočnil 6. ročník plaveckých
pretekov o Putovný pohár Slovenského raja. Pri účasti pätnástich slovenských, jedného
ukrajinského a jedného bieloruského klubu sa naše mladé pretekárky za svoje výsledky
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rozhodne hanbiť nemusia, keďže si v konkurencii viac ako 240 plavcov dovedna vyplávali
11 medailových umiestnení.
Najviac sa darilo Nine Hodoňovej, ktorá získala spolu šesť pódií - jednu a zároveň jedinú
zlatú, štyri strieborné a jednu bronzovú medailu. O ostatné medaily, a to päť bronzových,
sa postarala Šárka Majdová. Kristíne Krivdovej len o vlások uniklo tretie miesto v
disciplíne 50 m motýlik.
Umiestnenia: 1.miesto Nina Hodoňová 200 m voľný spôsob 2:28,37, 2.miesta Nina
Hodoňová 100 m znak 1:16,16, 200 m znak 2:40,72, 50 m znak 36,17 a 100 m voľný
spôsob 1:09,43, 3. miesta Šárka Majdová 200 m voľný spôsob 2:40,49, 50 m prsia 41,56,
50 m motýlik 36,77, 100 m polohové preteky 1:19,96 a 100 m voľný spôsob 1:12,66, Nina
Hodoňová 50 m voľný spôsob 31,10.
V dňoch 11.-14. februára 2016 sa v poľskej obci Miedzygorze uskutočnil v poradí IX.
Medzinárodný zimný zraz turistov PTTK, KČT a KST, turistických organizácií z Poľska,
Čiech a Slovenska. Miedzygorze sa nachádza na poľskej strane horského masívu
Kralického Sněžníka, vzdušnou čiarou len asi 20 km od českého mesta Králiky, kde sa v
roku 2014 konal VIII. ročník tejto akcie.
Počas 4-dňového pobytu sa vydalo približne 200 turistov (z toho vyše 80 zo Slovenska,
vrátane 8 z Dolného Kubína) z Miedzygorze na pripravené prechody pešo, na bežkách
alebo skialpoch. Trasy viedli hrebeňom Kralického Sněžníka, medzi rozľahlými lesnými
komplexami cez „kamenný most" k Lesiencu (868 m), popod Czarnu Góru k horskej chate
a odtiaľ až na najvyšší vrchol Kralický Sněžník s nadmorskou výškou 1425 m. V rámci
voľného času mohli účastníci zrazu obdivovať malebnú architektúru v alpskom štýle drevené penzióny z 19. storočia, dokonale začlenené do horskej krajiny. Mohli tiež
navštíviť priehradnú nádrž z roku 1907, ktorá slúži ako protipovodňové zariadenie, ďalej
vodopád Wilczki, Farský kostol sv. Jozefa (Kościół Św. Józefa) a Filiálny kostol sv. Kríža
(Kościół Krzyża Św.). Niektorí zvolili návštevu pútnického kostola Panny Márie Snežnej
asi hodinu cesty od obce na kopci Góra Igliczna.
Na papučovom bále vládla skvelá nálada, ktorá zmazala jazykové bariéry. Hudbu a tanec
striedal spev poľských a slovenských ľudových pesničiek.
Na ukončení zrazu odovzdali usporiadatelia štafetu kysuckej Oščadnici, ktorá bude v roku
2018 organizovať jubilejný X. Medzinárodný zimný zraz turistov PTTK, KČT a KST.
Opäť po roku sa v estrádnej sále MsKS zišli všetci tí pre ktorých sa šport stal dôležitou
súčasťou života. Najlepší športovci mesta Dolný Kubín si tak v utorok 16. februára
prevzali ocenenia za ich minuloročné úspechy.
Mesto Dolný Kubín tak slávnostne ocenilo našich športovcov v niekoľkých kategóriách, a
to úspešní športovci mesta, športovci do 15 rokov, telesne postihnutí športovci, ale i
športové kolektívy či veteráni. Na trón najúspešnejšieho športovca mesta za rok 2015
zasadol kajakár Samuel Stanovský, ktorý v súčasnosti trénuje v Autstrálii. Na stupeň
najlepšieho kolektívu sa postavili Kubínske bedmintonové šelmy.
Na vyhlasovaní výsledkov sa nezabudlo ani na laurétov za dlhoročnú a obetavú prácu pre
rozvoj športu v meste Dolný Kubín. Ocenenie putovalo do rúk Pavla Hrnčiarika a Pavla
Stuchlého.
Slávnostný večer spestril aj hudobný program v podaní žiakov ZUŠ Ivana Ballu.
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V sobotu 20. februára sa dolnokubínski mladí športovci predstavili na prvom kole ligy
mladších žiakov vo vzpieraní v Likavke. V konkurencii 6 družstiev skupiny východ sa
umiestnili na 3. mieste ziskom 837 bodov. Najúspešnejší bol Marián Kázik, ktorý získal
282 bodov, tesne sa ním bol Roman Benka, ktorý získal 280 bodov a napokon Timotej
Kázik, ktorý získal 274 bodov. Súťaž dopadla nad očakávania. Novici v tíme bratia
Kázikovci ukázali potenciál a chuť do ďalšej práce. Vynikajúco ich doplnil Roman Benka,
ktorý si vylepšil svoje osobné rekordy v trhu a v nadhode. V celkovej tabuľke východnej a
západnej skupiny obsadili naši mladší žiaci 6. priečku.
Levice privítali s sobotu 20.2.2016 viac ako 200 športovcov na 1. ročníku Levického
Akvatlonu. Medzi zúčastnenými samozrejme nechýbal ani Mestský plavecký klub Dolný
Kubín. Počasie síce nebolo dostatočne priaznivé, ale dievčatá sa snažili a vybojovali skvelé
umiestnenia, pričom výborné prvé miesto obsadila v kategórii Mladšie žiačky (rok
narodenia 2003-2004), ktorá pozostávala z 200 m plávania a 1 km behu, Martina
Mesárošová časom 6:16.6 min.
Dolnokubínski basketbalisti zvíťazili v odloženom zápase v nedeľu 21.2. na palubovke v
Košiach.
Tydam UPJŠ Košice - BK Dolný Kubín 67:76 (20:10, 15:25, 15:27, 17:14)
Najviac bodov Dolného Kubína: Dubovský 18, Škorupa 15, Bačič 13, Pšenák 12, Sluka 12
V sobotu 20. a v nedeľu 21. februára sa odohrali na zimnom štadióne odvetné
štvrťfinálové zápasy 2. hokejovej ligy. Súperom kubínskej HVIEZDY boli pred zaplneným
štadiónom hráči ŠHK Púchov. Vo výborných stretnutiach, ktoré videlo spolu približne 1
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400 divákov, sa darilo našim hokejistom. Po víťazstvách 7:2 v sobotu a 4:2 v nedeľu
postúpili do semifinále. Ich ďalším súperom budú hráči MHK 32 Liptovský Mikuláš „B".
MŠK HVIEZDA Dolný Kubín - ŠHK Púchov 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)
Góly MŠK: Jonák 2, Zámečník 2, Wesselényi, Budaj, Sluka
MŠK HVIEZDA Dolný Kubín - ŠHK Púchov 4:2 (4:1, 0:1, 0:0)
Góly MŠK: Jonák 3, Michalica

Dolnokubínski atléti nás v nedeľu 21. februára 2016 reprezentovali na halových
atletických Majstrovstvách SR veteránov, ktoré sa konali v Bratislave.
Peter Sládek si domov priniesol dve medaily. Zlatú za skok do výšky v prepočítanom
výkone 200 cm a striebornú za beh na 60 m cez prekážky prepočítaným časom 8,69 sek.
Katarína Marettová vo vrhu guľou vybojovala bronzovú medailu prepočítaným výkonom
11,11 m. Rovnako vo vrhu guľou súťažil aj Jaroslav Lupák, ktorý získal bronzovú medailu
prepočítaným výkonom 13,77 m.
V dňoch 12. a 13. februára v Partizánskom a 20. a 21. februára v Dolnom Kubíne a 24.
februára opäť v Partizánskom sa florbalisti Žatva 90 Dolný Kubín vo štvrťfinále M I - 1.
florbalovej ligy stretli s tímom FBK Harvard Partizánske. V prvom zápase podľahli
domácim 6:7 po predĺžení, ďalšie dva vyhrali 5:4 a 6:4. Keďže vo štvrtom, domácom,
podľahli súperovi 5:8, hral sa rozhodujúci piaty zápas v Partizánskom. Naši zvíťazili 10:8
a vybojovali si postup do zemifinále.
V prvom zápase semifinále 2. ligy skupiny B v hokeji v stredu 24. februára v dramatickom
a nervóznom zápase, v ktorom mala HVIEZDA prevahu, strelil Liptovský Mikuláš víťazný
gól za zvuku záverečnej sirény.
HK 32 Liptovský Mikuláš "B" - MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Góly MŠK: Wesselényi, Divok, Majer
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V druhom zápase semifinále na domácom ľade v sobotu 27. februára MŠK HVIEZDA
dokázala skvelý obrat a vďaka nádhernému bojovému výkonu celého kolektívu,
korunovanému hetrikom M. Hančiaka vysoko zvíťazila.
MŠK HVIEZDA Dolný Kubín - HK 32 Liptovský Mikuláš "B" 9:4 (1:1, 4:2, 4:1)
Góly MŠK: Hančiak 3, Hančiak 2, Wesselényi 2, Hricko, Sluka, Galko
Sen o finále 2. ligy sa rozplynul hráčom MŠK HVIEZDA v nedeľu 28. februára, keď v
treťom, rozhodujúcom zápase semifinále podľahli Liptovskému Mikulášu po predĺžení.
HVIEZDA celý zápas prehrávala 0:1 a 8 sekúnd pred koncom vykresal nádej na finále T.
Lupták. V predľžení mala HVIEZDA na hokejkách dve "tutovky", ale platilo "nedáš dostaneš", a keď strelu od modrej čiary tečoval do domácej siete Oravec, štadión zmĺkol a
radosť zavládla medzi fanúšikmi súpera. Liptovský Mikuláš bol výborným súperom, treba
mu k postupu do finále zablahoželať.
MŠK HVIEZDA Dolný Kubín - HK 32 Liptovský Mikuláš "B" 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Gól MŠK: Galko
Cez víkend 27. a 28. februára v našom meste súťažili hráči hokejových prípraviek. Do
turnaja sa zapojilo vyše 80 športových nádejí z Dolného Kubína, zo Žiliny, Ružomberka, z
Martina a z Brezna. Náročné zápasy vyniesli domácej mladšej prípravke tretie miesto.
Staršej prípravke sa v turnaji darilo o čosi viac. Pre domáci klub MHK Dolný Kubín
vybojovali druhé miesto. Súťaživá atmosféra nevládla iba na ľadovej ploche, ale aj v
hľadisku. Svoje ratolesti prišli podporiť rodičia zo všetkých súťažných tímov.
V sobotu 27.2.2016 sa dolnokubínske A mužstvo vzpieračov zúčastnilo prvého kola
extraligy mužov v Bratislave. Naši vzpierači zaznamenali tesné víťazstvo aj bez
absentujúceho Miroslava Janíčka, a to len o 0,7 bodu pred VK Kofi Trenčín, čím
zaznamenali úspešný prvý krok k opätovnej obhajobe.
V sobotu 27. februára 2016 sa v športovej hale gymnázia P. O. Hviezdoslava uskutočnil
futbalový turnaj prípraviek U 10 „O pohár primátora mesta Dolný Kubín", ktorého sa
zúčastnilo päť tímov. Výborne sa darilo domácim hráčom, keď víťazom sa stal s počtom
12 bodov MFK Dolný Kubín, druhý skončil FC Baník Horná Nitra s 9 bodmi a na treťom
mieste sa umiestnili chlapci z MŠK Žilina s počtom bodov 6. Štvrté miesto obsadili hráči
Dukla Banská Bystrica a piate MŠK Námestovo.
Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Milan Mikušiak (MFK Dolný Kubín)
V dňoch 5. - 6. marca sa mladí triatlonisti postavili na štartové bloky v Rimavskej Sobote,
kde sa konal 5. ročník Pohára priateľstva. Pretekov sa zúčastnilo viac ako 300 plavcov zo
41 klubov Slovenska, Česka i Srbska.
Dolnokubínskym triatlonistom sa výnimočne darilo, spolu si vyplávali 5 druhých a 6
tretích miest. Najúspešnejšou z Triatlon teamu Dolný Kubín sa stala Nina Hodoňová so
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ziskom piatich strieborných a jednej bronzovej medaily. Zostávajúce tretie miesta pridali
Kristína Krivdová a Šárka Majdová.
Umiestnenia: 2. miesta Nina Hodoňová 50 m znak 35,70, 200 m polohové preteky 2:49,34,
200 m voľný spôsob 2:27,23, 100 m voľný spôsob 1:07,02 a 100 m znak 1:16,81, 3. miesta
Kristína Krivdová 200 m polohové preteky 2:51,69, 200 m voľný spôsob 2:32,35 a 100 m
motýlik 1:21,25, Šárka Majdová 50 m znak 36,67 a 100 m prsia 1:26,95 a Nina Hodoňová
50 m voľný spôsob 31,24.
V dňoch 27. a 28. februára a 5. a 6. marca sa hrali zápasy semifinále M I - 1. florbalovej ligy
medzi Žatva 90 Dolný Kubín a tímom Žltý Sneh Košice. Naši boli úspešní len v prvom
zápase v Košiciach, keď zvíťazili 4:5. V druhom zápase v Košiciach podľahli 4:8, a keďže
domáce zápasy prehrali 4:6 a 4:11, obsadili v súťaži konečné štvrté miesto a do finále
postúpil ich súper.
Záverečným posedením v reštaurácii Rufin ukončil v piatok 11. marca MŠK HVIEZDA
hokejovú sezónu 2015/16. Predstavitelia klubu ju zhodnotili ako veľmi úspešnú tak zo
športovej, ako aj spoločenskej stránky. Seniorský hokej sa teší veľkej obľube medzi
obyvateľmi mesta, veď zápasy na domácom štadióne navštevovalo v základnej časti v
priemere 300 a na zápasoch play-off 600 a viac divákov.
Predstavitelia klubu poďakovali primátorovi a vedeniu mesta za spoluprácu, pomoc a
ústretovosť pri zabezpečení bezproblémového chodu sezóny 2015/16.
V sobotu 12.3.2016 sa na Kubínskej holi uskutočnil 14. ročník lyžiarskych pretekov
amatérov O pohár primátora mesta Dolný Kubín v obrovskom slalome. Napriek
nepriaznivému počasiu a problémom so snehom sa tohto tradičného podujatia zúčastnilo
106 pretekárov, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia našich partnerských miest Eger
a Pelhřimov. Účastníci si svoje sily zmerali v 14 kategóriách a okrem cien pre víťazov si
odniesli aj množstvo cien z bohatej tomboly, ktorej hlavnou cenou boli lyže zn. Rossignol.
Všetci najmenší súťažiaci dostali aj sladkú pozornosť.
Výsledky:
Predžiačky: 1. Viva Feixová (35,40 sek.), 2. Lucia Kupčuláková, 3. Daria Hrevsová
Predžiaci: 1. Jakub Mlynarčík (36,39 sek.), 2. Jakub Žáčik, 3. Ján Mičík
Žiačky: 1. Naďa Šimeková (31,74 sek.), 2. Andrea Fedorová, 3. Miška Dibdiaková
Žiaci: 1. Oliver Suroviak (32,30 sek.), 2. Matúš Hrnčiar, 3. Zsombor Szeleczki
Juniorky: 1. Veronika Štyráková (33,56 sek.), 2. Katarína Hrnčiarová, 3. Martina Fedorová
Juniori: 1. Jakub Kalman (30,00 sek.), 2. Juraj Hanus
Ženy: 1. Miroslava Zbojová (32,53 sek.), 2. Janka Hečková, 3. Agáta Bartošová
Muži: 1. Marián Laštík (29,17 sek.), 2. Lukáš Tomeček, 3. Michal Cheban
Seniorky: 1. Mária Hrnčiarová (37,15 sek.), 2. Daniela Dibdiaková, 3. Tatiana Hanková
Seniori: 1. Anton Capuliak (28,72 sek.), 2. Martin Hrnčiar, 3. Milan Čukan
Veteráni: 1. Martin Chmelík (30,13 sek.), 2. Peter Ďurech, 3. Ján Ustaník
Snowboard ženy: 1. Agáta Bartošová (45,29 sek.), 2. Simona Feniková
Snowboard muži: 1. Róbert Ruml (39,83 sek.), 2. Ivan Ganobčík, 3. Rastislav Ganobčík
Registrovaní pretekári: 1. Igor Štrbík (27,65 sek.), 2. Martin Chmelík, 3. Jozef Dibdiak
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Desať plavcov z MPK DK sa v sobotu 12.3.2016 zúčastnilo akcie Zimný akvatlon pre
všetkých v Myjave. Medzi viac ako 160 športovcami sa nestratili, keď spolu získali tri prvé,
dve druhé a jedno tretie miesto.
Výsledky:
V kategórii Nádeje (50 m plávanie a 250 m beh) 1. miesto M. Moskáľová (čas 00:01:38.3),
v kategórii Mladšie žiactvo (200 m plávanie a 1 km beh) 1. miesto M. Mesárošová
(00:06:56.4) a 2. miesto F. Lizák (00:07:07.9) a v kategórii Staršie žiactvo (400 m plávanie
a 2 km beh) 1. miesto D. Kecerová (00:15:13.5), 2. miesto L. Hazuchová (00:15:31.7) a 3.
miesto K. Moskáľová (00:16:49.3)
Dňa
13.3.2016
zápas
v
Košiciach
nedopadol
pre
dolnokubínskych
basketbalistov najlepšie. Prehra mrzí, no aby toho nebolo málo, hneď v 1. minúte zápasu
prišlo zranenie kapitána Lukáša Dubovského.
BK UVLF Kosice - BK Dolny Kubin 82:73
Najviac bodov za Dolný Kubín: Majher 17, Marcinek 11, Uhričík 11, Pšenák 10
Týždeň pred veľkonočnými sviatkami, 19. marca, cestovali štyri mladé dolnokubínske
triatlonistky na Považie, kde sa v Žiline uskutočnil 15. ročník medzinárodných plaveckých
pretekov Jarná cena Žiliny.
Toto podujatie má medzi plavcami veľký cveng a aj tento rok bolo zaradené do kalendára
svetovej plaveckej federácie FINA, ako i európskej federácie LEN. Zároveň bolo vedené
ako 2. kolo slovenského pohára družstiev 2016.
Celkovo sa pretekov zúčastnilo 530 plavcov z 54 klubov ôsmich štátov: SR, ČR, Maďarsko,
Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Estónsko a Ukrajina. V tejto konkurencii dve mladšie žiačky
- Nina Hodoňová a Šárka Majdová získali po dvoch bronzových medailách. Najlepšie
umiestnenia: 3.miesta Nina Hodoňová 50 m voľný spôsob 31,25 a 100 m znak 1:17,36,
Šárka Majdová 50 m znak 36,78 a 100 m prsia 1:28,44.
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Domáci basketbalisti v sobotu 19. marca zvíťazili nad súperom z Rožňavy.
BK Dolný Kubín - BK SPD Rožňava 62:57
Najviac bodov za Dolný Kubín: Uhričík 16, Sluka15, Pšenák 10, Škorupa 10
V sobotu 19.3.2016 vyvrcholil záverečným turnajom 6. ročník Oravskej hokejovej
miniligy, ktorú pod záštitou primátora mesta Dolný Kubín organizuje MŠK HVIEZDA.
Celkovým víťazom sa v sezóne 2015/16 stalo mužstvo Signál Pucov pred Kubínskymi
medveďmi „A", Svišťami z Námestova, Grizlíkmi z Oravskej Lesnej a Kubínskymi
medveďmi „B".
Mestský hokejový klub Dolný Kubín organizuje pravidelne dvakrát do roka (počas
Vianočných a Veľkonočných sviatkov) medzinárodné turnaje pre mladých hráčov. Ani
tieto sviatky jari neboli výnimkou. V dňoch od 24. do 26. marca sa v Dolnom Kubíne konal
medzinárodný hokejový turnaj Autocar Cup 2016. Do súťaže určenej mladším žiakom
kategórie U13 sa prihlásilo šesť slovenských družstiev a jeden tím z Bieloruska. Zvíťazilo
družstvo HKM ZVOLEN, Dolnokubínčania skončili na predposlednej priečke. Dôležitejšie
ako umiestnenie sú však skúsenosti, ktoré mladí hráči nazbierali počas zápasov.
Počas prvej aprílovej soboty sa mladé triatlonistky zúčastnili jubilejnej 25. Veľkej ceny
Nových Zámkov. Štyri mladé pretekárky z Triatlon team Dolný Kubín vzorne
reprezentovali mesto Dolný Kubín, keď z 30 štartov vyplávali až 16 medailí - 6 zlatých, 5
strieborných a 5 bronzových, čím sa v silnej konkurencii 33 klubov Slovenska a Maďarska
zaradili na krásne 9. miesto v medailovej štatistike.
Najlepšou Dolnokubínčankou sa stala Nina Hodoňová so ziskom piatich zlatých a dvoch
strieborných medailí, Karolína Salcerová vybojovala jednu zlatú, tri strieborné a jednu
bronzovú, Šárka Majdová tri bronzové a Kristína Krivdová jednu bronzovú medailu.
Výsledky: 1.miesta Nina Hodoňová 100 m znak 1:14,77, 50 m voľný spôsob 31,56, 200 m
znak 2:38,59, 100 m voľný spôsob 1:09,33 a 400 m polohové preteky 5:56,39, Karolína
Salcerová 200 m znak 2:44,10, 2.miesta Karolína Salcerová 200 m voľný spôsob 2:25,92,
50 m znak 35,02 a 400 m polohové preteky 5:51,13, Nina Hodoňová 200 m voľný spôsob
2:26,37 a 50 m znak 36,57, 3.miesta Šárka Majdová 50 m znak 37,79, 200 m znak 2:51,11
a 400 m polohové preteky 6:03,86, Kristína Krivdová 100 m motýlik 1:24,46 a Karolína
Salcerová 100 m voľný spôsob 1:06,75.
Dňa 2. apríla 2016 sa dolnokubínski dorastenci predstavili v prvom kole ligy dorastencov
vo vzpieraní v Košiciach. V skupine východ naši dorastenci predviedli tímový výkon a
obsadili 2. priečku ziskom 880 bodov, čo im stačilo na 4. miesto v celoslovenskej tabuľke.
Ťahúňom družstva bol Dominik Chovanec. Vynikajúco ho doplnili Rastislav Zahradník a
Lukáš Fiala, ktorí zaznamenali výrazný výkonnostný progres oproti minulej sezóne.
Posledný člen družstva, vekom ešte starší žiak Marián Bobček, sa po dlhšom tréningovom
výpadku z dôvodu zranenia úspešne vracia do súťažného kolotoča.
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Estrádna sála MsKS sa v nedeľu 3. apríla zmenila na centrum šachového zápolenia, keď sa
tu konalo záverečné kolo IV. ligy C12 v praktickom šachu a následne aj Blitz turnaj pre
účastníkov kola. Zišlo sa tu celkom 12 klubov.
Na prvom mieste skončil Športový klub mesta Liptovský Hrádok, na druhom ŠK Liptovská
Ondrašová. Dolný Kubín sa umiestnil na 3. mieste.
Dolnokubínsky šachový klub má celkom 26 zanietených šachistov. Najstarší hráč má 80
rokov a najmladší 17. Klub hrá tri súťaže, druhú, tretiu a štvrtú slovenskú ligu.
V sobotu basketbalisti, ešte stále bez svojho kapitána, odohrali 2. apríla ďalší náročný
zápas, tentokrát u lídra tabuľky v Krompachoch. Žiaľ, domáci zvládli tento zápas lepšie.
BKM DASTET Krompachy - BK Dolny Kubin 71:62
Najviac bodov za Dolný Kubín: Sluka 19, Škorupa 10
Cez víkend, 9. a 10. apríla, sa v Dolnom Kubíne zišli vodní slalomári zo Slovenska i
zahraničia. Sezónu na Geceli otvorilo 1. a 2. kolo Slovenského pohára v slalome, 3. kolo
Slovenského pohára v zjazde a šprinte a 2. nominačné preteky v zjazde a šprinte.
Darilo sa domácim pretekárom Športového klubu polície Dolný Kubín, keď v 1. kole
Slovenského pohára v slalome v kategórii K1 obsadila Soňa Stanovská 5. miesto časom
118,98 sek., Jakub Stanovský 4. miesto časom 103,48 sek. a Samuel Stanovský 8. miesto za
104,77 sek. V kategórii C1 Soňa Stanovská zvíťazila časom 122,08 sek. V 2. kole
Slovenského pohára v slalome Soňa Stanovská obsadila v kategórii K1 4. miesto časom
111,96 sek., medzi mužmi v K1 Ľubomír Janček skončil siedmy časom 97,75 sek., Jozef
Adamec ôsmy časom 101,73 sek. a Jakub Stanovský desiaty časom 103,37 sek. V kategórii
C1 žien skončila Soňa Stanovská druhá časom 122,74 sek.
Basketbalisti si zaknihovali ďalšie víťazstvo. Opäť potvrdili svoje kvality a z víkendového
domáceho zápasu sa tešili zo stálej domácej neporaziteľnosti. V sobotu 9. apríla privítali
na palubovke športovej haly Gymnázia P. O. Hviezdoslava družstvo MMBK Sabinov, ktoré
porazili s prehľadom 87:55.
Najviac bodov za Dolný Kubín: Uhričík 21, Bačič 19, Pšenák 15, Sluka 11, Majher 10
V sobotu 9. apríla 2016 sa v Družstevnej pri Hornáde uskutočnilo druhé kolo ligy mladších
žiakov vo vzpieraní, ktorého sa zúčastnili aj mládežníci dolnokubínskeho WLC. Spomedzi
12 družstiev obsadili ziskom 1041 bodov 6. priečku a celkovo po dvoch kolách zakotvili
na 7. mieste so ziskom 1879 bodov. Družstvo mladších žiakov tvorili Roman Benka, bratia
Timotej a Mariánom Kázikovci a novicka v zostave Frederika Stuchlá.
Hokejová sezóna je ukončená. Teraz nastal krátky čas na oddych ale i zhodnotenie a
ocenenie hráčov za ich výkony. Mestský hokejový klub poďakoval aj ľuďom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj klubu či samotným trénerom za vedenie hráčov.
Oceňovanie sa konalo v piatok 15. apríla v telocvični ZŠ Martina Kukučína.
Mestský hokejový klub má za ostatnú sezónu na svojom konte mnoho víťazných stretnutí.
V jeho réžii sa v Dolnom Kubíne konal aj medzinárodný hokejový turnaj ORAVA SKIPARK
184

CUP či turnaj AUTOCAR CUP. Víziou klubu je naďalej vychovávať mladých hokejistov. Už
teraz sa tak môže pochváliť množstvom úspešných hráčov, ktorí reprezentujú našu
krajinu.
V sobotu 16. apríla 2016 osem plavcov MPK DK zabojovalo a otestovalo svoje fyzické i
psychické schopnosti na jarných majstrovstvách stredoslovenskej oblasti v Žiline v troch
najdlhších plaveckých disciplínach: 400, 800 a 1500 metrov voľný spôsob. Vzhľadom k
svojej dĺžke tieto disciplíny nie sú veľmi obľúbené, no sú dôležitou súčasťou prípravy na
blížiace sa júnové majstrovstvá SR. V konkurencii plavcov z dvanástich stredoslovenských
klubov si dolnokubínčania vyplávali tieto najlepšie umiestnenia: 400 m voľný spôsob 2.
miesta Patrícia Štubendeková, Filip Lizák, Milan Záhora, 800 m voľný spôsob 2. miesta
Filip Lizák, Milan Záhora a 3. miesto Kristína Moskaľová, 1500 m voľný spôsob 2. miesto
Lucia Sučáková a 3. miesto Kristína Moskaľová.
V sobotu odohrali basketbalisti Dolného Kubína ďalší zápas, tentoraz Humennom.
1. BK Humenné – BK Dolný Kubín 63:79 (12:28, 18:14, 12:24, 21:13)
Najviac bodov Dolného Kubína: Majher 15, Uhričík 13, Madzgoň a Škorupa po 12
V sobotu 16.4.2016 sa v Turčianskych Tepliciach konali premiérové majstrovstvá
Slovenskej republiky žiakov v akvatlone. Preteky boli zároveň súčasťou 6. ročníka
Hornoturčianskeho akvatlonu. Z dolnokubínskeho Triatlon teamu sa preteku z dôvodu
choroby zúčastnili len dve mladšie žiačky a sedem pretekárok z MPK DK. Karolína
Salcerová vybojovala v kategórii mladších žiačok na svojich prvých akvatlonových
pretekoch, ktoré pozostávali z plávania na 200 m a behu na 1 000 m titul majsterky SR
časom 7:04,30 min., druhá skončila Margaréta Mesárošová z MPK DK a ôsma Šárka
Majdová z Triatlon tímu DK. V kategórii starších žiačok skončila Líza Hazuchová z MPK DK
tretia a v kategórii Nádejí Margaréta Moskaľová a Bibiana Snováková z MPK DK obsadili
prvé dve miesta.
Ceny víťazom odovzdávala slovenská bežecká reprezentantka Lucia Klocová, ktorá sa už
pripravuje na olympiádu do brazílskeho Rio de Janeiro.
Počas predposledného aprílového víkendu cestovali dve mladšie pretekárky z Triatlon
teamu Dolný Kubín do Košíc, kde sa uskutočnilo 2. kolo FPD Slovenského pohára žiakov v
plávaní.
Dolnokubínčanky veľmi úspešne bojovali v konkurencii 288 plavcov z 31 klubov
Slovenska, keď Nina Hodoňová vyplávala dve druhé a tri tretie umiestnenia a Šárka
Majdová získala štyri štvrté miesta.
Najlepšie umiestnenia: 2. miesta Nina Hodoňová 200 m voľný spôsob 2:26,58 a 200 m
znak 2:43,50, 3. miesta Nina Hodoňová 100 m znak 1:18,13, 400 m voľný spôsob 5:12,45 a
100 m voľný spôsob 1:08,08.
Predposledný aprílový víkend privítal v dolnokubínsky Aquarelax viac ako 320 plavcov
z 37 plaveckých klubov nielen zo Slovenska, ale aj zo susedného Česka a Rakúska. Napriek
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tomu, že sa v rovnakom termíne konal Slovenský pohár FPD žiakov, prihlásilo sa na
tradičný „Žinčicový míting“ viac ako 600 plavcov, z ktorých veľkú časť museli
organizátori odmietnuť.
Dolnokubínsky plavecký klub MPK DK reprezentovalo spolu 16 pretekárov, ktorí sa
svojimi výkonmi zaslúžili o pekné 4. miesto v celkovom hodnotení spomedzi všetkých
zúčastnených klubov. Najviac sa darilo najmladším plavcom Jánovi Katreniakovi a
Margaréte Moskaľovej, ktorí si vyplávali viacero medailí, ale úspešne sa prezentovali aj
bronzové staršie plavkyne Kristína Foltínová a Martina Mesárošová a štafeta dievčat.
Najlepšie výsledky plavcov MPK DK: 1. miesta Ján Katreniak 50 m znak 43,17 s, 200 m
znak 3:23,33 s a 100 m motýlik 1:49,08 s, Margaréta Moskaľová 400 m voľný spôsob
6:52,67 s, 2. miesta Margaréta Moskaľová 200 m znak 3:20,06 s a 200 m polohové preteky
3:27,95 s a 3. miesta Ján Katreniak 200 m voľný spôsob 3:15,65 s a 400 m voľný spôsob
6:45,25 s, Margaréta Moskaľová 200 m prsia 3:52,50 s, Kristína Foltínová 200 m motýlik
3:28,67 s, Martina Mesárošová 200 m prsia 2:58,14 s a štafeta dievčat Hazuchová,
Moskaľová, Kecerová, Mjartanová 4x50 voľný spôsob 2:17,36 s.
V sobotu 23.4.2016 sa na futbalovom štadióne MUDr. Ivana Chodáka uskutočnil
medzinárodný futbalový turnaj žiakov U10 O pohár mesta Dolný Kubín. Turnaj
zorganizovalo združenie Dynamovček MFK Dolný Kubín v spolupráci s mestom Dolný
Kubín, zúčastnilo sa ho 6 slovenských a dve poľské mužstvá: UKS Lisek Milówka a
partnerské MKS Limanowa. Výborne si počínali žiaci domáceho mužstva MFK Dolný
Kubín, ktorí prehrali až vo finále so Spartakom Trnava.
Konečné poradie: 1. Spartak Trnava, 2. MFK Dolný Kubín, 3. MFK Ružomberok, 4. MKS
Limanowa, 5. MŠK Žilina, 6. ŽPŠ Podbrezová, 7. UKS Lisek Milówka, 8. Juventus Žilina
Najlepším strelcom turnaja sa stal Gabriel Kudla z MFK Dolný Kubín.
V sobotu 23. apríla absolvovali domáci basketbalisti dohrávku 16. kola proti Michalovciam
a prvýkrát po dvoch sezónach utrpeli domácu prehru. Michalovce však vyhrali zaslúžene.
BK Dolný Kubín – 1. BKD Michalovce 52:68 (12:19, 12:15, 11:17, 17:17)
Najviac bodov za Dolný Kubín: Škorupa 16
V dňoch 30.4. a 01.5.2016 sa mladé triatlonistky z Triatlon teamu Dolný Kubín zúčastnili
6. ročníka plaveckých pretekov Veľká cena Liptova v Liptovskom Mikuláši.
Z mladších žiačok bola najúspešnejšia Nina Hodoňová so ziskom šiestich zlatých medailí,
Šárka Majdová pridala tri druhé a jedno tretie miesto a Kristína Krivdová jedno tretie
miesto.
Staršia žiačka Karolína Salcerová celkovo získala šesť medailí - dve zlaté, jednu striebornú
a tri bronzové.
V celkovom medailovom hodnotení sa Nina Hodoňová umiestnila na 2.a Karolína
Salcerová na 15. mieste z 300 plavcov z 29 klubov Slovenska.
V medailovej štatistike klubov sa mladšie dievčatá umiestnili vo svojej B-kategórii na
prvom mieste a staršie žiačky v osobe Karolíny Salcerovej obsadili tretie miesto.
Najlepšie výsledky: 1. miesta Nina Hodoňová 50 m voľný spôsob 30,97, 50 m znak 35,27,
200 m voľný spôsob 2:23,54, 100 m voľný spôsob 1:06,22, 100 m znak 1:15,50 a 100 m
polohové preteky 1:17,14, Karolína Salcerová 50 m motýlik 35,72 a 100 m polohové
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preteky 1:17,15, 2.miesta Šárka Majdová 100 m prsia 1:29,09, 50 m prsia 41,68 a 100 m
znak 1:17,23 a Karolína Salcerová 200 m voľný spôsob 2:25,28 a 3.miesta Karolína
Salcerová 50 m znak 35,58, 100 m voľný spôsob 1:07,43 a 100 m znak 1:18,17, Šárka
Majdová 50 m znak 36,42 a Kristína Krivdová 100 m motýlik 1:22,10.
Prvý májový týždeň v Dolnom Kubíne patrí už tradične volejbalovému turnaju KUB CUP.
13. ročník v dňoch 29. apríla až 1. mája hostil 36 tímov z celého Slovenska. Trojdňové
športové podujatie je výsledkom štvormesačnej intenzívnej práce. Na organizácii sa
podieľalo celkom 80 dobrovoľníkov. Mottom ročníka bolo: Viac než len volejbal. Pre
hráčov bola okrem skvelej atmosféry pripravená aj masáž a kaviareň. Vyzbieraný
dobrovoľný príspevok poputuje na výstavbu nového multifunkčného ihriska u sestier
saleziánok na Jánoškovej ulici. Turnaj KUB CUP spoluorganizujú práve sestry saleziánky
a podujatie sa koná na počesť Márie Dominiky Mazzarelovej, zakladateľky ich inštitútu.
V sobotu 7. mája sa mladí vzpierači WLC Elkop Dolný Kubín predstavili na majstrovstvách
Slovenska v Košiciach a Terézia Sasaráková v Brne v druhom kole ČEZ ligy žien.
Organizátori pripravili v Košiciach pre 47 vybraných mladších žiakov z celého Slovenska
vynikajúcu súťaž, v ktorej sa nestratili ani naši pretekári. Prvá sa predstavila Frederika
Stuchlá, ktorá v kategórii do 44 kg obsadila výkonom 180 bodov v štvorboji pekné tretie
miesto. Frederika absolvovala len druhú súťaž, pričom so vzpieraním sa stále len
zoznamuje. Ostrieľaný Roman Benka sa predstavil v kategórií do 50 kg, kde ziskom 223
bodov obsadil druhú priečku. V najobsadenejšej kategórií nad 56 kg sa odohral
„bratovražedný súboj“ bratov Kázikovcov. Nakoniec však obidvaja skončili na stupňoch
víťazov, Marián skončil ziskom 268 bodov na druhej a Timotej s 256 bodmi na tretej
priečke. Žiacky štvorboj pozostáva z trojskoku z miesta, hodu plnou loptou, súpažného
trhu a súpažného nadhodu tak, že ku bodom z prvých dvoch disciplín sa pripočíta
hmotnosť vzoprenej činky a body za technické prevedenie pokusu, pridelené rozhodcami
v stupnici od 1 po 5.
Terézia Sasaráková sa predstavila v Brne na druhom kole ČEZ ligy žien v drese Ostravy. Aj
napriek menším zdravotným problémom si poradila v trhu so 67 kg a v nadhode s 87 kg
činkou, čím pomohla 212 bodmi k opätovnému návratu Ostravy na čelo 16 člennej
tabuľky.
Mladé triatlonistky v Žiline 14. a 15. mája bojovali o Stredoslovenské oblastné tituly v
plávaní v dlhom 50-metrovom bazéne. Dolnokubínčanky sa s konkurenciou viac ako 330
plavcov zo 16 klubov popasovali veľmi úspešne, keď si počas dvoch náročných poldní
vyplávali päť majstrovských titulov a spolu až 17 medailových umiestnení. Po dve zlaté
medaily získali Šárka Majdová a Karolína Salcerová, piatu pridala Nina Hodoňová. O
strieborné sa zaslúžili Nina Hodoňová a Kristína Krivdová, bronzové získali všetky štyri
triatlonistky.
Umiestnenia: 1.miesta Šárka Majdová 200 m prsia 3:11,25 a 400 m polohové preteky
6:18,48, Karolína Salcerová 200 m voľný spôsob 2:35,02 a 200 m polohové preteky
2:49,64 a Nina Hodoňová 200 m znak 2:42,09. 2.miesta Nina Hodoňová 50 m znak 36,21,
100 m voľný spôsob 1:08,44, 200 m voľný spôsob 2:27,31 a 100 m znak 1:17,80 a Kristína
Krivdová 400 m polohové preteky 6:21,12 a 200 m motýlik 3:12,59, 3.miesta Šárka
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Majdová 100 m prsia 1:36,50, 200 m polohové preteky 3:02,30, 100 m znak 1:21,83 a 100
m motýlik 1:23,88, Karolína Salcerová 200 m prsia 3:10,11 a Nina Hodoňová 50 m voľný
spôsob 31,78.
V dňoch 14.-15.5.2016 sa Krompachoch odohralo final four druhej basketbalovej ligy. Naši
basketbalisti neobhájili tretie miesto. V sobotu v semifinále podľahli Michalovciam
a v nedeľu v súboji o tretie miesto Rožňave.
Výsledky BK Dolný Kubín:
1. BK Michalovce - BK Dolný Kubín 68:52
Najviac bodov za Dolný Kubín: Škorupa 13, Uhričík 11
O tretie miesto:
ŠPD Rožňava - BK Dolný Kubín 57:51
Najviac bodov za Dolný Kubín: Pšenák 15, Uhričík 13
Finále:
Dastet Krompachy - 1. BK Michalovce 88:58
Konečné poradie:
1. BKM DASTET Krompachy
2. 1.BK D Michalovce
3. BK ŠPD Rožňava
4. BK Dolný Kubín
Cez víkend 14. a 15. mája vo všetkých kútoch sveta prebiehali akcie na propagáciu a
podporu atletiky. Do Svetového dňa atletiky sa súťažou v hode kladivom zapojil aj Dolný
Kubín. V našom meste podujatie podporilo 13 pretekárov, z toho 8 bolo z domáceho
klubu. Súťažilo sa v kategóriách žiakov, dorastu, juniorov a veteránov. Aj napriek zlým
poveternostným podmienkam sa Dolnokubínčanom podarilo vytvoriť 6 osobných
rekordov. Akcia bola zároveň 5. ročníkom Memoriálu Romana Hrubca.
Mestský klub vzpierania Košice pripravil v sobotu, 22. mája, opäť vynikajúcu súťaž.
Tentokrát Majstrovstvá Slovenska starších žiakov, žiačok, dorastencov a dorasteniek.
Medzi 65 vybranými pretekármi boli aj štyria Dolnokubínčania: Marián Bobček v kategórií
starších žiakov do 62 kg obsadil v dvojboji druhú priečku výkonom 106 kg, Sebastián Záň
bol piaty v kategórií starších žiakov do 69 kg výsledkom 95 kg, dorastenec Rastislav
Zahradník dosiahol osobné maximá v kategórií do 77 kg a výkonom 182 kg skončil o jeden
kilogram na štvrtej priečke. Najlepšie sa umiestnil dorastenec Dominik Chovanec, bojujúci
v kategórií do 85 kg, keď o 2 kg porazil súpera z Nového Mesta nad Váhom.
Posledný májový víkend bol pre triatlonistov generálkou pred slovenskými
majstrovskými súťažami, keď sa zúčastnili na 21. Cene Popradu v plávaní, ktorých sa
zúčastnilo takmer 500 plavcov z 52 klubov zo Slovenska i zahraničia. Naše mladé
triatlonové nádeje sa medzi touto konkurenciou na Spiši vôbec nestratili, dokonca
priniesli až päť pódiových umiestnení, o ktoré sa postarala medzi mladšími žiačkami Nina
Hodoňová. Ale ani ďalšie mladšie žiačky - Kristína Krivdová a Šárka Majdová - sa nedali
zahanbiť a vyplávali si krásne umiestnenia v prvej desiatke.
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Umiestnenia: 1. miesta Nina Hodoňová 200 m znak 2:41,34 a 100 m znak 1:16,05, 2.
miesta Nina Hodoňová 200 m voľný spôsob 2:28,42, 400 m polohové preteky 5:57,98 a
400 m voľný spôsob 5:15,01.
V sobotu 28. mája sa v Banskej Bystrici konal národný šampionát vo vzpieraní mužov,
juniorov a žien, na ktorom nechýbali členovia WLC Dolný Kubín. Majsterkami Slovenska
pre rok 2016 sa stali Marta Žiarová Žofčáková v kategórii do 58 kg výkonom 55 kg v trhu a
65 kg v nadhode a Terézia Sasaráková v kategórii do 63 kg výkonom 68 kg v trhu a 88 kg v
nadhode. U mužov sa najviac darilo Miroslavovi Janíčkovi, ktorý zvíťazil v kategórií do 77
kg, v tej istej hmotnostnej kategórií skončil Dominik Chovanec na 5. mieste. V hmotnostnej
kategórií do 85 kg obsadil Tomáš Chovanec 5. miesto a v kategórií do 69 kg bol Peter
Janíček druhý. Z juniorov sa predstavil len Dominik Chovanec, ktorý skončil na 3. mieste.
Šampionátu sa zúčastnili aj Miroslav Dauda a Michal Pokusa, ktorým sa však nevydaril
základ v trhu a ďalej v súťaži nepokračovali.
Popri MSR sa konalo aj druhé kolo extraligy mužov. Dolnokubínčania tentokrát skončili
druhí, ale v súčte oboch kôl si držia priebežné prvé miesto, a tak znova privedú do
Dolného Kubína finále extraligy.
V sobotu 28. mája sa vo Vyšnom Kubíne zišli športovci z celého Slovenska ale z i Poľska,
Čiech, Maďarska a Srbska na 7. ročníku Behu do Choča. Športovci mali pred sebou
náročnú, 6,5 kilometra dlhú trať, s prevýšením 1091 m. Absolútne najlepší čas, 45:46 min.
dosiahol Jozef Hlavčo z tímu DYNAFIT. Súčasťou podujatia bol i detský beh. Beh do Choča
je memoriálom Joža Čajku, ktorý zahynul ako 24 ročný po páde z Ostrého Roháča v
decembri 2009.
Dolnokubínski squashisti sú v prvej lige! Hráči z klubu Squash Dolný Kubín sa v sezóne
2015/2016 prihlásili do druhej ligy a vďaka dobrým výkonom si vybojovali aj postup do
vyššej súťaže. Vo finále sa v posledný aprílový víkend v Bratislave stretli s domácim
tímom No Stroke. O víťazovi rozhodol jeden vyhratý set naviac.
Slovenský zväz biatlonu vyhlásil v pondelok 6. júna v našom meste Kráľovnú biatlonovej
stopy za sezónu 2015/2016. Ocenenie premiérovo získala členka VŠC Dukla Banská
Bystrica Paulína Fialková. Cena jej putovala do rúk za dve strieborné medaily na
majstrovstvách Európy 2016 v ruskom Ťumeni v behu s hromadným štartom a v
miešaných štafetách s Janou Gerekovou, Matejom Kazárom a Martinom Otčenášom, ale aj
za dve umiestnenia v prvej desiatke na podujatiach Svetového pohára v nemeckom
Ruhpoldingu, kde sa umiestnila na 6. mieste v stíhačke a na 7. priečke na vytrvalostnej
trati.
Pred samotným galavečerom sa konala autogramiáda, na ktorej sa zúčasnila aj Anastasia
Kuzminová, Paulína Fialková, Jana Gereková, Matej Kazár a Martin Otčenáš.
Prvým triatlonom na Slovensku v roku 2016 bol Pressburg Triathlon 2016 ktorý
organizovala Slovenská Triatlonová Akadémia Bratislava. Uskutočnil sa v bratislavskej
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mestskej časti Petržalka 4. júna 2016. Preteky boli zároveň aj súčasťou Slovenského
pohára Triatlonovej únie. Pretekárky dolnokubínskeho klubu MPK DK sa ani na tomto
preteku nestratili a vďaka výkonom ktoré dosiahli, posunuli svoj plavecký klub v rámci
hodnotenia Slovenského Pohára na výborné štvrté miesto z 25 súťažných klubov. Ako aj
na predošlých podujatiach, najlepšie umiestnenie v rámci klubu dosiahla Martina
Mesárošová bronzovým umiestnením v kategórii mladších žiačok (200m plávanie, 6 km
bicykel, 1,5 km beh) časom 00:18:18.4.
Plavci z tridsiatich ôsmich slovenských plaveckých klubov sa v dňoch 3.-5. júna 2016
stretli na košickej plavárni na Letných majstrovstvách SR najmladších žiakov. Mestský
plavecký klub Dolný Kubín reprezentovali Margarétka Moskaľová, Bibianka Snováková,
Kristínka Ščerbíková a Janko Katreniak. V silnej konkurencii sa najviac sa darilo
Margarétke, ktorá vybojovala sedem strieborných umiestnení: 400 m voľný spôsob
6:47.89, 50 m znak 45.56, 100 m znak 1:37.23, 200 m znak 3:24.7, 200 m prsia 3:51.00, 50
m motýlik 43.99 a 100 m motýlik 1:38.00.
V piatok 10. júna sa na zimnom štadióne konal už 7. ročník 12 hodinového in-line
maratónu, ktorý odštartovali úspešní športovci nášho mesta. Vystriedali ich žiaci
základných škôl, ale i deti zo Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným
postihnutím. Nechýbali ani športové kluby, či zástupcovia mestského úradu i mestskej
polície. Priestor zajazdiť si dostala i široká verejnosť.
Výsledky:
Najmladší účastník: Aďo Košťál
Najstarší účastník: Ing. Peter Poracký
Najrýchlejší muž do 50 rokov.: Denis Plichta
Najrýchlejší muž nad 50 rokov: Eduard Grácik
Najpočetnejšia škola: ZŠ M. Kukučína
Najpočetnejšia rodina: rodina Žáčiková
Najpočetnejšia firma: Kajometal
Cena sympatie: Michaela Vicáňová a Petra Zagátová
Najväčší vytrvalec: Denis Plichta
Najväčšia vytrvalkyňa: Dominika Žáčiková.
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Letné Majstrovstvá SR starších žiakov v plávaní, ktoré sa konali v dňoch 10. - 12. júna na
otvorenom 50-metrovom bazéne s termálnou vodou na Štúrovskom Vadaši, boli pre
Triatlon team Dolný Kubín úspešné. Historicky prvú medailu, striebornú, si vyplávala na
400 m polohové preteky Karolína Salcerová.
V Štúrove sa zišlo 242 plavcov a plavkýň vo veku 13 a 14 rokov z 50 klubov. Karolína
súťažila v deviatich disciplínach, pričom v šiestich z nich sa umiestnila do desiateho
miesta: 2. miesto 400 m polohové preteky 5:42,01, 7. miesto 200 polohové preteky
2:45,13, 9. miesta 100 m znak 1:18,19, 100 m prsia 1:27,14 a 200 m voľný spôsob 2:26,62.
V sobotu 11.6. 2016 sa v Dvoroch nad Žitavou uskutočnili triatlonové Majstrovstvá
Slovenskej republiky žiakov, ktoré boli pre kategóriu starších žiakov zároveň aj
kvalifikáciou na Preteky olympijských nádejí. Dolnokubínsky oddiel vďaka výsledkom
svojich pretekárok potvrdil pozíciu štvrtého najlepšieho klubu v rámci Triatlonovej Únie
Slovenska. V kategórií mladších žiačok opäť zažiarila Martina Mesárošová a v kategórií
starších žiačok Líza Hazuchová, keď obidve získali bronzové medaily. Líza sa týmto
výkonom zároveň kvalifikovala na Preteky olympijských nádejí, ktoré sa uskutočnia v
polovici júla v maďarskom Balassagyarmate.
Výsledky: kategória mladšie žiačky (175 m plávanie, 7 km bicyklovanie, 1,25 km beh) 3.
miesto Martina Mesárošová, cieľový čas 00:18:58.4, kategória staršie žiačky (350m
plávanie, 10 km bicyklovanie, 2,5 km beh) 3. miesto Líza Hazuchová, cieľový čas
00:35:16.6
Dolnokubínski atléti Katarína Marettová, Peter Sládek, Jaroslav Lupák a Jozef Osadský
reprezentovali mesto na Majstrovstvách Slovenska v atletike veteránov, ktoré sa konali v
Nitre v nedeľu 12. júna. Domov priniesli celkom 7 medailí. Peter Sládek vybojoval zlato v
skoku do výšky s prepočítaným výkonom 203 cm a dve striebra v behu na 100 m cez
prekážky s časom 16,01 sek. a v hode diskom prepočítaným výkonom 42,93 m.
Katarína Marettová získala zlato v hode oštepom za prepočítaný výkon 40,39 m a striebro
za hod kladivom výkonom 44,03 m. Striebornú medailu si odniesol aj Jaroslav Lupák za
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hod kladivom s prepočítaným výkonom 47,08 a bronz získal Jozef Osadský tiež v hode
kladivom za výkon 46,25 m.
Na zasadnutí výkonného výboru MFK Dolný Kubín dňa 13. júna bolo schválené
prihlásenie mužstva dospelých do IV. ligy, skupina Sever. Klub v ňom bude pôsobiť pod
názvom MFK Dynamo Dolný Kubín. Dorast bol prihlásený do III. ligy, skupina Sever a
žiacke tímy ostávajú v II. lige, skupina Sever. Prípravky (U9, U10 a U11) budú od
nasledujúcej sezóny pôsobiť v Krajskej lige prípravok a budú hájiť farby klubu aj v
Oravskej futbalovej lige.
V nedeľu 19.6.2016 sa konalo ďalšie kolo preteku Slovenského pohára v triatlone.
Pretekári sa tentoraz stretli na východe Slovenska, v obci Bukovec neďaleko Košíc.
Náročnosť terénu neprekvapil dievčatá z Mestského plaveckého klubu Dolný Kubín,
úspešne sa s ním popasovali a vďaka bodom, ktoré spolu získali, posunuli svoj klub na
výborné tretie miesto v rámci klubov Slovenskej triatlonovej únie. Tentokrát sa Martina
Mesárošová umiestnila na prvom mieste a do zbierky jej právom pribudla zlatá medaila.
Kategória mladšie žiačky (200 m plávanie, 6 km bicyklovanie, 1,5 km beh) 1. miesto
Martina Mesárošová výsledný čas 00:28:08.
V stredu 22.6.2016 sa uskutočnil v areali zimného štadióna Beh olympijského dňa.
Podujatie zorganizoval Olympijský klub Orava v spolupráci s Mestom Dolný Kubín. Do
podujatia sa zapojilo 300 žiakov zo ZŠ J. Matúšku, ktorí si nielenže odbehli na trávnatej
ploche za zimným štadiónom svoju trať, ale vo vnútri štadióna sa mohli zapojiť do
rôznych atletických disciplín a zistiť svoje športové predpoklady. Podujatie bolo zároveň
sučasťou Štafety Rio 2016, zmyslom ktorej je propagácia bližiacej sa XXXI. olympiady v
Rio de Janeiro. Žiaci odchádzali nielen so športovými zážitkami, ale každý žiak si odniesol
aj darčeky a upomienkové predmety s olympijskou tématikou.
V piatok 24.6.2016 športové centrum Maximus Gym zorganizovalo na zimnom štadióne v
spolupráci s mestom Dolný Kubín a Olympijským klubom Orava 2. ročník podujatia
„Benefičné angličáky“. Do podujatia sa zapojili všetky vekové kategórie občanov. Cieľom
podujatia je v priebehu hodiny odcvičiť čo najviac cvikov zvaných „angličák", pričom za
každy vykonaný cvik Maximus Gym odovzdá 1 cent pre rehabilitačné oddelenie
nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne.Tohto roku odcvičili účastníci 15 000
angličákov, a tak prispeli sumou 150,- EUR. Kedźe Maximus Gym prispel prostredníctvo
svojich sponzorov navyše sumou 300,- EUR, rehabilitačné oddelenie nemocnice obdrží
sumu 450,- EUR.
Vo štvrtok sa na radnici stretli mladí florbalisti s primátorom, ktorý im poďakoval za
vzornú reprezentáciu mesta Dolný Kubín v športových súťažiach na Slovensku. Žatva 90
si na svoje konto pripísala významné ocenenia. Florbalisti získali 3. miesto na
Majstrovstvách Slovenska mladších žiakov a 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska
mladšej prípravky.
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Ďalšie kolo preteku Slovenského pohára v triatlone sa tentoraz konalo v Ďanovej ako 14.
ročník Turčianskeho amatérskeho triatlonu. V sobotu 25.06.2016 sa tu zišli pretekári z
celého Slovenska, aby si navzájom zmerali sily. Za dolnokubínsky mestský plavecký klub
sa zúčastnili tri pretekárky, ktoré získali dve pódiové umiestnenia ako aj cenné body v
rámci pohára STÚ.
Kategória mladšie žiačky (300 m plávanie, 8 km bicykel, 2 km beh) 2. miesto Martina
Mesárošová cieľový čas 00:32:37
Kategória staršie žiačky (rovnaká trať) 3. miesto Líza Hazuchová cieľový čas 00:32:05.
Na druhý deň 26.6.2016, sa v domácom dolnokubínskom prostredí – na Geceli, konali
Majstrovstvá Slovenska v kros duatlone, známe ako Oravský Duatlon. Tu zas MPK DK
úspešne reprezentovala pretekárka Zuzana Páleniková, ktorá sa v kategórii žien
umiestnila na výbornom treťom mieste. Kvôli nepriaznivým poveternostným
podmienkam bola cyklistická časť preteku skrátená na polovičnú vzdialenosť.
Kategória ženy (8 km beh, 12,5 km bicykel, 4 km beh) 3. miesto Zuzana Páleniková cieľový
čas 02:05:36.
Ing. Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu mestského úradu v
Dolnom Kubíne, ocenil najlepších účastníkov celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli
2016" za mesto Dolný Kubín. Do kampane sa zapojilo 95 zamestnancov tunajších firiem a
inštitúcií, ktorí vytvorili 27 tímov. V priebehu mesiaca máj spolu pri dochádzke do
zamestnania najazdili 10 231 km. Medziročne narástli všetky ukazovatele 2 až 3-násobne
(v roku 2015 sa súťaže zúčastnilo 35 jednotlivcov v 11 tímoch, pričom najazdili 3 133
km).
Všetci ocenení sú zamestnancami firmy Miba Sinter Slovakia, s.r.o.:
najväčšia najazdená vzdialenosť - jednotlivec: Stanislav Drbiak 390 km,
najväčšia najazdená vzdialenosť - tím: Miba_Kettenrad_Orava (pp. Kapitánová, Drbiak,
Kubala a Záhumenská) 830 km,
najväčší počet jázd - jednotlivec: Pavol Bakala 50 jázd,
najväčší počet jázd - tím: rozeta Kňažia (pp. Ondrej, Bakalo, Hojo a Habek) 194 jázd.
Prítomní sa zhodli na tom, že samospráva a zamestnávatelia musia vytvárať podmienky
pre tento ekologický spôsob dochádzania do zamestnania napríklad výstavbou cyklotrás
alebo budovaním priestorov pre odkladanie bicyklov.
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Posledný júnový víkend sa plavci z MPK Dolný Kubín zúčastnili medzinárodného
plaveckého preteku v Rakúskom meste Kapfenberg. Sedem plavcov malo možnosť
vyskúšať si pretekanie v zahraničnom prostredí, ako aj pomerať si svoje sily s
maďarskými a rakúskymi pretekármi. Na tomto podujatí sa stretlo spolu 16 plaveckých
klubov, medzi ktorými nechýbali plavci z Grazu, Salzburgu a Gyoru. Aj napriek silnej
konkurencii sa zverencom MPK Dolný Kubín podarilo vybojovať dve pódiové
umiestnenia, a to najmladším pretekárom M. Moskáľovej a J.Katreniakovi. Obidvaja sa
umiestnili na treťom mieste v plaveckej disciplíne znak.
Najlepšie umiestnenia MPK Dolný Kubín: 3. miesto Margaréta Moskáľová 50 m znak
00:45.30 a Ján Katreniak 50 m znak 00:44.73.
Počas posledného júnového víkendu vyvrcholili letné Majstrovstvá SR v plávaní súťažou
mladších žiakov a žiačok. Na Bratislavských Pasienkoch sa zišlo spolu 258 plavcov zo 49
klubov, aby bojovali o posledné majstrovské tituly v letnej sezóne. Nechýbali medzi nimi
ani tri plavkyne Triatlon teamu Dolný Kubín, dievčatá potvrdili, že právom patria medzi
slovenskú plaveckú elitu. Nina Hodoňová získala jednu striebornú a päť bronzových
medailí a zároveň splnila limit na zaradenie do útvaru talentovanej mládeže.
Umiestnenia Niny Hodoňovej: 2. miesto 200 m voľný spôsob 2:25,49 a 3. miesta 400 m
voľný spôsob 5:07,79, 100 m znak 1:15,39, 100 m voľný spôsob 1:06,94, 200 m znak
2:37,16 a 800 m voľný spôsob 10:40,27.
Dolný Kubín sa cez víkend stal dejiskom hokejbalového turnaja. Trojdňový Orava cup
hostil 15 tímov z celého Slovenska i z Českej republiky. Naše mesto reprezentovali dve
družstvá: Warriors Team a HC Draci. Víťazstvo si odnieslo mužstvo HBC „mladá krev“
Pardubice.
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V sobotu 2.7.2016 sa v Bratislave na Zlatých Pieskoch uskutočnili Majstrovstvá SR v
diaľkovom plávaní na otvorenej vode. Vynikajúci úspech dosiahla plavkyňa Triatlon
teamu Dolný Kubín Nina Hodoňová, ktorá sa stala majsterkou Slovenska v kategórii
mladších žiačok roč. nar. 2004, keď na trati dlhej 1000 m dosiahla čas 16:21,49.
Oravský cyklomaratón má za sebou už 9. ročník. V sobotu 2. júla čakali na športovcov tri
rôzne dlhé trate: 80 km, krátka 43 km a trasa do pohody, ktorá mala 25 km. Na všetkých
troch odštartovalo celkom 584 pretekárov. V absolútnom poradí na 80 km zvíťazil Karel
Hartl z Kellys Bike Ranch Team časom 3:56:38,9 hod. a na 43 km Ľubomír Murárik z
Kaktus Bike Team za 1:52:36,8 hod. a
Oravský cyklomaratón je jedným z pretekov série SLOVAK XCM TOUR 2016 a série
Žilinská župa TOUR 2016. Jeho súčasťou je aj Slovenský pohár XCM a Detská tour Petra
Sagana. Pre malých cyklistov bol vyhradený priestor pri zimnom štadióne. Sily si zmeralo
400 detí.
V sobotu 2. júla sa v telocvični Spojenej cirkevnej školy konal volejbalový turnaj, ktorý bol
už 16. ročníkom Memoriálu Petra Hlavatíka a 17. ročníkom Memoriálu Libora Buriana a
Petra Rajniaka. Medzinárodného volejbalového turnaja sa zúčastnili mužstvá zo Slovenska
a Poľska. Domácich reprezentovali dve družstvá VK Hlavatík A a VK Hlavatík B. Víťazstvo
si vybojovalo domáce mužstvo VK Hlavatík „A“.
Dňa 3.7.2016 sa stretli nadšenci športu v meste pod Zoborom na 15 ročníku Nitrianskeho
detského aquatlonu. Za Dolnokubínsky plavecký klub prišlo pretekať 15 plavcov. Ani
tentoraz nechýbali pódiové umiestnenia, ako aj cenné body v súťaži o Slovenský pohár
STÚ žiakov. MPKDK potvrdil, že patrí medzi top 5 klubov Slovenska, nakoľko si utvrdil
tretiu pozíciu z pomedzi 30 klubov Slovenskej Triatlonovej Únie. Napriek tomu, že
plavecká sezóna je do septembra ukončená, plavci z MPKDK sa snažia zapájať do rôznych
športových aktivít aj počas prázdnin.
V sobotu 9. júla sa konal druhý ročník podujatia pod názvom Bencova desiatka, na ktorom
prišlo 80 bežcov zo Slovenska, z Českej republiky a Poľska vzdať úctu dlhoročnému
učiteľovi telesnej výchovy, trénerovi a zakladateľovi atletiky na Orave, Barnabášovi
Uvegešovi.
Desaťkilometrovú trať sa v sobotu podarilo najrýchlejšie zdolať v kategórii mužov do 40
rokov Mariánovi Dávidíkovi zo Zázrivej, najlepší čas v kategórii mužov nad 40 rokov mal
Marek Dziegielewski z Poľska. Titulom najrýchlejšej ženy sa môže pýšiť Ľubica Ďaďová z
Dolného Kubína.
Po zdolaní 10 km trasy z Beňovej Lehoty na Chatu na Kubínskej holi a následnom zostupe
čakala na športovcov pri hoteli Belez zábava a rozvoniavajúci guláš. V rámci Bencovej
desiatky si však nezašportovali len dospelí, ale i deti, pre ktoré boli pripravené športové
disciplíny.
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V nedeľu 10. júla sa v Šuranoch uskutočnil 2. ročník pretekov Šuranský akvatlon, 15. kolo
Slovenského pohára Triatlonovej únie. Zúčastnilo sa ho aj osem pretekárov Mestského
plaveckého klubu Dolný Kubín, ktorí si domov priniesli štyri pódiové umiestnenia. O zlaté
medaily sa zaslúžili už tradične výborným výkonom M. Mesárošová a M. Moskáľová, svoje
prvé preteky tohto charakteru zlatou medailou zaknihoval aj F. Lizák a bronzovú medailu
si vybojoval J. Katreniak.
Výsledky: žiačky Nádeje B (100 m plávanie, 500 m beh) 1. miesto Margaréta Moskáľová,
cieľový čas 04:46.2, žiaci Nádeje A (100 m plávanie, 500 m beh) 3. miesto Ján Katreniak,
cieľový čas 04:31.7, Mladšie žiačky a žiaci (200 m plávanie, 1 km beh) 1. miesto Martina
Mesárošová, cieľový čas 07:27.2 a Filip Lizák, cieľový čas 07:45.8.
Triatlonista Michal Holub postúpil 24. júla na prestížnom preteku série Ironman v Zurichu
medzi najlepších svetových triatlonistov. Na trati pozostávajúcej z 3,8 km plávania v
otvorenej vode, zo 180 km bicyklovania a 42 km behu skončil vo svojej kategórii šiesty,
čím získal slot na majstrovstvá sveta v Koni na Havaji. Na náročnej trati v extrémnych
podmienkach a po páde z bicykla dosiahol čas 09:21:58. Spomedzi viac ako 1580
pretekárov skončil na fantastickom 29. mieste.
108 účastníkov si prišlo porovnať svoje sily s ostatnými pretekármi či prekonať samých
seba na 2. ročníku Horskej časovky na Kubínsku Hoľu dňa 6.8.2016. Trať merala 11 km a
viedla z mestskej časti Malý Bysterec ku Chate na Kubínskej holi vo výške 1100 m.n.m. 2.
ročníku Horskej časovky neprialo počasie, a tak sa pretekári nemohli v cieli kochať
tradičným nádherným výhľadom. V druhom ročníku Horskej časovky na Kubínsku
súťažili pretekári v 7 kategóriách. Na víťazných miestach sa umiestnili aj Dolnokubínčania
Ľubica Ďaďová, Igor Otepka a Ján Lovás.
Dolnokubínčan Michal Holub sa stal majstrom Slovenska na najväčšom preteku v dlhom
triatlone Slovakman 226, ktorý sa konal v sobotu 6. augusta v piešťanskej Lodenici. Michal
Holub dobehol v rámci majstrovstiev Slovenska do cieľa s hodinovým náskokom pred
ďalším pretekárom. Na svoje konto si však pripísal aj ďalšie významné ocenenie, a to 3.
miesto v celkovom poradí a osobný rekord, keď po 3,8 km plávania, 180 km na bicykli a
42,2 km behu prišiel do cieľa za 8,55 h. Pred nášho športovca sa dostali len profesionáli
Čech Jan Oppolzer (8,30 h) a Luxemburčan Olivier Godart (8,43 h). Úspechy na
podujatiach doma či v Českej republike zabezpečili Michalovi aj druhé miesto v súťaži
česko-slovenského pohára v dlhom triatlone.
V nedeľu 7.8.2016 nastúpili futbalisti MFK Dolný Kubín na 1. majstrovský zápas v IV. lige
proti tímu Oravského. Úvod zápasu bol vyrovnaný, keď obidva tímy sa zoznamovali s
loptou, súperom a terénom. No aj napriek tomu to boli naši futbalisti, ktorí mali na
kopačkách loptu dlhšie a snažili sa tvoriť peknú hru. Avšak prišla 15. minúta, Stanislav
Meľo si zle pokryl nabiehajúceho hráča a rozhodca odpískal jednoznačnú penaltu. Loptu
na biely bod si postavil Vladimír Škuta a po štvrťhodine hry otvoril skóre zápasu. Práve
táto ojedinelá akcia domácich skončila gólom. To však hosťujúcich hráčov nepoložilo na
kolená, domáci ale začali umne udržiavať pre nich priaznivý výsledok, z čoho pramenili aj
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ťažko sa rodiace útočné akcie hostí. Za bojovný výkon treba pochváliť obidve mužstvá, ten
kto to videl naživo, nemohol sa sťažovať na nekvalitný a nudný futbal. Toto derby
stretnutie sledovalo naživo 285 divákov.
TJ Tatraj Oravské Veselé - MFK Dynamo Dolný Kubín 1:0 (1:0)
V dňoch 13. - 14. augusta 2016 sa na vodnom diele v Žiline konali triatlonové preteky pre
širokú verejnosť, na ktorých sa zúčastnili aj členovia Mestského Plaveckého Klubu Dolný
Kubín. Najlepšie umiestenie a zlatá medaila sa tentokrát ušla Kristíne Foltínovej, Ivana
Ščerbíková sa umiestnila na striebornej pozícii, rovnako ako Filip Lizák v kategórií
chlapcov. V ženskej kategórii MPKDK zas úspešne reprezentovala Zuzana Páleníková a to
3. miestom v disciplíne kros triatlon.
Výsledky: Chlapci 8-12 rokov - Super šprint (0,15km plávanie, 4,0 km bicykel, 1.0 km beh)
2 miesto Filip Lizák, cieľový čas 00:17:31.4, Dievčatá 8-12 rokov - Super šprint (rovnaká
trať) 1. miesto Kristína Foltínová, cieľový čas 00:18:54.6, Dievčatá 13-18 rokov - Super
šprint (rovnaká trať) 2. miesto Ivana Ščerbíková, cieľový čas 00:19:15.9 a Ženy – M-SR
Kross Triatlon (1 km plávanie, 30 km bicykel, 10 km beh) 3. miesto Zuzana Páleníková,
cieľový čas 03:27:52.1.
V nedeľu 14. augusta sa futbalisti MFK Dolný Kubín stretli na domácej pôde s TJ
Družstevníkom Belá - Dulice, ktorému podľahli 1:3. Domáci hráči hrali pekný, útočný,
technický futbal, avšak im chýbali skúsenosti, ktoré zas mali hráči hostí.
MFK Dolný Kubín - TJ Družstevník Belá - Dulice 1:3 (0:1)
Gól MFK: Žákovič
Dolnokubínske atlétky Nikola Ganobčíková a Simona Kereškényiová, zverenkyne trénera
Jaroslava Lupáka, sa v sobotu 18. septembra zúčastnili v Bratislave majstrovstiev
Slovenska v atletike žiactva na dráhe. Nikola Ganobčíková získala titul majsterky SR v
hode kladivom starších žiačok. Darilo sa aj Simone Kereškényiovej, ktorá sa umiestnila na
4. mieste. V hode diskom nás reprezentovala len Nikola, ktorá si vybojovala 4. priečku.
V rámci medzinárodného triatlonového preteku Challenge Šamorín 2016 sa uskutočnili aj
preteky pre žiacke kategórie. Preteky sa konali 19.08.2016 v objemoch 400 m plávanie,
7,5 km bicyklovanie a 3 km beh. Ani na tomto podujatí nechýbalo zastúpenie plavcov za
dolnokubínsky Mestský plavecký klub. Už tradične M. Mesárošová potvrdila svoje kvality
a obsadila striebornú pozíciu hneď za víťazkou Janou Mácsaiovou z Levíc. Svojim
výkonom si potvrdila aj prvé miesto v celoročnej bodovacej súťaži o pohár Slovenskej
Triatlonovej Únie.
Kategória mladšie žiačky: 2. miesto Martina Mesárošová cieľový čas 00:40:58.7.
Dňa 28.8.2016 sa konali posledné akvatlonové preteky Slovenskej triatlonovej únie pre
sezónu 2015/2016, 6. ročník Piešťanského akvatlonu. Ani na tejto akcii nechýbali
pretekári z dolnokubínskeho mestského plaveckého klubu ktorí získali tri pódiové
umiestnenia, a to zlaté medaily pre L. Hazuchovú a M. Mesárošovú a bronzovú medailu
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pre F. Lizáka. Aj vďaka týmto výsledkom je klub MPK DK druhým najlepším klubom v
rámci pretekov o pohár Slovenskej triatlonovej únie.
Kategória: Mladšie žiactvo (600 m beh, 200 m plávanie, 600 m beh) 1. miesto M.
Mesárošová, výsl.čas 00:08:20.0 a 3. miesto F. Lizák, výsl.čas 00:08:44.0
Kategória: Staršie žiactvo (1,2 km beh, 400 m plávanie, 1,2 km beh) 1. miesto L.
Hazuchová, výsl.čas 00:17:53.0.
Futbalisti MFK Dolný Kubín podľahli 28. augusta na domácom ihrisku tímu TJ Jednota
Bánová 3:4.
MFK Dolný Kubín - TJ Jednota Bánová 3:4 (2:2)
Góly MFK: Žákovič 2, Válek J.
ČK: 18. Valek
V nedeľu 31.8. podľahli naši futbalisti z MFK Dolný Kubín v zápase IV. ligy skupiny Sever
tímu FK Slávia Staškov na jeho pôde 1:4. Už 4. septembra však porazili ŠK Závažnú Porubu
na jej ihrisku 1:0, a tým dosiahli v súťaži prvé víťazstvo a odlepili sa od dna tabuľky.
FK Slávia Staškov - MFK Dolný Kubín 4:1 (2:0)
ŠK Závažná Poruba - MFK Dolný Kubín 0:1 (0:0)
Gól: J. Válek
Dolnokubínski atletickí veteráni sa v sobotu 5. septembra zúčastnili na Moravskej
veteraniáde. Opäť potvrdili svoje kvality a domov priniesli pekné ocenenia. Majster
Európy v päťboji Peter Sládek získal prvenstvo v behu, v skoku do výšky a v hode
oštepom. Druhé miesto si vybojoval v hode diskom. Katarína Marrettová si víťazstvo
odniesla v hode diskom, v hode oštepom a rovnako aj v hode kladivom. Víťazstvo si
vybojoval aj Jaroslav Lupák, a to vo vrhu guľou, v hode diskom a v hode kladivom. Druhú
priečku obsadil v hode oštepom. Náš ďalší reprezentant Jozef Osadský zvíťazil v hode
kladivom.
V sobotu 10. septembra 2016 sa v areáli Cirkevnej spojenej školy A. Radlinského
uskutočnili Majstrovstvá SR veteránov v ťažkom päťboji a hode bremenom pre rok 2016.
Darilo sa pretekárom domáceho TJ Orava, keď v ťažkom päťboji mužov zvíťazil Jaroslav
Lupák počtom 3224 bodov, Marek Lupák obsadil štvrté (2789 b.) a Jozef Osadský šieste
miesto (2737 b.). V kategórii žien zvíťazila domáca Katarína Marettová počtom 3407
bodov.
V hode bremenom sa majstrom Slovenska stal Jozef Osadský výkonom 826 bodov,
Jaroslav Lupák obsadil so 730 bodmi štvrté a Marek Lupák so 630 bodmi šieste miesto. V
kategórii žien zvíťazila Anna Matúšová z Družby Piešťany, druhé miesto obsadila a
vicemajsterkou Slovenska sa stala domáca Katarína Marettová so 764 bodmi.
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MŠK HVIEZDA sa nevydaril vstup do novej sezóny 2. hokejovej ligy. Na pôde najväčšieho
favorita skupiny A HVIEZDA nedokázala držať krok s domácimi hráčmi a okrem 2. tretiny,
kedy bola hra trochu vyrovnaná, boli domáci hráči lepší vo všetkých činnostiach a na úvod
sezóny uštedrili HVIEZDE najväčšiu prehru v histórií klubu.
HC Bratislava - MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 12:2 (5:0, 2:1, 5:1)
Góly za HVIEZDU: Zámečník, Divok
V nedeľu 11. septembra sa na futbalovom štadióne MUDr. I. Chodáka uskutočnil
majstrovský futbalový zápas IV. ligy skupiny Sever medzi MFK Dolný Kubín a MFK Bytča.
Domáci vstúpili do zápasu veľmi dobre. Súperovi uštedrili tvrdý úder už v 2. min zápasu.
Žákovič zakončil s chladnou hlavou popri bezmocnom brankárovi. Dolnokubínčania hrali
naďalej aktívne. Kontrolovali stred poľa, z čoho pramenili ďalšie šance, ale, žiaľ, pre
domácich nevyužité. Na rozdiel dvoch gólov odskočili domáci zásluhou Patrika Benuša,
ktorý rozvlnil sieť po tvrdej strele z vnútra šestnástky. Hostia do konca prvého polčasu
ešte znížili na 2:1. Potvrdili mimoriadnu efektivitu, lebo to bola ich prvá šanca v zápase.
Polčasový výsledok 2:1 bol pre domácich krutý, lebo prevýšili súpera vo všetkých
aspektoch hry. Dolnokubínčania nastúpili s cieľom odskočiť opäť o dva góly, čo sa im
podarilo v 63. min, keď sa po štandardnej situácii presadil Bugan – 3:1. Výsledok zápasu
sa už nemenil. Domácich potešili víťazstvo. Za bojovnosť si zaslúžia pochvalu, ale do
ďalšieho kola musia domáci zverenci popracovať na streleckej produktivite.
V ďalšom zápase naši futbalisti remizovali 16 . septembra v Kysuckom Novom Meste.
MFK Dolný Kubín - MFK Bytča 3:1 (2:1)
Góly MFK Dolný Kubín: Žákovič, P. Beňuš, Bugan
MŠK Kysucké Nové Mesto - MFK Dolný Kubín 0:0
V nedeľu 18. septembra sa vo vzájomnej spolupráci združenia R-bike a Mesta Dolný Kubín
pod hlavičkou Európskeho týždňa mobility uskutočnil cyklovýlet od cukrárne Arkáda na
Srňacie, odtiaľ ku hotelu Green pod Kubínskou hoľou a späť k cukrárni. Akcie sa napriek
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neistému počasiu zúčastnilo 12 priaznivcov cyklistiky, pričom najmladším účastníkom bol
6-ročný Damianko Hrabal.
Európsky týždeň mobility pokračuje v Dolnom Kubíne v utorok 20. septembra od 16.00
hod. pohybovými aktivitami pod názvom Pohyb - investícia do seba, organizovanými v
spolupráci s občianskym združením Aktív - Relax a Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva.
Cieľom akcie je propagácia alternatívnych spôsobov dopravy (chôdze, cyklistiky a verejnej
dopravy) na úkor jazdy osobným automobilom.

Jedným zo sprievodných podujatí v rámci Európskeho týždňa mobility bola súťaž v jazde
zručnosti na horskom bicykli, ktorú v piatok 23. septembra zorganizoval Odbor školstva,
kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Dolnom Kubíne v spolupráci s CVČ pri ZŠ
Petra Škrabáka, Mestskou políciou a Okresným dopravným inšpektorátom.
Dejiskom podujatia bolo Detské dopravné ihrisko v areáli ZŠ P. Škrabáka, na ktorom sa 5
zmiešaných družstiev (dve dievčatá a dvaja chlapci) z dolnokubínskych základných škôl
snažilo vyrovnať s nástrahami trate.
Okrem súťažného zápolenia si deti overili svoje návyky pri jazde na bicykli. Počas jazdy
zručnosti riešili situácie, ktoré sa bežne stávajú na cestách, napr. jazdili v zúženom
priestore, snažili sa udržať balans, vyhýbali sa prekážkam, jazdili po nerovnostiach a pod.;
cieľom bolo upevniť v malých cyklistoch návyky, ktoré povedú k väčšej bezpečnosti ich aj
ostatných účastníkov cestnej premávky.
V súťaži zvíťazilo družstvo zo ZŠ Martina Kukučína, na druhom mieste skončila ZŠ s MŠ
Komenského – Kňažia a na treťom ZŠ Petra Škrabáka. Na ďalších miestach sa umiestnili
ZŠ Janka Matúšku a Súkromná ZŠ Jánoš. Medzi jednotlivcami zajazdili najlepšie Júlia
Mahútová (ZŠ P. Škrabáka) a Marcus Hubočan (ZŠ M. Kukučína).
Poďakovanie patrí ZŠ Petra Škrabáka za vytvorenie výborných podmienok a pracovníkom
dolnokubínskeho Dopravného inšpektorátu a Mestskej polície za spoluprácu na príprave,
priebehu a hodnotení výkonov detí.
Organizátori ďakujú predajniam Intersport Dolný Kubín a Šimon Škvarka Cyklo Šport za
vecné ceny pre súťažiacich. Mestská polícia venovala víťazom reflexné prvky.
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Pod názvom "Pohyb - investícia do seba" aj občianske združenie Aktív - Relax sa počas
Európskeho týždňa mobility podieľalo na zmysluplných aktivitách. Pohybové aktivity boli
zamerané na zlepšenie pohybového aparátu formou nácviku Nordic walking, cvičebného
programu Crossfit a Pilatesu.
Všetky aktivity boli orientované pre rôzne cieľové skupiny ľudí. V spolupráci s RÚVZ si
účastníci mohli overiť základné hodnoty svojho tela, ako váhu, chlesterol, tlak, tuk atď.
Aktivitami chceli upriamiť pozornosť občanov mesta Dolný Kubín na možnosti fyzických a
zdravotných prínosov pre seba. V rámci podujatia sa zúčastnilo nordic walkingu 15,
crossfitu16 a pilatesu 26 ľudí.

V sobotu 24. septembra sa MŠK HVIEZDA po niekoľkomesačnej odmlke opäť predstavila
na domácom ľade. Privítali tím z Levíc, potvrdili svoje kvality a odniesli si zaslúžené
víťazstvo 13:1. „Som rád, že sa nám podarilo vyhrať a navyše tak vysoko, trošku sme si
napravili renomé po vysokej prehre v Bratislave. Som naozaj rád, že si zahrali všetci hráči,
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ktorí boli na súpiske. Všetci odviedli naozaj skvelý výkon, za čo im veľmi ďakujem,“
uviedol tréner MŠK Ivan Oško.
MŠK HVIEZDA Dolný Kubín - HK Levice 13:1 (2:1, 3:0, 8:0)
Góly MŠK: Divok 4, Michalica 2, Zámečník 2, Polerecký, Budaj, Durdiak, Záň, Hanušniak
Po tradičných úvodných pretekoch jesennej sezóny v Štúrove, kde Nina Hodoňová
vyplávala dve zlaté a Karolína Salcerová dve bronzové medaily, sa mladší triatlonisti
predstavili 24.9. v Trenčíne na 4. kole Slovenského pohára FPD žiakov. Pretekov sa
zúčastnilo rovných 300 pretekárov z 29 klubov Slovenska, medzi ktorými sa nestratil ani
káder mladých triatlonistov z Dolného Kubína. Najlepšie výsledky dosiahla tradične Nina
Hodoňová so ziskom dvoch prvých a troch druhých miest. Ďalšie dve bronzové medaile
pridala Šárka Majdová.
Umiestnenia: 1. miesta Nina Hodoňová 400 m voľný spôsob 4:55,09 a 200 m znak 2:31,51,
2. miesta Nina Hodoňová 200 m voľný spôsob 2:19,75, 100 m znak 1:12,51 a 100 m voľný
spôsob 1:05,84, 3. miesta Šárka Majdová 100 m prsia 1:25,04 a 200 m prsia 2:58,02.
Dňa 24.9.2016 sa dolnokubínski vzpierači predstavili na dvoch súťažiach. Terézia
Sasaráková s reprezentáciou Slovenska na V4 Cupe v Prahe, kde naše družstvo obsadilo 4.
miesto. Terézii sa viac darilo v trhu, keď druhým pokusom vzoprela 67 kg tretím sa
pokúšala o 70 kg, čo však dostatočne nevytiahla a činka jej v drepe spadla. V nadhode
ostala na základe 83 kg, dvakrát sa pokúšala o 87 kg, ale obidva pokusy nevyrazila do
vystretých rúk, čo rozhodcovia ocenili neplatným pokusom.
Naši mladší žiaci sa predstavili na treťom kole ligy mladších žiakov v Likavke. Aj pri
absencií Romana Benku z dôvodu zlomenej ruky sa uviedli v dobrej forme, keď vo
východnej skupine obsadili 3. priečku. V celkovej 12 člennej tabuľke skončili na 6 mieste.
Naše družstvo reprezentovali bratia Marián a Timotej Kázikovci a Frederika Stuchlá.
Dňa 24. septembra privítali futbalisti MFK Dolný Kubín v IV. lige skupine Sever hráčov z
Rosiny, s ktorými remizovali 2:2, keď súperovi umožnili dotiahnuť dvojgólový náskok.
MFK Dolný Kubín - OŠK Rosina 2:2 (2:0)
Góly MFK: P. Beňuš, J. Beňuš (11m)
Bratislava dňa 24.9.2016 privítala športovcov na preteku Triatlon pre všetkých. Popri
dvoch triatlonových hviezdach, Richardovi Vargovi a Talianovi Alessandrovi Fabianovi,
ani na tomto prestížnom podujatí nechýbali zástupcovia z dolnokubínskeho plaveckého
klubu MPK DK. Tí sa ani na tomto preteku nestratili a vybojovali dve prvé pozície, čím
potvrdili výbornú tréningovú formu. Dosiahnuté výsledky: kategória Mladší žiaci - žiačky
(200 m plávanie, 6,8 km bicykel, 1,6 km beh) 1. miesto F. Lizák cieľový čas 00:23:14.4, 1.
miesto M. Mesárošová cieľový čas 00:23:30.9.
V sobotu 1. októbra hral MŠK HVIEZDA ďalší zápas 2. hokejovej ligy, skupiny A, tentokrát
na ľade ŠHK 37 Piešťany. Aj neutrálny divák musel vidieť, že zápas ovplyvnili
rozhodcovia, a tak HVIEZDA prehrala v predĺžení.
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ŠHK 37 Piešťany - MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 5:4 po predĺžení (2:3, 0:1, 2:0, 1:0)
Góly MŠK: Záň, Budaj, Zámečník, Hricko
V nedeľu 2. októbra nastúpili naši futbalisti na majstrovský zápas IV. ligy skupina Sever na
ihrisku Tvrdošína. Domáci hráči sa nadýchli k tlaku v posledných minútach prvého
dejstva. Najprv v 37. min si výborne pokryl loptu Marek Lejko a z otočky skóroval.
Kanonier Tvrdošína sa presadil aj o 5 minút, keď zakončil peknú akciu svojho tímu. Do
druhého polčasu nastúpili domáci s cieľom výsledok udržať. Vedeli však, že súper bude
nebezpečný až do poslednej minúty. To sa aj potvrdilo. V 81. min znížil Marek Žákovič a
Tvrdošín musel o víťazstvo urputne bojovať až do poslednej sekundy.
ŠK Tvrdošín - MFK Dolný Kubín 2:1 (2:0)
Gól MFK: Žákovič
11. ročník medzinárodného festivalu horských a adrenalínových filmov VIDMO, ktorý sa
konal od 6. do 8. októbra, opäť prilákal množstvo milovníkov prírody a tradične ponúkol
dávku adrenalínu prostredníctvom filmov z rôznych kútov sveta. Hosťom festivalu bol
popredný slovenský horolezec Michal Orolin, ktorý predstavil Kubínčanom svoju
prezentáciu s názvom Moje 3 naj: Nanga Parbat, Makalu, Fitz Roy-Patagónia. Vidmo však
nie je len o filmových zážitkoch. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je už tradične aj
sprievodný program. A to predstavenia pre stredné školy, prezentácia cestovnej
kancelárie či výherná divácka anketa ale aj výstava horských a cestopisných fotografií v
podaní Ivana Farbáka, Fera Bekeša, Mariky Krížovej a Mira Šurina.

V Trnave sa 7.10.2016 konali Trnavské viacboje v bežeckých i vrhačských disciplínach
mládeže, ktoré sa započítavajú do hodnotenia Majstrovstiev SR. Dolný Kubín
reprezentovali dve žiačky športových tried ZŠ M. Kukučína, členky TJ Orava Dolný Kubín,
Nikola Ganobčíková a Simona Kereškényiová, obe zverenkyne trénera Jaroslava Lupáka.
Vrhačský štvorboj pozostáva z troch pokusov v hode diskom, vrhu guľou, hode oštepom
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a hode kladivom. Simona sa umiestnila na 5. mieste s počtom bodov 1042 a výkonmi: guľa
6,57 m, disk 8,36 m, oštep 9,60 m a kladivo 25,78 m.
Nikola získala 1. miesto so ziskom 2040 bodov a nový osobný rekord v štvorboji výkonmi:
guľa 9,37 m, disk 28,78 m, oštep 19,31 m a kladivo 43,26 m.
Počas prvej októbrovej soboty sa mladé triatlonistky z Dolného Kubína zúčastnili
plaveckých pretekov v Púchove, kde sa uskutočnil 13. ročník Veľkej ceny Púchova.
Dolnokubínčanky sa v početnom štartovom poli s takmer 300 pretekármi z 33 plaveckých
klubov celého Slovenska nestratili, keď sa darilo hlavne Nine Hodoňovej a Šárke Majdovej.
Výsledky: 2.miesta Nina Hodoňová 50 m znak 34,83, 100 m polohové preteky 1:15,08,
200 m polohové preteky 2:40,75 a 50 m voľný spôsob 30,36. 3.miesto Šárka Majdová 200
m polohové preteky 2:42,73.
8.10. vycestovali naši basketbalisti na prvý zápas novej sezóny k nováčikovi do Martina. Aj
vďaka podpore fanúšikov ho zdolali.
TJ Slávia Medik Martin - BK Dolný Kubín 48:80.
Dolnokubínčan Michal Holub reprezentoval Slovensko ako jediný na majstrovstvách sveta
v dlhom triatlone v Kailua-Kona na Havaji. V sobotu 8. októbra odštartoval s viac ako
dvoma tisíckami najlepších triatlonistov sveta svoj doteraz najťažší pretek. Pri teplote 34
stupňov Celzia, vysokej vlhkosti vzduchu a divokom vetre zvládol Ironmana za 9 hodín 47
minút a 25 sekúnd.
Vo svojej kategórii 30-34-ročných skončil 71., celkovo obsadil 326. miesto.
V sobotu 8. októbra nastúpila MŠK HVIEZDA na pôde minuloročného súpera v play off. Na
začiatku 2. tretiny vyhrávala už 1:6, nakoniec sa však musela obávať o výsledok. Vďaka
víťazstvu sa HVIEZDA po štyroch kolách usadila na 3. mieste tabuľky skupiny Západ so
ziskom 7 bodov.
ŠHK Púchov - MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 4:7 (1:5, 2:1, 1:1)
Góly MŠK: Divok 2, Záň, Had, Lupták, Bukna, Michalica
Futbalisti MFK Dolný Kubín predviedli v nedeľu 9. októbra v zápase IV. ligy niekoľko
skvelých konbinančných akcií, z ktorých padli góly. Konečne hrali s ľahkosťou a
sebavedomím. Strelecky sa zaskvel Marek Žákovič, ktorý strelil tri góly. Súpera z Turca
poslali domov s nádielkou poltucta gólov.
MFK Dolný Kubín - ŠK Turčianska Štiavnička 6:0 (3:0)
Góly: Žákovič 3, Š. Válek, J. Válek, Bugan
V sobotu 15. októbra 2016 dolnokubínski plavci z Mestského plaveckého klubu úspešne
reprezentovali naše mesto v Banskej Štiavnici na Jesenných majstrovstvách
stredoslovenskej oblasti – dlhé trate. V štiavnickej plavárni si meralo sily presne 138
plavcov a plavkýň z trinástich stredoslovenských klubov. Dvanásti dolnokubínski plavci
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absolvovali vybojovali 3 medailové umiestnenia: 2. miesta Filip Lizák 400 m voĺný spôsob
a 800 m voľný spôsob, 3. miesto Kristína Moskaľová 400 m voľný spôsob.
Na rovnakom podujatí nechýbali ani dolnokubínske triatlonistky, mladšie a staršie
dievčatá. Tie si vyplávali až päť medailí: 1. miesta Nina Hodoňová 800 m voľný spôsob
10:24,84 a 400 m voľný spôsob 4:56,04, 2. miesto Karolína Salcerová 400 m voľný spôsob
5:09,53 a 3. miesta Karolína Salcerová 800 m voľný spôsob 10:41,08 a Kristína Krivdová
400 m voľný spôsob 5:29,31.
15. 10. basketbalisti zvíťazili na domácej palubovke nad súperom z Humenného.
BK Dolný Kubín - 1. BKD Humenné 77:40
V sobotu 15. októbra na prievidzkom ľade vo veľmi peknom zápase MŠK HVIEZDA
prehrala 3:4.
HC Prievidza - MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 4:3 (4:2, 0:1, 0:0)
Góly MŠK: Divok, Bukna, Smolka
Atlétka Lucia Vlčáková zbiera úspech za úspechom. V piatok 30. septembra zvíťazila Night
run Nitra, v nedeľu 2. októbra triumfovala na Lesnom behu lyžiarov o putovný pohár
starostu obce Hybe. V nasledujúcu sobotu sa zúčastnila dvoch pretekov: na Grand Prix
Cabaj-Čápor a na pretekoch Night city run v Piešťanoch. Na obidvoch pretekoch sa vo
svojej kategórii umiestnila na 1. mieste. V sobotu 15. októbra sa zúčastnila aj športového
podujatia v Súľove pod názvom INOV-8 Beh Súľovskými skalami, kde vyhrala v kategórii
žien aj v absolútnom poradí.
Naši atléti sa 15.10. zúčastnili atletického mítingu veteránov v Košiciach. Dolný Kubín
reprezentovala Katarína Marettová, Jozef Osadský, Peter Sládek a Jaroslav Lupák. Katarína
Marettová vyhrala v hode oštepom, diskom a kladivom. Svojim súperkám sa vzdialila v
každej disciplíne o viac ako 3 m. Jozef Osadský zas zvíťazil v hode kladivom a v hode
diskom si vybojoval 3. miesto. Peter Sládek si odniesol víťazstvo v hode oštepom a aj v
hode diskom a vo vrhu guľou získal 3. priečku. Darilo sa aj Jaroslavovi Lupákovi, ktorý
zvíťazil vo vrhu guľou, v hode diskom sa umiestnil na 2. mieste a v hode kladivom si
vybojoval 3. priečku.
V nedeľu 16. októbra nastúpili futbalisti Dolného Kubína v Trstenej. Preukázali však málo
túžby po víťazstve či zisku bodu, preto zaslúžene prehrali. Domáci hrali poctivú hru, ktorá
sa nakoniec premenila na víťazstvo.
FK Slovan Trstená - MFK Dolný Kubín 2:0 (1:0)
V sobotu 22.10. odohrali naši basketbalisti stretnutie 3. kola druhej basketbalovej ligy
v Košiciach.
BK UVLF Košice – BK Dolný Kubín 60:73 (18:20, 15:13, 11:18, 17:22)
Najviac bodov za Dolný Kubín: Dubovský 19, Škorupa 17, Pšenák 12, Uhričík 10
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Hokejisti MŠK HVIEZDA zvíťazili v sobotu 22. októbra v ďalšom zápase 2. hokejovej ligy,
skupiny A, nad hráčmi z Dubnice 8:4.
MŠK HVIEZDA Dolný Kubín - MHK Dubnica nad Váhom 8:4 (3:0, 3:1, 2:3)
Góly domácich: Oško 3, Durdiak, Hricko, Záň, Zámečník, Lipták
V nedeľu 23. októbra zvíťazili futbalisti MFK Dolný Kubín v IV. lige skupina Sever nad FK
Dynamo Diviaky 1:0.
MFK Dolný Kubín - FK Dynamo Diviaky 1:0 (0:0)
Gól: J. Válek
Dôležité víťazstvo nad súperom zo Senice v sobotu 29. októbra znamenalo pre MŠK
HVIEZDA upevnenie 4. miesta v tabuľke 2. hokejovej ligy. Hoci mužstvo HVIEZDY
vycestovalo do Senice bez viacerých hráčov, odviezla si zaslúžene 3 body po obojstranne
slušnom zápase, keď dokázala otočiť zápas z 2:1 na 2:4. Prvé minúty za hostí odohral
debutant Jakub Ladňák.
HK 91 Senica - MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Góly MŠK: Zámečník, Durdiak, Hricko, Michalica
Desať plaveckých nádejí z Mestského plaveckého klubu v Dolnom Kubíne sa počas
víkendu 22. – 23. októbra 2016 spolu s ďalšími sedemnástimi slovenskými a maďarskými
klubmi zúčastnilo 22. ročníka medzinárodných plaveckých pretekov O pohár Delfína v
Nových Zámkoch. Medailové umiestnenia plavcov MPKDK: 1. miesta Filip Lizák 50 m prsia
38,89 sek., 100 m prsia 1:24,69 min. a 100 m polohové preteky 1:16,85 min., Margaréta
Moskaľová 400 m voľný spôsob 6:30,93 min., 50 m znak 43,90 sek. a 100 m polohové
preteky 1:34,64 min., Bibiana Snováková 100 m voľný spôsob 1:33,22 min. a Linda
Urbanová 50 m prsia 55,07 sek. 2. miesta Filip Lizák 200 m znak 2:49,84 min. a 200 m
polohové preteky 2:46,75 min., Laura Piecková 100 m voľný spôsob 1:35,16 min.,
Margaréta Moskaľová 200 m voľný spôsob 3:08,76 min. a Kristína Foltinová 50 m prsia
42,96 sek., 3. miesta Linda Urbanová 50 m znak 58,52 sek. a 100 m polohové preteky
1:59,58 min., Filip Lizák 400 m voľný spôsob 5:24,48 min., Laura Piecková 50 m znak
47,27 sek., Zuzana Katreniaková 50 m prsia 46,31 sek., Kristína Foltinová 100 m polohové
preteky 1:22,12 min. a Kristína Ščerbíková 200 m polohové preteky 3:47,09 min.
V sobotu 22. októbra na umelom ihrisku pri Kolibe už od rána súperili futbalové tímy z
celého Slovenska i zahraničia. Druhýkrát sa tu konal medzinárodný turnaj Dynamovček
cup. Na víkendovom turnaji si naši chlapci zmerali sily s 10 mužstvami a nakoniec sa
umiestnili na trietej priečke. Druhé miesto si vybojoval tím MFK Dubnica nad Váhom a
víťazstvo putovalo do rúk družstvu Sandecja Nowy Sacz z Poľska.
V telocvični Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne sa 25. októbra konali okresné
majstrovstvá vo florbale študentov a študentiek stredných škôl.
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Medzi študentmi zvíťazil tím Gymnázia P.O. Hviezdoslava, na druhom mieste skončila SOŠ
polytechnická, na treťom SOŠ obchodu a služieb a na štvrtom Obchodná akadémia. V
kategórii študentiek zvíťazila Obchodná akadémia pred SOŠ obchodu a služieb.
V sobotu 29.10. odohrali naši basketbalisti na domácej palubovke zápas 4. kola 2.ligy a
rozdielom triedy zvíťazili nad víťazom predchádzajúceho ročníka súťaže.
BK Dolný Kubín - BKM DASTET Krompachy 101 : 49 (29:13, 27:9, 19:10, 26:17)
Najviac bodov za BK Dolný Kubín: Dubovský 16, Škorupa 16, Pšenák 12
Dňa 29. októbra nastúpili hráči MFK Dolný Kubín na posledný zápas jesennej časti IV. ligy
skupiny Sever proti hráčom OŠK Baník Stráňavy na ihrisku súpera. Zápas skončil remízou
1:1.
OŠK Baník Stráňavy - MFK Dolný Kubín 1:1 (0:1)
Gól MFK: Nemček
Bežecký klub Dolný Kubín reprezentoval 30.10.2016 mesto na bežeckom podujatí v
Ľubľane. V hlavnom meste Slovinska reprezentovali naše mesto hneď traja bežci, ktorí sa
nestratili medzi 20 000 účastníkmi z celej Európy.
Na 10 km trati s časom 37:02 obsadil v kategórii Muži A Michal Strežo pekné 32. miesto a
zlepšil si aj svoj osobný rekord o 4 sekundy z tohtoročnej Rigy (Lotyšsko). V kráľovskej z
bežeckých disciplín – maratóne - Ján Raclavský časom 3:07:29 hod. skončil ako tretí
najlepší účastník zo Slovenska, Miroslav Hrabol si svoj osobný čas zlepšil na 3:51 hod. a
obsadil celkovo 878 miesto z 1951 maratóncov.
V stredu 1. novembra nastúpili hokejisti MŠK HVIEZDA Dolný Kubín v zápase 2. hokejovej
ligy, skupiny západ, na zápas s domácim HK Iskra Partizánske. Žiaľ, zápas prehrali v
pomere 2:5.
HK Iskra Partizánske - MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 5:2 (0:0, 4:1, 1:0)
Góly MŠK: Durdiak, Horňák
Naši basketbalisti nastúpili v sobotu 5.11.2016 na palubovke TYDAM UJPŠ Košice a ani v
piatom kole nenašli premožiteľa.
TYDAM UJPŠ Košice - BK Dolný Kubín 71:80 (21:16, 10:17, 19:30, 21:17)
Najviac bodov za Dolný Kubín: Škorupa 20, Ondrejka 18, Dubovský 15, Pšenák 12
V sobotu 5. novembra čakal našich hokejistov ďalší domáci zápas. Na ľade privítali tím z
Nitry. I keď do stretnutia dali Kubínčania všetko, šťastena pri nich nestála a zápas prehrali
výsledkom 0:1. Hviezde sa zápas vôbec nevydaril. Hráčom nevychádzala rozohrávka,
nedostávali sa prakticky k žiadnej streľbe a okrem vyloženej šance sekundu pred koncom
druhej tretiny, keď trafili tyčku prázdnej bránky, si nevytvorili ďalšie vyložené šance.
Jedinú šancu v tretej tretine zlikvidoval hosťujúci brankár, a keďže nitrania využili v 24.
min. hrubú chybu v obrane domácich, vyťažili z minima maximum a do konca stretnutia si
pohodlne udržali svoj náskok.
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MŠK HVIEZDA Dolný Kubín - HC Dynamax Nitra 0:1 (0:0,0:1,0:0)
Plavci z dolnokubínskeho MPK začali november veľmi úspešne. V Handlovej sa počas
prvého novembrového víkendu konali Jesenné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v
plávaní. Pre mnohých posledná previerka pred najvyššou plaveckou súťažou –
Majstrovstvami SR - sa konala za účasti takmer 300 plavcov zo 16 stredoslovenských
klubov. Zlaté medaily a majstrovské tituly pre mestský plavecký klub vyplávali: Margaréta
Moskaľová v disciplínach 100 m voľný spôsob a 100 m znak, Filip Lizák v disciplínach 200
m voľný spôsob a 100 m znak, Katarína Mjartanová v disciplíne 200 m polohové preteky a
Martina Mesárošová v disciplíne 400 m polohové preteky. Okrem šiestich zlatých medailí
prieviezol MPK z Handlovej aj jedenásť strieborných a dvanásť bronzových medailí.
Na pretekoch sa darilo aj triatlonistkám z dolnokubínskeho Triatlon teamu. Sedem dievčat
si vyplávalo 11 prvých, 11 druhých a 5 tretích miest. Mladšia žiačka Nina Hodoňová sa tak
stala 6-násobnou, staršia žiačka Karolína Salcerová 4-násobnou a najmladšia žiačka Eva
Mikulášová 1-násobnou majsterkou stredoslovenskej oblasti v plávaní. O ďalšie
umiestnenia v najlepšej trojke sa postarali Šárka Majdová, Sophie Konštiaková a Kristína
Krivdová.
V štatistike multi-medailisti obsadila N. Hodoňová celkové 4. miesto a K. Salcerová 13.
priečku.
V medailovej štatistike klubov obsadili mladšie žiačky (N. Hodoňová, Š. Majdová, K.
Krivdová, T. Machajová) 2. miesto, staršie žiačky (zastúpené K. Salcerovou) obsadili 3.
miesto.
Telocvičňa Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne – Kňažej bola 8.
novembra t.r. dejiskom okresných majstrovstiev vo futsale žiakov stredných škôl. Ich
víťazom sa stalo družstvo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, na druhom mieste
skončil tím Cirkevnej spojenej školy A. Radlinského a na treťom Gymnázium P.O.
Hviezdoslava.
V telocvični Základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne sa v dňoch 9. a 10. novembra
t.r. konali okresné majstrovstvá v bedmintone žiakov a žiačok základných a stredných
škôl.
Výsledky:
Žiačky ZŠ: 1. ZŠ J. Matúšku „A“ (M. Dibdiaková, S. Prílepková), 2. ZŠ J. Matúšku „B“ (K.
Mičáňová, S. Fajberová), 3. ZŠ s MŠ Žaškov (S. Javornická, V. Pavolková)
Žiaci ZŠ: 1. ZŠ M. Kukučína „A“ (M. Kurhajec, S. Poláček), 2. ZŠ J. Matúšku „A“ (M. Majerský,
M. Franko), 3. ZŠ M. Kukučína „B“ (V. Poláček, A. Adamec)
Žiačky SŠ: 1. Gymnázium P.O. Hviezdoslava (E. Pelachová, M. Plutinská), 2. Obchodná
akadémia „A“ (S. Baricová, M. Pavlovčíková), 3. Obchodná akadémia „B“ (K. Iglarčíková, V.
Tomašáková)
Žiaci SŠ: 1. Gymnázium P.O. Hviezdoslava (L. Turčina, M. Ševčík), 2. Stredná odborná škola
obchodu a služieb (M. Strážovský, F. Straka), 3. Obchodná akadémia (J. Pilár, M. Murín).
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V sobotu 12.11.2016 sa telocvičňa ZŠ v Likavke stala dejiskom finále ligy mladších žiakov
vo vzpieraní, ako aj medzinárodného turnaja o „Pohár starostu Likavky“. Na súťaži sa
postupne predstavilo 58 súťažiacich, medzi ktorými boli aj členovia dolnokubínskeho
vzpieračského klubu. Frederika Stuchlá v kategórií žiačok do 15 rokov obsadila 5. miesto
výkonom 27 kg v trhu a 30 kg v nadhode. Roman Benka v kategórií žiakov do 12 rokov
obsadil 8. miesto výkonom 32 kg v trhu a 40 kg v nadhode. V kategórii žiakov do 15 rokov
reprezentoval náš klub Sebastián Záň. V trhu vzoprel 52 kg. Škoda, že menšie zranenie v
oblasti zápästia mu dovolilo absolvovať len základný pokus v nadhode o hmotnosti 40 kg.
Posledný pretekár nášho klubu, dorastenec Jozef Gašpar, ktorý sa predstavil na svojej
prvej súťaži vôbec, výkonom 70 kg v trhu a 80 kg v nadhode ukázal potenciál do
budúcoročnej ligy dorastencov.
Dolnokubínski hokejisti odohrali v sobotu 12. novembra ďalší zápas, na domácom ľade
privítali pre 450 divákmi favorizované družstvo z Bratislavy. Stretnutie bolo napínavé od
úvodu až do záverečného hvizdu rozhodcu. Naši chlapci ukázali svoje kvality hneď v
prvých minútach, keď už v siedmej v minúte mali na svojom konte dva góly. Súper však
využil presilovku, znížil na 2:1 a následne vyrovnal. Do konca stretnutia sa už gól
nepodarilo streliť ani jednému mužstvu, a tak rozhodli samostatné nájazdy. Šťastie sa
priklonilo k súperovi. HVIEZDA začala trestné stíhania dobré. Hricko prvé premenil,
súpera brankár Dzuroška vychytal. Ďalšie dva nájazdy hráčov HVIEZDY skončili v lapačke
bratislavského gólmana, ale súper svoje nájazdy využil, a tak si za víťazstvo na trestné
strieľania odvážajú do Bratislavy dva body. Avšak aj napriek prehre 2:3 naši podali skvelý
výkon.
MšK HVIEZDA Dolný Kubín - HC Bratislava 2:3 po sn (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Góly MŠK: Budaj, Durdiak
Po nemastnom, neslanom výkone podľahli v sobotu 12. novembra domáci basketbalisti
súperovi z Levoče 62:70.
Najviac bodov Dolného Kubína zaznamenali: Uhričík 15, Dubovský 15, Škorupa 14
Vo štvrtok 17. novembra nastúpili hráči MŠK HVIEZDA na zápas 2. ligy, skupiny A, v
Leviciach.
HK Levice - MŠK Dolný Kubín 7:2 (3:1, 1:1, 3:0)
Góly hostí: Michalica, Zámečník
Séria majstrovských plaveckých pretekov sa začala uplynulý víkend (19.-20. novembra
2016) v Spišskej Novej Vsi pretekmi pre najmladších žiakov - Memoriálom Jozefa Baláža.
O najcennejšie kovu tu súťažilo 263 plavcov z 33 klubov z celého Slovenska.
Dolnokubínsky plavecký klub MPK DK na záverečnú súťaž zimnej sezóny vyslal šesť
plavkýň, z ktorých sa najviac darilo Margaréte Moskaľovej, ktorá si vyplávala trikrát zlatú,
raz striebornú a dvakrát bronzovú medailu. V stometrovej krauliarskej disciplíne si
striebornú pozíciu vyplávala Laura Piecková a na prsiarskej päťdesiatke sa na bronzovej
pozícii umiestnila Linda Urbanová.
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Umiestnenia: 1. miesto Margaréta Moskaľová 50 m znak 42.80, 100 m znak 1:33.10 a 200
m znak 3:14.30, 2. miesto Margaréta Moskaľová 400 m voľný spôsob 6:28.66 a Laura
Piecková 100 m voľný spôsob 1:28.94 a 3. miesto Margaréta Moskaľová 100 m polohové
preteky 1:37.85 a 200 m polohové preteky 3:25.40 a Linda Urbanová 50 m prsia 54.17.
V zápase 2. hokejovej ligy 19. novembra domáca HVIEZDA vydrela dôležité 2 body. Od
prvých minút sa hral veľmi kvalitný hokej, HVIEZDA zatlačila lídra tabuľky do defenzívy. Z
množstva šancí sa ujala až dorážka Budaja v 15. minúte. Súper sa k streľbe dostával veľmi
zriedka, za celú tretinu ohrozil Dzurošku len 5 strelami, z ktorých jedna sa ujala. V druhej
tretine miestami drvivá prevaha HVIEZDY pokračovala, ale brankár súpera odolával, a tak
sa skére nezmenilo. Tieňom bolo zranenie hosťujúceho gólmana, ktorý po nezavinenej
zrážke s útočníkom HVIEZDY skončil s otrasom mozgu v nemocnici. V úvode tretej tretiny
hráči HVIEZDY nevyužili výborné príležitosti, a tak prišiel trest v podobe gólu súpera,
pričom ďalšej zmene skóre zabránil brankár Dzuroška. Celý štadión veril, že vyrovnanie
musí prísť, čo sa stalo v 57 minúte, keď po prihrávke Zámečníka sa predral obranou hostí
Hricko a nekompromisne premenil. Kedže predĺženie neprinieslo zmenu skóre,
nasledovali trestné strieľania. Za HVIEZDU bol v druhej sérií úspešný Hricko, a keď
súperových strelcov skvele vychytal Dzuroška, HVIEZDA si pripísala 2 body za víťazstvo
na nájazdy.
MŠK HVIEZDA Dolný Kubín - ŠHK 37 Piešťany 3:2 sn (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
V nedeľu 20.11.2016 uspeli naši basketbalisti v Rožňave.
BK ŠPD Rožňava - BK Dolný Kubín 63:71 (16:24, 11:16, 19:18, 17:13)
Najviac bodov Dolného Kubína: Ondrejka 24, Pšenák 22, Uhriričík 13, Škorupa 10
Mestský futbalový klub Dolný Kubín predstavil v polovici novembra na tlačovej
konferencii koncepciu futbalu na roky 2017 a 2018. Okrem toho tiež bilancoval uplynulú
sezónu, v ktorej muselo mužstvo dospelých pre finančné a organizačné problémy odstúpiť
z druhej najvyššej slovenskej súťaže a prejsť do štvrtej ligy.
V jesennej časti obsadili muži napokon 10 miesto zo ziskom 15 bodov. Mimoriadne sa
darilo dorasteneckému mužstvu, ktoré kraľuje na čele tabuľky. Hlavnými zámermi
koncepcie futbalu na roky 2017 a 2018 v oblasti mládeže by mala byť zmena metodiky jej
riadenia, zavedenie metodika za účelom zvyšovania výkonnosti a trénera brankárov
mládeže. MFK tiež chce ku každému mužstvu zaradiť kvalifikovaného trénera. V kategórii
dorastu chce vytvoriť mladší a starší dorast, hrať 2. dorasteneckú ligu a zlepšovať
materiálne podmienky mládeže. Zámermi koncepcie v oblasti mužstva dospelých by malo
byť zavedenie metodických prvkov do prípravy a zaradenie prevažne vlastných
odchovancov do mužstva. MFK chce tiež vytvoriť B mužstvo dospelých cez farmu a
následne tak na konci cyklu bojovať o III. ligu.
MFK vypracoval aj finančný plán na realizáciu tejto koncepcie. Má dva varianty. Prvým je
koncepcia rozvoja futbalu prostredníctvom akciovej spoločnosti. Túto koncepciu mestské
zastupiteľstvo na jar neschválilo. Na tlačovej konferencii predstavilo aj druhý variant,
ktorý má navýšiť podporu pre MFK prerozdelením výdavkov z mestského rozpočtu.
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MFK Dolný Kubín má v súčasnosti 9 mužstiev a viac ako 150 hráčov. Muži hrajú 4. ligu
Sever a dorastenci 4. ligu skupinu B. Dolnokubínski futbalisti majú svoje zastúpenie aj v 2.
lige mladších a starších žiakov i v súťažiach krajských a okresných prípravok.
Na ihrisku s umelou trávou sa v sobotu 19. novembra konal premiérový medzinárodný
futbalový turnaj dorastencov, na ktorom naši futbalisti privítali rovesníkov z Limanowej,
Belej a Oravského Podzámku. Pohár ostal zaslúžene v rukách našich hráčov, druhé miesto
si vybojoval tím z Belej, tretiu Limanowa a na štvrtom mieste sa umiestnil Oravský
Podzámok. Z turnaja si individuálne ocenenia odniesli najlepší brankár David Zimek,
strelec David Mrožek a najlepší hráč Július Pšenák z MFK Dolný Kubín.
Dolnokubínska atlétka Lucia Vlčáková sa v sobotu 19. novembra stala majsterkou SR v
cezpoľnom behu v kategórii ženy míliarky (4 km). Pretek sa uskutočnil v Šamoríne. Lucii
sa podarilo poraziť aj Ivetu Putalovú, slovenskú reprezentantku v behu na 400 m, ktorá sa
umiestnila na 4. mieste na Halových majstrovstvách Európy 2015 a bola šiesta na
Halových majstrovstvách sveta 2016.
V telocvični Základnej školy Martina Kukučína v Dolnom Kubíne sa 24. novembra t.r.
konali okresné majstrovstvá v streľbe zo vzduchovej zbrane žiačok a žiakov základných
škôl.
Mladší žiaci – jednotlivci: 1. Damián Kramár, ZŠ s MŠ Malatiná (202 b.), 2. Lukáš Farkaš,
CSŠ A. Radlinského (196 b.) a 3. Marek Mužila, ZŠ s MŠ Malatiná (195 b.)
Starší žiaci – jednotlivci: 1. Andrej Kramár (246 b.), 2. Matej Badáň (245 b.) a 3. Samuel
Machaj, všetci CSŠ A. Radlinského (232 b.)
Mladší žiaci – družstvá: ZŠ s MŠ Malatiná (539 b.)
Starší žiaci a žiačky – družstvá: 1. CSŠ A. Radlinského (723 b.), ZŠ Martina Kukučína (559
b.) a 3. ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou (512 b.).
V sobotu 26. novembra odohrala futbalová prípravka U11 turnaj v Liptovskom Jáne s
nasledovnými výsledkami: MFK Dolný Kubín - FK Poprad 4:1, MFK Dolný Kubín - FAMT
Prešov 10:1, MFK Dolný Kubín - Tatran Liptovský Mikuláš 7:0, MFK Dolný KubínFutbalová škola M.Hamšíka Jupie BB 3:1. Kubínčania zvíťazili, 2.miesto získala Futbalová
škola M.Hamšíka Jupie BB a 3. miesto obsadil Tatran Liptovský Mikuláš. Za najlepšieho
strelca turnaja bol vyhlásený Samuel Záhradník z MFK Dolný Kubín (10 gólov).
V zápase 2. hokejovej ligy v sobotu 26. novembra proti Púchovu mala HVIEZDA počas
celého stretnutia jednoznačnú prevahu, ktorú však dlho nevedela gólovo vyjadriť. Až v
poslednej časti hry sa strelci dokázali výraznejšie presadiť a v jednostrannom stretnutí
zaslúžene zvíťazili presvedčivo 6:1.
MŠK HVIEZDA Dolný Kubín - ŠHK Púchov 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Góly MŠK: Hricko 2, Sluka, Michalica, Polerecký, Durdiak
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Čerstvá víťazka Turnaja majsteriek Dominika Cibulková zavítala 28. novembra do
Dolného Kubína. Ako ambasádorka svetovej cyklistickej značky navštívila predajňu
cyklistických potrieb, kde porozprávala hlavne o svojom životnom úspechu v Singapure
a svojom víťazstve nad svetovou jednotkou Angelikou Kerberovou.
Vidieť Dominiku na vlastné oči a zároveň získať vzácny úlovok v podobe jej autogramu
alebo fotografie s ňou využili stovky ľudí.
V telocvični Základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne sa 30. novembra konali
krajské majstrovstvá v bedmintone žiačok a žiakov základných škôl.
V kategórii žiačok zvíťazilo družstvo zo ZŠ Janka Matúšku v zložení Michaela Dibdiaková a
Simona Prílepková pred hráčkami Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline a tímom zo ZŠ
Jozefa Kronera v Martine.
Medzi žiakmi triumfovalo družstvo zo ZŠ Martina Kukučína v zložení Michal Kurhajec a
Samuel Poláček, na druhom mieste skončil tím Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline a na
treťom bedmintonisti zo ZŠ Alexandra Dubčeka v Martine.
V súboji susedov z tabuľky 2. hokejovej ligy si v sobotu 3. decembra od úvodných minút
počínala HVIEZDA lepšie a svoju iniciatívu a prevahu v prvej tretine pretavila do troch
gólov. V druhej časti hry začali byť Prievidžania aktívnejší, vyrovnali hru, ale strelecky sa
nepresadili, naopak, svoj druhý gól v zpase strelil Budaj. Tretia tretina sa HVIEZDE
nevydarila. Prievidžania boli akívnejší, získali prevahu a neustále ohrozovali domáceho
brankára, až sa im ho v 36 minúte podarilo prekonať. Našťastie to bolo z ich strany
všetko, takže zápas sa skončil výsledkom 4:1.
MŠK HVIEZDA Dolný Kubín - HC Prievidza 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Góly MŠK: Budaj 2, Michalica, Zámečník
V sobotu 3. decembra sa v Aquarelaxe konali Majstrovstvá Slovenska v plávaní starších
žiakov. Na jednom mieste sa tak zišli tí najlepší plavci vo veku 13 a 14 rokov. Zastúpenie
mal samozrejme aj domáci Dolný Kubín, Mestský plavecký klub ôsmimi plavcami a dvomi
štafetami a Triatlon tím jednou plavkyňou. Najúspešnejšou reprezentantkou nášho mesta
bola Karolína Salcerová z TT DK, ktorá obsadila 4. miesto na 400 m polohové preteky a
siedme miesta na 200 m polohové preteky a 400 m voľný spôsob. Martina Mesárošová z
MPK DK obsadila v štyristometrovej polohovke ôsme miesto.
O týždeň skôr sa v Aquarelaxe konali zimné majstrovstvá 11 – 12 ročných mladších
žiakov, na ktorých sa mimoriadne darilo Nine Hodoňovej z TT DK, ktorá sa stala
päťnásobnou majsterkou Slovenska, okrem toho obsadila jedno druhé, tretie, štvrté a
ôsme miesto. Piata bola štafeta dievčat na 4x50 m polohové preteky. Šárka Majdová
obsadila dve piate, jedno ôsme a tri deviate miesta. Kristíne Krivdovej sa podarilo
vyplávať jedno desiate miesto. Plavcom usporiadateľského MPK DK patrilo štvrté, siedme,
ôsme a dve desiate miesta zásluhou Filipa Lizáka a deviate miesto vďaka Kristíne
Foltínovej.
V sobotu 3.12. odohrali dolnokubínski basketbalisti ďalšie domáce stretnutie proti
Sabinovu.
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BK Dolný Kubín - MMBK Sabinov 90:41 (35:11, 21:11, 18:13, 16:6)
Najviac bodov za Dolný Kubín: Uhričík 26, Dubovský 25, Pšenák 15
Jediná plavkyňa z dolnokubínskeho plaveckého klubu MPK DK - Margaréta Moskaľová reprezentovala svoj plavecký klub na poslednom piatom kole FPD Slovenského pohára
žiakov, ktoré sa konalo v sobotu 10. decembra 2016 v Žiline. Vo všetkých štyroch štartoch
si vyplávala medailové pozície: 1. miesto 200 m polohové preteky 3:21.78, 2. miesto 50 m
voľný spôsob 37.06, 3. miesto 50 m motýlik 47.82 a 100 m motýlik 1:49.28.
V sobotu 10.12.2016 nastúpili domáci basketbalisti proti nováčikovi súťaže družstvu
z Martina. Po rozpačitej prvej štvrtine sa domáci hráči „chytili“ a doviedli zápas do
víťazného konca.
BK Dolný Kubín – Slávia Medik Martin 92:69 (16:19, 33:15, 24:25, 19:10)
Najviac bodov za Dolný Kubín: Dubovský 31, Škorupa 21, Uhričík 11, Pšenák 11
V predposlednom zápase roka predviedli naši hráči v sobotu 10. decembra na dubnickom
ľade výborný taktický výkon a dlho hrýzli domáceho favorita. Škoda množstva oslaboviek,
ktoré im uberali sily a súperovi poskytli možnosti na strelenie gólov. Treba však uznať že
Dubnica bola lepším mužstvom a hoci naši hráči prieviedli výborný výkon, na body to
nestačilo.
MHK Dubnica nad Váhom - MŠK HVIEZDA Dolný Kubín 3:1 (0:1, 2:1, 1:0)
Gól MŠK: Hricko
Aj posledný zápas v roku zvládli basketbalisti na výbornú a v sobotu 17.12.2016 na
palubovke súpera porazili Humenné.
1.BK Humenné – BK Dolný Kubín 58:70 (13:17, 14:27, 7:16, 24:10)
Najviac bodov za Dolný Kubín: Ondrejka 21, Pšenák a Uhričík po 14
V poslednom stretnutí roka potešila HVIEZDA 17. decembra v zápase 2. hokejovej ligy
svojich priaznivcov gólovou nádielkou do senickej bránky.
MŠK HVIEZDA Dolný Kubín - HK 91 Senica 8:3 (4:1, 1:1, 3:1)
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8. Životné prostredie
Sneh, ľad a neprimeraná rýchlosť boli podľa článku v MY Oravské noviny z 10. januára
príčinou nehody, pri ktorej 18-ročný Dolnokubínčan skončil s kamarátom aj so Škodou
Fabia v rieke. „Mali veľké šťastie, že sa neprevrátili,“ povedal veliteľ zásahu hasičov Peter
Dúha.
Auto smerovalo z Dolného Kubína na Gäceľ. Po prejazde ľavotočivej zákruty, pri lavici
vedľa futbalového ihriska s umelou trávou, dostalo šmyk a zišlo do približne pol metra
hlbokej vody. Mladíci sa museli brodiť na breh v ľadovej vode. Podobná nehoda sa stala
pred dvoma dňami v piatok podvečer. Vtedy v tej istej zákrute vedenie auta nezvládla
žena z Oravskej Poruby. S Citroenom Berlingo sa tiež ocitla vo vode. V októbri 2015 hasiči
vyťahovali z rieky Škodu Fabia. Aj tentoraz za jej volantom sedela žena z Oravskej Poruby.
Všetci mali šťastie, pri nehodách sa nezranili.
Vo štvrtok 21. januára sa obyvatelia Dolného Kubína zobudili do bieleho rána. Do
predchádzajúceho dňa bola zima na sneh viac ako skúpa, a teraz ho zrazu napadlo skoro
10 cm!

Pri príležitosti Svetového dňa vody, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Dolnom Kubíne všetkým záujemcom z radov občanov dňa 21. marca 2016 zabezpečoval
bezplatné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody,
kvality vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a ďalších problémov
súvisiacich s pitnou vodou.
Obyvatelia Brezovca pridali ruku k dielu aby ich sídlisko vyzeralo pôvabnejšie. V sobotu
16. apríla sa sami zaslúžili o to, aby bol Brezovec čistejší a pohľad naň o čosi príjemnejší.
Malou odmenou spoločného víkendového upratovania bolo i občerstvenie a od
sponzora kvetiny na zasadenie. Spestrením dňa bol navyše i kultúrny program na
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amfiteátri, o ktorý sa postarali škôlkari z Brezovca, dolnokubínska speváčka Denisa
Mešková a ľudový súbor Trnkárik zo Žaškova.
V piatok 22. apríla 2016 sa oslavoval Deň zeme, na mnohých školách preto v týchto dňoch
prebiehal tzv. envirotýždeň. Aktivity zamerané na vzdelávanie v oblasti životného
prostredia pre svojich žiakov zorganizovala aj ZŠ J. Matúšku.
V utorok 19. apríla si deti overili nazbierané vedomosti v rámci Vodnej olympiády. Žiaci
druhého stupňa vytvorili 44 súťažných družstiev, pričom na jednotlivých stanovištiach
museli preukázať telesnú zručnosť i poznatky z ekológie. Úlohu skúšajúcich tentokrát na
seba prevzali deviataci.
Žiaci a pedagógovia Základnej školy s materskou školou J. A. Komenského v Dolnom
Kubíne - Kňažej pripravili 22. apríla 2016 EKO DEŇ, spojený s Fashion show. Akciu
realizovali pri príležitosti Dňa Zeme v rámci medzinárodného projektu Erasmus plus
„Povedz svoj názor", zameraného na výchovu k ochrane životného prostredia, recykláciu a
obnoviteľné zdroje, do ktorého je škola zapojená spoločne so školami z Veľkej Británie,
Talianska, Turecka a Rumunska. Na stretnutie ste srdečne vítaní.
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho
cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je
potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať
otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť
jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Pri príležitosti Dňa Zeme 22.4.2016 sa žiaci a pedagógovia ZŠ Martina Kukučína zapojili
do prekrásnej akcie „Očistime si Slovensko“.
Svojimi aktivitami si pripomenuli tento celosvetový deň a pokúsili sa aspoň trochu
prispieť ku skrášleniu a „uprataniu“ niektorých častí mesta. Žiaci vyčistili ulice:
Lucenkovu, Bystereckú – okolie pri polícii, Športovcov, SNP spolu s detským ihriskom,
okolie zimného štadióna i futbalového ihriska. A samozrejme sme si poupratovali aj na
„vlastnom piesočku“ - v areáli školy a v okolí telocvične. Skupinka detí sa pričinila o
poriadok a čistotu pred MsKS, v okolí obchodného domu KOCKA a obvodného úradu.
Množstvo odpadkov sústredili na jednotlivých zberných stanovištiach.
Niektoré triedy sa spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili ďalších podujatí, organizovaných k
tomuto dňu. V múzeu P. O. Hviezdoslava si pozreli ekofilm, v priestoroch ZŠ s MŠ
Komenského na Kňažej sa zapojili do podujatia pod názvom EKO DEŇ spojený s Fashion
show a navštívili Technické služby mesta Dolný Kubín.
Tak ako v minulom roku, aj tento rok dobrovoľníci s podporou firmy SCAME-SK s.r.o.
zabezpečili pre všetkých, ktorým záleží na zdravom životnom prostredí, podmienky pre
zber odpadu popri ceste z Medzihradného do Srňacieho. Vrecia na odpad boli v
termíne od 22. apríla do 9. mája k dispozícii na viditeľnom mieste na konci
Medzihradného. Organizátori (pp. Fintorová a Srnková) následne zabezpečili zvoz
naplnených vriec do zberného dvora.
O čom sníva Zem - to je názov projektu žiakov Základnej školy s materskou školou
Komenského v Dolnom Kubíne – Kňažej. V projekte podporenom Ministerstvom školstva
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Slovenskej republiky sa učitelia spolu so žiakmi zamýšľame nad tým, aké sny má Zem a
ako by sme ich my ľudia mohli splniť...
Možno nedokážeme odstrániť všetky skládky ani vyčistiť všetky moria, tiež nevieme
vyčistiť vzduch, ale jedno vieme, spojiť sa pre dobrú vec a osloviť aj iných. Začíname so
žiakmi krôčik za krôčikom a veríme, že to bude ten správny krok do budúcna. Projekt je
zameraný na odpad, jeho minimalizáciu, separáciu a opätovné využitie.
Cieľom projektu je skvalitniť vyučovanie, vniesť do vyučovania nové inovatívne
prístupy, kooperatívne, rovesnícke, zážitkové a projektové vyučovanie, využívanie
informačnokomunikačných technológii, rozvíjať tvorivosť a kritické myslenie žiakov.
Chceme motivovať aj rodičov a obyvateľov obce a zapojiť ich do zberu nepotrebných
elektrospotrebičov.
Prostredníctvom internetu motivovať aj iné školy a pedagógov. Okrem krátkodobých
cieľov, ako je naučiť žiakov správne triediť odpad v škole, pravidelne čistiť okolie školy a
ukázať možnosti opätovného využitia odpadu máme aj ciele dlhodobé. A to tému odpadu
neustále obnovovať a zavádzať do vyučovania podľa možností v rámci každého predmetu
v rôznych témach. Príkladom a pozitívnou motiváciou chceme preniesť návyky a
zodpovednosť za vznik odpadu aj do domácnosti.
Projekt je celoškolský, preto každá trieda sa doňho zapojila svojou aktivitou. Prváci
vytvorili „nové šaty pre ich zošity“ Chceli sme poukázať na to, že obal je plastový výrobok
a na jeho výrobu je potrebná energia (vodná, tepelná, jadrová – znečisťujú životné
prostredie) Ak si taký obal vyrobíme šetríme prírodné zdroje aj našu planétu....Úlohou
žiakov bolo navrhnúť obaly na učebnice alebo zošity s využitím odpadového materiálu
napr. reklamné plagáty, stránky z časopisov, lístky z múzea a podobne...
Druháci nás presvedčili o tom, že aj odpad môže okrášliť...z použitých plastových pohárov
a vrchnáčikov z PET fliaš vytvorili model svietidla, ktoré okrášlilo jednu z chodieb našej
školy.
Tretiaci sledujú ako dlho sa budú rozkladať rôzne druhy odpadkov: napr. plasty, sklo,
tetrapaky, igelitové tašky, obaly z cukríkov, ohryzok z jablka a pod. Keďže rozloženie
niektorých odpadkov, by trvalo veľmi dlho, môžu tieto údaje zistiť aj pomocou internetu.
Štvrtáci počas vychádzky do prírody vyzbierali odpadky a priniesli ich do školy, kde
sme spoločne vytvorili plagát s názvom: Odpad do prírody nepatrí. Cieľom je viesť ich k
zamysleniu sa nad tým, ako môže znečistenie odpadkami ohroziť život v prírode a
navrhnúť spôsob na odstránenie tohto nebezpečenstva. Napríklad: do rúčky igelitovej
tašky sa môžu zamotať zobáky vtákov, ktoré sa potom nemôžu nakŕmiť, alebo ich
živočíchy spolu s potravou príjmu do tela, čo môže spôsobiť tráviace ťažkosti, ale aj
pomalú smrť...
Ďalšie aktivity sú: preskúmať tajný život tabletu, aké komponenty obsahuje, odkiaľ
pochádzajú a kam potom, taký pokazený tablet vyhodíme... tvorivé dielne, čo všetko sa dá
vyrobiť z odpadu?... starší učia mladších o odpade – rovesnícke a zážitkové vyučovanie
(formou kvízov, tajničiek, pokusov, súťaží), vyhlásenie a zrealizovanie zberu
nepotrebných elektrospotrebičov z našich domácností a vytvorenie krátkej reklamy na
tému triedenie odpadu.
Úlohou deviatakov je osloviť širokú verejnosť prostredníctvom billboardu, ktorý nás
vyzýva k separácii a recyklácii odpadu, aby sme našu Zem urobili krajšou...
Dolnokubínčan Ondrej Brtiš vypestoval obrie tekvice. Záhradkárčeniu sa venuje už roky,
no takýmito veľkými kúskami sa pýši vôbec po prvýkrát. V jeho záhradke však okrem
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obrovských tekvíci nájdete aj čili papričky, a to dokonca až 7 druhov. Pán Brtiš vo svojej
milovanej záhradke trávi mnoho času. Okrem pestovania tradičnej zeleniny a ovocia je
hrdý aj na svoje chutné hrozno, ktoré si priviezol z Nitry a je vyšľachtené priamo pre naše
klimatické podmienky. V jeho záhradke však nájdete aj niekoľko druhov kvetov a bylín a
venuje sa aj chovateľstvu prepeličiek.
Článok "Zo skládky odpadu vyteká do Oravy nebezpečný arzén" uverejnil 10. augusta
regionálny týždenník MY Oravské noviny. Autor v ňom píše, že podľa merania
akreditovanej spoločnosti Ingeo Žilina z 26. mája sa v litri vody vytekajúcej spod starej
skládky v Širokej nachádzalo až 7,26 miligramu arzénu. Norma povoľuje 0,2 mg/l.
Podobnú hodnotu, 7,26 mg namerali aj v roku 2008. V článku sa ďalej uvádza, že v
územnom pláne mesta je lokalita Široká určená na ukladanie odpadu. Nachádzajú sa tam
tri skládky. Prvá, hneď pri hlavnej ceste, patrí mestu, starajú sa o ňu Technické služby.
Roky slúžila na ukladanie komunálneho odpadu z dolnej Oravy. V súčasnosti je
uzatvorená, zrekultivovaná a monitorovaná. Prekrytie nepriepustnou fóliou zabezpečuje,
aby do nej netiekla dažďová voda.
Dole však fólia chýba, preto sa do nej dostane spodná voda. Nad skládkou komunálneho
odpadu sú dve skládky priemyselného odpadu. Stará a nová. Nová sa nachádza na telese
starej a vybudovala ju OFZ v roku 2000. Podľa prevádzkovateľa spĺňa všetky normy, ktoré
požadujú zákony. Spodnú časť tvorí 1,5 milimetrová nepriepustná fólia, ktorá zabraňuje
prieniku spodnej vody. Táto skládka je stále otvorená a môže sa do nej voziť priemyselný
odpad. Preto sa do telesa dostáva dažďová voda.
Z tohto dôvodu pod ňou postavili čistiareň odpadových vôd. Jej úlohou je vyčistiť
kontaminovanú vodu a čistú ju pustiť do Oravy.
Predstavitelia OFZ tvrdia, že ani táto skládka nie je príčinou výskytu arzénu. Čistiareň čistí
okrem vody z novej skládky aj zachytené vody vytekajúce zo starej skládky, ktoré
obsahujú arzén.
Čistené ale nie sú priesakové vody zo strany skládky, ktoré idú mimo drenážneho systému
skládky a vznikajú hlavne v daždivých obdobiach. „Vodu z čistiarne pod skládkou
kontroluje externá autorizovaná organizácia Slovenský vodohospodársky podnik v
nepravidelných mesačných intervaloch,“ povedal člen predstavenstva OFZ Anton Sklárčik.
„Čistiareň čistí vody tak, že z nej vytekajúce vody spĺňajú zákonom stanovený limit. Za
prvý polrok 2016 bol priemerný obsah arzénu v súlade s normou. Výsledky pravidelne
kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina.“
Posledným podozrivým je podľa článku tretia, stará skládka. Vznikla v 70. rokoch po
otvorení hutníckeho závodu v Širokej, ktorého majiteľom bol štátny podnik Oravské
ferozliatinárske závody. Za viac ako tridsať rokov na nej skončili tisíce ton trosky z výroby
ferozliatin. Ale pravdepodobne nielen troska našla miesto v Hlbokej doline. Niektorí
domáci obyvatelia tvrdia, že tam odpad vyvážala aj SEZ a dokonca aj ZVL z galvanizovne.
Obsah arzénu v priesakovej vode vytekajúcej zo starej skládky je abnormálne vysoký.
Množstvo vody závisí od počasia. Najviac je po zime pri topení snehu a počas dažďov.
Zloženie vody dokazujú dlhoročné merania, ktoré sú súčasťou protokolu monitorovania
kvality podzemných a povrchových vôd na skládke Široká. Každého polroka ho vypracúva
pre Technické služby Envigeo Banská Bystrica.
Okrem spomínaných dvoch vrtov merajú zloženie priesakovej vody pod starou skládkou
aj pri výtoku do Oravy. Pod starou skládkou sa od roku 1994 objavujú rôzne čísla. Takmer
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všetky vysoko prekračujú povolenú hranicu. Najvyššie číslo uvádza až 49 miligramov na
liter. Priemer je 12,85 mg/l.
Táto voda tečie ďalej starou betónovou rúrou popod zrekultivovanú a uzatvorenú skládku
komunálneho odpadu do spoločnej rúry, do ktorej sa napája ešte potok. Merania pri vtoku
do Oravy dokazujú, že obsah arzénu je už nižší, ale aj tak dosahuje priemer 4,2 mg/l.
„Merania v rieke Orava už ale nevykazujú žiadne zvýšené hodnoty,“ povedal Anton
Sklarčík. „Z čistiarne odpadových vôd ide voda do rieky Orava osobitným potrubím a
kvalitu čistenia je možné kedykoľvek skontrolovať.“
Merania dokazujú, že arzén zamoruje vodu v Orave už dlhé roky. Otázkou ostáva, prečo sa
to stále deje? Prečo majiteľ starej skládky neurobí také opatrenia, ktoré by tomu
zabránili? Pretože majiteľom je štát.
Anton Sklárčik vysvetlil, ako táto situácia nastala. Starú skládku využíval od svojho vzniku
štátny podnik Oravské ferozliatinárske závody v Širokej. V roku 1999 vstúpili Oravské
ferozliatinárske závody do konkurzu. Pri predaji majetku zostala stará skládka vo
vlastníctve štátu. Arzén, ktorý je v odpade na starej skládke, obsahovali niektoré suroviny,
ktoré sa dovážali šesť rokov začiatkom 80. rokov.
Aj súčasná spoločnosť OFZ však zo začiatku produkovala odpad, preto postavili už
spomínanú novú skládku priemyselného odpadu podľa platných noriem. Tento odpad ale
neobsahuje zvýšené hodnoty arzénu. Súčasným prevádzkovateľom je ESI.
Teraz však nastala nová situácia. Nová skládka má rozlohu približne 2,2 hektára, kapacitu
250-tisíc metrov kubických. V súčasnosti má ešte voľnú kapacitu na uloženie 130-tisíc
metrov kubických. Odpad tam však nepribúda.
„Zmenila sa technológia výroby,“ povedal Anton Sklarčík. „Máme bezodpadovú výrobu.
Troska a prachy sa tam už nesypú. Skládka je otvorená, treba ju naplniť, aby sme ju mohli
uzatvoriť.“
Preto OFZ založila spoločnosť ESI, ktorá chce získať povolenie aj na ukladanie
komunálneho odpadu na novú skládku.
Ján Šimún na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva povedal, že s tým nesúhlasí.
„Nemôžeme tam dať ďalší odpad, ktorý ju zaťaží.“ Argumentoval aj stanoviskom
Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina, ktorá upozorňujeme, že v súčasnosti
využívaná kazeta novej skládky je na telese bývalej skládky, ktorá je evidovaná ako
environmentálna záťaž s vysokou prioritou navrhnutá na sanáciu. Predmetná kazeta bola
podľa neho povolená s tým, že prevádzkovateľ uzatvorí a zrekultivuje starú skládku, čo sa
však nestalo. „Celé územie je kontaminované a predstavuje vážne riziko pre životné
prostredie.“
Aktivistovi Jánovi Šimúnovi sa tiež nepáči, že mesto vraj so spoločnosťou ESI rokuje o
prevzatí novej skládky a tým aj všetkých rizík, ktoré so sebou prináša.
Mesto vydalo k situácii stanovisko. „V kontexte možnosti vyvážať komunálny odpad mesta
na súkromnú priemyselnú skládku v katastrálnom území Kňažia mesto so zástupcami
prevádzkovateľa skládky o tejto možnosti nerokuje, neprijalo o tom žiadne rozhodnutie a
ani ho k tomu neviažu žiadne záväzky. Mesto sa dlhodobo zaoberá stratégiou nakladania s
komunálnym odpadom, pričom environmentálne hľadisko je pri tomto rozhodovaní
jedným z najdôležitejších.“
Anton Sklarčík tiež potvrdil, že žiadne rokovania o prevode skládky na mesto sa nikdy
neuskutočnili a vlastník skládky, spoločnosť ESI, o tom ani nikdy neuvažoval. „Vraveli sme
mestu, že máme záujem vytvoriť skládku komunálneho odpadu, a ak sa nám to podarí, tak
sme otvorení akejkoľvek spolupráci výhodnej pre obe strany. Mesto a občania môžu na
218

tom len ušetriť. Platby za komunálny odpad by sa pre občanov mohli podstatne znížiť.
Veď za dopravu do Martina musia platiť.“
Pravdepodobne z tohto dôvodu mesto pri vyjadreniach počas konania nemalo voči
zámeru ESI námietky.
„O zámere rozhodnú štátne orgány,“ povedal Pavol Heško. „Ak budú splnené všetky
zákonom stanovené požiadavky a normy na prevádzkovanie takého druhu skládky,
nevidíme problém, aby sme boli zákazníkom firmy. Vozili by sme tam odpad. Za jeho
uloženie by zodpovedal prevádzkovateľ, ktorým by mesto nebolo.“
Anton Sklarčík upozornil ešte na jednu závažnú skutočnosť. „V súčasnej dobe prebieha
výberové konanie na rekultiváciu a uzatvorenie starej skládky, ktorá patrí štátu. Keď sa to
uskutoční, celý problém so skládkami v Širokej bude vyriešený. Nová skládka OFZ
nespôsobuje žiadne znečistenia a po naplnení bude taktiež uzatvorená a rekultivovaná.“
Odhadol, že keby spoločnosť ESI získala povolenie na ukladanie komunálneho odpadu,
odpad z dolnej Oravy by zvyšných 130-tisíc metrov kubických zaplnili za osem až desať
rokov. „Potom by celá oblasť bola zrekultivovaná.“
Anton Sklárčik tvrdí, že podľa zainteresovaných by skládkovanie komunálneho odpadu na
existujúcej skládke nemalo na okolie žiadny negatívny vplyv.
Ochrancovia životného prostredia bojujú proti ukladaniu komunálneho odpadu v Širokej.
Svoje pripomienky poslali nielen slovenským úradom, ale aj na sekretariát Ramsarského
dohovoru do Švajčiarska.
Ako písali MY Oravské noviny dňa 5. decembra, diviak vystrašil ľudí v centre mesta.
Peter Rusch neveril vlastným očiam, keď prebehol popred neho. Podnikatelia ponúkajúci
služby na Hviezdoslavovom námestí sa podľa článku dlhodobo sťažujú, že je mŕtve a nič
sa tam nedeje. Na pomoc im prišla divá sviňa, ktorá sa o pol šiestej večer prechádzala
okolo fontány a pamätníka oslobodenia. Prvý ju zbadal Peter Rusch. „Prechádzal som
uličkou popri Maríne, keď zrazu čosi veľké čierne prebehlo popred mňa. Vyšiel som spoza
rohu a päť metrov odo mňa bola divá sviňa. Ale obrovská. Takú som v živote nevidel.
Chvíľu ňuchala okolo koša, potom prešla ku Slovenskej sporiteľni, kde hrkotala a búchala
do dverí. Potom sa otočila a popri Oravskej galérii vošla do Parku dejateľov.“
Nezvyčajného návštevníka videl aj Ivan Hubinák, majiteľ obchodu s chovateľskými
potrebami na Hviezdoslavovom námestí. „Zatvoril som obchod, otočil sa a za chrbtom som
mal diviaka.“ Potvrdil, že popri fontáne prešiel pod zakrytý vchod Slovenskej sporiteľne.
„Asi si chcel vybrať peniaze, ale bolo zatvorené. Možno hozaujíma kultúra a história,
pretože potom vošiel do parku dejateľov.“ Stopy v snehu smerovali ku Jasenovskému
potoku, kde sa stratila. „Diviak môže byť veľmi nebezpečný,“ povedal poľovník Zdenko
Kubáň z Malatinej. „Ešte dobre, že sa jej nepriplietol do cesty nejaký človek. V strese a
obave o svoj život by mohla zaútočiť.“ Prekvapený ostal aj vyšnokubínsky poľovník Pavol
Balko. „Oči som otváral, keď som to počul. To nie je normálne. V lese nie je meter snehu, že
by nemala čo žrať a musela ísť ku ľuďom. Naviac zver prikrmujeme, hladom určite netrpí.
Museli ju dole z lesa zohnať vlci alebo psy.“ Návšteva z lesa nakoniec z námestia odišla bez
toho, aby napáchala škodu.
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