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OBCHODNÁ AKADÉMIA V DOLNOM KUBÍNE JUBILUJE 
—

Obchodná akadémia (OA) v Dolnom Kubí-
ne oslavuje v tomto roku 50. výročie svojho 
založenia. 50 rokov je významné obdobie 
naplnené činorodou a zmysluplnou výchov-
no-vzdelávacou prácou pri príprave mla-
dých ľudí do ich ďalšieho života.

Škola pokračuje v ďalšom písaní svojej 
histórie ako pokračovateľka 130-ročnej 

obchodnej školy a žije svojím dynamic-
kým a zaujímavým životom. 50 rokov je 
príležitosť obzrieť sa dozadu a zalistovať 
v knihe spomienok. Zriaďovateľom OA  
v Dolnom Kubíne je Žilinský samospráv-
ny kraj (ŽSK). Riaditeľkou školy je Ing. Vil-
ma Janotíková, zástupcovia riaditeľky sú  
Ing. Antónia Bedleková a Ing. Michal Ba-
tuna. Počet absolventov, ktorí opustili brá-

ny školy, je 7 640. V súčasnosti škola po-
núka štúdium v nasledovných študijných 
odboroch: 6317 M OA - štvorročné denné 
štúdium, 7661 M sociálno-výchovný pra-
covník - štvorročné denné štúdium, 6332 
Q daňové služby - dvojročné pomaturitné 
špecializačné dištančné štúdium pre ab-

01 Na ustanovujúcom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva sa vo štvrtok  

6. decembra ujali svojich funkcií devätnásti 
novozvolení poslanci a primátor. Nasledujúce 
štyri roky bude na čele najväčšieho oravského 
mesta stáť nezávislý kandidát Ján Prílepok.

02 Prešiel rok a evanjelický kostol opäť 
otvoril svoju bránu veriacim, ktorí si 

v ňom mohli po dlhšom čase vypočuť Božie 
slovo. V nedeľu 25. novembra sa totiž konala 
jeho posviacka. Chrám je domom, ktorý bol 
postavený na skale lásky, túžby a nádeje. 

03 Dolnokubínski vzpierači sa stali po 
ôsmykrát v rade víťazom extraligo-

vej sezóny, čím vyrovnali rekord VŠK Dukla 
Trenčín. Titul majstra Slovenska si Dolnoku-
bínčania vybojovali počas 3. kola extraligy  
v Bobrove.

Foto: OA DK 

pokračovanie na 2. strane  »
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solventov stredných škôl. Cieľom  školy je 
realizovať víziu otvorenej školy - otvorenej 
novým myšlienkam, názorom, postupom.  
Ponúka  žiakom kvalitný školský vzdelá-
vací program, ktorý im umožní úspešne 
sa uplatniť na trhu práce. OA uskutoč-
ňuje výchovu a vzdelávanie podľa troch 
samostatne vypracovaných programov  
s názvom – OA, sociálno-výchovný pra-
covník a daňové služby. Škola je uceleným 
systémom – patria k nej školský internát  
a školská jedáleň.
 Školský internát prešiel v roku 
2012 rozsiahlou rekonštrukciou. Pod 
toto rozhodnutie sa podpísali predstavi-
telia zriaďovateľa – ŽSK. Potrebné finanč-
né prostriedky vo výške 538 614,94 eur 
boli použité na výmenu okien, zateplenie 
plášťa a strechy budovy, novú elektroin-
štaláciu, elektronický požiarny systém, 
obklady, dlažby, rozvody vody, výmenu 
vykurovacích telies a inštaláciu vzducho-

techniky. Ubytovacia kapacita školského 
internátu je 93 miest. Ubytovaným žia-
kom sa ponúkajú rôzne mimoškolské ak-
tivity v rámci jednotlivých krúžkov. Školská 
jedáleň, ako súčasť objektu školského 
internátu, denne pripraví okolo 500 obe-
dov. Rekonštrukcia budovy školy sa usku-
točnila v rokoch 2015 a 2016. ŽSK posky-
tol finančné prostriedky v sume 398 443 
eur. V rámci týchto prác sa uskutočnilo 
zateplenie plášťa budovy, výmena okien, 
výmena a regulácia vykurovacieho systé-
mu a rekonštrukcia strechy. 
 Vyučovanie prebieha v 15 kme-
ňových učebniach, 13 odborných učeb-
niach, 4 učebniach IKT a 4  učebniach 
cudzích jazykov. Učitelia majú k dispozícii 
12 kabinetov. Škola má telocvičňu, saunu, 
aulu a knižnicu. Každý kabinet je vybavený 
PC s pripojením na internet, každý učiteľ 
má tablet a svoju mailovú schránku. Pre 
výchovnú poradkyňu je zriadený kabinet 

na komunikáciu so žiakmi a s rodičmi.  
V škole sa nachádzajú priestory, tzv. rela-
xačné zóny, kde môžu žiaci oddychovať. 
Majú tiež k dispozícii pracovnú zónu vo 
vestibule, ktorá im slúži na kopírovanie 
a prípravu dokumentov na vyučovanie.  
V prevádzke je aj školský bufet.
 Neoddeliteľnou súčasťou školy 
je Nezisková organizácia Ekonóm pri OA 
v Dolnom Kubíne, n. o., ktorej cieľom je 
podpora školy v materiálnej, personálnej  
a vzdelávacej oblasti.

Projektová činnosť školy

Škola má bohaté portfólio realizovaných 
projektov. Žiaci v nich získavajú nové kon-
takty, zdokonaľujú sa v cudzích jazykoch 
a prehlbujú si multikultúrne povedomie  
v rámci krajín Európskej únie.

Názov projektu Program Rok realizácie Podporená suma

Sociálna starostlivosť, turistické 
a podnikateľské služby v zahraničí

ERASMUS + 2017 - 2018 54 942,-

Nemčina zážitkom Nadácia Volkswagen Slovakia, n. o. 2018 1 000,-

Nabi sa energiou Nadácia Volkswagen Slovakia, n. o. 2018 972,-

Stretnime sa v STREDcu grantový program ŽSK 2018 400,-

Stretnime sa v STREDcu grantový program Nadácie ESET 2018 1 690,-

STREDco
grantový program Nadácie 

Orange
2018 - 2019 620,-

Barbora Bajčiová grantový program ŽSK 2018 500,-

Fit bez wi-fi Nadácia KIA Motors Slovakia n. o. 2018 2 000,-

Učíme inovatívne, kreatívne 
 a hravo, učíme pre život a prax

Národný projekt „Modernizácia 
vzdelávacieho procesu na stred-

ných školách“
2010 - 2018 275 107,-

Nemčina interaktívne Nadácia Volkswagen Slovakia, n. o. 2017 980,-

Be strong, be healthy grantový program ŽSK 2017 5 050,-

Len aby nás chrbáty neboleli grantový program ŽSK 2017 550,-

Svet mojimi očami grantový program ŽSK 2017 300,-

Po stopách Juraja Thurza grantový program ŽSK 2016 300,-

Buďme spolu lepší grantový program J&T 2016 400,-

Kec pľac Nadácia Slovenskej sporiteľne 2016 1 520,-

Rok Ctiboha Zocha grantový program ŽSK 2015 300,- 

Nabiť! Zacieliť! Páľ! grantový program ŽSK 2015 550,-

Na novom, po novom grantový program ŽSK 2015 5 050,-

U nás doma!
grantový program Nadácie 

Orange
2015 170,-
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Okrem týchto podporených projektov 
OA participovala aj na projektoch iných 
subjektov napríklad: Študenti po stopách 
totality - v spolupráci s Nadáciou M. Ši-
mečku, Start the Change – v spolupráci  
s Amnesty International Slovensko, Kvan-
tita alebo kvalita? - v spolupráci s Nadá-
ciou M. Šimečku, Študentské lokálne 
iniciatívy - v spolupráci s OZ Človek v ohro-
zení, Migranti medzi nami - v spolupráci  
s OZ Človek v ohrození, Inspired by me-
mory - v spolupráci s OZ Človek v ohro-
zení, Anna Franková – odkaz dejín dnešku 
– v spolupráci s Nadáciou M. Šimečku.
 Z prostriedkov MŠVVaŠ SR boli 
získané interaktívne tabule, notebooky  
a tablety v rámci programov - Aktivizujúce 
metódy vo výchove, Elektronizácia vzde-
lávacieho systému regionálneho škol-
stva, Digitálne vzdelávanie pre všeobec-
no-vzdelávacie predmety.

Úspechy školy

OA dosahuje mimoriadne  výsledky v rôz-
nych súťažiach. Dosiahli sme popredné 
umiestnenia cvičných firiem na medziná-
rodných veľtrhoch. OA v Dolnom Kubíne 
bola medzi 9 pilotnými školami, ktoré 
rozbiehali projekt cvičných firiem na Slo-
vensku. Počas tohto obdobia získavame 
pravidelne popredné umiestnenia na me-
dzinárodných veľtrhoch cvičných firiem. 
Predmet cvičná firma je súčasťou praktic-
kej prípravy žiakov a simuluje prácu reál-
nej firmy od jej založenia, obchodovania, 
odvodov, komunikácie, účtovania, tvorby 
katalógu a tvorby ceny. Od roku 2013 pra-
cujú na škole 3 cvičné školy, ktoré získali 

Európsky certifikát kvality EUROPEEN. Žia-
ci získali umiestnenia v rámci SR v súťaži 
Najlepší podnikateľský zámer, výborné 
umiestnenia v úprave textu na PC na maj-
strovstvách sveta ( rok 2003) i na sloven-
skej úrovni. Máme i majsterku Slovenska, 
Európy a sveta v armwrestlingu. V súťaži 
Mladý digitálny Európan získala žiačka 
školy 1. miesto v konkurencii 1411 zapo-
jených žiakov. 

 OA vydáva školský časopis OAD-
KO, ktorý  originálnym spôsobom mapuje 
život na škole. Pôvodný názov bol ZÓNA 
OA. Vychádza od roku 2004 a podieľajú 
sa na ňom učitelia a mnoho žiakov. V me-
dzinárodnej súťaži získal časopis hlavnú 
cenu časopisov v oblasti spotrebiteľskej 
výchovy. Kvalitná materiálno-technická  
a personálna vybavenosť prináša dobré 
výsledky vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese a v mimoškolských aktivitách. V ro-
koch 2015, 2016, 2017 a 2018  je škola  
v rámci stredných odborných škôl dlho-
dobo nad úrovňou očakávania v sledo-
vaní pridanej hodnoty vo vzdelávaní zo 
slovenského jazyka a literatúry.

Spolupráca s podnikmi a inštitúciami

Spolupráca s podnikmi a inštitúciami  
bola a je veľmi dôležitou oblasťou rozvoja 
školy. Budúci zamestnávatelia škole vždy 
ochotne vytvárajú dobré podmienky pre 
odbornú prax a exkurzie žiakov. Žiaci OA 
sa zúčastňujú praxe v rôznych typoch 
podnikov, ako sú príspevkové a rozpočto-
vé organizácie, súkromné podniky a firmy 
výrobného a nevýrobného charakteru, 
centrálne a regionálne úrady, verejná 
správa, obchodné a iné organizácie. Za-
mestnávatelia vysoko pozitívne hodnotia 
vedomosti a zručnosti, ktoré preukazujú 
žiaci na pracoviskách. Výstupom ich hod-
notenia je, že na základe preukázaných 
teoretických a praktických vedomostí 
majú žiaci všetky predpoklady úspešne sa 
uplatniť na trhu práce.
 OA bola hodnotená aj v rámci 
projektu Odborné vzdelávanie a príprava 
pre trh práce, ktorý bol realizovaný ŠIOV-

om v spolupráci so svojím švajčiarskym 
partnerom EHB. Hodnotenie vychádzalo 
z výsledkov vyplývajúcich z výskumu, ktorý 
sa realizoval koncom roka 2015. Výstu-
pom projektu bolo určenie poradia Top 
škôl podľa jednotlivých krajov a Slovenska. 
OA sa umiestnila na 4. mieste v rámci ŽSK 
a na 15. mieste v rámci Slovenska. Krité-
riá hodnotenia projektu sa nezameriavali 
iba na znalosť jednotlivých stredných škôl, 
ale najmä na vnímanie ich kvality očami 
zamestnávateľov. Vďaka vzorke 2 000 za-
pojených firiem a viacerých parametrov 
hodnotenia školy, na základe povedo-
mia o strednej odbornej škole, povesti či 
skúsenosti s jej absolventmi, sa vytvoril 
rebríček najlepších stredných odborných 
škôl v jednotlivých krajoch očami zamest-
návateľov. Pre vytvorenie rebríčka kvality 
stredných odborných škôl bol vytvorený 
vzorec, ktorý bral do úvahy 14 hodnote-
ných parametrov.
 Desiateho decembra škola u- 
skutočnila v MsKS slávnostnú akadémiu  
k 50. výročiu. Akadémiu poctili svojou 
prítomnosťou predsedníčka ŽSK pani 
Erika Jurinová, riaditeľ ŠŠI v Žiline pán Ti-
bor Lukács, riaditeľ SOPK v Žiline pán Ján 
Mišura, primátor mesta pán Ján Prílepok, 
prednosta OÚ v D. Kubíne pán Ľubomír 
Bláha, riaditelia ZŠ, SŠ, predstavitelia za-
mestnávateľov a bývalí kolegovia. Mottom 
akadémie bolo spoločné úsilie učiteľov  
a žiakov, čo prezentovali aj v jednotlivých 
vystúpeniach programu.

 Ďakujem všetkým zamestnan-
com, ktorí sa pričinili o dobré meno ško-
ly a svojím obetavým prístupom prispeli  
k jej úspešnému napredovaniu. Poďako-
vanie patrí aj rodičom, žiakom, zriaďova-
teľovi školy, spolupracujúcim podnikom 
a inštitúciám. Želám jubilantke mnoho 
úspešných rokov, dobrých pedagógov  
a hlavne veľa žiakov, aby mohla OA v Dol-
nom Kubíne v ďalších rokoch vzdelávať  
a vychovávať novú, mladú a životaschop-
nú generáciu.

Vilma Janotíková, 
riaditeľka Obchodnej akadémie v D. Kubíne

Foto: OA DK

Foto: OA DK

Foto: OA DK

Foto: OA DK
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CENU PRIMÁTORA DOSTALI TRI OSOBNOSTI A JEDNA INŠTITÚCIA
—
Z rúk bývalého primátora mesta Dolný Kubín 
Romana Matejova si v stredu 21. novembra 
prevzali Cenu primátora mesta traja Dolno-
kubínčania a jedna inštitúcia, ktorá už viac 
ako 35 rokov sídli na území mesta. Ocenené 
boli výnimočné osobnosti, ktoré sa svojou 
prácou a životom výrazným spôsobom po-
dieľali a participovali na hospodárskom, kul-
túrnom a športovom rozvoji mesta. 

Ich vynikajúce výsledky významným spô-
sobom prispeli k jeho propagácii doma  
i v zahraničí. Na slávnostné odovzdávanie 
prijal pozvanie aj novozvolený primátor 
Ján Prílepok. „Mesto Dolný Kubín každý 
rok oceňuje organizácie a ľudí, ktorí si to 
zaslúžia. Samozrejme, že aj tento rok sme 
ťažko vyberali tieto osobnosti, pretože je 
veľa tých, ktorí by si to zaslúžili. Nakoniec 
sa nám podarilo vybrať ľudí z každej ob-
lasti, či za oblasť školstva, kultúry, športu 
alebo verejnej správy. Verím, že ocenenia 
sú v správnych rukách,“ konštatoval bývalý 
primátor mesta Roman Matejov.   
 Cenu primátora mesta Dolný 
Kubín si prevzala  bývalá vedúca školskej 
jedálne v ZŠ Petra Škrabáka a vedúca 
detského folklórneho súboru Kolovrátok 
Anna Bakošová, ktorá od roku 2010 orga-
nizuje Kubínske akordy a spolupracovala  
i pri realizácii projektu „Zdravá škola a Ze-
lená škola“ alebo pri organizačnom zabez-
pečení kultúrnych podujatí v meste Dolný 
Kubín. Tiež je vedúcou Speváckej folklórnej 
skupiny Orava. „Bolo to pre mňa prekva-
penie, ale prijala som to s úctou a vďakou 
za moju prácu, ktorú robím pre mesto. 
Toto ocenenie si nezaslúžim len ja, ale na-
ozaj celý môj kolektív či už v meste alebo  
v škole. Myslím si, že patrí každému. Nao-
zaj je to nespočetné množstvo hodín, kto-
ré trávime mimo svojich rodín a domova,“ 
vyjadrila sa po odovzdaní ocenenia Anna 
Bakošová. 
 Ocenenie si tiež odniesol aj dl-
horočný poslanec mestského zastupiteľ-

stva a dnes prednosta Okresného úradu 
v Dolnom Kubíne Ľubomír Bláha, ktorý bol 
v minulosti riaditeľom obchodnej akadé-
mie či primátorom mesta. Ľubomír Bláha 
sa okrem iného podieľal na zavedení no-
vých študijných odborov na škole. Svoje 
dlhoročné skúsenosti vždy rád odovzdával 
mladším kolegom. V súčasnosti zastupuje 
naše mesto aj z pozície poslanca Žilinské-
ho samosprávneho kraja. „Dobre mi to 
padlo, ale je to podľa mňa trošku zavčasu, 
keďže ešte pracujeme ďalej. Je to príjemné, 
že na človeka myslia a všímajú si jeho ro-
botu. Určite je to záväzok do budúcna, aby 
sme pre mesto a ľudí v tomto meste niečo 
spravili,“ zhodnotil Bláha. 
 Od primátora mesta si cenu pre-
bral aj dlhoročný športovec a predseda 
Telovýchovnej jednoty Orava Dolný Kubín 
Jaroslav Lupák, ktorý je mnohonásobným 
držiteľom titulu majstra Slovenska vo vrhu 
guľou, ťažkom päťboji, v hode diskom  
i hode kladivom a držiteľom piatich slo-
venských rekordov. V rámci veteránskych 
pretekov získal niekoľkokrát titul medziná-
rodný majster Maďarska a Poľska vo vrhu 
guľou. „Som dojatý a prekvapený. Nečakal 
som také niečo. Myslím si, že v našom mes-
te je omnoho viac ľudí, čo vo väčšej miere 
prispeli k rozvoju mesto ako ja. Človek je 
milo prekvapený, keď si na mňa spomenu-
li, že som niečo urobil a dokázal,“ povedal 
Jaroslav Lupák.
 Medzi ocenenými bolo aj Orav-
ské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 
v Dolnom Kubíne, ktoré je špecializovaným 

múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou 
pre oblasť dokumentácie života Goralov 
na Slovensku. Takisto buduje zbierkový 
fond hmotných dokumentov o prírode  
a spoločnosti, ktoré tvoria súčasť kultúr-
neho dedičstva so zameraním na región 
Oravy, či život a dielo P. O. Hviezdoslava. 
 Okrem toho spravuje historický 
knižničný fond Čaplovičovej knižnice. Na 
území Oravy spravuje sedem národných 
kultúrnych pamiatok, v ktorých sa nachá-
dza osem ucelených expozícií. Oravský 
hrad a Oravská lesná železnica patria  
k najnavštevovanejším expozíciám Oravy 
nielen v regionálnom, ale aj v celosloven-
skom meradle. „Pre naše múzeum je to 
obrovská česť vzhľadom na to, že Cena 
primátora mesta je naozaj veľmi vzácna. 
Je to ocenenie, samozrejme, nie pre mňa 
ani pre moju osobu, ale pre všetkých pra-
covníkov múzea, ktorým zo srdca ďakujem 
za prácu, ktorú vykonávajú v Oravskom 
Podzámku, ale samozrejme aj v Dolnom 
Kubíne. Z ocenenia sa veľmi tešíme a bude 
mať čestné miesto u nás,“ vyslovila poďa-
kovanie riaditeľka Oravského múzea P. O. 
Hviezdoslava Mária Jagnešáková.  
 Bývalý primátor vo svojom prího-
vore vyzdvihol prácu ocenených, keď po-
vedal: „Chcel by som Vám všetkým poďa-
kovať za roky, ktoré ste obetovali pre svoju 
prácu. Odviedli ste obrovský kus poctivej 
roboty. Ďakujem Vám, že sa snažíte svoje 
skúsenosti odovzdávať ďalším generáci-
ám.“ 

redakcia

POSLANCI SCHVÁLILI ROZPOČET MESTA NA ROK 2019
—
Dolnokubínski mestskí poslanci vo štvrtok  
29. novembra jednomyseľne schválili na svo-
jom poslednom rokovaní v tomto volebnom 
období rozpočet mesta na rok 2019. Najdô-
ležitejší dokument mesta, ktorý definuje zák-
ladné hospodárenie, dostal zelenú po doho-
de s poslancami.

V roku 2019 plánuje samospráva hospo-
dáriť s prebytkovým rozpočtom v sume 

88 700 eur, pričom celkové príjmy sú na-
plánované v objeme 16 916 371 eur a vý-
davky v rozsahu 16 827 671 eur. O ďalších 
kapitálových výdavkoch na investičné ak-
cie rozhodne nové vedenie a poslanecký 
zbor, ktoré začali pracovať od 6. decembra 
2018. „Tento rozpočet považujem za dob-
rý štartovací balík pre nové vedenie mesta. 
Zaisťuje, aby si mesto dokázalo plniť všetky 
činnosti zo zákona a tiež dáva priestor no-

vému vedeniu, aby si v ňom premietlo svo-
je priority. Rozpočet obsahuje aj finančné 
prostriedky na potrebnú spoluúčasť mes-
ta v už schválených projektoch a pre do-
tácie určené pre šport i mestský grantový 
program,“ povedal Roman Matejov, bývalý 
primátor mesta Dolný Kubín.
 Podľa slov hlavného kontrolóra 
mesta Petra Floreka rozpočet mesta Dol-
ný Kubín na rok 2019 je možné považovať, 

Foto: redakcia
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NOVOZVOLENÝ PRIMÁTOR JÁN PRÍLEPOK ZLOŽIL SĽUB
—
Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského za-
stupiteľstva v D. Kubíne sa vo štvrtok 6. de- 
cembra ujali svojich funkcií devätnásti novoz-
volení poslanci a primátor. Nasledujúce šty-
ri roky bude na čele najväčšieho oravského 
mesta stáť nezávislý kandidát Ján Prílepok.

Jeden zo zvolených poslancov,  konateľ 
Technických služieb Dolný Kubín Pavol 
Heško, sa svojho mandátu vzdal. Na-
hradí ho nezávislý kandidát Ján Bries-
tenský. „Chcel by som sa úprimne po-
ďakovať odchádzajúcemu primátorovi 
a poslancom za ich dlhoročnú prácu  
a obetavú službu v prospech nášho mes-
ta. Moja vďaka však patrí aj veľkému zá-
stupu ľudí, ktorí v nedávnej ale aj v tej 
vzdialenej minulosti priložili ruku k dielu 
a zušľachťovali naše mesto. Úprimne si 
želám, aby sa nám darilo vytvárať atmo-
sféru spolupráce pre dobro nášho mesta 
a jeho obyvateľov. Len spoločnými silami 
dokážeme veci rozhýbať a posunúť Dolný 
Kubín opäť o kúsok dopredu,“ povedal vo 
svojom príhovore novozvolený primátor 
Ján Prílepok.
 Nový primátor od zastupiteľstva 
očakáva podporu dobrých nápadov a pro- 
jektov, ktoré mesto posunú dopredu. 
„Viac ako 3-tisíc získaných hlasov je pre 
mňa obrovským záväzkom a motiváciou. 
Budem sa zo všetkých síl snažiť, aby som 
občanov nesklamal. Verím, že vzájomnou 
spoluprácou s poslancami prispejeme  
k rozvoju mesta, lebo rozbroje a antipatie 
žiadny prospech neprinášajú,“ uviedol.

 Novembrové komunálne voľby 
priniesli do Dolného Kubína zmenu ob-
sadenia poslaneckých lavíc. V 19-člennom 
mestskom zastupiteľstve obsadí 9 posla-
neckých kresiel KDH, 7 nezávislí kandidáti 
a po jednom mandáte budú mať strany 
SaS, OĽANO a SNS. Na ustanovujúcom za-
sadnutí poveril nový primátor svojím za-
stupovaním dlhoročného poslanca mest-
ského zastupiteľstva Matúša Lakoštíka.
 Po ôsmich rokoch na pozícii 
primátora mesta končí doterajší primá-
tor Roman Matejov. „Chcem sa všetkým 
úprimne poďakovať za doterajšiu spo-
luprácu a korektné vzťahy. Spoločným 
úsilím sa nám podarilo posunúť kvalitu 
spoločenského i kultúrneho života v na-
šom meste zas o niečo ďalej. Na jeho pre-
zentácii sa podieľalo veľké množstvo ľudí. 

Preto si aj naďalej želám, aby naše mesto 
prosperovalo a dosahovalo čoraz lepšie 
výsledky,“ poďakoval po ustanovujúcom 
zastupiteľstve odchádzajúci primátor.
 Jedným z bodov zastupiteľ-
stva bolo aj schválenie platu primátora. 
Poslanci jednomyseľne schválili pred-
ložený návrh, podľa ktorého bude plat 
primátora v rovnakej výške ako u jeho 
predchodcu, a to 2.953 eur v hrubom. 
Na najbližšom zasadnutí budú poslanci 
schvaľovať zriadenie a zloženie mest-
ských komisií z poslancov a odbornej ve-
rejnosti. Taktiež sa budú zaoberať aj zlo-
žením mestskej rady a mestských výborov  
v mestských častiach.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

vzhľadom na povolebnú zmenu vedenia 
mesta, za „rozpočtový odrazový mostík“  
i pre budúce mestské zastupiteľstvo. 
 Rozpočet bežných výdavkov sa-
mosprávy na rok 2019 predstavuje sumu 
15 834 162 eur. Ich súčasťou sú aj výdav-
ky rozpočtových organizácií. Na rok 2019 
sú kapitálové výdavky schválené vo výške  
476 497 eur. Poslanci schválili výdavky 
iba na tie akcie, ktoré sú už pripravené  
z hľadiska projektovej dokumentácie ale-
bo povoľovacieho procesu. Ide napríklad  
o križovatku „TESCO“ a odbočovací pruh 
na ulici Aleja slobody za 350-tisíc eur či 
rekonštrukciu elektrických rozvodov v Ma- 
terskej škole na Námestí slobody za 55-ti-
síc eur. Ďalších 50-tisíc eur pôjde na ob-
novu školských zariadení. „Zároveň sú do 
rozpočtu zahrnuté výdavky na spolufi-
nancovanie akcií z výziev, pri ktorých bolo 
mesto tento rok ako žiadateľ úspešné. Ide  
o päťpercentné spolufinancovanie na vy-
budovanie odborných učební na ZŠ Mar-
tina Kukučína v sume 2 802 eur a na ZŠ 

Janka Matúšku v sume 6 308 eur. Okrem 
toho sa na ZŠ Janka Matúšku bude na 
budúci rok rekonštruovať telocvičňa, kde 
bude spoluúčasť mesta viac ako 12-tisíc 
eur,“ vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru 
školstva, kultúry, mládeže a športu na MsÚ 
v Dolnom Kubíne.
 Do opráv miestnych komunikácií 
a chodníkov pôjde na budúci rok 699 500 
eur. Za túto sumu by chcela radnica opra-
viť viaceré miestne komunikácie, napríklad 
aj na ulici Športovcov v celkovej dĺžke 290 
metrov, kde sa okrem bytoviek nachá-
dzajú aj zimný i letný štadión a mestský 
aquapark. „Na budúci rok by sme chceli 
celoplošne opraviť viac ako 14 220 met-
rov štvorcových ciest a chodníkov, 9 ku-
sov schodov a približne 2900 m2 výtlkov,“ 
ozrejmil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru 
dopravy, miestneho hospodárstva a ces-
tovného ruchu MsÚ Dolný Kubín.
 Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo aj 30-tisíc eur na údržbu a opravu lá-
vok pre peších, ktoré má v správe mesto. 

Samospráva sa momentálne stará o päť 
mostov a deväť lavíc pre peších. „Údržba je 
zameraná na výmenu poškodených podla-
hových dosiek u lavíc a mostov, či na výme-
nu poškodeného pletiva a náter kovových 
konštrukcií,“ doplnil Kosmeľ.
 Poslanci schválili aj navýšenie 
sumy v dotáciách na podporu športu  
o viac ako 43-tisíc eur  a na projekty o tak- 
mer 20-tisíc eur oproti súčasnému roku. 
„Toto navýšenie ovplyvnila zmena Vše- 
obecného záväzného nariadenia č. 5/2018 
o poskytovaní dotácií, ktorú na septem-
brovom mestskom zastupiteľstve odsúhla-
sili poslanci,“ dodal Švento. Rozpočet mes-
ta Dolný  Kubín  na rok 2019 odráža okrem 
plnenia zákonných úloh územnej samo-
správy aj legislatívne zmeny, resp. zámery 
vlády. V zmysle kolektívneho vyjednávania 
je vo výdavkovej  časti  rozpočtu  zohľadne-
ná  valorizácia  platov  zamestnancov  pri  
výkone  práce vo verejnom záujme.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Foto: redakcia
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40 ROKOV OD PREPOŽIČANIA ČESTNÉHO NÁZVU ZŠ JANKA MATÚŠKU
—
ZŠ Janka Matúšku oslávila okrúhle výročie.  
I keď 70-ročné pôsobenie si pripomenie  
o dva roky, toho času uplynulo práve 40 ro-
kov od prepožičania čestného názvu. 

Slávnostný deň začal aktom odhalenia 
umeleckého diela v školskej záhrade. So-
cha sovy je výsledkom práce samotných 
žiakov, ktorých do tohto umenia zasvätil 
Róbert Veselý, rezbár z Podbiela. „Išlo 
nám to od ruky a pri práci sme sa aj zabá-
vali. Rezbár, ktorý nás učil vyrezávať, bol 
veľmi milý a potvrdilo sa nám staré príslo-
vie, ktoré hovorí, že remeslo má zlaté dno. 
Na soche sme si dali veľmi záležať a vložili 
sme do nej naše srdcia,“ povedal Tomáš 
Obrcian, žiak ZŠ Janka Matúšku. „Mne 
sa náš výtvor veľmi páči. Odkazom tejto 
našej sochy je, že aj naša škola je múdra 
ako sova,“ vyjadril sa žiak Jonatán Jokel, 
nadšený z vytvoreného diela. „Som nabitá 
emóciami a nesmierne ďakujem žiakom 
za toto dielo. Nechali v ňom obrovskú 
stopu. Ich rozhodnutie darovať túto úžas-
nú sochu našej škole pri výročí ma napĺňa 
hrdosťou a som šťastná, že máme takéto 
deti,“ dodala Mária Andrisová, riaditeľka 
ZŠ Janka Matúšku
 Po odhalení diela už kroky žia-
kov, pedagógov a hostí viedli do MsKS. Tu 
slávnostný deň pokračoval ďalej pestrým 
hodinovým programom. „Ide pre nás o vý- 

nimočný deň. Máme za sebou už mnoho 
rokov a rada si ich pravidelne pripomí-
nam aj vďaka našej pamätnej knihe. Rada 
si pripomínam udalosti, na ktorých som  
v dávnejších rokoch ešte nebola prítom-
ná. V súčasnosti som nesmierne šťastná, 
že som riaditeľkou tejto školy,“ uviedla 
Mária Andrisová. 

 ZŠ Janka Matúšku je zapojená do 
mnohých aktivít a projektov, ktoré žiakov 
posúvajú nielen vo vyučovacom procese, 

ale aj ďalších smeroch. Základ školy tvo-
ria predovšetkým žiaci a tých tu je takmer 
700 v 30 triedach. Zamestnancov, peda-
gogických, ale i nepedagogických, ktorí sa 
o nich starajú, je 84. „Ja nedám dopustiť 
na náš kolektív, ktorý je naozaj úžasný. 
Mám výborných učiteľov, spolupracovní-
kov a všetko riešime spolu, každý prispeje 
niečím, a to je na tom to úžasné. Tímová 
spolupráca posúva veľmi vpred. Ďakujem 
všetkým,“ zdôraznila riaditeľka školy. 
 Na najvyššom poste ZŠ Janka 
Matúšku sa za 40 rokov vystriedalo 8 ria-
diteľov. Každý z nich za svoje pôsobenie 
posunul školu o krok dopredu. „Ja som na 
tejto škole pôsobila mnoho rokov, a to či 
už ako riaditeľka alebo učiteľka a na toto 
obdobie si spomínam veľmi rada,“ po-
dotkla Albína Pániková, bývalá riaditeľka  
a učiteľka školy. „Bolo to moje prvé miesto 
a po dvoch rokoch môjho pôsobenia do-
stala škola názov, aký nesie doteraz. Bol 
tam veľmi dobrý kolektív a aj s deťmi bola 
spolupráca úžasná,“ zhrnula Mária Dudá-
ková, bývalá riaditeľka ZŠ Janka Matúšku. 
 ZŠ Janka Matúšku sa neustále 
posúva vpred. V tomto roku v jej záhrade 
pribudlo nové multifunkčné ihrisko. V bu-
dúcom sa časť záhrady zmení na učebný 
priestor s lúčnymi kvetmi a hmyzom.

redakcia

GYMNÁZIUM P. O. HVIEZDOSLAVA PONÚKLO WORKSHOP PRE ŠKOLY
—
V pondelok 12. novembra sa uskutočnil 
workshop určený učiteľom cudzích jazykov 
základných a stredných škôl v Dolnom Ku-
bíne, ktorý zorganizovali učitelia Gymná-
zia P. O. Hviezdoslava. Cieľom workshopu 
bolo sprostredkovať skúsenosti, zručnosti  
a osvedčené postupy vo vyučovaní, ktoré uči-
telia gymnázia nadobudli počas vzdelávaní 
absolvovaných v rámci programu Erasmus+ 
vo Veľkej Británii počas letných prázdnin  
a bol spolufinancovaný z programu Európ-
skej únie Erasmus+.

Na úvod boli účastníci v krátkosti oboz-
námení s ponukou mobilít pre učiteľov, 
ktoré program Erasmus+ ponúka. Sú 
možnosťou, ako učitelia môžu neustále 
profesijne rásť a zlepšovať sa, a tak pri-
spievať k skvalitneniu vzdelávania ponú-
kaného na školách.
 V nasledujúcej časti workshopu 
Oľga Dudášová sprostredkovala výber  
z aktivít, ktoré pomôžu zlepšiť vyučovanie 
cudzích jazykov a zároveň urobiť vyučova-

cie hodiny kreatívnejšími a pútavejšími. Jej 
dvojtýždňový vzdelávací pobyt v Canter-
bury zahŕňal okrem vyučovania aj extra 
semináre zamerané na tvorivé písanie, 
dramatické zručnosti, počúvanie s poro-
zumením či využívane Padletu na hodi-
nách anglického jazyka.
 Rozšírená realita a možnosti jej 
využívania vo vyučovaní boli hlavnou té-
mou kurzu Mobilné technológie vo vyučo-
vaní, na ktorom sa v mesiaci júl zúčastnila 
Lucia Prílepková. Aj jej hostiteľskou školou 
bola University of Kent v britskom Canter-
bury. Tento kurz bol zameraný na krea-
tívne postupy vo vyučovaní s dôrazom na 
použitie digitálnych technológií, využíva-
nie edukačných hier, tvorbu digitálnych 
príbehov a vzdelávacích materiálov. Nos-
nou témou bola už spomínaná rozšírená 
realita, ktorá predstavuje pohľad na reál-
ny svet obohatený o digitálne prvky, kto-
ré môžu predstavovať text, grafiku alebo 
rôzne 3D objekty. Používaním mobilných 
aplikácií s jej využitím sa vyučovanie stá-

va zážitkom. Takéto mobilné aplikácie je 
možné používať nielen pri vyučovaní cu-
dzích jazykov, ale aj ostatných predmetov, 
ako napríklad biológia či geografia.
 V rámci projektu PASCH - Školy, 
partneri budúcnosti dolnokubínske gym-
názium dlhodobo spolupracuje s Goe-
theho inštitútom v Bratislave a ponúka 
nielen rozšírené možnosti pre štúdium 
nemeckého jazyka pre svojich žiakov, ale 
aj pravidelné vzdelávania pre učiteľov ne-
meckého jazyka. Takéhoto vzdelávania sa 
zúčastnila aj Daniela Záhorová. Na záver 
workshopu ponúkla aktivity zamerané 
priamo na teenagerov - využitie krátkych 
filmov, videí a hudobných videoklipov vo 
vyučovaní.
 V septembri 2019 oslávi Gym-
názium P.O. Hviezdoslava sto rokov svo-
jej existencie a aj touto cestou sa snaží 
pokračovať v už takmer storočnej tradícii 
poskytovania kvalitného vzdelávania.

Anna Bieliková, Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Foto: redakcia



www.dolnykubin.sk

7spoločnosť

SENIORI MAJÚ NOVÝ ALTÁNOK A DREVENÝ DOMČEK
—
V záhrade dolnokubínskeho denného centra 
pribudli v tomto roku dve drobné stavby. Na 
jar odovzdala samospráva tunajším senio-
rom do užívania altánok, ktorý slúži hlavne 
na oddych v prípade nepriaznivého počasia. 
V týchto dňoch im zas radnica dokončila 
drevený domček, ktorý bude slúžiť na odkla-
danie náradia, lavičiek, materiálu a dreva.

Mesto vo svojom rozpočte vyčlenilo sumu 
vo výške okolo 16 000 eur. Na výstavbu 
altánku išlo približne 7 100 eur a na dre-
vený domček viac ako 8 900 eur. „Dre-
vený domček nám bude slúžiť hlavne na 
odkladanie materiálu či náradia. Keďže 
s klientami denného centra trávime veľa 
času vonku a máme aj záhradkársky krú-
žok, tak používame množstvo náradia, 
ktoré sme už nemali kde odkladať a za-
zimovať,“ povedala Eva Palugová, vedúca 

odboru sociálnych vecí a rodiny na MsÚ  
v Dolnom Kubíne.
 Mesto plánuje pokračovať v úpra- 
ve vzhľadu záhrady. „Chceli by sme s na-
šimi seniormi docieliť, aby záhrada v den-
nom centre mala taký oddychovo-relaxač-
ný ráz,“ ozrejmila Palugová. Podľa jej slov 
majú dolnokubínski dôchodcovia záujem 
skôr o odpočinkové aktivity, ako napríklad 
o hru petangu. „Už to nie je o manuálnej 
práci, ale skôr o aktívnom oddychu na 
čerstvom vzduchu,“ konštatovala. 
 Okrem dreveného domčeka na 
záhrade využívajú dolnooravskí seniori 
pri svojich aktivitách aj altánok, ktorý im 
pribudol len pred pár mesiacmi. „Využí-
vame ho hlavne pri našich posedeniach 
a na oddych. Časť altánku máme zakrytú 
a časť otvorenú s tým, že je tam priestor 
na posedenie. Často sa nám stávalo, že 
počas nejakej akcie, ktorú sme robili, nám 
začalo pršať. Práve preto bol vytvorený 
tento altánok, aby sa tam mohli skryť pred 
dažďom,“  doplnila vedúca odboru. 
 Samospráva sa aj pri realizácii 
altánku či dreveného domčeka prispôso-
bila týmto účelom, keďže členovia den-
ného centra sa radi zdržiavajú v záhrade. 
Okrem členov centra navštevujú záhradu 
aj iné združenia v meste, ktoré sa venujú 
dôchodcom. Denné centrum v Dolnom 
Kubíne je určené hlavne pre občana v dô-
chodkovom veku a ponúka svojim klien-
tom širokospektrálnu záujmovú činnosť 
podľa požiadaviek seniorov.

redakcia

ŠKOLSKÉ JEDÁLNE MAJÚ NOVÝCH POMOCNÍKOV
—
Obnova školských jedální v materských a zák-
ladných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta D. Kubín pokračuje aj v týchto dňoch. 
V rámci renovácie kuchýň a školských jedální 
získala MŠ Na Sihoti nový elektrický sporák  
a dve základné školy nový konvektomat. 

Dolnokubínska samospráva na to v roz-
počte mesta vyčlenila 40-tisíc eur. „Mesto 
má v pláne pokračovať v obnove škol-
ských jedální aj v budúcom roku, keďže 
je avizované bezplatné vydávanie obedov 
v predškolských triedach a na základných 
školách. Našou snahou je preto kupovať 
moderné zariadenia do jedální, aby sme 
uľahčili prácu v školských jedálňach," pove-
dal Michal Švento, vedúci odboru školstva, 
kultúry, mládeže a športu na MsÚ v Dol-
nom Kubíne.

 Okrem materskej školy pribudol 
nový pomocník aj do školskej jedálne v ZŠ 
Janka Matúšku, kde momentálne používali 
pri príprave 600 obedov jeden konvekto-
mat. Ten už bol vzhľadom na počet strav-
níkov nedostatočný. „Sme veľmi radi, že 
nám do kuchyne pribudla nová moderná 
technológia, ktorú sme už veľmi potrebo-
vali. Pokiaľ sme chceli pripravovať nejaké 
zložitejšie jedlá, tak sme potrebovali vyu-
žívať obidva konvektomaty,“ vysvetlila Ive-
ta Holková, vedúca Školskej jedálne pri ZŠ 
Janka Matúšku. 
 Moderné zariadenie umožní ku-
chárkam v školskej jedálni na jedenkrát 
vsunúť až 12 plechov a vyberať s vozíkom 
hotové jedlo priamo z konvektomatu. 
„Pani kuchárky nebudú musieť namáhavo 
vyberať plechy a takýmto spôsobom majú 

uľahčenú manipuláciu s nimi. Myslím si, 
že oceníme všetky dostupné technológie, 
ktoré nám pomáhajú a uľahčujú všetky 
pracovné postupy, ktoré sa na ňom dajú 
pripravovať. Tešíme sa na to, že budeme 
môcť našim stravníkom pripravovať ďalšie 
nové a lepšie pokrmy,“ doplnila Holková.
  Nový konvektomat pribudol aj  
v ZŠ Martina Kukučína, kde vydajú cez 
500 obedov. Podľa slov Márie Somolovej, 
vedúcej školskej jedálne, im konvektomat 
nahradí všetky zariadenia, ktoré majú v ku-
chyni. „Okrem toho, že nám to ušetrí ener-
giu a skráti čas prípravy jedla, tak aj jeho 
príprava je zdravšia. Myslím si, že nám to 
do budúcna určite pomôže a ocenia to 
hlavne naše kuchárky,“ dodala. 

redakcia

Aktivity v Dennom centre

Počas mesiaca december je k dis-
pozícii denne individuálne sociálne 
poradenstvo. 

17.12. streda od 13:30 hod do 
16:00 hod.     
Spevácky krúžok: „Lorem Cantus“
terapia spevom pod vedením 
inštruktora sociálnej rehabilitácie 
Ing. Jozefa Gruchaláka

AKTIVITY samospráv Denných 
centier

17.12. streda
Vianočné Seniorenky  - „Narodil sa 
Spasiteľ“
účinkuje spevokol seniorov Lorem 
Cantus (Gruhalanka) v Orav. mú-
zeu - Čaplovičova bibliotéka

19.12. streda
V rámci muzikoterapie spevokol 
Gruchalanka
navštívi klientov zariadenia  pre se-
niorov  Nestor v Zázrivej. Odchod 
členov od pošty o 13:00 h.

20.12. štvrtok
Spevokol seniorov Gruchalanka 
na vianočnom vystúpení pre 
klientov zariadenia ZOS v Dolnom 
Kubíne - Zariadenie ZOS o 14:00 h.

Foto: redakcia



www.infostudio.sk

8 cirkev

POSVÄTENIE ZREŠTAUROVANÉHO EVANJELICKÉHO KOSTOLA
—

Prešiel rok a evanjelický kostol opäť otvoril 
svoju bránu veriacim, ktorí si v ňom mohli 
po dlhšom čase vypočuť Božie slovo. V ne-
deľu 25. novembra sa totiž konala jeho 
posviacka. Chrám, ako bolo spomenuté  
v príhovore zborovej dozorkyne Zuzany Ku-
bačkovej, je domom, ktorý bol postavený na 
skale lásky, túžby a nádeje. 

„Mňa to osobne veľmi teší, je to obrovská 
radosť, keď som sa rozprával aj s funkci-
onármi zboru, bola to veľká starosť ako 
zachrániť statiku. Som preto šťastný, že 

došlo k takejto veľkej obnove, ktorá je nad 
očakávania. Verím, že to bude aj signálom, 
že ich práca zomkla a pôjdu spolu ako je-
den cíp,“ povedal Slavomír Sabol, biskup 
VD ECAV na Slovensku. „Prichádzali sme 
v modlitbách s radosťou, niekedy aj v ma-
lom zúfalstve, ale dielo sa napokon poda-
rilo. Bol vytvorený veľmi vzácny tím ľudí, 
ktorí tu obetovali svoj čas. Vďaka nim sme 
svojpomocne dokončili veci, ktoré sa ne-
týkali projektu,“ uviedol Rastislav Stanček, 
evanjelický farár. „Ja sa z toho veľmi teším 
a som veľmi vďačný pánu Bohu a všetkým, 
ktorí sa na tom podieľali, pretože to stálo 
mnoho úsilia, ale dielo sa podarilo či pre 
tunajších veriacich, ale aj pre samotné 
mesto, keďže tento kostol je dominantou 
tohto námestia,“ doplnil Stanislav Gre-
ga, senior LOS ECAV na Slovensku. „Boží 
chrám evanjelický dostal nový šat, ale čo 
je dôležitejšie, že boli vyliečené aj tie cho-
roby, ktorými trpel a ja tomuto chrámu 
prajem, aby ho navštevovali ľudia dobrej 

vôle a aby tu našli pokoj v duši,“ zhrnul 
Roman Matejov, bývalý primátor mesta 
Dolný Kubín.
 Druhá časť významného dňa 
sa niesla v duchu prezentácie publikácií, 
ktoré sú výsledkom projektu rovnako ako 
rekonštrukcia kostola. „Publikácia Cesty 
Juraja Tranovského je vzácna tým, že táto 
osoba je skúmaná predovšetkým z po-
hľadu tvorby, ale komplexné údaje o jeho 
živote čitateľ len tak jednoducho nenájde. 
Posledná publikácia, ktorá mapovala jeho 
život, vyšla pred viac ako polstoročím,  
a tak sme chceli nanovo priblížiť neľahké 
cesty trojnásobného exulanta, vzácneho 
hymnistu, teológa a evanjelického farára, 
ktorý tvorí i prepojenie v cezhraničnom 
projekte Spoločne putujeme už 500 ro-
kov, nakoľko je rodákom z poľského Te-
šína a prechádzal aj Oravou, kde pôsobil 
necelé tri roky,“ zdôraznil Rastislav Stan-
ček. Publikácia prináša mnohé poznatky 
predovšetkým z pobytu Juraja Tranov-
ského v poľskom Tešíne a na Morave. Čo 
bolo známe pre poľského čitateľa sa te-
raz ponúka aj slovenskému. V knihe sú aj 
málo známe rukopisy Tranovského a listy, 
ktoré posielal mestu Levoča a biskupovi 
Sablerovi. „Čo sa týka druhej publikácie, je 
veľmi netradičná, keďže v našej cirkvi ešte 
nebol vydaný kultúrno-historický bede-
ker. Mapuje priebeh reformácie na Orave 
a v Tešínskom Sliezsku a život evanjelikov 
v týchto regiónoch,“ dodal evanjelický 
farár. Výnimočný deň zavŕšil slávnostný 
koncert, na ktorom sa po roku od demon-
táže rozozvučal historický organ. 

redakcia

VIANOČNÝ PRÍHOVOR RASTISLAVA STANČEKA
—
Predvianočný adventný čas je plný hľada-
júcich. Tovar naťahuje ruku a predáva sa 
zabalený do nádeje prebudiť šťastie ob-
darovaného. Plné obchody ľudí svedčia  
o vyprahnutosti po túžbe blaha. Klamár 
čas nám nahovára, že jediná chvíľa radosti 
je krátky okamih pod vetvičkou čačaného 
stromčeka. Je to iste milá chvíľa, keď láska 
nájde svojho adresáta. Ale mimo zlátenej 
komerčnosti je príbeh, keď Milosť ostala 
odstrčená v chlieve.
 Možno preto kvôli deťom na pár 
dní ofúkneme prach z malého betlehema. 
Za spevom lipkavej koledovej piesne je 
skutočná Láska, ktorá napriek trýzni, pre 
chásku žiadala odpustenie. Možno kvôli 
tomu chceme prekonať mrzutosť i hrubú 

silu, aj keď nepokoj kypí v našom vnútri. 
Sviatočný príbeh je úplný až vtedy, keď 
vieme, že vzkriesený Pokoj vošiel k ustrá-
chaným. Čo teda robiť, keď sme navonok 
hrdinovia, a predsa sa cítime ustarostene?
 Kristus vstúpil do našej časnosti. 
...snáď aj dnes dokáže narodiť sa viera. Aj 
On naťahuje ruku, ponúka živú vodu pre 
naše vysmädnuté duše. Radosť, ktorá sa 
rozsvietila na Vianoce, ponúka istotu pre 
naše kroky aj po neľahkej ceste. Ustatému 
dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. 
Ale taktiež zaznieva výzva z dávnej múd-
rosti: Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý 
svet, ale utrpí škodu na svojej duši?
 Milí čitatelia, prajem Vám, aby ste 
cez advent a dni sviatkov, nabrali priehr-

štím z Kristovej lásky, pokoja a milosti. Nie-
len pre seba, radosť a odpustenie potre-
bujú aj naši blízki, či náhodní spolupútnici  
i v novom roku 2019. 

Rastislav Stanček, 
predsedajúci zborový ev. a. v. farár v D. Kubíne

Foto: redakcia

Foto: redakcia

Foto: redakcia
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ADVENTNÝ ČAS V KŇAŽEJ
—
Na Kňažej to už vianočne voňalo

Medovníčky patria neodmysliteľne k Via-
nociam. Lenže ten správny čas, keď ich 
treba napiecť, je už začiatok adventu, 
aby sa odležali. S týmto nápadom prišli 
aj naše seniorky na Kňažej. Po zamiese-
ní cesta, ktoré tri dni čakalo, čo sa s ním 
bude diať, sa naše ženičky zišli v Dennom 
centre na Kňažej, kde sa s chuťou pustili 
do práce. Vaľkali, vykrajovali, potierali va-
jíčkom, no radosť pozerať na fotografie,  
z ktorých som už aj ja dostala chuť pus-
tiť sa do vianočného pečenia medovníč-
kov. Večer, keď som išla okolo, naozaj sa 
vôňa omamne šírila do ďaleka. Darili sa im 
naozaj skvele. So zdobením im pomohla 

jedna ochotná pani Darinka, ktorej ruky 
prekrásne dotvorili chutné medovníčky. 
A pre koho sú určené? Že vraj sa máme 
nechať prekvapiť.  

Mikuláš putoval z Kňažej do Dolného 
Kubína

V poradovníku sv. Mikuláša bola kňažan-
ským deťom vyhradená prvá adventná 
nedeľa. Práve toto bol deň, keď sa tí naj-
menší, ale aj tí trošku starší zišli v požiarnej 
zbrojnici na Kňažej a netrpezlivo čakali, čo 
sa bude diať. Mikuláš držal deti trošku v 
napätí, lebo hodnú chvíľu neprichádzal. 
Chvíľku čakania si vyplnili priblížením si 
života sv. Mikuláša. Deti sa dozvedeli, kde 
a kedy sa narodil, ako sa stal biskupom  
a tiež aké dobré skutky vykonával. A keď už 
bolo počuť niekde v diaľke prvé cinkanie 
zvončeka, očká všetkých detí spozorneli. 
Mikuláš so svojím sprievodom prišiel s pl-
ným košom balíčkov. Deti Mikuláša s anje-

likom a čertíkom privítali piesňou a vrelým 
potleskom. Tí bojazlivejší sa túlili k svojim 
rodičom, či starým rodičom a tí odvážnejší 

nabrali odvahu a ako odmenu za balíček 
zarecitovali alebo zaspievali. Postupne sa 
balíčky míňali, lebo na Kňažej je dobrých 
detí neúrekom. Ako poďakovanie pre sv. 
Mikuláša bola na záver spoločná modlitba 
a nechýbal ani záverečný potlesk.

 Misia sv. Mikuláša pokračova-
la z Kňažej do Zariadenia pre seniorov  
a domova sociálnych služieb v Dolnom 
Kubíne. Keďže Mikuláš nemyslí len na tých 
najmenších, ale rád obdarí aj dospelých,  
v stredu, 5. decembra, zavítal medzi klien-
tov tohto zariadenia. A tu sa dozvedáme, 
pre koho tety z Kňažej pripravovali me-
dovníčky. Krásne vyzdobené s vôňou ško-
rice a medu medovníčky putovali do rúk 
týchto ľudí, ktorí prejavili úprimnú radosť 
z neočakávanej návštevy. Tak sa aspoň na 
malú chvíľu vrátili do čias detstva, keď aj 
oni očakávali príchod sv. Mikuláša. Bolo 
viditeľné, že nepotrebujú balíček plný 
sladkosti, ale boli vďační, že aj takýmto 
spôsobom im bolo umožnené, aby aj oni 
pocítili, že vianočný čas sa blíži.

Vlasta Batunová, MsV Kňažia

NAJSTARŠÍ S NAJMLADŠÍMI
—
Najstarší obyvatelia mestskej časti Kňažia – 
dôchodcovia, majú veľmi pekný a neformál-
ny vzťah s tými najmladšími – škôlkarmi. 
Táto vzájomná spolupráca trvá už dlhé 
roky a stále prekvitá, vďaka čomu sa lepšie 
odovzdajú ľudové tradície mladým.

Tento rok naši seniori prekvapili deti 
rozprávkou, ktorú si sami zdramatizova-
li a nacvičili ako divadelné predstavenie. 
Radosť bola pozerať na nich, veď ani vo 
svojom veku sa nehanbili navliecť do kos-
týmov kozliatok, či vlka, naučili sa texty  
a premohli trému, len aby tých najmen-
ších potešili. Deti sa im za to odmenili 
búrlivým potleskom a darčekom, ktorý  
v škôlke vyrobili. Nakoniec si všetci – mla-

dí i starí spolu zaspievali. Čerešničkou na 
torte bola milá pozornosť našich poslan-
cov Jána Briestenského a Pavla Hešku, 
ktorí sa celej akcie zúčastnili. Dôchodcov 
ocenili a deťom priniesli množstvo darov. 

Tak to v našej obci žije – rastieme, napre-
dujeme, ale občas sa radi obzrieme aj do 
minulosti.

Eva Juríková, učiteľka MŠ

Foto: Eva Juríková Foto: Eva Juríková

Foto: Vlasta Batunová

Foto: Vlasta Batunová

Foto: Vlasta Batunová
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KATARÍNSKE TRHY PRINIESLI PREDVIANOČNÚ ATMOSFÉRU
—
Tisícky ľudí si ani tento rok nenechali ujsť tra-
dičné a obľúbené Katarínske trhy, ktoré počas 
19. a 20. novembra zaplavili Námestie slo-
body. Aj tentokrát so sebou priniesli typickú 
skvelú atmosféru. 

„Organizujeme Katarínske trhy v podstate 
jediní na Orave. Tak ako každý rok je bo-
hatá účasť remeselníkov, čo nás veľmi teší. 
Teraz ich máme viacej a je ich skoro sto. 
Námestie zas ožilo rozličným tovarom, a to 
nielen vianočným, ale aj spotrebným,“ po-
vedala Jana Greššová, riaditeľka MsKS. „Je 
to veľmi dobrá vec a treba takéto trhy ro-
biť častejšie. Je tu skvelá atmosféra. Teším 
sa, lebo vždy je tu z čoho vybrať a zároveň 
aj načerpať inšpiráciu,“ dodali Kubínča-
nia. Katarínske trhy hneď v úvode privítali 
návštevníkov množstvom stánkov. Kroky 
návštevníkov smerovali uličkami trhov, kde 
rozvoniavali tradičné jarmočné pochutiny. 
Každý kút ponúkal niečo iné. „My si vždy 
pochutíme na medovine. Pravidelne kupu-
jeme sušené slivky, marhule, mak a orechy. 
My sme tu prišli na trdelník,“ uviedli náv-
števníci trhov.
 Veľkým lákadlom však bol už 
tradične aj interiér MsKS. Práve tu bolo 
možné obdivovať tvorbu remeselníkov, 

ktorí k nám pricestovali z rôznych kútov 
Slovenska. Každý mal svoje miestečko, dý-
chajúce precíznou tvorbou, ktorá napĺňa 
jeho srdce. Mnohí remeselníci priamo na 
mieste prezentovali, ako z ničoho vznikne 
obdivuhodný výtvor. „Práve s Katarínskymi 
trhmi k nám prišla zima, prvé sneženie, tak 

si môžeme povedať, že trhy nám otvorili 
zimnú sezónu alebo vianočné obdobie. 
Snažili sme sa pripraviť čo najlepšiu atmo-
sféru na týchto trhoch. Veríme, že sa nám 
to aj podarilo.“ uzavrela Jana Greššová.

redakcia

CÉDEČKO POD STROMČEKOM VŽDY POTEŠÍ
—
Pred niekoľkými dňami sa mi do rúk dostalo 
tretie, tentoraz vianočné pokračovanie pro-
jektu CABO, za ktorým stojí gitarista skupiny 
Arzén Paľo Cabadaj. Pri pohľade na zadnú 
stranu cédečka s názvom KYRIE (PANE) som 
zistil, že mi názvy skladieb v podstate nič ne-
hovoria.

Na albume sa nachádza celkovo pätnásť 
vianočne ladených piesní, ktoré sa každo-
ročne spievajú na jasličkovej pobožnosti 
v kostole v Terchovej. Pod číslom desať 
nájdeme jednu z najkrajších piesní celé-
ho albumu s názvom Narodel sa náš kráľ 
Ježiško. Hudbu a text k nej zložil Alojz Mu-
cha.
 Pani Mária Pagerková sa hudob-
ne aj textársky podpísala pod pieseň číslo 
tri pod názvom Čo to za novina. Túto pie-
seň spoločne s Ivanou Moravčíkovou (NE-
BESKÁ MUZIKA) naspievala operná spe-
váčka Anna Dávidíková. Čoskoro by mal 
uzrieť svetlo sveta aj klip k tejto pomalej 
skladbe. Boris Lettrich na album prispel 
piesňou Ó Božské dieťatko s poradovým 
číslom deväť. Vôbec by nebolo na škodu, 
ak by sa táto skladba v budúcnosti obja-

vila aj na niektorom z albumov skupiny 
AYA. Na starý terchovský text pani Viktó-
rie Švecovej v tomto prípade zložil hudbu 
samotný CABO. Len dodám, že Boris sa 
hudobne podieľal aj na predošlom albu-
me Snenie z roku 2016. 

 Ako by to bolo, ak by kolegovi, gi-
taristovi na albume nezaspieval aj spevák 
a kolega zo skupiny Arzén Jaro Gažo. Ten 
sa výborne zhostil piesne číslo dvanásť 
s príznačným vianočným názvom Keď tá 

hviezda jasná. Hudobné pozvanie prijal aj 
víťaz show Zem spieva Martin Repáň. Na 
albume mu patrí šťastná sedmička na za-
čiatku piesne Bárs som starý, šedivý. 
 Pri čítaní mien ľudí, ktorí sa na 
tomto vydarenom dielku podieľali, je na 
prvý pohľad jasné, že si tvorcovia pomohli 
domácimi zdrojmi. Zaujme aj jednodu-
cho graficky spracovaný obal disku. Ak sa  
k tomu pridá vecný komentár Paľovho 
brata Petra, ktorý nájdete vo vnútri sa-
motného albumu, booklet s fotkami je  
v tomto prípade úplne zbytočný. Po albu-
me KYRIE, ktorý vyšiel pätnásteho decem-
bra, môžete siahnuť kedykoľvek v prie-
behu celého roka napriek tomu, že ide  
o vianočný album.

Boris Hrudál

O vianočné CD Kyrie môžete súťažiť 
spolu s nami. Stačí, ak nám do 31. de-
cembra napíšete na tvdk@tvdk.sk as-
poň tri názvy skladieb z CD Kyrie a my 
vyžrebujeme jedného výhercu, ktoré-
mu ho pošleme.

Foto: redakcia Foto: redakcia
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DOLNOKUBÍNSKI VZPIERAČI VYHRALI PO ÔSMYKRÁT EXTRALIGU 
—
Dolnokubínski vzpierači sa stali po ôsmykrát 
v rade víťazom extraligovej sezóny, čím vyrov-
nali rekord VŠK Dukla Trenčín. Titul majstra 
Slovenska si Dolnokubínčania vybojovali po-
čas 3. kola extraligy v Bobrove.

Reprezentanti zo Športového klubu Elkop 
WLC Dolný Kubín triumfovali v extralige 
s náskokom 46 sinclairových bodov pred 
Krásnom nad Kysusou, tretí s odstupom 
55 bodov skončili Trenčania. Najvyššia slo-
venská súťaž vzpieračov nepozná od roku 
2011 iných víťazov než Dolnokubínčanov. 
Za ich úspech, reprezentáciu mesta a do-
terajšiu prácu sa im v stredu 22. novem-
bra poďakovalo vedenie mesta. „Aj napriek 
tomu, že vzpieranie nie je šport číslo jeden 
na Slovensku a ani vo svete, tak v našom 
meste stále vyrastajú úspešní vzpierači, na 
ktorých sme právom hrdí. Veď získať ôsmy 
raz po sebe titul majstra Slovenska sa ne-
podarí hocikomu,“ povedal Miroslav Dráb, 
vedúci oddelenia športu a športových za-
riadení na MsÚ v Dolnom Kubíne.        
 Napriek tomu, že klub nemá tak 
veľkú členskú základňu ako iné športy  
v meste, dosahuje vynikajúce výsledky. Do-
kázali sa vyrovnať veľkým klubom na Slo-
vensku, keďže ich najväčšími konkurenta-
mi sú vzpierači z Trenčína, Bratislavy, Košíc, 
Štúrova a Banskej Bystrice, kde je história 
vzpierania bohatšia ako u nás. „Veľmi si 
vážime toto ocenenie a tiež fakt, že nás 
mesto podporuje a nezatvára pred nami 

dvere. Pre nás je to veľké povzbudenie  
a dodáva nám to energiu do ďalšej práce. 
Okrem tímových ocenení sa tento rok da-
rilo aj individuálnym športovcom, klub má 
vďaka nim dvoch majstrov Slovenska, päť 
vicemajstrov a dve tretie miesta v rôznych 
kategóriách,“ povedal Tomáš Chovanec zo 
Športového klubu Elkop WLC Dolný Kubín.
 Vzpierači v Dolnom Kubíne fun-
gujú už dlhé roky v skromných podmien-
kach. Napriek tomu sa im darí získavať naj-
vyššie ocenenia, a tak reprezentovať mesto 
na celom Slovensku i vo svete. „Sme veľmi 
radi, že sme mohli obhájiť už po 8-krát titul 
majstra Slovenska v družstvách. Dúfam, že 
sa nám bude aj naďalej takto dariť a že bu-
deme pokračovať v našej činnosti,“ zaželal 
si Peter Janíček, zverenec Športového klu-
bu Elkop WLC Dolný Kubín. 
 S mládežou chcú dolnokubínski 
vzpierači v ďalšej sezóne dosiahnuť ešte 
väčší progres ako túto sezónu. Dopomôcť 
má tomu práve účastník olympijských hier 

v roku 2004 Miroslav Janíček, ktorý v klu-
be pôsobí viac ako 30 rokov. Vo svojom 
veku 43 rokov patrí k špičke na Slovensku, 
okrem toho pôsobí ako reprezentačný 
tréner juniorov. „Samozrejme, že by sme 
chceli obhájiť aj ďalší titul. Záleží na tom, 
ako sa bude vyvíjať situácia a zdravotný 
stav členov klubu. Napriek tomu si mo-
mentálne môžem dovoliť tvrdiť, že sme na 
Slovensku jeden z top klubov, čo sa týka 
vybavenia, mládeže a stabilizácie členov,“ 
doplnil Peter Janíček. 
 Cieľom Športového klubu Elkop 
WLC Dolný Kubín je, aby juniorov, ktorým 
sa podarilo dostať do A skupiny, vedeli 
nahradiť. „To je naša vízia, aby sa deti raz 
dostali vyššie. S malým vzpieračom sa robí 
najlepšie. Ak vydrží, vieme z neho urobiť 
dobrého športovca. Okrem toho by sme 
chceli získať ďalšie aspoň štyri tituly maj-
stra Slovenska a nejaké druhé miesta,“ po-
dotkol na záver Chovanec.

redakcia

JÁN LAŠÁK VIEDOL U NÁS TRÉNINGOVÝ KEMP 
—
Dolný Kubín sa stal dejiskom špecializova-
ného tréningového kempu. Pozvánku naň 
dostali väčšinou brankári zo slovenských klu-
bov, no traja pôsobia v zahraničných tímoch. 
Adeptov na reprezentačné štarty mal pod 
palcom skúsený Ján Lašák, ktorý je trénerom 
brankárov aj pri slovenskej seniorskej hokejo-
vej reprezentácii. 

„Keď som minulý rok prebral svoju funkciu, 
tak som rozmýšľal, ako výkony chlapcov  
v tomto smere zlepšiť. Začali sme preto or-
ganizovať tréningové kempy,“ povedal Ján 
Lašák, bývalý slovenský hokejový brankár. 
Túto sezónu ide už o tretí kemp v poradí. 
Pred Dolným Kubínom to bol Vranov nad 
Topľou a Topoľčany. V našom meste strávi-
li športovci tri dni. „Ja som bol aj na predo-
šlom kempe. Som rád, že som ich súčas-
ťou, dávajú mi veľmi veľa. Ja sa zas chcem 
zlepšovať, a tak som neuvažoval ani chvíľu 
a neľutujem,“ uviedli účastníci kempu. 

„Máme tu 28 brankárov od roku narode-
nia 2005 a pokračujeme až do reprezen-
tácie do 18 rokov. Majú tu štyri brankárske 
tréningy a nechýba ani mentálny tréner. 
Venujeme sa im neustále. Zaujímame sa  
o nich nielen v športovej oblasti, ale veľa sa 
rozprávame aj o ich problémoch a víziách 
do budúcnosti,“ dodal Ján Lašák. „Máme 
priestor trénovať dvaja brankári s jedným 
trénerom, dostávame tu tak každý veľa 
času pre každého, čo v našich kluboch nie 
je možné. Máme tu kvalitných trénerov, 
dokážu nám všetko jednoducho vysvetliť. 
Venujú sa nám a poradia nám v každom 
smere,“ uviedli športovci.
 Tréningy boli pod taktovkou 
10 trénerov. Jedným z pomocníkov Jána 
Lašáka bol aj Rastislav Staňa. „S Rastíkom 
sme zostali v kontakte. Je trénerom bran-
károv reprezentácie do 18 rokov, takže on 
tu musí byť, lebo tu má aj svojich chlap-
cov,“ doplnil Ján Lašák. Už o niekoľko dní 

bude na zimnom štadióne ďalšia veľká 
akcia, a to medzinárodný hokejový turnaj. 
To ale nie je všetko. „V decembri bude  
v Dolnom Kubíne ďalší ročník trojdňové-
ho medzinárodného hokejového turnaja 
Orava Skipark Cup, v marci plánujeme ďal-
ší turnaj a  bude aj medzinárodný paraho-
kejový turnaj,“ zhrnul Miroslav Dráb z od- 
boru školstva, kultúry, mládeže a športu 
MsÚ.
 Naše mesto sa však pýši ešte 
jednou novinkou. Odchovanec MHK Dol-
ný Kubín, brankár Andrej Košarišťan, je na 
zozname nominácií hráčov na švajčiarsky 
pohár, ktorý bude od 13. až do 15. de-
cembra. Kubínčana nominoval Miroslav 
Šatan spoločne s trénerom Ramsaym. 
Andrej sa predstavil už na nemeckom 
pohári, pri premiére v národnom drese  
a v dueli s domácim tímom si udržal čisté 
konto.

redakcia
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