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Rozpočet mesta pre rok 2023 je 20,9 milióna eur
Rozpočet je vo výdavkovej časti zostavený úsporne s cieľom zabezpečiť úroveň a kvalitu služieb 
minimálne v miere porovnateľnej s predchádzajúcimi rokmi.

mesačník január 2023 číslo 1 ročník XXXIX
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I Rozpočet je vo výdavkovej časti zostavený úsporne  
s cieľom zabezpečiť úroveň a kvalitu služieb minimálne 

v miere porovnateľnej s predchádzajúcimi rokmi. „V tejto 
chvíli poslancom odporúčam, vzhľadom na situáciu, ktorá 
je v štáte, takýto rozpočet schváliť, pretože lepší nemáme. 
Myslím si, že sú nástroje, ktorými sa nedostatky rozpočtu  
v ďalšom období budú dať korigovať a odstrániť,“ zhodnotil 
na rokovaní mestského zastupiteľstva hlavný kontrolór mesta 
Peter Florek. „Tento rozpočet podporím. Mal som  stretnutia  
s pracovníkmi mestského úradu a myslím si, že urobili všetko, 
aby bol rozpočet, v rámci možností, dobrý. Tiež si ale myslím, 
že v ňom budú isté rezervy a že ich spolu nájdeme. Očaká-
vam od každého zúčastneného, že pomôže i nám poslancom  
v  hľadaní týchto rezerv a že stav, ktorý dnes možno schváli-
me, sa nám podarí vylepšiť,“ doplnil mestský poslanec On-
drej Bukna. „Vážim si prístup novozvolených poslancov, ktorí 
podporili tento rozpočet. Od prvého dňa, ako sa stali poslan-
cami, sa aktívne zaujímajú o jeho prípravu. Som im za to na-
ozaj vďačný. Pripravoval sa v mimoriadne komplikovaných 
podmienkach. Nezostavoval sa jednoducho, aj vzhľadom na 
vonkajšie prostredie a prijímané opatrenia zo strany štátu  
s veľmi negatívnym dopadom na územnú samosprávu. Všet-
ky tieto vonkajšie okolnosti museli byť zvážené pri jeho tvor-
be,“ ozrejmil primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.

Zatiaľ chýbajú nové investičné akcie
V schválenom rozpočte nie sú zatiaľ žiadne nové investičné 
akcie, obsahuje len projekty z roku 2022, ktoré sú zazmluv-
nené a budú pokračovať v roku 2023. „Ide napríklad o sta-
vebno-technickú úpravu križovatky pri Tescu na ulici Aleja 
Slobody, ktorú sa nám podarilo vysúťažiť. Firma by mala  
v budúcom roku k stavbe i reálne prikročiť. Ide o komplexnú 
rekonštrukciu vrátane chodníka, odvodnenia, osvetlenia, do-
pravného značenia, ale aj rozšírenie železničného priecestia 
o ďalšie dva chodníky. Celková investícia je v sume zhruba 
780-tisíc eur. Spoluúčasť samosprávy na modernizácii ka-
merového systému v meste je v celkovej hodnote takmer pol 
milióna eur. Vybudujeme tiež inkluzívne ihrisko Píšťalka, či 
dofinancujeme automatický zavlažovací systém na našom 
letnom štadióne,“ objasnil primátor. Ostatné kapitálové 
výdavky tvoria výdavky na projekty a na výkupy pozemkov 
v objeme 123-tisíc eur. Mesto chce byť takto pripravené na 
rôzne výzvy, kde by mohlo získať pre obyvateľov financie  
z nenávratných zdrojov. Dolnokubínska samospráva pristú-
pila pri tvorbe rozpočtu k úsporným opatreniam vo výdavko-
vej časti, čím sa jej podarilo znížiť výdavky o viac ako 467-tisíc 
eur. „Tieto opatrenia vyplynuli z aktuálnej energetickej neis-
toty. Pokiaľ sa situácia v roku 2023 nejakým spôsobom neza-
stabilizuje a nezlepší, reálne sú v hre ešte ďalšie opatrenia, 
ktoré môžu obmedziť poskytovanie niektorých základných 
služieb, alebo ich plného rozsahu. Či už sú to obmedzenia  
v oblasti verejného osvetlenia, ale aj prevádzka niektorých 
našich budov a zariadení, ktoré sú veľmi energeticky nároč-
né, ako napríklad zimný štadión,“ doplnil Ján Prílepok.

Museli znížiť dotácie na činnosť a projekty
Samospráva bola tiež nútená znížiť dotácie na činnosť a pro-
jekty o 50 percent. Na budúci rok tak bude v rozpočte mes-
ta pre športové, kultúrne a sociálno-zdravotnícke združenia 
vyčlenená suma zatiaľ vo výške 95 000 eur. „Rozpočet je  

foto na tit. strane a v článku: Kam
il Škvarka

Mesto Dolný Kubín bude v roku 2023 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Celkové 
príjmy mesta na budúci rok predstavujú 20 976 720 eur, v rovnakom objeme naplá-
novala samospráva aj budúcoročné výdavky. Rozhodli o tom poslanci dolnokubín-
skeho mestského zastupiteľstva, ktorí sa na poslednom tohoročnom rokovaní stretli 
vo štvrtok 15. decembra. 

Mesto bude v roku 2023 hospodáriť  
s rozpočtom vo výške 20,9 milióna eur
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v tejto fáze naozaj veľmi osekaný. Skutočne v rôznych kapi-
tolách, hlavne na obnovu našej infraštruktúry, je v tejto chvíli 
absolútna nula. Očakávam, že ak sa vývoj rozpočtu v roku 
2023 bude javiť pozitívnejšie, tak tam prostriedky  budeme 
operatívne presúvať. Som preto veľmi rád, že na podporu ob-
čianskych združení, športových, kultúrnych a sociálnych in-
štitúcií v našom meste, či na dobrovoľnícku činnosť sa nám, 
aj napriek takto napätému rozpočtu, podarilo vyčleniť aspoň 
50% prostriedkov, podobne ako tomu bolo aj v posledných 
rokoch,“ vysvetlil primátor. „Dolný Kubín dlhodobo nie je na-
stavený, čo sa týka systému dotácií, na vyšší level. Pracujeme 
so skromnými číslami. Teraz samozrejme ideme zasa z niečo-
ho ubrať, čo na jednej strane aj chápem, no zároveň verím, 
že v roku 2023 to prehodnotíme, aby sme takisto nestratili aj 
potencionálnych záujemcov,“ uviedol mestský poslanec Pa-
vol Bača. „Je čas, aby sme spolupracovali a hľadali riešenia. 
To si zatiaľ vážim, že toto platí aj zo strany poslancov, aj vede-
nia mesta. Samozrejme budem za to, aby sa šport aj kultúra 
dofinancovali počas roka aspoň tak, ako to bolo v minulom 
roku,“ dodal mestský poslanec Miroslav Dráb.

Do samosprávy ako do špajzy
Za nepriaznivou finančnou situáciou samospráv stoja pod-
ľa slov vedenia radnice z veľkej časti aj legislatívne zmeny  
a úpravy, ktoré mali za následok rast výdavkov na strane 
mesta. „Začíname si zvykať, že keď vláde zachýbajú pro-
striedky, prichádza aj do samosprávy ako do špajzy. Rôznymi 
opatreniami nám či už zvyšuje náklady, alebo jednoducho, 
tak ako v prípade prorodinných balíčkov, ktoré teraz boli 
schválené, znižuje príjmy. Tým pádom ukracuje o prostried-
ky nie radnicu, nie primátora, ale obyvateľov nášho mesta 
a ostatných miest a obcí. Výpadok na podielových daniach, 
teda na našich príjmoch, spôsobený aj touto legislatívou,  
v podmienkach nášho mesta predstavuje viac ako milión eur. 
Avšak náklady v budúcom roku nám budú rásť. Či už energie, 
ale aj zákonom schválené navýšenia platov zamestnancov 
vo verejnej správe alebo napríklad v školstve. Na nič z tohto 
nám neprichádzajú extra peniaze,“ vysvetlil Ján Prílepok.

Miestne dane a poplatky po rokoch narastú
Dolnokubínska samospráva sa spolu s úspornými opatre-
niami rozhodla vykompenzovať chýbajúci objem financií aj 
zvýšením miestnych daní a poplatkov, aby vedela zabezpe-
čiť finančné krytie plnenia základných samosprávnych čin-

ností. Od budúceho roka sa tak zvýši daň z nehnuteľností, 
daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, 
ale aj poplatky za sociálne služby či poplatky v materských  
a základných umeleckých školách i centrách voľného času. 
„V meste Dolný Kubín sme dane nedvíhali od roku 2011. Za 
ten čas sa nám podarilo reálne ušetriť prostriedky našim 
obyvateľom, ale aj firmám a zamestnávateľom, ktorí fungujú 
v meste. Vzhľadom na vniknutú situáciu sme však museli pri-
stúpiť k zvýšeniu sadzieb dane z nehnuteľnosti o 50 %, kde by 
malo byť predpokladané zvýšenie našich príjmov o 500-tisíc 
eur. Z týchto prostriedkov sú prevažne financované základné 
potreby mesta, ako sú napríklad letná a zimná údržba ko-
munikácií, kosenie a podobne. Zvýšený príjem do pokladne 
mesta očakávame aj z navýšenia poplatku za ubytovanie, zo 
66 centov za jedno prenocovanie na osobu na 1 euro, čím by 
do mestskej pokladne malo prísť zhruba ďalších 12 500 eur. 
Taktiež sme museli pristúpiť k zvyšovaniu cien za iné služby. 
V materských školách sa mesačný poplatok zvyšuje z 19 na 
25 eur. Ale to, čo nás najviac mrzí, je nevyhnutné navyšovanie 
poplatkov v sociálnej oblasti za poskytovanie sociálnych slu-
žieb. Tu sme sa snažili pristupovať veľmi citlivo a zvýšenie je 
zhruba na úrovni 10 %,“ ozrejmil primátor. „Ostávajú zacho-
vané všetky možné formy pomoci, ktoré poskytujeme sociál-
ne slabším ľuďom v hmotnej núdzi, ale taktiež aj ľuďom bez 
domova a starším ľuďom. Čiže všetky rôzne jednorazové dáv-
ky a príspevky ostávajú zachované aj naďalej,“ doplnil vice-
primátor Matúš Lakoštík. „Je jasné, že z dlhodobého hľadiska 
bolo už potrebné zvýšenie daní z majetku, z nehnuteľností. 
Na jednej strane dane teda zvýšime a do mestského rozpočtu 
príde určitý objem peňazí. Ale i obyvatelia mesta sa pýtajú, 
čo z týchto daní bude zrealizované, aké benefity z toho získa-
jú,“ zhodnotila mestská poslankyňa Emília Jurčíková. „Prob-
lém nie je v tom, že zvyšujeme dane, zrejme sa tomu vyhnúť 
nedá, ale otázkou je o koľko. Lebo štyri, päť, šesť rokov sme 
sa hrdili tým, že nezvyšujeme dane, ako možno jedna z mála 
samospráv na Slovensku. Dnes ideme naraz dobehnúť tých  
x rokov dozadu,“ zhrnul poslanec Michal Smolka. Radnicu 
zaujímalo aj to, ako sa navyšovanie daní dotkne Dolnokubín-
čanov. „Došli sme k záveru, že 50-percentné navýšenie daní 
znamená pre viac ako 60 % daňovníkov zhruba 1 euro mesač-
ne. Približne 4 eurá za mesiac to predstavuje pre takmer 90 % 
všetkých Dolnokubínčanov,“ dodal Ján Prílepok.

redakcia; foto v spodnej časti ľavej strany: pixabay.com

Technické služby zabezpečovali 
odvoz vianočných stromčekov

I Pracovníci technických služieb aj v tomto roku zabez-
pečovali pre obyvateľov Dolného Kubína odvoz vianoč-

ných stromčekov priamo spred bytových domov. Odvážať 
ich začali 9. januára a pokračovali až do konca mesiaca. 
„Stromčeky sme zbierali do oranžového auta, ktoré zvyk-
nú občania vidieť vonku, alebo prostredníctvom traktora 
s vlečkou, ktorá priamo tento odpad spracováva. Následne 
skončili na prekládkovej stanici, respektíve v kompostárni.  
Zo stromčekov sa spraví kompost a ten využijeme potom pri 
rekultivácii, alebo pri údržbe verejnej zelene,“ objasnil ko-
nateľ Technických služieb DK, s. r. o. Pavol Heško. Vianočné 

stromčeky bolo potrebné uložiť ku hnedým nádobám urče-
ným na zber bioodpadu.

text a foto: redakcia
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I Zároveň sa stala najlepšou nemoc-
nicou v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja, kam 
patrí spoločne s Čadcou, Trstenou  
a nemocnicou v Liptovskom Mikuláši. 
,,Tohtoročné výsledky nás, samozrej-
me, potešili. Kontinuálne už niekoľko 
rokov patríme v tomto rebríčku najvyš-
šie zo štyroch nemocníc, ktoré spravuje 
Žilinský samosprávny kraj. Po prvýkrát 
sa nám podarilo dostať na medailovú 
priečku, dvakrát sme boli na štvrtom 
mieste, minulý rok sme klesli na šieste 
miesto. Je to ale veľmi ťažké posúvať sa 
v tomto rebríčku,“ vysvetľuje Jozef Min-
tál, riaditeľ dolnooravskej nemocnice  
s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého  
v Dolnom Kubíne.

Inštitút INEKO hodnotil šesť oblastí
V poradí ôsmy ročník Hodnotenia 
nemocníc vychádzal z dát rokov 
2018 - 2021. Inštitút INEKO porovnával 
nemocnice v dvoch kategóriách. Boli 
to štátne univerzitné a fakultné ne-
mocnice a všeobecné nemocnice, kam 
patrí aj tá v Dolnom Kubíne. Inštitút sa 
zameral na 16 ukazovateľov v šiestich 
oblastiach. Išlo o kvalitu poskytova-
nej zdravotnej starostlivosti, operač-
né skúsenosti lekárov, hospodárenie  
a transparentnosť, ale aj náročnosť 
diagnóz pacientov či ich spokojnosť. 
,,Kľúčová bola práve spokojnosť pacien-
tov. Vyzerá to tak, že kontinuálna snaha 
manažmentu o zlepšovanie odbornej 
úrovne, pracovných podmienok aj pod-
mienok pre starostlivosť o pacientov sa 
prejavila v hodnotení,“ hodnotí Mintál.

Dolnooravská nemocnica spĺňa profil 
regionálnej nemocnice
Dolnokubínska nemocnica je na zá-
klade výsledkov hodnotenia výrazne 
nadpriemerná v oblasti kvality posky-
tovanej zdravotnej starostlivosti. Tu sa 
aj medziročne zlepšila. Má najnižšiu 
mieru úmrtí po operačných výkonoch  
a nízke počty opakovaných operácií. 
Táto župná nemocnica má tiež relatív-
ne spokojných pacientov. Mix ich klinic-

foto: redakcia

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou patrí medzi najúspešnejšie všeobecné nemocnice na Slo-
vensku za rok 2022. Potvrdilo to nezávislé hodnotenie inštitútu pre ekonomické otázky (INEKO), 
ktoré ju zaradilo na tretie miesto.

Dolnooravská nemocnica  
je tretia najlepšia na Slovensku

kej a nákladovej náročnosti je však pri 
porovnaní s ostatnými všeobecnými 
nemocnicami pod priemerom. Podľa 
INEKO to môže byť dôsledok relatívnej 
blízkosti a dobrej dostupnosti väčších 
univerzitných a fakultných nemocníc, 
kam smerujú ťažšie diagnózy. Hodno-
tenie zároveň potvrdilo, že nemocnici 
patrí status regionálnej nemocnice. 
,,Odkedy boli stanovené pravidlá hry, 
tak vidíme, že spĺňame na sto percent 
profil regionálnej nemocnice. V zák-
ladnom rozdelení profil znamená, že 
musíme mať určité typy oddelení, ktoré 
sú kľúčové. Všetky ich máme a prevádz-
kujeme ich. Potom prichádza ďalšia 
úroveň a to sú jednotlivé medicínske 
programy. Tie robíme a spĺňame. Je 
teraz na nás, aby sme sa sústredili na 
tieto programy, aby sme naozaj vedeli 
s istotou garantovať, že tieto programy 
vieme robiť, má ich kto robiť a že máme 
aj príslušné vybavenie na náročnejšie 
výkony, ktoré patria pod úroveň tri,“ 
uzatvára riaditeľ nemocnice J. Mintál.

redakcia

Na podrobné výsledky 
Dolnooravskej nemocnice 

sa môžete pozrieť  
po naskenovaní kódu.
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V športovej hale  
v Kňažej odstránili 

zdeformované  
podlažie

V rámci rekonštrukcie športovej haly  
v Kňažej odstránili zdeformované zemné 
podlažie hracej plochy. Touto najväčšou 
investíciou sa zbavili poruchy podmoče-
ného podložia. Nahradili ho podkladové 
vrstvy s novou železobetónovou doskou. 

I „Teraz môže stavba rýchlejšie napre-
dovať, lebo najprácnejšie aktivity sú 

už ukončené. Bude sa dávať nový pod-

klad, vhodný pre viacero športov, pre-
tože hala bude slúžiť ako multifunkčný 
priestor. Zároveň sa ešte aj vymaľujú 
steny. Máme kompletne zrekonštruo-
vané šatne, kde sú zatiaľ spravené len 
podlahy, aké sa nachádzajú v hale. Tak-
že všetky detailné činnosti, ktoré bude 
treba urobiť, sú ešte pred nami,“ pri-
blížila Adriana Bellová, riaditeľka SOŠ 
polytechnickej Kňažia. Práce v telocvič-
ni musia však kvôli vykurovacej sezóne 
prerušiť. Súčasťou rekonštrukcie je aj 
kotolňa, ktorá vykuruje priestory telo-
cvične, internátu i celej školy. „Budeme 
musieť na chvíľu stavbu prerušiť práve 
kvôli zime, aby sme neukončili pred-
časne vykurovaciu sezónu, pretože na 
internáte sú ubytovaní ľudia a v škole 

potrebujeme učiť. Práce majú trvať 
približne mesiac a pol,“ informovala 
Adriana Bellová. Kompletné dokonče-
nie rekonštrukcie predpokladajú v au-
guste tohto roka.

text a foto: redakcia

Pripomenuli si  
výročie narodenia 
Janka Matúšku

V utorok 10. a v stredu 11. januára si 
predstavitelia samosprávy pripomenuli 
výročie narodenia a úmrtia dolnokubín-
skeho rodáka a autora textu slovenskej 
hymny Janka Matúšku. Veniec položili  
k pamätníku pred Základnou školou 
Janka Matúšku. Žiaci sa o pamätník pra-
videlne starajú.

I „Sme veľmi radi, že naša škola je 
nositeľom mena tohto národovca. 

Sme hrdí na to, že môžeme ďalej šíriť 
myšlienku slovenského národného ob-
rodenia. Náš pán učiteľ Juraj Lakoštík  
a žiaci sa o pamätník starajú. Očistia ho 
a upravia. Berieme to, ako našu povin-
nosť starať sa oň, keďže to je v blízkosti 
našej školy,“ vysvetlil Rastislav Eliaš, 
riaditeľ ZŠ J. Matúšku. „K tomuto pa-
mätníku prichádza mnoho návštevní-
kov aj turistov. Aj z tohto dôvodu sme 
chceli dať tomuto miestu vyššiu dôstoj-
nosť. Umiestnili sme tu aj štátnu vlajku 
na menší stožiar, aby nenarúšal kolorit, 
ale zároveň aby dôstojne pripomenul, 
že je tu pamätník Janka Matúšku, auto-
ra slovenskej národnej hymny,“ ozrejmil 
primátor Dolného Kubína Ján Prílepok. 

Mesto v Kohútovom sade nainštalovalo 
aj úsporné svietidlo, ktoré v noci bodo-
vo osvetľuje bustu Janka Matúšku. Jej 
autorom je sochár Stanislav Bíroš.

text a foto: redakcia

Predávali bankovku 
s múzou J. Matúšku

I V utorok 10. januára mesto Dolný 
Kubín spustilo predaj bankovky  

s motívom múzy Janka Matúšku. Tá je 
zobrazená aj na náhrobku dolnokubín-
skeho básnika, prozaika a dramatika. 
Aby si uctili jeho pamiatku, predaj eu-
robankovky zorganizovali v deň výročia 
jeho narodenia. „Náklad je vo výške  
5 000 kusov. Bankovka je v predaji po 

tri eurá. Jej nominálna hodnota je nula 
eur. Je suvenírovou bankovkou, ktorú 
vyhľadávajú najmä zberatelia. Záujem 
bol veľký. Bol to prvý predaj pamätnej 
bankovky s nulovou hodnotou v tomto 
roku. Verím, že i tie ďalšie, ktoré budú 
nasledovať, sa ponesú v znamení tohto 
dnešného príjemného predaja,“ infor-
movala Monika Salvová z referátu reg. 
rozvoja a cestovného ruchu MsÚ D. Ku-
bín. Okrem bankovky s lietajúcou mú-
zou Dolný Kubín vydával bankovku aj  
s tematikou kolonádového mosta.

text a foto: redakcia



www.dolnykubin.sk 6 – samospráva

I „Celková suma, ktorú Nadácia Kia 
preinvestovala podľa zmluvy, je viac 

ako 99-tisíc eur. Výdavky mesta sú na-
vyše ešte v sume okolo 7 300 eur. Týkali 
sa doplnenia mobiliáru, úpravy niekto-
rých spevnených plôch, kde bol polo-
žený stôl, lavičky, taktiež smetné koše. 
Zakúpili sme z vlastných prostriedkov 
stojany na bicykle a taktiež sme dali 
vyrobiť informačnú tabuľu. Pár týždňov 
pred Vianocami prebehlo preberanie 
tohto diela od nadácie, pričom je už  
skolaudované, takže aj schopné užíva-
nia. V jarných mesiacoch príde ešte sa-
motná nadácia  dorobiť určité terénne 
úpravy, ako napríklad výsadbu trávy. 
Mesto zas plánujeme vysadiť  okolo toh-
to ihriska väčšiu zeleň. Pribudnú okras-
né kríky a taktiež stromčeky,“ ozrejmil 
viceprimátor D. Kubína Matúš Lakoštík.

Dráhu pripravil majster sveta
Dizajn dráhy robil známy slovenský re-
prezentant v horskej cyklistike v zjaz-
dových disciplínach Filip Polc. Majster 
sveta v mestských zjazdoch a majster 
Európy v zjazde pracoval na tvorbe 
pumptrackovej dráhy niekoľko me-
siacov počas jesene minulého roka. 
Výstavbu spoločne s ním realizovali 
zamestnanci spoločnosti EXTREME 
SPORT FABRIK, ktorá sa zaoberá vý-

stavbou a propagáciou dráh už od roku 
2014. „Je to výborné, lebo v tejto loka-
lite určite býva veľa detí. Sme zároveň 
na kraji mesta a dovedie nás tu aj cyk-
lochodník. Toto sú tie najlepšie zóny, 
lebo sme pri ľuďoch najbližšie. Čím viac 
totiž skrátim čas na prepravu, tým dlh-
šie budem bicyklovať na dráhe. To je 
tzv. osobný životný benefit. Čím menej 
musím cestovať, tým viac si môžem uží-
vať konkrétny šport. Naviac z mesta sa 
dostanú deti po cyklochodníku, takže 
nemusia ísť po hlavnej ceste, čo je zby-
točne nebezpečné,“ zhrnul Filip Polc, 
dizajnér tratí a majster sveta v mest-
ských zjazdoch. „Dielo je schopné uží-
vania. Keďže počasie nám praje, vidíme 
deti, ktoré sa tu už vozia a skúšajú novú 
trať. Akonáhle to umožnia podmienky, 
teda počasie bude naozaj dobré, radi 
by sme urobili aj slávnostné otvorenie. 
Pre deti pripravíme buď preteky, alebo 
i ukážku trikov, ktoré sa tu dajú  robiť. 
Predbežnú dohodu máme aj s pánom 
Filipom Polcom, ktorý by prišiel pred-
viesť svoje bicyklové umenie,“ doplnil 
Matúš Lakoštík.

V najbližšej bytovke mali obavy
Pumptracková dráha vznikla na po-
zemku o výmere zhruba 800 metrov 
štvorcových na trávnatej ploche, vedľa 

foto: redakcia

Nová pumptracková dráha na Okružnej ulici na sídlisku Bysterec je hotová. Skolaudovali ju ešte 
koncom minulého roka. Má dĺžku 125 metrov a je zložená z dvoch asfaltových okruhov. Dolnoku-
bínčania ju získali od Nadácie Kia Slovakia. Je určená pre všetky kolesá a vekové kategórie.

Pumptracková dráha  
na Okružnej ulici je hotová

bytovky číslo 2057. Viacerí jej obyvate-
lia vyjadrili v minulosti obavy z úbytku 
zelene a zvýšenia hluku súvisiaceho so 
športovaním na dráhe. „Obavy, ktoré 
panovali u verejnosti, že vznikne na 
tomto mieste betónová alebo asfalto-
vá džungľa, sa nenaplnili a naozaj, celý 
priestor ostal zazelenaný. Jedine ces-
tičky, ktoré sa budú používať na bicyk-
lovanie, sú z asfaltu, ale aj bočné kop-
čeky, aj zvyšná polovica lúky je krásna  
a zelená. Z veľkej časti aj s novým tráv-
nikom. Do druhej časti plochy by sme 
teraz radi vrátili naspäť futbalové ih-
risko. Budeme komunikovať so zástup-
cami bytovky, ktorá je vedľa, na ktorú 
stranu ho orientovať, kde  postaviť brá-
ny tak, aby to bolo aj pre nich čo najme-
nej rušivé. Zatiaľ sa nepotvrdilo, že by 
sa diali nejaké veci, ktoré by rušili, či už 
nočný pokoj, alebo aj cez deň pôsobili 
negatívne na ľudí v okolí. Verím, že to 
vydrží a že priestor bude naozaj  slúžiť 
tomu, na čo bol vybudovaný,“ dodal vi-
ceprimátor.

redakcia

Výstavba, kolaudácia  
a bližší pohľad na hotovú 

pumptrackovú dráhu.
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Prvá Dolnokubín-
čanka roka 2023

I Dievčatko prišlo na svet 3. januára  
rodičom Ivete a Marekovi. Viktória 

bola zároveň šiestym bábätkom, ktoré 
sa v novom roku narodilo v dolnoku-
bínskej nemocnici. ,,Naša Viktória sa 
vypýtala na svet trošku skôr. Merala 
46 centimetrov a vážila 2 480 gramov. 

Bola menšia, ale dorastie to,“ teší sa  
z dievčatka mamička Iveta a dodáva, 
že neočakávala, že práve jej dcéra bude 
prvým dieťatkom z Dolného Kubína 
narodeným v DONsP. S lekárskym per-
sonálom, pôrodom a celkovou starost-
livosťou v nemocnici bola mladá Dol-
nokubínčanka spokojná. Nemocnicu 
preto odporúča aj iným mamičkám.

text a foto: redakcia

Mesto si uctilo  
jubilantov z radov 

seniorov
Mesto Dolný Kubín si vo štvrtok 22. de-
cembra uctilo 60 seniorov, ktorí oslávili 
životné jubileá. Medzi nimi boli aj oslá-
venci z rokov 2020 a 2021. Kvôli pande-
mickým opatreniam, ktoré obmedzili 
viacero kultúrnych podujatí, sa im bla-
hoželalo spoločne až teraz.

I „Mesto Dolný Kubín sa rozhodlo sláv-
nostne prijať občanov, ktorí v roku 

2020 a 2021 dosiahli okrúhle jubileum 
od 70 do 90 rokov, do obradnej miest-
nosti. Jubilanti boli pozvaní formou 
návratky cez noviny Kubín, respektí-
ve na spoločných stretnutiach na Čaji  
o tretej, stretnutiach v dennom centre 
a kardioklube. Aj na schôdze jedno-

ty dôchodcov sme zasielali návratky  
a informovali, že v prípade záujmu, sa 
môžu zúčastniť tejto gratulácie,“ vy-
svetlila Eva Palugová, vedúca odboru 
sociálnych vecí a rodiny. Jubilantov ob-
darovali v dvoch blokoch za hudobné-
ho sprievodu žiakov a pedagógov ZUŠ 
Petra Michala Bohúňa a Ivana Ballu. 
Najstarší ocenení oslávili 90 rokov.

Zúčastnite sa ďalšieho stretnutia
„Je krásne, že v tomto predvianočnom 
čase sme sa mohli takto spoločne zísť. 
Tieto jubileá oslavujeme trošku onesko-
rene, pretože predchádzajúce roky nám 
neumožňovali sa pravidelne stretávať. 
O to viac som rád, že oslávenci prijali 
naše pozvanie, že sme im mohli osobne 
poďakovať za všetko, čo pre naše mesto 
urobili, a zaželať im do ďalších rokov 
veľa zdravia a spokojnosti. Obetovali 
život pre svoju rodinu, ale vo svojich 
zamestnaniach aj pre naše mesto a celú 

spoločnosť. To, čo nás dnes obklopuje, 
je mnohokrát ich zásluhou. Oni vybu-
dovali toto mesto a my nadväzujeme 
na to, čo sa im podarilo vytvoriť,“ ocenil 
primátor D. Kubína Ján Prílepok.

Podobné stretnutie plánujú uskutočniť 
v priebehu polroka. V prípade, že sa ho 
jubilanti chcú zúčastniť, je potrebné 
doručiť vyplnenú návratku na mestský 
úrad alebo do kancelárie primátora.

text a foto: redakcia

Stretnutie jubilantov

I Primátor mesta a poslanci Ms. zastupiteľstva Vás pozývajú 
na stretnutie jubilantov, ktorí v roku 2022 oslávili životné 

jubileum 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a viac rokov. Stretnutie je 
ocenením celoživotného prínosu jubilujúcich obyvateľov pre 
naše mesto. Plánujeme ho zorganizovať v marci 2023.

V prípade záujmu o účasť na stretnutí jubilantov doručte 
vyplnenú návratku na mestský úrad osobne na Odbor SVaR 
alebo elektronicky na e-mail jubilanti@dolnykubin.sk, príp. 
poštou na adresu: Mestský úrad, Hviezdoslavovo námestie 
1651/2, 026 01 Dolný Kubín najneskôr do 3.marca 2023. 
Pre viac informácií nás môžete kontaktovať aj telefonicky na 
telefónnom čísle 043/5814 412.

Svojím podpisom udeľujem mestu D. Kubín súhlas so spracovaním osobných úda-
jov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia a telefónne číslo 
pre účely organizovania Stretnutia jubilantov 2022 a zápisu do knihy jubilantov.

Podpis jubilanta

NÁVRATKA „STRETNUTIE JUBILANTOV 2022“

Meno a priezvisko: 
 
Adresa trvalého bydliska: 
 
Dátum narodenia: 
 
Telefónny kontakt:
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I Pridanou hodnotou štúdia je možnosť absolvovať odbor-
nú prax v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Obchod-

ná akadémia získala v novom programovacom období 2021 
- 2027 akreditáciu na Erasmus+ v oblasti odborného vzde-
lávania a prípravy, čo jej umožňuje zjednodušený prístup  
k financiám a možnosť každoročných stáží študentov a peda-
gógov na odborné vzdelávanie v zahraničí.

Koncom minulého a začiatkom aktuálneho školského roka 
2022/2023 sa 23 žiakov školy zúčastnilo mesačnej odbornej 
praxe v zahraničí. V portugalskej Brage praxovalo 20 žiačok  
z 3. a 4. ročníka. Mali skvelú príležitosť rozvíjať odborné zruč-
nosti v oblasti cestovného ruchu, podnikania, marketingu  
a manažmentu, ale taktiež spoznať kultúru, históriu, prírodu, 
gastronómiu a mentalitu ľudí žijúcich v tejto krajine.

Tri žiačky 4. ročníka absolvovali mesačnú zahraničnú odbor-
nú prax v Českej republike, v meste Liberec. Pracovali v súk-
romných podnikoch. Náplňou ich odbornej praxe boli admi-
nistratívne a účtovnícke práce a práce pri tvorbe a testovaní 
webových stránok.

Keďže program Erasmus+ nie je len o vzdelávaní žiakov, ale 
jeho cieľom je dať možnosť aj učiteľom zvýšiť si kompeten-
cie a využiť ich v ďalšom vzdelávaní, šesť našich učiteľov  
v priebehu roka 2022 navštívilo dve krajiny v rámci tzv. job 
shadowing (tieňovania). V máji 2022 štyria učitelia navští-
vili podniky a školy v meste Braga v Portugalsku a koncom 
septembra 2022 dve naše učiteľky „tieňovali“ na hodinách 
kolegov z OA Liberec v Čechách. Získali poznatky o nových 
informačno-technologických pomôckach,  výučbových apli-
káciách, napr. Google Classroom a zaujímavých učebných 
metódach. Vďaka programu Erasmus+ vnímame najmä to, čo 
máme podobné, a teda spájajúce ústretovosť, priateľskosť, 
otvorenosť a ochotu spoznať sa - ľudsky, odborne i kultúrne.

Erasmus+ znamená aj celoročné zapojenie žiakov a učiteľov 
do aktivít, ktoré zvyšujú európske povedomie, vzdeláva-
nie o kultúre a histórii Európy, o hodnotách Európskej únie  
a o podpore jazykového a celoživotného vzdelávania.

Neoddeliteľnou súčasťou programu Erasmus+ sú Dni Erasmu. 
Tento rok sa niesli pod názvom “Erasmus+ - Tvoja príležitosť”. 
V rámci neho účastníci odbornej praxe v zahraničí prezento-
vali pracoviská zahraničnej praxe, kultúrny program a zážitky 
z pobytu. Zároveň svojim spolužiakom priblížili aj podmienky 
a priebeh výberového konania. Dni Erasmu bývajú spojené so  
súťažami, ochutnávkami miestnych špecialít a diskusiou.

Súčasťou programu Erasmus+ je eTwinning, ktorý umožňuje 
medzinárodnú spoluprácu škôl na projektoch v bezpečnom 
virtuálnom prostredí. Každoročne tiež organizujeme poduja-
tia z príležitosti Európskeho dňa jazykov, odborné vedomosti  
žiaci prezentujú v rámci Európskeho týždňa odborných zruč-
ností. Pri príležitosti Dňa Európskej únie sme tento rok zorga-
nizovali už 4. ročník Behu za Európu, ktorý mal tento rok aj 
charitatívny rozmer - účastníci mohli prispieť dobrovoľným 
štartovným, alebo kúpou tomboly na pomoc vojnovým odí-
dencom z Ukrajiny, ktorí žijú v našom meste a okolí.

Za naše aktivity v roku 2020 získala škola ocenenie Európ-
skej komisie  - Cenu J. A. Komenského za kvalitnú výučbu  
o Európskej únii. V roku 2019 sme získali titul Ambasádor-
ská škola Európskeho parlamentu. Ide o vzdelávací program 
Európskeho parlamentu, ktorého cieľom je šíriť povedomie  
o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi 
mladými ľuďmi.

Škola sa zapojila aj do súťaže „Ako pomohli eurofondy môj-
mu regiónu a mestu 2022“, ktorú vyhlasuje Úrad vlády Slo-
venskej republiky. Cieľom súťaže je originálnou a pre štu-

foto: O
bchodná akadém

ia D. Kubín

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne je stredná odborná škola, ktorá vzdeláva žia-
kov pre život. Absolventi školy sa uplatňujú v oblastiach ako bankovníctvo, poisťov-
níctvo, finančné služby, realitné maklérstvo, účtovníctvo, administratíva, logistika  
a služby zákazníkom. Mnohí začínajú súkromne podnikať.

Erasmus+ ako súčasť vzdelávania žiakov 
Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne
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dentov atraktívnou formou zviditeľniť finančnú pomoc zo 
štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch, resp. v ich blízkom 
okolí, v meste, či obci. Do školského kola študenti prihlásili 
62 videospotov. Z nich sme do národného kola súťaže vybrali 
6 prác. Úspech mal žiak 2. ročníka Damián Matis, ktorý získal 
v národnom kole 2. miesto videospotom o obci Babín.

Obchodná akadémia získala Značku kvality v rámci Európ-
skeho zboru solidarity. Vďaka nej sa stala hostiteľskou orga-
nizáciou, ktorá môže prijímať dobrovoľníkov zo zahraničia, 
ktorí vykonávajú na škole dobrovoľnícku službu - pomáhajú 
žiakom pri výučbe cudzích jazykov, organizujú pre nich rôzne 
mimoškolské aktivity, zapájajú sa do aktivít neformálneho 
vzdelávania na škole a v meste. V školskom roku 2022/2023  
u nás pôsobí dobrovoľníčka z Rakúska.

Škola je zapojená aj do ďalších projektov, ktoré rozvíjajú po-
tenciál, mäkké zručnosti a odborné kompetencie žiakov. Tý-
mito projektmi sú napr. Show Your Talent, v rámci ktorého 
4 tímy žiakov navrhnú, zrealizujú a odprezentujú 4 projekty, 
ktoré pomôžu iným. Ďalším je projekt Roots and Shoots,  
v rámci ktorého tím žiakov školy navrhne a zrealizuje projekt, 
ktorý zmení určitú lokalitu v meste. V neposlednom rade je 
to projekt EkoAlarm, vďaka ktorému škola získala koše na se-
parovaný zber a vzdelávacie semináre pre žiakov 1. ročníka.

Všetkými týmito aktivitami a projektmi má škola snahu, aby 
každý jeden žiak počas štúdia získal nielen kvalitné vedomos-
ti, ale  aj možnosti osobnostného a profesionálneho rastu.

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne

Do duálneho vzdelávania  
je zapojených 26 stredných škôl 

a viac ako 1 100 žiakov 
Žilinský samosprávny kraj patrí k lídrom v počte žiakov a za-
mestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania. 

I Aj v školskom roku 2022/2023 majú žiaci stredných škôl 
možnosť zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania 

(SDV). „S duálnym vzdelávaním máme v Žilinskom kraji viac 
ako 5-ročné skúsenosti. Potvrdzuje sa, že žiaci, ktorí absol-
vovali stredoškolské vzdelávanie v SDV, sú nielen lepšie od-
borne a prakticky pripravení, ale nadobudli aj požadovanú 
úroveň zamestnaneckých a pracovných návykov, ktoré inak 
absolventom chýbajú,“ objasnil Ľuboš Berešík, riaditeľ odbo-
ru školstva a športu ŽSK.

V školskom roku 2022/2023 bolo k 1. 10. 2022 v Žilinskom 
kraji do duálneho vzdelávania zapojených  26 stredných škôl, 
1 161 žiakov a 166 zamestnávateľov. Žiaci majú možnosť 
sa zapojiť do SDV v priebehu celého šk. roku. Od zavedenia 
SDV do vyučovania od školského roku 2015/2016 patrí ŽSK  
k lídrom v Slovenskej republike v počte žiakov a zamestná-
vateľov aktívne zapojených do systému. „V súčasnosti kon-
štatujeme, že SDV sa medzi jeho aktérmi v Žilinskom kraji 
úspešne etabloval a zaujal stabilné miesto. Je otvoreným  
a živým mechanizmom, zamestnávatelia ponúkajú miesta  
v študijných alebo učebných odboroch najmä na základe 
krátkodobých a dlhodobých potrieb pokrytia prac. miest 
kvalifikovanou pracovnou silou. Zamestnávatelia majú tiež 
možnosť sa prostredníctvom SDV priamo podieľať aj na tvor-
be školských vzdelávacích programov,“ zdôraznil Berešík.

V školskom roku 2022/2023 spolupracujú stredné školy so 
166 zamestnávateľmi celkovo v 44 učebných a študijných 
odboroch. Medzi odbory, v ktorých aktuálne študuje v Žilin-
skom kraji duálnym systémom najviac žiakov, patria: mecha-
nik nastavovač, mechanik elektrotechnik, obchodný pracov-
ník, obchodná akadémia, mechanik mechatronik, kuchár, 
čašník – servírka, programátor obrábacích a zváracích strojov 
a zariadení, mechanik strojov a zariadení, autoopravár, che-
mik operátor.

Zamestnávatelia aktuálne s najvyšším počtom žiakov v SDV  
v školskom roku 2022/2023: 

1. Schaeffler Kysuce, spol. s. r. o., Kysucké Nové Mesto - me-
chanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elek-
trotechnik – 171 žiakov

2. KIA Slovakia, s. r. o., Teplička nad Váhom – špecialista au-
tomobilovej výroby, autotronik, mechanik elektrotechnik, 
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, me-
chanik mechatronik – 89 žiakov

3. Miba Sinter Slovakia, s. r. o., Dolný Kubín – mechanik na-
stavovač, nástrojár, mechanik strojov a zariadení, mechanik 
mechatronik – 79 žiakov 

ŽSK patrí aj ďalšie prvenstvo v oblasti SDV medzi samospráv-
nymi krajmi, a to implementácia duálneho vzdelávania do 
odboru obchodná akadémia a takzvaných M a L odborov, 
kde sa praktické vyučovanie realizuje formou odbornej praxe. 
Do SDV je zapojených päť z deviatich obchodných akadémií  
v rámci kraja a spolu tento odbor študuje 110 žiakov vo všet-
kých ročníkoch, čo predstavuje 9,5 % všetkých žiakov v SDV.

V spomínaných M a L - odboroch (elektrotechnika, mechat-
ronika, mechanizácia pôdohospodárstva, elektrotechnika 
- výroba a prevádzka strojov a zariadení, škola podnikania)  
v šk. roku 2022/2023 študuje 58 žiakov, čo predstavuje takmer 
5% všetkých žiakov v SDV. K propagácii SDV v Žilinskom kraji 
prispieva aj stránka www.mojastredna.sk, kde sa nachádzajú 
komplexné informácie a aktuálna ponuka učebných miest.

Eva Lacová, oddelenie komunikácie ŽSK; foto: ŽSK



www.dolnykubin.sk 10 – energie

I Túto službu využíva takmer dvesto 
odberateľov. Z toho viac ako polovi-

ca je spoločenstiev a vlastníkov bytov. 
Zvyšní odberatelia sú rôzne organizá-
cie a podnikatelia. ,,Každý, kto dostal 
fakturáciu, tak k nej dostal priložený 
sprievodný list, kde bolo nariadenie 
vlády, spočítanie navýšenie ceny tepla 
na rok 2023. V liste je uvedená aj schvá-
lená cena na rok 2023 v plnej výške bez 
DPH. To je cena, ktorá sa týka nebyto-
vých priestorov. Pre byty bude takzva-
ná cena, ktorá bude kompenzovaná  
a bude na úrovni roka 2022 plus 20 eur 
za megawatthodinu. Prvýkrát budeme 
dostávať túto kompenzáciu v mesiaci 
február,“ vysvetlil konateľ mestskej spo-
ločnosti TEHOS Stanislav Vilček, s tým, 
že pri kompenzácii vychádzali z jedno-

zložkovej ceny a fakturovať ju budú ako 
dvojzložkovú, variabilnú a fixnú. Vychá-
dzali pri tom z cien roku 2022.

Nebytové priestory zatiaľ kompenzo-
vané nie sú
Spoločnosť TEHOS posledné roky ne-
zvyšovala cenu tepla. Vedeniu sa mi-
nulý rok podarilo ešte pred celoeuróp-
skym zdražovaním energií zazmluvniť 
dodávky plynu a drevnej štiepky za 
nižšie ceny. Aktuálne to už nie je mož-
né, ceny za energie sú na trhu násobne 
vyššie. ,,Ako to bude s ďalšími odber-
nými miestami, ktoré nespadajú pod 
kompenzáciu, čiže pod vypísanú výzvu 
ministerstva hospodárstva, to vám za-
tiaľ neviem povedať. Viem, že sú také 
informácie, že by mali byť riešené aj 
ďalšie subjekty s kompenzáciu za tep-
lo,“ hovorí Vilček.

Spoločnosť TEHOS zverejnila ceny tep-
la na svojej webovej stránke. Týkajú sa 
odberateľov nebytových priestorov aj 
bytov. Ak obyvatelia bytov zaplatili mi-
nulý rok 103,4 eur za megawatthodinu, 
tento rok zaplatia 123,4 eur. Ak by sa 
TEHOS nezapojil do výzvy ministerstva 
hospodárstva o poskytnutie dotácie 
na pokrytie nákladov, cena mohla byť 
oveľa vyššia. Výslednú cenu napokon 

foto: redakcia; pixabay.com

Za teplo budeme platiť viac. Dôvodom je nárast trhových cien elektriny a palív potrebných na 
jeho výrobu. V Dolnom Kubíne dodáva teplo na vykurovanie a teplo na prípravu teplej vody mest-
ská spoločnosť TEHOS.

Cena za teplo v bytoch stúpne  
o maximálne 20 eur za MWh

schválil Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví. Cena za teplo v nebytových 
priestoroch by mala byť v porovnaní  
s bytmi o niečo vyššia. Na webe 
TEHOSU je aktuálne suma 181,1 eur za 
megawatthodinu.

redakcia

Vysoké ceny energií 
nútia školy  

zavádzať opatrenia
Viaceré školy pre rastúce ceny energií 
prichádzajú s úspornými opatreniami  
a výnimkou nie sú ani tie v Dolnom Ku-
bíne. Medzi najčastejšie patria najmä vý-
mena žiaroviek za ledkové, regulovanie 
kúrenia alebo aj presťahovanie tried.

I ,,U nás na škole prebieha výmena 
všetkých neónových svietidiel za 

LED svietidlá. Začali sme rôzne režimy 
vykurovania, aby sme zbytočne nevy-
kurovali priestory. Týka sa to chodby, 
telocvične a tried. Samozrejme, ne-
chceme porušiť vyhlášku, ktorá určuje 
minimálne teploty v triedach, ale zatiaľ 
sa učíme, akým spôsobom to nastaviť,” 



www.tvdk.sk11 – energie

vysvetlil riaditeľ Základnej školy Janka 
Matúšku Rastislav Eliáš. ,,Nebudeme 
zbytočne ani svietiť, ani kúriť a to za 
podmienky, aby ani deti, ani učitelia 
netrpeli zimou. Urobili sme preto také 
opatrenia, úplne normálne a priro-
dzené, ako robíme aj doma. Zabezpe-
čili sme, aby bolo v učebniach okolo  
21 alebo 22 stupňov. Na chodbách je 
momentálne 19 stupňov,” hovorí Kata-
rína Števonková, riaditeľka Základnej 
školy M. Kukučína.

Rovnaké opatrenia zaviedli aj na Zák-
ladnej škole s Materskou školou Kňažia. 
Šetria tiež vodou či učebnými priestor-
mi. Na Základnej škole Petra Škrabáka 
pomáhajú kontrolovať zbytočné míňa-
nie energií zelené hliadky. ,,Takisto sme 
sa snažili využiť kapacity, ktoré máme 
u nás na škole a možnosť, aby sme od-
stavili v rámci vykurovania nejakú časť. 
Presťahovali sme preto triedy do hlav-
nej budovy školy a v novej budove pra-
cujeme iba na prízemí, kde sú ročníky 
prvého stupňa, teda celé horné poscho-
die máme odstavené a temperujeme.  
V rámci znižovania energií sme sa po-
zreli aj na spotrebu vody, kde sme na-
stavili a vymenili batérie za pákové. 
Učitelia aj žiaci majú v triedach vytvo-
rené energetické hliadky. Tie sledujú či 
sa zbytočne nesvieti,” hovorí o opatre-
niach aj riaditeľka Základnej školy s Ma-
terskou školou Kňažia Daša Badáňová.

,,My máme možno to šťastie, že sme 
dávno zelenou školou, ktorá sa snaží 
žiť zelenými pravidlami. Už dávno sú  
v triedach zelené hliadky, takže môže-
me kontrolovať osvetlenie, vypnutie 
monitorov, počítačov aj vetranie. Toto 
majú deti v sebe a aj pani učiteľky. 
Veľmi dobrým pomocníkom je aj pán 
školník, ktorý kontroluje kúrenia aj po-
citovo, pretože máme obrovské okná 
a slnko vie pomôcť. Keď je teplo, tak 
on sám ho reguluje,” vysvetľuje riadi-
teľka Základnej školy Petra Škrabáka 
Mária Studeničová. Zároveň dodáva, 
že na škole majú aj iné opatrenia. Na 
chodbách znížili teplotu o tri stupne  
a v triedach o jeden. ,,Máme aj telocvič-
ňu, ktorá je v inej budove a tam sme 
teplotu nastavili na 19 stupňov počas 
dňa,” hovorí Studeničová.

Štát prisľúbil pomoc 
Dôvodom spomínaných opatrení sú 
vysoké zálohové faktúry za energie. Do-
časne poverený minister školstva Ján 

Horecký sľúbil pre školy finančnú po-
moc. Tá je výsledkom rokovania s pred-
sedom vlády, ministerstvom financií  
a ministerstvom hospodárstva. Pre 
školy financované priamo zo štátneho 
rozpočtu bude kompenzácia sprostred-
kovaná v dvoch krokoch. ,,Najskôr 
spustíme zber na kompenzáciu nedo-
platkov energií za rok 2022. Tento zber 
bude spustený v najbližších dňoch. 
Následne túto celkovú sumu nedoplat-
kov vyžiadame od ministerstva financií  
a obratom ju odošleme školám. Čiže 
školám budú navýšené finančné pro-
striedky na to, aby mohli uhradiť nedo-
platky z minulého roka,” hovorí o spô-
sobe realizácie Horecký a dodáva, že 
následne urobia zber údajov o navýšení 
sadzieb za elektrinu a plyn, počnúc fak-
túrami za mesiac január 2023.

Ten bude spustený začiatkom febru-
ára. Z tohto zberu získajú údaje o na-
výšených nákladoch za energie pri jed-
notlivých školách, na základe ktorých  
budú požadovať od ministerstva financií 
rozdiel medzi cenami za elektrinu a plyn  
v januári 2023 oproti cenám v roku 
2022. Tieto finančné prostriedky  
budú obratom doručovať školám, kto-
rým sa tak navýšia rozpočty, aby mohli 
uhradiť svoje záväzky voči dodávate-
ľom energií.

Školy nepríjemne zaskočili vysoké zá-
lohové faktúry 
,,Od januára 2023 nás veľmi prekvapili 
zálohové faktúry za elektrickú energiu  
a zemný plyn. Vedeli sme, že budú vy-
soké. U zemného plynu je to cena, ktorá 
je 11-krát násobne vyššia a u elektrickej 
energie je to cena 2,5-násobne vyššia 
oproti decembru. Keby sme nešetrili 
a išli by sme ako január 2022, zaplatili 
by sme 34-tisíc eur, čo je neskutočný 
peniaz, keď len za uplynulý rok sme za-
platili okolo 30-tisíc,” hovorí o navýšení 
cien Rastislav Eliáš. ,,Zálohové platby 
nám stúpli z osemsto na 1 920 eur, čiže 
približne je to o 120 percent. Obávam sa 
ceny plynu, pretože počúvam aj z iných 
škôl, že ide o obrovské navýšenie. Ak  
s tým vláda nič nebude robiť, školy mô-
žeme zatvoriť,” hovorí o možnom sce-
nári Daša Badáňová.

Na Základnej škole Petra Škrabáka 
stúpla cena elektrickej energie o zhru-
ba 150 percent a na ceny tepla ešte 
stále podľa slov riaditeľky škola čaká. 
,,Cena tepla narástla aj na Základnej 

škole Martina Kukučína. ,,Zálohové 
faktúry sú možno o 80 percent vyššie, 
ale vzhľadom na to, že sme napojení 
na teplo od spoločnosti TEHOS, navý-
šenie až také veľké nie je. Verím, že sa 
s tým ešte bude dať niečo robiť. Čo sa 
týka elektrickej energie, platby vzrástli 
okolo 150 percent,” spresňuje Katarína 
Števonková.

Zvyšovanie cien neobíde ani materské 
školy. V Dolnom Kubíne sa ich nachá-
dza šesť. Piatim z nich zabezpečuje tep-
lo centrálny zdroj vykurovania a jedna 
je vykurovaná plynom. Narozdiel od 
základných škôl sú však v kompetencii 
mesta, ktoré je preto zodpovedné za 
všetky poplatky. ,,Cena tepla by mala 
vzrásť okolo 70 percent, ešte je tam 
možná dotácia. Nebude to teda až také 
tragické, v rozpočte s tým počítame. 
Cena plynu, ktoré mesto vysúťažilo ale 
vzrástla enormne. Ak minulý rok bolo 
za jednu megawatthodinu 20 eur, tak 
vysúťažená cena je 213 eur,” vysvetľuje 
Michal Švento, vedúci odboru školstva.   

Opatrenia sa dotkli aj najmenšej Ma-
terskej školy Záskalická. Počas vykuro-
vacej sezóny, teda do konca marca 
mesto dočasne prerušilo jej prevádzku. 
Zamestnanci, pedagógovia a deti boli 
premiestnené do iných škôlok.

text a foto: redakcia
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I „Preto sa aj výstava volá ZajtrajŠOK. Poukazuje na dôsled-
ky konzumu, ktorý keď sa navršuje, vplýva nielen na člove-

ka, ale aj na prírodu. Preto sú v mojich obrazoch vidieť mra-
ky, smog z fabrík alebo aj mestá,“ uviedol umelec Miroslav 
Sandanus. „Zobrazujem priestory vlakových staníc, stanice 
metra alebo letiskové haly, teda priestory spojené s dopra-
vou a cestovaním,“ zdôraznil umelec Marek Jarotta. Miroslav 
Sandanus sa dlhodobo zameriava primárne na ekologické 
témy. Cez svoje obrazy upozorňuje okrem iného aj na nezmy-
selnosť prehnane konzumného životného štýlu. „Na jednom 
z mojich obrazov vidno odpad vyprodukovaný konzumom.  
V pozadí je mesto, ktoré odzrkadľuje konzumnú kultúru. Člo-
vek, ktorý tam stojí, prevyšuje mesto aj svet. Snaží sa očistiť 
dané miesto a posunúť ho k lepšiemu obrazu. Aj keď je maľ-
ba pochmúrna a tmavá so zásaditými farbami, má pozitívny 
podtext,“ vysvetlil Miroslav Sandanus. Vyľudnené priestory 
súvisiace s dopravou, zvečnené na obrazoch Mareka Ja rottu, 
symbolizujú nesústredenosť ľudí na okolie a zachytenie len 
niektorých detailov. Podľa jeho slov ho so spoluautorom 
výstavy spája vášeň pre umenie aj témy, ktoré zobrazujú. 
„Spája nás príbuznosť v témach a atmosféra vychádzajúca  
z našich diel. Myslím si, že sme aj podobné povahy, sme zahĺ-
bení do umeleckej tvorivej činnosti,“ doplnil Marek Jarotta.

Trinásta komnata galérie
Výstava Konkurz je výberom diel zo zbierok Oravskej galérie. 
Doplnená je fotografickým cyklom Roba Kočana s názvom 
Príbehy v depozitári. Zámerom vystavených diel je poukázať 
na dôležitosť odbornej činnosti galerijnej inštitúcie. „Vo vý-
stave sa zameriavame na akvizičnú činnosť a na odbornú sta-
rostlivosť o zbierkové predmety trošku v iných súvislostiach. 
Pokúsili sme sa vytvoriť jedinečné inštalácie ako reakcie na 
fotografie Roba Kočana, ktoré pochádzajú z cyklu Príbehy 
v depozitároch. Uvedený cyklus vytvoril Robo Kočan počas 
digitalizácie, keď sa dostal do depozitárov Oravskej galérie, 
ale aj ďalších štyroch galérií na Slovensku. Nasnímal tam za-
ujímavé kontexty uloženia diel, a práve to bolo inšpiratívnym 
a priamym námetom na názov Konkurz,“ povedala kurátorka 
výstavy Katarína Matušková. Ním chcú poukázať, že diela, 
ktoré galéria nadobúda, prechádzajú konkurzom viacerých 
odborníkov. Výstavu tvoria 3 okruhy akvizičnej činnosti  
s komplexne zreštaurovanými dielami. „Snažili sme sa nielen 
tieto diela ukázať, ale rozšíriť aj kontext o proces reštaurova-
nia. Návštevníci môžu nahliadnuť do reštaurátorského pro-
tokolu, môžu ho vidieť v tlačenej alebo elektronickej podobe. 
Na tabletoch sa dá nazoomovať konkrétna fotka, ako dielo 
vyzeralo pred reštaurovaním,“ informovala K. Matušková.

Čakateľka Isabella
Milovníci umenia môžu v galérii vidieť aj diela z najnovších 
akvizícií z 19. storočia. Jedným z nich je olejomaľba od Maxi-
miliána Ratskaya mladšieho, ktoré má názov Ester pred Krá-
ľom Asuerom. Ďalšie namaľovala jedna z prvých slovenských 
maliarok Anna Zmeškalová. „Je to portrét Isabelly d´Este, 
ktorý je kópiou Tizianovho portrétu, ktorý sa nachádza  
v Kunsthistorisches Museum vo Viedni. Aktuálne toto dielo 
posudzujú pracovníci Fondu na podporu umenia, kde sme 
podali projekt na jeho reštaurovanie, takže pre nás je to taká 
„čakateľka“. Veríme, že projekt dopadne dobre a dielo bude 

foto: redakcia

V Oravskej galérii vo štvrtok 12. januára sprístupnili prvé tohtoročné výstavy. Výstava 
Zajtrajšok od slovenských autorov Mareka Jarottu a Miroslava Sandanusa je priere-
zom viacerých sérií ich tvorby z posledných rokov. Umelci zobrazujú apokalyptické  
a postapokalyptické situácie, globálne témy aj ekologickú krízu.

Zajtrajšok aj konkurz,  
galéria otvorila nové výstavy
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Rok 2022  
na Slanickom ostrove umenia

Sezóna pre návštevníkov Slanického ostrova umenia a jeho 
expozícií trvala od 30. apríla do 2. októbra. Oravská galéria aj  
v tento rok zabezpečovala dopravu na ostrov vlastnou loďou 
OG Slanica.

I Spravovala trojicu expozícií na ostrove: ľudového sakrál-
neho umenia z obdobia 18. až 20. storočia v interiéri Kos-

tola povýšenia Sv. kríža, oravskej kamenosochárskej tvorby 
v exteriéri ostrova a expozíciu venovanú budovaniu Oravskej 
priehrady a zatopeným obciam v hrobke Klinovských. Počas 
turistickej sezóny ostrov navštívilo 49 685 návštevníkov. Pre 
návštevníkov sme pripravili platobný terminál zabezpečujúci 
platbu platobnými kartami pri vstupe na loď. Ďalšou novin-
kou bol rezervačný online systém.

V programovej ponuke v roku 2022 pribudol „Detský slanický 
ostrov umenia“, ktorý je zameraný na najmenšieho diváka.  
V rámci 45. ročníka „Hudobného leta“ sa predstavi-
li návštevníkom ostrova „Pacora Trio“, sláčikové kvarteto 
„Stylish quartet“ a hudobný hosť Jozef Piták. V mesiaci sep-
tember boli ako súčasť multižánrového festivalu „Slanický 
ostrov divadla“ odohrané v kostole predstavenia „Zuzanka 
Hraškovie“, „Denník Anny Frankovej“ a divadelná hra „Pies-
kovisko“. Na sklonku augusta sa na spomienkovej svätej omši 
v priestore kostola opäť stretli rodáci a ich potomkovia zo za-
topenej obce Slanica.

V roku 2022 pokračovala pamiatková obnova Kostola pový-
šenia Sv. kríža. Dokončili sa hodnotiace procesy pamiatko-
vých výskumov vykonaných v minulom roku. Vypracovala sa 
projektová dokumentácia na revitalizáciu a obnovu národnej 
kultúrnej pamiatky. Projektová dokumentácia bola realizo-
vaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky z dotačného programu Obnovme si svoj dom, pod-
program 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok (evidenčné číslo 
zmluvy: MK-9489/2021-180). Zároveň nám na jej vypracova-
nie výrazne prispel náš zriaďovateľ, ktorým je Žilinský samo-
správny kraj.

V prístave č. 2 sme dokončili úpravy na exteriérových fasá-
dach správcovského domu. Celý ostrov, najmä jeho západná 
časť, bola očistená od náletových drevín a naplavovaného 
odpadu. V areáli Oravskej galérie na prístave, ale aj na ostro-
ve, sme inštalovali kamery za účelom monitoringu.

tlačová správa ŽSK; foto: Oravská galéria

zreštaurované. Ukazuje idealizovanú ženskú krásu, pretože 
ide o portrét 60-ročnej ženy, ale v období, ako vyzerala, keď 
bola mladá. Druhý Isabellin portrét vytvoril Peter Paul Ru-
bens. Vojvodkyňa má na ňom vek, keď bola portrétovaná, 
čiže okolo 60 rokov,“ informovala Katarína Matušková.

Za posledné dva roky sa do zbierkového fondu Oravskej 
galérie podarilo nadobudnúť 226 diel. Obe výstavy môžete 
navštíviť do 26. marca.

redakcia
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I V rámci projektu Kultúra nás spája spolupracuje Oravská 
knižnica s Mestskou knižnicou v Krnove už niekoľko rokov. 

Výsledkom projektu je aj táto vernisáž. „Naši fotografi boli 
tam, českí zas tu. Výstava je putovná, odtiaľto sa presunie 
do knižnice v Krnove. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme 
sa kultúrne spájali aj cez takéto zahraničné projekty. Máme 
k sebe veľmi blízko nielen preto, že sme spolu ako národy 
dlho žili, ale tmelí nás aj spoločná história, podobná príroda 
i mentalita,“ uviedol Roman Večerek, riaditeľ Oravskej knižni-
ce A. Habovštiaka.

Spolupráca s knižnicou v Krnove priniesla už svoje ovocie
„Vždy sa snažíme prichádzať s nejakými novými nápadmi. Vý-
sledkom je aj nákup potrebných vecí. Samozrejme, podarilo 
sa nám získať 3D tlačiareň, okrem toho aj ďalšiu techniku. Na 
základe týchto fotografií vznikli kalendáre. Spolupracujeme 
aj na iných projektoch, napríklad v súťaži Stromy a my. Máme 
pravidelné návštevy s českými knihovníkmi u nás i našich za-
mestnancov v Krnove, kde získavame nové skúsenosti a na-
vzájom sa učíme, ako ešte lepšie poskytovať knižničné služby 
našim čitateľom,“ doplnil Roman Večerek.

Priateľom knižnice 2022 sa stal Dominik Callo
Na vernisáži udelili aj ocenenie Priateľ knižnice 2022. Knižni-
ca sa ho rozhodla udeliť Dominikovi Callovi. „Ocenenie ude-
ľuje Oravská knižnica už dlhodobo. Každý rok sa zamestnanci 
knižnice snažia nájsť niekoho, kto si ocenenie naozaj zaslúži 
a kto Oravskú knižnicu podporuje, nielen finančne, morálne, 
ale aj účasťou na kultúrnych podujatiach. Vždy sa snažíme 
siahnuť do iného súdka. Toho roku sme sa všetci jednoznač-
ne zhodli, že človek, ktorý si to zaslúži, je Dominik Callo. 
Podporuje komunitu v Dolnom Kubíne a veľa ľudí k nemu 
vzhliada, či už z podnikateľského hľadiska, alebo z toho kul-
túrneho,“ prezradil Roman Večerek.  „Keď som ešte študoval 
na strednej škole, túžil som podnikať. Povedal som si, že keď 

raz budem mať na to, aby som mohol niekomu pomáhať, tak 
to budem robiť. S knižnicou spolupracujem odvtedy, ako sa 
Roman Večerek stal jej riaditeľom. Neberiem to ako nejaký 
nútený akt. Bolo to kamarátske gesto. Nakoniec z  malej omr-
vinky vznikli veľmi dobré nápady, ktoré sme neskôr pretavili 
aj do reálu. Myslím si, že spoločne sme urobili pre knižnicu 
dosť hodnotnej roboty,“ povedal zmrzlinár Dominik Callo.

Knižnica s Dominikom Callom zorganizovala projekt Knižná 
továreň na zmrzlinu. Počas leta pripravili sériu hádaniek,  
v ktorých bolo zašifrované miesto výherného kupónu na 
zmrzlinu. Chceli tak spojiť šport, zábavu a vedomosti. V po-
dobných aktivitách plánujú pokračovať.

redakcia

foto: redakcia

Oravská knižnica Antona 
Habovštiaka pripravila 20. 
decembra  pre svojich náv-
števníkov vernisáž fotografií 
dvoch fotoplenérov. Prezen-
tovali sa slovenskí aj českí 
autori z Oravy a Sliezska.

Na vernisáži ocenili  
Priateľa knižnice 2022

Skupina Arzén  
vydala koncertné DVD

„Super, konečne, tešíme sa,“ v takomto duchu sa nesú posled-
né statusy skupiny Arzén na sociálnych sieťach. Niet sa čomu 
čudovať. Nám, ktorí ich pravidelne zažívame na koncertoch, 
chýbal už len živý záznam jedného z nich. Ich koncerty bývajú 
nabité dynamikou. Dokonca mám pocit, že svoje publikum do-
slova vedú k ľudovej hudbe.

I Roky nám ju totiž podávajú súčasným rockovým spôso-
bom. Z ich koncertov odchádzame s pocitom, že by sme 

ešte jeden zniesli. A je to tu! Už nemusíme čakať na ďalší kon-
cert. Môžeme si ho pustiť niekoľkokrát denne. Chlapi nás na 
sklonku minulého roka potešili svojím prvým koncertným 
DVD nosičom s jednoduchým názvom Naživo. Chlapci zby-
točne nešpekulovali. Nemám na mysli len jeho názov. Ale 
aj jeho obsluhu. Priznám sa, že mi koncertné DVD-čka prídu 
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prečačkané zbytočnosťami. V tomto prípade stačí zadať voľ-
bu - prehrať všetko a je to. Chcem tým povedať, že to zvládne 
aj starší človek. Navyše disk nie je prepchatý bonusmi.

Jediným bonusom celého disku je pieseň Kamaráti. Stačí už 
len stlačiť príslušnú voľbu v menu obrazovky a o program na 
takmer dve hodiny je postarané. Toľko totiž trvá celý koncert 
skupiny Arzén. Samotný playlist príliš opisovať nebudem. 
Poviem len, že o Katarínku, Slniečko horúce, Muzičku, či 
Zbohom buď lipová lyžka rozhodne neprídete. Počas celé-
ho koncertu sa postupne objavujú zábery z ciest, festivalov  
a stretnutí s fanúšikmi, nehovoriac o snímkach z klipov a rôz-
nych animáciách. Toľko k strihu celého záznamu, ktorý bol 
nasnímaný počas turné v roku 2019.

Samotný koncert je rozdelený na dve časti. Jednu časť tvoria 
piesne čisto len od skupiny Arzén. Druhá časť koncertu pozo-
stáva z piesní spoločne spievaných s Nebeskou muzikou. Na 
jej čele stojí Vladimír Moravčík, ktorý sa zaslúžil o to, aby sa 

terchovská muzika dostala do Zoznamu nehmotného kultúr-
neho dedičstva UNESCO. Tým sa celý koncert uzatvára.

Môže sa stať, že z nejakého dôvodu nebude čas na koncert. 
Tak prečo nemať borcov z Arzénu doma a nezaspomínať si 
na Kubínsky jarmok, či Rockový záber, kde viackrát vystúpili.

text a foto: Boris Hrudál, hudobný recenzent

Svetový deň Braillovho písma 
pripomenulo cestujúcim  

aj tlačidlo v autobuse
Cestujúci v prímestskej a mestskej autobusovej doprave, za-
bezpečovanej spoločnosťami ARRIVA na Slovensku, si mohli  
v stredu 4. januára pri vystupovaní z autobusu pripomenúť 
Svetový deň Braillovho písma. Týmto písmom sú totiž ozna-
čené aj tzv. zvončeky, teda tlačidlá, slúžiace na signalizovanie 
zastavenia vozidla a na oznámenie stavu núdze.

I Najnovšie autobusy ARRIVA vybavené akustickým infor-
mačným systémom zároveň zvyšujú štandard komfortu 

pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich hlásením zastá-
vok v interiéri vozidla, ale aj ponukou nezávislého zvukového 
kanála pre vonkajšie ozvučenie. To si môže cestujúci aktivo-
vať povelovým vysielačom, ktorý patrí medzi kompenzačné 
pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím. „V spolupráci 
s našimi objednávateľmi, teda mestami a samosprávnymi 
krajmi, sa nám darí zrýchľovať tempo modernizácie vozové-
ho parku a tým zvyšovať pohodlie a bezpečnosť pre všetkých 
našich cestujúcich, vrátane tých, ktorí kvôli svojmu zrako-

vému postihnutiu často čelia rôznym prekážkam. Tlačidlá 
označené Braillovým písmom, vonkajšie a vnútorné ozvuče-
nie, ale napríklad aj nízkopodlažné podvozky – to všetko sú 
prvky, ktoré pomáhajú prekonávať tieto bariéry a umožňujú 
plnohodnotné cestovanie naozaj všetkým cestujúcim,“ uvie-
dol Peter Stach, hovorca spoločností ARRIVA na Slovensku.

V r. 2018 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 4. január za Sve-
tový deň Braillovho písma, pretože v tento deň sa narodil 
Louis Braille. Písmo pre nevidiacich predstavil v r. 1825. Slo-
venské učebnice, používajúce jeho abecedu, vyšli v r. 1923.

tlačová správa ARRIVA; foto: ARRIVA

Spoločné stretnutie  
samospráv s prezidentkou

Počas uplynulého týždňa pozvala prezidentka Slovenskej re-
publiky Zuzana Čaputová predstaviteľov samospráv na no-
voročné stretnutie. Nechýbali na ňom členovia Únie miest 
Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, ale aj župani, 
starostovia či primátori. Svoje zastúpenie malo taktiež aj 
mesto Dolný Kubín.

I „Túto príležitosť sme využili na to, aby sme pani prezi-
dentke spoločne, ako predstavitelia našich samospráv 

tlmočili to, že situácia začína byť veľmi vážna. A to nielen 

v samosprávach, ale aj u zamestnávateľov a v rodinách  
v našich obciach a mestách. V tejto chvíli potrebujeme viac 
ako inokedy profesionálne a odborné riadenie krajiny. Ľu-
dia potrebujú adresnú a systémovú pomoc. Špeciálnym  
darčekom, ktorý sme priniesli pani prezidentke sme  
pripomenuli, že Dolný Kubín je rodiskom Janka Matúšku,  
autora našej hymny,“ ozrejmil primátor Ján Prílepok. Darom 
pre prezidentku boli dve suvenírové bankovky s motívom 
múzy Janka Matúšku, s poradovými číslami 1821 a 1877.  
Sú to roky, kedy sa Matúška narodil a kedy zomrel.

redakcia
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I „Betlehemské svetlo môžeme vní-
mať ako odkaz na to, čo tieto sviatky 

znamenajú naozaj – pokoj, nádej, lásku 
a dobrosrdečnosť. Som preto rád, že 
som ho mohol prijať aj na mestskom 
úrade, kde ho symbolicky preberám 
nielen vo svojom mene, ale aj v mene 
všetkých Dolnokubínčanov,“ povedal 
Ján Prílepok. Betlehemské svetlo dol-
nokubínski skauti rozniesli aj do okoli-
tých dedín. „Svetlo tam prijalo približne 
300 ľudí, v meste Dolný Kubín na Štedrý 
deň asi 300 domácností. Tento rok sme 
sa chceli zamerať na to, aby sa betle-
hemské svetlo dostalo do čo najviac 
príbytkov, keďže uplynulé roky to nebo-
lo možné pre pandémiu koronavírusu,“ 
upresnil Matúš Mahút, koordinátor roz-
nosu betlehemského svetla na dolnej 
Orave.

Podľa Matúša Mahúta chceli tento krás-
ny zvyk zachovať aj v roku 2022, a tak 
v sobotu 17. decembra prenášali betle-
hemské svetlo na vlakovej trase Brati-
slava - Žilina - Košice. Na Oravu prišiel 
tradičný symbol Vianoc vlakom z Kra-
ľovian, kde si ho v sobotu 17. decem-
bra prevzali trstenskí skauti z rýchlika. 
„Tento rok sa podarilo niektorým Dol-
nokubínčanom  dostať do výberu skau-

tov, ktorí vyniesli betlehemské svetlo na 
Lomnický štít, čo je najvyššie položené 
pracovisko na Slovensku. Svetlo z toh-
to miesta žiari ako maják. I skauti chcú 
byť v tejto dobe takýmito majákmi, aby 
betlehemské svetlo bolo pre prijíma-
teľov symbolom pokoja, mieru, lásky  
a jednoty. To sú predsa univerzálne 
hodnoty, vlastné ľuďom bez ohľadu na 
vierovyznanie, druh cirkvi alebo žiadne 
vyznanie. Na rovnakých princípoch je 
postavený aj celosvetový skauting,” po-
vedal Mahút.

Betlehemské svetlo je už vyše 30-roč-
nou tradíciou, vďaka ktorej sa v celej 
Európe šíri posolstvo o narodení Krista 
v Betleheme. Slovenskí skauti si tento 
rok prevzali betlehemské svetlo v sobo-
tu 10. decembra od rakúskych skautov 
počas slávnostnej ceremónie vo Vied-
ni. Nasledujúce ráno odovzdali svetlo 
počas svätej omše v Poprade poľským 
a popoludní aj ukrajinským skautom. 
Okrem svetla symbolicky odpaľujú aj 
nádej. V utorok, 13. decembra, ho prija-
la aj prezidentka Slovenskej republiky 
Zuzana Čaputová.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

foto: redakcia

Betlehemské svetlo sa pred sviatkami rozžiarilo aj v Dolnom Kubíne. Deň pred Štedrým dňom ho 
primátorovi Dolného Kubína Jánovi Prílepkovi priniesli skauti z 53. zboru Gentiana. Na radnicu 
ho prišla symbolicky odovzdať skupinka skautov a skautiek, ktorí ho začali roznášať po rodinách 
na dolnej Orave. Obyvatelia Dolného Kubína si ho mohli odpáliť práve na Štedrý deň.

Betlehemské svetlo prijali  
stovky domácností

Vianočným  
koncertom pomohli 

rodine v núdzi
Okrem kultúrneho zážitku hudbou po-
mohli rodine v núdzi. Žiaci a pedagó-
govia Základnej umeleckej školy Petra 
Michala Bohúňa odprezentovali vystú-
penia na Benefičnom vianočnom kon-
certe. Kostol povýšenia Sv. kríža na Bre-
zovci tak 15. decembra ožil Vianocami.

I „Každý rok sa rozhodujeme, komu 
bude venované dobrovoľné vstupné 

z nášho koncertu. Tento rok sme si vy-
brali rodinu, ktorá koncom novembra 
vyhorela. Ostali v podstate bez strechy 
nad hlavou a bez úspor. Dokonca muž, 
ktorý utekal zachrániť posledné veci, 
takmer uhorel v dome. Tento príbeh 
nás veľmi oslovil,“ vysvetlil riaditeľ ZUŠ 
P. M. Bohúňa Michal Janiga.

Do programu zahrnuli vianočné kole-
dy a klasickú hudbu
Vystúpenia doplnili tematickými scén-
kami a zakončili tradičným zborovým 
prevedením kolied. „Na adventom kon-
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Na Vianočnom  
koncerte predstavili 

zmes žánrov
Základná umelecká škola Ivana Ballu si 
počas adventu 12. decembra pripravila 
pre Dolnokubínčanov Vianočný koncert. 
V podaní viac ako 80 účinkujúcich si di-
váci vypočuli klasiku, ale aj piesne od 
známych slovenských i zahraničných in-
terpretov. Nechýbali ani koledy.

I „Po troch rokoch naša škola zorga-
nizovala Vianočný koncert. Rozhodli 

sme sa zmeniť priestor a presunuli sme 
sa do mestského kultúrneho strediska. 
Predtým sme väčšinou koncertovali  
v kostoloch. Tentoraz sa predstavilo 

okolo sedemdesiat žiakov našej školy. 
Je to veľmi pekný počet. Trinásť peda-
gógov, ktorí pripravovali žiakov, účinko-
valo tiež na koncerte,“ uviedol Roman 
Ďaďo, riaditeľ ZUŠ Ivana Ballu.

Rozrástli sa o komorné zoskupenia
Sólové vystúpenia sa striedali s hu-
dobnými súbormi. Program zakončili 
ľudovou hudbou. „Dokopy vystúpilo  
16 čísel. Najviac zastúpené boli asi 
komorné zoskupenia. To znamená gi-
tarový, akordeónový i husľový súbor  
a tiež spevácky zbor. Tematicky sme sa 
zamerali na advent a Vianoce. Diváci si 
vypočuli koledy, ľudové piesne a takisto 
aj klasické skladby. Husľový súbor pô-
sobil v škole už dlhodobo, no som veľmi 
rád, že po dlhej dobe začali fungovať aj 
ďalšie väčšie telesá,“ povedal Roman 

Ďaďo. Žiaci umeleckej školy sa podieľali 
aj na kultúrnom programe pri rozsvie-
tení vianočného stromčeka v Dolnom 
Kubíne. Počas roka sa hudobne zúčast-
ňujú na viacerých podujatiach v meste.

text a foto: redakcia 

certe sa predstavili žiaci a učitelia našej 
školy. Zaznela prioritne klasika, keďže 
je to adventný koncert, ale samozrejme 
nechýbali ani koledy, ktoré sú vyvrcho-
lením a určitým očakávaným prvkom 
tohto koncertu. V závere vystúpili žiaci 
nižších ročníkov hudobnej teórie s kole-
dou, ktorá dofarbila a umocnila celý zá-
žitok. Myslím si, že to bol najsilnejší pr-
vok celého koncertu, preto ho spravidla 
radíme na koniec. Predstavili sa tu žiaci 
celej školy, dá sa povedať, že vskutku 

z každého oddelenia. Účinkovali žiaci, 
ktorí u nás navštevujú hodiny klavíra, 
spevu, gitary, hry na heligónke, dycho-
vé nástroje i organ, teda na všetky ná-
stroje, ktoré sa u nás dajú študovať,“ 
doplnil Michal Janiga. Pedagógovia 
umeleckej školy sa činili aj na svätého 
Mikuláša, keď za hudobného sprievodu 
navštívili pacientov na detskom odde-
lení v dolnokubínskej nemocnici.

text a foto: redakcia

Výber prác detí z medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica 2022, organizovanej Oravským kultúrnym strediskom.
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I Jeho súčasťou je  365 figurálnych diel, 
ktoré obsahujú viac ako 500 postavi-

čiek. Každú časť ručne vymodelovali a 
vypálili v keramickej peci. „Oravský hli-
nený betlehem sme otvárali takto pred 
rokom na Vianoce. Bolo to ešte v takej 
komornej atmosfére. Dnes už je úplne 
dokončený. Do pozadia sme doplnili 
mozaiky a trochu ho ešte upravili, tak-
že teraz je dielo už úplne finalizované. 
V spodnej časti je ústredným motívom 
Svätá rodina, traja králi, aj sto svätých. 
Nechýbajú vyobrazené cnosti, ako aj 
hriešnici. V strednej časti sú remeslá, 
život na oravskej dedine a v hornej čas-
ti sú skutky milosrdenstva a sviatosti. 
Je v ňom zobrazená i oslava ľudskej 
práce, tú predstavuje jarmok a osla-
va života, to je veselica,“ vysvetlil Ján 
Hoľma, autor betlehema. „Je to hline-
ný keramický betlehem. Práve takých-
to je málo. Mal by slúžiť aj na stíšenie  
a návrat k histórii. Návštevníci sa môžu 
zamyslieť nad celou našou Oravou, aké 
boli vzťahy medzi ľuďmi pekné. Ľudia 
boli  aj preto takí silní, že držali pokope 
a pomáhali si jeden druhému,“ doplnil 
spoluautor betlehema Ľubomír Hoľma.

Uvidia sakrálne objekty z Oravy
Súčasťou betlehema sú aj miniatúry 
Oravského hradu a  štrnástich sakrál-

nych objektov z Oravy. Pozadie tvo-
rí  plastický krajinný keramický reliéf. 
„Sú tam rôzne významné stavby, ako 
napríklad Slanica, čo je  zatopená časť  
a aj návštevníci to vnímali dobre, keď ju 
videli. Nechýbajú tu však ani ďalšie vý-
znamné budovy. O každej sa dá rozprá-
vať veľký príbeh. Sú to kultúrne pamiat-
ky a niektoré sú aj v UNESCO,“ povedal 
Ľubomír Hoľma.

Hrnčiarstvo – súčasť života v Trstenej
„Betlehem je unikátom tiež v tom, že 
je zároveň aj akési planetárium, pre-
tože nad ním sa vynímajú súhvezdia 
severnej oblohy. Ide o najväčší hlinený 
betlehem svojho druhu na Slovensku. 
Hrnčiarstvo tvorí jedno z najstarších re-
mesiel, doložených na území mesta už 
v 17. storočí,“ objasnil mestský kronikár 
v Trstenej Marek Ďurčo. „Veľmi sa mi 
tu páči. Cez výjavy v betleheme môžu 
aj deti vidieť kus histórie, aby si vedeli 
predstaviť, ako sa niekedy v našom kraji 
žilo,“ povedala návštevníčka. Betlehem 
je  sprístupnený aj širokej verejnosti  
v priestoroch Vilčekovej kúrie. Táto bu-
dova bola vyhlásená za národnú kultúr-
nu pamiatku.

redakcia

foto: redakcia

Kresťanské hodnoty, ľudové tradície a históriu zachytáva betlehem v Mestskom múzeu v Trstenej. 
Dielo vytvorené z vypálenej keramickej hliny si pozreli aj deti z miestnej materskej školy. Autori 
Ľubomír a Ján Hoľmovci predstavili predškolákom betlehem, ktorý tvorili 7 rokov.

V hrnčiarskom meste  
je hlinený betlehem

Benefičným  
koncertom skrášlili 

rodine Vianoce
Dolnokubínska kapela n.P.O.H. svojou 
hudbou pomohla dobrej veci. V piatok 
16. decembra odohrala Benefičný kon-
cert s vlastným repertoárom v Parku 
Martina Kukučína. Počas koncertu s ná-
zvom Darujme Vianoce vyzbierali finanč-
né aj hmotné dary, ktoré boli podarova-
né rodine v núdzi.

I „Bol to nápad nášho speváka. Navr-
hol, že by sme koncert mohli nejako 

spojiť s Vianocami. Tak sme tomu dali 
názov Darujme Vianoce. Myslím si, že to 
bol dobrý nápad a veľmi pekné gesto.  
K Vianociam to úplne sedelo,“ zhodno-
til člen kapely n.P.O.H. Ivan Márer.

Vyzbieranú sumu dali rodine v núdzi
Podujatie zorganizovali v spolupráci  
s Gabrielou Matkulčíkovou. Dlhoročná 
dobrovoľníčka a organizátorka mno-
hých zbierok oslovila rodinu, ktorej 
zbierka bola venovaná, a umožnila ná-
pad zrealizovať. „Na sociálnej sieti sme 
videli, že pani Matkulčíková sa týmto 
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veciam dlhodobo venuje a pomáha ľu-
ďom. Rozhodli sme sa, že trošku s tým 
pomôžeme. Pani Matkulčíková bola  
z tejto myšlienky veľmi nadšená. Myslím 
si, že rodinu to určite potešilo,“  povedal 
Ivan Márer. „Pomoc bola odovzdaná ro-
dine, ktorá potrebuje podporu v týchto 
ťažkých časoch, pretože živiteľ rodiny - 
otec je vážne chorý. Keďže je dlhodobo 
na PN-ke, ich rodinný príjem sa znížil 
o značnú časť a nemôžu si dovoliť žiť, 
ako žili pred ochorením. Chýbajú im 
prostriedky na splácanie úveru, takisto 
na potraviny a hygienu. Veľmi ma pre-
kvapila kapela n.P.O.H. Zaujímali sa, 
aké deti má rodina, či im netreba ešte 
niečo iné okrem peňazí, čo by deti po-
tešilo. Bola som veľmi rada, že si vybrali 
projekt, ktorý pomôže rodine z Oravy,“ 
vysvetlila organizátorka zbierky Gabrie-
la Matkulčíková.

V rámci hudobného programu sa vy-
striedali aj ďalší interpreti
„Vystupovala kapela Roba Michalicu. Po 

nás hrala kapela Maybe, mladí chlapci, 
o ktorých budeme v budúcnosti ešte 
počuť. A samozrejme aj náš koncert. My 
vianočné pesničky nehráme, takže sme 
to nechali na Roba. Náš repertoár sme 
vyskladali inak. Nechýbali v ňom sklad-
by, ktoré hrávame cez leto, tie rýchle, 
ale dali sme tam aj niečo pomalšie, tak-
že to bolo veľmi príjemné. Myslím si, že 
všetci mali z toho dobrý pocit,“ ozrejmil 
Peter Kováč, člen kapely n.P.O.H.

Kapela plánuje v podujatí pokračovať 
aj budúci rok
Benefičný koncert mal viacero podpo-
rovateľov. „Sponzorov bolo 13. Okrem 
finančnej pomoci sme odovzdali aj vec-
né dary. Všetkým naozaj veľmi pekne 
ďakujeme. Bez týchto ľudí by to naozaj 
nebolo možné zrealizovať. Myslím si, 
že veľké poďakovanie patrí práve im.  
S majiteľom Oázy sme sa už rozprávali 
o tom, že by sme z koncertu spravili tra-
díciu. Nám sa to naozaj páči. Určite bu-
deme nad tým rozmýšľať a pomôžeme 

nejakej rodine aj o rok,“ plánuje Peter 
Kováč. Na benefičnom koncerte Daruj-
me Vianoce vyzbierali 935 eur. Pre náv-
števníkov bol pripravený varený punč  
a pre tých najmenších tvorivé dielne.

text a foto: redakcia

Atmosféru a úryvky  
z benefičného koncertu 

môžete vidieť  
aj v reportáži TVDK.

Oravské Vianoce  
a vianočné trhy

K vianočnej atmosfére v D. Kubíne prispel 
aj jarmok tradičných remesiel a vianoč-
né trhy v mestskom kultúrnom stredisku 
a na Námestí Slobody. O program Orav-
ských Vianoc 2022 sa postaralo Oravské 
kultúrne stredisko. V piatok 16. decem-
bra začali prezentáciou tradičných re-
mesiel a workshopmi pre deti.

I „Oravské kultúrne stredisko si pre 
svojich priaznivcov, ako už každý 

rok, pripravilo podujatie Oravské Via-
noce, ktorých cieľom bolo naladiť ľudí 
na tú správnu vianočnú nôtu. Prezento-
vali sa remeselníci, ktorých sme pozvali 
z rôznych kútov Slovenska. Nechýbali 
ani lokálni oravskí majstri, ktorí či už vy-
rábajú z kože alebo sú hrnčiari i drotári. 
Snažili sme sa vybrať takých, ktorí môžu 
ľuďom ponúknuť niečo nové. Ľudia 
mali možnosť nielen zoznámiť sa s re-
meslom, ale si aj kúpiť nejakú drobnosť 
pre seba alebo pre svojich blízkych pod 
vianočný stromček,“ vyjadrila sa Natá-
lia Žuffová, pracovníčka v Oravskom 
kultúrnom stredisku.

Vianočné trhy pripravilo aj MsKS na 
Námestí Slobody
„Okrem remeselných stánkov tam 

boli aj stánky s predajom textilu, via-
nočných dekorácií, sušeného ovocia,  
s vianočnými oplátkami a medovník-
mi. Nechýbali ani vianočné dobroty od 
cigánskej pečienky, vianočného punču, 
vareného vína, či sladkých a slaných 
pochutín,“ povedala Naďa Dudášová, 
manažérka kultúry v mestskom kultúr-
nom stredisku.

Priestory kultúrneho strediska vyplnila 
aj výstava medzinárodnej výtvarnej sú-
ťaže vianočných pohľadníc. „Musím po-
vedať, že tento rok nás naozaj prekvapi-
li, pretože toho bolo kvantum. Ja sama, 
keď som otvárala niektoré obálky, som 
si poplakala. Boli krásne, boli vianočné. 
Niektoré z pohľadníc sú na Oravskom 
hrade, niektoré v Žiline, iné sú po ško-
lách, ďalšie sú v Trstenej. Snažíme sa, 
aby diela, ktoré deti poslali, neostali len 
u nás v OKS, ale šli niekam ďalej do sve-
ta, nech ich ľudia vidia. Taktiež veríme, 
že ľudia v mestách, kde pohľadnice sú, 
navštevujú tieto výstavné miestnosti. 
Deti, ktoré pohľadnice nakreslili, ich 
môžu takto vidieť tiež,“ zhodnotila Na-
tália Žuffová.

K vianočnej atmosfére dopomohla aj 
ľudová hudba
Záujem bol aj o živý betlehem v podaní 
hercov zo Spišskej Novej Vsi. Vianočné 
pásmo tradičných zvyklostí predstavili 

folklórne súbory z Oravy. „Chceli sme 
ľudí naladiť do nadchádzajúceho po-
kojného obdobia. Preto sme pripravili 
scénický program, o ktorý sa postarali 
folklórne skupiny a súbory z Oravy, ako 
folklórny súbor Jelešňa a folklórny sú-
bor Kašunka z Rabčíc. Taktiež tu bola 
Spevácka folklórna skupina Orava, kto-
rá je priamo z Dolného Kubína. Ľudová 
hudba bratov Brnušákovcov sa postara-
la o to, aby celé podujatie bolo poňaté 
krásne hudobne,“ dodala Natália Žuffo-
vá. Trhy boli zakončené koncertom Paľa 
Drapáka zo skupiny Metalinda.

text a foto: redakcia

Nasnímajte kód a pozrite 
si reportáž z Oravských 

Vianoc a vianočných trhov 
v našom meste.
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I „Víziou nášho klubu bolo pokročiť s dobou a mentálny 
kouč je už súčasťou každého vyspelejšieho klubu. Tak sme 

sa rozhodli pozvať mentálnu koučku pre našich rodičov,“ 
ozrejmil Miroslav Dráb, predseda výkonného výboru MHK 
Dolný Kubín. „Ide o to, ako sa my, ako rodičia, môžeme sprá-
vať a podporovať športovca už v mladom veku, aby bol jed-
ného dňa nielen šikovný futbalista, hokejista alebo iný špor-
tovec, ale zároveň mal nastavenú hlavu na víťazný mód. Tí, 
ktorí majú vplyv na to, ako myslí, ako bude jedného dňa na-
stavená jeho hlava, sú určite tréner, rodič a on sám,“ vysvetli-
la mentálna koučka Lívia Pastoreková. „Je to prvé stretnutie, 
ale nadväzuje aj na víziu Slovenského zväzu ľadového hokeja. 
Chceme vychovávať osobnosti, nielen hokejistov. Lebo ke-
dysi to bolo tak, že hokejista sa nevedel zaradiť do bežného 
života, keď skončil s hokejom. Túto víziu sme preniesli aj do 
vízie nášho klubu,“ doplnil Miroslav Dráb.

Pozvali rodičov všetkých športovcov v meste
Kubínske medvede pozvali na prednášku rodičov nielen svo-
jich zverencov, ale všetkých mladých športovcov v meste. 

Rovnako aj rodičov, ktorí chcú dať svoje deti na šport. Služby 
mentálneho kouča využíva viacero klubov na Slovensku už 
pri dorasteneckých kategóriách. Buď ho majú priamo v tíme 
alebo ho pravidelne pozývajú prednášať. „V prvom rade ide 
o rozvoj sebavedomia. A sebavedomie veľmi úzko súvisí so 
sebapoznaním, v podstate z neho vychádza. Tiež sa sústre-
ďujeme na konkrétne nástroje mentálnej prípravy, ako je 
napríklad vizualizácia, aby si športovec vedel vizualizovať. 
Učíme ho, ako sa sústrediť, aby vedel vypnúť všetky ruchy, 
elementy, či už rozhodcu alebo publikum. Ale čo sa týka mla-
dých športovcov, je najdôležitejšie to, aby si šport hlavne uží-
vali. Lebo čas a priestor na výkon vždy bude,“ objasnila Lívia 
Pastoreková. „V každom období má hráč v športe nejaké buď 
osobné, alebo vzťahové problémy, či to je voči klubu, alebo  
v mužstve, preto je mentálna príprava veľmi dôležitá. Nieke-
dy je dokonca dôležitejšia ako kondičná, hlavne u starších 
žiakov,“ uviedol Miroslav Dráb.

Tréneri budú chodiť na odborné kurzy
Kubínske medvede zatiaľ interného kouča nemajú, no plá-
nujú pokračovať v prednáškovej činnosti. Zamerať sa chcú 
aj na vzdelávanie trénerov v oblasti mentálnej prípravy špor-
tovcov. „Každý tréner by mal byť oboznámený s mentálnym 
koučingom, lebo je veľmi dôležitý počas zápasov. Budeme sa 
preto snažiť posielať trénerov na rôzne odborné kurzy a raz za 
čas budeme robiť aj takéto prednášky,“ doplnil Miroslav Dráb 
na záver.

redakcia

foto: redakcia

Mestský hokejový klub Dolný Kubín pripravil pre rodičov, ktorých deti sa venujú športovej 
činnosti, prednášku o mentálnej príprave mladého športovca. Na tému - Rodič, hráč, tré-
ner a ich úlohy prednášala koncom roka v hoteli Park mentálna koučka Lívia Pastoreková. 

Nepodceňujú mentálnu prípravu  
mladého športovca

Na prednášku mentálnej koučky  
Lívie Pastorekovej sme sa boli pozrieť  

aj s našou kamerou.
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Športová akadémia Mareka 
Hajasa pozýva nových členov

Radosť, rast a profesionalita sú podľa Mareka Hajasa hlavné 
hodnoty jeho športovej akadémie. V Dolnom Kubíne pôsobí už 
dva roky a rozširujú sa do ďalších okresov. Počas 60-minúto-
vého tréningu sa lektori venujú všeobecnej pohybovej príprave 
ako gymnastike, atletike a fyziocvičeniam.

I U detí od štyroch rokov rozvíjajú silu, rýchlosť, vytrvalosť, 
ohybnosť a mobilitu. „Nie len ja, ale aj odborníci tvrdia, že 

dieťa do dvanásteho roku by sa malo venovať všeobecnej po-
hybovej príprave. Naša akadémia je určená primárne pre deti 
do 12 rokov. Sú to hlavne predškoláci, s ktorými cvičíme, po-
tom tu sú prváci a druháci. Výhodou je, že sa venujeme kom-
plexnosti. K dnešnému dňu máme evidovaných 150 členov,“ 
priblížil Marek Hajas, riaditeľ športovej akadémie.

Deti sa bavia a zlepšujú svoje zdravie
Zábavnou a hravou formou sa snažia deti motivovať k špor-
tu a odstraňovať telesné dispozície. „Podstatou je, aby mali 
deti vzťah k športu, aby sa radi hýbali, aby ich pohyb mohol 
formovať. Deti sedia 6 hodín v školských laviciach, čo pre ľud-
ské telo nie je prirodzené. Preto sa ich snažíme viac rozhýbať. 
Vieme, že majú problém s držaním tela, ploché nohy a ďal-
šie problémy. Takto sa snažíme tieto dysbalancie odstrániť,“ 
upozornil Marek Hajas.

Zahraničný systém má postupne zlepšovať pohybové 
zdatnosti detí
V akadémii pôsobí 6 profesionálnych trénerov, ktorí sú držiteľ-
mi platných licencií. Pri práci s deťmi sa inšpirujú najnovším 
nórskym systémom. „Práve v Nórsku to funguje tak, že keď 
dieťa nastúpi do špecializovaného klubu, tak si povinne musí 
prejsť všeobecnou pohybovou prípravou. Takýto systém pri-
nášame aj do Dolného Kubína. Som toho názoru, že predtým 
než dieťa nastúpi do školy, by okrem farieb a čísel malo ovlá-
dať aj základné pohybové vzorce, ktoré ich v akadémii učíme. 
Fungujeme hlavne v materských školách. Máme aj krúžok na 
Základnej škole Petra Škrabáka. Tréning pre škôlkarov máme 
v priestoroch hotelovej akadémie,“ povedal Marek Hajas.

Športová akadémia otvára od 1. februára nový krúžok pre 
škôlkarov. „Ak máte záujem prihlásiť sa do našej športo-
vej akadémie, viac informácií nájdete na webovej stránke  
www.akademiamarekahajasa.sk. Je tam registračný formu-
lár, kde sa môžete nezáväzne prihlásiť a pozrieť sa na ukážko-
vý tréning,“ informoval Marek Hajas.

text a foto: redakcia

Peniaze z dražby  
vianočných dresov darovali  
parahokejistom a žiakom

I Tesne pred Vianocami odohral Mestský hokejový klub 
Dolný Kubín zápas s tímom z Trebišova vo vianočných dre-

soch. V kabíne sa dlho neohriali. O niekoľko dní ich hokejisti 
ponúkli do dražby. Víťazi získali nielen špeciálne dresy, ale 
tiež pomohli rozvoju mládeže a parahokeja v Dolnom Kubíne. 
,,Do súťaže sa prihlásilo niekoľko desiatok ľudí a vydražili sa 
dresy v hodnote viac ako 2 400 eur. Peniaze sme rozdelili na 
polovicu. Jedna časť bola pre parahokejový tím a druhá pre 
mládež MHK Dolný Kubín,“ spresnil Miroslav Dráb, predseda 
výkonného výboru MHK Dolný Kubín. Za peniaze nakúpi pa-
rahokejový tím výstroj a mládež ich využije na dopravu.

redakcia; foto: MHK Dolný Kubín

Vo videu uvidíte zábery  
z dvoch vzorových tréningových hodín  

so žiakmi a škôlkarmi. 
Stačí nasnímať QR kód.
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Z činnosti Občianskeho výboru v m. č. Mokraď
Občiansky výbor v mestskej časti Dolného Kubína – Mokra-
di pracoval v roku 1973 podľa plánu práce. Mali 6 riadnych  
a 2 mimoriadne zasadnutia, na ktorých prerokovali pripo-
mienky a požiadavky občanov, ktoré predkladali príslušným 
odborom Mestského národného výboru a nanášali aj pripo-
mienky, týkajúce sa sociálnych výpomocí obyvateľstva. Že 
členovia občianskeho výboru majú záujem o svoju prácu, na-
značuje aj účasť na zasadnutiach, ktorá bola o 15 % lepšia ako 
v predchádzajúcom roku. Zameranie práce na zasadnutiach: 
presadzovanie politiky našej socialistickej vlasti, plnenie 
uznesení XIV. zjazdu KSČ a plnení volebného programu, kon-
trola socialistických záväzkov a tiež príprava rozhlasových 
relácií pri príležitosti rôznych významných výročí a jubileí,  
o prijatých uzneseniach z pléna a rady Mestského národného 
výboru a ich plnení. Plnenie socialistických záväzkov, prija-
tých na rok 1973 pri príležitosti 56. výročia Veľkej októbrovej 
socialistickej revolúcie a 29. výročia Slovenského národného 
povstania, vysoko prekročili.

Zapojili sa i do súťaže „Sami sebe“. Záväzky odpracovali na 
jarnom upratovaní, na výstavbe vleku, na úprave detského 
ihriska, na úprave okolia kaštieľa, na dokončení chodníka na 
Kocmál a na natieraní oplotenia cintorína. Na celkovej von-
kajšej úprave svojich rodinných domov a oplotení svojich 
záhrad odpracovali občania nevyčísliteľné množstvo brigád-
nických hodín. Občiansky výbor si cestou svojich poslancov 
kontroluje a zabezpečuje plnenie volebného programu, 
ktorého hlavné body, ako je výstavba obchodnej bunky, 
vyasfaltovanie ciest, zástavba Kocmála, vodovod a kana-
lizácia, zbúranie maštalí, sa pre nepripravenosť projektov  
a iné objektívne príčiny nedali, a niektoré sa ani v najbližšom 

čase nebudú môcť začať. Občania boli o týchto príčinách 
informovaní na verejných hovoroch, ktoré sa konali dvakrát 
samostatne a raz ako verejná stranícka schôdza, na ktorej 
sa zúčastnilo veľa občanov, a prerokovali sa okrem otázok 
politických a medzinárodnej situácie i pripomienky občanov  
a plnenie volebného programu. Členovia občianskeho výbo-
ru okrem tejto schôdze pripravili aj aktív mladých, ktorý sa 
konal 25. mája 1973. Len zo samotnej Mokrade sa ho zúčast-
nilo 45 mladých ľudí. V septembri pripravili spolu s Územnou 
organizáciou KSS aj spomienkovú oslavu k 29. výročiu Slo-
venského národného povstania v kinosále kaštieľa.

Vďaka tomu, že občiansky výbor kontroluje činnosť svojich 
poslancov a zaoberá sa plnením navrhnutých pripomienok, 
sa niektoré podarilo doriešiť. Brigádnicky sa dokončila vý-
stavba chodníka na Kocmál. Technické služby mesta opravili 
osvetlenie, osadili tabule na názornú agitáciu, osadili svie-
tidlo pre predajňu potravín a doviezli aj lavičky do parku pri 
kaštieli. Čiastočne je opravená aj cesta cez starú časť Mokra-
de. Po doporučení občianskeho výboru Mestský národný 
výbor v Dolnom Kubíne poskytol Mokraďanom aj sociálnu 
výpomoc. Zbor pre občianske záležitosti privítal nových ob-
čanov do života, pripravil strieborný sobáš manželom Šti-
govcom a iné akcie. Úprava ciest pri ZVL Mokraď, n. p. Dolný 
Kubín je projekčne i finančne pripravená. Odborné práce má 
previesť stavebná údržba ZVL Mokraď. Veľká nevýhoda je, že 
Mokraďania nemajú započatú akciu „Z“, do ktorej by sa viacej 
zainteresovali všetci členovia občianskeho výboru. V tomto 
roku sa pri výstavbe obchodnej bunky, ako bola sľúbená od 
Potravín Liptovský Mikuláš, bude zabezpečovať pomoc pri 
prácach tak, aby sa výstavba v čo najkratšom čase dokon-
čila. Taktiež chcú zabezpečiť výstavbu detského ihriska na 

Zochova ulica (1974). Foto: Ján Brodňanský

Vo štvrtej časti výpisu z mestskej kroniky za rok 1974 sa budeme venovať dvom zápisom. 
Prvý sa týka činnosti občianskeho výboru v mestskej časti Mokraď za rok 1973. Druhý zápis 
nám pripomenie, ako to bolo v období reálneho socializmu s náboženskými slobodami, 
akým spôsobom a metódami sa socialistické školstvo snažilo vplývať na svetonázor detí 
a ich rodičov. Mnohokrát si neuvedomujeme, aká dôležitá je sloboda, ktorú v súčasnosti 
žijeme, ale zároveň aj ako je potrebné byť obozretný voči rôznym ideológiám, ktoré sa na 
nás snažia pôsobiť.

Zápisky z mestskej kroniky – rok 1974 (IV.)
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Kocmáli a plne zabezpečiť plnenie pripomienok občanov, 
prijatých na verejnej straníckej schôdzi 10. novembra 1973.  
A tie pripomienky, ktoré sa nepodarilo doposiaľ vyriešiť, 
budú starosťou do ďalšieho obdobia nielen poslancov, ale  
i celého občianskeho výboru.

Podrobný plán ateistickej výchovy na škole
Rozvoj ľudského vedomia je podmienený rozvojom materiál-
neho bytia. S tým, ako sa mení postavenie ľudí, mení sa aj 
ich vedomie. Preto aj účinnú výchovu pracujúcich v duchu 
vedeckého svetového názoru nemožno oddeľovať od boja za 
socializmus. Budujú novú spoločnosť. Pracujúci si stále jas-
nejšie uvedomujú, že sú to oni, čo tvoria nový svet. A nie je to 
ináč ani s deťmi. Ako na nich vplýva výchova rodiny a školy, 
tak sa vytvárajú ich predstavy o veciach. Báje náboženskej 
náuky o základoch svetonázorovej výchovy a formovaní mys-
lenia žiakov pomáhajú prekonávať aj na ZDŠ Bysterec.

Jednou z hlavných úloh socialistickej školy je rozvíjať ve-
decký svetonázor, marxizmus-leninizmus. Už od najnižších 
ročníkov cez vyučovacie predmety učia žiakov hodnotiť javy 
v prírode i v spoločnosti. Dôležitou súčasťou svetonázoro-
vej výchovy je vedecko-ateistická výchova žiakov, aj vplyv 
rodičov. Nemôže sa pristupovať k náboženstvu kriticky, ale 
žiakom je potrebné dokázať, prečo sú náboženské predstavy 
mylné. K tomu sa volia primerané formy a metódy. Tie boli 
rozpracované do plánov práce svetonázorovej výchovy a sú 
súčasťou ideovej a výchovnej činnosti všetkých triednych 
učiteľov v ročníkoch 1 až 5. V čase vyučovania je to vlastne 
záujmová činnosť v telovýchovných krúžkoch. Deti často 
dajú prednosť hrám, nepovinnému predmetu, ako účasti na 
vyučovaní náboženstva. V tomto školskom roku štyria žiaci so 
súhlasom rodičov prestali chodiť na náboženstvo. Potom sa 
využívajú schôdzky pionierov, oddielov, iskier a hviezdičiek. 
Triedne kolektívy chodia s učiteľkami na filmové predstave-
nia. Napríklad v Mesiaci Československo-sovietskeho priateľ-
stva v priebehu troch dní sa 600 žiakov zúčastnilo detského 
festivalu a divadelného bábkového predstavenia.

Veľa detí nechýba na podujatiach Okresnej ľudovej knižnice, 
na lyžiarskom tréningu, navštevujú plaváreň v Ružomberku, 
rádiotechnické krúžky i kurz spoločenskej výchovy. Deti vždy 
otvorene povedia, že neveria tomu, čo počuli na hodinách 
náboženstva, že sa podriaďujú len autorite svojich rodičov. 
Veľmi je účinná práca vedecko-ateistickej komisie, ktorá na 
rodičov prenáša zásady správneho nazerania na zákonitosti 
spoločnosti a prírody. I rodičia komunisti pomáhajú pracovať 
s rodičmi. Žiaci sa zúčastňujú so svojimi rodičmi na cirkev-
ných obradoch v oboch kostoloch, a preto škola zostavila 
plán nedeľných podujatí, ktoré sa konajú v nedeľu dopolud-
nia. Zúčastňujú sa ich s deťmi i rodičia, dokonca i starí rodi-
čia. Žiaci boli v nedeľu na zájazdoch vo hvezdárni v Banskej 
Bystrici a Žiline, v planetáriu v Olomouci, v skanzene v Marti-
ne a na rôznych pamätných miestach.

Rozhodujúca je práve jednota výchovného pôsobenia školy 
a rodiny. Už na Združení rodičov a priateľov školy a na rodi-
čovských akadémiách oboznámili učitelia prístupnou a citli-
vou formou o škodlivosti dvojtvárnosti vo výchove. A zvlášť 
mladí rodičia, ktorí sú už odchovaní socialistickou školou  
a často sú len pod vplyvom svojich rodičov, uznali vážne argu-
menty školy, a svoje deti z vyučovania náboženstva odhlásili. 
Dlhodobou systematickou činnosťou na tomto úseku, najmä 
vysvetľovaním, cieľavedomosťou spájania teórie s praxou, in-
dividuálnym prístupom k žiakom i rodičom, využívajú pritom 
všetok pedagogický um a talent na dosiahnutie toho, že bude 
stále väčší pokles príťažlivosti náboženstva pre mladých ľudí, 
ktorí žijú a vyrastajú v dnešnej socialistickej spoločnosti.

Originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1974  
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta.  

Text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie. 
 

Foto v spodnej časti: Dokončenie ochrannej hrádze  
na Veľkom Bysterci. (Ján Brodňanský 1974).
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FOTOHÁDANKA

Napíšte nám, aký objekt sa nachádza na fotografii.

Odpovede posielajte na adresu  
sutaz@dolnykubin.sk do 15. februára 2023.

Vyžrebovaného výhercu odmeníme.

V decembrovom čísle ste mali uhádnuť  
kaplnku sv. Vendelína, nachádzajúcu sa  

nad mestskou časťou Srňacie.

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali 
Katarínu Č.


