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Najväčšia škôlka v meste  
si bude sama vyrábať energiu
Materská škola si bude vyrábať vlastný zdroj energie pomocou fotovoltaických panelov.  
Ide o moderný spôsob úspory – využíva nevyčerpateľný a bezpečný zdroj energie, ktorým je slnko.
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I Peniaze využije na zateplenie bu-
dovy, modernizáciu vykurovacieho 

systému, zavedenie vzduchotechniky 
či výmenu svietidiel za úsporné LED-ky.

MŠ si bude vyrábať elektrinu sama
,,Mesto v minulosti urobilo energetický 
audit všetkých materských škôl. Práve 
pre túto škôlku dopadol veľmi zle. Vyme-
nili sa síce v nej všetky okná, ale keďže 
je to veľká materská škola, aj spotreba 
energie je tomu úmerne vysoká,“ hovorí 
Michal Švento, vedúci odboru školstva 
MsÚ DK. Mesto preto dalo vypracovať 
projektovú dokumentáciu, ktorá riešila, 
ako úsporu dosiahnuť. ,,Zameraná bola 
na 5 opatrení: zateplenie celej budovy 
a strechy, výmena svietidiel za LED-ky, 
modernizácia vykurovacieho systému, 
fotovoltaické panely na strechu budovy 
a vybudovanie novej vzduchotechniky. 
To by malo zabezpečiť plánovanú úspo-

ru energie v budove vo výške až okolo 
80 percent,“ spresňuje Beata Valeková, 
projektová manažérka MsÚ DK. Škôlka 
si bude vyrábať vlastný zdroj energie 
pomocou fotovoltaických panelov. Ide 
o moderný spôsob úspory energie, vy-
užíva nevyčerpateľný a bezpečný zdroj 
energie, ktorým je slnko. ,,Panely budú 
umiestnené na streche materskej školy, 
ktorú tiež zateplíme,“ dodáva Švento. 
Projekt bude zrealizovaný v priebehu 
tohto roka tak, aby sa už v septembri 
mohli vrátiť deti do vynovenej škôlky. 
Najväčšie práce sú plánované na leto.

Mesto chce pokračovať v zatepľovaní 
ďalších materských zariadení
,,Moja vďaka patrí najmä zriaďovateľo-
vi, ktorý sa pustil do takejto prestavby. 
Celý kolektív aj deti sa na to tešíme. 
Dúfam v ústretovosť i zo strany rodičov. 
Verím, že vzájomná spolupráca bude 

foto na tit. strane a v článku: Juraj Šim
ún

Mesto Dolný Kubín bolo úspešné vo výzve na zníženie energetickej náročnosti najväčšej Materskej 
školy na ulici Odbojárov v Dolnom Kubíne. Na realizáciu projektu dostane dotáciu 530-tisíc eur, 
30-tisíc poskytne z vlastných zdrojov.

Mesto získalo na energetické úpravy 
škôlky na Brezovci 530-tisíc eur

dobrá nielen s nimi, ale aj so zhotovite-
ľom,“ teší sa z modernizácie riaditeľka 
Materskej školy Odbojárov Eva Šali-
gová. V Dolnom Kubíne sa nachádza 
sedem materských škôl. Všetky z nich 
už majú vymenené okná. Kompletne 
zateplená je však len Materská škola 
Na Sihoti, ku ktorej sa tento rok pridá 
aj druhá škôlka. Mesto má v úmysle po-
stupne znižovať energetickú náročnosť 
všetkých budov materských škôl. ,,Vie-
me, že v celej Európe prebieha energe-
tická kríza. Mesto teda tiež plánuje šet-
riť energie pri prevádzke svojich budov. 
Pripravuje sa na podávanie ďalších pro-
jektov na získavanie externých zdrojov,“ 
hovorí Valeková. MŠ na ulici Odbojárov 
zriadili v roku 1980. Od kolaudácie je 
budova využívaná ako mestská mater-
ská škola so siedmimi triedami.

redakcia
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Mesto má nového 
vedúceho odboru 

výstavby
Mesto D. Kubín má po takmer dvoch ro-
koch nového vedúceho odboru výstavby 
a životného prostredia. Stal sa ním Pavol 
Liška, ktorý vystriedal Pavla Stareka. No-
vého vedúceho odboru sa mestu podari-
lo nájsť až na piatom výberovom konaní.

I Prvé bolo vyhlásené už v júli roku 
2021. Výberových konaní sa do-

kopy zúčastnilo 13 uchádzačov. ,,Na 
kandidátovi pánovi inžinierovi Pavlovi 
Liškovi, ktorého sme vybrali na pozíciu 
vedúceho, sme sa zhodli celá výberová 
komisia, ktorá bola zložená nielen zo 
zástupcov mesta, ale aj z mestských 
poslancov, respektíve členov komi-
sie výstavby a životného prostredie. 
Pána Lišku sme vybrali aj kvôli tomu, 
že mal množstvo skúseností nielen  
v oblasti výstavby, ale aj cestných sta-
vieb. Vidíme ho teda ako komplexného 
človeka, ktorý môže pomôcť rozvíjať 
naše mesto,” hovorí o výbere nového 
vedúceho odboru výstavby prednostka 
mestského úradu Andrea Barienčíková. 
Kandidát zaujal aj komisiu výstavby, 
dopravy a životného prostredia. ,,Na 
základe doterajších odborných skúse-
ností bol inžinier Liška najvhodnejším 
kandidátom spomedzi štyroch uchá-
dzačov, ktorí sa zúčastnili piateho výbe-
rového konania. Za stavebnú komisiu 

sme radi, že sa po rokoch táto funkcia 
obsadila a veríme, že spolupráca me-
dzi odborom výstavby a komisiou bude 
konštruktívna,” vysvetľuje Juraj Fačko, 
predseda spomínanej komisie. Novo-
zvolený vedúci pracoval v oblasti sta-
vebníctva a inžinierstva. Okrem toho, 
že sa venoval príprave stavieb, bol tiež 
súčasťou riadiacich funkcií vo vyšších 
manažérskych pozíciách, kde využíval 
odborné, ekonomické, právne aj tech-
nické vedomosti. P. Liška tiež pracoval 
v Národnej diaľničnej spoločnosti, kde 
pôsobil ako šéf stavebných dozorov.

Odbor čakajú viaceré rekonštrukcie
,,Rozhodol som sa prihlásiť z toho dô-
vodu, že som hľadal prácu, ktorá by 
ma zaujala, kde by som vedel využiť 
svoje schopnosti i svoje skúsenosti  
z predchádzajúcich zamestnaní. Mojou 
úlohou je teraz poskladať si všetky in-
formácie a posunúť veci, ktoré sa mož-
no neposunuli, či nedali posunúť tým 
smerom, ktorým by to bolo výhodné 
pre mesto a obyvateľov Dolného Kubí-
na,” hovorí úspešný kandidát na post 
vedúceho odboru výstavby Pavol Liška. 

Tento rok čaká odbor výstavby a život-
ného prostredia niekoľko výziev. Medzi 
investičnými akciami je aj rekonštruk-
cia frekventovanej križovatky. ,,Chystá-
me sa pracovať na križovatke pri Tescu. 
Veríme, že zdarne odovzdáme stave-
nisko. Zhotoviteľ by mal byť dosť skú-
sený na to, aby stavbu postavil tak, ako 
sa zaviazal v zmluve o dielo. Dúfame, 

že nezasiahnu iné vplyvy, lebo vieme, 
že dnes z mnohých veľkých diaľničných 
stavieb odchádzajú firmy a nechávajú 
za sebou dlhy. Teraz sme pred podpi-
som zmluvy, finalizujeme ju a chystáme 
preberanie staveniska,” hovorí o priorit-
ných projektoch Liška.

Ďalšou investičnou akciou, ktorú už 
bude mať na starosti nový vedúci vý-
stavby a životného prostredia, je re-
konštrukcia materskej škôlky na Bre-
zovci. Mala by priniesť ekonomické  
a energetické úspory. ,,Oprava zahŕňa 
zateplenie, novú strechu i fotovoltaiku. 
Aj pre nás je to veľká výzva, najmä z ti-
tulu životného prostredia energia z fo-
tovoltaiky,” konkretizuje vedúci odboru 
výstavby. Téma životného prostredia 
je Pavlovi Liškovi blízka. Vysvetľuje, že 
údržba sa bez ohľadu na životné pros-
tredie realizovať nedá, pretože každá 
oprava či výtlk súvisia s pravidlami, kto-
ré je nutné v tejto oblasti dodržiavať.

text a foto: redakcia

Počet obyvateľov 
Dolného Kubína kle-
sol o takmer dvesto 

K poslednému dňu minulého roka žilo 
v Dolnom Kubíne 17 677 obyvateľov. Je 
to o 194 osôb menej ako v roku 2021. Do 
mesta sa prisťahovalo celkovo 200 ľudí  
a odsťahovalo sa 398 obyvateľov.

I 321 Dolnokubínčanov sa sťahovalo 
v rámci mesta. V roku 2022 zomrelo 

216 ľudí. ,,Počas roku 2022 sme evi-
dovali v meste Dolný Kubín 8 488 žien  
a 9 189 mužov, z toho v aktívnom veku, 
to znamená od 18 do 60 rokov, bolo  
10 031 obyvateľov. Najstaršími obyva-
teľmi v našom meste boli pani a pán 
vo veku 99 rokov. Narodeniny oslavujú  

v ten istý mesiac,” hovorí Monika Salvo-
vá z Mestského úradu Dolný Kubín.

Dolnokubínska matrika počas uply-
nulého roka zaevidovala 110 svadieb  
a 35 rozvodov. Najviac sobášov prebeh-
lo v auguste. Z netradičných miest, kde 
sa mladomanželia brali, to boli naprí-
klad Kubínska hoľa či Kaštieľ Kubínyi. 
V uplynulom roku sa narodilo 172 detí, 
pričom dve dievčatká v zahraničí. Z cel-
kového počtu detí sa narodilo 88 chlap-
cov a 82 dievčat.  V porovnaní s rokom 
2021 je to o sedem detí menej. Prvou 
Dolnokubínčankou, ktorá sa narodila 
tento rok, bola Viktória. Medzi najpre-
ferovanejšie mená detí v dievčenskom 
rode patrili Nelka, Júlia, Barborka, 
Adelka a Alžbetka. U chlapcov zvíťazili 
zas mená ako Jakubko, Lukáš, Adam, 
Dávid a Filip,” spresňuje Salvová.

Niektorí rodičia pre svoje deti vyberali 
aj netradičné mená. Spomedzi dievčen-
ských to boli napríklad Aria, Lara, Li-
lienne, Michelle, Zina či Zoey. Pre chlap-
cov boli zas zvolené originálne mená 
ako Benjamin, Eliáš, Henrik, Mattheo, 
Matthias, Noel, Tommy alebo William.

text a foto: redakcia
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I Kontrola tiež mapuje históriu verejného osvetlenia za po-
sledných desať rokov. Sleduje náklady, ktoré vynaložilo 

mesto na údržbu či zrealizované investície. Audit navrhuje 
optimálne riešenia za účelom lepšej údržby a poukazuje aj 
na možné úspory, ktoré by sa dali dosiahnuť modernizáciou. 

Audit ukázal, v akom stave je verejné osvetlenie
,,Nedá sa povedať, že by sa Dolný Kubín nestaral o sústavu 
verejného osvetlenia, ale je pravda, že viaceré jej časti, sú 
ďaleko za limitom životnosti. Sú však aj oblasti a technické 
zariadenia, ktoré sú primerané a v poriadku. V audite sme 
odovzdali kompletný passport, teda analýzu stavu. Ponúkli 
sme tiež krátke odporúčanie na zmenu. Konkrétna inštruk-
táž v zmysle - čo, kde a ako zmeniť do budúcna, by mala byť 
predmetom ďalšieho kroku. Musí vzniknúť podrobná svetel-
ná technická štúdia spolu s projektovou dokumentáciou,” 
približuje audit Peter Drozd, konateľ firmy Pema. Spoločnosť, 
ktorá realizovala audit, uviedla, že v najkritickejšom stave 
sú práve elektrické vedenia. Podľa odporúčaní životnosti 
technických zariadení by sa mali podzemné káble revidovať 
každých 40 rokov. Sídliská ako Bysterec a Banisko už majú 
vedenia za hranicou svojej životnosti. ,,Druhá vec sú vzdušné 
vedenia, ktoré sa napájajú vzduchom v častiach ako Záskalie 
či Medzihradné. Sú to ešte stále holé vedenia a drôty, ktoré 
sa už nejaký ten čas vymieňajú za izolované. Problém nastá-
va, keď veľké vetry či búrky spôsobia prekríženie napájacieho 
kábla verejného osvetlenia s fázovými káblami distribúcie. 
Vtedy dochádza k skratom a výpadkom,” konkretizuje Drozd. 
Audit sa podrobne venoval aj svietidlám. Analýza ukázala, 
že na území mesta sa používali len tri druhy. Do roku 2010 
mesto vymenilo ortuťové výbojkové svietidlá za vysokotlako-
vé sodíkové výbojky. V roku 2014 pokračovalo v modernizácii 
výmenou pouličných svietidiel s LED technológiou.

Mesto by malo pokračovať vo výmene svietidiel
Dolný Kubín má viac než 2600 svetelných bodov, z ktorých 
1600 je ešte stále sodíkových. To znamená, že sú to svetelné 
zdroje, ktoré spotrebujú pomerne veľa energie. Najvyšší po-
čet LED svietidiel sa nachádza v častiach Staré mesto a Veľ-
ký Bysterec. Naopak najnižší v mestských častiach Srňacie, 
Beňova Lehota, Malý Bysterec či Mokraď. Z pohľadu šetrenia 
energie odporúča audit mestu, aby pokračovalo vo výmene 
svietidiel s vysokou spotrebou za svietidlá s LED technoló-
giou a tiež aby rozdelilo mesto na zóny. Vytvorili by sa tým 
oblasti s nízkou, strednou a vysokou intenzitou osvetlenia. 
Mesto má na tento rok pripravený projekt, ktorý kombinuje 
šetrenie energií so smart riešením. ,, Odpichli sme sa práve  
z auditu verejného osvetlenia. V roku 2023 chceme spracovať 
projektovú dokumentáciu modernizácie verejného osvetle-
nia v meste, lebo vhodnou investíciou do rekonštrukcie do-
kážeme ušetriť až 50 % elektrickej energie. V projekte chceme 
klásť dôraz aj na to, aby sa navrhované vetvy osvetlenia dali 
diaľkovo riadiť. Diaľková správa umožní nastavovať paramet-
re sústavy a tiež postihovať poruchy, ktoré sa na nej v danom 
čase nachádzajú. Samozrejme tak môžeme regulovať aj vý-
konnosť a svietivosť v danej fáze dňa, nastavovať dobu svie-
tenia a podobne,” hovorí Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru do-
pravy, miest. hospodárstva a cestovného ruchu v D. Kubíne.

Pripravovaný projekt by mohol byť financovaný vďaka avi-
zovanej štátnej výzve na modernizáciu verejného osvetlenia. 
Druhou možnosťou by bol úver, ktorý poskytuje Environmen-
tálny fond s nízkou úrokovou sadzbou. S poslednou veľkou 
rekonštrukciou verejného osvetlenia začalo mesto v máji  
v roku 2008. Investíciu vo výške 14,5 milióna slovenských 
korún pokrylo mesto z bankového úveru, ktorý splácalo  
14 rokov do januára tohto roka.

redakcia

foto: redakcia

Mesto D. Kubín už pozná výsledky auditu verejného osvetlenia. Spracovávať ho začalo  
v druhej polovici roka 2021 so spoločnosťou Pema a Technickými službami DK, s. r. o., 
ktoré vykonávajú údržbu na verejnom osvetlení. Kontrola sa podrobne sústredila na 
nadzemnú časť osvetlenia, teda inštalovanú sústavu stĺpov, lámp a ich napájania.

Mesto si dalo urobiť audit verejného  
osvetlenia, môže výrazne ušetriť
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Škôlka na Záskalí je kvôli ce-
nám energií dočasne zatvorená

Materská škola Záskalická bude zatvorená do konca vykuro-
vacej sezóny, teda do 3. apríla. Deti aj zamestnanci boli preto 
presunutí do iných materských zariadení v meste.

I Dôvodom je malý počet detí, ktoré navštevujú škôlku, ale 
aj vysoké prevádzkové náklady. Tomu tak bolo aj po mi-

nulé roky. Situáciu ale skomplikovali vysoké ceny za energie. 
Materská škola Záskalická je jedinou škôlkou, ktorá sa vyku-
ruje plynom, prevádzkové náklady sú teda v porovnaní s mi-
nulými rokmi oveľa vyššie. Zatvorením mesto ušetrí 25-tisíc 
eur. Tieto peniaze ostanú v kapitole škôlky a budú použité na 
renováciu či na zlepšenie prostredia pre deti.

Zvýšená cena energií 
,,Od 1. januára tohto roku má mesto vysúťažené nové ceny 
energií. Ten rozdiel je dramatický a z toho dôvodu sme už  
v predstihu v závere minulého roka prijímali rôzne opatrenia, 
ktoré sú zavádzané naprieč celým mestom v rôznych orga-
nizáciách, či sú to športové zariadenia, verejné osvetlenie 
alebo aj vianočná výzdoba, ktorá nám sviatočnú náladu na-
vodzovala v tomto roku kratšiu dobu,” začína vysvetľovať pri-
mátor Dolného Kubína Ján Prílepok. Zároveň dodáva, že do 
súboru opatrení patrilo aj vyhodnotenie prevádzky niekto-
rých mestských budov. ,,Tu sa ukázalo, že najväčšia úspora 
by sa dokázala dosiahnuť, keby sme počas zimných mesiacov 
dočasne prerušili prevádzku Materskej školy v Záskalí,” ho-
vorí Prílepok. Mesto to odôvodňuje aj tým, že je veľmi málo 
navštevovaná. Dokonca zo samotného Záskalia škôlku nevy-
užívalo žiadne z detí.

K polovici septembra minulého roka bolo zapísaných devät-
násť detí. Z týchto devätnásť detí ani jedno nebolo s trvalým 
pobytom v miestnej časti Záskalie. Dokonca aj z Dolného 
Kubína sú len tri deti. Veľkú časť detí tvoria tie, ktoré bývajú 
v azylovom dome, či už priamo v Záskalí alebo v azylovom 
dome, ktorý prevádzkuje mesto,” hovorí Michal Švento, vedú-
ci odboru školstva na Mestskom úrade v D. Kubíne. Zároveň 
dodáva, že priemerná dochádzka počas septembra až de-
cembra bola na úrovni trinásť detí. Momentálne chodí do tej-
to materskej školy 11 detí. Podľa primátora mesta je najväčší 
argument, prečo rodičia detí bývajúcich na Záskalí nedáva-
jú svoje dieťa do škôlky v časti, kde bývajú to, že ide o jed-
notriedku. V praxi to znamená, že menšie deti v nej fungujú 
spoločne s tými staršími. V tejto chvíli je ale podľa primátora 
mesta všetko nastavené tak, aby sa škôlka v apríli otvorila. 
,,Bude však záležať od rodičov, ako sa rozhodnú. Už máme 
avizované, že niektorí z nich by uvítali zmenu a chceli by svoje 
dieťa nechať v inej škôlke,” hovorí Prílepok.

Tému zatvorenia Materskej škôlky na Záskalí už mali poslanci 
na stole pred dvomi rokmi. Dôvodom boli vysoké náklady na 
jej prevádzku. Z materiálov, ktoré pripravoval odbor školstva 
vtedy vyplynulo, že ročná úspora by v prípade, ak by mesto 
presunulo deti do iných škôlok s voľnými kapacitami, bola na 
úrovni okolo stotisíc eur. Nikoho by zároveň mesto nemuselo 
prepustiť, pretože dlhodobo potrebuje nahrádzať zamest-
nancov odchádzajúcich na dôchodok či na materskú dovo-

lenku. Všetky ušetrené financie by ostali v škôlkach. Poslanci 
zrušenie zamietli a škôlka s 20 deťmi tak mohla fungovať aj 
naďalej. Dnes je už situácia iná. Názory na zotrvanie mater-
skej školy sa medzi poslancami opäť rôznia.

Odpredaj budovy nie je podľa primátora v pláne 
,,Nerozumiem, prečo si vedenie mesta vybralo v rámci šet-
renia ako prvú záskalskú škôlku, pretože máme ešte aj iné 
možnosti, kde by sme mohli šetriť. Netvrdím pritom, že sa 
nešetrí. Toto je však, podľa môjho názoru, posledné miesto, 
kde by sme mali nie začínať, ale končiť. Okrem toho mamič-
ky a takisto aj Záskalčania určite so zrušením nesúhlasia. Ak 
sme vedeli za posledné štyri roky vyčleniť cez dva milióny eur 
na športoviská, a bola to napríklad suma viac ako 200-tisíc 
na podporu AquaRelaxu, tak týchto pár tisíc naozaj musíme 
nájsť, aby sa škôlka zachovala,” myslí si poslanec za obvod 
Mokraď, Kňažia a Záskalie Ján Briestenský. Rovnaký názor 
má aj druhý poslanec za rovnaký obvod Peter Kajan. Zdôraz-
ňuje tiež, že práve zatvorenie škôlky by využil na premýšľa-
nie, ako ju zatraktívniť, aby sa rozšírila. ,,Ak sú tam nejaké de-
tičky, ktoré vyžadujú väčšiu starostlivosť, treba spraviť triedu 
pre ne,” myslí si poslanec Peter Kajan. Hovorí tiež o tom, že 
mesto má aj komisiu školstva, ktorá by mohla prísť s rieše-
ním, ako škôlku zatraktívniť, a tým aj prilákať deti zo Záskalia. 

Poslankyňa Emília Jurčíková hovorí, že presunutie detí do 
iných škôlok je pre deti veľký zásah do psychiky. ,,Táto ma-
terská škola je špecifická práve tým, že bola vyhľadávaná ro-
dičmi detí, ktoré mali veľké adaptačné problémy začleniť sa 
do veľkých kolektívov. Bola vyhľadávaná rodičmi detí, ktoré 
mali určité špeciálno-výchovno-vzdelávacie potreby, a práve 
preto aj navštevovali túto materskú školu.” Deti zo zatvorenej 
škôlky už majú v rukách rozhodnutie o prijatí v iných zaria-
deniach. Preto je podľa poslankyne možné, že v apríli sa do 
škôlky na Záskalí nevrátia všetky deti. ,,Zapísaných detí do 
materskej školy v Záskalí bolo dvadsať. Čiže mesto dostalo  
v rozpočítaní podielových daní finančné prostriedky na dvad-
sať detí. A toto je prvý sofistikovaný krok, ako vyradiť školské 
zariadenie materskej školy v Záskalí zo siete škôl a školských 
zariadení,” vysvetľuje Jurčíková.

Poslanec Jozef David ale hovorí, že z ekonomického hľadiska 
je škôlka neudržateľná. Vie si predstaviť nové využitie budo-
vy, ktoré by bolo zmysluplnejšie. ,,Osobne si myslím, že škôl-
ka by nemala byť znova otvorená. Nachádza sa na dobrom 
mieste a jej budova sa dá využiť aj inak. Môžeme v nej zriadiť 
denné centrum alebo nejaké sociálne zariadenie pre starších. 
Počet dôchodcov rastie, je ich viac ako malých detí. Určite by 
som si tu vedel predstaviť skôr nejaké zariadenie ako hospic 
či domov dôchodcov,” hovorí poslanec David. ,,V žiadnom 
prípade nie je v pláne odpredaj budovy. Určite, pokiaľ by sa 
v nej neprevádzkovala škôlka, bude treba hľadať náhradné 
využitie týchto priestorov. Je v hre napríklad aj sociálny pod-
nik, ktorý by mohol slúžiť ako vývarovňa obedov pre seniorov 
alebo pre inú materskú školu. Možností je viac,” vysvetľuje 
primátor. Zároveň dodáva, že v budúcnosti by bolo dobré  
v škôlke dobudovať minimálne jednu triedu.

redakcia



www.dolnykubin.sk 6 – samospráva

I Dôvodom je zámena poradových 
čísel kandidátov na hlasovacom líst-

ku. Kandidátku strany NÁRODNÁ KO-
ALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI Katarínu 
Tomáňovú zaregistrovali pod číslom 5, 
v deň volieb ale figurovala na hlasova-
com lístku pod číslom šesť. Výsledky 
volieb preto politická strana napadla 
na súde. Ten im dal za pravdu.

Kontrolovali dva chybné zoznamy 
,,Rozhodnutie súdu vnímam ako prejav 
spravodlivosti. Je to pre mňa iskierka 
nádeje, že keď sa porušia pravidlá, súd 
rozhodne podľa zákona. V tomto prí-
pade o porušenie zákona naozaj išlo. 
Hneď ráno sme na daný omyl upozorni-
li, avšak zo strany mesta nebola vôbec 
žiadna ochota niečo s tým robiť,” vy-
svetľuje Katarína Tomáňová. Podľa sa-
mosprávy došlo k systémovej chybe na 
strane štátu. Komunálne voľby sa totiž 
po prvýkrát konali elektronicky. Kan-
didáti na post primátorov či poslancov 
priniesli kandidátne listiny na mestský 
úrad osobne. Radnica ich zaregistrovala  
a poslala na okresný úrad. Zoznamy 
kandidátov boli spracovávané v štát-
nom integrovanom volebnom infor-
mačnom systéme (IVIS) a ešte pred voľ-
bami prešli viacerými kontrolami.

Problém bol však v tom, že sa kontro-
lovali dva chybné zoznamy. ,,Zamera-
li sme sa predovšetkým na to, či sedí 

meno kandidáta, jeho zamestnanie, 
vek, či je správne uvedená politická 
strana. Vyhodnocovali sme v podstate 
súlad medzi hlasovacím lístkom, ktorý 
pôjde do tlače a lístkom, ktorý nám po-
skytol okresný úrad a ktorý bol už pria-
mo v IVISe. Pri kontrole sme posudzo-
vali súlad medzi chybným a chybným,” 
hovorí Andrea Barienčíková, prednost-
ka mestského úradu v D. Kubíne a zdô-
razňuje, že nebol dôvod kontrolovať 
abecedu ako takú. ,,Mali sme kontrolo-
vať, či je ku kandidátovi správne prira-
dené zamestnanie, vek, politická strana 
alebo upozorniť aj na preklep v mene, 
no správnosť abecedného poradia sme 
neskúmali,” vysvetľuje prednostka. Na 
hlasovacom lístku bol pred kandidát-
kou uvedený Ľubomír Ťažandlák, hoci 
mal figurovať až na šiestom mieste. Ka-
tarína Tomáňová prišla počas prebie-
hajúcich volieb upozorniť na chybu ms. 
úrad, o čom vznikla aj zápisnica.

Obaja zvolení poslanci akceptujú súd
,,Vzniknutú situáciu, o ktorej sme sa 
dozvedeli bezprostredne už v deň ko-
nania volieb, sme automaticky riešili. 
Okamžite sme kontaktovali Štátnu ko-
misiu pre voľby a kontrolu financovania 
politických strán, od ktorej nám prišlo 
usmernenie, že sa volia osoby a nie 
čísla. Hlasovanie neodporučili zastavo-
vať, ale pokračovať ďalej vo voľbách. 
Tak sme aj postupovali,” ozrejmuje 

foto: redakcia

Minuloročné komunálne voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne vo voleb-
nom obvode č. 3 sú neplatné. Rozhodol o tom Najvyšší správny súd SR. Znamená to, že voľby si 
obyvatelia obvodu Medzihradné, Banisko a Srňacie zopakujú.

Voľby v obvode Medzihradné, Banisko 
a Srňacie sa budú opakovať

Ján Prílepok, primátor mesta Dolný 
Kubín. Kandidátka bola nominantkou 
politickej strany NÁRODNÁ KOALÍCIA/
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI. Preto sa na súd 
so žalobou obrátila strana. Žalovala 
dvoch poslancov, ktorí sa stali víťazmi 
volieb v danom obvode. ,,Keď sme sa 
dozvedeli verdikt súdu, kontaktoval 
som obidvoch poslancov a oboznámil 
som ich s ním. Jeden dostal rozhod-
nutie aj osobne, keďže to bol nezávislý 
kandidát, druhý bol kandidát KDH, ten 
ho nedostal. Takže som ho informoval. 
Obidvaja akceptujú rozhodnutie súdu. 
Nebudú robiť žiadne ďalšie kroky, ako 
napríklad odvolávanie sa na nejakú 
vyššiu inštanciu, ktorá by vec mohla prí-
padne ešte zvrátiť,” vyjadril sa k situácii 
aj viceprimátor Matúš Lakoštík. Hovorí 
tiež, že oboch poslancov upozornil, aby 
sa začali správať tak, ako by už neboli 
poslanci a nerobili žiadne rozhodnutia, 
ani sa nezúčastňovali komisií. ,,Je to  
o to komplikovanejšie, že sú zvolení už 
aj do komisií, rád i dozorných rád na-
šich spoločností, čiže toto všetko bude-
me musieť ďalej riešiť,” hovorí Lakoštík.

Rozhodnutie súdu tiež znamená, že 
poslanci na vykonávanie svojej funk-
cie nezískali mandát. Doteraz ale ako 
poslanci fungovali a na mestskom za-
stupiteľstve prijali aj niektoré uznese-
nia. Podľa radnice by hlasovanie spomí-
naných poslancov nemalo ovplyvniť ich 
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platnosť. Aj napriek tomu ešte všetky 
uznesenia preskúma. Zaujímavosťou 
je, že v odôvodnení rozsudku Najvyš-
šieho správneho súdu SR sa uvádza, že 
obdobnou problematikou sa už zaobe-

ral pred štyrmi rokmi. ,,Je pre nás pre-
kvapením, keďže je to štyri roky starý 
judikát, prečo o tejto skutočnosti nebo-
li kompetentné volebné komisie, alebo 
minimálne tá najvyššia štátna, upove-

domené a neposúvali nám informácie 
do regiónov v súlade s týmto nálezom,” 
upozorňuje na rovnaký prípad z minu-
losti primátor.

redakcia

Referenda sa  
zúčastnilo takmer 
štyritisíc voličov

Témou soboty 21. januára bolo referen-
dum o zmene ústavy, ktoré bolo napokon 
pre nízku účasť neplatné. V D. Kubíne sa 
ho zúčastnilo 3 873 voličov z takmer 14,5 
tisíc. Účasť dosiahla 26,74 percent.

I Referendum v Dolnom Kubíne pre-
behlo bez akýchkoľvek vážnejších 

problémov. Odpoveď áno zakrúžko-
valo 3 786 voličov, čo predstavovalo 
97,75 %. Odpoveď nie získala 68 hlasov, 
teda 1,75 %. ,,Podiel neplatných hlasov 
bol 0,49 %. Posledná okrsková komisia 
doručila mestu dokumenty do úscho-
vy pred dvadsiatou štvrtou hodinou, 
takže sme sa mohli v pokoji rozísť ešte 
v sobotu večer,” potvrdila prednost-

ka mestského úradu v Dolnom Kubíne 
Andrea Barienčíková. Sobotňajšie refe-
rendum bolo v poradí deviatym v his-
tórii samostatnej Slovenskej republiky,  
z toho ôsmym neúspešným. K voleb-
ným urnám pristúpime tento rok opäť 
v septembri kvôli predčasným parla-
mentným voľbám.

redakcia

Dolný Kubín sa za-
pojil do celosloven-

ského protestu
Niektoré časti Dolného Kubína sa večer 
30. januára ponorili do tmy. Mesto sa tak 
pripojilo do celoslovenského protestu, 
ktorým upozornilo, že ceny energií sú prí-
liš vysoké. Konkrétnej pomoci zo strany 
štátu sa samosprávy aj napriek prísľubu 
zatiaľ nedočkali.

I Aj preto sa mesto zapojilo do akcie 
Mestám a obciam zhasína nádej,  

v rámci ktorej spolu s desiatkami ďal-
ších miest a obcí zhasli verejné osvet-
lenie. ,,Zatiaľ to bolo symbolicky od 
siedmej do pol ôsmej hodiny večer. 
Rozhodli sme sa, že v meste nevypne-
me všetky osvetlenia, aby sme predišli 
vzniku nebezpečných situácií. Bolo 
zhasnuté Hviezdoslavovo námestie  
a taktiež Nábrežie Oravy od umelej trá-
vy až po obchodnú akadémiu,” hovorí 
viceprimátor mesta Dolný Kubín Ma-

túš Lakoštík. Mesto Dolný Kubín chce 
spoločne s ostatnými samosprávami 
upozorniť na to, že neriešenie vysokých 
cien energií má pre mestá a obce mi-
moriadne vážne negatívne dopady. Tie 
sa týkajú plnenia mnohých základných 
úloh, ktoré majú vplyv na bežný život 
každého obyvateľa. Mestá a obce oča-
kávajú, že vláda predstaví také riešenia, 
ktoré pomôžu samosprávam s vysoký-
mi účtami za energie.

redakcia

Nový náučný chod-
ník na Kuzmínove

Rekreačno-oddychovú zónu Kuzmínovo 
tvorili v minulosti bežecké trate s vlast-
ným osvetlením a nechýbal ani lyžiarsky 
vlek. Celú trasu sprevádzal aj náučný 
chodník zhotovený z niekoľkých tabúľ.

I Posledné roky bol zanedbaný a tak 
sa mesto a komisia pre revitalizá-

ciu zelene a environmentálny rozvoj 
rozhodli, že ho vynovia. Udialo sa tak 
nielen po technickej stránke, ale aj tej 
obsahovej. Pomohli najmä dotácie. 
,,Náučný chodník sa podarilo obnoviť 
vďaka participatívnym dotáciám Žilin-
ského samosprávneho kraja, kde sme 
získali financie,“ začína vysvetľovať Vla-
dimír Adamec z referátu regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu MsÚ DK. 
,,Myšlienka obnovy náučného chodníka 
bol predmetom jednania a viacerých 
rozhovorov už asi tak tri, štyri roky. 
Chceli sme ho obnoviť, aby bol zážitko-

vý nielen pre obyvateľov Dolného Kubí-
na, ale aj pre široké okolie,“ vysvetľuje 
Emília Jurčíková, predsedníčka komi-
sie pre revitalizáciu zelene a environ-
mentálny rozvoj. Náučný chodník tvorí 
osem tabúľ, dve z nich sú interaktívne. 
Jednu tvoria dreviny, ktoré rastú v okolí 
Kuzmínova a druhá by mala byť lákad-
lom pre deti, pretože ju tvorí pexeso.

Prvá tabuľa pri židovskom cintoríne
,,Obsahovú stránku interaktívnych ta-
búľ tvoria informácie z histórie mesta 
Dolný Kubín, informácie o archeologic-
kých nálezoch, ale aj o prírode, ktorá sa 
nachádza v okolí Kuzmínova,“ približu-
je Jurčíková. Tabule sú obohatené aj  
o rastlinstvo, živočíchy či hríby, ktoré sa 
nachádzajú v okolí. Náučný chodník má 
dĺžku necelé tri kilometre. Prvá infor-
mačná tabuľa je osadená pri židovskom 
cintoríne. Začiatok náučného chodníka 
vedie po prístupovej ceste ku Chate 
Kuzmínovo a ďalej pokračuje po trase 
bežkárskych tratí, ktoré sa pod chatou 
začínajú a končia. Okrem informácií 

chodník ponúka aj pekné výhľady na 
mesto, rieku Orava a pohorie Oravská 
Magura s Kubínskou hoľou. ,,Chodník 
bol hotový na konci minulého roka a ve-
rím, že vydrží čo najdlhšie,“ hovorí Ada-
mec. Realizácia stála 4-tisíc eur, ktoré 
sa mestu podarilo získať prostredníc-
tvom dotácií.

text a foto: redakcia

Načítajte kód a pozrite sa, 
ako vyzerajú jednotlivé 

prvky naúčného chodníka 
na Kuzmínove.
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I ,,Moja vďaka v prvom rade patrí všetkým učiteľom, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na výchove a vzdelávaní 

v našej škole. Poďakovanie patrí tiež rodičom za ich zodpo-
vedný prístup a aj žiakom, ktorí dokážu robiť niečo naviac, 
či už je to doučovanie, športové súťaže, kultúrne stretnutia, 
podujatia alebo iná reprezentácia našej školy,” teší sa z úspe-
chu riaditeľ Rastislav Eliaš.

Vysoké hodnotenie za výsledky žiakov 
INEKO meria nielen výsledky Testovania 5 a Testovania 9, ale 
aj úspechy na poli krajských či celoslovenských súťaží. ,,V mi-
nulom roku sme boli úspešní v športových aj vedomostných 
súťažiach. Najviac nás teší, keď k nám prídu žiaci zo stred-
ných škôl, pochvália nás i poďakujú za prípravu na ďalšie štú-
dium. Sú to veľmi dobrí žiaci s výbornými výsledkami a majú 
dobré základy, ktoré im dali naši kolegovia,” hovorí Eliaš.

Základnú školu Janka Matúšku navštevuje 717 žiakov, kto-
rých vzdeláva 46 učiteľov. V kategórii základné školy prihlia-
dal inštitút INEKO najmä na testovanie piatakov a deviatakov 
či na mimoriadne výsledky žiakov. Práve v týchto kategóriách 
získala dolnokubínska základná škola vysoké hodnotenie. 
Najlepšie dopadlo Testovanie 5, no škola dosiahla dobré vý-

sledky aj v súťažiach či predmetových olympiádach. ,,Moni-
tor naši žiaci v celoštátnom porovnaní zvládli nadpriemerne. 
Či sa to týka slovenčiny alebo matematiky, je to u nás v škole 
dlhodobý trend. Skôr sa stáva zriedkavejšie, že dopadneme 
bližšie k priemeru alebo podpriemerne. Tomu sa snažíme pri-
spôsobiť všetky aktivity ohľadom prípravy na testy z matema-
tiky aj zo slovenského jazyka,” vysvetľuje Juraj Machaj, učiteľ 
matematiky a informatiky na Základnej škole Janka Matúšku 
v Dolnom Kubíne. Zuzana Prádelová, učiteľka slovenčiny  
a angličtiny, si myslí, že učitelia venujú veľkú pozornosť prí-
prave na Testovanie 9 a na prijímacie pohovory. ,,Zapájame 
sa tiež do elektronického testovania, ktoré organizuje Národ-
ný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Mys-
lím si, že aj to je jedna z vecí, ktorá žiakom dosť pomáha. Majú 
možnosť stretnúť sa s podobou testov ešte predtým, ako sku-
točne absolvujú priame testovanie. Úprimne však musím po-
vedať, že čo sa týka vedomostí a zručností detí, nie sú výraz-
ne lepšie. Skôr náročnosť testov bola upravená tak, aby žiaci  
s nimi nemali veľké problémy. Súvisí to s podobou vzdeláva-
nia v kovidovom období,” hovorí Prádelová.

Zabodovalo nielen gymnázium, ale aj obch. akadémia
Spomedzi stredných škôl nášho mesta sa najlepšie umiest-
nili obchodná akadémia či Gymnázium P. O. Hviezdoslava. 
Obidve skončili vo svojej kategórii na jedenástom mieste  
v kraji. ,,Počas posledného roka sa nám podarilo zlepšiť naj-
mä v oblasti mimoriadnych výsledkov žiakov. To znamená, 
že žiaci dosahovali výborné výsledky v športových súťažiach, 
v matematických i v jazykových olympiádach. To sa podieľa-
lo na lepšom hodnotení. Okrem iného si myslím, že výsledky 
zohľadňujú aj prácu kolegov. Počas dištančného vzdelávania 
sme nezaspali. Boli sme možno i trošku tvrdí na našich žiakov, 
neupustili sme od žiadnych povinností a požiadaviek. Ovo-
cie našej práce sa dostavilo. Teraz sa to zhodnotilo aj týmto 
spôsobom. Ukázalo sa, že absolventi nemajú problém dostať 

foto: redakcia

Inštitút INEKO zverejnil aktuálne rebríčky hodnotenia základných a stredných škôl.  
Z dolnokubínskych škôl sa najlepšie umiestnila Základná škola Janka Matúšku, kto-
rá v celkovom poradí skončila na 15. mieste v rámci ŽSK. Zároveň jej patrí prvenstvo 
za najlepšiu základnú školu na Orave.

ZŠ Janka Matúšku je najlepšia na Orave  
a 15. v kraji
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sa na vysoké školy a uplatniť sa na trhu práce,” komentuje 
výsledky Peter Strežo, riaditeľ Gymnázia P. O. Hviezdoslava.

Škola sa tiež pravidelne zapája do vzdelávacieho programu 
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, do mimoškol-
ských aktivít aj do spolupráce so slovenskými veľvyslanec-
tvami. INEKO považuje za pozitívum školy aj to, že využíva 
systém elektronického testovania. Podľa inštitútu to vypove-
dá o tom, že je škola aktívna a otvorená, má záujem o moder-
né metódy, transparentnosť a tiež dbá na vybavenie svojej 
školy. V kategórii stredná odborná škola bola z kubínskych 
škôl najlepšia obchodná akadémia.

,,INEKO je veľmi dobrou pomôckou pre rodičov a žiakov, pre-
tože na základe tohto hodnotenia si môžu zvoliť dobrú školu. 
Pre nás je to zas veľká motivácia i vďaka za naše snaženie, 
snáď aj odpoveď, že sledujeme dobrý trend a ideme správ-
nym smerom. Treba ale povedať, že INEKO je hodnotenie vý-

sledkov žiakov, nie komplexnej kvality školy. Napríklad sa tu 
vôbec nezahŕňa tzv. pridaná hodnota školy. V rokoch 2018 až 
2022 sme dosiahli výsledky nad úrovňou očakávaní vo vzde-
lávaní slovenského jazyka a literatúry. Ide vlastne o progres 
žiaka od základnej školy až po maturitu,” vysvetľuje Vilma Ja-
notíková, riaditeľka obchodnej akadémie.

Celoplošné merania škôl sa realizovali po dvojročnej odmlke. 
Okrem škôl hodnotil inštitút INEKO aj nemocnice. V tomto 
rebríčku sa dolnokubínska nemocnica umiestnila na treťom 
mieste spomedzi všeobecných nemocníc na Slovensku.

redakcia

Nový štvorročný odbor  
informatiky na Orave 

Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského otvára pre deviata-
kov štvorročné štúdium s rozšíreným vyučovaním informatiky  
a komunikačných technológií. 

I V novej informačnej učebni môžu žiaci pracovať s virtu-
álnou realitou, naučia sa tiež programovacie jazyky, ako 

tvoriť internetové stránky, no v ponuke je aj práca s videom, 
obrazom či zvukom alebo aj 3D tlačou.

Žiaci majú o informatiku záujem 
,,V tomto školskom roku sa nám podarilo získať možnosť 
otvoriť štvorročnú formu gymnázia s rozšírením vyučovaním 
informatiky. Bol to sen už dávnejšie, ale až teraz sa nám to 
podarilo,“ teší sa z novinky na škole Ľudovít Mačor, riaditeľ 
Spojenej cirkevnej školy. K tomu, aby sa na škole mohla učiť 
rozšírená informatika v gymnaziálnych triedach, potrebuje 
škola vybavenie a kvalifikovaných pedagógov. Už teraz má 
dve učebne, kde sú nové notebooky, 3D tlačiareň, mikrobity 
alebo aj programovateľné lego. Okrem samotného vyučova-
nia informatiky ju plánuje škola implementovať aj do iných 
predmetov. ,,Vieme si predstaviť, a už to aj robíme, že bude-
me vyučovať všeobecné predmety aj prírodovedné s využitím 
technológií. Virtuálna realita sa dá použiť napríklad na geo-
grafii, biológii alebo aj na matematike,“ vyratúva Mačor. Pred 
spustením nového štúdia urobila škola audit, či majú žiaci 
o vyučovanie informatiky záujem. Vyplynulo, že ich záujem 
je veľký. Cieľom nového študijného programu je tiež naučiť 
žiakov, že informačné technológie nie sú len mobil či sociál-
ne siete, ale ich hlbšie pochopiť. Na hodinách sa tiež môžu 
naučiť vytvoriť aplikáciu do 3D okuliarov alebo ako aj to, ako 
vytvoriť program pre dron.

Moderná didaktická pomôcka
,,Odkedy som v školstve, snívam o tom, že by sme mohli vy-
užívať tie najmodernejšie technológie a dlhodobo aj presa-
dzujem, že by to mohla byť virtuálna realita. Zapojili sme sa 
do výzvy, kde sme boli úspešní a získali 10- tisíc eur, za ktoré 

sme virtuálnu realitu kúpili,“ hovorí Ľubomír Sahuľ, učiteľ 
matematiky a dejepisu. Moderná didaktická pomôcka pomá-
ha študentom pochopiť predmety, témy a javy cez osobné 
skúsenosti. ,,Virtuálna realita sú najmä okuliare. Človek si ich 
nasadí na seba a má tam rôzne softvéry, ktoré si vie vybrať 
podľa toho, čoho chce byť súčasťou. Vie sledovať ľudské telo, 
pozerať jednotlivé kosti aj svaly, pozerať vesmír či svetové pa-
mätihodnosti. Pre študentov je to dosť dynamické a teda aj 
zaujímavé,“ vysvetľuje Sahuľ.

Okrem virtuálnej reality sa v informačnej učebni nachádza aj 
3D tlačiareň. Riaditeľ školy tiež hovorí, že sa často stretávajú 
s tým, že žiaci majú problém s priestorovým videním. Práve 
táto pomôcka im dokáže posilniť predstavivosť a zorientovať 
ich. V škole aktuálne vyučujú informatiku traja učitelia. Na 
jednotlivé predmety v ročníkoch chcú prizývať aj externých 
učiteľov z vysokých škôl. Okrem takejto spolupráce chce 
tiež cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne spolupracovať aj  
s firmami, aby mohli žiaci svoje vedomosti využiť aj priamo 
v praxi. Prihlášku na nový študijný odbor je potrebné zaslať 
do 20. marca.

text a foto: redakcia

Reportáž priamo zo školy a ukážky  
technológií, s ktorými študenti  

v rámci vyučovacieho procesu pracujú.

Riaditeľa ZŠ Janka Matúšku sme privítali  
aj v diskusnej relácii Celou vetou.  

Naskenujte kód a pozrite si záznam.
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I ,,Výstava sa skladá z troch samostat-
ných častí. V prvej miestnosti je mož-

nosť oboznámiť sa so životom a dielom 
Jána Brodňanského, s jeho činnosťou 
ako archeológa, jaskyniara, prírodo-
vedca. Taktiež sa dá nahliadnuť do jeho 
osobných materiálov, ako sú vyzname-
nania, pracovné pomôcky, publikačná 
činnosť a aj originály fotografického 
diela,” približuje výstavu Martin Chme-
lík, historik Oravského múzea Pavla Or-
szágha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

Veľká zbierka fotografií
Druhá časť výstavy je venovaná jas-
kyniarstvu ako spoločenskému feno-
ménu. K dispozícii je aj dioráma s ná-
hľadom na činnosť jaskyniarov a ich 
vybavenie. Záverečná časť približuje 
činnosť Jána Brodňanského ako diva-
delníka a archeológa. Jej ťažiskovou 
témou je najmä fotografická činnosť, 
ktorá bola počas života dolnokubínske-
ho dejateľa veľmi bohatá. V Oravskom 
múzeu P. O. H. Hviezdoslava sa nachá-
dza približne 2,5-tisíc fotografií a nega-
tívov. Na výstave sú k nahliadnutiu jeho 
reálne analógové snímky z historických 
období od 40. do 80. rokoch 20. storo-
čia. ,,Fotografie sú z Dolného Kubína, 
komunikujú nielen fotografickú kroniku 
mesta Dolný Kubín, ale aj širšie súvis-
losti. Druhou je zase dokumentácia prí-

rodovedného, hlavne jaskyniarskeho 
výskumu. Ale fotograficky je podchy-
tená aj ďalšia jeho činnosť ako turistu, 
archeológa, divadelníka. Dokonca sú tu 
fotokópie originálov z jeho vystúpení  
v ochotníckom dolnokubínskom di-
vadle. Z prezentovaných vecí má určite 
najväčšiu historickú hodnotu fotogra-
fická kronika jaskyniarskeho združe-
nia James, ktorá bola vedená od roku 
1948,” hovorí historik Martin Chmelík.

Výstava zachytáva aj jeho horolezec-
kú či jaskyniarsku činnosť 
Výstava ukazuje aj množstvo predme-
tov, ktoré patrili Jánovi Brodňanskému. 
Sú to rôzne ocenenia, pamätné listy, 
ale aj fotografické prístroje, kamery či 
jaskyniarske vybavenie. Už od detstva 
sa zaujímal o prírodu. Tá ho napokon 
sprevádzala po celý život. Bol členom  
v rôznych horolezeckých, skalolezec-
kých a speleologických spolkoch. Na 
starosti mal tiež výstavbu známej Ťat-
liakovej chaty v Západných Tatrách. 
Keď sa v roku 1949 založila Slovenská 
speleologická spoločnosť (SSS), naplno 
sa začal venovať najmä jaskyniarstvu. 
,,Najprv pôsobil ako horolezec. V roku 
1949 bol v Tatrách na školení Jamesu, 
kde ho nominovali za jedného z in-
štruktorov horolezectva. V tejto oblasti 
pôsobil do roku 1958, bol predsedom 

foto: redakcia

Fotograf, jaskyniar, archeológ, divadelník a dokumentátor Oravy. Ján Brodňanský bol aktívny vo 
všetkých oblastiach a práve jeho odkazu je venovaná výstava vo Florinovom dome. Ide o pokra-
čovanie podujatia k príležitosti 110. výročia narodenia tohto významného rodáka z D. Kubína.

Jamesu SEZ Dolný Kubín. Vzhľadom na 
to, že sa začal zaujímať o speleológiu, 
ukončil tieto bočné aktivity a sústredil 
sa prioritne na jaskyniarstvo. Od roku 
1951 bol predsedom Oblastnej skupiny 
SSS - Dolný Kubín, kde pôsobil do roku 
1976,“ povedal Vladislav Mikula, priateľ 
a spolupracovník J. Brodňanského.

Ján Brodňanský strávil veľa času v jas-
kyniach. Pracoval v Malej Fatre medzi 
Rozsutcami, kde sa nachádza Kryštálo-
vá jaskyňa, ktorú spoločne s Vavrincom 
Čaplovičom zdokumentovali a publiko-
vali o nej ako prví. Pôsobili aj v Choč-
ských vrchoch, ktoré skrývajú nielen 
jaskyne, ale aj štôlne. Jeho záujem si 
získala aj Brestová. Hoci bola Brestov-
ská jaskyňa známa, až po jeho výsku-
me a propagácii o ňu vzrástol záujem  
a dnes je už aj verejne prístupná.

,,Jeho mapovanie a dokumentácia 
jaskýň bola na vysokej profesionálnej 
úrovni. Môžeme sa od neho učiť ešte  
i dnes. Podchytil viacero generácií. Prví 
priekopníci v dolnokubínskom jasky-
niarstve boli  pán Otredovský, Leta-
novský a Čejka, ktorí chodili s pánom 
Brodňanským a robili prvé prieskumy 
v Brestovskej jaskyni. Uskutočnili tu  
i vodný prieskum na člnoch. Ich činnosť 
bola veľmi záslužná,” dodáva Mikula.

Odkaz Jána Brodňanského približuje 
výstava vo Florinovom dome
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Ján Brodňanský sa aktívne zapájal aj do 
kultúrnospoločenského života svojho 
rodného mesta. Učarovalo mu divadlo 
aj tvorenie piesní. „Ochotnícke divadlo 
v Dolnom Kubíne malo dosť veľký pre-
sah za hranice regiónu, vystupovalo 
sa vo viacerých mestách, dokonca aj 

v Bratislave. Divadelné hry boli kvalit-
ne spracované, aj ako herec bol Ján 
Brodňanský veľmi šikovný a dokázal 
i výrazne improvizovať. Pôsobil tiež  
v miestnom evanjelickom spevoko-
le a aj ako dirigent a tvorca nábož-
ných piesní. Jeho činnosť bola naozaj 

všestranná,” vysvetľuje Peter Tomáň  
z Oravského múzea P. O. H. Výstava je 
pre záujemcov sprístupnená vo Florino-
vom dome do polovice apríla.

redakcia

Hviezdoslavov lam-
piónový sprievod 
ako svetlo nádeje

Vo štvrtok 2. februára si Dolnokubín-
čania lampiónovým sprievodom uctili 
pamiatku P. O. Hviezdoslava. Na jeho 
174. výročie narodenia prešli od mest-
ského kultúrneho strediska cez koloná-
dový most až k múzeu, ktoré je pomeno-
vané práve po ňom.

I „Určite bol významný svojou tvor-
bou. Nielen lyricko-epickou, ale aj 

dramatickou. Snáď najznámejším die-
lom je Hájnikova žena. Pôsobil aj ako 
právnik. Nakoniec, bolo to pre neho po-
volanie, ktoré mu zabezpečilo financie. 
Potreboval ich, pretože mal rodinu, a to 
si vyžadovalo mať zamestnanie,“ ozrej-
mila Katarína Ileninová z Oravského 
múzea P. O. Hviezdoslava.

V Kubíne si ho vážili 
História lampiónového sprievodu siaha 
až do roku 1909, keď mu miestni Dol-
nokubínčania k jeho 60. narodeninám 
usporiadali fakľový sprievod. Zablaho-
želať mu prišli k jeho domu, ktorý na 

námestí stojí dodnes. „Svetlo je vždy 
symbolom nádeje, začiatok nového 
života. Niekedy znamená aj koniec, 
keď sviečka dohára, ale väčšinou je to 
nádej. Hviezdoslav bol nádej pre Slová-
kov počas obdobia maďarizácie i počas 
prvej svetovej vojny. Chceli sme si to 
pripomenúť,“ povedal Michal Švento, 
vedúci odboru školstva MsÚ D. Kubín. 
„Významný pre Kubín musel byť. Keď 
mal šesťdesiat rokov, Kubínčania sa 
rozhodli urobiť mu fakľový sprievod. 
Už vtedy si ho takto uctili. Hviezdoslav 
žil dvadsať rokov v Námestove. Toto 
obdobie patrí medzi najplodnejšie, čo 
sa týka jeho tvorby. V Dolnom Kubíne 
prijímal návštevy. Tu žil v dome svojho 
švagra, ktorý mu ho veľkoryso ponúkol. 
Nazývame ho aj domom žitia a bývania, 
kde za ním chodili rôzne osobnosti,“ 
priblížila Katarína Ileninová.

Nadčasové Krvavé sonety
Podľa literárnych historikov patril 
Hviezdoslav k básnikom, ktorí sa zá-
sadne postavili proti nezmyselnosti 
vojny. Dôkazom sú aj Krvavé sonety. 
„Uvedomoval si nielen nezmyselnosť 
akéhokoľvek vojnového konfliktu, ale 
vnímal aj spúšť, ktorú vojna zanechala 
v mnohých rodinách i v Dolnom Ku-

bíne, v prostredí, kde žil. Známy verš:  
-A národ oboril sa na národ...- je urči-
tým mementom a výzvou, aby ľudia už 
nikdy nedovolili takú hrôzu zopakovať,“ 
doplnila Katarína Ileninová. Lampióno-
vý sprievod viedli študenti gymnázia, 
ktoré taktiež nesie jeho meno. Na podu-
jatí sa spolupodieľali mestské kultúrne 
stredisko, Or. knižnica A. Habovštiaka, 
Oravské múzeum P. O. H., Gymnázium 
P. O. Hviezdoslava i technické služby.

text a foto: redakcia

Novoročný koncert 
odohrali v zrekon-
štruovanej miest-
nosti pod klenbou

V polovici januára rozozvučali Oravskú 
galériu v Dolnom Kubíne barokové husle 
aj gitara. Novoročný koncert manželov 
Bianky a Vladimíra Ondrejčákových sa 
odohral v miestnosti pod klenbou. Ide  
o zrekonštruovaný priestor s multifunkč-
ným využitím.

I Koncert, ktorý sa odohral v piatok tri-
násteho januára, bol pilotným pro-

jektom, ktorý Oravská galéria spoluor-

ganizovala spoločne s Art AIR Centrom. 
,,Na tento pilotný projekt chceme nad-
viazať aj ďalšími koncertami, ktoré by 
sme tento rok radi usporiadali. Máme 
záujem, aby bol tento priestor k dispo-
zícii prakticky každý deň, keď je galéria 
otvorená návštevníkom. Môžu ho využí-
vať trebárs študenti gymnázia či ďalších 
škôl, ale aj ľudia, ktorí prejavia záujem 
prísť. Nájdu tu základný informačný 
manuál, databázu o tom, čo sa v galérie 
nachádza, čo by mohli vidieť. Je to taká 
miestnosť prvého kontaktu,” hovorí 
Michal Čajka, riaditeľ Oravskej galérie. 
Okrem toho bude priestor využívaný 
pre koncerty, prednášky umelcov či tvo-
rivé dielne. Celý interiér navrhol reno-
movaný slovenský výtvarník a dizajnér 
Pavel Choma. Prevládajú v ňom najmä 

drevené prvky. Zaujímavosťou je pred-
poklad, že práve táto miestnosť patrí 
medzi najstaršie súčasti niekdajšieho 
župného domu.

text a  foto: redakcia

Atmosféra lampiónového 
sprievodu v reportáži 

TVDK.
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I „Tento kňažanský pochod masiek organizujeme už niekoľ-
ko rokov. Vždy začíname v Jelšave a pokračujeme v Kňa-

žej. Myslím si, že najväčšiu radosť to robí seniorom. Tešia sa, 
že majú kontakt s ľuďmi, pretože väčšinu času trávia doma. 
Dobre im padne, keď im zaspievame a trochu ich rozptýlime,“ 
povedala Vlasta Batunová z výboru Kňažia.

Pokračovali praženicou v Hasičskej zbrojnici
Masky putujúce z Jelšavy do Kňažej za odmenu vyzbierali 
vajíčka, slaninu aj pálenku. Na oplátku rozdávali vyprážané 
fašiangové šišky: „Naše kuchárky, pekárky vždy pripravia 
šišky, ktorými ponúkame ľudí, keď prechádzame ulicami. Na 
oplátku nám dávajú slaninku alebo klobásku. Všetko, čo sme 
vyzbierali, sme použili na kňažanskej praženici, teda pri pose-

dení, kde sa vždy porozprávajú, zajedia si či potancujú,“ do-
dala V. Batunová. „Pre mňa fašiangy znamenajú obdobie ve-
selosti, taká príprava na pôst. Ľudia sa stretávajú a veselia. Je 
veľmi dobré, že sa zvyky takto predávajú ďalej, ďalším gene-
ráciám,“ povedala obyvateľka Kňažej. „Je to dedičstvo, ktoré 
nám zanechali otcovia, takže mali by sme ho zachovávať. Je 
to spoločenská udalosť, bez toho by neboli fašiangy,“ vyjad-
ril sa ďalší obyvateľ. Obdobie fašiangov sa končí začiatkom 
pôstneho obdobia, popolcovou stredou. Ide o najveselšie 
obdobie roka. Pochod masiek zorganizoval kňažanský výbor.

Na Kňažej párali ako kedysi
O týždeň na to si Kňažanky zaspomínali na mladé časy  
a stretli sa v Hasičskej zbrojnici pri páračkách. Počas fašian-
gového obdobia sa zišlo 20 žien a za spevu spoločne párali 
perie. „Toto bol 1. ročník. Chceli sme sa stretnúť, pospomínať 
a spestriť si čas trochou kultúry. Ak žienky budú mať chuť, plá-
nujeme páračky usporiadať aj o rok,“ priblížila organizátorka 
Klára Pecháčková. Počas párania si okrem spievania rozprá-
vali príbehy z mladosti, ako kedysi párali v Kňažej. Nie jednej 
sa stalo, že im mládenci po dokončenej práci perie rozfúkali. 
„Pripravili sme si aj posedenie. Máme šišky aj čaj s rumom, 
ako to na páračkách bývalo. Páralo sa aj v Kňažej. Keď chovali 
10 husí, páralo sa aj 2 dni,“ doplnila Klára Pecháčková.

Kedysi sa ženy a dievčatá schádzali na páračkách u tej gaz-
dinej, ktorá mala dospievajúce dcéry kvôli pripravovanej vý-
bave na svadbu. Stretávali sa najmä vo večerných hodinách 
a prácu dokončili aj o polnoci. Bolo zvykom, že ich hosťujúca 
gazdiná obslúžila pálenkou, koláčom a iným občerstvením.

redakcia

foto: redakcia

Do konca fašiangov ostáva už len pár dní. Kňažanci preto vyšli 11.  februára do ulíc, 
aby zavŕšili toto obdobie pochodom masiek.

Fašiangy po kňažansky

Videopohľad na: 
←   fašiangový pochod masiek 

stretnutie pri páračkách   → 
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Detskí čitatelia môžu v knižnici 
zažiť Tiché putovanie

Oravská knižnica Antona Habovštiaka otvorila prvú výstavu  
v tomto roku s názvom Tiché putovanie. Tiché knihy, tvorené 
len z obrázkov, bez textu, predstavujú žáner detskej literatúry. 
Interaktívna výstava má nabádať detských čitateľov k vytvore-
niu vlastného príbehu.

I Čítanie tichých kníh deťom pomáha rozvíjať kreativitu, 
zdokonaľovať vyjadrovacie schopnosti a formovať pozi-

tívny vzťah ku knihe. „Výstava pochádza z Bibiany, z medzi-
národného domu umenia pre deti. Zapožičali sme si ju aj  
z toho dôvodu, že je veľmi zaujímavá a interaktívna. Obsahu-
je rôzne stanovištia, kde deti spoznávajú seba, ale aj jednot-
livé príbehy. Môžu zapojiť fantáziu a dej si domyslieť. Výstavu 
zostavila Hana Ondrejičková z Bibiany,“ vysvetlila Mária Ba-
bík Ferancová z Oravskej knižnice A. Habovštiaka.

Hravá cesta sebapoznania 
Vďaka aktivitám táto putovná výstava iniciuje spoločné hry, 
rozhovory a zážitkové učenie. „Skladá sa z jednotlivých sta-
novíšť. Napríklad z drevených kociek, na ktorých sú len ob-

rázky, si deti môžu svoj príbeh vystavať, ako chcú. Avšak pod-
ľa toho, čo im na vrchnej strane kocky padlo. Sú tu aj drevené 
puzzle, pri ktorých hľadajú konkrétnu ilustráciu, tiež z ktorej 
knižky daný obrázok vznikol. Môžeme si spomenúť ešte aj 
na hru „tichá pošta“. Nejaký príbeh alebo veta sa zašušká 
kamarátovi do uška a ten to zasa posunie ďalej,“ priblížila  
M. B. Ferancová. Výstava je vhodná najmä pre predškolákov, 
ktorí ešte nevedia čítať. Využíva sa aj pri výchove detí so špe-
ciálnymi potrebami, najmä u detí s oneskoreným mentálnym 
vývinom. Potrvá do 28. februára.

text a foto: redakcia

V knižnici vystavujú tvorbu 
Rosie Naive Art

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne ponú-
ka aj výstavy umelcov, ktorí nepôsobia na profesionálnej scé-
ne. Tentokrát môžu návštevníci spoznať tvorbu Rosie Naive Art. 
Jej dielo môže byť niektorým známe najmä z online prostredia.

I Prevažne sú to maľby alebo printy, reflektujúce aktuálne 
témy - vojnu na Ukrajine, krízu, ekológiu, spoločenské 

problémy. ,,Autorka obrazy tvorí hravou, detskou formou. 
Vystupuje v nich Červená čiapočka, dva zajace a poľovník. 
Niektoré sú až na hrane. Niekomu by sa mohlo zdať, že sú 
vulgárne, ale samozrejme, treba sa na to pozerať optikou do-
spelých ľudí i optikou toho, čo sa deje v spoločnosti. Občas je 
nutné veci pomenovať pravým menom,” hovorí riaditeľ kniž-
nice Roman Večerek. Na náučnom oddelení sa nachádza viac 
ako dvadsať obrazov maliarky. Na schodisku je zas približne 

40 printov. O tvorbu umelkyne majú záujem nielen miestni. 
Do D. Kubína prichádzajú návštevníci z celého Slovenska. Vý-
stava potrvá do konca marca.

text a foto: redakcia

Spustili nominácie  
na Knihu Oravy 2022

Oravská knižnica Antona Habovštiaka spustila 15. ročník čita-
teľskej súťaže Kniha Oravy 2022. Súťažiť môžu knihy, ktoré boli 
vydané v roku 2021 a sú späté s regiónom Oravy tematicky ale-
bo osobou autora textovej či obrazovej časti.

I „Heslo súťaže je „Nominuj – hlasuj – vyhraj.“ Nominácia 
kníh je spustená od 23. januára a potrvá do 28. februára. 

Hlasovať zas môžete od 1. marca do 15. apríla. Vyhlásenie 
výsledkov bude po 25. apríli 2023. Súťaží sa v dvoch kategó-
riách, a to v beletrii a náučnej literatúre. Výhodou je, že aj 

autori, ktorí nie sú verejne známi, môžu sa zviditeľniť medzi 
verejnosťou. Nominované publikácie zostávajú aj v našej 
knižnici, takže čitatelia si ich môžu prísť zapožičať,“ poveda-
la Mária Babík Ferancová z kubínskej knižnice. Hlas môžete 
odovzdať cez nominačné lístky dostupné v knižnici alebo na 
webe. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne v priesto-
roch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

redakcia 

Nominačný list do súťaže Kniha Oravy 2022 
nájdete v kóde. Po vyplnení ho stačí odoslať  

na mail kniha.oravy@gmail.com  
alebo priniesť osobne do knižnice.



www.dolnykubin.sk 14 – spoločnosť

I Spoločnosť ponúka štyri odbory. Z toho tri štvorročné ma-
turitné, kam patria mechanik nastavovač, mechanik stro-

jov a zariadení a mechanik mechatronik. Trojročný učňovský 
odbor ponúka možnosť štúdia na pozícii nástrojár. Spoloč-
nosť úzko spolupracuje najmä so Strednou odbornou školou 
polytechnickou v Dolnom Kubíne.

Spojenie teórie s praxou 
,,Naša škola bola jedna z prvých škôl na celom Slovensku, 
ktorá sa zapojila do duálneho vzdelávania a v duáli funguje-
me úplne od jeho začiatku, od roku 2015. Duálne vzdeláva-
nie znamená, že naši žiaci nie sú vzdelávaní len v školských 
dielňach, ale naozaj sa učia v prevádzkach firiem. Viac-menej 
mali mnohí z nich upravené školské vzdelávacie programy 
tak, aby v nich bol podiel praktického vyučovania ešte vyšší, 
ako určujú bežné školské vzdelávacie programy mimo duál,” 
informuje Adriana Bellová, riaditeľka Strednej odbornej ško-
ly polytechnickej v Dolnom Kubíne. V súčasnosti má škola 
do duálneho vzdelávania zapojených približne sto žiakov, 
čo predstavuje tretinu zo všetkých žiakov na škole. Takéto 
štúdium má aj špeciálny rozvrh. Jeden týždeň sú žiaci na 
odbornom výcviku a jeden týždeň majú teoretické vyučova-
nie. Pokiaľ sa jedná o trojročný učebný odbor bez maturity, 
kde sa kladie dôraz na  praktické zručnosti, tak tu sú z dvoch 
týždňov žiaci až šesť dní na odbornom výcviku a štyri dni sa 
venujú teoretickému vyučovaniu,” spresňuje Bellová.

Atraktívne sú autoopravárenské odbory alebo aj mechanik 
mechatroník, ktorý je kombináciou elektrotechniky a stro-
járstva. Najstabilnejšou firmou, s ktorou stredná škola spo-
lupracuje od samého začiatku, je firma MIBA Sinter Slovakia. 
Tá spolupracuje so strednými odbornými školami v regióne 
už od svojho počiatku. Intenzívnejšie sa začala myšlienku du-
álneho vzdelávania, prepojenia vzdelávania žiakov s praxou  
a potrebami firmy, zaoberať v roku 2008, keď postavila základ 
pre duálne vzdelávanie tak, ako ho vidíme v dnešnej podobe. 

,,Duálnemu vzdelávaniu napomohlo prijatie legislatívy upra-
vujúce podmienky duálneho vzdelávania na Slovensku v roku 
2015, čo nám otvorilo viaceré možnosti. Bolo to najmä zvýše-
nie počtu žiakov, počtu inštruktorov a v podstate aj zvýšenie 
možností pre vzdelávanie žiakov Strednej odbornej školy 
polytechnickej,” hovorí Eva Mancová, manažérka ľudských 
zdrojov v spoločnosti Miba. Štúdium funguje formou párny 
a nepárny týždeň. Žiaci musia plniť šk. vzdelávací program. 
Tematické plány sú vypracované v spolupráci so školou.

Študenti duálu ostávajú pracovať vo firme 
,,Žiakom sa v spoločnosti venujú inštruktori. Máme dvoch 
hlavných inštruktorov, ktorí sú garantmi pre jednotlivé ob-
lasti. Žiaci prvých ročníkov majú odbornú prax ešte na škole 
a od druhého ročníka sú vo firmách. Naša firma poskytuje aj 
podporu pre žiakov. Zo zákona im dávame odmenu za pro-
duktívnu prácu. A ešte dávame aj podporu formou štipen-
dia, ktorá je závislá od ročníkov. Čím vyšší ročník, tým vyššia 
suma štipendia,” spresňuje Alžbeta Sojčáková, koordinátor-
ka pre duálne vzdelávanie vo firme Miba. Zo študentov, kto-
rí ukončia duálne vzdelávanie, ostane vo firme v priemere  
35 percent z nich. Hoci odbory navštevujú najmä chlapci, fir-
ma je otvorená spolupráci aj s dievčatami.

V dielni sa nachádzajú stroje, ktoré sú vyčlenené priamo na 
výučbu praktického vyučovania. Pri každom stroji je inštruk-
tor duálneho vzdelávania, ktorý má počas praxe pridelených 
žiakov. Tí po jednotlivých obdobiach rotujú po pracoviskách, 
aby prešli celý tematický plán. Pre študentov odboru me-
chanik - mechatronik je k dispozícii aj školiace stredisko. Na-
chádzajú sa v ňom simulačné zariadenia na programovanie 
elektrických zariadení, program na detekovanie chýb alebo 
aj panely, kde sa žiaci učia zapájať podľa schém.

,,V Mibe som od roku 2021. Študoval som v Kňažej na Strednej 
odbornej škole polytechnickej. Počas môjho štúdia som cho-

foto: redakcia

Spoločnosť MIBA Sinter Slovakia sa umiestnila na treťom mieste spomedzi zamest-
návateľov v žilinskom kraji s najvyšším počtom študentov, zapojených do duálneho 
vzdelávania. Ide o 65 žiakov, ktorí študujú vo všetkých štyroch ročníkoch.

Miba patrí v rámci duálneho vzdelávania 
medzi tri najlepšie firmy v kraji
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Dolnokubínske saleziánky 
šíria odkaz dona Bosca 

„Daj mi duše, ostatné si vezmi.“ Aj táto myšlienka sv. Jána Bos-
ca zaznela počas divadelného predstavenia v Dolnom Kubíne. 
To pripravili Dcéry Márie Pomocnice v spolupráci s miestnou 
saleziánskou rodinou.

I Príbeh o živote a posolstve svojho zakladateľa predstavi-
li v programe s názvom Nebol to len sen. „Snažili sme sa 

zachytiť kľúčové udalosti ako bol napríklad sen z deviatich 
rokov či vznik prvého oratória. Nechýbal ani príchod mamy 
Margity, ktorá pomáhala don Boscovi  a chlapcom. A samo-
zrejme ako rehoľníčky sme nemohli zabudnúť na to, aby sme 
spomenuli založenie prvých sestier saleziánok,“ povedala 
Dagmara Čepelová, režisérka a organizátorka predstavenia.

Príbeh talianskeho svätca prerozprávali cez divadlo
Na pódiu vystúpilo takmer 50 účinkujúcich z centra voľného 
času a strediska Laura. Príbeh talianskeho svätca prerozprá-
vali cez divadelné scénky. Nechýbal ani vedomostný kvíz, 
tombola či hudobné vystúpenia. „Bolo mi cťou hrať dona 
Bos ca. Veľmi  sa mi na ňom páčilo to, že vedel pomôcť mla-
dým na uliciach, mal charizmu. Videl komu treba pomôcť,“ 
vysvetlil účinkujúci Šimon Kendera. „Don Bosco mal veľa 
možností, ako ísť k lepšiemu životu, k bohatstvu, ale on si 
vybral ťažšiu cestu a pomáhal ľudom,“ doplnil ďalší účinku-
júci Adam Kozoň. „Dnes sme chceli ľudí povzbudiť, aby sa 
nevzdávali, lebo ani don Bosco sa nevzdával. Vďaka tomu 
spravil veľké veci,“ objasnila účastníčka divadelného pred-
stavenia Johanka Jokelová. „Oslovilo ma, aká sa tu vytvo-
rila komunita a všetci spoločne ukázali, že myšlienka, ktorú 
don Bosco pred niekoľkými rokmi doniesol, má zmysel,“ po-
vedala návštevníčka. „Predstavenie v nás malo vyvolať nádej 

do týchto ťažkých časov, aby sme dúfali, že ak ľudia v minu-
losti dokázali nejakým spôsobom prežiť všetky svoje problé-
my, tak to zvládneme aj my teraz,“ doplnil ďalší návštevník.  
V závere účinkujúci  zdôraznili, že odkaz  dona Bosca je živý aj 
v súčasnosti. „Dostali sme ako dedičstvo preventívny systém 
a ten je vlastne naša spiritualita a výchovná metóda, ktorá cez 
lásku dobrého pastiera Krista ohlasuje Božiu lásku dnešným 
mladým, deťom a rodinám,“ vysvetlila direktorka komunity 
Dcér Márie Pomocnice v Dolnom Kubíne Anna Jaňáková.

V Dolnom Kubíne pôsobia saleziánky tri dekády
Dcéry Márie Pomocnice pôsobia v Dolnom Kubíne už 33 ro-
kov. „Naša činnosť je rôznorodá. Väčšina sestier vyučuje 
náboženskú výchovu alebo aj slovenčinu ako profánny pred-
met. Ale v Dolnom Kubíne máme zriadené aj centrum voľné-
ho času Laura a stredisko Laura, kde deti chodia na záujmovú 
činnosť, ako sú stretnutia rovesníckych skupín, čiže ľudovo 
povedané stretká chlapcov aj dievčat. Môžu navštevovať  
i rôzne krúžky, ako je detský spevácky zbor, gitarový či variaci 
krúžok a učíme aj taliančinu, aby sme sa pripodobnili jazyku 
dona Bosca,“ doplnila  saleziánka Dagmara Čepelová.

text a foto: redakcia

dil na prax v rámci duálneho štúdia práve sem. Študoval som 
odbor mechanik - mechatroník. Teraz som na elektro údržbe. 
Ľahšie som sa tu adaptoval, keď som začínal. Zo školy som už 
poznal prostredie i kolegov. Sú fajn. Pomôžu mi a práca ma 
baví,” hovorí jeden zo študentov duálneho vzdelávania. ,, Po-
čas štúdia v duálnom vzdelávaní ma najviac oslovila prax. Aj 
keby som nechcel ísť na vysokú školu, tak už viem, kde mám 
šancu sa uplatniť. Práve tu získame prehľad, ako to naozaj 

funguje vo firme,” hovorí aj ďalší študent Ján Matúš. Momen-
tálne prebieha prijímacie konanie do duálneho vzdelávania, 
žiaci si môžu poslať prihlášky do 5. marca. Prihlášky nájdu na 
stránke školy alebo aj na stránke firmy. Po úspešnom ukon-
čení duálneho vzdelávania má každý absolvent zároveň mož-
nosť zamestnať sa vo firme.

redakcia

V mestskom kultúrnom stredis-
ku zatraktívnili estrádnu sálu

Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne (MsKS) oživilo 
estrádnu sálu. Vynovené priestory zažili svoju premiéru na 
mestskom plese, ktorý sa uskutočnil koncom januára.

I MsKS skrášlilo priestory estrádnej sály z vlastných zdrojov. 
,,Už pri výberovom konaní som sa vyjadrila, že by som veľ-

mi rada, keby som dostala túto funkciu, zatraktívnila estrád-
nu sálu. Videla som v nej výrazný potenciál. Je veľká, nachá-
dza sa blízko v centre a má naozaj nádherné priestory. Teší 
nás, že sme všetky úpravy stihli zrealizovať do plesu mesta. 

Mohli sme tak odprezentovať, ako sa nám to podarilo. Zakú-
pili sme nové záclony i závesy. Po celom obvode estrádnej 
sály sme rozvešali biele závesy, ktoré nádherne vyzerajú, keď 
sú nasvietené,” hovorí Martina Mesárošová, riaditeľka MsKS. 
Dodáva, že už v deň plesu sa na sálu boli pozrieť viacerí ľudia 
a objednali si ju na konanie svadby. Estrádna sála je prioritne 
určená pre veľké oslavy. Vďaka jej rozmerom sa do nej zmestí 
150 až 170 ľudí.

redakcia

Pozrite si video z vynovených priestorov  
estrádnej sály a jej vizuál  

pred konaním plesu.
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I Je pomenovaná po zakladateľovi 
prvého slovenského židovského mú-

zea v Prešove. Udelenie ceny a troch 
plakiet bolo vyhlásené online počas  
8. ročníka Konferencie o židovskom kul-
túrnom dedičstve na Slovensku.

Plaketa za starostlivosť o cintorín 
,,Plaketu Eugena Bárkánya za rok 2022 
udelila odborná porota aj OZ Aktív-Relax 
za dlhodobú starostlivosť, v tomto prí-
pade o Židovský cintorín v Dolnom Ku-
bíne, čo je pre mňa osobne zaujímavé. 
Moji starí rodičia pochádzali z Oravy  
a mali k Dolnému Kubínu blízko,” pred-
stavil ocenených predseda poroty Peter 
Salner. ,,Boli sme milo prekvapení, že 
občianske združenie poctili takým vy-
znamenaním. Pravdepodobne sme boli 
vybraní preto, že sme veľa času venovali 
úprave a revitalizácii židovského cinto-
rína. Vidieť značný progres úpravy toh-
to priestoru,” teší sa z úspechu Emília 
Jurčíková z OZ Aktív-Relax. Pre občian-
ske združenie ide o druhé ocenenie. 
Prvé dostali v roku 2021 od primátora 
mesta za športové aktivity. Združeniu 
sa podarilo v minulých rokoch zrekon-
štruovať na židovskom cintoríne cere-
moniálnu halu, chodník a začala sa aj 
oprava schodiska, ktoré bolo zasypané 
sutinami. ,,Táto pomoc občianskeho 
združenia začala v roku 2019. Nie je to 
však len naša osobná zásluha, dôležitá 

je aj podpora mesta - finančná podpo-
ra z dotácie pána primátora, finančná 
podpora z projektu Šanca, ale aj finanč-
ná podpora z projektu Žilinského sa-
mosprávneho kraja. Samozrejme, vďa-
ka patrí i našim základným a stredným 
školám, ktoré sú súčasťou podpory re-
vitalizácie brigádnickými činnosťami,” 
hovorí Jurčíková.

Sú aktívni počas celého roka
Aktív-Relax má 102 členov. Jeho hlav-
ným cieľom je podpora, pomoc a rozví-
janie aktivít pre zlepšenie kvality života 
detí, mládeže, zdravotne znevýhodne-
nej populácie, seniorov a osamelých 
ľudí. Počas roka športujú, spoznávajú 
kultúru Slovenska aj zahraničia, ale aj 
pomáhajú. ,,Organizujeme zájazdy do 
Chorvátska alebo do Bosny a Hercego-
viny. Tradične v auguste navštevujeme 
ostrov Brač, hlavne mesto Selce, ktoré 
bolo pôsobiskom Martina Kukučína. 
Venujeme sa turistickým potulkám po 
okolí. Dvakrát týždenne cvičíme pila-
tes. Nezameriavame sa len na športo-
vé aktivity. Chodíme aj za kultúrou do 
okolitých divadiel. Naposledy sme boli 
v Banskej Bystrici na opere Rigoletto,” 
vyratúva Jiřina Jonáková zo združenia 
Aktív-Relax, no zdôrazňuje, že je toho 
viac. ,,Projekt, ktorému sa venujeme, 
je aj Láska v krabičke. Vždy v decembri 
navštevujeme zariadenie pre našich 

foto: N
atália Jurčíková

Dolnokubínske občianske združenie Aktív-Relax získalo Plaketu Eugena Bárkánya za patronát 
nad Židovským cintorínom v Dolnom Kubíne. Cenu dáva židovská obec už sedem rokov ľudom, 
venujúcich sa dobrovoľne a dlhodobo záchrane židovskej kultúry.

OZ Aktív-Relax dostalo ocenenie za 
starostlivosť o židovský cintorín

seniorov a opustených ľudí v Dolnom 
Kubíne, ktorí od nás dostanú darčeky, 
čo prinesú dobrovoľníci.” Občianske 
združenie si aj na tento rok naplánova-
lo množstvo činností. Sú to pravidelné 
aktivity alebo aj umelecká, pracovná 
či pohybová terapia. ,,Znova budeme 
organizovať maratón nordic walking  
v rámci Svetového dňa nordic walkin-
gu. Usporiadame aj Brezoveckú míľu. 
Sme radi, že sa nám podarilo získať fi-
nančné prostriedky z projektu Erasmus 
plus na vzdelávanie dospelých, ktoré 
sme zamerali na vedomosti o kultúr-
nom dedičstve Slovákov. Prepojili sme 
to s ostrovom Brač, kde pôsobil náš 
dejateľ Martin Kukučín. V auguste nás 
teda čaká vycestovanie na Brač. Celý 
pobyt bude orientovaný na vzdelávanie 
komunity,” uzatvára Emília Jurčíková.

redakcia

V CSS Brezovec 
si uctili jubilantov

Po prijatí jubilantov na mestskom úrade 
si mesto uctilo oslávencov aj v Centre 
sociálnych služieb Brezovec. V utorok  
24. januára primátor mesta odovzdal 
gratulačné listy jubilantom z rokov 2020, 
2021 a 2022. Tie prijalo 33 seniorov.
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Oslávila stovku,  
recept na  

dlhovekosť sú  
zemiaky so slaninou
Počas uplynulého týždňa oslávila v za-
riadení pre seniorov v Zázrivej Anna 
Fečková sté jubileum. Hoci sa narodi-
la v obci Lackovce, ktorá sa nachádza  
v okrese Humenné, už piaty rok je pre ňu 
domovom Orava.

I Narodeninový deň strávila v kruhu 
rodiny, zamestnancov zariadenia, 

klientov, no zablahoželať jej prišla aj 
starostka z rodnej obce Lackovce. Pote-
šila ju darčekom v podobe fotografií na 
spomienky z jej rodiska.

Prišli aj rodáci z obce, kde sa narodila 
,,Ako darček sme priniesli obraz jej ro-
dinného domu. Je tu vyobrazená aj 
lávka, ktorá má tiež svoj význam. Pani 
Anna bola poslankyňa miestneho ná-
rodného výboru v roku 1964. Zaslúžila 
sa o to, aby táto lávka bola cez rieku 
Cirocha vybudovaná. Medzi fotografia-
mi tiež nechýba kostol našej obce, kde 
rada chodila,” hovorí Ľuboslava Hofe-
ricová, starostka obce Lackovce. Pani 
Anna Fečková prežila väčšinu svojho 
života v Lackovciach. Vychovala tam 
dvoch synov a neskôr sa aj angažovala 
vo verejnom živote. ,,Mala som pekné 

detstvo. Vydala som sa, keď som mala 
16 rokov, Neskôr som pracovala ako 
gazdiná na veľkom družstve, kde som 
bola vedúca hospodárstva,” načrie do 
spomienok Anna Fečková. ,,Jej výraz-
nou črtou bolo, že sa vždy usmievala. 
Bola pokorná, usmievavá, milá, ale aj 
rozvážna. Som veľmi rada, že je taká 
čulá a stále rozumovo zdatná. Prajem 
jej ešte veľa síl do ďalšieho života,” ho-
vorí starostka rodnej obce. Pani Annu 
už síce nohy neposlúchajú, na svoj vek 
je však čiperná a aj si rada zažartuje. Pý-
tali sme sa na jej recept na dlhovekosť.

Jubilantke sa najviac páči súčasnosť 
,,Môj recept je jednoduchý. Musíte jesť 
veľa zemiačikov a dobrej slaninky.  
A dačo si k tomu aj zapiť. V malej mie-
re je alkohol dovolený, no ak chcete 
žiť dlho, nemôžete sa opíjať,” hovorí  
s úsmevom Anna. Počas dlhého života 
zažila množstvo pekných aj smutnej-
ších chvíľ, no podľa jej slov je najkrajšia 
práve súčasnosť. A povedala to tak, ako 
sa na pravú východniarku aj patrí. ,,Še-
dzim, nič nerobím, dajú mi jesť, napiť 
še, no ta mne najlepšie. Lebo, keď som 
bola mladšia, vždy som musela niečo 
robiť. Jednak naše gazdovstvo, potom 
vojna bola, potom už sme zasa museli 
niečo inakšie podnikať do roboty,” vy-
svetľuje jubilantka.

S oslávenkyňou boli v jej narodeninový 
deň aj jej dvaja synovia. Teraz sa teší  
z vnúčat aj z pravnúčat, s ktorými je pra-

videlne v kontakte nielen osobne, ale 
často i telefonicky. Oslavu si pochvaľo-
vala. ,,Páči sa mi. Pristala by som hoci-
kedy na takú oslavu,” hovorí s úsmevom 
pani Anna. Starostka obce Lackovce 
hovorí, že je to ich prvá občianka, ktorá 
sa dožila sto rokov. ,,Máme ešte obča-
na, ktorý sa tento rok dožije 101 rokov. 
Teraz som sa dozvedela od synov pani 
Anny, že i tu trošku zohrala rolu gene-
tika, pretože po praprapredkovi boli 
príbuzní. Možno teda rovno povedať, 
že na dlhovekosť pôsobí tak genetika, 
ako aj životný štýl,” vysvetľuje starost-
ka. Súčasťou oslavy bolo aj vystúpenie 
speváckeho súboru Radosť z Terchovej, 
ktorý pre oslávenkyňu zložil špeciálnu 
pieseň, ale zaspievali aj jej obľúbenú 
pesničku Rodný môj kraj. Medzi gratu-
lantmi nechýbal ani miestny kňaz či za-
mestnanci zariadenia pre seniorov.

text a foto: redakcia

I „Aj tu som opäť medzi jubilujúcimi 
seniormi videl mnoho tvárí, ktoré 

poznám od detstva. Sú to ľudia, ktorí 
v minulosti tvorili toto mesto a teraz si 
užívajú zaslúžený odpočinok. Je našou 
povinnosťou vytvoriť im čo najlepšie 
podmienky. Zamestnanci tohto zaria-
denia, na čele s pani riaditeľkou, to ro-
bia naozaj ukážkovo. Je vidno, že svoju 
prácu nevnímajú len ako zamestnanie, 
ale skutočne ako poslanie. Pre svojich 
klientov, ktorí tu žijú, vytvárajú priam 
domáce, až rodinné prostredie, za čo 
im veľmi ďakujem,“ povedal primátor 
mesta Dolný Kubín Ján Prílepok.

Kvôli pandémii sa stretnutia jubilan-
tov nemohli konať
„Po troch kovidových rokoch je takéto 
stretnutie pre našich prijímateľov so-
ciálnych služieb naozaj príjemné. De-
vätnásť oslávencov sme obdarili pria-

mo v spoločenskej miestnosti a zvyšní 
jubilanti boli na izbách. Tým sme pobla-
hoželali individuálne. Z rúk pána primá-
tora obdržali gratulačné listy a kytičky. 
Pre našich oslávencov sme dali upiecť 
špeciálnu tortu v cukrárni Slávka, ktorá 
nás vždy honosne zásobuje krásnymi 
koláčmi a tortami. Študenti zo Stred-
nej zdravotníckej školy nám spríjem-
nili program heligónkami a spevom,“ 
podot kla Soňa Miháliková, riaditeľka 
Centra sociálnych služieb Brezovec.

Kvôli zdravotným obmedzeniam sa 
jubilanti nemohli zúčastniť podujatia 
na mestskom úrade. Návštevy v centre 
sociálnych služieb plánuje mesto Dolný 
Kubín pravidelne dodržiavať. „Z tohto 
dňa sa stane tradícia, prisľúbil nám to 
pán primátor. Každý rok sa stretneme 
a okrúhle jubileá spoločne oslávime  
s našimi prijímateľmi sociálnych slu-

žieb priamo v našom centre,“ doplnila 
Soňa Miháliková.

text a foto: redakcia

Na oslavu sme sa  
boli pozrieť aj s našou 

kamerou. Načítajte kód  
a pozrite si reportáž.
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I Pripomenuli si ho aj v Základnej škole Janka Matúšku po-
čas prednášky o zásadách správania sa v online priestore. 

„Chcel som im odovzdať hlavne to, aby sa správali slušne. 
Lebo ak sa oni budú správať slušne, aj k nim sa budú ľudia 
takto správať. Je to jednoduché. Internet je niečo verejné. Na 
verejnosti sa musíme správať podľa pravidiel slušného sprá-
vania, toto isté by malo platiť aj v online priestore,“ uviedol 
policajný preventista Tibor Šándor. Deň bezpečného interne-
tu vznikol v roku 2004 z iniciatívy Európskej komisie. V súčas-
nosti sa do podujatia zapojilo už 170 krajín.

Myslia si, že sú neviditeľní
Počas prednášky bolo žiakom vysvetlené, že na internete nie 
sú neviditeľní, hoci sa môžu nachádzať v domácom prostre-
dí. Používateľ pri každom prístupe do online priestoru zane-
cháva digitálnu stopu, teda dáta, ktoré po ňom na internete 
ostávajú. „Každý, kto vstupuje na internet do kybernetického 
priestoru robí tzv. informačnú stopu. Časom sa dá vždy do-
pátrať, odkiaľ táto informačná stopa prišla, kam išla a najmä 
čo obsahovala,“ potvrdil Tibor Šándor. Na prednáške odzne-

lo, že éra internetu preniesla šikanu do online sveta. „Sú to 
nenávistné prejavy, zosmiešňovanie a vydieranie. Podstata 
tohto správania bola aj predtým, len sa nešírila pomocou 
informačných technológií, ale v bežnej komunikácií, ktorá 
prešla dnes na internet. No svojím spôsobom je to stále to 
isté. Deti vidia svoj vzor u rodičov, ktorí sa absolútne nevedia 
správať, a to väčšina z nich. Sú vulgárni, arogantní, niekedy 
až brutálni. Napádajú autority, nevážia si ich. A keďže toto 
deti vidia, správajú sa presne tak, ako ich rodičia,“ zdôraznil 
Tibor Šándor.

Nevhodného správania v online svete je na Orave veľa
Aby rodičia ochránili deti pred zlým vplyvom internetu, je 
podľa odborníkov dôležité im vysvetliť jeho nástrahy a sta-
noviť si primeraný čas, ako dlho ho majú denne používať. 
„Chrániť ich treba hlavne tým, že im obmedzíme čas, ktorý 
pri internete trávia. Treba tiež vedieť, kde chodia, ako komu-
nikujú. My, staršia generácia, preferujeme spoločnú prácu, 
spoločné trávenie času, aby sme vedeli aj odhadnúť, ako 
človek prežíva niektoré situácie a podľa toho postaviť svoj ži-
vot,“ radí Tibor Šándor. Podľa policajného preventistu prípa-
dov na Orave, keď nevhodné správanie na internete vyústilo 
do podoby trestného činu, nie je málo. „Pomaly v každej de-
dine, v každom meste, v každej škole sú problémy. Čo sa týka 
situácií, ktoré prerástli až do trestných činov, máme aj deti, 
ktoré ich páchali a nedosiahli ešte ani vekovú hranicu trest-
noprávnej zodpovednosti. Vždy v tom hrali rolu nenávistné 
prejavy, vydieranie, vyhrážanie či zosmiešňovanie,“ povedal 
Tibor Šándor.

redakcia

foto: redakcia

8. február si pripomíname ako Deň bezpečnejšieho internetu.  
Cieľom tohto medzinárodného dňa je podpora bezpečnejšieho  
a zodpovednejšieho používania online technológií a mobilných  
telefónov najmä medzi deťmi a mládežou.

Deň bezpečného internetu pripomenul, 
že nie sme neviditeľní

Reportáž z prednášky  
preventistu ORPZ Dolný Kubín  

o správaní sa v online priestore.
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Zimný festival Grape bude pre-
miérovo na Kubínskej holi

Šiesty ročník zimnej edície Grape sa sťahuje z Chopku na Ku-
bínsku hoľu. Okrem miesta sa mení aj koncept. Festival začína 
v piatok 10. marca a hlavný program vyvrcholí v sobotu. Kon-
certy budú počas celého dňa až do neskorého večera.

I Na festivale Grape vystúpia interpreti Vec a Škrupo, Gleb 
či DJ Yanko Kral. Nebude chýbať ani kapela Billy Barman, 

ktorá podujatie organizuje. ,,Festival začína piatkovým warm-
upom, tento deň bude zameraný na dídžejing. V ďalší víken-

dový deň štartujeme od rána. Dole pri turniketoch je pripra-
vený program aj pre rodiny s deťmi. Bude tam, samozrejme, 
veľký stage,” vysvetľuje Juraj Podmanický z kapely Billy Bar-
man. Zároveň hovorí, že najväčší program začne popoludní 
na vrcholovke. ,,Pevne verím, že nebude fúkať. Tam odohrá 
koncert kapela Billy Barman, Vecko, Škrupo a Multipla Se-
lectors. Presne o štvrtej, keď sa vypne lanovka, nastúpi Gleb. 
Po Glebovi príde Para a na after to dá Yanko Kral,” spresňuje 
Podmanický. Koncerty na svahu budú po prvýkrát zadarmo. 
Organizátori zabezpečili aj kyvadlovú dopravu, ktorá odvezie 
návštevníkov priamo na Kubínsku hoľu.

redakcia
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I Práve tam sa zúčastnila súťaže East 
vs West, kde súťažila v ženskej ka-

tegórii 80 kilogramov a viac. Takúto sú-
ťaž by sme mohli prirovnať k UFC alebo 
k Oktagonu v pretláčaní rukou.

Porazila svoj vzor 
,,Boli tam americké aj európske legendy, 
niekoľkonásobní majstri sveta. Bolo mi 
cťou, že som sa mohla zúčastniť aj ja,“ 
hovorí 22-ročná rodáčka zo Žaškova. 
V Turecku nastúpila proti Brazílčanke, 
28-násobnej majsterke sveta, Gabriele 
Vasconcelos, ktorá bola pre Barboru od 
jej útlej kariéry zároveň aj vzorom. Sú-
perila s ňou po prvýkrát a vníma to ako 
veľkú česť. ,,Bol to extrémny zážitok. Do 
Turecka sme prišli vo štvrtok, v piatok 
bola tlačovka a v sobotu večer súťaž. Ja 
som bola, myslím ôsma alebo deviata 
v poradí, takže som mohla pozerať aj 
iné zápasy,“ vysvetľuje Barbora. Zápas 
s Gabrielou sa pre mladú ,,siláčku“ vy-
víjal dramaticky. Dolnooraváčka totiž 
prehrávala dva nula. A keďže sa hralo 
na tri víťazné kolá, od prehry ju delil len 
jediný súperkin bod. Nie príliš šťastný 
začiatok si mladá športovkyňa odôvod-
ňuje tým, že sa až príliš sústredila na sú-
perkine silné stránky. ,,V duchu som si 
povedala, že sa nevzdám. Pozerala som 
sa na ľudí okolo seba, pod pódiom mi 
fandilo strašne veľa ľudí. Boli tam prete-
kári z Gruzínska, dokonca aj z Ameriky. 

A ja som sľúbila, že domov donesiem 
titul. Napokon som si to v hlave pozi-
tívne nastavila až sa mi podarilo otočiť 
na 3:2, čo bol extrémny zážitok,“ hovorí 
Bajčiová a dodáva, že víťazstvu uverila 
až o dva dni, keď si pozrela záznam.

Najbližšie si zasúťaží na jeseň
Úspech sympatickej športovkyne je po-
stavený aj na skutočnosti, že Gabriela 
bola naposledy porazená v roku 2009. 
Barborin talent vyzdvihli aj športoví ko-
mentátori, ktorí povedali, že v pomerne 
malom veku dosiahla maximum. Na-
značili tiež, že by sa mohla začať veno-
vať inému športu. Nad tým ale Barbora 
neuvažuje. ,,Stretávam sa teraz s via-
cerými ľuďmi. Mala som možnosť byť  
s Attilom Véghom na jednom podujatí 
a pozval ma do Fight Night Challange,“ 
hovorí Bajčiová.

Každý šampión organizácie East vs 
West Armwrestling dostane tradičný 
turecký bojovný štít a helmu, ktoré pu-
tujú medzi šampiónmi. K Barbore sa 
síce ešte nedostali, no už teraz vie, kam 
ich dočasne položí. ,,Určite bude doma 
v mojej izbe, tam mám väčšinou veľké 
trofeje. Ešte si ale hľadám miesto, kde 
ho položím. Štít sa dá zavesiť, takže ur-
čite medzi diplomy a helmu si ho pekne 
položím, buď do postele ku mne, ale-
bo niekde na stôl,“ teší sa Barbora. Na 

foto: archív B. Bajčiovej

V súboji sa postavila proti svojmu vzoru a nakoniec ho aj porazila. Barbora Bajčiová bola doteraz 
päťnásobnou seniorskou majsterkou sveta v pretláčaní rukou. Koncom januára si po ďalšie sve-
tové víťazstvo zamierila do Turecka.

Najsilnejšia žena sveta je zo Žaškova

najbližší májový turnaj sa nepripravuje. 
Hovorí, že si potrebuje oddýchnuť a ča-
kajú ju aj povinnosti. Najbližšie si zasú-
ťaží na jeseň.

redakcia

Horolezecký klub 
James dokončil 

umelú lezeckú stenu
Stena sa stala obľúbeným miestom 
nielen pre skúsených lezcov či začiatoč-
níkov, ale najmä pre deti. Horolezecká 
stena slúži Dolnokubínčanom už takmer 
tridsať rokov. Jej správcom je 70-členný 
horolezecký klub James. Stena sa na-
chádza v telocvični bývalej ZŠ Nemoc-
ničná na sídlisku Brezovec. V časoch, keď 
vznikla, bola tretia na Slovensku.

I Stena sa budovala svojpomocne  
z nadšenia ľudí, ktorí ju potrebova-

li, aby mohli trénovať a liezť. Po mno-
hých rokoch začala byť v zlom stave, 
čím prestávala byť bezpečná. Klub teda 
postupne začal s rekonštrukciou. Lezci 
už v roku 2017 vymenili takmer tretinu 
konštrukcie, dokúpili matrace a vyme-
nili aj všetky istenia. Posledné práce na 
stene dokončili počas uplynulých dní.
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Zaliezť si môže prísť ktokoľvek 
,,Som veľmi rád, že práve s pomocou 
mesta Dolný Kubín a dotácií sa nám 
podarilo v štyroch fázach realizovať 
rekonštrukciu tejto stienky. Dnes spĺňa 
všetky bezpečnostné štandardy,” za-
čína vysvetľovať predseda horolezec-
kého klubu James v Dolnom Kubíne 
Martin Nosál. Zároveň hovorí, že leze-
nie je výborný šport, pretože je určené 
komukoľvek. ,,Je bežné, že tu behajú 
deti, ktoré majú tri-štyri roky a zároveň 
je veľmi veľa starších ľudí, ktorí rovnako 
nemajú problém liezť a vedia si to užiť. 
Lezenie je v tomto skvelý šport. Chcel 
by som poďakovať mestu Dolný Kubín 
za podporu, finančnú aj morálnu. Za to, 
že mestu záleží na tom, aby sa lezenie  
v meste rozvíjalo,” hovorí Nosál.

To, čím sa stena odlišuje, sú profily. 
Môžu byť kolmé, previsnuté alebo do-
konca aj v strope. Tým zároveň určujú 
aj náročnosť trasy. Stena ponúka pestrú 
paletu úchytov, z ktorých si lezec doká-
že vytvoriť vlastnú cestu. Previs hore 
kladie iné nároky na lezenie, vyžaduje 
si inú techniku. Je to silovo náročnejšie. 
Takýto strop je unikátom. Málokedy sa 
na malých stienkach vyskytne takýto 
strop, ktorý je veľkou výzvou pre lez-
cov,” objasňuje Nosáľ. ,,Farby sú preto, 
lebo obyčajne na väčších stenách sú 
postavené cesty, ktoré sú farebne odlí-
šené. Čiže môžeme si zvoliť bielu, mod-
rú či oranžovú trasu. Je vytýčená far-
bou chytov,” približuje Mikuláš Gebura, 
hlavný inštruktor horolezeckého klubu 
James. Lezeckú stenu môže využívať 
ktokoľvek. Dokonca aj bez skúseností 

či vybavenia. Horolezci z Jamesu majú 
v tíme aj niekoľko inštruktorov, ktorí sa 
venujú najmä začínajúcim lezcom. ,,Do-
stane tu lezečky, sedačku, všetky veci 
na istenie aj inštruktáž. Každý je vítaný,” 
uisťuje začiatočníkov Gebura.

Stena je aj pre rodiny s deťmi 
Lezenie má viacero techník. Na dolno-
kubínskej stene môžu lezci vyskúšať 
vyššiu s istením alebo ľahšiu bez po-
mocného lana. ,,V rámci športového 
lezenia existuje špecifická disciplína 
Boul dering. Ide o lezenie bez použi-
tia lana nad bezpečným dopadiskom.  
V našom prípade sú to matrace. Samo-
zrejme, ide o pohyb v istej rozumnej 
výške, keď je pád ako tak kontrolovateľ-
ný. Je to lezenie, ktoré je zamerané skôr 
na obťažnosť, na kombináciu jednotli-
vých pohybov a ich náročnosť. Oproti 
tomu táto stienka ponúka možnosť 
lezenia v nie úplne vysokej výške, ale 
predsa len v nejakej, teda i s lanom. Pád 
by mohol byť nebezpečný, teda je dôle-
žité, aby bol človek aj zaistený,” hovorí 
o spôsobe lezenia na novej stene Nosál.

Horolezecká stena v D. Kubíne má dob-
ré zameranie najmä pre rodiny s deťmi. 
Vyhľadávajú ju nielen najmenší, ale aj tí 
so skúsenosťami s lezením na skalách. 
V čase, keď sme sa boli na novú stenu 
pozrieť aj my, sa pri nej hemžilo skutoč-
ne veľké množstvo detí. Niekoľko z nich 
sme sa spýtali, ako sa im v telocvič-
ni páči. ,,Mne sa tu najviac páči stena  
a lezenie. Prichádzam sem s otcom, kto-
rý tiež lezie,” hovorí päťročné usmieva-
vé dievčatko. ,,Chodievam tu rok a dva 

mesiace. Všetko, čo som potreboval, 
mi dali, ale už mám aj nejaké vlastné 
veci. Zapožičajú vám aj lezecké topán-
ky a sedák,” priznáva študent z Dolného 
Kubína. Zdolávať lezeckú stenu však 
baví aj starších. A motiváciou môžu byť 
nielen rodičia, ale aj práca. ,,Lezeniu sa 
venujem asi od šestnástich rokov. Chcel 
som sa stať členom horskej záchrannej 
služby. Ocino však taktiež kedysi liezol, 
nemal som k tomu teda ďaleko. Nieke-
dy mám rešpekt pred tým, keď idem 
do niečoho náročnejšieho, ale skôr to 
beriem ako takú regeneráciu pre hlavu. 
Leziem aj na skalách, aj na stienkach. 
Určite je v tom veľký rozdiel, pri lezení 
na skalách skôr človek pocíti strach, 
ako na takýchto stienkach,” hovorí ďalší 
milovník lezenia.

Lezecká stena je otvorená len počas 
zimnej sezóny, ktorá začína v októbri 
a končí na konci marca. Záujemcovia 
môžu prísť liezť každý pondelok, stredu 
a v sobotu od 18. hodiny večer do 19.30.

text a foto: redakcia

Orava Cup 2023  
prilákal aj zahranič-

ných športovcov
V poslednú januárovú sobotu sa v D.Ku-
bíne súťažilo o prvenstvo v medziná-
rodnej súťaži v karate Orava Cup 2023.  
V športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdo-
slava zápasilo 385 pretekárov zo 43 klu-
bov zo Slovenska, Poľska či Maďarska.

I „Bol to už 13. ročník tohto podujatia. 
Zúčastňuje sa ho čoraz viac preteká-

rov z rôznych miest Slovenska aj iných 
štátov. Povýšili sme to na medzinárod-
nú úroveň. Onedlho nás čakajú maj-
strovstvá Európy juniorov a kadetov  

a starších juniorov na Cypre. Mnohí pre-
tekári teda už nemohli u nás súťažiť, 
lebo sa báli zranenia. Chýbali tí najlepší 
reprezentanti, ale celoslovenské obsa-
denie v jednotlivých kategóriách bolo 
i tak dosť dobré,“ okomentoval Marek 
Radúch, hlavný organizátor a tréner 
Akadémie karate Dolný Kubín.

Súťažili v dvoch kategóriách
Súťažiaci boli v disciplínach rozdelení 
podľa veku a úrovne. Súperilo sa v špor-
tovom zápase kumite a súborných cvi-
čeniach kata. Usporiadateľom Oravské-
ho pohára 2023 v karate bola Akadémia 
karate Dolný Kubín, ktorá mala v súťaži 
taktiež svoje zastúpenie. „Našu základ-
ňu tvorí približne päťdesiat členov. Ne-
smieme zabudnúť na rodičov, ktorí nám 

pomáhajú pri organizácii súťaže. Aj tou-
to cestou im chcem poďakovať za pod-
poru a pomoc s prípravou haly. Patrí im 
za to veľká vďaka,“ odkázal M. Radúch.

Naši športovci neodišli naprázdno
Z Akadémie karate D Kubín sa najlepšie 
umiestnila Veronika Briššová, ktorá zís-
kala bronzovú medailu v kategórii ku-
mite. Klub reprezentovalo 13 karatistov, 
viacerí z nich sa prebojovali do druhého 
kola. Svoje zastúpenie na turnaji mal aj 
Karate klub D. Kubín. Michaela Badáni-
ková a Martina Nehajová sa v kategórii 
kumite postavili na stupienok víťazov 
ako tretie. V rovnakej kategórii si Adam 
Kútnik vyslúžil prvé miesto.

text a foto: redakcia
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Priekopníci oravského priemyslu

I Prvý závod na Orave, Slovenské elektrotechnické závody  
v Dolnom Kubíne, ktorý nesie názov „Závod VII. všeodboro-

vého zjazdu“, dovŕšil už štvrťstoročie svojho trvania. Význam-
né jubileum si pripomenuli pracovníci závodu na slávnostnej 
schôdzi za účasti hostí z domova i zo zahraničia. Zavítal k nim 
riaditeľ podobného elektrotechnického závodu vo Wierbke  
v Poľskej ľudovej republike Jan Blant s delegáciou, zo závodu 
Nayden Kirov – Russe v Bulharsku prišla zas delegácia na čele 
s Ing. Bojanom. Generálne riaditeľstvo závodov silnoprúdo-
vej techniky v Prahe reprezentoval výrobný riaditeľ Vojtěch 
Husár, ďalej ich navštívil aj podnikový riaditeľ Slovenských 
elektrotechnických závodov Krompachy Ing. Juraj Kočula, 
zo SKV KSS (pozn.: Stredoslovenský krajský výbor Komunis-
tickej strany Slovenska) Ondrej Hromádka, ale aj poprední 
predstavitelia nášho okresu a jeho sídla na čele s tajomníkom 
Ing. Albínom Michalicom a ďalší hostia.

História prvého oravského závodu je bohatá. Jej ucelený ob-
raz podal vo svojom referáte riaditeľ Ing. Ondrej Kuráň. „Bu-
dúcnosť sa otvára pred nami,“ zdôraznil podnikový riaditeľ, 
„a nedá sa nám odpočívať na výsledkoch minulosti, ale žiada 
sa od nás všetkých, aby sme plnou mierou využívali získané 
skúsenosti na ceste pokroku, v znamení technickej revolú-
cie, ako súčasti neustáleho rastu životnej úrovne nášho ľudu  
a rozvoja celej našej socialistickej spoločnosti.“ Od domo-
vých spínačov, zásuviek a vidlíc, ktoré tvorili prvý výrobný 
program závodu, sa teraz výroba orientuje na zásuvkový 
program podľa normy CEE, ktorý dosahuje svetové paramet-
re. Jeho výroba sa má postupne zvyšovať a v roku 1975 do-
siahne až milión kusov. Aj tak však výroba nebude ešte stačiť 
kryť dopyt, i napriek jej plánovanému zvýšeniu či už cestou 
modernizácie, alebo rozšírením prevádzky. I z tohto hľadiska 
sa črtajú sľubné perspektívy závodu.

V priebehu slávnostnej schôdze ocenili úsilie tých, čo sa za-
slúžili svojou statočnou prácou o rozvoj závodu, o jeho budo-
vanie a úspechy. Spolu ich bolo vyše 70. Medzi nimi bol ako 
„Najlepší pracovník Ministerstva ťažkého priemyslu“ vyzna-
menaný Egon Dziewicz, ďalší dostali vyznamenanie „Najlepší 
pracovník závodu“ a siedmi vyznamenanie „Za zásluhy o vý-
stavbu Oravy“. Toto pekné ocenenie sa dostalo aj riaditeľovi 
závodu Ing. Kuráňovi. Nezabudlo sa ani na tých, ktorí pracujú 
v závode od jeho začiatkov, pracovníkov prvého závodu na 
Orave, plných dvadsaťpäť rokov. Všetkým hrdým priekopní-
kom priemyslu na Orave patrila v tento deň zaslúžená úcta 
a vďaka.

Preteky „O goralský klobúk“
V Deň víťazstva, 9. mája, uskutočnili sa v Smutnej doline  
v Roháčoch už tradičné lyžiarske preteky v obrovskom sla-
lome „O goralský klobúk“. XIX. ročník pretekov otvorili už 
8. mája pred chatou na Zverovke. Otvorenia sa zúčastnili: 
podpredseda ONV Gustáv Bušniak, podpredseda SÚV ČSZTV 
(pozn.: Slovenského ústredného výboru Československého 
zväzu telesnej výchovy) Ing. Škola, predseda Slovenského 
lyžiarskeho zväzu Ing. Šeling, náčelník Horskej služby SSR 
František Mrázik a ďalší hostia. Spolu asi s 300 účastníkmi 
slávnosti potom položili vence na hroby padlých hrdinov na 
partizánskom cintoríne na Zverovke.

XIX. ročník pretekov, ako sa zdá, čo do počtu pretekárov, 
výborných snehových podmienok a prekrásneho počasia, 
bol jedným z najúspešnejších. Na náročnej trati so štartom  
v 1850 metrovej výške n. m., s počtom bránok 45 štartovalo 
117 pretekárov. Celkovo sa na preteky prihlásilo 174 prete-
károv z Poľska, Maďarska, Talianska a ČSSR, z ktorých 21 ne-
štartovalo, 39 sa pretekov vzdalo alebo boli diskvalifikovaní. 
Májovej lyžovačke sa prizeralo viac ako 1100 divákov.

D. Kubín (1974). Foto: Ján Brodňanský

Piata časť výpisu z mestskej kroniky za rok 1974 je venovaná 25. výročiu založenia 
SEZ Dolný Kubín ako prvého priemyselného podniku na Orave, ďalej novovzniknu-
tému kolektívu tzv. Brigády socialistickej práce na stomatologickom oddelení ne-
mocnice, a dvom športovým podujatiam: lyžiarskym pretekom „O goralský klobúk“  
a automobilovej súťaži „Rallye Orava“.

Zápisky z mestskej kroniky - rok 1974 (V.)
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Preteky sa konali pod patronátom Tesly Orava Nižná a JRD 
SNP Zuberec, ktorí venovali aj vecné ceny pre víťazov. Prví vo 
všetkých kategóriách si odniesli goralský klobúk. V kategórii 
žien štartovala aj reprezentantka ČSSR Anna Dropová z Jas-
nej. Už tradične sa jej na pretekoch „O goralský klobúk“ ne-
darí. Nateraz skončila na 4. mieste. Na 1. mieste boli: muži 
- Ján Heczko, Dukla Banská Bystrica, ženy - Jolana Szczerba, 
Poľská ľudová republika, dorastenci - Michal Šoltýs, Štart 
Kežmarok a dorastenky - Zdena Suržinová, Vysoké Tatry.  
Z oravských pretekárov 14. – 15. miesto obsadili Peter Zemko 
a Leonard Bobček a 19. miesto Milan Bobček.

Začiatok s hrdým názvom BSP
Vchod nového stomatologického oddelenia dolnokubínskej 
štátnej nemocnice zdobí tabuľa s nápisom: „Tu pracuje ko-
lektív Brigády socialistickej práce“. Hrdý titul po dvaapolroč-
nom úspešnom snažení dostali v predvečer otvorenia nové-
ho stomatologického oddelenia. 22 členov BSP, ktorú vedie 
MUDr. Juraj Karhút, takto dokázalo, že si uvedomuje nároč-
nosť úloh, ktoré ich čakajú v nových priestoroch, vážia si, že 
práve oni majú prví tú česť obrátiť prvé stránky histórie novej 
nemocnice. Je to prvý zdravotnícky kolektív, ktorý získal vý-
znamný titul BSP. Jeho členovia sú naň aj právom hrdí.

Slávnostné stretnutie venovali pri tejto príležitosti 30. výro-
čiu Slovenského národného povstania. Jedna skupina sto-
matológov odniesla vence k pamätníku do Lučivnej, druhá 
si vencom uctila pamiatku padlých SNP na partizánskom 
cintoríne v Roháčoch. Zároveň na slávnostnom aktíve, ktorý 
viedol MUDr. Milan Jordán, odovzdal v mene okresných orgá-
nov tajomník OV KSS Milan Grnáč a podpredseda ONV Michal 
Pelach vyznamenanie MUDr. Gustávovi Jáczovi „Za zásluhy  
o výstavbu Oravy“. Poďakovali sa mu za dvadsaťročnú prácu 
na Orave, ktorej ostal verný až podnes, a popriali mu mnoho 
zdravia, aby mohol ešte dlho odovzdávať svoje skúsenosti 
mladým. Vyznamenanie udelili aj ďalším zaslúžilým pracov-
níkom: Ilone Pjontekovej, MUDr. Vendelínovi Ťažandlákovi, 
MUDr. Karle Hlisnikovskej, Karolovi Vidiečanovi, Márii Dindo-
vej a Ondrejovi Nodžákovi z oddelenia stomatológov.

Rallye Orava
V dňoch 25. a 26. mája usporiadal Okresný výbor Zväzarmu  
a Autoklub v Dolnom Kubíne III. ročník dvojetapovej automo-
bilovej súťaže „Rallye Orava“ v dĺžke 320 kilometrov. Prvá eta-
pa so štartom o 14. hodine viedla z D. Kubína od reštaurácie 
Družba na Bysterci do Osádky, Liskovej, Jasenovej, Pokryvá-
ča, Medzibrodia, Oravského Podzámku, Habovky, Oravíc, Trs-
tenej, Ústia, Námestova, Hruštína späť do D.Kubína. Druhá 

etapa prechádzala tými istými cestami, ale v opačnom smere 
s jazdou v noci. O 21. hodine večernej sa začal štart. Súťažilo 
sa za veľkej účasti obecenstva. V mestách a dedinách čakali 
diváci pretekárske automobily nielen vo dne, ale i v noci, čo 
organizátorov milo prekvapilo. Bol to jeden z dôkazov, že aj  
u nás je veľký záujem o mototuristický šport.

Pretekári mali určenú na trati priemernú rýchlosť 60 km za 
hodinu, v prípade, že prišli predčasne alebo oneskorene do 
cieľa, rozhodcovia im prirátali trestné body. Okrem toho 
absolvovali 4 rýchlostné skúšky na úseku dlhom 33 km.  
V niektorých častiach trate dosahovali pretekári rýchlosť až 
160 km za hodinu. Na štart sa prihlásilo 70 posádok, z toho 
sa 16 ospravedlnilo pre neúčasť, desiatim nepovolili štart pre 
technické chyby a nedostatky na vozidlách, 12 sa ich vzdalo, 
respektíve ich diskvalifikovali rozhodcovia. Z oravských re-
prezentantov bola najúspešnejšia dvojica Fischer – Novotný 
z Automotoklubu Dolný Kubín, ktorá skončila v triede A-2 do 
1150 ccm na 3. mieste. Absolútnym víťazom boli Hajdušák – 
Čuba z Automotoklubu Dunajská Streda.

III. ročník Rallye Orava sa vydaril. Zásluhu na tom majú orga-
nizátori: J. Zetka, Ing. J. Grega, Ľ. Marček a veľa ďalších. Au-
tomotoklub Dolný Kubín a OV Zväzarmu si pochvaľujú spolu-
prácu pri týchto pretekoch s ONV Dolný Kubín, príslušníkmi 
armády, OFZ Istebné, Okresnou správou ciest Dolný Kubín, 
ČSAD Dolný Kubín, Mestským národným výborom Dolný Ku-
bín a miestnymi národnými výbormi v traťových obciach,  
s organizáciou Československý Červený kríž a ďalšími.

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

Text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie.
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FOTOHÁDANKA

Uhádnete, aký objekt  
sa nachádza na fotografii?

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

Vyžrebovaného výhercu odmeníme. 

V januárovom čísle ste mali uhádnuť  
tobogan mestského aquaparku.  

 
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali 

Andreu S.


