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Múdre hranie v ZŠ s MŠ Kňažia
Členstvo v národnom projekte IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie zabezpečilo pre žiakov naj-
modernejšie pomôcky pre výuku programovania, robotiky, 3D modelovania a mikrobiológie. Cieľom 
vyučovania je priviesť žiakov k povolaniam, ktoré budú v budúcnosti žiadané na trhu práce.
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I „Naša škola získala vybavenie IT 
Science Lab, ktoré pozostáva z množ-

stva technických pomôcok, ku ktorým 
sa žiaci ani učitelia bežne nedostanú. 
Či už sú to stavebnice Lego Mindstorm, 
autíčka, roboty, ale aj množstvo pomô-
cok na fyziku, na chémiu, na biológiu.  
S robotmi pracujeme na krúžkoch, lebo 
je to časovo náročné, ale napríklad 
3D tlačiareň alebo moduly s názvom 
Micro:bit, tie sa dajú programovať aj na 
normálnych hodinách,“ vysvetlil učiteľ 
informatiky a matematiky Lukáš Fatin. 

Robotov získala škola zadarmo
Sety programovateľných robotov stoja 
tisícky eur. Škola ich získala z projektu 
úplne zadarmo. Roboty dokážu na zá-
klade príkazov udržiavať rovnováhu, 
zdolávať schody a prekážky či triediť 
kocky podľa farby. Pomáhajú im pri 
tom špeciálne senzory a motory. „Je 
dobré, že sa s informatikou začína už 
na ZŠ, lebo deviatak si vyberá strednú 
školu, čo už je životné rozhodnutie. Na 
stredných školách sa už formuje bu-
dúce povolanie. V dnešnej dobe sa bez 
moderných technológií nezaobídeme. 
Do popredia ide robotika alebo progra-
movanie a cieľom je priviesť k tomu čo 
najviac mladých ľudí,“ upresnil L. Fatin.

Programujú už aj škôlkari
V Kňažej učia deti programovať už  
v materskej škole. Hrou so špeciál-
nymi robotickými včelami a autami  
u nich rozvíjajú algoritmické myslenie 
už v rannom veku. „Už trojročné dieťa 
dokáže na programovateľnom autíč-
ku naklikať kroky dopredu, vpravo, 
vľavo a naprogramovať si jednoduchý 
program. Dieťa ešte nevníma, že to je 
nejaké programovanie alebo program. 
Pre deti je to hra. Tie staršie už nad tým 
rozmýšľajú, ale pre také malé detičky 
je to hra, zábava a to je hlavné,“ dodal 
Lukáš Fatin.

IT majú aj na biológii, fyzike a chémii
Z národného projektu IT akadémia 
získala škola aj digitálne mikroskopy 
a tablety. Využívajú ich na hodinách 
biológie, fyziky a chémie. „V biológii sa 
tešíme z veľkého mikroskopu s pripoje-
ním na počítač, žiaci môžu vidieť tie sní-
mané objekty na veľkej tabuli. Sami tiež 
majú mini USB mikroskopy pripojené  
k počítaču a nasnímaný objekt pozoru-
jú. Myslím, že je to pre nich veľmi zaují-
mavé, motivujúce, nebavia ich bifľovač-
ky, ale viac takéto skúmanie rôznych 
živočíchov,“ teší sa Andrea Kereškényio-
vá, učiteľka fyziky, chémie a biológie.

Najmenší sa hrajú múdro
Základná škola s materskou školou 
Kňažia bola úspešná aj v ďalšom pro-
jekte s názvom Múdre hranie, ktorý si 
kladie za cieľ skvalitniť učebné pomôc-
ky v materských školách. Škôlka získa-
la edukačné hry zamerané na rozvoj 
matematickej a prírodovednej gramot-
nosti, slovnej zásoby i komunikačných 
zručností. „Deti ich využívajú tak, aby 
podporovali ruku, oko, aby sa zozna-
movali s geometriou hravou formou. 
Takisto sme nakúpili učebné materiály 
na interaktívnu tabuľu. A hlavne staveb-
nice, s ktorými sa deti najradšej hrajú. 
Čiže podporujeme vyučovanie hravou 
formou,“ dodala na záver riaditeľka ZŠ 
s MŠ Kňažia Daša Badáňová.

redakcia

foto: redakcia

Základná škola s materskou školou v Kňažej je už niekoľko rokov zapojená do národného projek-
tu IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Škola vďaka nemu inovuje svoj vzdelávací systém 
a reaguje na požiadavky IT sektora. Žiaci materskej a základnej školy si tak môžu pričuchnúť  
k programovaniu, robotike, 3D modelovaniu či mikrobiológii.

V ZŠ s MŠ Kňažia sa učia robotiku  
a hrajú sa múdro
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Deti oslávili svoj 
deň, mesto ich pre-
kvapilo maskotmi

Na Medzinárodný deň detí sa mesto roz-
hodlo potešiť tých najmenších a do všet-
kých materských škôlok vyslalo masko-
tov z  rozprávky Labková patrola. Každá 
trieda si s postavičkami ubila aj fotku, 
ktorú následne prvého júna dostali škôl-
kari ako darček na pamiatku. 

I „Niekoľko dní pred Medzinárodným 
dňom detí sme navštívili všetky ma-

terské škôlky s maskotmi Sky a Chase-
om a detičkám sme urobili nesmiernu 
radosť. Mohli sa s nimi postískať, podať 
si packu, no chceli sme im prvého júna 
odovzdať aj niečo pamätné. Preto sme 
zorganizovali spoločné fotenie,“ vysvet-
lila Michaela Porvichová z referátu in-
formatiky na MsÚ.

Rozdali viac ako 700 fotografií
Fotografie rozdistribuovali pracovníci 
mestského úradu prvého júna, každé 
dieťa tak dostalo z návštevy maskotov 
darček na pamiatku. „Dohromady sme 
navštívili viac ako tridsať tried v mater-
ských a súkromných materských ško-
lách. Bolo to trošku náročnejšie odfotiť 

tie detičky pokope, ale máme šikovné-
ho kolegu, ktorý to všetko odfotografo-
val. Spravil takmer tisíc záberov, ktoré 
bolo treba upraviť, a potom sa k tomu 
urobil ešte zaujímavý rámik,“ dodala 
Michaela Porvichová.

Zmrzlina zadarmo pre najmenších
Okrem fotografie dostali všetky deti 
zo škôlky v tento svoj deň aj kupón 
na zmrzlinu zadarmo. „Rozhodli sme 
sa spraviť deťom z dolnokubínskych 
škôlok, mohlo by ich byť okolo sedem-
sto, malú radosť. Každé dieťa dostalo 
jeden kupónik, za ktorý si mohlo vybrať 
svoju odmenu, venovali sme im lentil-
kovú zmrzlinu. Myslím, že najlepšie to 
vyjadrila slovami kolegyňa, ktorá pove-
dala, že sme ich veľmi potešili,“ povedal 
majiteľ Hladného Vlka Jaro Andris.

V ZŠ Petra Škrabáka pripravili pre 
deti bohatý program
Na žiakov čakali stanovištia s úlohami, 
športové aktivity a súťaže. Najväčšiu 
radosť im však urobila návšteva zá-
chranárov a dobrovoľných hasičov zo 
Záskalia. „Našťastie, vyšlo nám krásne 
počasie, deti sme tak mohli dostať von-
ku, do dobrej nálady a uvoľnenia. Naši 
deviataci, ako každoročne, pripravili 
rôzne stanovištia. Deti si vypĺňali kartič-
ky, za každú úlohu dostali nejakú znač-
ku a v triede ich potom čakala odmena. 
Súťaže im pripravili také, aby sa hýbali, 
zabavili a aby trošku pohli aj rozumom,“ 
ozrejmila riaditeľka ZŠ P. Škrabáka Má-
ria Studeničová. Dobrovoľní hasiči žia-
kom predviedli svoju techniku, potom 
si mohli vyskúšať aj hasenie. „Ukázali 
sme im, ako sa spájajú hadice, prípadne 
hydrant, aby vedeli do budúcna, možno 
sa im to niekedy zíde. Odpovedali sme 
im aj na nejaké otázky a vysvetlili, čo 

majú robiť v prípade požiaru. Všimli 
sme si, že aj učiteľky im dávajú takéto 
rady, vedia toho dosť a sú šikovní,“ vy-
svetlil Jaroslav Kaprálik z DHZ Záskalie.

Všetky základné aj materské školy  
v meste počas prvého júna zaradili do 
vyučovania hry, súťaže a rôzne zábavné 
aktivity. Mestské kultúrne stredisko zas 
oslávilo Medzinárodný deň detí premie-
taním animovaného filmu.

text a foto: redakcia

Rozdávali kávu za 
dobrý skutok

Rada mládeže Žilinského kraja zorga-
nizovala pre mladých ľudí akciu Festi-
val ľudskosti. Do aktivity sa zapojila aj 
školská rada Strednej obchodnej školy 
obchodu a služieb v DK a jej študenti pre 
Dolnokubínčanov pripravili Kaviareň 
dobrých skutkov. 

I „Okoloidúci si mohli vybrať z po-
nuky dobrých skutkov, ktoré sme 

pre nich prichystali, sľúbili nám, že to 

splnia a ako odmenu dostali kávu. Boli 
tam skutky, ako dnes pobozkám svoju 
mamu, objímem svoju vnučku, pomô-
žem starým rodičom, napečiem koláč  
a rôzne ďalšie, každý si našiel taký, kto-
rý bol schopný v daný deň splniť. Sna-
žili sme sa tak v ľuďoch vzbudiť trochu 
radosti a zlepšiť vzťahy medzi nimi,“ 
vysvetlila poslanie akcie zástupkyňa 
riaditeľa SOŠ obchodu a služieb DK Eva 
Tabačková.

Študenti v rámci Festivalu ľudskosti 
odovzdali aj kvety a čokolády do Centra 
sociálnych služieb Prameň a Zariadenia 

pre seniorov a domova sociálnych slu-
žieb v DK. Tam ružami vyjadrili vďaku 
všetkým zamestnancom za ich prácu  
v čase pandémie.

text a foto: redakcia

Video z osláv Dňa detí  
si môžete pozrieť  

po načítaní kódu.
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I V praxi by to prinieslo zatvorenie viacerých oddelení, ne-
mocnica by poskytovala už len následnú a rehabilitačnú 

starostlivosť, urgentnú ambulantnú starostlivosť či jed-
nodňové zákroky, psychiatrickú a lôžkovú starostlivosť. Zria-
ďovateľa nemocnice Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) táto 
správa zaskočila. Navyše sa v avizovanej hierarchii nemocníc 
na najnižšej úrovni ocitla aj ďalšia župná nemocnica v Liptov-
skom Mikuláši. „Strach je opodstatnený, určite nám to nepri-
dalo na dobrej nálade. Ťažko covidovo skúšané nemocnice 
teraz dostali ďalšiu pecku v podobe avizovanej optimalizácie. 
Spoločnosť sa začína venovať zdravotníctvu a hlavne chce 
reformu. Chce zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej sta-
rostlivosti, čo je na jednej strane chvályhodné, ale na strane 
druhej to musíme brať veľmi citlivo a obozretne na základe 
relevantných dát, informácií, skutkového stavu a aktuálnej 
situácie,“ vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Sil-
via Pekarčíková.

Konkrétnu mapu na stretnutí nevideli
MZ SR o ambícii optimalizovať sieť nemocníc informovalo 
vedenie župy ešte koncom mája na osobitnom stretnutí. Pre-
zentovaný im mal byť však len všeobecný plán reformy, for-
ma a jej ciele, bez detailných analytických dát či konkrétnych 
máp. Navyše za posledných 18 rokov investovala župa do 
rekonštrukcie nemocníc, modernizácie oddelení a prístrojov 
viac ako 60 miliónov eur. „Chceme zistiť informácie, z akých 
dát sa čerpalo, na základe čoho takto rozhodli a samozrejme 
nevideli sme tú mapku, ktorá bola medializovaná a prezento-
vaná verejne. Takže plánujeme najbližšie stretnutia na úrovni 
ministerstva zdravotníctva a pripraviť sa na to tak, aby sme 
vedeli argumentovať, aby sme si vedeli to svoje miesto na 
mape Slovenska ponechať,“ doplnila S. Pekarčíková.

Asociácia nemocníc Slovenska má námietky
Dolnooravská nemocnica je členom Asociácie nemocníc Slo-
venska (ANS), ktorá združuje 78 nemocníc. Aj tá má voči opti-
malizácii siete nemocníc svoje výhrady. Nesúhlasí napríklad 
s rušením akútnych lôžok, tiež s transformáciou regionálnych 
nemocníc na nemocnice najnižšej úrovne s jednodňovou 
zdravotnou starostlivosťou či doliečovaním. Podľa asociácie 
by sa týmto krokom výrazne zhoršila dostupnosť zdravot-
nej starostlivosti. Len na Orave žije v troch okresoch takmer 
140-tisíc obyvateľov. „Pre nás ide z pohľadu ANS o zásadnú 
otázku, pretože ten transformačný dopad bude sústredený 
pre všetky nemocnice na kategóriu jedna a dva. Tá kategória 
jedna má byť zmena účelu nemocnice na nejakú ďalšiu do-
liečovaciu zdravotnú starostlivosť. A v kategórii dva sa pred-
pokladá tá výkonnosť na úrovni všeobecnej nemocnice, kde 
sú definované kritériá. Tieto kritériá z pohľadu ANS sú nasta-
vené neprimerane vysoko. Napríklad ročný počet pôrodov 
osemsto, veľká časť našich členov má počty medzi šesťsto, 
sedemsto. Takto nastavené kritérium ako keby predpokla-
dalo, že sa zruší niekoľko desiatok pôrodníc na Slovensku, 
ale rovnaký pohľad máme aj na iné kritériá. Takisto sa v tých 
nemocniciach predpokladá razantné zníženie lôžok a mali by 
zostať iba akútne. Na nich by sa malo vykonať až pätnásťtisíc 
hospitalizácii. My si myslíme, že to nie je reálne,“ ozrejmil vi-
ceprezident ANS Jozef Mintál, ktorý je zároveň aj riaditeľom 
dolnokubínskej nemocnice. 

V top desiatke všeobecných nemocníc na Slovenku
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši 
Jégého sa v nezávislom hodnotení inštitútu pre ekonomic-
ké a sociálne reformy INEKO umiestnila v minulom roku na 
6. mieste v rámci celého Slovenska v kategórii všeobecných 

foto: redakcia

Pred niekoľkými dňami na verejnosť prenikli informácie o pripravovanej optima-
lizácii siete nemocníc z dielne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  
(MZ SR). Jedným z jej výsledkov by malo byť aj preradenie nemocnice v Dolnom 
Kubíne z regionálnej na najnižšiu, komunitnú úroveň.

Ministerstvo zdravotníctva vidí dolnoku-
bínsku nemocnicu na najnižšej úrovni
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nemocníc. V top desiatke bola aj predchádzajúce štyri roky. 
Podľa ukazovateľov kvality, skúseností, náročnosti diagnóz, 
spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti bola 
v roku 2020 najlepšou nemocnicou Žilinského samosprávne-
ho kraja. Vedenie nemocnice chce svoje ukazovatele obhá-
jiť aj pred ministerstvom. „Situáciu vnímame ako pomerne 
vážnu. Veľmi pozorne sledujeme vývoj v posledných dňoch. 
Sme toho názoru, že pokiaľ pôjde o rozhodovanie na zákla-
de stanovených kritérií ministerstva a bude sa rozhodovať na 
základe presných a overených dát týkajúcich sa výkonnosti 
nemocnice, jej personálneho obsadenia a materiálno-tech-
nického zabezpečenia i schopnosti poskytovať zdravotnú 
starostlivosť bez výrazného zadlžovania, tak v tomto prípa-
de nemocnica v Dolnom Kubíne patrí medzi dlhodobo naj-
lepšie všeobecné nemocnice na Slovensku a som si istý, že 
vo finálnom dokumente novej optimalizovanej siete by táto 
nemocnica nemala chýbať,“ dodal Jozef Mintál. Nemocnice 
sa zastalo aj vedenie mesta i okresného úradu. „Chceme na-
ozaj vidieť čísla, podľa ktorých sa vôbec niekto zamýšľa nad 
niečím, z nášho pohľadu takým absurdným. Chceme vidieť 
aj ekonomické ukazovatele, pretože ak sa bavíme o tom, že 
slovenské nemocnice sa nonstop zadlžujú a že od jedného 
oddlženia prechádzajú postupne k druhému, práve župné 
nemocnice sa správajú naozaj zodpovedne a nové dlhy vô-
bec netvoria. Dokonca práve naopak, postupne sa nám darí 
znižovať mieru zadlženosti v týchto nemocniciach a vyzerá, 
že vôbec nebude potrebná štátna pomoc s oddlžením práve 
v našich župných nemocniciach, čo sa nedá povedať o tých 
štátnych,“ zhodnotil primátor Dolného Kubína a poslanec za-
stupiteľstva ŽSK Ján Prílepok.

Ministerstvo chce reštart zdravotníctva
O stanovisko sme požiadali aj MZ SR, ktoré optimalizáciu sie-
te nemocníc pripravuje. Jeho prijatie je podmienkou čerpa-

nia historicky najväčších investičných prostriedkov, viac ako 
jednej miliardy eur. „Pre vedenie ministerstva zdravotníctva 
je pacient ústredným bodom snaženia o kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť. Reštart nášho zdravotníctva znamená, že sa 
dajú do pohybu reformy a investície. V organickom prepojení 
reforiem a investícií, ktoré obsahuje plán obnovy, je cesta ku 
kvalitnému a ekonomicky udržateľnému zdravotníctvu. Slo-
vensko sa bude musieť vysporiadať so starnutím populácie 
a jej vplyvom na potreby pacientov, oproti minulosti klesá 
dopyt po gynekologicko-pôrodníckych lôžkach v dôsledku 
poklesu pôrodnosti. Naopak dopyt po dlhodobých či geriat-
rických lôžkach bude rokmi narastať. Lepší manažment pa-
cienta, efektívnejšie využívanie nemocničných lôžok a peňa-
zí, ktoré budú fokusované do oblastí, kde sú najviac potrebné 
pre pacienta a zdravotníka na efektívnu a kvalitnú liečbu pre 
pacienta a adekvátne pracovné podmienky pre zdravotníkov. 
Reforma prinesie fakt, že lôžka, ktoré pred pandémiou zostá-
vali nevyužité, by sa transformovali v horizonte niekoľkých 
rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ lôžka,  
s tiež lepším manažmentom pacienta. Dlhodobo chorí pa-
cienti sú totiž  hospitalizovaní na akútnych lôžkach, ktoré 
však primárne slúžia pre akútne stavy. Navyše nemocnica 
nedokáže takýmto pacientom zabezpečiť zdravotnú sta-
rostlivosť na čas potrebný na zotavenie, pretože potrebuje 
uprednostniť akútnych pacientov. Na Slovensku by sa tak 
časť nevyužitých akútnych lôžok mala transformovať na lôž-
ka dlhodobej a následnej starostlivosti,“ zdôvodnila v tlačo-
vom stanovisku MZ SR hovorkyňa Zuzana Eliášová. Konkrét-
ny zoznam nemocníc a ich zaradenia by malo ministerstvo 
predstaviť v priebehu letných mesiacov. Jeho súčasťou bude 
podľa komunikačného odboru aj vysvetlenie o dostupnosti 
adresnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 

redakcia

V špeciálnom kamióne školili 
oravských doktorov

Doktori z ortopedicko-traumatologického oddelenia Dolnoo-
ravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého si vyskú-
šali najmodernejšie metódy kĺbových operácií na humánnych 
preparátoch. Praktické skúsenosti získali v tréningovom ka-
mióne so zabudovanou plne vybavenou operačnou stanicou.

I „Môžu trénovať tak isto, ako keby boli na operačnej sále. 
Zároveň si môžu tie techniky zdokonaliť bez toho, aby 

ohrozovali zdravie pacientov, čo je, samozrejme, prioritou. 
V rámci školenia riešime predovšetkým kĺby, hlavný tréning 
prebieha na kĺboch kolena a ramena,“ vysvetlil riaditeľ spo-
ločnosti Arthrex pre ČR a Slovensko Tomáš Mucha.

Na skutočné zákroky budú maximálne pripravení 
Najnovšie operačné techniky si najskôr lekári osvojujú  
v mobilných tréningových laboratóriách. Postup si skúšajú 
na humánnych preparátoch ešte predtým, ako sa dostanú  
k pacientovi. „Je to predpríprava pre skutočné operácie, kde 
si majú možnosť bez nejakej ujmy na zdraví vyskúšať ope-
račné techniky, a to bez rizika poškodenia nejakých štruktúr. 
Zároveň je to najlepšia možnosť, ktorá sa dá v súčasnej dobe 

využiť,“ povedal zástupca primára ortopedicko-traumatolo-
gického odd. DONsP v DK Tomáš Šagát.

Lekári pracovali s najmodernejšou technológiou
„Kamión je plne vybavený 4K riešením pre kompletnú ar-
troskopickú endoskopickú operatívu. Disponujeme najlep-
šou technológiou, ktorá je teraz na trhu. Myšlienka pochádza 
pôvodne z Ameriky, kde je takýchto kamiónov tridsať. Na 
Slovensko prišiel kamión tento rok po prvý raz a sme radi, že 
ho takto môžeme i v budúcnosti využívať, obzvlášť v situácii, 
keď sa cestovať mimo krajinu takmer nedá,“ doplnil Tomáš 
Mucha. V Európe je dohromady päť takýchto školiacich ka-
miónov. Oravskí lekári si v jednom z nich skúšali šetrné po-
stupy artroskopických operácií, ako sú stabilizácia ramena, 
ošetrenie chrupaviek či ďalšie zložitejšie zákroky. „Boli to 
nadstavbové operačné výkony, ako sú roztrhnutia rotátoro-
vých manžiet v kolene, plastické operácie skrížených väzov  
a podobne,“ dodal Tomáš Šagát.

Školenia v špeciálnych kamiónoch sa vykonávajú v rámci 
globálneho vzdelávania mladých lekárov. Výhody artrosko-
pických operácií kĺbov sú menšie zásahy do organizmu, oveľa 
kratšia rekonvalescencia a aj menšie riziká pre pacienta.

redakcia



www.dolnykubin.sk 6 – samospráva

I Hneď v úvode zasadnutia poslan-
ci opätovne rozhodovali o vstupe 

mesta Dolný Kubín do Únie miest Slo-
venska. Hoci ešte vo februári vstup 
zamietli, v júni návrh po dlhej diskusii 
napokon prešiel. Únia miest Sloven-
ska je dobrovoľné záujmové združenie 
miest založené v roku 1994 v Košiciach 
z iniciatívy Klubu primátorov miest Slo-
venskej republiky. Jej členskú základňu 
tvoria veľké a stredné mestá z rôznych 
regiónov Slovenska, aktuálne ich je 56. 
Každé mesto jej platí ročný členský prí-
spevok vo výške 13 centov na obyvate-
ľa. Viacerí poslanci upozornili na to, že 
mesto je členom viacerých organizácií 
a združení, do ktorých musí člensky 
prispievať a nie vždy sú výsledky vidi-
teľné a efektívne. Vedenie mesta preto 
plánuje pripraviť materiál, na základe 
ktorého by sa poslanci rozhodli, v kto-
rých združeniach by malo mať mesto 
svoje zastúpenie a naopak, v ktorých by 
sa malo členstva vzdať.

Budú sa uchádzať o prostriedky na 
revitalizáciu vnútrobloku
Mestskí poslanci ďalej schválili predlo-
ženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z integrovaného regionálne-
ho operačného programu za účelom 
revitalizácie vnútrobloku na sídlisku 

Brezovec a tiež jeho päťpercentné spo-
lufinancovanie. Ak bude mesto úspeš-
né, mohlo by získať na revitalizáciu 
verejnej plochy vnútrobloku vo výmere 
5 128 m2 takmer 95-tisíc eur. Na ploche, 
ktorá je zhora ohraničená ulicou Miero-
vou a zdola ulicou Odbojárov by chcelo 
mesto vysadiť listnaté stromy a kríky, 
revitalizovať trávnaté plochy, vymeniť 
zastaralé svietidlá a doplniť mestský 
mobiliár. Zaujímavosťou je aj vytvore-
nie hmyzieho domčeka a domčeka pre 
vtáky s 18-timi hniezdami pre belorítky. 

Kontrolór sa pozrel na výbory, dotá-
cie i nájom
V ďalších bodoch programu vystúpil 
hlavný kontrolór mesta Peter Florek 
so svojou správou o výsledku kontrol  
a pláne na ďalší polrok. Za posledné 
obdobie kontroloval použitie finanč-
ných prostriedkov na činnosť výborov, 
ďalej dve poskytnuté účelové dotácie 
a nakladanie s majetkom mesta v sú-
vislosti s ukončením nájmu na zimnom 
štadióne. Vo všetkých troch prípadoch 
našiel formálne pochybenia a navr-
hol opatrenia na odstránenie nedo-
statkov. V najbližšom polroku sa chce  
hlavný kontrolór zamerať napríklad aj 
na rekonštrukciu budovy židovskej sy-
nagógy. 

Pozemky s ihriskom chce mesto od-
kúpiť naspäť
Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo 
kúpu pozemkov a futbalového ihriska 
s umelou trávou pri Kolibe pod Kuzmí-
novom. Mesto by malo za pozemky  
o výmere viac ako 10 000 m2 v centre 
mesta zaplatiť viac ako 400-tisíc eur 
bez DPH, ktoré by mali zodpovedať 
sume, za ktoré ich mesto v minulosti 
predalo. Súčasťou futbalového ihriska 
s umelou trávou je aj vonkajšie osvet-
lenie, oplotenie, šatne, tribúna a ďalšie 
príslušenstvo. Mesto by malo za celú 
stavbu zaplatiť takmer 95-tisíc eur bez 
DPH. Podľa slov poslanca a futbalového 
trénera Pavla Baču by mali byť všetky 
športoviská pod správou mesta. Záro-
veň však dodal, že umelá tráva bude 
potrebovať výmenu. Tu by mohla po-
môcť dotácia od Slovenského futbalo-
vého zväzu, podmienkou však je, aby 
ihrisko vlastnilo mesto. Tejto téme sa 
budeme podrobne venovať v našom te-
levíznom spravodajstve.  

Vonkajší bazén AquaRelaxu chcú sta-
vať na etapy
Po správach o hospodárení štyroch 
mestských obchodných spoločností, 
vystúpil konateľ AQUA KUBÍN, s. r. o. 
Stanislav Vilček, aj s informáciou o sta-

foto: redakcia

Na poslednom predprázdninovom rokovaní mestského zastupiteľstva, vo štvrtok 24. júna,  
čakalo na poslancov 13 rokovacích bodov. Medzi nimi bolo aj niekoľko mimoriadne dôležitých  
a zaujímavých tém.

Mesto chce naspať odkúpiť pozemky 
a futbalové ihrisko s umelou trávou



www.tvdk.sk7 – samospráva

ve plánovanej výstavby vonkajšieho 
bazéna v areáli AquaRelaxu. Podľa jeho 
slov by mal byť projekt pre stavebné 
konanie sfinalizovaný do konca júna. 
Projektant na základe dohody a aktuál-
nej situácie projekt vypracoval tak, aby 
bol realizovateľný po dvoch etapách. 
V tej prvej by mal byť vybudovaný len 
vonkajší bazén bez zázemia. Podľa slov 
viacerých poslancov by práve vonkaj-
ší bazén mohol byť novým impulzom, 
ktorý by aquapark mohol po covide na-
štartovať a zatraktívniť. Poslanci budú 
o investícii rozhodovať pravdepodobne 
ešte v lete na mimoriadnom zasadnutí.

Novým VZN reagujú na povinné pred-
primárne vzdelávanie
V ďalšom bode programu schválili 
poslanci VZN o určení spádových ma-
terských škôl v meste Dolný Kubín. To 
súvisí s novelizáciou školského zákona, 
ktorý zavádza povinné predprimár-
ne vzdelávanie. Týka sa všetkých detí, 
ktoré najneskôr k 31. augustu 2021 do-
siahli vek 5 rokov. Povinnosťou zákon-
ných zástupcov detí bude zapísať tieto 

deti do škôlky. VZN o určení spádových 
materských škôl garantuje každému 
rodičovi predškoláka prijatie do škôlky 
a týka sa len detí v predškolskom veku. 
Ak je už dieťa prijaté do materskej školy 
v skoršom veku, riaditeľ ho nemôže vy-
lúčiť. Ak ale riaditeľ rozhoduje o prijatí 
dieťaťa do škôlky, musí uprednostniť 
predškoláka z vlastného spádu pred 
iným dieťaťom.

Jedáleň v MŠ Záskalická zmení úlohu
Ďalšie VZN, ktoré poslanci na júnovom 
rokovaní schválili, zrušilo školskú jedá-
leň ako súčasť Materskej školy Záska-
lická a zriadilo v nej výdajnú školskú 
jedáleň, ktorá by mala začať fungovať 
od septembra, ak to odobrí minister-
stvo školstva. Na rozdiel od súčasnosti 
v nej nebudú stravu variť, ale len vydá-
vať. Pre deti v jednotriednej škôlke na 
Záskalí bude variť jedáleň v materskej 
škole Námestie Slobody. Mesto by tak 
malo získať ročnú finančnú úsporu vo 
výške 18-tisíc eur, ktorú chce následne 
investovať do modernizácie škôlky na 
Záskalí. VZN je podľa slov vedenia mes-

ta snahou o zefektívnenie činnosti ma-
terskej školy. Pred niekoľkými mesiac-
mi dostali poslanci na stôl návrh na jej 
zrušenie, rozhodli však o jej zachovaní. 

Podporili rekonštrukciu organu aj 
Zmeškalovho domu
V závere rokovania schválili poslanci 
tretiu zmenu rozpočtu mesta v tomto 
roku. V nej sa okrem iného rozhodli pod-
poriť sumou 10-tisíc eur rekonštrukciu 
organu vo farskom katolíckom Kosto-
le sv. Kataríny Alexandrijskej a ďalších 
10-tisíc eur poskytli na rekonštrukciu 
Zmeškalovho domu, ktorý patrí dolno-
kubínskemu Cirkevnému zboru ECAV. 
Podľa slov vedenia mesta majú oba 
podporené projekty veľkú historickú  
a kultúrnospoločenskú hodnotu. 

Celý záznam, z takmer štvorhodinové-
ho rokovania mestského zastupiteľstva, 
si môžete pozrieť v našom archíve na in-
ternetovej stránke www.tvdk.sk alebo 
na stránke mesta www.dolnykubin.sk.

redakcia

Novému odbočova-
ciemu pruhu bráni 

stĺp, preložia ho
Neprehľadnú a komplikovanú križovatku 
pri obchodnom dome Tesco, ktorá spája 
ulicu Aleja Slobody, Československej ar-
mády a Nemocničnú, by mohli už v bu-
dúcom roku upraviť. Jedným z riešení by 
malo byť rozšírenie v podobe odbočova-
cieho pruhu, ktorý by dopravu v proble-
matickej lokalite usmernil a zrýchlil. 

I V ceste mu ale stojí stĺp elektrické-
ho vedenia. Ten by mali už čoskoro 

demontovať. „Projektová dokumen-
tácia bola finalizovaná v decembri 
roku 2017. Následne v roku 2018 bolo 
pripravené stavebné povolenie. Od-
vtedy prebiehajú intenzívne rokovania 
so Stredoslovenskou distribučnou, 
riešia sa zmluvné vzťahy. Podmienka  
z ich strany je, aby práce realizovala ich 
dcérska spoločnosť. Na základe týchto 
zložitých rokovaní prebieha prvá fáza 
preložky energetického bodu a prepo-
jenia elektrickej siete,“ vysvetlil Pavol 
Starek, vedúci odboru výstavby a život. 
prostredia MsÚ DK. „Celá akcia spočíva 
v tom, že postavíme nový stĺp, ktorý už 

bude mimo plánovanej trasy odbočo-
vacieho pruhu a pôvodný stĺp odstrá-
nime. Vedenie, ktoré tam teraz existuje, 
sa na jednej strane zakope do zeme, to 
znamená, že pôjde káblom popod zem 
cez cestu a takisto aj na druhej strane sa 
pôvodné holé vodiče vymenia za izolo-
vaný kábel. Aktuálne sme postavili nový 
stĺp, všetko sa pripraví a až keď mesto 
skolauduje túto novú stavbu, tak až po-
tom sa to vedenie prepne na ten nový 
stĺp,“ doplnil Miroslav Gejdoš, hovorca 
Stredoslovenskej distribučnej, a. s.

DK chce križovatku riešiť po etapách
Pôvodný projekt riešenia križovatky  
z roku 2017 počítal s celkovými náklad-
mi vo výške 350-tisíc eur. Mesto sa však 
kvôli množstvu komplikácií napokon 
rozhodlo riešiť dopravnú situáciu po 
etapách. Prvou je práve prekládka stĺ-
pu elektrického vedenia a predpríprava 
na vytvorenie nového odbočovacieho 
pruhu. Na stavebné práce súvisiace  
s rozšírením križovatky mesto pripra-
vuje verejné obstarávanie. „Ešte sa ne-
pristúpilo k verejnému obstarávaniu 
generálneho dodávateľa stavby a reali-
zuje sa len prvá etapa, ktorá si vyžiadala 
predpokladanú hodnotu 87-tisíc eur,“ 
uviedol Pavol Starek. „Keďže preložku 
vyvolalo mesto, muselo si celú túto ak-

ciu pripraviť a aj financovať. Naša spo-
ločnosť v tomto prípade funguje len ako 
dozorný orgán, ktorý určuje podmienky 
tak, aby bolo všetko po správnosti a aby 
nám to aj ďalej vyhovovalo v rámci na-
šej distribučnej sústavy,“ dodal M. Gej-
doš. Mesto by chcelo vyriešiť elektrickú 
časť križovatky do konca tohto roka.

Odstávky elektriny v tejto lokalite súvi-
siace s prekládkou vedenia budú mini-
málne. Mesto ich obyvateľom oznámi  
v predstihu. „Momentálne ide elektri-
na ešte stále tou pôvodnou trasou a až 
vtedy, keď sa bude vedenie prepínať na 
nový stĺp, tak až vtedy dôjde k nejaké-
mu obmedzeniu, ale nemalo by to byť 
nič výrazné, dá sa to spraviť v priebehu 
niekoľkých hodín, ale ten termín ešte 
teraz nevieme,“ objasnil M. Gejdoš.

text a foto: redakcia
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I Produktivita jednej kosačky sa dá porovnať napríklad  
s 10-timi až 15-timi pracovníkmi, ktorí používajú krovino-

rezy. Navyše, je určená aj do ťažko dostupného a členitého 
terénu. „Jej kúpu sme zvažovali už dlhšie obdobie, pretože  
v meste máme veľké množstvo plôch, ktoré sú naozaj členité 
a bežnou technikou je ich problematické kosiť. Kosačka je ur-
čená do členitého a hlavne svahovitého prostredia, budeme 
ju preto prioritne využívať na tieto plochy. Samozrejme sa na-
ďalej nevyhneme ani ručnej práci s krovinorezom,“ vysvetlil 
konateľ Technických služieb, s. r. o. Pavol Heško. „Diaľkovo 
ovládaná kosačka má motor s elektronickým vstrekovaním. 
Šírka jej záberu je 123 centimetrov, rýchlosť mulčovania je 
až do 8 kilometrov za hodinu. Práca s ňou je veľmi pohodlná  
a jednoduchá, pretože pracujeme cez diaľkové ovládanie 
a pohyb zabezpečujeme dvomi joystickmi. Dnes napríklad 
svieti slnko, obsluha môže stáť v chládku a zároveň kosiť oko-
lie. Stroj však dokáže pracovať aj za dažďa,“ ozrejmil Ladislav 
Javorský, manažér predaja kosačiek Spider.

Odletujúce skalky autá neohrozia
Kosačka je zabezpečená ochranným krytom zo zliatiny hli-
níka proti odletovaniu akýchkoľvek predmetov z priestoru 
nožov, aby sa tak zabránilo zraneniu či poškodeniu zaparko-
vaných automobilov. Kosačka dokáže mulčovať okrem trávy 
aj náletové dreviny do hrúbky takmer štyroch centimetrov. 
„Tento stroj používajú aj firmy, ktoré sa profesionálne živia 
kosením. Kosačka dokáže pracovať aj na dve smeny. Okrem 
toho, že je potrebné do nej naliať benzín, je limitujúcim fakto-
rom aj baterka. Tá vydrží osem hodín, ku každému stroju ich 
však dávame dve. Čiže môžeme kosiť aj 16 hodín denne. Na-
priek tomu, že má kosačka veľké rozmery, pôdorys je 1,4 na 

1,6 metra a výšku 90 centimetrov, dokážeme sa s ňou obkrú-
tiť okolo stromov alebo stĺpov a pokosiť a pomulčovať tú trá-
vu naozaj veľmi blízko pri nich,“ objasnil Ladislav Javorský.

Strmé svahy zvládne vďaka navijaku
Tam, kde kosačka sama nevylezie, pomôže vlastný navijak. 
Vďaka nemu sa dostane aj do strmých, 60-stupňových sva-
hov. Pracovníci technických služieb absolvovali špeciálne 
školenie. Trénovať s diaľkovo ovládanou kosačkou museli aj 
niekoľko dní. „Dnes máme školenie pracovníkov, čo sa týka 
obsluhy. Je to pomerne komplikované a drahé zariadenie, 
musíme byť preto dobre pripravení,“ doplnil Pavol Heško. 
„Za dva - tri dni kosenia to už majú tí páni v rukách natoľko, 
že vedia s tým pracovať rovnako precízne ako ja. Každá ďal-
šia hodina navyše je dobrá, za pár dní sú pracovníci dokonale 
vytrénovaní,“ dodal Ladislav Javorský. 

Kúpili predvádzacie zariadenie za takmer 18-tisíc eur
Český výrobca predáva diaľkovo ovládané kosačky po celom 
svete. Kosia nimi už vo viac ako 50-tich krajinách. Na Sloven-
sku ich používajú napríklad v Bratislave, v Košiciach, v Tren-
číne, v Martine, v Kláštore pod Znievom či v Spišskej Novej 
Vsi. Dolnokubínske technické služby zakúpili predvádzacie 
zariadenie so zľavou takmer 10-tisíc eur. Cena úplne nového 
stroja v tejto výbave je 27-tisíc eur. 

redakcia

foto: redakcia

Do vozového parku Technických služieb, s. r. o. v Dolnom Kubíne pribudla minulý 
týždeň diaľkovo ovládaná kosačka. Tá so svojimi štyrmi nožmi dokáže nielen kva-
litne kosiť, ale aj mulčovať. Vďaka tomu dostáva trávnik potrebné živiny a pokose-
nú trávu nemusia technické služby zbierať a prevážať. 

Technické služby majú  
diaľkovo ovládanú kosačku

Naskenujte QR kód a pozrite si  
diaľkovo ovládanú kosačku  

priamo v teréne.
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Podpredseda NR SR mal  
pracovnú cestu v D. Kubíne

V pondelok 24. mája Dolný Kubín navštívil podpredseda 
NR SR Gábor Grendel. V rámci svojej pracovnej cesty diskutoval 
s prednostom okresného úradu a navštívil tiež okresné riaditeľ-
stvá policajného i hasičského zboru. S primátorom mesta ro-
zoberali aktuálne otázky týkajúce sa rýchlostnej cesty, zákona  
o verejnom obstarávaní a tiež stavebného zákona.

I „Samosprávu trápi zákon o verejnom obstarávaní, pričom 
zákon sa má otvoriť a zmeniť ešte v tomto roku. Zmena by 

mala byť na jednej strane taká, aby zachovala transparent-
nosť vo verejnom obstarávaní, no na druhej strane je dôleži-
té, aby zákon nekládol zbytočné byrokratické prekážky a aby 
dostatočne chránil verejný záujem pred špekulantmi. Nájsť 
rovnováhu medzi týmito záujmami je niekedy zložité, ale 
budeme sa o to snažiť,“ prisľúbil podpredseda NR SR Gábor 
Grendel.

Hasiči ho požiadali o finančný príspevok
Podpredseda národnej rady sa prešiel aj priestormi hasič-
skej stanice, ktorej rekonštrukcia sa už blíži ku koncu. Úprava 
vonkajších priestorov si však podľa stavbyvedúceho vyžadu-
je ďalšie financie, riaditeľstvo hasičského zboru preto Gábora 
Grendela požiadalo o pomoc. „Od stavbyvedúceho sme sa 
dozvedeli, že im ešte chýbajú finančné prostriedky, aby bola 
už celkom kompletne vyasfaltovaná plocha pri hasičskej sta-
nici. Stále to nie je naplánované na úplne celé asfaltovanie, 
no predniesli sme mu požiadavku, či by bolo možné získať 
ešte nejaké financie. Podľa vyjadrenia stavbyvedúceho je po-
trebných 20-tisíc eur,“ vysvetlila vedúca prevádzkovo-tech-
nického oddelenia OR HaZZ DK  Katarína Zápotočná.

Navštívil aj stanice dobrovoľných hasičov
Práca dobrovoľných hasičských zborov je podľa Gábora Gren-
dela nezastupiteľná a od príslušníkov chcel čerpať podnety 
na zlepšovanie ich fungovania. „Poukazovali sme mu, čo tam 
máme a akou technikou disponujeme, pán Grendel chcel vi-
dieť aj spoločenské priestory. Bol rád, že to tu funguje a že sa 
zapája aj mládež. Možno nám aj pomôže, ak to v budúcnosti 
budeme potrebovať. Požiarna zbrojnica má skvelé technic-
ké vybavenie, no ešte by to chcelo dotiahnuť spoločenské 
priestory, chceli by sme aj nové sociálne zariadenia,“ ozrejmil 
Jaroslav Kaprálik z Dobrovoľného hasičského zboru Záskalie.

Bol aj v Orav. knižnici, galérii či na židovskom cintoríne
Podpredseda národnej rady počas výjazdu absolvoval aj náv-
števu Oravskej galérie a Oravskej knižnice A. Habovštiaka. 
Pre knižnicu Gábor Grendel načítal dve poviedky svojho 
otca Lajosa Grendela – predstaviteľa maďarskej literatúry 
na Slovensku a držiteľa ceny Krištáľové krídlo za rok 1998  
v kategórii publicistika a literatúra. Súčasťou jeho programu 
v Dolnom Kubíne bola aj návšteva židovského cintorína, kde 
ho zaujímala rekonštrukcia pietneho miesta. 

redakcia

Denné centrum je už otvorené 
aj so skrášlenou záhradou

Denné centrum v Dolnom Kubíne je otvorené už od konca 
mája, no podľa nariadení sa tam zatiaľ naraz môžu stretávať 
iba menšie skupiny. Vďaka úspešnému projektu Oáza pokoja 
sa podarilo skrášliť záhradu, kde sa seniori radi socializujú.  
S úpravami interiéru pomáhali aj deviataci zo Základnej školy 
Petra Škrabáka. 

I „V apríli mesto napísalo projekt pre seniorov nad 65 ro-
kov od spoločnosti Henkel a podarilo sa tak získať sumu 

700 eur. Rozmýšľali sme, ako skrášlime našu komunitnú zá-
hradu, preto sme zakúpili vyvýšené záhony, sadeničky, do-
konca Záhradníctvo Vaňo nám darovalo aj letničky, aby naše 
denné centrum ešte viac rozkvitlo,“ povedala sociálna pra-
covníčka Zuzana Haláková. 

Seniori sa budú starať o zeleninu a kvety
V prvej etape projektu prešlo úpravou celé vonkajšie okolie, 
zhodil sa altánok a vypratalo sa staré drevo. Do štyroch vy-
výšených záhonov študenti zasadili zeleninu, ovocné kríky, 
bylinky či trvalky. „Zbierali sme konáre, ktoré sme potom dá-
vali na dno debien, následne sme použili hlinu a kom post, 

do čoho sme potom vysadili čučoriedky, paradajky, tekvi-
ce, či muškáty. Dúfame, že seniorov potešíme, keďže oni už 
vládzu robiť takéto práce čoraz menej,“ ozrejmila žiačka ZŠ 
P. Škrabáka Ema Vrábľová. Seniori nemohli kvôli opatreniam 
navštevovať denné centrum dlhé mesiace, čo malo na nich 
negatívny vplyv. Po uvoľnení opatrení sa môžu stretávať vo 
vynovenej ekozáhrade, ktorá má byť oázou pokoja pre du-
ševnú a duchovnú relaxáciu všetkých návštevníkov. „Klienti 
majú tiež možnosť byť vo vnútri, kde sú rôzne tvorivé dielne, 
malá telocvičňa a posilňovacie stroje, tie môžu využiť na na-
bratie sily a pohody po koronovej situácii. Okrem toho je tu 
aj kartársky krúžok či pingpongový stôl,“ ozrejmila Haláková. 

Dvere denného centra sú otvorené pre každého
Do denného centra sa zapisovať netreba, podmienkou je trva-
lý pobyt v Dolnom Kubíne. „Máme klientov, ktorí dovŕšili vek 
60 rokov, sú tu aj zdravotne ťažko postihnuté osoby, seniori 
s vnukmi a vnučkami, ale aj matky s deťmi. Denné centrum 
podporuje mesto Dolný Kubín, nakoľko je aj jeho zriaďova-
teľom, radi privítame každého,“ dodala Haláková. Druhou 
etapou projektu Oáza pokoja bude prednáška o bylinkách  
v spolupráci s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka. V posled-
nej fáze by chceli seniorov zapojiť do tvorivej dielne, v ktorej 
by vyrábali vtáčie búdky. 

redakcia
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I Výstava Duchovia času s podtitulom 
Medzi maľbou a kresbou 1984 – 2021 

približuje autora z nového uhla pohľa-
du a ukazuje jeho premeny prístupov 
ku kresbe a maľbe, ich vzťahy od začiat-
kov tvorby až po súčasnosť. „Máme tu 
všetko. Tesné roky po skončení školy, 
divoké osemdesiate roky, ako sa vyvíjal 
život aj výtvarné smerovanie Laca Te-
rena. Takže do začiatku augusta ponú-
kame návštevníkom skvelú príležitosť 
vidieť diela, ktoré nie sú bežne vysta-
vované, pretože je to úzka špecializácia 
na kresbu,“ objasnila historička umenia 
Oravskej galérie Eva Ľuptáková.

Hlavnou nositeľkou príbehu je kresba
Podľa slov kurátorky výstavy Kataríny 
Bajcurovej sú obraz a príbeh, maľova-
nie a kreslenie pre Laca Terena dvomi 
neoddeliteľnými stránkami jeho tvorby, 
v ktorej najradšej zo všetkého rozprá-
va a zviditeľňuje príbehy. Kresba je tak 
hlavnou nositeľkou príbehu, pretože 
príbeh v obraze je, podľa slov Laca Te-
rena, to hlavné, o čo mu ide. Jeho ob-
razy vznikajú, tak ako kedysi, z obrazov.  
„V predchádzajúcom roku mal Teren  
grandtour v Slovenskej národnej galé-
rii, v Danubiane, vo Východoslovenskej 
galérii v Košiciach a štvrtá výstava je 
práve u nás v Oravskej galérii. Je konci-
povaná naozaj veľmi dobre a precízne. 

Je zložená z autorových diel, zo zápo-
žičky z Považskej galérie umenia zo Žili-
ny a samozrejme z našich akvizícií. Sme  
aj tak trochu domovskou galériou Laca 
Terena,“ skonštatovala E. Ľuptáková.

Jedna váza odkazuje na druhú
Malá výstavná sieň v Oravskej galérii 
patrí dielam vizuálneho umelca a me-
dzinárodne rešpektovaného sklárskeho 
dizajnéra Patrika Illa. Ten spolupracoval 
a spolupracuje s významnými sklárňa-
mi na Slovensku, v Čechách a v Poľsku. 
Od roku 2008 je externým hlavným 
dizajnérom slovenskej sklárne Rona. 
Diela Patrika Illa majú široký záber, od 
úžitkového priemyselne vyrábaného 
skla, až ku konceptuálnym experimen-
tom. Práve tie tvoria výstavu s názvom 
Vy-zamazávanie. „Je to taká moja voľ-
nejšia tvorba. Ako dizajnér sa venujem 
predovšetkým priemyselnému dizajnu. 
Navrhujem produkty, ktoré vyrábajú 
sklárne, či už pre ručnú alebo strojovú 
výrobu. Na výstave sú skôr experimen-
tálne projekty. Nejde o to, aby sa vyrá-
bali a predávali, ale skôr sú to také ide-
ovo-technologické koncepty. Základná 
idea bola tá, že tu vystavím série alebo 
línie objektov, ktoré navzájom komuni-
kujú a vypovedávajú celú tú ideu, kde 
jedna váza odkazuje na druhú,“ vysvet-
lil autor výstavy Patrik Illo.

Inštalácia bez jediného klinca
S architektúrou výstavy pomohol Pat-
rikovi Illovi brat Michal. Je minimalis-
tická a vzdušná, na jej výrobu nepou-
žili ani jediný klinec. Získala aj grant  
z Fondu na podporu umenia. „Samot-
né inštalovanie výstavy je z môjho po-
hľadu kreatívny proces, ktorý ma tiež 
veľmi baví. Sú to základné geometrické 
tvary, ktoré sú navzájom previazané  
a vytvárajú veľmi čistú líniu. Voči ex-
presívnejšiemu vizuálu skla dávajú ce-
lému dojmu určitý rytmus a poriadok. 
Celá výstava je naozaj o takom tichu, 
kde témy veľmi jemne vznikajú a veľmi 
jemne zanikajú,“ ozrejmil Patrik Illo. 
Umelecké a dizajnérske diela Patrika 
Illa sú zastúpené vo významných galé-
riách a súkromných zbierkach v Európe  
a USA. Dizajn, ktorý navrhol, je súčasťou 
tisícok domácností po celom svete. Vy-
stavoval na viac ako 40-tich samostat-
ných a 150-tich skupinových výstavách. 
Je tiež nositeľom významných ocenení 
za dizajn a vizuálne umenie. V Oravskej 
galérii budú jeho diela vystavené do  
1. augusta.

redakcia

foto: redakcia

Oravská galéria v Dolnom Kubíne pozýva v týchto dňoch do svojich výstavných priestorov zhliad-
nuť dve nové expozície. Veľkú výstavnú sieň zdobia od 27. mája diela maliara, sochára, grafika  
a kresliara Laca Terena. 

Laco Teren a Patrik Illo  
vystavujú v Oravskej galérii

Pozrite sa na nové  
expozície v reportáži TVDK.
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Slanický ostrov 
umenia je otvorený 

pre verejnosť
Piateho mája otvorili na Slanickom 
ostrove už 48. letnú turistickú sezónu. Or. 
galéria ponúka vyhliadkovú plavbu po 
Oravskej priehrade spojenú s prehliad-
kou expozícií ľudového umenia. Loď s ka-
pacitou 90 miest premáva päťkrát denne 
z prístavu číslo dva v Slanickej Osade. 

I „Ostrov je prekrásny a je tam naozaj 
čo vidieť. Nachádza sa tam expozícia 

ľudového umenia od roku 1500 po sú-
časnosť, expozícia kamenárskej tvorby, 
stála expozícia zatopených obcí s foto-
grafiami a popisom. Na ostrove je taký 
pokoj, aký nikde inde človek nenájde. 
Aj cesta je veľmi zaujímavá a atraktívna, 
trvá jeden a pol hodiny a prehliadka na 
ostrove štyridsať minút,“ ozrejmil kapi-
tán lode Stanislav Bodorík.

V rámci MDD mali 29. a 30. mája deti 
do 15 rokov vyhliadkovú plavbu a pre-
hliadku expozícií zadarmo. Letná turis-
tická sezóna na Slanickom ostrove po-
trvá do 30. septembra.

redakcia

Výstava ku Dňu  
krivých zrkadiel 
búra predsudky

V galérii za oknom mestského kultúrne-
ho strediska je nová výstava s názvom 
Nastavené zrkadlo. Spolupracovali na 
nej žiaci špeciálnej základnej školy, vý-
tvarníci zo ZUŠ Ivana Ballu z Oravského 
Podzámku, Združenie na pomoc ľuďom  
s mentálnym postihnutím v DK  a mest-
ské kultúrne stredisko. 

I „Dvanásty jún je Dňom krivých zrka-
diel. My sme pri tejto príležitosti pri-

pravili pre verejnosť výstavu, ktorá pre-
bieha v rámci celoslovenskej kampane. 
Je to deň, ktorý je zameraný na podpo-
ru ľudí s mentálnym postihnutím. Cie-
ľom výstavy je upozorniť ľudí na to, ako 
sa máme pozerať jeden na druhého, že 
je dôležité, aby sme sa na seba pozerali 
nie očami, ale srdcom,“ vysvetlila zá-
stupkyňa riaditeľky Špeciálnej základ-
nej školy v DK Martina Gogoláková.

Chcú zotierať rozdiely medzi ľuďmi
„Na obrázkoch je vždy polovička tváre 
fotografia a to je realita, ktorú vidíme. 
Dokreslené je to, čo cítime, alebo by 

Žilinská župa po 
desiatykrát ocenila 

osobnosti kraja
Laureáti najvyšších krajských ocenení 
za rok 2020 si v sobotu 19. júna v Sloven-
skom komornom divadle v Martine pre-
vzali Cenu a Pamätnú plaketu Žilinského 
samosprávneho kraja. Už desiaty ročník 
slávnostného ceremoniálu sa mal pô-
vodne uskutočniť tradične v závere roka 
2020, avšak pre prísne protipandemické 
opatrenia bol niekoľkokrát odložený. 

I Cenu a Pamätnú plaketu Žilinského 
samosprávneho kraja každoročne 

udeľuje krajská samospráva nomino-
vaným výnimočným osobnostiam z ob-
lasti kultúry, športu, vedy či občianskej 
sféry, ktorí svojou prácou ovplyvnili ži-
voty ľudí vo svojom okolí, alebo ktorí sa 
zaslúžili o reprezentovanie kraja doma 
či v zahraničí. Nominácie posiela verej-
nosť, poslanci, ale i združenia a inštitú-
cie. Porota v minulom roku zvažovala 

28 podaných nominácií, jej výber lau-
reátov schválilo i krajské zastupiteľstvo. 
Cenu ŽSK za rok 2020 získal Rudolf Ge-
rát, ktorý svoj život zasvätil budovaniu 
a rozvoju kultúry na Kysuciach a stál 
pri založení Kysuckej knižnice v Čadci. 
Ďalší ocenený, významný tanečný cho-
reograf a folklorista Vojtech Littva, má 
za sebou úspešnú kariéru korunovanú 
mnohými významnými úspechmi na 
medzinárodnej scéne. Trojicu držiteľov 
Ceny ŽSK uzatvára lekár a onkologický 
chirurg Jaroslav Lúčan, ktorý je sloven-
ským priekopníkom liečebných postu-
pov pre pacientov so stómiou.

Ocenenie pre Oravu získal M. Macek
Pamätnú plaketu si odniesli propagátor 
kultúry a ochrany pamiatok Marek Ada-
mov, maliar a grafik Hieroným Balko, 
uznávaná etnografka a muzeologička 
Zora Mintalová Zubercová, zakladateľ 
Záchrannej stanice pre zranené živočí-
chy v Zázrivej Metod Macek a dlhoročný 
bojovník za uchovanie pietnych miest 
oboch svetových vojen Juraj Drotár. 
Žilinský kraj si in memoriam uctil aj pa-

miatku učiteľa Jaroslava Budza, ktorý 
tragicky zahynul pri záchrane ľudských 
životov počas minuloročného útoku na 
vrútockú školu.

Žilinský kraj bude organizovať podu-
jatie aj v roku 2021. Opätovne preto 
vyzýva širokú verejnosť, aby zasielala 
nominácie na najvyššie ocenenie kraja. 
Sprostredkovať informácie o výnimoč-
nom človeku zo svojho okolia je mož-
né do 31. augusta 2021, presný postup 
je zverejnený na krajskom web sídle: 
www.zilinskazupa.sk.

tlačová správa ŽSK; foto: ŽSK
redakčne upravené

sme chceli vidieť. Keď pozeráme len 
očami, tak medzi ľuďmi vidíme rozdiely. 
Jeden má inú farbu pleti, jeden je tuč-
nejší, jeden je šikovnejší, iný nešikov-
nejší. Ale keď pozeráme na ľudí srdcom, 
tak vtedy by sa tie rozdiely mali zotie-
rať, alebo by mali byť minimálne,“ do-
plnila  Janka Tarabová z propagačného 
oddelenia MsKS. 

Poslaním Dňa krivých zrkadiel je od-
búravať predsudky verejnosti voči 
ľuďom s telesným alebo mentálnym 
postihnutím, zvyšovať vzájomnú tole-
rantnosť a poukázať na to, že iný nezna-
mená zlý.

 redakcia; foto: redakcia

Časť z výstavy môžete vidieť 
vo videu.
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I „Siedmeho júna o 14. hodine bola sprejazdnená cesta cez 
Skalku, ktorá spája Bziny s Dolným Kubínom. Môžu tadiaľ 

prechádzať všetky autá, no išlo nám v prvom rade o to, aby 
sa cez úsek  dostali záchranné zložky. Zhotoviteľ robil všetko 
pre to, aby to bolo otvorené pre všetky dopravné prostriedky, 
takže cez cestu funguje už aj autobusová doprava,“  povedala 
starostka Bzín Miriam Mokošová. 

Približný termín dokončenia bol 30. jún, stihli to skôr
„Sanácia skalného brala v obci Bziny trvala neuveriteľných 
dvadsaťtri rokov. Poďakovanie patrí vedeniu župy a všetkým 
päťdesiatim siedmim poslancom, ktorí odsúhlasili finančné 
zdroje na sanáciu. Poďakovať musíme aj Správe ciest ŽSK  
a aj zhotoviteľovi – správe ciest za zastrešenie celého pro-
jektu po technickej stránke a zhotoviteľovi za dodržanie ter-
mínu, ktorý dokázal skrátiť ešte o tri týždne,“ ozrejmil pod-
predseda ŽSK Igor Janckulík. Pod úplnou uzávierkou sa robili 
iba nevyhnutné práce, čo zabezpečilo skrátenie z pôvodných 
13 týždňov na 11. Obec Bziny vyhlásila 13. marca po zosuve 
brala mimoriadnu situáciu. Uzávierka úseku skomplikovala 
život občanom aj firmám, vodiči museli využívať 30-minúto-
vú obchádzku. „To, čo dokázali zhotovitelia za tak krátky čas 
urobiť, si ľudia ani neuvedomujú. Vzhľadom na  klimatické 
podmienky, v akých museli celý máj pracovať, to bol veľmi 
obdivuhodný výkon. Z pohľadu okresného úradu sme sa 
snažili pani starostke Bzín čo najviac pomôcť, či už metodic-
ky, alebo aj nejakými konkrétnymi krokmi, či vypracovaním 
nejakého plánu jednotlivých hlásení,“ vysvetlil prednosta 
Okresného úradu DK Pavol Ľorko. „Tak, ako sme na začiat-
ku boli skeptickí, tak nakoniec sme vo finále všetci spokojní, 
lebo zhotoviteľ aj dodávateľ urobili maximum a brali do úva-
hy situáciu, ktorú sme v obci mali. Otvorilo sa to síce v pred-

stihu, ale momentálne ešte prebiehajú dokončovacie práce, 
tak by som chcela vodičov upozorniť na to, že stále sú tam 
ešte pracovníci, ktorí robia to, čo ešte potrebujú dokončiť, tak 
nech dávajú pozor a rešpektujú dopravné značenie, ktoré je  
v tejto lokalite,“ doplnila starostka Bzín.

Pri sanácii sa použilo viac materiálu, ako bolo v pláne
Na úseku sa ešte budú realizovať násypy krajníc, namaľuje sa 
vodorovné dopravné značenie a k ceste sa umiestni aj zber-
ný rigol na vodu. V rámci prác bol celý svah odlesnený, ručne 
začistený a uvoľnené horniny sa orámovali. Z brala sa vyťaži-
lo takmer 1500 ton materiálu. „Cena diela je štyristotridsať-
deväť tisíc eur s DPH aj s prácami naviac. Naviac práce boli 
spôsobené zrútením časti skalného masívu, kde mala byť 
kotvená dynamická bariéra, takže bariéra musela byť po-
sunutá vyššie. Takže sa minulo viac siete, zemných klincov  
a viac odťaženej horniny, ako sa predpokladalo. Navŕtaných 
bolo cez dvesto zemných klincov, to je cez pol kilometra vrtu. 
Zasieťovalo sa tisícsedemsto metrov štvorcových brala, polo-
žila sa nová asfaltová vrstva rozšírená zo štyroch metrov na 
päť a pol metra,“ ozrejmil Igor Janckulík.

Záchranári nemuseli zasahovať
Bziny kvôli sanácii brala fungovali takmer tri mesiace v nú-
dzovom režime. Sťažený prístup tam mali aj záchranárske 
vozidlá, v obci preto vytvorili špeciálne tímy zdravotníkov  
a zapožičali si aj externý defibrilátor. No počas uzávierky 
cesty nedošlo k život ohrozujúcej situácii. Teraz obec ešte 
čaká oprava pešej lávky cez rieku, ktorá dostala zabrať, kým 
bola cesta uzavretá. „Tým, že niektorí nerešpektovali do-
pravné značky, že tá lavica slúži len pre peších a bicyklisti  
i motorkári si majú dopravný prostriedok tadiaľ pretlačiť  

foto: redakcia

Cesta medzi D. Kubínom a obcou Bziny bola uzavretá 14. marca po tom, čo sa na 
vozovku zosunula časť brala. Nestabilný svah, ktorý dlhé roky trápil občanov, už 
zabezpečili a úsek je znovu prejazdný. Cestu v problematickej časti rozšírili a pre-
mávku, vzhľadom na dokončovacie práce, spustili zatiaľ s čiastočnou uzávierkou. 

Nestabilné bralo zabezpečili, 
cesta je znovu prejazdná

14 – spoločnosť
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a nie sa voziť, lavicu nám dosť poškodili. Musíme teraz opäť 
vynaložiť prostriedky na to, aby sme ju dali do poriadku, aby 
bola bezpečná. Plánujeme začať čo najskôr, vymeníme páso-
viny, dáme tam nové skrutky, materiál už máme nakúpený,“ 
dodala Miriam Mokošová.

Na prístupovej ceste do obce Bziny v smere z Dolného Kubí-
na sú sprejazdnené oba jazdné pruhy. Bezpečnostné prvky 
na úseku majú v budúcnosti zabrániť tomu, aby sa situácia  
z marca zopakovala. Všetky práce by mali byť ukončené v ho-
rizonte niekoľkých týždňov.

redakcia

Ocenili viacnásobných  
darcov krvi z Oravy

Darovanie krvi patrí medzi najšľachetnejšie činy, vďaka ktorým 
sa zachraňujú ľudské životy. Viacnásobných darcov ocenil aj 
miestny územný spolok Červeného kríža (SČK ÚzS) Orava DK 
a pri príležitosti Svetového dňa darovania krvi dostali plakety 
doktora Jána Janského a medaily doktora Kňazovického.

I „Máme dvadsaťpäť zlatých darcov, odovzdali sme aj šesť 
diamantových plakiet MUDr. Jána Janského. Štyrom dar-

com sme dali najvyššie ocenenie po sto odberoch u mužov  
a sedemdesiat u žien – medailu doktora Kňazovického,“ 
ozrejmila riaditeľka SČK ÚzS Orava DK Zuzana Kršková.

Darcovstvo u nás pandémia vo veľkej miere neovplyvnila
Darcovstvo je dôležité aj počas koronavírusu, lebo pacienti 
krv potrebujú kontinuálne. Aj keď boli dlhšiu dobu obme-
dzené mnohé zdravotnícke úkony, darcov krvi v oravskom 
regióne bolo dostatok. „Keď sme porovnávali počet darcov 
krvi za minulý rok s rokom 2019, tak sme nebadali nejaký veľ-
ký úbytok. Naši ľudia, darcovia na Orave, sú veľmi statoční  
a nebojácni a boli ochotní darovať krv aj počas doby covidu,“ 
povedala Zuzana Kršková. „Sme radi, že aj počas tejto ťažkej 
doby, ktorú sme prežívali a ktorú asi ešte prežívať budeme, 
sa našlo veľa darcov. Sme milo prekvapení, že oceňujeme až  
v takom veľkom počte tých, ktorí túto tekutinu darovali nie-
koľko desiatok ráz. Ďakujem všetkým, ktorí myslia viac na 
iných ako na seba,“ doplnil prednosta Okresného úradu DK 
Pavol Ľorko. Plakety a medaily za darcovstvo krvi sú vyslove-
ne morálnymi oceneniami, pričom darovanie krvných došti-
čiek sa darcom počíta až za dva odbery krvi.

Musíme byť zdraví, aby sme mohli darovať krv
Človek dokáže jedným darovaním zachrániť až troch ľudí, 
pričom odber trvá iba 7 minút. Počas pandémie sa však aj 
usmernenia pre darcov krvi sprísnili. „V tejto dobe treba, sa-
mozrejme, zvážiť, či sme po očkovaní, po prekonaní choroby 
alebo či sme sa vrátili zo zahraničia. Zdravotný stav darcu 
musí byť výborný. Krv je dodnes nenahraditeľná, nedá sa syn-
teticky vyrobiť a život človeka v ohrození záleží len na tom, 
či je ten druhý ochotný svoju krv darovať, pomôcť v ťažkých 
životných situáciách či pri operáciách. Ak chceme zachraňo-
vať a skvalitňovať ľudské životy, sme odkázaní iba na týchto 
našich bezpríspevkových darcov krvi,“ dodala Kršková.

Darovať krv je možné v odberových centrách  hematologic-
ko-transfúziologických  oddelení v nemocniciach alebo na 
pracoviskách Národnej transfúznej služby SR. Svoje výjazdy 
mávajú aj mobilné odberové jednotky.

text a foto: redakcia

Pomohli sociálne odkázaným
V čase koronakrízy sa miestne spoločnosti Intersport a Klauke 
rozhodli pomôcť sociálne odkázaným. Majitelia Intersportu 
Dolný Kubín, pán Sklárčik s manželkou, darovali Zariadeniu 
pre seniorov a DSS na Brezovci moderný rotoped. 

I Klienti zariadenia ho využijú v rámci rehabilitácie a pohy-
bových aktivít, ktoré mávajú pravidelne. „Ľudia z domo-

vov dôchodcov nemali možnosť pohybovať sa vonku, tak 
sme riešili, ako by sa mohli viac pohybovať aspoň vo vnútri,“ 
vysvetlil majiteľ Intersportu Tomáš Sklárčik.

Cvičenie im pomáha udržiavať sa v kondícii
V domove sociálnych služieb majú niekoľko stacionárnych 
bicyklov, no tie sú už staršie. Seniorom takéto cvičenie po-
máha pri udržiavaní kondície, zároveň je to aj prevencia os-
teoporózy a tréning pre pľúca, cievy a srdce. „Nie každý deň 

sa stáva, že nám niekto niečo daruje a obzvlášť takú vec, čo je 
pre našich klientov veľmi užitočná. Okrem iných rehabilitač-
ných a fyzioterapeutických aktivít, ktoré s nimi robíme, tieto 
bicyklové formy terapie majú veľmi radi a vyhľadávajú ich,“ 
ozrejmil psychológ a zástupca riaditeľky ZPS a DSS DK Dušan 
Vlkolínsky.

Počítače ešte nájdu využitie 
Firma Klauke Slovakia zas vymieňala svoje technické vyba-
venie a počítače, čo im zostali navyše, venovali obyvateľom 
mesta, ktorí to potrebujú. „Išlo o trinásť počítačov, sú to 
staršie zariadenia z rokov 2009 a 2010, ale sú stále funkčné  
a dajú sa používať na základné aplikácie. Chceme pomôcť ľu-
ďom, ktorí takéto počítače ešte môžu stále využiť,“ povedal 
výkonný riaditeľ Klauke Slovakia Peter Bielončík. Počítače  
s príslušenstvom budú venované rodinám v núdzi a klientom 
sociálnych zariadení v meste.

redakcia
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I „Ako malé dieťa som vyrastal v detskom domove, tu neďa-
leko v Istebnom. Po dvoch rokoch ma preložili do Ratko-

vej, neskôr som pokračoval ďalej. Do zdravotného záznamu 
mi ešte ako jednoročnému chlapcovi napísali, že neviem slo-
venský jazyk a nemám hygienické návyky. Myslím, že to je od-
vaha napísať o jednoročnom dieťati. Domnievam sa, že štát 
umiestňoval rómske deti do osobitných škôl schválne a bol 
to veľký omyl. Tým pádom zabránil Rómom, ako obyvateľom 
Slovenska, ísť na vysoké školy, pretože na stredných školách 
končili bez maturity,“ vysvetľuje tanečník a choreograf Roma-
in Coppet.

Všimli si ho v rómskom profesionálnom divadle
Romain už od malička prekypoval talentom. Okrem písania 
poézie sa ako mladík uplatnil v rómskom profesionálnom 
divadle Romathan a všimli si ho aj československí filmári  
a televízie. Jeho sny však paradoxne prekazila revolúcia  
a kvôli legislatívnym zmenám ho presúvali z jedného detské-
ho domova do druhého. „Mal som tú malú hviezdu, stále som 
chcel niečo dokazovať, že áno, mám na papieri, že som men-
tálne postihnutý, ale to je klamstvo. Vybral som si preto ťaž-
šiu cestu, kde som musel všetko dokázať sám, svojou prácou 
a presvedčením. Od malička som robil animátora, predstave-
nia, prešiel som celé Slovensko aj zahraničie. Ale nie pre môj 
prospech, pre prospech Slovenskej republiky, ako Róm. Na 
základe konkurzu som sa dostal do rómskeho divadla, vďaka 
riaditeľke Anne Koptovej, pretože vo mne videla perspektí-
vu. Dokonca som vyhral aj konkurz na tanečníka v bansko-
bystrickej opere. Žiaľbohu, ma napokon neprijali, pretože tá 
situácia tridsať rokov dozadu bola taká, aká bola. Tá demo-
kracia sa rozvíjala, aj sa rozvíja doteraz. No a tak som odišiel,“ 
spomína Romain Coppet.

Plakal tam, kde ho nikto nevidel
Vtedy ešte sedemnásťročný Juraj Pleško si to namieril pria-
mo na konzervatórium do Paríža. Začiatky v cudzej krajine 
boli pre neho mimoriadne náročné. Do školy šiel často hlad-
ný, chýbali mu peniaze a musel sa učiť aj nový jazyk. „Mojím 
motorom bolo to, že mi veľa ľudí ublížilo ako dieťaťu. Nadá-
vali mi, ty si cigáň, z teba nikdy nič nebude, sem-tam som aj 
dostal výprask. To všetko zlé som zobral so sebou do Fran-
cúzska a odišiel som. To bolo asi moje najťažšie rozhodnutie 
v živote, odísť zo Slovenska. Tu som vyrastal, tu v týchto ho-
rách, okolo mňa. Nevedel som jazyk, nemal som peniaze, ne-
mal som nič so sebou, len to zlo. Povedal som si nie, ja mám 
kormidlo života vo svojich rukách. Povyhrával som nejaké 
konkurzy a z tých peňazí som si dovolil študovať na konzerva-
tóriu, pritom som aj pracoval. Plakal som tam, kde ma nikto 
nevidel. Mal som 18, 19, 20 rokov. Musel som ísť na skúšky  
o jednej, o druhej v noci. Poháňalo ma to, že som nechcel byť 
len tanečník, chcel som šéfovať a organizovať kultúrne podu-
jatia,“ objasňuje Romain Coppet.

Získal si francúzske i svetové publikum
Romain Coppet si vo Francúzsku postupne vybudoval nový 
život. Ako tanečník precestoval celý svet a ohúril Paríž. Na-
učil sa francúzštinu, oženil sa, založil tri divadelné skupiny  
a učil aj stovky hendikepovaných detí. O svojom živote vydal 
knihu Zlomená duša, ktorá zaujala aj francúzske politické 
špičky. „Pôsobil som na profesionálnych tanečných doskách. 
Prebehol som dvakrát celý svet. Pôsobil som na školách, 
v divadlách, asociáciách, pracoval som aj pre nadácie. Učil 
som hendikepované deti tancovať, ale projekty som konci-
poval opačne. Rómske projekty som robil s Nerómami. Aby 
sa naučili našu kultúru. Pretože rómska kultúra je všade na 

foto: Facebook - Rom
ain Coppet

Už ako jednoročného ho štátne orgány označili za mentálne retardovaného. Celé 
detstvo prežil v detských domovoch, chvíľu aj v Istebnom na Orave. Z osobitnej 
školy sa dostal na Stredné odborné učilište. Keď mal sedemnásť rokov odišiel do 
Francúzska a postupne sa vypracoval na svetovo uznávaného tanečníka. Toto je 
príbeh Romaina Coppeta, pôvodným menom Juraja Pleška.

Z osobitnej školy na svetové tanečné dosky
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svete známa hudbou, tancom, spevom. Raz sa mi osobne 
ozval francúzsky prezident, ktorý sa zaujímal o moju knihu 
Zlomená duša. Daroval som mu ju. To bolo asi moje najväč-
šie víťazstvo. Vyhral som. Následne som dostal ponuku stať 
sa francúzskym občanom, tak som ju využil,“ hovorí Romain 
Coppet.

Do Dolného Kubína sa vracia za sestrou
Počas tridsiatich rokov v zahraničí sa Romain Coppet vrátil na 
Slovensko iba niekoľkokrát. My sme ho zastihli v Dolnom Ku-
bíne počas návštevy sestry. Trvalý návrat do domoviny nevy-
lučuje, no pravdepodobne príde na rad až neskôr. Svoj príbeh 
a skúsenosti teraz odovzdáva počas prednášok na školách  
a verejne apeluje na zmeny vo vzdelávaní a legislatíve, aby 

sa podobné krivdy, ktoré zažil na vlastnej koži, už nikdy na 
deťoch neopakovali. „Všetko, čo som robil, som nikdy nerobil 
pre svoj prospech, ale aby som, ako sa povie, stlačil alarm  
a povedal, hej stop, my sme tu. Na nás ste zabudli. Nám bolo 
ublížené. Vnútorne som odpustil ľuďom, ktorí mi ublížili.  
A mohol by som ich ťahať po súdoch, pretože mám dôkazy. 
Lenže človek sa musí s tým vysporiadať sám vnútorne. Ak 
som sa niečo v tom Francúzsku naučil, tak povedať ďakujem. 
Lebo človek, keď povie ďakujem, je ľahší. Musí si zároveň 
povedať, že nikdy nestačí, čo som urobil a treba sa posúvať 
ďalej. Čiže dnes som voľný človek,“ dodal na záver Romain 
Coppet.

redakcia

Cyklobus opäť v premávke
Cyklisti a návštevníci Oravy a Liptova majú od 5. júna opäť  
k dispozícii cyklobusy, ktoré ich počas víkendov odvezú na tu-
risticky atraktívne miesta, k dispozícii budú až do septembra. 
Cez letné prázdniny budú cyklobusy jazdiť každý deň.

I Prevádzka špeciálne upravených autobusov je projektom 
spoločnosti ARRIVA Liorbus a Žilinského samosprávneho 

kraja. Na Orave budú premávať medzi turisticky atraktívny-
mi lokalitami Zuberec, Zverovka, Vitanová a Oravice. „Cyk-
lobusy na Orave a Liptove sa stali obľúbeným prostriedkom 
pri spoznávaní krás severného Slovenska. Pre obyvateľov aj 
návštevníkov nášho regiónu sa týmto spôsobom vytvárajú 
možnosti na aktívne trávenie voľného času. K zaujímavým 
miestam sa domáci aj turisti majú možnosť dopraviť z miest 
verejnou dopravou a pokračovať na bicykli pri spoznávaní 
okolia alebo rekreačnom športe. Veríme, že preprava cyklis-
tov prispeje k rozvoju regionálneho turizmu,“ povedal Karol 
Petőcz, výkonný riaditeľ spoločnosti ARRIVA Liorbus.

Upravené autobusy odvezú v zadnej časti šesť bicyklov
Vzhľadom na technické možnosti zariadenia na prepravu bi-
cyklov je možná preprava výhradne štandardných bicyklov  
z hľadiska váhy (max do 20 kg/bicykel), ako aj z hľadiska šírky 
kolies. Cestovné poriadky a informácie k cyklobusom sú do-
stupné na web stránke spoločnosti. Oravský cyklobus začína 
v Trstenej, pokračuje cez Nižnú, Zuberec a konečnú zastávku 
má na Zverovke. Naspäť sa vracia po rovnakej trase. Z Trs-
tenej pokračuje ešte do Vitanovej a turisticky obľúbených 
Oravíc, následne prichádza späť do Trstenej. Cyklobus bude 
premávať trikrát denne počas víkendov až do 26. septembra 
2021, v čase letných prázdnin denne. 

Zaplatiť môžete aj svojím mobilom
Cena lístka je účtovaná podľa platných tarifných podmienok 
a cena za prepravu bicykla je 0,50 eur. Cestovné lístky si ces-
tujúci môžu kúpiť u vodiča, novinkou tejto sezóny je úhrada 
cestovného mobilným telefónom prostredníctvom virtuál-
nej dopravnej karty. Kartou uloženou v aplikáciách Ubian  
a Google play je možné okrem platby aj dobiť kredit alebo kú-
piť predplatný časový lístok. Virtuálna karta funguje ako pl-
nohodnotná náhrada plastovej čipovej karty, pričom obidve 
poskytujú rovnaké funkcie. Aktivovanú virtuálnu kartu môžu 
používať držitelia čipovej karty vydanej spoločnosťou ARRIVA 
Liorbus. Ak sa cestujúci rozhodne používať len virtuálnu kar-
tu, môže si na ňu preniesť svoj kredit alebo predplatný lístok.

tlačová správa ARRIVA Liorbus; redakčne upravené
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I „Trať bude niesť názov Super mix 
a už z toho vyplýva, že trail si užije 

široká verejnosť, rodiny s deťmi a tiež 
náročnejší bikeri, ktorí jazdia v rôznych 
iných bike parkoch. Trať má sklon 3 až 
10 percent, čo nie je až tak veľa, preto 
je bezpečná, pričom je tiež zbavená 
rôznych nerovností. Je na nej ubité 
štrkové lôžko, čo prispieva k tomu, aby 
bola trasa vhodná aj pre najmenších. Ak 
príde návštevník, zvládne to aj na svo-
jom bicykli, stačí mu odpružená predná 
alebo zadná vidlica,“ vysvetlil riaditeľ 
prevádzky strediska na Kubínskej holi 
Peter Madera.

Bikeri ho môžu vyskúšať už toto leto
Na trati Super mix bikerov čakajú rôzne 
prírodné prekážky ako terénne bubny, 
skoky, profilované zákruty, valčeky či 
drevené mostíky. Nadšenci horskej cyk-
listiky môžu nový bike park otestovať 
už počas tejto letnej sezóny, otvoriť by 
mali v júli. „Budovaniu trate predchá-
dzali nejaké prípravné a projektové prá-
ce, čo nám zabezpečuje špičková firma 
z Poľska, ktorá stavia bike parky po ce-
lej Európe. Bohužiaľ, počasie nám dlh-
šie neprialo a bolo mokrejšie. Dúfame, 
že príde dobrý čas, máme dohodnutý 

termín a chceli by sme otvárať 8. júla. 
Vtedy bude už trať pripravená a k dispo-
zícii všetkým návštevníkom, ktorí nás 
prídu pozrieť,“ ozrejmil Peter Madera. 

Súčasťou budú aj nevšedné zákutia 
Na začiatok trate sa aj s bicyklom vyve-
ziete sedačkovou lanovkou a obsluha 
vám pomôže s bicyklom, štart trasy je 
pri výstupnej stanici spodnej lanovky, 
tam budú uvedené všetky prevádzkové 
pokyny a predpisy. Trať potom pokra-
čuje až dole ku nástupnej stanici la-
novky. Počas jazdy bikeri narazia aj na 
niekoľko zaujímavých zákutí. „Snažili 
sme sa to trasovať tak, aby to bolo pre 
návštevníka zaujímavé, aby nešiel iba 
po zjazdovke, ale aby to bolo originál-
nejšie. Trať je dlhá a chceli sme ju nie-
čím ozvláštniť, preto sú po celej dĺžke 
zaujímavé prvky – ide sa cez les, potom 
okolo jazera, nachádzajú sa tam aj od-
dychové zóny. Chlapci sa s tým vyhrali 
a spravili skalné mestečko, kde sa dá 
oddýchnuť, načerpať energiu či urobiť 
si fotky,“ povedal Peter Madera.

Bicykel sa bude dať aj požičať
Pre bikerov budú k dispozícii štvorho-
dinové a celodenné lístky naviazané 

na lanovku. Tí, čo nemajú bicykel, si ho 
budú môcť požičať v požičovni, s výbe-
rom bude pomáhať skúsený inštruktor. 
„V spodnej časti strediska pribudne 
požičovňa všelijakých druhov bicyk-
lov, bude tam aj požičovňa a predajňa 
športových potrieb. Samozrejmosťou 
sú aj bezpečnostné ochranné pomôcky, 
prilby i chrániče. Zákazník môže k nám 
prísť hoci aj v teniskách alebo šľapkách, 
dole si vyberie bike, oblečie sa do po-
stroja, hodí si na seba chrániče a môže 
jazdiť,“ dodal Peter Madera. 

Do budúcna plánujú vybudovať ešte 
ďalšiu trať, no už v hornej časti Ku-
bínskej. V spodnej časti by zas mala 
pribudnúť detská zóna s prekážkami. 
Súčasťou strediska sú aj trasy pre jazdu 
na horských trojkolkách, či terénnych 
kolobežkách, zipline, člnkovanie na 
jazere, turistické chodníky, cyklotrasy  
a ďalšie možnosti pre aktívny oddych.

redakcia

V lete sa zjazdovka lyžiarskeho strediska Kubínska zmení na bike park. Trať zážitkovej jazdy bude 
dlhá päť a pol kilometra a konštruujú ju tak, aby bola vhodná pre začínajúcich cyklistov, no aj 
pokročilých bikerov.

foto: redakciaNa Kubínskej holi otvoria  
nový bike park

Viac úsekov  
z pripravovanej trate  

uvidíte po načítaní kódu.
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Vďaka Biorespire 
ventilujú pacientov 

neinvazívne
Dolnooravská nemocnica s poliklini-
kou L. N. Jégého (DONsP) získala dva 
špičkové talianske medicínske prístroje  
s názvom Biorespira. Tie sa vo svete vy-
užívajú na liečbu pacientov kyslíkom 
počas ochorenia COVID-19 alebo iných 
pľúcnych chorôb. Na rozdiel od pľúcnej 
ventilácie je Biorespira neinvazívna, pa-
cient nie je intubovaný a ani uspaný. 

I Oproti starším modelom, napríklad 
nosovým okuliarom či maskám ale-

bo vysoko prietokovej liečbe kyslíkom, 
dokáže Biorespira dodať do pľúc až 120 
litrov kyslíka za minútu. „Pacient má na 
hlave nasadenú helmu, do ktorej prúdi 
vysoko koncentrovaný kyslík, ktorý pa-
cient inhaluje. Výhodou tohto prístroja 
je to, že vo vnútri helmy, okolo hlavy, 
vytvára pretlak, a tým vzniká pretlak 
aj v pľúcach. Za normálnych okolnos-
tí, keď pacient vydychuje, tak niekto-
ré alveoly, to sú tie drobné štruktúry  
v pľúcach,  kolabujú, ale v tomto prí-
pade ostávajú otvorené. Dochádza  
k ďalšej výmene kyslíkových plynov  
a pacient sa nedusí. Pacient napojený 
na neinvazívnu pľúcnu ventiláciu sa 
môže napiť, cez otvory v helme sme 

schopní urobiť jeho hygienu. Pacient 
môže komunikovať a telefonovať s prí-
buznými,“ vysvetlil MUDr. Peter Letavay, 
primár interného oddelenia DONsP.

Ovládanie prístroja je jednoduché, 
má aj slovenské nastavenie
V Dolnooravskej nemocnici bolo na 
Biorespiru zatiaľ napojených dvadsať 
pacientov. U všetkých zásadne zvýšila 
saturáciu krvi, a to v priemere o 10 %. 
Pacienti tak nemuseli ísť na pľúcnu ven-
tiláciu a získali čas, aby proti vírusu bo-
jovala imunita v kombinácii s podaný-
mi liekmi. „Ovládanie tohto prístroja je 
veľmi jednoduché, nevyžaduje žiadny 
enormne školený personál. Na tomto 
prístroji prakticky nastavujeme iba tri 
hodnoty: prietok kyslíka, frakciu kyslíka 
a tlak na konci výdychu, ktorý nám udr-
žuje dýchacie cesty otvorené. Prístroj 
týmto spôsobom zabezpečí dostatočnú 
oxygenáciu organizmu. Pacient sa vy-
hne prekladu na áro i zhoršeniu svojich 
prognóz,“ doplnil MUDr. Peter Letavay. 

Prístroje darovali sponzorsky
Okrem covidového oddelenia nájdu 
prístroje uplatnenie aj na jednotkách 
intenzívnej starostlivosti. Pomôžu pa-
cientom s bakteriálnymi zápalmi pľúc 
či pľúcnym edémom. „Oba prístroje 
sme získali s podporou sponzorov. Je-
den bol zakúpený mestom DK, teda  
s podporou primátora a poslancov, za 
čo im chcem poďakovať. Druhý prístroj 
bol kúpený zo sponzorského daru fir-
my, ktorá nechce byť menovaná. Je to 
firma z regiónu, ktorej osud nemocnice 
a pacientov s ochorením COVID-19 nie 
je ľahostajný. Keď funguje spolupráca 
medzi nemocnicou, mestom a podni-
kateľmi, výsledky sa dostavia a sú veľmi 
dobré,“ teší sa primár interného odde-
lenia DONsP.

Pripravujú sa na možnú tretiu vlnu
Aktuálna pandemická situácia na Slo-
vensku sa neustále zlepšuje, no v dol-
nooravskej nemocnici sa pripravujú na 
tretiu vlnu, ktorá by mohla udrieť na 
jeseň. Doktor Peter Letavay, primár in-
terného oddelenia, vidí účinné riešenie 
v očkovaní. „Toto svoje tvrdenie chcem 
podložiť veľmi zaujímavým pozorova-
ním z covidového oddelenia z našej ne-
mocnice. Počas druhej vlny pandémie 
umrelo na covid-19 v tejto nemocnici 
120 ľudí. Do tohto čísla nie sú zahrnutí 
tí, ktorí ešte umreli na oddelení anes-
téziológie. Treba povedať, že ani jediný 
pacient, ktorý umrel, nebol po druhom 
očkovaní. Tak ako hovoria odborníci, 
s týmto názorom sa stotožňujeme aj 
my. Jediná cesta, ako bojovať s touto 
pandémiou, ako zabrániť tretej vlne, je 
očkovanie. Budeme veľmi radi, ak si to 

ľudia uvedomia, pretože jednak chránia 
seba pred úmrtím na covid-19 a situá-
ciu zjednodušia, v prípade tretej vlny, aj 
nám zdravotníkom,“ dodal MUDr. Peter 
Letavay na záver.

text a foto: redakcia

Pribudne nové  
workoutové ihrisko

Na sídlisku Banisko začalo mesto s vý-
stavbou ihriska s náradím na cvičenie 
s vlastnou váhou. Workoutové ihrisko 
vzniká revitalizáciou pôvodnej plochy 
bývalej obchodnej prevádzky. 

I „Došlo k jej odstráneniu a k návrhu 
na zriadenie ďalšieho ihriska, ktoré 

doplní vedľajšie ihrisko, na ktorom je 

umiestnený stolnotenisový exteriérový 
stôl. Povyše je tiež ďalšie ihrisko s ume-
lou trávou na loptové hry. Po dokonče-
ní bude osadené náradie s jedenástimi 
cvičebnými stanovišťami. Budú tam 
hrazdy a bradlá s dopadovou zónou, 
s prepojením na existujúci chodník,“ 
ozrejmil Pavol Starek, vedúci odboru 
výstavby a život. prostredia MsÚ DK.  
K jedenástim cvičebným prvkom pri-
budnú aj lavičky na sedenie i smetné 
koše. Z rozpočtu mesta bude na wor-
koutové ihrisko smerovať viac ako 

12-tisíc eur. Práce by mali byť ukončené 
najneskôr 31. júla.

text a foto: redakcia

V reportáži opisuje  
MUDr. Peter Letavay 

funkcie a spôsob použitia 
prístroja Biorespira.
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I „SPV sa dlhodobo snaží športom 
zdravie rozvíjať a nie ho ničiť. V na-

šich programoch myslíme aj na to, že 
pri športe dochádza k množstvu úrazov. 
Situácia s covidom ukazuje, že mnohé 
postcovidové traumy sú práve zlyhania 
srdca, preto som rád, že na zimnom 
štadióne bude defibrilátor, ktorý môže 
pomôcť zachrániť ľudské životy. Je to 
to najdôležitejšie, čo môžeme v tejto 
chvíli urobiť,“ povedal predseda SPV 
Ján Riapoš.

Obsluha prístroja je jednoduchá  
a zvládne ju každý
Zimný štadión je už vybavený externým 
automatickým defibrilátorom, ktorý 
bol vytvorený tak, aby záchrana člo-
veka prebiehala v troch jednoduchých 
krokoch. „Najskôr otvoríme dvere na 
prístroji a on sa zapne. Druhý krok je, 
že na pacienta nalepíme samolepiace 
elektródy. V treťom kroku odstúpime  
a prístroj sám podá výboj, ak je to po-
trebné. Ak to nie je potrebné, tak sa 
výboj nepodá. Ak dôjde k zástave srdca 
a nie je dostupný automatický defibri-
látor, šanca na prežitie je 1 – 5 %. Keď je 
dostupný, šanca je až 75 %. Potvrdzuje 
to štatistika Európskej resuscitačnej 
rady ešte v čase pred covidom,“ vysvet-

lil konateľ spoločnosti PharmaCare 
Martin Haas. „Tento prístroj je jeden  
z tých, pri ktorých dúfate, že ho nikdy 
nebudete potrebovať. No na druhej 
strane sme veľmi radi, že ho tu budeme 
mať, pretože hokejový štadión – ľadová 
plocha v zime a v lete inlinová plocha, 
slúži nielen športovcom, ale aj širokej 
verejnosti, preto je možné, že tu môže 
nastať situácia, keď by bol potrebný. Je 
veľká šanca, že sa toho ľudia nebudú 
báť a keď bude treba, tak ho naozaj po-
užijú,“ ozrejmil primátor Ján Prílepok.

Ešte si vyžaduje rekonštrukcie
Zimný štadión v Dolnom Kubíne bol 
ako prvý na Slovensku upravený na 
bezbariérový, preto tu majú paraho-
kejisti svoje zázemie. Športový stánok 
však ešte musí prejsť úpravami, najmä 
v priestoroch šatní.  „Je nám tu výbor-
ne a máme to celkom blízko domova. 
Ľudia na štadióne sa nám vždy snažia 
vyjsť v ústrety. Myslím si, že je pre nás už 
celkom dobre prispôsobený, no ešte by 
sa mohli zlepšiť šatne, ale verím, že aj to 
sa časom urobí,“ zhodnotil hráč sloven-
skej parahokejovej reprezentácie Dávid 
Korman. Podľa generálneho manažéra 
parahokejovej reprezentácie Mirosla-
va Drába sú ľadová plocha, striedačky 

i okolie dobre prispôsobené na hranie 
parahokeja. „Každý rok sa to zlepšuje, 
takže verím, že štadión sa v priebehu 
nejakých piatich, šiestich rokov do-
buduje, aby to bolo už úplne ideálne. 
Máme tu však veľký problém so šatňa-
mi, ktoré by sme chceli mať bezbariéro-
vé, aby boli vhodné,“ doplnil Dráb.

Mesto už pripravilo projekty
„Sme hrdí, že parahokejová reprezentá-
cia má sídlo práve v našom hokejovom 
stánku. Momentálne máme pripravené 
projekty na všeobecné rekonštrukcie, 
ktoré pomôžu všetkým, ktorí štadión 
využívajú. Ide o rekonštrukcie chlade-
nia a osvetlenia. Významnou rekon-
štrukciou je aj celé spodné podlažie, 
kde sa nachádzajú šatne, sociálne za-
riadenia, sprchy. Tu sme si ako mesto 
povedali, že už všetky šatne, ktoré bu-
deme rekonštruovať, budú bezbarié-
rové. Čiže sprchy aj toalety budú bez-
bariérové a celý priestor bude slúžiť aj 
hendikepovaným športovcom,“ vysvet-
lil Ján Prílepok. „Snažíme sa s mestom 
diskutovať a máme prísľub, že už toto 
leto sa podarí štadión znovu viac deba-
rierizovať. Či už pre športovcov, ale aj 
pre potenciálnych návštevníkov, ktorí 
by sa mohli prísť pozerať nielen na zá-

foto: redakcia

Zástupcovia slovenských paralympionikov spolu s vedením mesta predstavili centrum sledge ho-
keja, nakoľko zimný štadión v Dolnom Kubíne je aj tréningovou základňou slovenskej parahoke-
jovej reprezentácie. Do športového stánku zároveň pribudol defibrilátor, ktorý venoval Slovenský 
paralympijský výbor (SPV) so spoločnosťou PharmaCare.

Na zimnom štadióne  
pribudol defibrilátor
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pasy parahokejistov. Máme aj ďalšie 
plány pre rozvoj hokejového štadióna 
a tiež ďalších zimných športov, ktoré by 
sme chceli v D. Kubíne realizovať,“ dopl-
nil Ján Riapoš.

Po Soči debutovali na MS A kategórie
Slovenskí parahokejisti postúpili do 
elitnej skupiny po výbornom výkone 
na svetovom šampionáte B kategórie 
v roku 2019. Naši reprezentanti po co-
vidovej pauze odcestovali najskôr na 

turnaj do Soči, kde odohrali posledné 
zápasy pred MS A kategórie v Ostrave, 
ktoré začali 19. júna. Osem najlepších 
svetových parahokejových tímov tam 
bojovalo o titul a zároveň o kvalifikač-
né miestenky na zimné paralympijské 
hry v Pekingu. „Naším hlavným cieľom 
bolo udržať sa v A skupine a pokúsiť sa  
o menší zázrak v prípade, ak by sme 
hrali o piate miesto. Chceli by sme 
priamo postúpiť na paraolympiádu, no 
keby sa nám to nepodarilo, tak nás ešte 

na jeseň čaká kvalifikácia, cez ktorú sa 
tam môžeme dostať,“ ozrejmil Miroslav 
Dráb. Na MS okrem domácich Čechov, 
úradujúcich šampiónov Američanov, 
vicemajstrov sveta Kanaďanov a bron-
zových Kórejčanov čakali na Slovákov 
aj Taliani, Nóri a Rusi. V čase uzávierky 
mali Slováci za sebou nešťastný zápas  
s nórskou reprezentáciou, prehra 2:3 
našich poslala naspäť do B kategórie.

redakcia

T. Chovanec sa stal 
predsedom zväzu 

vzpierania
Slovenský zväz vzpierania povedie To-
máš Chovanec. Do funkcie ho zvolili  
v D. Kubíne vo voľbe na valnom zhromaž-
dení zväzu. Dolnokubínčan tak nahradil 
doterajšieho šéfa Jána Štefánika a jeho 
funkčné obdobie bude trvať štyri roky.

I „Hlasovanie bolo tajné a voľby ve-
rejné. Kandidáti boli piati, postupne 

sa však traja uchádzači vzdali a ostali 
sme napokon dvaja. Zo šesťdesiatich 
deviatich delegátov hlasovalo päťde-
siat jeden za mňa, pánovi Štefánikovi 
dalo hlas osemnásť delegátov,“ vysvet-
lil nový predseda SZV Tomáš Chovanec.

Prvý Oravčan na čele zväzu
V 32 rokoch to bude doposiaľ najmladší 
predseda a zároveň je to prvý Oravčan, 
ktorý sa stal vedúcim Slovenského zvä-
zu vzpierania. Tomáš Chovanec má skú-
senosti ako medzinárodný rozhodca 
a  vo výkonnom výbore zväzu pôsobil 
už päť rokov. Doteraz zastával funkciu 

prvého podpredsedu, na vedúcom po-
ste chce najskôr upraviť prerozdeľova-
nie financií. „Riadenie zväzu nechcem 
robiť samostatne, ale chcem to rozde-
liť medzi mojich kolegov. Momentálne 
nemáme dobre rozdelené financie pre 
reprezentantov a pre všetky kategórie. 
Chceli by sme to učesať, rovnako ako 
aj samotné vyúčtovanie financií, kto-
ré nebolo prehľadné,“ hovorí o svojich 
plánoch Tomáš Chovanec.

Chcú sa viac otvoriť verejnosti
Do roka by s členmi výkonného výbo-
ru rád vytvoril organizačné, rokovacie  
a rozhodcovské poriadky, ktoré doteraz 
neboli kompletné, ani verejné. Po no-
vom by mali byť verejne sprístupnené 
na internete. „Nechcem, aby to bolo 
pod rúškom tajnosti, ale aby ľudia ve-
deli, čo robíme, čo chceme robiť a aby 
boli s nami v kontakte. My máme sta-
novy na dvadsiatich šiestich stranách 
a množstvo vecí máme skopírovaných 
zo zákona, čo nerobí dobré svetlo pre 
čitateľa, takže aj toto by som rád zme-
nil.  Mám ambíciu z dvadsiatich šiestich 
strán spraviť šesťstranové stanovy,“ 
ozrejmil predseda SVZ. Tomáš Chova-
nec naďalej ostáva aj na čele miestne-

ho klubu HITS vzpieranie Dolný Kubín, 
stále je v kondícii a plánuje aj pretekať. 

Okrem predsedu volili aj výkonný vý-
bor zväzu i štatutárnu komisiu
Prvým podpredsedom sa stal Vladi-
mír Hudec. S Tomášom Chovancom 
spolupracujú už niekoľko rokov, v na-
sledujúcom funkčnom období chcú 
vzpieranie spopularizovať aj medzi 
mládežou. „S pánom Chovancom sme 
spolupracovali aj v súťažno-technickej 
komisii, kde bol on predsedom, takže 
jeho vedúce schopnosti boli už po šty-
roch rokoch overené. Neprekvapilo ma, 
že bol jednoznačne zvolený za predse-
du. Zväz potrebuje reštart, hlavne pre 
verejnosť a pre mládež. Chýbala nám 
aj facebooková stránka, Instagram  
a všetky sociálne siete. Neukazovali 
sme sa, fungovali sme iba na báze neja-
kých výsledkov, ktoré boli zverejňované 
na webe. Oficiálnu facebookovú strán-
ku Slovenského zväzu vzpierania sme 
už stihli obnoviť, funguje a pribudlo 
tam veľké množstvo sledovateľov,“ po-
vedal prvý podpredseda SZV Vladimír 
Hudec.

redakcia 
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I V stredu 25. septembra sa uskutočnila schôdza starých  
a zaslúžilých členov strany, na ktorej sa oboznámili so sú-

časnou politikou strany a jej situáciou. Poslaním tohto aktívu 
komunistov je súčasne porada o tom, ako teraz v sťažených 
podmienkach pracovať a uplatňovať vedúcu úlohu strany. 
Aktívu sa zúčastnilo vyše 90 súdruhov, najzaslúžilejších čle-
nov strany v našom okrese a jeho sídle.

V piatok 27. septembra uskutočnilo sa plenárne zasadnutie 
OV KSS (Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska) 
v Dolnom Kubíne. Plénum OV KSS prehodnotilo súčasnú poli-
tickú situáciu na Orave a konštatuje, že po určitých výkyvoch, 
najmä v priemysle a zásobovaní, vďaka rozvahe a statočnosti 
a zvyšovaniu pracovného tempa našich pracujúcich, sa situ-
ácia postupne normalizuje. Plénum OV KSS rázne odmieta 
neodôvodnené značkovanie alebo osočovanie funkcionárov 
a občanov. Súčasne plénum vyhlasuje, že v augustových 
dňoch na území nášho okresu neboli v činnosti žiadne vy-
sielačky, okrem legálneho vysielača „Severné Slovensko 2“, 
činnosť ktorého OV KSS schválilo. Taktiež nemá vedomie  
o nepodložených a vymyslených správach o organizovaní ko-
laborantských skupín či podpisových akcií proti našim legál-
nym predstaviteľom. Vymýšľanie a rozširovanie podobných 
správ celkovú našu situáciu môže iba komplikovať. Držme 
sa toho, čo na augustovom pléne ÚV KSČ vyhlásil s. Dubček: 
„Žiadam Vás, nebuďme nevraživí jeden na druhého, nedrá-
sajme svoje nervy, bez faktov neobviňujme!“. Zdravý rozum 
môže zvíťaziť všade nad rozbúrenými citmi. Spojme všetky 
svoje sily za úplnú normalizáciu nášho života a do budovateľ-
ského úsilia za rozkvet našej socialistickej vlasti.

Kubínska hoľa po známych udalostiach (pád lavíny) získala 
smutnú publicitu. Slovenské i české denníky sa predbiehali 
v podrobnostiach o tragédii a vnútili čitateľovi predstavu zá-
kernosti na pohľad miernych svahov Kubínskej hole. Dnes sa 
ešte dá ťažko predpokladať, či Kubínska hoľa touto reklamou 
získala, alebo v tohoročnej sezóne stratí nejakého toho mi-
lovníka zimných športov. Rozhodnú však opatrenia, ktoré by 
mali predísť podobnej tragédii. V pondelok 30. septembra sa 
zišli zástupcovia Horskej záchrannej služby, ČSZTV (Českoslo-
venského zväzu telesnej výchovy), Stredoslovenských hote-
lov a niektorých ďalších organizácií, aby posúdili výber novej, 
bezpečnejšej trate pre lyžiarsky vlek. Svah by mal stáť asi 100 
metrov západne od chaty a podľa slov účastníka komisie prá-
ve tým by sa vyhol lavínovej oblasti. Bude teraz záležať len na 
Štátnych lesoch, či povolia porub mladého lesného porastu 
pre nový vlek. 

Chybná prax v minulosti vo výstavbe sídlisk neobišla sa ani 
na Bysterci, novom sídlisku. Zatiaľ čo byty rástli ako huby po 
daždi, príslušná vybavenosť zdravotných, komunálnych a ob-
chodných služieb sa sústavne odsúvala. A tak aj u nás došlo 
k stavu, že takmer 4 000 obyvateľov bystereckého sídliska 
nemalo kde nakupovať tovary každodennej i dlhodobej po-
treby. Provizórne predajne so sortimentom potravín vniesli 
do moderného sídliska tieň veľkej zaostalosti pre služby ob-
čanom. Konečne i v tomto smere sa zjednala náprava. Dňa 
1. októbra boli otvorené predajne mäsa, údenín a hydiny, 
predajňa chleba, predajňa obuvi, veľkopredajňa textilu pod 
názvom Dom textilu. Obyvatelia Bysterca, starej časti mes-
ta i blízkeho okolia sa veru potešili. A v najbližších dňoch 

Dolný Kubín 1968. Foto: Ján Brodňanský

V minulom čísle novín Kubín sme priniesli prvú časť informácií z roku 1968 z mest-
skej kroniky. Bol to rok obsadenia Československa armádami spriatelených socia-
listických krajín, potlačenia slobodného vývoja v krajine a následného začiatku 
normalizácie spoločnosti, ale tiež rok osláv 50. výročia vzniku Československej re-
publiky. Pre veľké množstvo informácií v tomto čísle prinášame druhú časť výpisu 
z mestskej kroniky z uvedeného roku.

Zápisky z mestskej kroniky – rok 1968  
(II. časť)
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sa otvorí združená predajňa mäsa, údenín a hydiny, kde sa 
zavedie aj predaj ohrievaných údenín a niektorých špecialít.  
V tom istom objekte sa ešte otvorí predajňa so sortimentom, 
ako sú školské potreby, papier, hračky, zriaďovateľom ktorej 
je podnik Drobný tovar Banská Bystrica. Obchodné organizá-
cie, funkcionári MsNV (Mestského národného výboru) a zais-
te i široká spotrebiteľská verejnosť teraz už len očakávajú od 
Pozemných stavieb urýchlené ukončenie terénnych úprav, 
najmä cesty medzi objektom predajní a novou budovou 
Okresného národného výboru. Vo výstavbe je ešte aj obchod-
ný dom, v ktorom bude umiestnená ostatná obchodná vy-
bavenosť, najmä veľkopredajňa potravín, odevov, predajňa 
domácich potrieb so sortimentom dlhodobej a každodennej 
spotreby, predajňa hodiny - klenoty, obuvi a koženej galan-
térie, predajňa drogérie a reštaurácia. Ukončenie výstavby 
tohto obchodného domu sa plánuje na december 1969.

V sobotu 19. októbra vyhlásením víťazných piesní skončil 
amatérsky festival Oravské synkopy. V preplnenej sále isteb-
nianskeho Závodného klubu ROH (Revolučného odborového 
hnutia) panovalo napätie, ktorá z 12 piesní amatérov - auto-
rov si odnesie hlavnú cenu a ako sa umiestni dvojica orav-
ských autorov: Feix a Stanovský. Interpretka Inzerátu Hanka 
Lašová nevynikla priam originálnym prednesom, spievala 
však dobre a získala si sympatiu aj u obecenstva. A keď ani 
autor hudby Feix nezaprel svoje kvality, druhá cena Inzerátu 
nebola pre nikoho prekvapením. Ďalšia pieseň Šašek získala 
druhú cenu v podaní Kataríny Hudecovej od autorskej dvoji-
ce Jiřího Hudáčka a Květoslavy Čermákovej. Oproti víťaznej 
piesni Slečna a gitara, hudba Milan Koreň, text Miloš Mojžiš, 
speváci Juraj Fabry a Peter Sedlák, utrpel text Šaška na prí-
lišnú jednoduchosť, ktorá prechádzala do asi nie zámernej 
naivnosti. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie dvojice 
Lasica - Satinský. Zora Kolínska napravila dojem z konferova-
nia vari len svojím speváckym vystúpením. 

Prvé dni slobody 1918 v D. Kubíne, perom z roku 1968
Skutočnosti, že jestvuje už na troskách Rakúska-Uhorska 
slobodné Slovensko, museli sa podrobiť, či to už bolo im 
príjemné alebo nie, aj páni z Oravského panstva v Oravskom 
Podzámku. Hneď začiatkom novembra 1918 prišli poslovia  
z Oravského panstva do Dolného Kubína. Na Národnej rade 
sa osvedčujú a prehlasujú, že na znak svojho postoja sloven-
skej veci chcú vztýčiť na Oravskom hrade slovenskú zástavu, 
čo aj urobili a dodržali dané slovo verejným spôsobom. Dňa 
9. decembra 1918 bol vyzdobený Dolný Kubín do slávnost-
ného rúcha. Zo striech domov povievali slovenské zástavy  
a v oknách popri voňavých muškátoch sa preplietali národné 
stuhy bielo-modrej a červenej farby. Do mesta zavítalo prvé 
československé vojsko. Prenesmiernou radosťou kypeli orav-
ské srdcia. Veľké zástupy ľudí z mesta i okolia, na čele s Orav-
skou národnou radou a Dolnokubínskym spevokolom pod 
taktovkou Júliusa Ballu, Leštinským spevokolom pod taktov-
kou ev. farára Štefana Šašku, vítali na nádraží príchodiacich 
vojakov. Menom oravského ľudu vítal ich vrelým prejavom 
Aurel Styk. Po zaspievaní hymnickej piesne „Hej Slováci“, po-
hol sa zástup ľudí pod fakľami ožiareným mestom so spevom 
a prevolávaním družby Čechov a Slovákov do mesta. Vojsko 
sa potom prechodne ubytovalo v miestnych školách.

Na druhý deň 10. decembra 1918 Slovenské ministerstvo pre 
správu Slovenska, sídliace v tom čase v Žiline, vymenovalo 
za župana Oravy Dr. Vladimíra Pivku, slovenského rodoľuba 
a dolnokubínskeho pravotára (advokáta). Medzi občanmi 
požíval všeobecnú dôveru pre svoju skromnosť, pracovitosť 
a príkladnú svedomitosť. Bývalý župan Juraj Bulla odovzdal 
mu župný úrad 19. decembra 1918, keď bol aj slávnostne 
do úradu inštalovaný. Básnik Hviezdoslav pozdravil nového 
župana slávnostnou rečou, ako bývalého druha v práci, keď 
ešte žili Slováci život bezprávneho národa. Vo svojej ďakov-
nej reči pripomenul župan svoj nový program, ale nie úplný, 
ako povedal, nakoľko československá vláda sa len teraz tvorí. 
Ďakuje Hviezdoslavovi, že ho prvý privítal a ďalej hovorí: „Te-
raz ste páni počuli, že reč slovenská krásne znie, a to nielen 
z úst veľkého básnika Hviezdoslava, ale i z úst všetkých nás. 
S uhorským štátom, ktorý našu reč potláčal, lúčime sa nie 
s hnevom, lebo vieme, že si sám svojou nespravodlivosťou 
vykopal hrob, do ktorého padol už navždy. Naše školy s po-
mocou bratov Čechov prevedieme na taký stupeň, na akom 
stoja české školy, ktoré celý vzdelaný svet obdivuje. Len  
v súzvuku s nimi môže kráčať naša domovina v ústrety zdar-
nej budúcnosti.“ Po slávnostnej inštalácii nového župana Dr. 
Vladimíra Pivku uskutočnila sa organizácia celého stoličného 
aparátu. Minister s plnou mocou pre Slovensko Dr. Vavro Šro-
bár vymenoval s okamžitou platnosťou nových funkcionárov. 
Do funkcie hlavného stoličného notára Dr. Jána Obrciana, za 
stoličného hlavného lekára MUDr. Ladislava Nádašiho - Jégé-
ho, za stoličného hlavného archivára Dr. Jána Smetanaya. Za 
hlavného slúžneho do námestovského okresu Ferka Skyčá-
ka. Pri finančnej administratíve: za finančného správcu dol-
nokubínskej direkcie Aurela Styka, za finančného prednostu 
dolnokubínskej účtovnej stolice Jána Škripeňa a za školské-
ho inšpektora Júliusa Ballu. 

Sedem pracovníkov ZVL Mokraď zúčastnilo sa trojtýždennej 
pracovnej cesty vo Veľkej Británii. Cieľom ich cesty bolo oboz-
námiť sa a získať skúsenosti v oblasti licenčnej výroby firmy 
Glacier, s ktorou má ZVL Mokraď úzku spoluprácu. Pracovníci 
navštívili závody v Londýne a škótskom Kilmarnocku.

Banskobystrické rozhlasové štúdio vysielalo v mesiaci no-
vembri správu o premiestnení okresu z Dolného Kubína do 
Tvrdošína. Na základe tejto rozhlasovej správy obracajú sa 
obyvatelia mesta Dolného Kubína na svojich poslancov s do-
tazom, nakoľko sa táto správa zakladá na pravde. Poslanci 
MsNV v Dolnom Kubíne na tieto dotazy nemôžu zodpovedne 
podať vysvetlenie, pretože nie sú im známe podrobné dôvo-
dy, pre ktoré by sa mohlo k takémuto kroku siahnuť teraz, 
keď vládni a politickí činitelia podrobne prerokovávajú or-
ganizačné zmeny o rozširovaní právomoci MsNV a NV s mož-
nosťami vytvárať oblastné NV, ktoré by postupne preberali 
zodpovednosť za pružné vybavovanie požiadaviek občanov 
z pričlenených obcí. Plénum MsNV v Dolnom Kubíne v mene 
všetkých svojich obyvateľov predkladá predsedníctvu vlády 
ČSSR a SNR rezolúciu, v ktorej vyslovujú nesúhlas s premiest-
nením terajšieho sídla okresu do ktoréhokoľvek iného mesta.

originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1968
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta
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