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Príhovor kronikára
Z dôvodu rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej obyvatelia Dubnice nad
Váhom vítali rok 2011 na parkovisku pred Mestským domom kultúry.
Kultúrny program bol aj v tomto roku bohatý. Program sa začal na Silvestra
2010 už o 21.00 hod. koncertom rockovej skupiny THUNDER. Po nich
vystúpila a do dobrej nálady hrala hudobná skupina Štefana Hruštinca a Juraja
Chlebanu.
O 24.00 si prítomní vypočuli slovenskú hymnu. Po nej primátor mesta Ing. Jozef
Gašparík slávnostným prípitkom poprial všetkým Dubničanom do roku 2011
veľa zdravia a úspechov. Zároveň pripomenul, že si pripomíname 18. výročie
vzniku SR. Na záver príhovoru srdečne poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek
formou podieľali na rozvoji mesta v roku 2010.
Nasledoval pestrofarebný a očakávaný ohňostroj. Oči mladých i skôr narodených
sa zahľadeli na oblohu, aby obdivovali krásu farieb i tvarov ohňostroja. Celkový
umelecký zážitok umocnil hudobný doprovod, ktorý ohňostroj sprevádzal.
Potom pokračoval v rámci novoročnej diskotéky program skupiny Štefana
Hruštinca a Juraja Chlebanu.
Počas programu na Silvestra sa prejavila srdečnosť Dubničanov. Všetci si
navzájom blahoželali a želali si veľa zdravia a úspechov do nového roku 2011.
SAMOSPRÁVA
Podobne ako v minulých rokoch, aj v tomto sa na začiatku roka primátor mesta Ing.
Jozef Gašparík prihovoril Dubničanom novoročným príhovorom. V kronike je
zverejnená jeho podstatná časť.

Vážení obyvatelia nášho mesta Dubnica nad Váhom !
Čas plynie ako voda. V dnešnej uponáhľanej dobe sme sa nestačili ani na chvíľku
pozastaviť a je tu opäť Nový rok. Zároveň je to príležitosť, aby sme bilancovali. Aby
sme sa všetci zamysleli nad tým, aký bol uplynulý rok, ako aj celé štvorročné volebné
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obdobie, čo sa nám počas neho podarilo, čo by sme mohli v budúcnosti vylepšiť a
čoho by sme sa mali prípadne vyvarovať. Je mojim želaním, aby sme všetci, ako
obyvatelia mesta, tak aj predstavitelia samosprávy preniesli do nového roku 2011 len
to pozitívne, čo sme v uplynulom období pre naše mesto dosiahli a aby sme sa
poučili z chýb, ktoré sme vzájomne urobili.
Keď som v roku 2006 kandidoval na post primátora mesta, už vtedy som vyhlásil, že
sa budem uchádzať o Vašu priazeň minimálne na dve volebné obdobia, čiže v
súlade s plánovacím obdobím štrukturálnych fondov Európskej únie na roky 20072013.
Preto chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili novembrových
komunálnych volieb a osobitne tým, ktorí mi prejavili dôveru. Získaných takmer 46%
platných hlasov voličov bolo ocenením práce za uplynulé štyri roky a
nespochybniteľným mandátom na pokračovanie v nastúpenom trende.
Som hrdý na to, že naše mesto za posledné štyri roky získalo rešpekt a vážnosť
medzi mestami a obcami v rámci Slovenska, za čo získalo aj viacero ocenení.
Dubničania sú na svoje mesto právom pyšní. Záleží mi na tom, aby sme v
dosiahnutých úspechoch pokračovali a naďalej úspešne zabezpečovali
všestranný rozvoj mesta a starostlivosť o jeho obyvateľov. Prejavenie Vašej
dôvery je však pre mňa zároveň aj výzvou. Samosprávu čaká veľmi náročný rok,
pretože príjmy mesta od štátu klesli v dôsledku finančnej krízy pod úroveň roku 2005.
Oproti východiskám štátneho rozpočtu sme dostali od štátu za uplynulé dva roky
takmer o 100 miliónov slovenských korún menej. Preto bude pre naše mesto dôležité
obozretné hospodárenie a sústredenie obmedzených financií na prioritné programy.
Nemôžeme si dovoliť ľúbivú politiku v jednej časti mestského rozpočtu na úkor
rozvoja v iných oblastiach, lebo sa tým stráca princíp transparentnosti a
samofinancovania jednotlivých kapitol rozpočtu.
Koniec roka a osobitne koniec volebného obdobia so sebou prináša aj povinnosť
obzrieť sa do minulosti a zhodnotiť, čo dobré sa nám podarilo, prípadne na čo je
potrebné sa sústrediť v budúcnosti. Zo štrukturálnych fondov EÚ sa nám podarilo
za posledné tri roky získať 410 mil. Sk (13,6 mil. EUR). Zo schválených projektov
sme doposiaľ realizovali rekonštrukciu oboch základných škôl s materskou školou, v
súčasnosti sa modernizuje námestie, rekonštruujeme kaštieľ a budujeme nové
zariadenie pre seniorov v mestskej časti Prejta. V blízkej dobe nás čaká
rekonštrukcia verejného osvetlenia a prostredníctvom Slovenskej agentúry
sociálnych služieb ideme budovať ďalšie zariadenie sociálnych služieb na sídlisku za
traťou.
Tak ako v celej spoločnosti, tak aj pre mesto má mimoriadny význam činnosť
podnikateľských subjektov, inštitúcií i každého jednotlivca. Len spoločným konaním
sa môžeme priblížiť k stanoveným strategickým cieľom. Preto by som chcel zaželať
predovšetkým podnikateľom ekonomickú prosperitu, ktorá je základom prosperity
každej spoločnosti, ako aj jednotlivca. Súčasne vyjadrujem úprimné poďakovanie
každému obyvateľovi Dubnice nad Váhom, ale aj ostatným občanom za to, že svojou
činnosťou prispievate k budovaniu nášho mesta.
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Som si vedomý toho, že mnohých z nás trápia problémy. Problémy, ktoré vyplývajú či
už z hospodárskej krízy, z choroby, samoty, biedy, či beznádeje. V tejto súvislosti by
som Vám chcel zaželať stabilnú prácu so stabilným príjmom, chorým uzdravenie a
osamoteným lásku a priateľstvo. Osobitne želám pevné zdravie a veľa lásky našim
seniorom.
Vážení Dubničania, dovoľte mi zablahoželať Vám k štátnemu sviatku založenia
samostatnej Slovenskej republiky, ktorého 18. výročie si pripomíname. Buďme hrdí
na to, že si môžeme slobodne už druhé desaťročie budovať svoj vlastný zvrchovaný
štát.
V uplynulom roku sme si pripomenuli aj 20. výročie modernej samosprávy. Pri tejto
príležitosti sme na spoločnom stretnutí poďakovali dlhoročným funkcionárom mesta,
vrátane oboch primátorov, za činnosť, ktorou sa zaslúžili o rozvoj nášho mesta.
Do roku 2011 Vám v mene svojom, ako aj v mene mestského zastupiteľstva a celého
mestského úradu želám veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom
živote. Súčasne ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o
rozvoj a blaho nášho mesta - poslancom, zamestnancom mesta, podnikateľom,
živnostníkom a všetkým inštitúciám. Osobitne mi dovoľte poďakovať Vám obyvateľom, ktorým záleží na našom meste.
Milí Dubničania, želám Vám, aby ste v roku 2011 mali dostatok zdravia, osobného aj
rodinného šťastia, lásky a aby sa Vám splnili všetky sny, ktoré ste si vysnívali.
Úspešný nový rok 2011 želám celému mestu Dubnica nad Váhom.

Prvé dieťa v kraji

V prvých chvíľach Nového roku 2011 sa narodila Dubničanka Ema, ktorá sa stala
prvým dieťatkom Trenčianskeho kraja. Na krásnu dcérku, ktorá prišla na svet 1.
januára 2011 o 1.35 hod., boli právom pyšní jej rodičia - Miroslava a Ľubomír
Martinkoví. Malá slečna vážila pri narodení 2600 g a merala 47 cm. Šťastnej
mamičke prišiel zablahoželať aj primátor mesta Ing. Jozef Gašparík.

Bezplatná telefonická linka
V kronike mesta majú svoje miesto aj dôležité oznamy, ktoré sa týkajú obyvateľov
Dubnice nad Váhom. Je to aj z toho dôvodu, aby sme mali zaznamenané, odkedy
tieto služby začali platiť.
Bezplatná telefonická linka na nahlásenie poruchy verejného osvetlenia v meste 0800 175 660 - bola propagovaná dňa 17. 1. 2011.
Prevádzkovateľom siete verejného osvetlenia v Dubnici nad Váhom je od roku 2004
spoločnosť ELTODO Osvetlenie, s.r.o., so sídlom Rampova 5, Košice.
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V súlade s uzatvorenou zmluvou spoločnosť ELTODO Osvetlenie, s.r.o. zabezpečuje
obnovu, prevádzku, opravy a údržbu verejného osvetlenia v meste Dubnica nad
Váhom a mestskej časti Prejta.
Poruchy zaznamenané na verejnom osvetlení môžu občania nahlásiť priamo
prevádzkovateľovi verejného osvetlenia, ktorý má na tento účel zriadený 24-hodinový
dispečing. Poruchu na verejnom osvetlení treba nahlásiť kedykoľvek na bezplatnom
telefónnom čísle 0800 175 660.
Na dispečing je potrebné nahlásiť ulicu, na ktorej sa stĺp verejného osvetlenia
nachádza, jeho číslo a typ poruchy, ktorú vykazuje.

S úctou spomíname na Ing. Ševcecha
Dňa 23. 1. 2011 zomrel vo veku 61 rokov poslanec MsZ Ing. Ivan Ševcech. Patril
medzi aktívnych a zodpovedných členov MsZ. V minulom volebnom období bol člen
Mestskej rady, predseda komisie výstavby a člen Zboru pre občianske záležitosti. Za
svoju celoživotnú prácu pre mesto bol ocenený Cenou mesta Dubnice nad
Váhom. Ako podnikateľ podporoval šport, zdravotníctvo i Maticu slovenskú.
Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom pracoval
v Závodoch ťažkého strojárstva v rôznych funkciách – ako brusič, referent MTZ a
neskôr vedúci tohto oddelenia. Pracoval v mládežníckej organizácii, v odboroch i
v politických funkciách. Bol nositeľom bronzovej Jánskeho plakety ako niekoľkonásobný darca krvi. Polovicu svojho produktívneho života strávil v Závodoch
ťažkého strojárstva, kde popri zamestnaní vyštudoval vysokú školu. Mal rád ľudí. Mal
i silné sociálne cítenie. I keď ho trápila ťažká choroba, nedal to na sebe vidieť. Pokiaľ
mohol, pracoval. Choroba bola nakoniec silnejšia, ako jeho vôľa vrátiť sa medzi svoju
rodinu i priateľov. Pri poslednej rozlúčke mu za všetku prácu, ktorú vykonal pre
Dubnicu nad Váhom i našu spoločnosť, poďakoval Ing. Jaroslav Šlesar.
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Nový zástupca primátora
V súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov poveril primátor mesta Dubnica nad Váhom Ing. Jozef
Gašparík dňom 1. 2. 2011 zastupovaním primátora mesta poslanca mestského
zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom:
Ing. Jána Tatara.
Výkon funkcie zástupcu primátora bude Ing. Ján Tatar vykonávať v súlade s § 25
ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov. Pred ním na tejto pozícii pôsobil Ing. Jaroslav Šlesar.

Vľavo primátor mesta Ing. Jozef Gašparík, vpravo zástupca primátora Ing. Ján Tatar

Kultúrne pamiatky roka
Každý rok vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR súťaž, ktorej cieľom je oceniť prípravu a
realizáciu obnovy, resp. reštaurovanie kultúrnych pamiatok. Ďalej prípravu a
realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a
pamiatkových rezervácií.
V roku 2010 boli vyhlásené výsledky súťaže Kultúrna pamiatka roka 2009.
Z obrazovej dokumentácie víťazných aj nominovaných pamiatok bola vytvorená
výstava, ktorá bola od 11. 2. 2011 inštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Dubnici
nad Váhom.
Medzi vystavovanými obrazmi bol i ten, ktorý oboznamuje s rekonštrukciou
Grotty s vyhliadkovou vežou.
Slávnostnú vernisáž otvoril primátor mesta Ing. Jozef Gašparík. Výstavu spríjemnili
svojím vystúpením žiaci Základnej umeleckej školy. Otvorenia výstavy sa zúčastnila
aj Mgr. Ivana Tepličková, vedúca odd. výstavby, územného plánovania a životného
prostredia. Vo svojom príhovore povedala: „Grotta s vyhliadkovou vežou prešla
komplexnou rekonštrukciou. Tvorila súčasť rozsiahleho francúzskeho parku na konci
17. storočia. Postaviť ju dali Ilešháziovci. Hrávali tam šachy a využívali ju najmä na
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oddych a relax. S rekonštrukciou sa začalo v septembri 2009 a skončilo sa v júni
2010. Dubničania sú na jedinečnú pamiatku právom pyšní “.

Anna Kopecká oslávila 100-ročné jubileum
Sú v živote chvíle, ktoré sú výnimočné. Takouto výnimočnou udalosťou bezpochyby
je aj oslava 100-ročného jubilea. Dňa 20. februára 2011 v kruhu svojich najbližších
oslávila krásne 100. narodeniny naša spoluobčianka p. Anna Kopecká, rodená
Koníčková. Oslávenkyni prišiel pri tejto príležitosti osobne zagratulovať primátor
mesta Ing. Jozef Gašparík, ktorý potvrdil, že počas výkonu funkcie primátora je to
jeho prvá gratulácia k 100-ročnému jubileu. Potom, ako oslávenkyňa venovala
rozhovor primátorovi mesta a televízii, nasledoval podpis do Pamätnej knihy.

Slávnostné uvítanie do života

Dňa 3. marca 2011 sa v obradnej sieni mestského úradu konalo slávnostné uvítanie
do života našej spoluobčianky Emy Martinkovej. Za účasti rodičov Ľubomíra a
Miroslavy a členov Zboru pre občianske záležitosti sa prítomným prihovoril primátor
mesta Ing. Jozef Gašparík. Malá Ema prišla na svet prvého januára a získala
prvenstvo medzi narodenými v Trenčianskom kraji v roku 2011.
Na záver uvítania nechýbal zápis do Pamätnej knihy a spoločná fotografia.

Dubnicu navštívil predseda Matice slovenskej

Predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD., prvý zľava

Dňa 4. 3. 2011 navštívil Dubnicu nad Váhom predseda Matice slovenskej Ing.
Marián Tkáč, PhD. Na návšteve ho sprevádzali riaditeľka Domu MS pre Trenčiansky
kraj Janka Valigurčinová a Ing. Jaroslav Papay, riaditeľ sekretariátu predsedu
a správcu MS. Išlo o prvú oficiálnu návštevu novozvoleného predsedu MS v Dubnici
nad Váhom. Na MsÚ prijal hostí primátor Ing. Jozef Gašparík, ktorý ich oboznámil s
históriou a súčasnými aktivitami mesta. Predseda informoval o činnosti MS a vyjadril
presvedčenie, že vzájomná spolupráca Matice slovenskej a mesta bude pre
obyvateľov prospešná. V závere stretnutia primátor venoval hosťovi monografiu o
Dubnici nad Váhom. Potom už kroky predsedu MS smerovali do zasadačky Domu
MS, kde sa zúčastnil zasadnutia Krajskej rady MS. Predseda MS navštívil aj členov
MO MS.
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Fašiangy boli veselé
Dňa 5. 3. 20011 sa Dubničania prišli zabaviť na DUTAF z príležitosti fašiangového
programu.

Zvedavé oči detí pozorne sledujú ruky mäsiara
Program sa začal pred Mestským domom kultúry v Dubnici nad Váhom, kde sa stretli
pestrofarebné masky. Potom išiel sprievod smerom na DUTAF. Účinkujúcich
sprevádzala dychová hudba Omšeňanka.
Na Dubnických fašiangoch nechýbala tradičná zabíjačka. Všetko mal na starosti
skúsený mäsiar Jaroslav Košík, ktorý povedal: „Ľudí asi najviac zaujalo
opaľovanie prasiatka slamou. Myslím si, že mnohé deti zabíjačku ešte
nevideli.“ Čerstvá pečienka, klobása, oškvarky, obarová polievka, to všetko mohli
návštevníci Dubnických fašiangov na Dutafe ochutnať. Ani tento rok nechýbali na
Dubnických fašiangoch rôzne súťaže a ochutnávky. Už tradične sa hľadala najlepšia
poslancovica.
Víťaznou poslancovicou sa stala slivovica, ktorú do súťaže prihlásil František
Mikolášek. Na druhom mieste skončila jabĺčkovica Antona Kvasnicu a tretie miesto
sa ušlo poslancovici Radoslava Žáčka.
Ľudia mohli ochutnať a vybrať aj najlepšiu slaninu. Do súťaže sa zapojilo 14
produktov. Okrem slovenských výrobcov sa súťaže zúčastnil aj jeden zahraničný z
Českej republiky. Novinkou na fašiangoch bola súťaž o Súdok zdravia. Pod týmto
názvom sa skrývali rôzne kyslé zaváraniny ako čalamády, karfiolové šaláty a iné.
Fašiangy sú obdobím, kedy si doprajeme viac jedla ako obvykle. Sú však aj časom
zábav. To sa potvrdilo aj na Dutafe.
Pomerne chladné ráno spríjemnila svojím koncertom Dychová hudba Ladčanka. Po
nej už pódium patrilo skupine Trio kontakt.
Úspech mali aj členky speváckej skupiny Studnica a Dychový orchester ZUŠ.
Na Dubnických fašiangoch uzrelo svetlo aj nové CD Márie Bagínovej. Do života ho
uviedol primátor mesta Ing. Jozef Gašparík. Potom nasledoval koncert, na ktorom
odzneli aj piesne z nového albumu.
Záver fašiangov už tradične patril pochovávaniu basy. Tento rok sa „smútočný obrad"
konal pod taktovkou FS Senior klubu Vršatec.
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O CD „ Dubnica, ty domov náš “ bol veľký záujem
Pri tvorbe 2.CD úspešnej dubnickej speváčky Márie Bagínovej, ktoré bolo uvedené
do života na Dubnických fašiangoch, spolupracovali jej dcéry Gabriela a Lenka
Bagínové a Stanislav Blaho. Svojimi hlasmi obohatili piesne aj členovia speváckej
skupiny Jesienka. O nové CD bol medzi Dubničanmi veľký záujem. Viac než
hodinovú zábavu pri polkách, valčíkoch a čardášoch zaručilo 20 piesní.
Mária Bagínová so svojou skupinou už niekoľko rokov úspešne rozdáva dobrú
náladu na rôznych spoločenských akciách. Kultúrne i duchovne obohatí každé
podujatie, na ktorom sa zúčastní.

Pripomenuli si MDŽ
Dňa 6. marca 2011 sa veľká sála Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom
zaplnila do posledného miesta ženami. Tie sa potešili z pekného koncertu

Úspešný skladateľ a spevák Jiři Zmožek, vľavo
známeho speváka Jiřího Zmožka, ktorý oslovil všetky generácie žien. V úvode
ženám zablahoželal primátor mesta Ing. Jozef Gašparík.
Ženám poprial viac takýchto dní a hlavne viac pozornosti zo strany mužov po celý
rok.

Úspech dubnickej monografie
Mesto Dubnica nad Váhom vydalo v roku 2010 pri príležitosti 50. výročia priznania
štatútu mesta novú monografiu.
Monografia mapuje minulosť, prítomnosť i samotné premeny mesta.
Je kvalitne spracovaná, pekne graficky upravená a bohatá na fotografie
a dokumentačné materiály.
O tom, že monografia má vysokú kvalitu, dokumentuje aj skutočnosť, že Klub
fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov ju vyhodnotil ako tretiu najkrajšiu
monografiu na Slovensku za rok 2010.
Ocenenie a poďakovanie patrí všetkým autorom, ktorí sa akoukoľvek formou
podieľali na vydaní novej monografie mesta Dubnica nad Váhom.
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Monografiu spracovali: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., a Mgr. Jaroslava
Roguľová, PhD.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Richard Benech,
Jazykový redaktor: Mgr. Ivana Ďurišová.
Vytlačili: VKÚ, a.s. Harmanec
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Projekt Hodina Zeme

Občania Dubnice nad Váhom podporili projekt celosvetovej ekologickej akcie Hodina
Zeme.
V rámci tohto projektu bolo vypnuté verejné osvetlenie na jednu hodinu dňa 26. 3.
2011 v čase od 20.30 do 21.30 hod., v nasledovných lokalitách:
-

IBV Za traťou

-

ulice Cintorínska a Nádražná

-

sídlisko Pod kaštieľom, Park J. B. Magina, IBV Nad kostolom, sídlisko C I.

-

časť sídliska Pod hájom

Projekt Hodina Zeme je celosvetová ekologická akcia s centrálou v austrálskom
Sydney, organizovaná WWF (World Wildlife Fund) a je zameraná na globálne
otepľovanie a klimatické zmeny. Ťažiskovou akciou celej kampane je vypínanie
osvetlenia, či už verejného osvetlenia, alebo osvetlenia budov, pamiatok či kostolov.
Do projektu sa v minulom roku zapojilo 128 krajín sveta. Tento rok sa k nim pridalo aj
Slovensko. Do projektu Hodina Zeme sa mestá zapojili zhasnutím alebo stlmením
verejného osvetlenia alebo osvetlenia pamiatok či budov.

Folklórna kvapka krvi
Pod týmto názvom sa dňa 11. 4. 2011 uskutočnilo toto humánne a nasledovania
hodné podujatie.
Záštitu nad ním mal primátor mesta Dubnica nad Váhom Ing. Jozef Gašparík.

Akciu zorganizovali FS Mladosť z Dubnice nad Váhom a Mesto Dubnica nad Váhom
v spolupráci s FS Vršatec, Strážov a DS Hugo.
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Dôvodom ku stretnutiu nebolo vystúpenie či koncert, ale humánna myšlienka dať
dobrovoľne zo seba ešte viac, než len dobrý pocit. „Folklórna kvapka krvi“, ako
hovorí už jej názov, bola podujatím, ktorého cieľom bolo podnietiť folkloristov a iných,
ktorí sa aktívne podieľajú na kultúrnom živote, ku darovaniu tej najcennejšej tekutiny
– krvi.
Otcom myšlienky bol vedúci dubnického folklórneho súboru Mladosť Branislav
Múčka, ktorý povedal: „Som dlhoročným darcom krvi a držiteľom Jánskeho plakety
a preto mám k darcovstvu krvi osobný vzťah. Mojím cieľom bolo podnietiť mladých
a zdravých ľudí ku darcovstvu “.
Národná transfúzna stanica z Trenčína, ktorá zabezpečovala odbery, zaevidovala 32
darcov, ale šancu darovať svoju najvzácnejšiu tekutinu dostalo 27. Spolu darovali
viac ako 12 litrov krvi.

Europoslanec pochválil Dubnicu nad Váhom

Miroslav Mikolášik v strede
Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) navštívil dňa
15. apríla 2011 Dubnicu nad Váhom. Pri tejto príležitosti pochválil mesto za jeho
prácu pri čerpaní fondov z Európskej únie (EÚ).
Novinárom v rámci poslaneckého dňa v meste povedal, že samospráva odviedla
doteraz veľmi dobrú prácu, ktorá môže inšpirovať ďalšie mestá na celom Slovensku.
„Ste príkladom, odviedli ste veľmi dobrú robotu," vyhlásil Mikolášik, ktorý prišiel
do Dubnice ako člen parlamentného Výboru pre regionálny rozvoj preveriť stav
čerpania eurofondov.
Práve o ne pre Slovensko Mikolášik bojuje v početných diskusiách v EP. Osobitne
vyzdvihol napríklad projekt zameraný na podporu rekonštrukcie objektov a prístavbu
špecializovaného zariadenia dôchodcov v mestskej časti Prejta.
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„Snaha mesta postaviť sa zoči-voči problémom postihnutých spoluobčanov je
inšpirujúca," uviedol Mikolášik. Dubnica získala na projekt, ktorý europoslanec
osobne navštívil, vyše 2,8 milióna eur, jeho cieľom je vytvoriť areál špeciálneho
zariadenia pre seniorov, trpiacich Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.
Dubnica získala v rokoch 2006 až 2010 z eurofondov takmer 11 miliónov eur.
Vďaka finančným prostriedkom sa v meste podarilo napríklad zrekonštruovať viaceré
objekty, medzi najväčšie investície patrí aj rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické
múzeum (2,3 mil. eur), viacero škôl či školských zariadení.
Europoslanec navštívil mestskú polikliniku, popoludní ho čakalo stretnutie so
študentmi gymnázia, návšteva areálu spoločnosti ZVS holding a Dubnického
kaštieľa.
Miroslav Mikolášik je jedným z trinástich slovenských europoslancov. Vo funkcii
pôsobí už druhé funkčné obdobie ako člen Európskej ľudovej strany, do
europarlamentu ho nominovala strana KDH. Je členom Výboru pre regionálny rozvoj,
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ako aj Výboru
pre ľudské práva Od marca minulého roku stojí na čele europarlamentnej Pracovnej
skupiny pre bioetiku.

Deň Zeme
Bolo to 22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení
fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a
zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za
ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

Mesto Dubnica nad Váhom podporilo aktivity ku Dňu Zeme, ktoré sa konali 22. apríla
2011. Takto sa zapojilo do celosvetového úsilia ochrany prírody spolu s miestnymi
organizáciami, školami, technickými službami mesta, mestskou políciou
a dobrovol'níkmi pripravovanými podujatiami:




čistením prírody v okolí Dubnice a čistením potoka,
osvetou v teréne, chovatel'ov psov upozornili na zvyšujúcu sa problematiku
psích exkrementov na sídliskách,
propagáciou separovania ďalších zložiek komunálneho dopadu - kompozitov
a kovov.

Dňa 17. 6. 2011 sa v MsDK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročných aktivít žiakov
základných škôl, špeciálnej základnej školy a detskej kresťanskej organizácie Royal
Rangers ku Dňu Zeme. V bohatom kultúrnom programe vystúpili deti základných škôl
a tanečná skupina Tweety z Centra voľného času. Žiaci a učitelia si zo záujmom
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prezreli fotografie z jednotlivých podujatí, ktoré prebiehali od 16. 4. – 6. 5. 2011.
Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík a vedúci oddelenia školstva Mgr. Vladimír
Hanus poďakovali deťom za ich aktívnu činnosť v čistení okolia Dubnice nad Váhom.
Deti základných škôl vyzbierali spolu 6 570 kg odpadu, ktorý sa nachádzal v blízkom
okolí nášho mesta.

Svetový beh harmónie
Svetový beh harmónie je najdlhší celosvetový štafetový beh, ktorý prostredníctvom
športu hľadá cestu k harmónii medzi ľuďmi rôznych kultúr, národností a presvedčení.
Jeho cieľom je podporovať medzinárodné priateľstvo a porozumenie. Bežci niesli
horiacu pochodeň ako symbol harmónie, potom ju symbolicky odovzdávali ľuďom,
ktorých na svojej trase stretávali. Beh prekračoval hranice nielen zemepisné, ale
aj kultúrne, politické i náboženské a napomáhal tak vzájomnému porozumeniu.
Trasa behu prekračuje 56 000 kilometrov a vedie cez územie viac ako osemdesiatich
národov. Svetový beh harmónie založil v roku 1987 športovec, umelec a mierový
filozof Sri Chinmoy ako príležitosť pre občanov rôznych krajín vyjadriť svoje nádeje
a priania pre harmonickejšiu budúcnosť.
Tento rok bežal na Slovensku medzinárodný tím World Harmony Run z poľskej
hranice do Čiech v dňoch 8. - 13. mája. Do Dubnice nad Váhom bežci dobehli 13.
mája 2011 zo smeru od Ilavy. O 15.30 ich privítali pred mestským úradom zástupca
primátora mesta Ing. Ján Tatar a deti zo základných škôl.

Oslavy oslobodenia mesta
Obyvatelia Dubnice nad Váhom si 29. apríla 2011 pripomenuli 66. výročie
oslobodenia mesta pred MsDK.
Súčasťou osláv významnej udalosti bol aj lampiónový sprievod, do ktorého sa
zapojilo množstvo detí s rodičmi. Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa pietneho
aktu kladenia vencov k pamätníku oslobodenia mesta zúčastnili predstavitelia mesta,
poslanci mestského zastupiteľstva i zástupcovia spoločenských organizácií.
Predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Tlach vo svojom
príhovore okrem iného povedal:
„Pri pamätníku sme sa stretli preto, aby sme sa vrátili k významnej udalosti oslobodeniu republiky a porážke fašizmu. Druhá svetová vojna zasiahla do životov
miliónov ľudí v Európe i na celom svete. Protifašistický národnooslobodzovací
zápas nášho ľudu v rokoch 2. svetovej vojny je dôležitým zdrojom revolučných
skúsenosti a tradícií, ktoré nestrácajú svoj aktuálny význam a sú cenné pre staršie aj
mladšie generácie. Oslobodenie nášho okresu sa začalo v apríli 1945. Bolo súčasťou
Bratislavsko–brnianskej operácie 2. ukrajinského frontu a Ostravskej operácie 4.
ukrajinského frontu.
Aj naše mesto sa dňa 28. apríla 1945 ráno o 7. hodine dočkalo oslobodenia. Do
Dubnice vkročili prví rumunskí vojaci zmiešanej Sovietsko–rumunskej armádnej
skupiny. Aj naši občania na svojej koži zažili útrapy, zapríčinené vojnou. Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov nemôže zabudnúť na žijúcich, ale i na tých, čo
položili životy za našu slobodu “.
Obce Lieskovec a Prejta boli oslobodené 29.apríla 1945. Keďže obce sú súčasťou
mesta, oficiálny deň oslobodenia Dubnice nad Váhom je 29. 4. 1945.
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Dodržiavajú tradíciu
Veľkonočný pondelok 25. apríla 2011 sa niesol v znamení spevu mládencov, hrou
muzikantov, oblievaním i krikom dievčat z FS Vršatec i FS Mladosť. A práve spev,
tradičné kroje, voda, korbáče plné pestrofarebných stúh, i radosť ukázali ľuďom, že
táto tradícia na Veľkú noc je ešte stále živá a treba ju zachovávať.

Oslavy 1. mája
Dňa 1.5.2011 si Dubničania pripomenuli sviatok práce i 7. výročie vstupu SR do EÚ.
V celodennom programe vystúpili žiaci zo ZUŠ, detí z CVČ, dychová hudba
Trenčianska dvanástka, speváčka Jadranka a divadelný súbor Nečumím.
V programe účinkovali aj FS Mladosť i FS Vršatec.
Napriek nepriaznivému počasiu, kvôli ktorému sa program presunul do sály MsDK,
prišlo veľa ľudí.

Prvomájové oslavy svojím programom pozdravili FS Mladosť i FS Vršatec

Prvé miesto v súťaži 3Z
Vo štvrtok 5.5.2011 sa v hoteli LUX v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia pod
názvom: „Možnosti ako znížiť náklady na odpadové hospodárstvo v obci“.

Konferenciu organizovala spoločnosť Priatelia Zeme – SPZ a bola súčasťou 7.
ročníka výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov PRO EKO, ktorá sa konala
v dňoch 3. – 6. mája 2011 v Banskej Bystrici.
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Priatelia Zeme - SPZ pôsobia od roku 1996 ako neziskové občianske združenie,
chrániace životné prostredie, prírodu na Slovensku, aj v európskom kontexte.
Zameriavajú sa na 2 témy: minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a
toxickými látkami. Okrajovo sa venujú aj podpore udržateľných riešení ďalších
ekologických problémov a ich ekonomickým a sociálnym súvislostiam.
Súčasťou konferencie bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže:
3Z – znižuj, znovupoužívaj, zrecykluj 2010
Bola to súťaž o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za roky 2007 –
2009. Do súťaže sa zapojilo aj naše mesto. Je potešiteľné, že získalo 1. miesto.
Cenu za mesto Dubnica nad Váhom prevzali Mgr. Ivana Tepličková, vedúca
oddelenia výstavby, ÚP a ŽP a Milan Valjent, riaditeľ TSM Dubnica nad Váhom,
s.r.o.

Projekt sociálnych služieb
Projekt s názvom „Medzinárodná spolupráca v komunitnom plánovaní sociálnych
služieb", do ktorého sa zapojila aj Dubnica nad Váhom, ukončili partneri v júni 2011
konferenciou v Otrokoviciach.
Nosnou témou stretnutia boli premeny a inovatívne postupy v sociálnych službách v
Holandsku, Veľkej Británii, Slovenskej republike a Českej republike. V úvode sa
prítomným prihovoril starosta Otrokovíc Jaroslav Budek, ktorý privítal hostí a súčasne
vyzdvihol prínos celého projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu a
štátneho rozpočtu ČR. Za mesto Dubnica nad Váhom sa konferencie zúčastnil
zástupca primátora mesta Ing. Ján Tatar a odborné referentky sociálnych vecí
Alena Masárová a Oľga Carachová, ktoré odprezentovali problematiku
poskytovania sociálnych služieb v našom meste.
Cieľom medzinárodnej spolupráce bolo získať nové poznatky v oblasti poskytovania
sociálnych služieb, prenášať tieto skúsenosti do praxe a prispieť tak k zdokonaleniu
komunitného plánovania a systému poskytovania sociálnych služieb.
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Nový šéfredaktor
Dubnické noviny majú nového šéfredaktora. Vzhľadom k tomu, že Mgr. Stanka
Čechová si išla plniť materské povinnosti, primátor mesta Ing. Jozef Gašparík poveril
od 1. júna 2011 funkciou šéfredaktora DN Mgr. Samuela Valucha. Je absolventom
odboru žurnalistiky na UK v Bratislave.
Nový šéfredaktor sa Dubničanom prihovoril v DN č. 6 / 2011.

Nové zloženie redakčnej rady DN
Na základe rozhodnutia MsZ bola pre DN schválená nová redakčná rada v zložení:
predseda JUDr. Juraj Džima - bol i doteraz. Noví členovia: Ing. Libor Poruban, Ing.
Jaroslav Šlesar, Ing. Emil Suchánek a šéfredaktor.
Bývalí členovia rady pri novinách zostali vo funkcii členov redakcie.

Policajti deťom
Medzinárodný deň detí využili aj dubnickí mestskí policajti, ktorí dňa 2.6.2011
navštívili deti z Materskej školy na sídlisku Centrum II – Rozptyl.
Mestskí policajti deťom predviedli praktické ukážky sebaobrany a zákrokov proti
nebezpečným páchateľom, potlesk zožal aj služobný pes, ktorý predviedol, ako
zadrží „nebezpečnú“ osobu na úteku.
Deti sa zaujímali i o možnosť komunikácie prostredníctvom vysielačiek, mohli si
vyskúšať, ako sa sedí v policajnom aute a zistiť, že zapnuté sirény sú naozaj veľmi
hlučné. Deti dostali prísľub, že ich v škôlke policajti určite navštívia aj nabudúce.

Dubnica obhájila systém kvality

Mesto je organizáciou, ktorej základnou úlohou je poskytovanie služieb občanom
a zodpovedné spravovanie majetku mesta. Jednou z priorít mesta Dubnica nad
Váhom je kvalitné vykonávanie týchto úloh v súlade so systémom manažérstva
kvality podľa normy ISO 9001:2008, ktorý je na mestskom úrade zavedený od roku
2007. V decembri 2010 skončilo trojročné obdobie platnosti certifikátu kvality. Dňa
2.3.2011 sa na mestskom úrade uskutočnil recertifikačný audit, na ktorom naše
mesto potvrdilo kvalitu vykonávania svojich činností a opäť získalo certifikát systému
manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Zástupca certifikačného orgánu
QSCert s.r.o. – Ing. Marcel Šlúch slávnostne odovzdal certifikát dňa 2. 6. 2011 na
mestskom zastupiteľstve do rúk primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka.
Mesto Dubnica nad Váhom takýmto spôsobom vytvára pozitívny obraz pre
zahraničných investorov a hlavne zefektívňuje a dynamizuje poskytované služby
obyvateľom mesta.
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Modernizácia osvetlenia
V mesiaci júl 2011 sa dokončila realizácia projektu „ Rekonštrukcia verejného
osvetlenia – časť ulica Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom“. Celkové náklady
na realizáciu projektu boli 197 986 EUR, z ktorých mesto získalo v rámci Operačného
programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast 188 047 EUR, čo predstavuje
95% z celkových nákladov. Celú akciu realizovala firma O.S.V.O. comp. a. s., ktorá
bola vybraná na základe verejného obstarávania. V rámci projektu boli vymenené
kompletné rozvody osvetlenia, 73 stĺpov verejného osvetlenia a nainštalovaných 81
ks nových svietidiel, spĺňajúcich najnovšie predpisy EU. Pre zvýšenie bezpečnosti
chodcov bolo osvetlených špeciálnymi svetlami 6 prechodov pre chodcov.

Otvorenie Dubnického kaštieľa

Po necelých pätnástich mesiacoch rekonštrukcie bol dubnický kaštieľ opäť otvorený
pre verejnosť. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 26. 8. 2011. Táto dlhoočakávaná
udalosť bola spojená so slávnostným ceremoniálom odovzdávania kľúča a otvorenia
brány kaštieľa primátorom mesta Ing. Jozefom Gašparíkom.
Pri tejto príležitosti Dubničanov pozdravil aj predseda Matice slovenskej Ing. Marián
Tkáč.
Medzi Dubničanmi bol o otvorenie kaštieľa veľký záujem. Ľudia dlho a trpezlivo
čakali, aby si na vlastné oči mohli pozrieť to, po čom dlhé roky túžili.

Historická udalosť
O 16. hodine 26. 8. 2011 zazneli tóny historickej hudby na vŕšku Jána
Nepomuckého, kde „gróf Ilešházi“ odovzdal kľúč primátorovi mesta Ing.
Jozefovi Gašparíkovi.
Za sprievodu hudby a pohľadov stoviek divákov a významných hostí odovzdal
výrobno-technický riaditeľ Metrostavu Ing. Richard Műller pred bránou kaštieľa
symbolický kľúč od zrekonštruovanej časti kaštieľa.
Svoje nadšenie zo skvostu Považia vyjadril aj predseda Matice slovenskej Ing.
Marián Tkáč, PhD.
Nasledoval slávnostný prípitok a brány kaštieľa sa do noci nezavreli.
Návštevníci mohli okrem zrekonštruovaných historických priestorov vidieť jedinečnú
zbierku obrazov s podobizňami majiteľov Dubnického kaštieľa, obrazy a porcelán zo
zbierok Trenčianskeho múzea, lapidárium, expozíciu hasičov.
Druhé poschodie patrilo výtvarníkom z Dubnice a okolia, ktorí tu vystavili 136 diel.
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Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík slávnostne otvára zrekonštruovaný kaštieľ
V upravených priestoroch kaštieľa má svoje miesto Dubnické múzeum, ktoré
spravuje galériu na druhom poschodí a Mestské informačné centrum, ktoré slúži aj
ako vstupná kancelária do priestorov múzea. Zrekonštruovaných bolo 30 miestností s
viac než 100 oknami a takmer 100 m dlhou chodbou. Na poschodí je obrazáreň,
ktorá prezentuje výtvarnú tvorbu miestnych a regionálnych umelcov. O obnove
kaštieľa sa hovorilo už dlhší čas. Kompletná rekonštrukcia by však bola náročná,
preto sa mesto rozhodlo urobiť len jednu časť. Na celkovú rekonštrukciu kaštieľa,
ktorý patrí svojou rozlohou k najväčším na Slovensku, by mesto potrebovalo takmer
dvadsať miliónov eur.
Základný kameň rekonštrukcie krídla A spolu s vežou slávnostne poklepali 30. 5.
2010. Oficiálny názov projektu Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum
napovedá, že obnovy sa dočkala časť, v ktorej sídli táto kultúrna inštitúcia. Mesto na
ňu získalo prostriedky z eurofondov vo výške 2,49 milióna eur. Na financovaní prác
sa podieľalo aj mesto, a to päťpercentnou spoluúčasťou. Svoje diela v galérii
Dubnického múzea vystavovali: Miroslav Gregor, Markéta Gregorová, Anna
Bajzíková – Hladká, Tibor Hladký, Neděžda Jakúbková, Juraj Jaroš, Zlatica
Johnová, Vladimír Kudlík, Jozef Kurjak, Stanislav Lubina, Viliam Schmidbauer,
Jaroslav Svetlík, Anita Šebíková, Alena Teicherová, Dušan Vanko, Jozef
Vydrnák, Mária Vykysalá, Soňa Zelísková.

Folklór opäť zaujal Dubničanov
Dubnický folklórny festival sa konal v dňoch 25.8. – 28.8.2011. Bol to už 18. ročník.
DFF bol bohatý hlavne na slovenské folklórne súbory. Okrem dubnických sa na ňom
predstavili Nadšenci, Ekonóm, Ponitran, Technik, Turiec, Železiar. Folklór iných
krajín prezentovali hlavne Keramicar z Macedónska, Kašava z Česka, Baturim
a Tropical Live z Rakúska, Zemia Leborska a Zedowianie z Poľska, Gamelan indonézsky súbor z Bratislavy a Ishtar Dancers z Trenčína.
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Festival sa začal už vo štvrtok, pod názvom Dubničania Dubničanom. Na
priestranstve za Mestským domom kultúry sa predstavilo Dubnické divadlo s FS
Mladosť v divadelnej hre Ženský zákon.
Tradičný sprievod folklórnych súborov mestom sa konal v sobotu ráno. Pred OD ABC
vystúpili súbory s krátkym programom.
Priaznivci folklóru sa aj v tomto roku tešili na Súťaž o Cenu Mikuláša Senka. Porota
v zložení: Daniela Kľučárová, Jozef Lehocký a predseda Igor Kovačovič rozhodli, že
Cenu získala folklórna skupina Praslica z Kozároviec s choreografiou Kozárovce.

Návšteva z družobných miest

Folklórneho festivalu sa každoročne zúčastňujú aj delegácie z družobných miest.
Počas folklórnych slávností čakal na ich členov bohatý program.
Od piatku do nedele sledovali celý rad vystúpení, zúčastnili sa sprievodu folklórnych
súborov mestom, slávnostného otvorenia Dubnického kaštieľa, osláv SNP,
spomienky na Mikuláša Senku či Dubnického jarmoku.
Tohtoročná návšteva však bola špecifická. Vzhľadom k tomu, že vo všetkých troch
mestách sa v uplynulom roku konali voľby, zmenili sa aj osoby na pozíciách čelných
predstaviteľov.
V českých Otrokoviciach sa stal novým starostom Mgr. Jaroslav Budek,
v maďarskom Váci bol zvolený za nového primátora Attila Fördős a v poľskom
meste Zawadzkie zasadol do primátorského kresla Mieczyslaw Orgacki.
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Súčasťou DFF sú aj oslavy SNP

Účastníci spomienky 67. výročia SNP idú k pamätníku A. Dubčeka

Neodmysliteľnou súčasťou DFF je záverečný Galaprogram

Úspechom a ocenením organizátorov i mesta je, že Dubnický
folklórny festival patrí od roku 2011 do siete svetových festivalov
pod značkou IOV.
- 20 -

S úctou spomíname na Mgr. Kiššovú
Rodina, priatelia, ale i zamestnanci MsÚ sa dňa 19. 9 .2011 s hlbokým zármutkom
rozlúčili s Mgr. Eleonórou Kiššovou. Narodila sa 21.12.1958 v Pruskom. Na MsÚ
pracovala od 1. 8. 2008 do 16. 9. 2011. Pracovala na Ekonomickom oddelení ako
ved. odborný referent ekonomiky. Patrila k dobrým a zodpovedným pracovníkom
MsÚ v Dubnici nad Váhom.

Dubnické múzeum má svoje logo

Dubnické múzeum ako inštitúcia jestvuje od roku 2005. Pri príležitosti jeho
otvorenia v zrekonštruovaných priestoroch Dubnického kaštieľa, vytvoril Jozef
Vydrnák, kurátor výstavy miestnych výtvarníkov v kaštieli, logo Dubnického múzea.
Výsledné logo vystihuje Dubnické múzeum, sídlo jeho pôsobnosti a dominantu nášho
mesta.
Na farebnom riešení loga spolupracoval aj výtvarník Viliam Schmidbauer.
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Po konzultácii s vedením mesta a Komisiou školstva, mládeže, kultúry, cestovného
ruchu a športu sa dohodlo na modrej farbe loga, v akej je aj erb mesta.

Dubnické múzeum
DM patrí k významným kultúrno – spoločenským inštitúciám v Dubnici nad Váhom.
Sídli v rekonštruovaných a moderne upravených priestoroch v Dubnickom kaštieli.
Svojou prácou a vystavovanými exponátmi si získava čoraz viac obdivovateľov
histórie. Jednou z jeho úloh je i starostlivosť o kultúrne pamiatky v našom meste a ich
propagácia. Z toho dôvodu osadili propagačné tabule pri pamiatkach: Dubnický
kaštieľ, Grotta s vyhliadkovou vežou, Kostol sv. Jakuba a Lieskovec. Návštevník na
nich nájde základné informácie v slovenskom a anglickom jazyku. Poverený riadením
DM je Mgr. Richard Benech.

Časy prehliadok Dubnického múzea od 9. 9. 2011 boli upravené takto:
Utorok - Nedeľa
10.00, 11.00, 14.00, 15.00
- mimo stanovených časov len na objednávku
VSTUPNÉ:
Dospelí: 1,- €
Deti do 15 rokov, ZŤP, študenti, dôchodcovia: 0,50 €
Deti do 6 rokov: zdarma
Organizované skupiny (zájazdy, školské výlety, ..)
zľava 20% zo vstupného
Vstupenka platí aj pre vstup na Grottu s vyhliadkovou vežou
Fotenie na nádvorí kaštieľa a Grotte pre svadby: 15,- €
Pre všetkých návštevníkov platí zásada, že:
DOTÝKAŤ SA VYSTAVENÝCH EXPONÁTOV A FOTENIE V PRIESTOROCH MÚZEA JE
ZAKÁZANÉ.

Poškodenie vzácneho súsošia
Pomník sv. Jána Nepomuckého, ktorý pochádza z roku 1773, stojí na malom návrší
pred hlavným vchodom do Dubnického kaštieľa. Pôvodné barokové súsošie z roku
1727 dal vymeniť gróf Ján Ilešházi.
Súsošie, ktoré tvorí socha sv. Jána Nepomuckého v strede s dvoma anjelmi po
stranách, po stáročia nezničil ani čas, ani vojny. No po 236. rokoch sa o to
postaral neznámy páchateľ na konci októbra 2011. Jedného anjela odtrhol
z podstavca, ku ktorému bol upevnený na železnom štvorhrannom čape. Pri páde na
zem sa rozbil.
Ide o národnú kultúrnu pamiatku a mestu jej poškodením vznikla škoda niekoľkotisíc
eur. Polícia prípad vyšetruje. Domnieva sa, že išlo o pripravovanú krádež.
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Poškodené súsošie Jána Nepomuckého

Nová riaditeľka Dubnického múzea
Expozície Dubnického múzea sídliace v priestoroch zrekonštruovaného kaštieľa má
na starosti od 25.10.2011 nová poverená riaditeľka Bc. Lenka Peťovská. O svojich
víziách do budúcnosti povedala:
„Mojim cieľom do budúcnosti je rozvoj múzea, zbierkového fondu, nadobúdanie
zbierkových predmetov v spolupráci s občanmi. Radi by sme priestory využili aj na
aktivity spojené s historickou tematikou, prednášky a besedy. “

Mestské informačné centrum

MIC je jednou z dôležitých inštitúcii, ktoré pomáhajú rozvíjať cestovný ruch v našom
meste. Nachádza sa v priestoroch Dubnického múzea. Počas prevádzkových
hodínzabezpečuje aj sprístupnenie GROTTY S VYHLIADKOVOU VEŽOU.
MIC bolo vybudované vďaka projektu cezhraničnej spolupráce s mestom Brumov
Bylnice (Informačný most). Úlohou MIC je sústreďovať dostupné informácie o
Dubnici nad Váhom, celom regióne a blízkom moravskom prihraničí. Tieto informácie
ďalej sprostredkúvať obyvateľom mesta i zahraničným turistom. MIC okrem
podávania informácií ponúka i možnosť prístupu na internet prostredníctvom
infoboxu, kopírovacie služby, predaj upomienkových predmetov, prípadne prijímanie
oznamov do rozhlasu a Dubnických novín. Za všetky upomienkové predmety treba
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spomenúť novú turistickú známku Dubnický kaštieľ alebo magnetku Grotty
s vyhliadkovou vežou.

Beseda s historikom
Dňa 16. 12. 2011 sa v Dubnickom múzeu uskutočnila beseda s významným
slovenským historikom, prozaikom, publicistom a scenáristom PhDr. Pavlom
Dvořákom. Prítomných a milého hosťa privítala riaditeľka múzea Bc. Lenka
Peťovská. Toto úspešné a zaujímavé podujatie zorganizoval a moderoval poslanec
MsZ Ing. František Fusek.

Zľava: Ing. František Fusek, PhDr. Pavel Dvořák a Bc. Lenka Peťovská

Súčasťou besedy bola aj prezentácia slovenského prekladu knihy Kronika
uhorských kráľov zvaná Dubnická. Tá je z obdobia panovania kráľa Ľudovíta I. až
po sobáš Mateja Korvína s Beatricou. Kniha bola až do roku 1838 súčasťou
Ilešháziovskej knižnice v Dubnickom kaštieli. Jej latinský originál je uložený
v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti. Zaujímavú a fundovanú prednášku
PhDr. Pavla Dvořáka si vypočulo veľké množstvo Dubničanov. Bolo potešiteľné, že
sa na besede zúčastnilo aj veľa mladých ľudí. Po skončení besedy v družnej besede
vzácny hosť podpisoval svoje knihy, ktoré si prítomní kúpili.

Úspech Dubnickej stránky

Stránka Dubnice nad Váhom získala veľké ocenenie. Ocitla sa v úzkom zozname
najlepších webov miest na území Slovenskej republiky. Vyplynulo to z vyhlásenia
výsledkov súťaže ZlatyErb.sk, ktorej cieľom je najmä podpora informatizácie
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slovenských samospráv. V súťaži, nad ktorou v tomto roku prevzali záštitu Iveta
Radičová, Ján Figeľ, Lucia Žitňanská a Roland Sill, obsadila stránka mesta
Dubnica nad Váhom v kategórii Najlepšia stránka Miest a Mestských častí tretie
miesto. Úspešnejšie boli len veľké mestá Bratislava a Banská Bystrica. Slávnostné
vyhlásenie výsledkov sa konalo 26. 10. 2011 v Bratislave. Súťaž vyhlásili spoločne
Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska a občianske
združenie eSlovensko.

Ocenili darcov krvi
Medzi najhumánnejšie skutky medzi spoluobčanmi bezpochyby patrí darovanie krvi.
Dňa 16. novembra 2011 predstavitelia mesta Dubnica nad Váhom a zástupcovia
Slovenského červeného kríža - Územný spolok v Považskej Bystrici privítali v
obradnej miestnosti mestského úradu darcov krvi, aby im vyjadrili uznanie a
poďakovanie za tieto šľachetné činy.

Ďakovný list dostalo spolu 57 osôb. Medzi ocenenými bolo 38 držiteľov bronzovej, 12
striebornej, 6 zlatej a 1 diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského.
Prítomným sa prihovorili za Slovenský červený kríž MUDr. Ladislav Švejda, CSc. a
za mesto zástupca primátora Ing. Ján Tatar. Obaja ocenili úsilie darcov krvi
pomáhať pri záchrane toho najcennejšieho, ľudského života a zdravia. Zároveň
vyjadrili presvedčenie, že darcovstvo krvi v našom regióne sa bude naďalej rozvíjať v
nadväznosti na potreby zdravotníckych zariadení.

Trenčiansky kraj oceňoval
Dňa 23. novembra 2011 sa v Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja
uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti udeľovania ocenení kolektívom
i jednotlivcom v oblasti kultúry. Počas slávnostného večera prevzalo z rúk predsedu
TSK MUDr. Pavla Sedláčka ocenenie za osobitný prínos k rozvoju kultúry
Trenčianskeho kraja deväť jednotlivcov a tri kolektívy. Medzi ocenenými
jednotlivcami bol aj dubnický výtvarník Jozef Vydrnák.

Mikuláš navštívil autistické deti
Do Centra neziskových organizácií zavítal začiatkom decembra 2011 Mikuláš.
Stretol sa tam s autistickými deťmi. Podujatia sa zúčastnili okrem detí aj ich mamičky.
Po krátkom programe, ktorý si pripravili účinkujúce deti pod vedením svojich
pedagógov, prišiel očakávaný Mikuláš a odmenil ich sladkosťami.
Na stretnutie zavítal aj primátor mesta Ing. Jozef Gašparík, ktorý taktiež venoval
deťom sladkosti a všetkým zaželal pokojné prežitie nastávajúcich vianočných
sviatkov.
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Burza ošatenia
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného poriadku pri MsZ
usporiadala v Mestskom dome kultúry dňa 2. 12. 2011

Burza sa niesla v znamení hesla: „Dajme veciam druhú šancu a pomôžme si
navzájom“. Občania mesta ukázali svoje dobré srdce a pomohli nepotrebným
oblečením tým občanom, ktorí to najviac potrebujú.
Burza sa konala dňa 2. 12. 2011 od 9.00 do 18.00 h a pre veľký úspech pokračovala
aj 5. 12. 2011 až 7. 12. 2011.
Veci sa predávali za symbolickú cenu 0,20 eura za kus. Celkovo sa predalo až 1 235
kusov oblečenia – kabátov, búnd, dámskeho a pánskeho ošatenia, detských vecí,
hračiek, obuvi, kabeliek, čiapok a šálov. V rámci burzy organizátori pomohli aj
ľuďom bez domova zimným oblečením – bundami, kabátmi, zimnými
topánkami, spodným prádlom a rukavicami, ale aj poskytnutím vecí do
Krízového centra mesta, kde zdarma poskytli obliečky, plachty a uteráky, čím
vybavili toto centrum na najbližšiu sezónu. Tým vyriešili aj žiadosť o sociálnu
výpomoc poskytnutím oblečenia, paplónov a obliečok.
Najväčší úspech mali hračky, detské oblečenie, obliečky, uteráky, veľký záujem bol
aj o obuv. Občania mesta prinášali nepotrebné veci ešte aj v deň konania burzy.
Pre veľký úspech a tiež na žiadosť občanov mesta bude Komisia sociálnych vecí,
zdravotníctva, bývania a verejného poriadku usporadúvať Burzu ošatenia pre
sociálne odkázaných občanov mesta dvakrát do roka – t.j. pred Vianocami a letnými
prázdninami.
Celkový výťažok z burzy bol 247 eur, ktoré boli poskytnuté prostredníctvom nadácie
Iskra nádeje deťom zo sociálne odkázaných rodín na nákup sladkostí na
spríjemnenie tohto vianočného obdobia.

Potravinová výpomoc
Niektorí občania na Slovensku žijú vo veľmi zložitej ekonomickej situácii. Z toho
dôvodu sa im štát rozhodol pomôcť.
O potravinovú výpomoc požiadalo celkovo 670 obyvateľov nášho mesta.
V prvej fáze výdaja, ktorá sa realizovala 28. novembra 2011, si potraviny prevzalo
512 občanov. Výdaj potravín sa uskutočnil v priestoroch bývalej základnej školy na
ulici Partizánskej.
Potravinová výpomoc v našom meste sa poskytovala vo forme bezplatného dodania
20 kg pšeničnej múky a 20 kg cestovín pre domácnosť, v ktorej žije:
- poberateľ dávky v hmotnej núdzi,
- nepracujúci dôchodca – t. j. nepracujúci poberateľ starobného, predčasného
alebo invalidného dôchodku, ktorého výška nepresahuje 305,- eur.
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Začiatok adventu
Zapálenie 1. adventnej sviece
Je to už piaty rok, čo mesto Dubnica nad Váhom začalo verejne sláviť obdobie
adventu zapaľovaním sviec na adventnom venci. V nedeľu 27. novembra 2011 bola
slávnostne zapálená prvá adventná svieca na veľkom adventnom venci pred
obchodným domom „ABC". Súčasťou podujatia boli vystúpenia detí z dubnických ZŠ
a MŠ.
Prvú adventnú sviecu zapálili spoločne primátor mesta Ing. Jozef Gašparík, správca
farnosti vdp. Peter Pagáč a tréner Boxing klubu Dubnica Dušan Bučko.

Zapálenie 2. adventnej sviece

V nedeľu 4. 12. 2011 si mohli obyvatelia nášho mesta spríjemniť obdobie čakania na
najkrajšie sviatky roka návštevou programu zapaľovania 2. adventnej sviečky. Na
javisku pred OD ABC sa s vianočným vystúpením predstavili žiaci CVČ a ZUŠ.
Sviečku na adventnom venci zapálil predseda ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Ján Tlach.

Zapálenie 3. adventnej sviece
Tretiu adventnú sviečku zapálil dňa 11. 12. 2011 dlhoročný aktívny folklórista a
vedúci FS Senior klubu Vršatec Imrich Tináth.
V programe účinkovali: FS Senior klub Vršatec, mladí betlehemci z Mikušoviec a
spevácka skupina Studnica.
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Zapálenie 4. adventnej sviece

V nedeľu 18. decembra sa na adventnom venci rozhorela štvrtá adventná sviečka,
ktorú spoločne s primátorom mesta Ing. Jozefom Gašparíkom zapálila nositeľka
diamantovej plakety Prof. MUDr. Jánskeho - Blanka Hudecová.
Počas adventnej nedele vystúpili na javisku pred ABC Mária Bagínová so speváckou
skupinou Jesienka, folklórna spevácka skupina Dubnička a hudobná skupina
Oremus.
O vianočnú atmosféru sa postarali aj predajcovia medoviny, vianočného punču,
tradičných vianočných jedál, medovníkov a umeleckí remeselníci.

Mária Bagínová a Stanislav Blaho

Otvorenie Námestia Matice slovenskej

- 28 -

Pár dní pred Vianocami mesto sprístupnilo verejnosti zrekonštruovanú časť Námestia
Matice slovenskej. Pásku na znak otvorenia námestia slávnostne prestrihli primátor
mesta Ing. Jozef Gašparík, poslanec NR SR Ing. Ján Slota, Bc. Jozef Goralka zástupca firmy Furmet Group - a zástupca spoločnosti TEERAG-ASDAG Slovakia
Viktor Hohensasser. Na otvorení sa okrem obyvateľov mesta zúčastnili aj
starostovia a primátori okolitých miest a obcí, zástupcovia dodávateľských firiem
a ďalší hostia. V rámci kultúrneho programu vystúpili vokálna skupina SKLO, Terézia
Pekaríková, Laura Dlábiková a deti z dubnických škôl.
Mesto získalo na rekonštrukciu z európskych fondov sumu 1,65 mil. eur.
S výstavbou sa začalo v máji 2011.
Verejné priestranstvá sú doplnené prvkami zelene, drobnej architektúry, chodníkmi
a fontánami. Verejnú časť námestia realizovalo mesto Dubnica nad Váhom,
súkromnú časť (podzemné parkoviská, obchodno-zábavné centrum, polyfunkčný
komplex) realizujú dva súkromné subjekty - Arkádia Dca, s.r.o. a JMD Trade, s.r.o..
Predpoklad ukončenia súkromnej časti je rok 2013.

KULTÚRA
Detský karneval
Rekordných 174 masiek prišlo na tradičný Veľký detský karneval, ktorý sa konal dňa
29. 1. 2011 v priestoroch Mestského domu kultúry.

Počas karnevalového veselia chodila medzi maskami trojčlenná porota, ktorá mala
naozaj neľahkú úlohu - vyhodnotiť jedenásť najkrajších masiek. V silnej konkurencii
zvíťazili roboti, černošky, formula, diskoguľa, slimák, muchotrávky, motýľ, zbrojnoš,
ježko, hodiny, Jánošík. Nezabudli odmeniť ani najmladšieho účastníka karnevalu sedemmesačnú červenú čiapočku.
Po skončení odmeňovania nasledovalo losovanie tomboly. Okrem cien zakúpených
oddelením kultúry, všetky ostatné venovali sponzorské firmy: Prvá stavebná
sporiteľňa, Ing. Martinisková, lahôdky Kašiar, firma Bresman, Papiernictvo Cech a
Penguin, Chovmix Arari, Galantéria Lucia, Kníhkupectvo Kebísek, reštaurácia
Portofino, Lekáreň Pod kaštieľom, restaurácia Gaudeamus, Aquapark Tatralandia,
PC revue Bratislava, Elektro Emo a Mediatip.
O zábavu sa postarali členovia Dubnického divadla, členky tanečných skupín
Základnej umeleckej školy a Centra voľného času z Dubnice nad Váhom.
Robo Bobík a vtipná moderátorka Miriam Martináková udržali veselú náladu počas
celého karnevalu.
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Perinbaba v Zlatom fonde STV
Muzikál Perinbaba, v ktorom účinkoval i FS Mladosť, mal veľký úspech aj v
Bratislave. Autorom, účinkujúcim i celému realizačnému štábu sa dňa 10. 2. 2011
dostalo veľkej odmeny za hodiny práce a množstvo energie vydanej na tomto diele,
v podobe nakrúcania predstavenia Perinbaby kamerami STV. Za túto možnosť patrí
vďaka Mgr. art. Rudolfovi Gerimu, riaditeľovi bratislavského hudobného divadla
Teatro Wustenrot. Jeho myšlienku, vyrobiť záznam z predstavenia prostredníctvom
Slovenskej televízie, sa po množstve rokovaní a konečnom schválení programovou
radou STV podarilo úspešne zrealizovať.
Nakrútený záznam bol zároveň zaradený do Zlatého fondu Slovenskej televízie.

Ženský zákon
Dňa 20. 2. 2011 Dubnické divadlo v spolupráci s FS Mladosť a s FSSk Dubnička pod
vedením Márie Tarabovej pripravili nezabudnuteľný zážitok pre divákov. Ženské
intrigy, trochu romantiky, dobrá zábava s príchuťou folklóru, to všetko v sebe nieslo
predstavenie, ktoré zaplnilo sálu Mestského domu kultúry. Pre veľký záujem divákov
Ženský zákon zahrali herci aj druhýkrát.

Výstava Jozefa Vydrnáka
Laudatio je názov výstavy, ktorej slávnostné otvorenie sa konalo 11. 3. 2011 vo
výstavnej miestnosti č. 104 v Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom.
Obdivovatelia umenia, priatelia a rodinní príslušníci Jozefa Vydrnáka si s obdivom
pozreli jeho doterajšiu prácu. Ten sa ju podujal prezentovať pri svojom životnom
jubileu. Výstavu otvoril poslanec NR SR PhDr. Marián Kvasnička. Vernisáže sa
zúčastnili aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček
a primátor mesta Ing. Jozef Gašparík. V kultúrnom programe vystúpila Horňácka
muzika Miroslava Minkse z Velké nad Veličkou.
Výstava predstavovala tvorbu významného dubnického umelca, ktorý sa venuje
maľbe, grafike, grafickému dizajnu a ilustráciám. V jeho dielach, kde dominuje
dynamická meditatívna línia sa odohrávajú humorné i láskavo ironické príbehy
jednotlivca i celých spoločenstiev. Kým grafiky majú výraznú čierno-bielu lineárnu
podobu, v maľbách prevláda pastelová farebnosť na červenom podklade i dramatický
modro-červený kolorit. Výstavu si mohli záujemcovia pozrieť do 8. 4. 2011.
Jozef Vydrnák sa narodil 27. 3. 1961 v Trenčíne. Súkromne študoval
u akademického maliara M. Sučanského v Trenčíne (1971 – 1977). Absolvoval
štúdium na SVŠT a VŠVU v Bratislave. Žije a tvorí v Dubnici nad Váhom.

Dubničania vystavovali v Maďarsku
Od 17. 3. do 30. 4. 2011 vystavovali svoje obrazy dubnickí výtvarníci Alena
Teicherová, Mária Vykysalá, Naděžda Jakúbková, Viliam Schmidbauer, Dušan
Vanko a Vladimír Kudlík v družobnom meste Vác na výstave „ Európa je náš hosť“.
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Výstavu organizovalo Kultúrne centrum Imre Madacha a okrem našich výtvarníkov sa
jej zúčastnili výtvarníci z Fínska, Nemecka, Francúzska, Rumunska a Maďarska.

Radošinčania s novou hrou
V nedeľu 3.4.2011 sa dubnickému publiku predstavilo Radošinské naivné divadlo
s novou hrou „Nesladím“ s podtitulom „Veselá balada o šťastí“. Divadelnému
príbehu, ako povedal pred predstavením Stanislav Štepka, predchádzala skutočná
udalosť. Istá žena sa rozviedla s mužom a cestou zo súdu si podala na pošte tiket,
na ktorý vyhrala milión korún. Pre Štepku to bola výzva a námet na spracovanie
povestného porekadla Nešťastie v láske – šťastie v hre. Vznikol príbeh plný
pravdivého citlivého a nežného rozprávania prepojený nečakanými humornými
súvislosťami. Výborným hereckým výkonom dominoval Stanislav Štepka. Milo
prekvapila živá kapela so spevákom Jurajom Haškom, ktorá potvrdila vysokú
muzikantskú kvalitu súboru.

Úspešná výstava
Známa dubnická výtvarníčka Alena Teicherová prezentovala svoje práce v MsDK
od 14. 4. do 6. 5. 2011 pod názvom Symfónia farieb II. Bola to výstava obrazov
maľovaných špachtľovou technikou. Jej otvorenia sa zúčastnili aj predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček a primátor mesta Ing.
Jozef Gašparík. Kurátorom výstavy bol Ing. Jozef Vydrnák. Na výstave dominovali
obrazy Posledná večera a Slovenská Madona. Autorka ide svojou cestou, zachováva
si svoj štýl a videnie skutočnosti. Jej obrazy sú láskavé, vedú k zamysleniu a tichej
radosti.
Alena Teicherová sa narodila 24. 4. 1964 v Považskej Bystrici. Žije a tvorí v Dubnici
nad Váhom. Vyštudovala PdF UMB v Banskej Bystrici a Ikonopiseckú školu
v Michalovciach.
Venuje sa akvarelu, olejomaľbe, kresbe, ilustrácii, ikonopisectvu, maľbe na sklo
a maľbe na hodváb. V roku 2001 sa stala členkou Spolku sv. Cyrila a Metoda
Slovenska v Košiciach. Svoje práce už niekoľkokrát úspešne prezentovala na
Slovensku i v zahraničí.

Svätojurské tradície
Dňa 16. 4. 2011 na javisku pred ABC svojim pásmom piesní zo Záblatia pozval FS
Vršatec na program Svätojurské tradície. O 19.00 hod. sa pasienky pod Ostrým
vrchom zaplnili krojovanými speváčkami z najlepších folklórnych skupín z regiónu
Trenčín. Viac než 40 hosťujúcich účinkujúcich z obcí Kubrá, Soblahov, Selec spolu
s dievčatami z FS Mladosť a Dubničky prezentovali vlastné piesne, čím ponúkli
prítomným možnosť porovnať jurskú pieseň v rôznych dedinách a v Dubnici nad
Váhom.
Programom sprevádzali dve pamätníčky dubnických zvykov a zároveň členky
Dubnického divadla Danka Goliatová a Ing. Jana Rybárová.
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Ocenenie Dubnického divadla
Dubnické divadlo sa dňa 28. 4. 2011 zúčastnilo celoslovenskej súťažnej divadelnej
prehliadky Palárikova Raková v Čadci. Ide o najstaršiu tematickú súťažnú prehliadku
ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej
tvorby.
Do súťaže, na základe prihlášky a videozáznamu z premiérového predstavenia, ktoré
sa konalo v MsDK v Dubnici nad Váhom dňa 20. 2. 2011, vybrali spomedzi 15
súborov aj dubnických divadelníkov. Prehliadky sa zúčastnilo 5 najlepších – vrátane
Dubničanov.
V rámci individuálnych ocenení získalo dubnické divadlo diplom, mimoriadne
ocenenie, striebornú medailu J. Palárika a finančnú cenu starostu obce Raková
za kolektívny vklad pri interpretácii klasického textu v divadelnej hre Ženský zákon.

Bábky Vítězslavy Klimtovej
Česká umelkyňa Vítězslava Klimtová vystavovala svoje práce na oddelení pre deti
a mládež Mestskej knižnice od 2. 5. do 13. 5. 2011 pod s názvom Rozprávková
krajina. Vydarená séria bábok bola esteticky naaranžovaná. Výstava obsiahla
sedemnásť postavičiek, tvoriacich dvanásť inštalácií. Každú inštaláciu dopĺňala karta,
opisujúca dôležité znaky a životné návyky konkrétneho škriatka. Meno zakaždým do
bodky korešpondovalo s charakterom tej - ktorej postavy.
Výpoveď o tvorivosti Vítězslavy Klimtovej dotváralo takmer dvadsať kníh, ktoré
umelkyňa sama nielen napísala, ale aj ilustrovala. Aj jej knižné diela sa stali súčasťou
výstavy a návštevníci si ich mohli zakúpiť.

TWEETY CUP 2011
Dňa 14. mája 2011 sa vo veľkej sále Mestského domu kultúry uskutočnil 11. ročník
tanečnej show Tweety cup 2011. Organizátorom podujatia bola tanečná skupina
Tweety, pôsobiaca v Centre voľného času v Dubnici nad Váhom. Celú akciu otvorila
spoločná choreografia TS Tweety, v ktorej tancovala väčšia časť jej členov. Po tomto
zahájení sa začala tá pravá show, o ktorú sa postarala nielen domáca skupina, ale aj
tanečná skupina Sára z CVČ Dubnica n/V, tanečná skupina Arabeska zo ZUŠ v
Dubnici n/V, dievčatá zo skupiny Cherries a mladé gymnastky z CVČ Dubnica n/V.
Celý program bol zostavený z 21 tanečných čísel, v ktorých sa vystriedali štýly ako
hip – hop, disco, show dance, balet, scénický tanec. Zúčastnilo sa tu 120 skvelých
tanečníkov, ktorí sa snažili podať najlepšie výkony.
Po úvodnom vstupe sa predstavili malé deti, ktoré boli ocenené obrovským
potleskom.
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Rovnako veľký úspech mali všetky tanečné čísla Tweety aj deti zo ZUŠ Dubnica n/V
so svojimi číslami Rieka a Ekológia.

Rekord bol prekonaný
Pokus o rekordný detský čitateľský maratón sa vydaril. Na Slovensku počas utorka
31. 5. 2011 čítalo v knižniciach a školách spolu 30 480 detí a mladých ľudí do 15
rokov. Rekord z roku 2010 bol prekonaný približne o 9000 čitateľov.
Cieľ sa podarilo splniť. Svojim podielom prispela aj Mestská knižnica v Dubnici nad
Váhom. Účasť v tomto ročníku nebola najvyššia. Celkovo sa počas dňa vystriedalo
pri knihe 101 záujemcov. Najviac „maratóncov“ prišlo zo Základnej školy Pod hájom.

Psí miláčik
Oddelenie kultúry MsÚ v spolupráci s Kynologickým klubom z Dubnice nad Váhom
usporiadalo k MDD v sobotu 4. júna 2011 v priestoroch Kynologického klubu akciu
pod názvom NAJKRAJŠÍ PSÍ MILÁČIK Z DUBNICE NAD VÁHOM.
Spomedzi 16-tich krásnych psíkov, ktorých priviedli a prihlásili do súťaže deti
v sprievode rodičov, vyhodnocovala porota 9 víťazných miest v 3 kategóriách.

V prvej kategórii „malý pes“ sa umiestnili: 1. miesto – KEYSI s majiteľkou Klaudiou
Kupeckou, 2. miesto – BEKY s majiteľkou Peťkou Šatkovou a 3. miesto – LILI s p.
Trenčanovou.
V druhej kategórii „stredný pes“ sa umiestnili: 1. miesto – RITA s majiteľom Erikom
Jurovom, 2. miesto – PEGY s majiteľkou Máriou Siheľskou a 3. miesto - XARA
s majiteľkou Jankou Habáňovou.
V tretej kategórii získali: 1. miesto – TARA s majiteľkou Barborkou Rýdzou, 2.
miesto – ABBY s majiteľkou Karolínkou Šťastnou a 3. miesto získal BASTIEN
s majiteľkou Pavlínkou Magdadiovou.
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Úspech speváckeho zboru
Spevácky zbor slovenských učiteľov úspešne reprezentuje našu vlasť doma i v
zahraničí. V Dubnici nad Váhom účinkoval v nedeľu 3. 7. 2011 na otváracom
koncerte Dubnického kultúrneho leta 2011. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa
vystúpenie presunulo z pôvodne plánovanej Grotty do Mestského domu kultúry.
Spevácky zbor slovenských učiteľov pod vedením dirigenta a umeleckého šéfa
Štefana Sedlického zaspieval skladby slovenských i zahraničných skladateľov. Napr.
Jána Levoslava Bellu, Eugena Suchoňa, Lukáša Borzíka, Dmitrija Bortňanského
a iných.
Viackrát neutíchajúci potlesk svedčil o tom, že Spevácky zbor slovenských učiteľov
pripravil poslucháčom v Dubnici nad Váhom hodnotný kultúrny zážitok.

Dubnický slávik 2011
V nedeľu 12. júna 2011 sa uskutočnilo na javisku pred OD ABC finálové kolo XI.
ročníka celomestskej súťaže v speve ľudovej piesne „Dubnický slávik 2011".

Najúspešnejším Dubnickým slávikom ocenenie odovzdal predseda poroty Peter Marguš.

Súťaž mala dvojstupňový charakter. Samotnému finále predchádzali výberové
školské kolá a skúšobné kolá. Za hudobného sprievodu ľudovej hudby učiteľov ZUŠ
Dubnica nad Váhom pod vedením Františka Rožu sa postupne predstavilo 21
súťažiacich.
Odbornej porote predsedal riaditeľ ZUŠ Peter Marguš, ďalšími členmi boli Ľubica
Horvátová - učiteľka ZUŠ Dubnica nad Váhom a Renáta Lezová - členka speváckej
skupiny Dubnička..
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Dubnickým slávikom v I. kategórii sa stala Karin Pastorková , na 2. mieste sa
umiestnila Lívia Schillerová a na 3. mieste Anička Porubanová.
Dubnickým slávikom v II. kategórii sa stala Laura Petersenová, na 2. mieste sa
umiestnil Samuel Teicher a na 3. mieste Jana Viktória Kováčiková. Cenu Domu
Matice slovenskej získali Martin Púček a Kristína Reseteričová.

Jazykové kurzy
Oddelenie kultúry a knižnice každý rok organizuje jazykové kurzy pre tých, ktorí si
chcú rozšíriť vedomosti a lepšie sa uplatniť na trhu práce. V roku 2011 pre
záujemcov pripravili tieto kurzy:






Jazyk anglický pre začiatočníkov
Jazyk anglický pre mierne pokročilých
Jazyk anglický pre pokročilých
Jazyk nemecký pre začiatočníkov

Literárny večer na Grotte

Priaznivci kultúry si v nedeľu 21. 8. 2011 pod Grottou, v Parku Jána Baltazára
Magina, pripomenuli poéziu „beat generation“, skupiny autorov, ktorých tvorba bola
protestom proti konzumnému štýlu života.
Básne Corsa, Ginsberga, Welcha, Diane di Prima, Ferlinghettiho a iných predniesla
Dáša Illyová, tvorbu Václava Hraběte priblížila Mgr. Eva Kebísková.
Pásma poézie striedali hudobné pasáže v podaní Dušana Dobiáša. Gitarista
a spevák pripravil prevažne bluesový program, počas ktorého odzneli napríklad
skladby Erica Claptona, Johna Denvera, Johna Lennona či Beatles.
Nedeľný večer v parku priniesol vnímavému návštevníkovi netradičný hudobnoliterárny zážitok.
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Beh pre všetkých

Beh pre všetkých pravidelne podporujú aj členovia Matice slovenskej
Dňa 28. 9. 2011 sa v Parku J.B. Magina uskutočnil Deň behu pre všetkých charitatívny beh Ligy proti rakovine. Beh organizovalo oddelenie kultúry MsÚ v
spolupráci s Ligou proti rakovine a ZO diabetikov DIADUB. Na Slovensku sa podľa
štatistík Ligy proti rakovine ročne vyskytne viac ako 23 tisíc nových prípadov
rakoviny, pričom úmrtnosť onkologických pacientov dosahuje asi 50 percent. Tisíce
ľudí žijú s rôznou formou rakoviny - sú práve diagnostikovaní, liečení, vyliečení, ale s
trvalým psychickým bremenom strachu z návratu choroby. Podľa odborníkov sa v
najbližších rokoch rakovina dostane na prvé miesto v ochoreniach. Na druhom budú
duševné a na treťom srdcovo-cievne ochorenia.
Deň behu pre všetkých nemal súťažný, ale skôr výchovný charakter pre deti, mládež
aj dospelých. Sponzorom podujatia bola firma Dupres Consulting vďaka ktorej dostal
každý účastník symbol zdravej výživy – jabĺčko.
Celkový výťažok zo zbierky 221,71€ bol odoslaný Lige proti rakovine. Tak ako
minulý rok, najvyššie príspevky venovali žiaci dubnických škôl. Behu sa zúčastnili aj
členovia MO Matice slovenskej, Jednota dôchodcov Slovenska, Únia žien Slovenska
a Fanklub Slovenka. Celkový počet účastníkov bol 962.

Dotácie z oblasti kultúry
V rámci grantov, ktoré sú každoročne vyhlasované Ministerstvom kultúry SR, mesto
v roku 2011 získalo dotácie na nasledovné aktivity:
-

18. Dubnický folklórny festival podporený vo výške 1 000 €,
Dubnický nárečový slovník podporený vo výške 1 300 €,
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh podporený vo výške
1 700 €.
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Ďalším podporeným projektom z Fondu mikroprojektov vo výške 12 915 € s názvom
„Tradície nás spájajú“ bol projekt, zameraný na výskum regionálnej kultúry, ktorý sa
realizuje v spolupráci s cezhraničným partnerom z Valašských Kloboukú.

FS Vršatec spoznával Čínu
Kultúra a zvyky Číny sú pre obyčajného Európana veľkou neznámou. O tom sa
presvedčili i dubnickí Vršatčiari. Dňa 13. 10. 2011 odleteli do tejto ázijskej krajiny
nielen reprezentovať Dubnicu nad Váhom, ale i folklór Slovenska. Dubničania sa
predstavili Pozdišovskými čardášmi, Zemplínskou ľúbosťou a ľudová hudba zahrala
tzv. Zvolávačku. Navštívili aj divadlo Ynepu Cultural Stadium, kde sa predstavili
tancami Zemplínska ľúbosť, My, Horehronci a ľudová hudba zahrala Podpolianske
cifrovačky.
Vršatčiari zostávali na javisku takmer poslední, pretože stále ich chcel niekto odfotiť.
A takmer všetci fotografi chceli mať s nimi fotku. Aj to dokumentuje, že FS Vršatec
úspešne reprezentoval Dubnicu nad Váhom i Slovensko.

Členovia FS Vršatec v plnej kráse

ŠPORT
Najlepší športovci mesta
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Vyhlásenie VIII. ročníka najlepších športovcov, trénerov a športových kolektívov
mesta za rok 2010 sa uskutočnilo na MsÚ dňa 16. 3. 2011.
Komisia školstva, mládeže, kultúry, cestovného ruchu a športu pri MsÚ Dubnica nad
Váhom vyhodnotila na svojom zasadnutí dňa 17. 2 .2011 najlepších športovcov
mesta v kategórii žiaci, dorast – junior, dospelí, tréner, kolektív mládeže, kolektív
dospelých a mimoriadne ocenenie za dlhoročné výsledky.
Do súťaže sa zapojilo celkom 8 športových oddielov - 25 športovcov, 4 tréneri, 3
kolektívy mládeže, 3 kolektívy dospelých a boli podané 3 návrhy na mimoriadne
ocenenie športovcov.
Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík na slávnostnom prijatí poďakoval športovcom,
trénerom a funkcionárom za dobrú reprezentáciu mesta a do ďalšieho obdobia im
zaželal veľa ďalších úspechov.
Výsledky:
Kategória žiaci:
1. Barbora Rýdza – judo
2. Viktoria Zahradníčková – atletika
3. Peter Mičian – atletika
Kategória dorast – junior:
1. Patrik Štádler – atletika
2. Lucia Mokrášová – atletika
3. Magdaléna Mužíková – judo, Terézia Rýdza – judo
Kategória dospelí:
1. Peter Matúška – raketomodelár
2. Jozef Švondrk – atletika
3. Mário Zábojník – box
Kategória tréner:
1. Jozef Pavelka - atletika
2. Peter Ďuriš - atletika
3. Ivan Rýdzi - judo
Kolektív mládeže
1. Dorastenky - atletický klub
Kolektív dospelých:
1. Družstvo mužov - atletický klub
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Mimoriadne ocenenie:
Anton Zelenka - turistika
Ing. Vincent Bašista, CSc. - atletika
Štefan Štefina – atletika

Víťazstvo Dubničanov
Dňa 17. 4. 2011 vyvrcholil finálovými duelmi na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v
Bratislave tretí ročník turnaja najmladších hokejových talentov - Orange Minihokej
Tour.
Žiaci základných škôl do 10 rokov v hokejových prípravkách majú neoficiálne
majstrovstvá republiky v súťaži Orange Minihokej tour.
V zápasoch základných skupín 3. ročníka Orange Minihokej tour 2011 sa celkovo
predstavilo 720 hokejistov z 36 hokejových prípraviek na Slovensku.
Konečné poradie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MHK Dubnica
HC Slovan Bratislava
HK Ružinov 99 Bratislava
HKM Zvolen
HK Spišská Nová Ves
HC Košice

Stretnutie o 1. - 2. miesto: HC Slovan Bratislava - MHK Dubnica 6:11
Veľký podiel na tomto úspechu majú aj tréneri Jozef Holaza a Peter Fabuš.
Najviac gólov strelili Martin Chromiak a Dominik Plavecký ( každý dal 9 gólov).
Majstrovský titul pre Dubnicu vybojovali:
Martin Chromiak, Mário Pažitka, Daniel
Janušček, Matúš Floriš, Christián Kuric, Lukáš Húska, Samuel Kňažko,
Radovan Rusnák, Dominik Slugeň, Adam Rusnák, David Prna, Andrej Vojtech,
Oliver Fatul, Viliam Krajčovič, Dominik Plavecký, Tomáš Kopáč, Filip Farský,
Jakub Jančo, Jakub Ingeli a Juraj Gabrhel.
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Majstri republiky z Dubnice nad Váhom

Memoriál Mgr. Marty Herdovej
Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s Atletickým klubom Spartak Dubnica nad
Váhom, Centrom voľného času a spoločnosťou Hermes a.s. usporiadalo dňa 7.júna
2011 VIII. ročník súťaže škôl v atletike „Memoriál Mgr. Marty Herdovej“.
Každoročne patrí táto súťaž k vyvrcholeniu atletických súťaží žiakov dubnických
škôl, škôl dubnického regiónu a škôl z partnerských miest Vác a Otrokovice.

Dievčatá bežali s plním nasadením, každá chcela vyhrať.
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Súťaže sa zúčastnilo viac ako 530 žiakov. Víťazom sa stala ZŠ s MŠ Pod hájom
Dubnica nad Váhom, na druhom mieste skončila ZŠ J.Kráľa z Novej Dubnice a
tretiu priečku obsadila ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom.

Pohár silných mužov

Druhý ročník Slovenského pohára silných mužov sa konal v nedeľu 19. júna 2011 v
Dubnici nad Váhom pod záštitou primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka. Pre
účastníkov bolo pripravených celkovo päť súťažných disciplín. Prvou z nich bolo
dvíhanie ťažkej nápravy o hmotnosti 110 kg, po ktorej nasledovalo prevracanie viac
ako 400 kg ťažkej pneumatiky. Po pneumatike prišla na rad disciplína s názvom
Super Yoke. Išlo o 320 kg bremeno, ktoré siláci nosili na chrbte do vzdialenosti 20
metrov.
Tradíciou súťaže sa stalo pravidlo, že na počesť mesta, ktoré sa spolupodieľa na
organizácii, bude jedna z disciplín patriť danému mestu. Tentokrát sa prenášal tzv.
„dubnický dub" a aby to súťažiaci mali náročnejšie, organizátori im do tohto kola
pridali aj tzv. kačací beh, ktorý spočíval v nosení 160 kg vážiaceho kameňa.
Záverečnou disciplínou bolo prehadzovanie 130 kg gule. Víťazom druhého ročníka
Slovenského pohára silných mužov sa stal Marek Markuš. Na druhej priečke sa
umiestnil Jaroslav Daňo a tretie miesto patrilo Ivanovi Hryhorovskému.
Organizátori súťaže boli: Slovenská asociácia silných mužov, Asociácia Fitness
Gabrhel Trenčín, Olympic Fitness Dubnica nad Váhom, Mesto Dubnica nad Váhom.

Úspešní Dubničania
V roku 2011 dubnickí mladí hokejisti dosiahli v Bratislave cenné víťazstvá.
Prvý úspech dosiahli v apríli 2011 hokejisti z MHK Dubnica nad Váhom, keď sa v
kategórii hokejových prípravok na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu stali majstrami
Slovenska.
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Víťazní hokejbalisti z Dubnice nad Váhom
Druhý úspech dosiahli v júni 2011 na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v
Bratislave mladí hokejbalisti. Starší žiaci ZŠ s MŠ Centrum II Dubnica nad Váhom
sa stali taktiež majstri Slovenska. Toto podujatie organizovalo Ministerstvo školstva
a Slovenská hokejová únia ako súčasť prebiehajúcich Majstrovstiev sveta mužov a
žien v hokejbale v Bratislave.
Víťazný pohár prevzal kapitán Martin Andrisík. Podujatie bolo výborným
doplnkovým športom pre prípravu chlapcov na ďalšiu hokejovú sezónu na ľade.
Dubničania si tak podmanili obe hokejové arény v Bratislave.
Školu reprezentovali títo chlapci:
Patrik Koyš, Vilim Rosandič, Milan Duda, Martin Dobiáš, Alexander Kleinedler,
Samuel Šimko, Martin Andrisík, Jozef Huňa, Richard Šmátrala, René Pancza a
Jozef Švec. Trénermi boli Mgr. Oto Bača a Robo Gálik.

Medzinárodný úspech Kňažeka
Člen dubnického klubu judistov Bc. Patrik Kňažek sa v roku 2011 zúčastnil
veteránskeho seriálu turnajov - Open Senior Championships. Tento seriál zahŕňal
Medzinárodné majstrovstvá Maďarska, SR, ČR a Rakúska. Na prvom turnaji,
medzinárodných majstrovstvách Maďarska, kde sa zúčastnili pretekári zo 41 krajín,
obsadil náš reprezentant krásne druhé miesto.
Potom už prišli veľké chvíle Patrika. V máji na MMSR (účasť 18 krajín) dosiahol 1.
miesto, rovnako zvíťazil v septembri na otvorených majstrovstvách ČR (účasť 21
krajín) a na záver v októbri na medzinárodných majstrovstvách Rakúska pridal tretie
zlato. Stal sa tak víťazom Európskeho kontinentálneho pohára, a to nielen vo
svojej kategórii + 100 kg , ale aj v celej vekovej kategórii M2/35 – 40 ročných, keď na
všetkých turnajoch nazbieral za tri víťazstvá a jedno druhé miesto najväčší počet
bodov.
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Úspechy dubnických judistov:
22.10.2011 Majstrovstvá SR starších žiakov a žiačok v Žiline:
Titul Majsterky Slovenska získala Lenka Begáňová, strieborné medaily pridali
Barbora Rýdza a Ivan Jankovič.
29.11.2011 Majstrovstvá SR mužov a žien v Rimavskej Sobote:
Titul Majsterky Slovenska v tejto kategórii obhájila Tereza Rýdza, striebro pridala
Magdaléna Mužíková.
Cennú bronzovú medailu vybojovala Natália Vráblová, ktorá sa dokázala úspešne
vrátiť do súťaže po dlhej šesťročnej prestávke spôsobenej zranením.
5.11.2011 Medzinárodný turnaj Slovakia Open v Galante (za účasti pretekárov zo
šiestich krajín):
Zvíťaziť dokázala Barbora Rýdza a v závere turnaja pridala zlato aj jej staršia sestra
Tereza, strieborné priečky obsadili Magdaléna Mužíková a Ivan Jankovič.
Bronzové medaily pridali Martina Petríková, Lenka Begáňová a Róbert Chromiak

12.11.2011 MVC mesta Martin:
Za účasti 320 pretekárov z piatich krajín priniesli zhodne strieborné medaily Róbert
Chromiak, Barbora Rýdza, Ivan Jankovič a Filip Hrubiško.

Aktívny jubilant
Dňa 10. júla 2011 sa dožil významného životného jubilea 75 rokov dlhoročný
atletický tréner a funkcionár Zdeněk Hrbáček z Dubnice nad Váhom.
"Čo by som si želal k sedemdesiatpäťke?
V prvom rade zdravie, čo iné... Ale potešilo by ma, keby sa raz podarilo niektorému z
dubnických tímov zvíťaziť v A-kategórii Európskeho pohára klubov.
A taktiež, aby mala slovenská atletika čo najviac mladých pretekárov a trénerov, z
ktorých vyrastú nástupcovia súčasnej úspešnej generácie," skonštatoval Zdeněk
Hrbáček.
V súčasnosti pripravuje jedného z najrýchlejších Slovákov Jozefa Švondrka.
Dubnickí priaznivci športu Zdenkovi Hrbáčkovi k jeho významnému životnému
jubileu srdečne blahoželajú a do ďalších rokov mu prajú veľa zdravia
a úspechov
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Legendy - Zdeněk Hrbáček (vpravo) s prvým z dvoch doterajších
predsedov SOV, Vladimírom Černušákom na pôde SOV pri
príležitosti zasadnutia jeho 34. Valného zhromaždenia.

Hádzanársky turnaj
V dubnickej športovej hale sa v závere augusta 2011 uskutočnil hádzanársky turnaj
mužov o pohár primátora mesta. Okrem domácich, ktorí zostúpili do II. ligy a
druholigových Piešťan bojovali o trofej prvoligový Martin a staronový účastník
Považská Bystrica B. Rezerva Pov. Bystrice zdolala všetkých súperov a stala sa
víťazom turnaja.
Výsledky:
Dubnica - Martin 21:25 (8:10), I. Vároš 5, Čúz 5, Náther 2, Černý 2, Doskočil 2,
Meňhart, Jablonka, Marcinák, R. Kučera, Nguyen.
Dubnica - Piešťany 26:18 (13:7), Čúz 4, Doskočil 4, D. Vároš 4, Nguyen 3, I. Vároš
3, Jablonka 2, Černý 2, Náther 2, Marcinák, Meňhart.
- 44 -

Dubnica - Pov. Bystrica B 17:28 (7:11), Čúz 6, I. Vároš 5, Nguyen 2, D. Vároš 2,
Meňhart 2 - Michal Gardian 7, Kristín 6, Malachovec 3, Valla 3, Lipták 3, Briestenský
2, Chachula 2, Záhornacký, J. Sapák.
1.
2.
3.
4.

Pov. Bystrica B 3 3 0 0 74:57 6
Dubnica
3 1 0 2 64:71 2
Martin
3 1 0 2 71:70 2
Piešťany
3 1 0 2 61:72 2

Dubnica hrala v zložení: Cibula - I. Vároš, Čúz, Náther, Černý, Doskočil, Meňhart,
Jablonka, Marcinák, R. Kučera, Nguyen, D. Vároš, Prekop.

MFK Dubnica vypadol z najvyššej súťaže

Priaznivci futbalu v Dubnici nad Váhom smútia. Mužstvo na konci
ročníka 2010/2011, po 10tich sezónach v Corgoň lige opustilo slovenskú futbalovú
elitu. „Na jar sme sa zišli v dobrom zložení, určite sme nemali najslabší káder v lige.
Stretla sa dobrá partia, vedeli sme, že to pôjde. No od začiatku jari sme začali zbierať
iba remízy. Hra sa zlepšila, ale body neprichádzali,“ skonštatoval Martin Nosek,
niekoľkonásobný kapitán mužstva a doplnil: „Bolo veľa zápasov, čo sme mohli
zremizovať alebo vyhrať. Tie, ktoré sme mohli alebo mali vyhrať, sme zremizovali,
tie, čo sme mali zremizovať, sme prehrali o gól. Celú jar nám to tam nepadalo
a preto sme vypadli.“ Práve slabá strelecká potencia pochovala nádeje Dubničanov
a aj ich ligovú príslušnosť.
„Neviem, čo bude v Dubnici s futbalom ďalej. Vedenie si sadne a povieme si,
akým smerom sa pôjde,“ skonštatoval dubnický kormidelník Peter Gergely
a dokončil: „Nemôže to byť pre nás tragédia, hoci je to sklamanie pre všetkých.
Väčšia tragédia bola, keď nám tu zomrel 22-ročný chlapec Martin Doktor.“
Dubničania veria, že sa im čoskoro podarí opäť postúpiť do najvyššej slovenskej
súťaže.

Z činnosti TJ Nové Považie Prejta
Do súťažného ročníka OBFZ Považská Bystrica 2010/2011 boli z Prejty prihlásené
futbalové družstvá žiakov, dorastencov a mužov. Hlavnou motiváciou pre rast úrovne
Prejtského športu bola spomienka na oslavy 75. výročia organizovaného futbalu
v mestskej časti Prejta, ktoré sa konali v minulom roku. O tom, či dosiahnuté
výsledky jednotlivých družstiev boli úmerné možnostiam TJ, diskutovali jej členovia
na vyhodnotení súťažného ročníka dňa 26. 6. 2011.
Umiestnenie družstiev na medailových pozíciách vo svojich súťažiach sa dá hodnotiť
ako úspešné. Všetky tímy skončili na tretej priečke konečnej tabuľky. Pre
nedostatok detí Prejta nemohla prihlásiť družstvo žiakov do súťažného ročníka
2011/2012.
Pre zlepšenie výkonov a aj výsledkov je nevyhnutné dobré športové zázemie.

- 45 -

Budúcnosť futbalu v mestskej časti Prejta núka ešte ďalšie otázky. Najmä tú, či sa
môže zvýšiť úroveň prejtského futbalu bez aktívnejšieho prístupu hráčov k príprave.
Ďalej jednotného prístupu výboru TJ a zvýšenej pomoci bývalých futbalistov,
prípadne fanúšikov.

Zahynul Pavol Demitra
Začiatkom septembra prišla z Ruska na Slovensko smutná správa. Skvelý slovenský
hokejista, odchovanec Dubnice nad Váhom, Pavol Demitra, zahynul 7. septembra
2011 vo veku 36 rokov pri leteckej tragédii neďaleko Jaroslavľu, kde aj v tamojšom
Lokomotive pôsobil. Haváriu prežili dvaja zo 45 ľudí na palube.
Ruské ministerstvo dopravy považuje technickú poruchu a ľudský faktor za
najpravdepodobnejšie možné príčiny havárie a práve na tieto možnosti zameria
vyšetrovanie tragédie.
Pavol Demitra zahynul s členmi klubu Kontinentálnej hokejovej ligy Lokomotiv
Jaroslavľ, ktorí smerovali do Minska na úvodný zápas ligy. Lietadlo sa zrútilo krátko
po štarte, asi dva kilometre od miestneho letiska Tunošna
Jedného z najlepších hokejistov histórie Slovenska si uctil aj Slovenský hokejový
zväz. Pietna spomienka sa konala v Trenčíne.
„Jeho dres s číslom 38 bude vyvesený pod strechou haly v Trenčíne, takisto
plánujeme toto číslo na znak úcty vyradiť z obehu, aby navždy zostalo späté s
postavou Paľa Demitru," povedal generálny sekretár zväzu Otto Sýkora.

Radosť Pavla Demitru po každom strelenom góle bola veľká.
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No neúspech prežíval veľmi ťažko.

Životopis Pavla Demitru
Pavol Demitra / kolektívne športy
Pavol Demitra
hokejista, odchovanec dubnického hokeja, útočník NHL
* 29.11.1974 Dubnica nad Váhom
† 07.09.2011

Pavol Demitra začínal s hokejom v Dubnici v roku 1991, do vrcholového
hokeja sa dostal v sezóne 1992/1993, keď obliekal dres trenčianskej Dukly.
Na ľade NHL sa predstavil v nasledujúcej sezóne. Draftovaný bol v roku 1993
Ottawou Senators ako 227. hráč celkove. Po troch sezónach v tomto klube
prestúpil v sezóne 1996/1997 do St. Louis Blues, kde sa stal čoskoro jednou z
opôr. V klube hrával až do sezóny 2003/2004. Počas ôsmich sezón sa
predstavil v 494 zápasoch, strelil v nich 204 gólov a na 289 prihrával.
Zaznamenal tak 493 bodov.
V sezóne 2004/2005, počas lockoutu v NHL hral za svoj pôvodný materský
klub Duklu Trenčín a vytvoril slovenský extraligový rekord v počte bodov, na
svoje konto si ich pripísal 99 za 32 gólov a 67 asistencií.
Nasledujúci ročník 2005/2006 už obliekal dres "kráľov" z Los Angeles. V 58
zápasoch nastrieľal súperovým brankárom 25 gólov, na 37 prihrával.
Po sezóne bol vymenený do klubu Minnesota Wild, kde v sezóne 2006/2007
nastúpil v 71 zápasoch a zaznamenal 64 kanadských bodov (25 + 39). V
aktuálnej sezóne (2007/2008) nazbieral v 51 zápasoch 39 bodov za 13 gólov
a 26 prihrávok (štatistika k 28. 02. 2008).
Útočník NHL reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta v rokoch 1996,
2003, 2004, 2005 a 2007. Predstavil sa aj na ZOH 2002 v Salt Lake City. Na
ZOH 2006 v Turíne bol kapitánom slovenského mužstva. Reprezentoval aj na
Svetovom pohári v rokoch 1996 a 2004.
Pavol Demitra získal v NHL v roku 2000 Lady Byng Trophy, vo svojej najlepšej
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sezóne 2002/2003 získal 93 bodov (36 gólov + 57 asistencií), ktoré nazbieral v
82 zápasoch. V sezóne 1999/2000 dosiahol v 82 zápasoch 89 bodov a získal
s tímom St. Louis Blues Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti
NHL. Trikrát bol účastníkom All-Star Game NHL.
Za najlepšieho hokejistu Slovenska bol vyhlásený v roku 2003 v ankete
Zlatý puk.
S Duklou Trenčín sa v roku 1997 stal majstrom Slovenska, hral za Duklu
Trenčín.
V tíme ČSFR bol v roku 1992 majstrom Európy do 18 rokov, tretí skončil na
MS hráčov do 20 rokov v roku 1993.
Dubnický rodák je jedným z najkompletnejších svetových útočníkov s
veľkými skúsenosťami. Môže hrať ako krídlo, ale aj ako stredný útočník, ak
je potrebné. Jeho výkony sú na veľmi stabilnej úrovni. V roku 1998 prišiel na
ZOH v Nagane spolu s ďalšími štyrmi špičkovými Slovákmi z NHL, ale bez
možnosti hrať, pretože Slovensko nepostúpilo do hlavného turnaja.
* Výška a váha:
182 cm / 93 kg
* Klub:
Minnesota Wild, NHL
* Tréner:
Jacques Lemaire
* Post:
stredný útočník, ľavé krídlo
* Držanie hokejky:
ľavé
* Číslo:
38
Hlavné športové výsledky:
* MS
1996 Viedeň - 10. miesto
2003 Helsinky, Turku, Tampere - 3. miesto
2004 Praha, Ostrava - 4. miesto
2005 Viedeň, Innsbruck - 5. miesto
2007 Moskva - 6. miesto
* SP
1996 - 7. miesto
2004 - 8. miesto
* ZOH
2002 Salt Lake City - 13. miesto
2006 Turín - 5. miesto
Slovenská reprezentácia:
63 zápasov, 21 gólov
NHL v minulosti:
13 sezón - (Ottawa Senators, St. Louis Blues, Los Angeles Kings, Minnesota
Wild) – štatistiky do sezóny 2006/2007 - 682 zápasov, 266 gólov, 379
asistencií, 913 bodov.
* Rodinný stav:
ženatý, 2 deti
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Ocenenia:
1999 Najlepší hráč ankety Zlatý puk
2000 Držiteľ ceny Lady Byng Trophy
2003 Najlepší hokejista Slovenska v ankete Zlatý puk

Spomienka na Pavla Demitru
Prejav úcty k Pavlovi Demitrovi, mohli obyvatelia Dubnice nad Váhom vyjadriť
svojim podpisom do kondolenčných listín, ktoré sa nachádzali vo vestibule
Mestského úradu a Základnej školy Centrum II.

Od rána sa vo vestibule školy i MsÚ podpisovali do kondolenčnej knihy priaznivci
Pavla Demitru.

Demitru si uctili aj vojaci v Afganistane
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Minútou ticha si uctili pamiatku svojho hokejového vzoru Pavla Demitru aj slovenskí
vojaci v misii ISAF v Afganistane, konkrétne príslušníci multifunkčnej ženijnej roty a
národného podporného prvku NSE. Spomínali na neho pred hokejbalovým zápasom
s mužstvom Kanady. Úctu zosnulému hokejistovi, ktorý vo svojej bohatej hokejovej
kariére hral aj v kanadskom Vancouveri, vzdali aj hráči zo zámoria.

"Myšlienky na Pavla Demitru dodali nášmu mužstvu silu a v zápase
Kandahárskej hokejbalovej ligy dnes nad súperom zvíťazilo 4:1," uviedol
hovorca slovenskej jednotky v Afganistane Milan Vanga.

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Základnú školu s materskou školou Centrum II 87 v Dubnici nad Váhom pomenovali
28. 11. 2011 po jej bývalom žiakovi a slovenskom hokejovom reprezentantovi
Pavlovi Demitrovi.
Stalo sa tak v predvečer jeho nedožitých 37. narodenín.
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo 28. novembra 2011
Základnej škole s materskou školou Centrum II. v Dubnici nad Váhom čestný názov
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru. Na snímke Pavol Demitra (v
krúžku) na jednej z archívnych fotografií v sieni slávy venovanej Pavlovi Demitrovi.
Premenovanie školy na Základnú školu s materskou školou Pavla Demitru v
Dubnici nad Váhom pri príležitosti výročia jeho narodenia (29. novembra) je
prejavom trvalej spomienky na veľkú a nezabudnuteľnú športovú a ľudskú
osobnosť, ktorú so školou natrvalo spojili začiatky jeho športovej činnosti.
Na slávnostnom akte zapožičania čestného názvu škole sa zúčastnil podpredseda
NR SR Milan Hort, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Jaroslav Ivančo, vedúci predstavitelia mesta na čele s primátorom Ing. Jozefom
Gašparíkom, predstavitelia KŠÚ a MHK v Trenčíne, zástupcovia rady školy, rodičov
i bývalí spolužiaci Pavla Demitru. Riaditeľom školy je Mgr. Ferdinand Brunovský.

Hokejbalový turnaj v Čadci ovládli Dubničania
Najväčší hokejbalový sviatok na Kysuciach tento rok poctili svojou účasťou tímy zo
Slovenska aj Čiech. Turnaja sa v dňoch 27. – 28. 8. 2011 zúčastnili mužstvá DCA
Star Dubnica nad Váhom, Caribic Okružná, HBC Skalité, HBK Kysucké Nové Mesto
A, HBK Kysucké Nové Mesto B, Krásno Sparrows, Gladiators Olomouc, Jelšové a
Dakota Ostrava. Dubnickí hráči a vedúci mužstva sa o turnaji vyjadrili pochvalne.
Najlepším strelcom sa stal Dubničan Milan Vozár, najlepším nahrávačom jeho
spoluhráč Adam Oriešek.
Výsledky DCA Stars:
Hbk KNM B – DCA Stars 0:6 (0:4)
Jelšové – DCA Stars 1:5 (0:4)
Gladiators Olomouc – DCA Stars 1:3 (0:1)
DCA Stars – Hbk KNM A 2:0
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DCA Stars – Hbk KNM A 4:0 (2:0) - semifinále
DCA Stars - Caribic Okružná 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) - finále

Hádzanári získali bronz
V dňoch 12. 09. - 20. 09. 2011 sa v Lignane (ITA) konala Olympiáda športu
veteránov. Zúčastnilo sa jej aj mužstvo zo Slovenska, zložené z bývalých hráčov
ČSSR v hádzanej nad 50 rokov a pod názvom oddielu Martin. V nominácii boli aj
dvaja hráči z dubnického oddielu hádzanej - Pavol Debnárik a Ján Beňo. Družstvo
dosiahlo pekný úspech, keď prehralo až v semifinále na 7 m hody - 5:4. V boji o tretie
miesto potom jasne zdolalo tím z Poľska 15:8 a získalo bronzovú medailu.

Najväčšia atletická udalosť roka

Atletický Most 2011 – 9. ročník
Atletický most sa uskutočnil 15. 9. 2011. Priaznivci atletiky v Dubnici nad Váhom boli
svedkami opäť výborných výkonov. Špičkoví pretekári, takmer 5 000 divákov
a pekné počasie vytvorilo prijemnú atmosféru tomuto významnému športovému
podujatiu
Deň pred konaním mítingu nechýbal tradičný tréning hviezd s mládežou, o ktorý bol
veľký záujem. Po ňom sa atléti presunuli na nádvorie Dubnického kaštieľa, kde bol
pre nich, ako aj pre ich fanúšikov, pripravený koncert The Gospel Family. Súčasťou
koncertu bola aj autogramiáda a predstavovanie atlétov prezidentom AK Spartak
Dubnica Alfonzom Juckom. Atlétom boli odovzdané z rúk primátora mesta Ing.
Jozefa Gašparíka a viceprezidenta klubu Zdenka Hrbáčka štartové čísla. Napriek
chladnému počasiu podujatie zožalo úspech.
Už v poradí 9. ročník Atletického mosta priniesol osem rekordov mítingu. O najlepší
výkon sa postaral v behu na 100 m medailista z olympijských hier 2008 Richard
Thompson z Trinidadu a Tobaga. Hranica 10 sekúnd na dubnickom štadióne síce
odolala, ale Thompson finišoval za kvalitných 10,05 s. Šprintér s osobným rekordom
9,85 s dosiahol najlepší výkon v najkratšom šprinte na slovenskom území v histórii.
„Boli to moje posledné preteky sezóny, teší ma, že som v nich zdolal Kima Collinsa.
Som spokojný s časom a najmä víťazstvom, keďže konkurencia bola veľmi kvalitná,“
povedal po pretekoch Thompson.
Kvalitný výkon sa zrodil aj v behu na 110 m cez prekážky. Aj keď pre zákaz z
kubánskej strany chýbal na štarte Kubánec Dayron Robles, divákov potešil majster
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sveta z Dägu Jason Richardson. Američan finišoval za výborných 13,08 s. „Tento
výkon venujem skvelým dubnickým divákom. Boli to fantastické preteky,“
uviedol Richardson.
„V Dubnici je nádherné prostredie. Bola to krásna súťaž. Sezóna sa pre nás pomaly
končí, ale tento výkon ma potešil," povedala Heidlerová, ktorá prekonala rekord
štadióna.
Výsledky:
MUŽI
100 m - finále: 1. Richard Thompson (Trin. a Tob.) 10,05, 2. Kim Collins (Sv. Krištof
a Nevis) 10,07, 3. Michael Frater (Jam.) 10,09, 4. Dwain Chambers 10,10, 5. Luke
Fagan (obaja V. Brit.) 10,21, 6. Ryan Shields (Jam.) 10,38, I. rozbeh: 1. Michael
Frater (Jam.) 10,38, ... 5. Tomáš Benko (SR) 11,12, II. rozbeh: 1. Dwain Chambers
(V. Brit.) 10,24
110 m prek. - finále: 1. Jason Richardson (USA) 13,08, 2. Andy Turner (V. Brit.)
13,49, 3. Jeff Porter 13,55, 4. Ty Akins (obaja USA) 13,59, 5. Konstadín Douvalidis
(Gréc.) 13,67, 6. Omo Osaghae (USA) 13,73,
400 m - A-beh: 1. LeShawn Merritt 45,75, 2. Greg Nixon 46,75, 3. Jamaal Torrance
(všetci USA) 47,04, 4. Mihajlo Knyš (Ukr.) 47,68,
3000 m prek.: 1. Bernard Mbugua 8:12,27, 2. Kipsiele Paul Koech 8:16,62, 3.
Ezekiel Kemboi 8:20,80, 4. Conselsus Kipruto 8:28,33, 5. Haron Lagat (všetci Keňa)
8:30,33, 6. Halil Akkas (Tur.) 8:31,09
Výška: 1. Trevor Barry (Bah.) 227, 2. Jesse Williams (USA) 227, 3. Ivan Uchov
(Rus.) 224, 4. Bogdan Bondarenko (Ukr.) 224, 5. Viktor Ninov (Bulh.) 220, 6.
Gianmarco Tamberi (Tal.) 220, ... 10. Lukáš Beer (SR) 210
Kladivo: 1. Krisztián Pars (Maď.) 78,81 m, 2. Kibwe Johnson (USA) 77,28, 3. Mohamed Al
Zankawi (Kuvajt) 77,05, 4. Markus Esser (Nem.) 76,71, 5. Primož Kozmus (Slovin.) 71,76

ŽENY
100 m - A-beh: 1. Schillonie Calvertová (Jam.) 11,17, 2. Ivet Lalovová (Bulh.) 11,37, 3.
Aleen Baileyová (Jam.) 11,39, 4. Anyika Onuorová (V. Brit.) 11,54, 5. Olesija Povhová (Ukr.)
11,58, 6. Kateřina Čechová (ČR) 11,63,
200 m - A-beh: 1. Ivet Lalovová (Bulh.) 23,15, 2. Aleen Baileyová 23,28, 3. Sherone
Simpsonová (obe Jam.) 23,31, 4. Anyika Onuorová (V. Brit.) 23,47, 5. Oľga Zemľaková
(Ukr.) 25,24, B-beh: 1. Melisa Breenová (Aus.) 25,23, 2. Martina Grigláková 26,47, 3.
Mariana Farkasová (obe SR) 26,93
800 m: 1. Julia Rusanovová (Rus.) 2:00,88, 2. Eunice Sumová (Keňa) 2:01,14, 3. Angelika
Cichocká (Poľ.) 2:01,76, 4. Annet Mwanziová (Keňa) 2:02,46, 5. Maryna Arzamasavová
(Biel.) 2:04,34, 6. Katarzyna Broniatowská (Poľ.) 2:05,41
Diaľka: 1. Oľga Kučerenková (Rus.) 661, 2. Jana Velďáková 628, 3. Renáta Medgyesová
(obe SR) 627, 4. Lauma Grivová (Lot.) 622, 5. Ivana Chrebetová (SR) 583
Žrď: 1. Jiřina Ptáčníková (ČR) 450, 2. Silva Yarisleyová (Kuba) 440, 3. Alexandra
Kiriašovová (Rus.) 440, 4. Slavomíra Sľúková (SR) 400, 5. Agnieszka Wronová (Poľ.) 400
Guľa: 1. Valerie Adamsová (N. Zél.) 20,83, 2. Cleopatra Borelová-Brownová (Trinidad a
Tobago) 18,24, 3. Anna Wloková (Poľ.) 15,77, 4. Ivana Krištofičová (SR) 15,34
Kladivo: 1. Betty Heidlerová (Nem.) 75,83, 2. Tatiana Lysenková (Rus.) 75,80, 3. Yipsi
Morenová (Kuba) 74,21, 4. Zalina Marghijevová (Mold.) 69,02, 5. Karolína Čaklošová (SR)
50,98
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70 ROKOV BOXU V DUBNICI NAD VÁHOM
Žiadosť prezidenta Boxing clubu
Dubnický box si v roku 2011 pripomína svoje 70. výročie. Členovia výboru
plánujú k tomuto výročiu vydať publikáciu, urobiť nástenku a vytlačiť rôzne
propagačné materiály. Prezident BC Ing. Jaroslav Šlesar sa z toho dôvodu
v Dubnických novinách č. 9 / 2011 obrátil na Dubničanov s touto výzvou:

Dňa 29. 10. 2011 sa v Mestskom dome kultúry uskutočnili oslavy 70. výročia
organizovaného boxu v Dubnici nad Váhom. Zorganizoval ich Boxing club Dubnica,
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sedemnásobný majster Slovenska, trojnásobný majster
a dvojnásobný víťaz INTERLIGY v kategórii družstiev mužov.
.

Československa

Spoločná fotografia časti účastníkov osláv 70 rokov boxu v Dubnici nad
Váhom. Horný rad zľava:
Tibor PAKSI, Vincent OČKAJ, Vladimír MLÁDEK, Milan STRNAD, Ján ZACHARA,
Stanislav HALÁS, Alexander REISENAUER, Ing. Jaroslav ŠLESAR, Pavol KONCOVÝ,
Ing. Sergej KALININ, Marián BAČA.
Dolný rad zľava: Jozef KOČKOVSKÝ, Štefan NOSEK, Mgr. Milan MARKO, Ivan
MIŠKO, Michal FRANEK a Ernest PAVLOVIČ.

Samotnému športovému podujatiu, predchádzal spoločenský úvod, ktorý moderovala
Mgr. Stanka Čechová. Prezident BC Dubnica Ing. Jaroslav Šlesar privítal a ocenil
významné osobnosti dubnického boxu. Na pódiu sa vystriedali známi pästiari:
olympijský víťaz Janko Zachara, juniorský majster sveta a strieborný z ME Michal
Franek, či dlhoročný tréner a pilier dubnického boxu Dušan Bučko.
Usporiadatelia tohto galavečera pripravili divákom hodnotný športový zážitok. V ringu
sa predstavili viacerí pästiari, ktorí predviedli kvalitné výkony. Na regulárnosť
výsledkov dohliadal hlavný a súčasne ringový rozhodca AIBA Milan STRNAD z
Dubnice nad Váhom
Spokojní diváci sa rozchádzali a pozvaní hostia naopak schádzali v reštaurácii
PORTOFINO. Dubnica je skutočne „Mekkou“ slovenského boxu, čo je
neodškriepiteľné. Dôkazom je obrovský počet osobností či bývalých aktérov
olympijského boxu, ktoré zasadli za stoly v priestoroch reštaurácie. Stretli sa tu
všetky generácie boxerov, trénerov, rozhodcov i funkcionárov. Napríklad: Janko
Zachara, Vendelín Chudý, Jozef Strnisko, Emil Mikloda, Ernest Pavlovič, Tibor
Pakši, Štefan Hollý, Emil Jánošík, Ing. Miroslav Bero, Vlado Mládek, Vojto
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Stantien, Miroslav Morávek, Štefan Nosek, Stanislav Kováč, Štefan Antalík,
MUDr. Marián Šebík, Zdenko Seneši, Karol Čúz, Stano Halás, Milan Marko,
Marián Bača, Jozef Kočkovský, Ladislav Zachar, Vincent Očkai, Pavol
Koncový, Milan Strnad, Robert Kráľ, Miroslav Jantula, Marián Tašár, Ivan
Miško, Ivan Vasovčák, Michal Franek, Milan Králik, Peter Jacura, Peter Vraník,
Ján Kopčan, Peter Adamec a ďalší.
S boxermi a bývalými funkcionármi zaspomínali na úspechy dubnického boxu aj
ďalší vzácni hostia: Ivan Zelenák, Juraj Stern, Pavol Hosnedl, ďalej Ali
Reisenauer, tréner BC RTJ Malacky, Martin Gajdoš, tréner z BC Global Východ
Vranov nad Topľou a Vladko Reilić, tréner Banja Luka.
Skončilo sa okrúhle výročie dubnického boxu. Že to bolo obdobie mimoriadne
úspešné, dokumentovala aj výstava fotografií vo vestibule Domu kultúry, ako i
publikácia, ktorú spracoval Štefan Antalík pod titulom:
70 ROKOV BOXU V DUBNICI NAD VÁHOM

Úspech v Las Vegas
V závere roka 2011 Americká federácia AAU (Amateur Athletic Union) usporiadala
medzinárodné majstrovstvá sveta v tlaku na lavičke. Do Las Vegas zavítalo celkom
11 štátov, jedným z nich bolo aj Slovensko, ktoré sa umiestnilo po domácich
Američanoch na druhom mieste.
Slovenská organizácia SAKFST (Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového
trojboja) vyslala do zámoria štvorčlenný tím, ktorý sa svojim úspechom postaral
o zviditeľnenie Slovenska. V kategórii open 105 kg sa Stanislav Januška umiestnil na
prvom mieste, rovnako ako Ladislav Lechan v kategórii telesne postihnutých.
Druhé miesto získali Mgr. Michal Čapla v kat. masters do 65 rokov a do 70
rokov Dr. Dušan Matušík z Dubnice nad Váhom.
„Vládla tam veľmi priateľská a športová atmosféra, súper povzbudzoval súpera, aby
dosiahol čo najlepší výkon. Myslím si, že v porovnaní so štátmi, ktoré tam boli, sú
podmienky u nás na dobrej úrovni. Pobyt sme si však ako amatéri hradili sponzorsky
a za vlastné,“ skonštatoval po príchode do Dubnice nad Váhom Dr. Dušan
Matušík.

Memoriál Ľudovíta Baďuru
V poradí 5. ročník tradičného podujatia sa konal 3. 12. 2011 na ihrisku Dutaf Centra.
Na turnaji sa v najlepšom svetle ukázalo mužstvo FK Dubnica, ktoré s plným počtom
bodov za tri víťazstvá obsadilo prvú priečku. Najlepším strelcom sa stal Tomáš
Brigant (MFK Dubnica) so siedmimi gólmi, za najtechnickejšieho hráča bol
vyhlásený Lukáš Červený (Makroteam Žilina), medzi troma žrďami vynikol Andrej
Kukuliaš (MFK Dubnica), najlepší brankár podujatia. O dodržiavanie pravidiel sa
starala trojica rozhodcov – Ing. Michal Sluk, Vladimír Baďura a Mária Gašparíková.
Výsledky:
MFK Dubnica – MFK Ilava 17:4 (5:0)
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Góly: Brigant 5, Ševčík, Golej a Šmahajčík po 3, Čiernik 2, Sokolík – Galbavý 2,
Katerinčin, Brokeš
FK Dubnica – Makroteam Žilina 6:1 (2:0)
Góly: Paulíny, Turza a Burdej po 2 – Červený
MFK Dubnica – Makroteam Žilina 4:2 (1:2)
Góly: Šmahajčík 2, Golej, Ševčík – Michálek, Holúbek
MFK Dubnica – FK Dubnica 5:6 (2:2)
Góly: Brigant a Ševčík po 2, Šmahajčík – Madro a Turza po 2, Staňo, Burdej
Konečné poradie mužstiev:
1.
2.
3.
4.

FK DUBNICA 9 bodov
MFK Dubnica 6 bodov
Makroteam Žilina 3 body
MFK Ilava 0 bodov

Dubnický hokejový večer
Dňa 10. 12. 2011 sa v Dubnici nad Váhom opäť uskutočnila vydarená športová akcia.
Na ľadovej ploche ZŠ sa predstavili bývalí úspešní hráči, ktorí písali históriu
dubnického hokeja.
Diváci mohli vidieť V. Šmejkala, M. Kováčika, P. Poláčka, M. Hovorku, J. Klímu,
D. Gregora, R. Tomíka a veľa ďalších odchovancov. Po rokoch si mohli zaspomínať
na pekné hokejové momenty. Dubnický hokejový večer sa uskutočnil vďaka
miestnym, ale i vzdialenejším firmám a súkromným osobám, ktoré akciu sponzorsky
podporili. Hlavnou myšlienkou celého večera bol pohľad do budúcnosti očami
mladého športovca a podporiť mladú generáciu.
Zástupca hlavného organizátora Michal Cyprian odovzdal riaditeľovi Základnej školy
Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom Mgr. F. Brunovskému, symbolickým podaním
ruky, 20 hokejových výstrojov pre začínajúce mladé talenty, ktoré si určite cestu na
dubnický štadión nájdu. Súčasne boli podporení aj traja mladí hráči dubnického
hokejového oddielu, ktorí z rúk B. Gáboríka prevzali poukazy na Kemp Hokejovej
školy Mariána Gáborika pre rok 2012.
Akcia bola podporená aj mestom Dubnica nad Váhom. Primátor mesta Ing. Jozef
Gašparík a viceprimátor Ing. Ján Tatar hodili slávnostné úvodné buly zápasu. Celý
večer uvádzal známy moderátor Roman Juraško. O úvod podujatia sa postarali žiaci
športovej triedy zo Základnej školy Pavla Demitru, ktorí si pre túto príležitosť pripravili
vlastnú pieseň z názvom 4.B. Divákov tiež v úvode príjemne pobavila tanečná
skupina Anta Agni so svojou svetelnou a ohňovou show.

Dubničan viceprezidentom SAKFST
V závere roka 2011 sa v Trenčíne uskutočnila konferencia Slovenskej asociácie
kulturistiky, fitness a silového trojboja (SAKFST). Hlavným bodom programu bola
voľba prezidenta a viceprezidentov asociácie. Za prezidenta bol zvolený MVDr. Milan
Čížek, viceprezidentom pre silový trojboj a tlak na lavičke sa stal Pavol Kovalčík. Za
viceprezidenta pre kulturistiku a fitness bol zvolený Dubničan Dr. Dušan Matušík,
ktorý v súčasnosti pôsobí ako medzinárodný rozhodca v kulturistike a fitness.
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SAKFST vznikla v roku 1993 pod pôvodným názvom Slovenská kulturistická
asociácia (SKA). Táto organizácia združuje oddiely kulturistiky, fitness a silového
trojboja a fitnesscentrá na Slovensku. Patrí do svetovej federácie IFBB, ktorá
združuje 170 štátov. Od svojho vzniku organizuje majstrovské a pohárové súťaže
všetkých vekových kategórií a má prepracovaný systém práce s reprezentáciou
Slovenska.

PaedDr. Dušan Matušík vľavo.

Turisti na Strážove
Pre mnohých turistov je výstup k vrcholu Strážova, ktorého výška je 1213 m. n. m.,
najväčšou silvestrovskou atrakciou.
Dubnickí turisti sa pravidelne stretávajú v malebnej obci Zliechov. Odtiaľ sa
skupinky, ale aj jednotlivci vydávajú na úbočie kopca.
„V posledný deň roka 2011 vyšlo na vrchol približne 600 priateľov a priaznivcov
turistiky. Jeden účastník bol dokonca až z Austrálie,“ prezradil člen KST Dubnica
Lukáš Podhajský.
Srdečné medziľudské vzťahy vždy patrili k prírode. Dominovali aj na vrchole
najvyššej hory Strážovských vrchov.

ŠKOLSTVO
Úspech dubnickej S P Š
Dňa 10. 2. 2011 sa na STU Strojníckej fakulte uskutočnil štvrtý ročník celoštátnej
súťaže STROJÁRSKA OLYMPIÁDA. Výrazný úspech a obrovskú radosť zažili žiaci
dubnickej SPŠ, keď v piatich kategóriách obsadili tri prvé miesta, dve druhé a jedno
tretie. Žiaci absolvovali tri kolá súťaže, ktoré obsahovali testy z fyziky a matematiky.
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Žiaci vypracovali v danom odbore odbornú prácu, ktorú pred porotou na pôde STU
Strojníckej fakulty v Bratislave obhajovali. V daných odboroch bolo nasledovné
umiestnenie dubnických žiakov.

1. Automobily, lode a spaľovacie motory
1. miesto – Markus Melicher 3.A
2. Strojárska výroba, manažérstvo kvality, strojárske technológie a materiály
3. miesto - Juraj Špánik 3.A
3. Aplikovaná mechanika a mechatronika
1. miesto – Peter Prekop 4.B
2. miesto – Martin Ondraščin 3.A
4. Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
2. miesto – Jozef Blahút 4.B
5. Energetické strojárstvo, procesná a environmentálna technika
1. miesto – Martin Vavrík 4.A
Týmito výsledkami žiaci úspešne reprezentovali svoju školu i Dubnicu nad Váhom.

Oslava Dňa učiteľov
Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík prijal v pondelok 28. marca 2011, pri
príležitosti Dňa učiteľov, 14 pedagógov z dubnických materských škôl, základných
škôl Centrum I, Centrum II, Pod hájom, ZŠ sv. D. Savia, ZUŠ, CVČ, CVČ Laura a
ŠZŠ. Ocenil ich za náročnú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania.
Slávnostného stretnutia sa zúčastnili aj riaditelia dubnických základných škôl
a školských zariadení.
Ocenení pedagógovia:
ZŠ s MŠ Centrum I: Mgr. Martina Švajdová, Mgr. Lenka Krótka, Mgr. Anton
Paulen
ZŠ s MŠ Centrum II: Mgr. Richard Malák, Anna Kubová
ZŠ s MŠ Centrum PH: Alena Jánošíková, Mgr. Hana Omachelová, Mgr. Janka
Letková
ZUŠ: Leo Staněk
CVČ: Bc. Lenka Bartáková
MŠ Centrum II 72: Milena Blašková
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ZŠ sv. D. Savia: Mgr. Darina Drusová
SCVČ Laura: Mgr. Mária Červená
Špeciálna ZŠ: Mgr. Andrea Šebová

Energia u nás doma
Uvedený názov bol témou 3. ročníka súťaže, ktorú vyhlásil EkoFond – neinvestičný
fond Slovenského plynárenského priemyslu. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci
Základnej školy sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom.
Ich úlohou bolo tvorivo spracovať projektové vyučovanie, zamerané na problematiku
znižovania spotreby energie, a vymyslieť projekt, ktorého súčasťou budú 3
vzdelávacie aktivity: metodický materiál dokumentujúci realizované aktivity,
energetické opatrenia uskutočnené v budove školy a pokus na danú tému.
Úsilie chlapcov a dievčat bolo korunované veľkým úspechom. Spomedzi 180
projektov, predložených do súťaže, dubnická cirkevná škola obsadila 3. miesto.
Zo slávnostného vyhlásenia výsledkov, konaného 31. 5. 2011 v priestoroch SPP
v Bratislave, si žiaci odniesli nielen pekné zážitky, ale aj hodnotné ceny. Základná
škola získala finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok a na realizáciu
energetických opatrení v budove školy.

Cenný úspech Beznáka
Žiaci ZUŠ z Dubnice nad Váhom sa už niekoľkokrát úspešne presadili
i v celoslovenskej konkurencii. Potvrdil to i talentovaný žiak ZUŠ Samuel Beznák,
ktorý študuje hru na klavír v triede Eleny Podperovej.
Príležitosť predviesť svoje interpretačné schopnosti sa mu naskytla na
celoslovenskej súťaži so zahraničnou účasťou „Klavírna Orava Kláry Havlíkovej“
v Dolnom Kubíne, konanej 1. júna 2011. Dubnický klavirista súťažil v najvyššej
kategórií a získal v nej prvenstvo. Pri súťaži, známej v rámci klavírnej obce svojou
vysokou úrovňou, je potrebná dobrá interpretácia, brilantná klavírna technika
a muzikálny hráč s veľkým srdcom a kultivovaným tónom.
Samuel Beznák takým klaviristom sa snaží byť – svedčí o tom aj jeho úspech.

Ocenenie Dubničana

Samuel Beznák
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Dva dni 20. a 21. októbra 2011 patrili v Pezinku tým najlepším interpretom hudby na
Slovensku. Konal sa tu už IX. ročník Festivalu Eugena Suchoňa, miestneho rodáka.
Podujatia sa mohli zúčastniť žiaci ZUŠ, ktorí v predchádzajúcom školskom roku
získali prvenstvo v národnej alebo medzinárodnej súťaži. Nakoľko Samuel Beznák,
žiak z klavírnej triedy Eleny Podperovej v ZUŠ Dubnica n/V., získal 1. miesto
v klavírnej súťaži s medzinárodnou účasťou „Klavírna Orava Kláry Havlíkovej“
a prešiel výberom, dostal pozvanie účinkovať na jednom z dvoch festivalových
večerov.
Koncerty boli pestré a rozmanité. Zúčastnili sa ho najlepší žiaci od Košíc po
Bratislavu, ktorí nielen verejnosti, ale i odbornej porote prezentovali svoje kvality.

Nová riaditeľka Centra voľného času

Na základe výsledkov výberového konania, pôsobí od 1. júla 2011 v dubnickom
Centre voľného času nová riaditeľka - Mgr. Alena Porubčanová.
Vyštudovala pedagogickú fakultu v Trnave - odbor sociálna pedagogika a v
predchádzajúcom období pôsobila na Strednej odbornej škole v Dubnici nad Váhom,
neskôr v Centre voľného času Ilava.
Na otázku, aké sú jej predstavy do budúcna v súvislosti s novým postom odpovedala:
„Nastupujem do dobre rozbehnutého školského zariadenia, v ktorom pracujú ľudia,
ktorých práca s deťmi baví. Dôkazom sú rôzne aktivity a akcie, ktoré sa pre deti v
centre voľného času konajú ".

Na tábore sa učili po anglicky
Od 25. 7. do 29. 7. 2011 prebiehal v CVČ tábor, zameraný na tvorivé činnosti. Od
podobných podujatí sa však odlišoval svojím cieľom, ktorým bolo aj zlepšovanie
znalostí z anglického jazyka detí od 4 do 9 rokov. Každé ráno deti preberal English
energizer v podobe tajničiek a osemsmeroviek. Po ňom deti počas celého týždňa
vyrábali rôzne predmety, spravili napríklad aj darček mamám. Treba skonštatovať, že
deti zvládli aj turistický výlet z Dubnice do Bolešova, trasu sa podarilo zdolať aj tým
najmenším – 4-ročným. Okrem CD-čka s fotografiami boli deti za svoju snahu
odmenené aj medailami a diplomami, rovnako aj sponzorskými darčekmi.

Ponuka aktivít CVČ Dubnica
Centrum voľného času v našom meste organizuje tieto krúžky:
Anglický jazyk pre MŠ - Materské centrum Bambuľka (presťahované na bývalú II.
ZŠ);
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Šikulkovia (zameranie na rôzne techniky kreslenia, na modelovanie, batikovanie...);
Ľudové remeslá (práce s drôtom, modelovanie z keramickej hliny a zo slaného
cesta, tvorba z kukuričného šúpolia);
Tanečný krúžok TWEETY (hip-hop, disco, street dance); Disko tance,
roztlieskavačky; Tanečná a divadelná prípravka; Pilates; Zdravý chrbát; Free
running (umenie pohybu – akrobatická športová disciplína);
Mladí hudobníci; Stolnotenisový krúžok; Turisticko-lezecký krúžok (pohyb po
prírode, získanie základných poznatkovo nej).

Mesto ocenilo najlepších žiakov

Pri príležitosti ukončenia školského roka 2010/2011 prijali primátor mesta Ing. Jozef
Gašparík a vedúci oddelenia školstva Mgr. Vladimír Hanus najlepších žiakov
dubnických základných škôl a školských zariadení.
Stretnutie sa uskutočnilo 28. júna 2011 v obradnej sieni mestského úradu.
Ocenení dosiahli výborné výsledky v olympiádach, vedomostných súťažiach, športe,
či výtvarnom umení.
Celkovo bolo ocenených 14 žiakov a kolektív športovej triedy, ktorý v júni získal titul
majstrov Slovenska v hokejbale.
Atmosféru slávnostného oceňovania najlepších žiakov mesta spestrili svojim
vystúpením žiaci Základnej umeleckej školy.
Ocenení žiaci:
ZŠ s MŠ CI 32 : Matej Babiš, Pavlína Robotová, Martin Krištof, Filip Navrátil
ZŠ s MŠ CII 87 : Andrej Mrázik, Alexander Kleinedler a kolektív starších žiakov
v hokejbale
ZŠ s MŠ Pod hájom 967 : Sára Koplíková, Andrea Červenková, Natália
Martišková, Dominika Minárechová
ZŠ sv. D.Savia : Terézia Baášová
ZUŠ : Marie Jandušíková, Ivana Púčková, Matej Furmánek
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Promócie a medzinárodná vedecká konferencia na DTI

V dňoch 27. 6. - 3. 7. 2011 sa v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach
rozoznelo slávnostné Gaudeamus Igitur pri príležitosti promócií tretích absolventov
Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom. Po náročných
štátnych skúškach, ktoré sa na DTI konali od 9. - 21. 6. 2011, si zaslúžené ovocie
svojej námahy - bakalársky diplom - prišlo v sprievode blízkych prevziať viac ako
1200 úspešných bakalárov. Promočný ceremoniál za účasti nielen hlavných
predstaviteľov školy na čele s rektorom prof. Ing. Dušanom Repčíkom, CSc., ale aj
zástupcov spolupracujúcich vysokých škôl, súkromných spoločností a regionálnych
samospráv, bol tak slávnostnou bodkou za tromi rokmi zodpovedného plnenia si
študentských povinností. Ako v záverečnom prejave spomenul rektor školy,
absolventi DTI majú plné predpoklady k tomu, aby tvorivým spôsobom prispeli k
realizácii prosperity našej spoločnosti - záleží len na nich, ako tieto predpoklady
využijú.
Záver akademického roka 2010/2011 na DTI sa niesol aj v znamení druhého ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie Dnešné Trendy Inovácií 2011, ktorý vysoká
škola zorganizovala v dňoch 7. - 8. 7. 2011. Dvojdňové vedecké sústredenie bolo
zamerané predovšetkým na oblasť e-learningu a používanie prvkov moderných
technológií vo vzdelávaní. Zúčastnilo sa ho viac ako 70 odborníkov. Pedagogickí i
výskumní pracovníci z cca 20 vysokých škôl a univerzít zo Slovenska, Čiech, Poľska
a Ukrajiny, experti z praxe aj predstavitelia miestnej samosprávy si prišli rozšíriť svoje
poznanie a niektorí sa aj podelili o výsledky svojej práce prostredníctvom
zaujímavých prednášok. Príležitosť na neformálnejšie rozhovory poskytol slávnostný
banket, počas ktorého bol pokrstený nový vedecký časopis DTI - Acta Technologica
Dubnicae a medzinárodný workshop na záver.

Na DTI sa začal nový akademický rok
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (DTI) oficiálne privítal v poradí
už šiestych študentov prvého ročníka. Tradičné slávnostné otvorenie nového
akademického roka na vysokej škole, ktorá poskytuje vzdelávanie v bakalárskom
študijnom programe učiteľstvo praktickej prípravy a od akademického roku
2011/2012 aj v magisterskom študijnom programe učiteľstvo technických predmetov,
sa konalo 7. 10. 2011 v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom. Podujatie, doplnené
tento rok o pripomenutie 5. výročia založenia DTI, poctili svojou účasťou nielen
hlavní predstavitelia školy na čele s rektorom prof. Ing. Dušanom Repčíkom, CSc.,
ale aj zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy – primátor Ilavy Ing. Štefan
Daško, primátor Novej Dubnice Ing. Peter Marušinec, primátora Dubnice nad
Váhom zastupoval Ing. Pavol Kubečka, prednosta Mestského úradu v Dubnici nad
Váhom.
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Študentov, ktorí zaplnili sálu do posledného miesta, určite potešil sprievodný kultúrny
program – najskôr úchvatné vystúpenie sláčikového kvarteta Magic Violin a po ňom
harmonikoví virtuózi z Dubnice nad Váhom, súrodenci Natália a Timotej Filípkovci.

Slávnostné zahájenie akademického roka na DTI.
Po kultúrnej vsuvke nasledovala imatrikulácia študentov prvého ročníka, v rámci
ktorej odovzdal rektor školy po prečítaní slávnostného sľubu imatrikulačné listy trom
zástupcom študentov. Študenti prvého ročníka sú tak oficiálne prijatí do študentskej
obce Dubnického technologického inštitútu, čo so sebou prináša práva, ale takisto
zaväzuje k plneniu študijných povinností. Zaslúženým ovocím serióznej práce však
bude vysokoškolský diplom a právo používať akademický titul.

Spoznávanie v jesennej prírode
Žiaci základných škôl absolvujú každý rok dve účelové cvičenia. Tieto sú zamerané
na zdravotnú prípravu, zvládnutie bezpečného správania sa v mimoriadnych
situáciách, ale aj na správanie sa v prírode. Po teoretickej časti nasleduje jedno
dopoludnie praktického cvičenia.
Žiaci 8. C triedy ZŠ s MŠ CI v Dubnici nad Váhom sa v polovici septembra 2011
dohodli s triednym učiteľom Mgr. Alexandrom Ludvom, že v rámci tohtoročného
účelového cvičenia v prírode vystúpia na neďaleký vrch Vápeč, dominantu Považia.
Žiakom nerobilo problémy na svitaní čakať na autobus do Hornej Poruby, základného
tábora výstupu. Po stretnutí s miestnym „šerpom“ (rodičom žiačky), ktorý pomohol
s orientáciou v teréne a s pedagogickým dozorom, sa žiaci vydali dobýjať vrchol. Za
hodinu stáli na vrchole, zaliatom ranným slnkom skorej jesene a väčšina žiakov
uvidela prvýkrát v živote okrem stredného Považia, niekoľko slovenských pohorí
naraz - Veľkú a Malú Fatru, Javorníky Biele Karpaty.
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Prvácka pasovačka
Na Základnej škole s materskou školou Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom sa
školský rok 2011/2012 začal pre viac ako 600 detí 5. 9. 2011. Do lavíc zasadlo 75
prvákov, ktorí sa však skutočnými žiakmi, ako je už na škole tradíciou, stali až na
prelome septembra a októbra.
V utorok 4. 10. 2011 pripravil kolektív učiteľov spolu s vychovávateľkami
v priestoroch DUTAF-u slávnostné privítanie prvákov, spojené s ich pasovaním.
V určený čas sa začali schádzať nielen deti, ale aj ich rodičia, starí rodičia, príbuzní
a známi. Po príhovore pani zástupkyne deti zavolali Babku Ježibabku. Tej sa
spočiatku nechcelo, ale keď na pódium prišli rytieri, viac neváhala a dobehla. Deti
najskôr museli rytierom sľúbiť, že budú dobrými žiakmi, že budú pekne písať,
čítať aj poslúchať a oni ich za to mečom pasovali za skutočných prvákov.
V ďalšej časti programu si mohli deti vyskúšať netradičné športové disciplíny, za
ktoré im bola odmenou drobná sladkosť. Krásne počasie, milí rytieri, výborná
atmosféra a chuť zabaviť sa a zašportovať si boli zárukou vydarenej akcie, ktorá sa
páčila nielen malým žiakom, ale aj ich rodičom.

Africký deň – HELP FOR AFRIKA
Na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom usporiadali 25. 10. 2011 projekt Help for Africa.
Jeho cieľom bolo oboznámiť študentov s jednotlivými problémami, postihujúcimi
Afriku, so spôsobom života na tomto kontinente, pokúsiť sa načrtnúť, ako by riešili
tamojšie problémy.
Prvým bodom programu boli prezentácie triedy sekundy o podnebí, faune, flóre a
obyvateľstve Afriky. Druhí vystúpili žiaci etickej výchovy z triedy kvinta a vysvetlili
žiakom, čo je cieľom projektu Aktívne globálne školy (AGŠ), čo sú to miléniové ciele
a pojmy globálny sever a globálny juh.
Na projekt Africký deň pozvali cestovateľa a bývalého žiaka školy Ivana Bulíka, ktorý
navštívil veľa rôznych častí Afriky. Rozprával o svojich cestách a slová doplnil
fotografiami.
Nasledujúcou aktivitou bolo predávanie vlastnoručne vyrobených šatiek a náramkov
s africkými motívmi. Peniaze z predaja boli venované organizácií SOS Sucho v
Afrike.
Celá škola žila africkým dňom. Študenti, ktorí boli na besede, navrhli rôzne riešenia
na jednotlivé problémy v Afrike (napr. ako bojovať proti rozšíreniu chorôb, ako znížiť
detskú úmrtnosť, či je lepšia humanitárna alebo rozvojová pomoc a ako vyriešiť
problémy s pitnou vodou, hladomor atď).
Na Africkom dni sa zúčastnilo 120 žiakov, organizovalo ho sedem študentov
kvinty a učiteľka etickej výchovy.
Propagácia a správa o podujatí bola zverejnená v školskej TV a na webovej stránke
školy. Podobný projekt sa uskutočnil aj na ďalších školách v Rakúsku, Poľsku a na
Slovensku – bol teda medzinárodnou aktivitou v rámci projektu AGŠ.

Dubnickí študenti v Európskom parlamente
Približne pred rokom prišla jedna zo študentiek tretieho ročníka dubnického
Gymnázia s návrhom, zapojiť sa do projektu Euroscola. Tento program sa koná
pravidelne od roku 1989. Jeho účelom je umožniť mládeži vo veku od 16 do 18 rokov
navštíviť francúzske mesto Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu
ako ozajstní 736. europoslanci.
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Gymnazisti sa okamžite pustili do práce. Starší spolužiaci prednášali prvákom o
potrebe dodržiavania ľudských práv. Na prízemí školy vznikol stánok, v ktorom
okoloidúcich informovali o problematike pomocou brožúrok a rozhovorov. Najväčší
úspech však mali dve diskusie so súčasnými europoslancami - s Edit Bauer a
Eduardom Kukanom. Zdokumentovaná aktivita školy presvedčila komisiu, aby 24
študentom a dvom pedagógom umožnila vycestovať 28. októbra 2011 do
Štrasburgu. Návštevníci boli usadení priamo v zasadacej sále Európskeho
parlamentu, kde si po úvodných formalitách každý zúčastnený mohol vyskúšať
diskusiu so zástupcami parlamentu, hlasovanie, zasadnutia pracovných skupín
v sálach výborov.
Celý deň vyvrcholil plenárnym zasadnutím, kde sa prezentovali vypracované
referáty. Na záver nemohla chýbať Európska hymna.
Nejednému nádejnému študentovi práva či medzinárodných vzťahov sa tým splnil
sen: navštíviť a aktívne sa zúčastniť politickej diskusie na tej najvyššej úrovni. „Výlet
do Štrasburgu bol úžasný,“ vyjadrila sa sedemnásťročná gymnazistka Michaela
a dodala: „Naučili sme sa, podobne ako ďalších 500 študentov z krajín Európskej
únie, vyjadrovať svoje postoje ku globálnych témam a aktívne využívať cudzie
jazyky, čo je v dnešnej dobe nesmierne dôležité.“

Slovníky z Eckentalu pre Gymnázium
Gymnázium v Dubnici nad Váhom navštívil dňa 12. decembra 2011 Manfred
Bachmayer z Bavorska. Cieľom jeho návštevy bolo odovzdať škole Veľké
výkladové slovníky pre vyučovanie nemčiny, hlavne pre prípravu skúšky „Nemecký
jazykový diplom“, ktorý umožňuje študentom Gymnázia ďalej študovať na
univerzitách v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.
Zároveň priniesol aj knihy dejepisu, ktoré žiaci kvôli reforme nemeckého gymnázia
v Eckentali nepotrebujú a u nás sa môžu využiť nielen ako dejepisné, ale aj ako
autentická literatúra pri štúdiu nemeckého jazyka.
Peniaze na slovníky získal p. Bachmayer z predaja slovenských špecialít na
vianočných trhoch v Eckentali, ako aj z prostriedkov „knižného kútika“ radnice mesta
Eckental.
Gymnázium v Dubnici nad Váhom má už viacročný partnerský vzťah s gymnáziom
v Eckentali a aj vďaka iniciatíve zástupcu radnice v Bavorsku sa rozvíja toto
partnerstvo aj medzi obidvomi mestami.

Formula STUBA team okolo Slovenska
Dňa 24. 11. 2011 prezentovali študenti Slovenskej technickej univerzity z Bratislavy
v Dubnici nad Váhom prednosti ich školy i technickú zručnosť mladých pilotov na
formule.
Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Strednej priemyselnej školy v rámci projektu
Strojníckej fakulty „Študentská formula okolo Slovenska“. Úspešným pilotom
a konštruktérom formuly je aj Dubničan Michal Jurisa, ktorý sa často zúčastňuje aj
na pretekoch v zahraničí.
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Svoje technické zručnosti prítomným prezentoval aj Michal Jurisa.

Mesto ocenilo študentov

Medzinárodný deň študentov bol príležitosťou k oceneniu najlepších dubnických
stredoškolákov. Ďakovný list primátora mesta odovzdal oceneným zástupca
primátora Ing. Ján Tatar.
Vo svojom príhovore poďakoval prítomným študentom za vzornú reprezentáciu školy,
mesta i Slovenskej republiky. Podujatie spestrili svojim vystúpením žiaci dubnickej
ZUŠ.
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Ocenení boli nasledovní študenti:










Miroslava Balážová - Gymnázium Dubnica nad Váhom
Michaela Bútorová - Gymnázium Dubnica nad Váhom
Božena Bollová Gymnázium Dubnica nad Váhom
Karolína Ševčíková - Gymnázium Dubnica nad Váhom
Matej Beták Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom
Lukáš Beták Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom
Daniel Vranák Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom
Michal Jenikovský - Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom
Michal Berky Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom

Otvorenie novej CNC učebne
Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom má 75 ročnú históriu. Poskytuje
vzdelávanie v strojárskych a elektrotechnických odboroch. Spolupracuje v oblasti
praktického vzdelávania s významnými zamestnávateľmi v regióne (SAUER
DANFOSS, Matador INDUSTRIES, EVPÚ Nová Dubnica, DELTA, KUKA, PowerOne a ďalšími).
Dňa 28. novembra 2011 na škole slávnostne otvorili nové CNC pracovisko. Za jeho
vybavením stoja finančné prostriedky z medzinárodného projektu. Partnerskou
školou v projekte je Stredná odborná škola Slavičín z Českej republiky.
Otvorenia sa zúčastnili predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja,
primátor mesta, vedenie partnerskej školy a ďalší významní hostia. Projekt je
financovaný z Operačného programu Program cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2007 – 2013, s rozpočtom na strane SOŠ Dubnica nad
Váhom 186 283,24 EUR, s trvaním projektu od 1. 12. 2008 do 30. 11. 2011.
Prínosom projektu pre školu je hlavne vybudovanie učebne pre praktické aj
teoretické vyučovanie, vybavenej modernou technikou – CNC frézovačka a
pracoviská pre programovanie. Dubnickí študenti študijných odborov mechanik
nastavovač a mechanik mechatronik sa zúčastňovali výmenných študijných pobytov
na partnerskej škole SOŠ Slavičín.
Škola splnením cieľov projektu podporila zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily
prispôsobením výučby aktuálnym potrebám zamestnávateľov. Zároveň prispela
k zlepšeniu postavenia absolventov na trhu práce.

Energia 3. tisícročia
Čo je energia, odkiaľ sa berie, ako jej využívanie ovplyvňuje životné prostredie alebo
dokedy vydržia zásoby zdrojov energie na Zemi? Odpovede na tieto otázky hľadalo
takmer 900 účastníkov na interaktívnej putovnej výstave ENERGIA 3. TISÍCROČIA,
ktorú od 1. 12. 2011 do 3. 1. 2012 organizovalo oddelenie kultúry s EkoFondom a
CEEV Živica. Výstava pozostávala zo 4 častí, ktoré na seba plynulo nadväzovali energia a jej životný cyklus, energia v škole a domácnosti, energia v doprave a
životný štýl a nové pohľady. Súčasťou výstavy boli originálne interaktívne exponáty,
ktoré žiakov zaujali najviac. Spúšťali parný stroj, Stirlingov motor, veternú elektráreň,
auto na vodík. Dostali sa ako praví baníci do uhoľnej bane, na zmenšenom modeli
úsporného bytu hľadali nové možnosti šetrenia či sledovali dĺžku trasy, ktorú niektoré
potraviny musia prekonávať, kým sa dostanú až na ich stôl. Veľký úspech zožal
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hybridný bicykel, na ktorom si žiaci mohli vyskúšať, koľko energie stojí rozžiariť
žiarovku.
Organizátorov potešil obrovský záujem o výstavu, a to nielen z dubnických
škôl, ale aj škôl z Podolia, Dolnej a Hornej Poruby, Omšenia a Hornej Súče.

Z CIRKEVNÉHO ŽIVOTA
Novoročný koncert
Dňa 2. 1. 2011 sa v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom uskutočnil koncert
dubnických zborov. Predstavili sa tieto zbory:
- Chrámový zbor,
- Mládežnícky zbor,
- Detský zbor 100 a 1 ovečka,
- Hudobná skupina Lifestorm,
- Hudobná skupina Oremus.
Koncert mal vysokú duchovnú a kultúrnu úroveň. Obohatil všetkých, ktorí sa na ňom
zúčastnili. Dokumentovala to aj skutočnosť, že v zaplnenom kostole účastníci
koncertu jednotlivé zbory odmenili dlhým potleskom.
Na záver koncertu správca farnosti don Peter Pagáč poďakoval všetkým
účinkujúcim za predvedené výkony a kultúrny zážitok. Zároveň skonštatoval, že
úroveň koncertu sa každý rok zlepšuje. Podiel na tom majú jednotlivé zbory, ako i
don Jozef Motýľ, ktorý sa zborom venuje.

S úctou spomíname na dona Šipkovského
Dňa 23. 1. 2011 sa dubnická farnosť dozvedela smutnú správu. Po dlhšej chorobe vo
veku 87 rokov zomrel veľadôstojný pán dekan don Bernardín Šipkovský.
Dubničania ho mali radi a s úctou na neho spomínajú. Svojimi kázňami často
apeloval na farníkov, aby žili aktívne, tvorivo, ale i podľa Božích prikázaní.
Don Šipkovský sa narodil 25. 9. 1923 v Žlkovciach pri Trnave. Do saleziánskej
spoločnosti vstúpil ako 19 ročný.
Jeho plány venovať sa mládeži netrvali dlho. Prišli smutné známe 50 – roky a s nimi
aj nútený zánik reholí. Od roku 1950 sa nevenoval pastorácii, ale pracoval na
stavbách a iných úsekoch národného hospodárstva. Za kňaza bol vysvätený tajne 7.
júla 1957. Veľa rehoľníkov v tom období uväznili. Boli to náročné skúšky pre
každého kňaza. Vďaka všetkým, ktorí to vydržali.
Do Dubnice nad Váhom prvýkrát prišiel 1. 7. 1969. Bol prvým saleziánom v tomto
meste. Postupne prišli aj ďalší spolubratia. Spolu s donom Jozefom Čakánkom,
donom Jozefom Kaiserom a donom Viktorom Plánkom tvorili prvú saleziánsku
komunitu v Dubnici. Vzhľadom k tomu, že štátne orgány dubnickú komunitu zrušili,
z Dubnice nad Váhom dňa 31. 1. 1972 musel odísť. Postupne pôsobil
v nasledovných farnostiach: Pruskom, Čavoji, Lehote pod Vtáčnikom, Chynoranoch
a od 15. 7. 1990 znovu v Dubnici nad Váhom.
Pred príchodom do Dubnice nad Váhom jeho predstavení ho požiadali o splnenie
nasledovných úloh:
1. Obnoviť saleziánske centrum.
2. Zriadiť cirkevnú školu.
3. Po 40. rokoch obnoviť a organizovať Mariánske púte.
Jednotlivé úlohy, aj za pomoci svojich spolubratov, sa mu podarilo splniť.
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Od roku 2005 vdp. dekan Bernardín Šipkovský pôsobil v dubnickom penzióne, kde
vykonával pastoračnú prácu. I naďalej úzko spolupracoval s dubnickými kňazmi.
Z príležitosti životného jubilea ho v Dubnici nad Váhom navštívili aj otec biskup
Mons. Viliam Judák, predstavený saleziánov na Slovensku ThDr. don Štefan
Turanský a don Gianni Mazzali z Ríma.
Don Bernardín Šipkovský zomrel v nemocnici v Ilave. Tesne pred smrťou ho navštívil
správca farnosti don Peter Pagáč, s ktorým sa pomodlil celý ruženec.
Posledná rozlúčka s donom Bernardínom Šipkovským bola dňa 26. 1. 2011na
dubnickom cintoríne. Pochoval ho generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Ladislav
Stromček.

Don Bernardín Šipkovský v kruhu členov FS Senior Klub Vršatec, ktorí mu prišli v roku
2007 zablahoželať k 50. výročiu kňazstva. Vedľa neho vdp. kanonik Jozef Dvorský.

Posledná rozlúčka s donom Bernardínom Šipkovským.
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Zložil večné sľuby
Dňa 23. 1. 2011 v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave – Ružinove, zložil večné
sľuby Branko Štefún z Dubnice nad Váhom. Svojim poslaním patrí do rehole
Misijnej Spoločnosti (CM) sv. Vincenta de Paul. Do svojho oznámenia si napísal:
„Prosím aj naďalej o modlitby, aby som v spolupráci s Božou milosťou stále viac
napĺňal plán, do ktorého ma On poslal.
Vo svojom konaní hľadaj iba Boha a potom nepochybuj! On všetko dobre
zariadi“. (Myšlienka sv. Vincenta de Paul.)
Po Petrovi Bortelovi je ďalším Dubničanom, ktorý sa zasvätil rehole Misijnej
Spoločnosti sv. Vincenta de Paul.
Na slávnosti v Bratislave ho sprevádzala aj početná skupina farníkov z Dubnice nad
Váhom.

Noví diakoni
Dňa 11. júna 2011 v Bazilike Panny Márie Pomocnice v Turíne prijalo13 saleziánov
Dona Bosca z rôznych štátov Európy diakonskú vysviacku. Medzi nimi bol aj Marián
Zachar z Dubnice nad Váhom. Na diakonov ich vysvätil J. E. Mons. Cesare Nosigliu,
turínsky arcibiskup.
Dňa 18. júna 2011 prijal diakonskú vysviacku v Kostole sv. Vincenta de Paul
v Bratislave Branko Štefún z Dubnice nad Váhom. Vysvätil ho bratislavský
arcibiskup J.E. Mons. Stanislav Zvolenský.

Nový direktor
Dňa 1. 7. 2011 nastúpil do dubnickej farnosti za nového direktora don Teodor
Gavenda. Narodil sa v Trenčíne. Vyrastal v neďalekej obci Opatová. Jeho starší brat
Pavol je tiež kňaz a v súčasnosti je správcom farnosti v Pružine. Ďalší brat Ján je
salezián – spolupracovník v dubnickej farnosti. Don Teodor navštevoval SPŠ
v Dubnici nad Váhom - odbor elektrotechnika v r. 1972 - 1976. V maturitnom
ročníku pocítil túžbu po povolaní kňaza. Keďže sa ako študent SPŠ nemohol hlásiť
do seminára, cestu ku kňazstvu našiel v rehoľnej spoločnosti saleziánov. V januári
1979 nastúpil do tajného seminára v Poprade. Vysvätený bol 30. decembra 1990.
Ako kňaz pôsobil v Bardejove, Michalovciach a opäť v Bardejove. Don Peter Pagáč
zostáva naďalej správcom dubnickej farnosti.

Pomoc Afrike

V Katolíckom dome sa dňa 15. 5. 2011 konalo kultúrne podujatie pod názvom:
Afrikafest. Zorganizovalo ho združenie Domka za pomoci dubnických mladých ľudí.
Hosťami programu boli podpredseda NR SR Ing. Milan Hort, výtvarník Jozef
Vydrnák, poslankyňa vyššieho územného celku Mgr. Eva Bočincová a správca
farnosti don Peter Pagáč.
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Téma výtvarných práca bola: Afrika mojimi očami.
Výkresy, ktoré deti nakreslili, sa ponúkli na dražbu a peniaze sa poslali na výstavbu
studní s pitnou vodou v Afrike. V programe účinkovali mladí Dubničania, ktorí
prekvapili svojou africkou piesňou. S touto piesňou sa dlhšie potrápili, ale výsledok
stál za to. Mladé dievčatá predviedli svoje tanečné kreácie. Milým prekvapením bol aj
salezián – misionár v Jakutsku - don František Čunderlík, ktorý v krátkom
rozhovore predstavil život na Sibíri. Potom zahral i zaspieval rytmickú ruskú pieseň.

Oslavy Panny Márie Pomocnice
Uskutočnili sa v nedeľu 22. mája 2011 s týmto mottom:

,,Uctievajte si Pannu Máriu, modlite sa a buďte veselí, ale naozaj veselí ! „
Tí, ktorí sa zúčastnili osláv Panny Márie Pomocnice na farskom dvore sa dozvedeli,
že sa za týmto cieľom stretli saleziáni spolupracovníci a animátori birmovancov. Obe
skupiny usporiadali tieto oslavy už tradične. Osláv sa zúčastnilo vyše 200 mladých
i starších Dubničanov. Vypočuli si úvodné slová dona Petra Pagáča a začali súťažiť.
Preskakovali lano, nosili vodu na hlavách, zdolávali prekážky, prejavovali svoje
spevácke talenty, ... a to všetko v rodinnom duchu s úsmevom na tvári. Don Peter
Pagáč na záver osláv pripomenul, že súťaženie ukončila pátračka na slová, z ktorých
vznikli tieto krásne vety: „Úplne dôveruj Márii. Vždy jej porozprávaj o svojich
bolestiach i radostiach. Ona Ti môže a chce pomáhať. A ešte niečo..... z toho
všetkého vyplýva, že Panna Mária s nami vždy a všade počíta. Nebojme sa
počítať aj my s ňou.“

Územné konanie - Kostol sv. don Bosca
Dubnica nad Váhom má vyše 25 000 obyvateľov. Je prirodzené, že jeden kostol je
pre mesto málo. Aj z toho dôvodu sa sv. omše v nedeľu a na sviatky konávajú
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na bývalej II. ZŠ. Zámer postaviť ešte jeden kostol rezonuje v Dubnici nad Váhom už
od roku 1998. No konkrétnejšiu podobu výstavba nového kostola dostala až v týchto
dňoch. Najskôr bolo treba vybaviť administratívne úkony. Jedno z nich bolo aj:
Pojednávanie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.
Navrhovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dubnica nad Váhom, Námestie sv.
Jakuba 2, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 31913571, zastúpená Petrom
Pagáčom, správcom farnosti, podala dňa 10.1.2011 (doplnenie 1.8.2011) návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
„Kostol sv. don Bosca"
na pozemkoch parc.č. C-KN 2300/158 (hlavná stavba), 2300/4, 2300/111, 2300/206,
2300/208 a 2300/355 katastrálne územie Dubnica nad Váhom.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Stavebný úrad k predloženému
návrhu nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutočnilo dňa
14. 9. 2011 o 10.00 hod.
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, 1. poschodie, č.
d. 41 (zasadacia miestnosť).

Takto by mal vyzerať Kostol sv. don Bosca v Dubnici nad Váhom po jeho dokončení
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Mariánska púť v Dubnici
Dubnica nad Váhom patrí od roku 1742 medzi významné pútnické miesta na
Slovensku.
Vo farskej kronike je zaregistrovaných vyše 250 zázračných uzdravení, ktoré sa
udiali do roku 1779. Žiaľ v roku 1780 boli Mariánske púte na príkaz panovníka Jozefa
II. zakázané. I napriek tomu sa Mariánske púte v Dubnici nad Váhom konali.
Chodili k nám pútnici nielen z okolia, ale i z Moravy.
V roku 1921 prišlo do Dubnice na púť z Uherského Brodu zvláštnym vlakom 650 ľudí.
Podrobnú históriu Mariánskej púte v Dubnici nad Váhom, konajúcej sa začiatkom
septembra pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie, napísal vdp. František
Mikuláš, uverejnená bola dňa 4. 9. 2011 v Katolíckych novinách.
V roku 2011 sa Mariánska púť v Dubnici nad Váhom konala v dňoch 8. – 11.
septembra. Vo štvrtok dňa 8. 9. 2011 sv. omšu celebroval dubnický rodák vdp.
kanonik Jozef Dvorský. Vo svojej kázni pripomenul osobnosť Panny Márie a jej
význam i pre dnešnú generáciu.
Ďalej vyzdvihol jej obetavosť, zodpovednosť a pokoru. Povzbudil všetkých
Dubničanov, aby ju s veľkou láskou i naďalej uctievali a prosili ju za seba i za svoje
rodiny.
Piatok dňa 9. 9. 2011 sv. omšu celebroval ThDr. Jozef Šelinga, PhD. Sv. omša bola
uctením relikvie sv. Cyrila. Kňaz vo svojej homílii priblížil život i poslanie sv. Cyrila
a Metoda. Ďalej pripomenul, že máme byť týmto bratom za čo vďační. Veď na naše
územie v roku 863 priniesli vieru, kultúru, písmo a preložili liturgické knihy do
staroslovienčiny – reči našich predkov.
Slovensko sa už pripravuje na oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na naše územie. Oslavy sa uskutočnia v roku 2013. Z toho dôvodu
relikvie sv. Cyrila, ktoré sú uložené v Nitre, putujú po jednotlivých farnostiach na
Slovensku. Tento deň boli v zlatej skrinke vystavené v Kostole sv. Jakuba v Dubnici
nad Váhom. Farníci sa mohli relikviám pokloniť do 21.00 hod. Potom dubnickí kňazi
odovzdali relikvie sv. Cyrila pánu farárovi z Bolešova.
V sobotu dňa 10.9.2011 sv. omšu celebroval Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.,
žilinský biskup. Vo svojej kázni apeloval na rodičov i starých rodičov, aby nezabúdali
ani na duchovný rozvoj svojich rodín. Niekoľkokrát zdôraznil, aby sme budovali
zdravé rodiny a vychovávali dobrú mládež.
To bude záruka úspešného rozvoja Slovenska i v budúcich rokoch. Pripomenul, aby
sme boli hrdí, že Dubnica nad Váhom je pútnické mesto.
„Tak ako pútnici s radosťou chodia do Lúrd, tak chodievajme aj my s radosťou
k Dubnickej Panne Márii. Prosme ju úprimne a vytrvalo.
Ona nás zaručene vypočuje“, zdôraznil otec biskup.
Po sv. omši sa konal sprievod mestom až po sochu Panny Márie, ktorá je na
Námestí Matice slovenskej. V sprievode išli okrem pútnikov aj mladí chlapci a
dievčatá v krojoch, ktorí niesli mariánske zástavy a dubnickú a slovenskú vlajku.
Pri Mariánskej soche sa otec biskup Mons. Tomáš Galis pomodlil modlitbu
zasvätenia Slovenska Panne Márii a don Peter Pagáč Loretánske litánie. Program
potom pokračoval v kostole, pripravili ho mladí farníci.
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Mons. Tomáš Galis
V nedeľu dňa 11. 9. 2011 sv. omšu celebroval don Teodor Gavenda, nový direktor
dubnickej komunity. Vo svojom príhovore zdôraznil, že: „Panna Mária, Božia Matka,
má jedinečné miesto v dejinách spásy. Je vzorom modlitby a pastoračnej lásky,
učiteľkou múdrosti a vodkyňou saleziánskej rodiny i všetkých, ktorí sa k nej utiekajú“.
Počas omše sa do liturgie zapojili aj rehoľné sestry – saleziánky , ktoré sa pripravujú
na večné sľuby.
Okrem čítania a prosieb priniesli krásne ruže k nohám Panny Márie.
Púť na dubnickej Kalvárii z príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža sa konala
v nedeľu 18. 9. 2011.
Sv. omšu celebroval správca farnosti don Peter Pagáč. Homíliu mal diakon Lukáš
Stašák. V príhovore zdôraznil, aby sme na kríž nepozerali len ako na symbol bolesti
a utrpenia, ale aj ako na symbol lásky a obety. Pred sv. omšou sa konala Krížová
cesta. Po bohoslužbe si prítomní mohli uctiť relikvie sv. Kríža.

Víťazstvo Dubničanov
Dňa 12. 11. 2011 sa v Športovej hale v Dubnici nad Váhom uskutočnil futbalový
turnaj saleziánskych stredísk pod názvom KAMA.
Zúčastnilo sa ho 10 tímov: Banská Bystrica, Bratislava - Daliborko, Bratislava Mamateyova, Bratislava - Miletičova, Dubnica nad Váhom, Kaplná, Námestovo,
Šaštín, Žilina – SOŠ a Žilina- Oratko. Jednotlivé družstvá reprezentovali chlapci vo
veku 15 -19 rokov.
Saleziánsky systém turnajov má už bohatú 20-ročnú tradíciu. Organizuje sa ich
niekoľko počas roka vo všetkých mládežníckych kategóriách. Z roka na rok sa
futbalová úroveň mužstiev i organizácie zlepšuje. Okrem športových kvalít sa
podporuje počas prípravy i v priebehu turnaja rozvoj ľudského a kresťanského
rozmeru hráčov.
Domáca Dubnica v posledných rokoch patrila k popredným celkom celej súťaže.
Svoje kvality potvrdila aj v zápasoch v základných skupinách, kde sa až na malé
zakopnutie stala víťazom skupiny A. Zvíťazila nad Bratislavou - Daliborkom 4:0, nad
Námestovom 4:0, nad Šaštínom 4:0, v poslednom zápase v skupine prehrala
s Kaplnou tesne 0:1.
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V semifinále domáci porazili Bratislavu-Miletičova 4:1. Dokonalý obrat predviedli
Dubničania vo finálovom meraní síl s Banskou Bystricou. V napínavom závere
strhli víťazstvo 4:3 na svoju stranu a zaslúžene sa stali víťazmi turnaja.
Turnaj prebiehal na palubovke v Mestskej športovej hale, kde bolo do organizačného
tímu zapojených 20 organizátorov, vrátane časomiery, hlásateľa, zdravotníčok a
rozhodcov.

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ
Diadub - vzdelávanie za hranicami
Základná organizácia diabetikov DIADUB v Dubnici nad Váhom sa dňa 22.3.2011
zúčastnila spoločnej vzdelávacej aktivity v rámci projektu „ Prihraničnom vzdelávaní
k efektívnemu sociálnemu začleneniu v regiónoch Slavičín – Dubnica“.
Projektový partner zo Slavičína, Nadácia J.Pivečku, pripravil okrem prednášok aj
bohatý kultúrny program. Dubničania si pozreli kultúrne pamiatky Slavičína
a navštívili i známe kúpeľne mesto Luhačovice.
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.

Dobrovoľný hasičský zbor
Výročná schôdza

Dňa 9. 1. 2011 sa v priestoroch bývalej základnej školy na ul. Partizánskej konala
výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Dubnici nad Váhom
(DHZ). Na stretnutie dobrovoľných hasičov zavítali aj vzácni hostia - generálny
sekretár DPO SR Vendelín Horváth, vedúci sekretariátu DPO SR Ing. Ján Parčiš a
viceprezident DPO SR Tibor Vánik.
Medzi prítomnými hosťami bol i primátor mesta Ing. Jozef Gašparík. Hlavné body
schôdze boli: 1. Správa o činnosti, 2. Správa o hospodárení DHZ, 3. Plán hlavných
úloh na rok 2011. V rámci diskusie informoval V. Horváth zúčastnených o zámere
zorganizovať v júli 2011 Majstrovstvá Slovenska dobrovoľných hasičských zborov
práve v Dubnici nad Váhom, čo svedčí aj o kvalitnej spolupráci nášho mesta a
dubnického DHZ. Pre informáciu uvádzame, že svojej funkcie predsedu DHZ sa k 31.
12. 2010 zo zdravotných dôvodov vzdal Viktor Pilát. Jeho nástupcom sa stal Jozef
Tančibok.
V závere stretnutia primátor mesta Ing. Jozef Gašparík poďakoval DHZ za dobrú
prácu a do roku 2011 zaželal všetkým veľa úspechov.
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Prezident Slovenskej republiky prijal dobrovoľných hasičov
Pri príležitosti sviatku svätého Floriána – patróna hasičov prijal dňa 5. mája 2011
delegáciu dobrovoľných hasičov prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Zúčastneným poďakoval za všetku prácu a úsilie, ktoré vynakladajú pri záchrane
osôb i majetku. Do budúcnosti im zaželal veľa zdravia a úspechov. Na stretnutí sa
zúčastnil aj Viktor Pilát z Dubnice nad Váhom.

Dobrovoľní hasiči prezidenta, okrem iného, informovali aj o nepriaznivej finančnej
situácii, v ktorej sa Dobrovoľná požiarna ochrana SR a dobrovoľní hasiči na
Slovensku nachádzajú.

Cena primátora mesta
Dobrovoľní hasiči v Dubnici nad Váhom zorganizovali v sobotu 25. júla 2011 v areáli
ZŠ s MŠ C II - XVI. ročník hasičskej súťaži.
Súťaž otvorili primátor mesta Ing. Jozef Gašparík a predseda dobrovoľných hasičov
v Dubnici nad Váhom Jozef Tančibok. Už pred zápolením bolo zapísaných 20
tímov, počas jeho priebehu sa prihlásilo ešte ďalších 8 družstiev. Pretekári si zmerali
sily v dvoch kategóriách - muži a ženy. Súťažilo sa so športovými a klasickými
hadicami.
Ceny víťazom odovzdávali primátor mesta Ing. Jozef Gašparík a bývalý predseda
DHZ Viktor Pilát, ktorý celé podujatie aj moderoval.

Historická hasičská technika v kaštieli
Dobrovoľný hasičský zbor v Dubnici nad Váhom sa po zrútení požiarnej zbrojnice
viackrát sťahoval do rôznych priestorov v meste. Pri presúvaní sa zistilo, že veľa
vzácnej historickej techniky treba zachovať pre budúce generácie.
Myšlienka zriadenia pamätnej izby historickej hasičskej techniky, výstroja a výzbroje
vznikla v hlave bývalého predsedu DHZ Viktora Piláta už skôr. Myšlienku podporilo
aj vedenie mesta.
Dňa 30. 5. 2010 sa začala rekonštrukcia dubnického kaštieľa pre zriadenie
mestského múzea. Pri tejto príležitosti bolo rozhodnuté, že pamätná izba DHZ bude
v kaštieli. Po starostiach a povinnostiach, ktoré boli pri príprave a priebehu M - SR
hasičského dorastu a dobrovoľných hasičských zborov sa DHZ pustil do príprav na
túto vzácnu udalosť. Členovia zboru pripravili, očistili a premiestnili techniku do
priestorov kaštieľa. DHZ bola pridelená miestnosť pre zriadenie pamätnej izby.
Následne nainštalovali stálu expozíciu vzácnych exemplárov.
V piatok 26. 8. 2011, v rámci Dubnického folklórneho festivalu, primátor mesta Ing.
Jozef Gašparík múzeum slávnostne otvoril. Obyvatelia Dubnice nad Váhom
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a účastníci festivalu si s veľkým záujmom prezreli expozície múzea i expozíciu 128ročnej histórie DHZ.

Historická technika hasičov v Dubnickom múzeu. Vpravo patrón hasičov sv. Florián.

Hasiči preventívne pripomínajú
V Dubnických novinách sa obyvateľom Dubnice nad Váhom často prihovára aj hasič
– st. technik Emil Šuranský. Vzhľadom k tomu, že sú to dôležité pripomienky
a týkajú sa nás všetkých, v kronike uverejňujeme jeho príhovory, ktoré boli v DN
v roku 2011.

Revízne kontroly
Aj v letnom období je na mieste upozorňovať na stav tepelných, vykurovacích,
prietokových a otvorených spotrebičov, z ktorých sú niektoré v prevádzke celý rok.
Ich stav musí vyhovovať platným normám.
Užívateľ občas podcení pravidelné, výrobcom odporúčané kontroly, čo môže mať
pre samotného užívateľa tragické následky. Nesmiete podceňovať revízne
kontroly.
Je zákonnou povinnosťou každého dbať na bezchybný stav týchto zariadení. Svojou
nedbanlivosťou môžete ohroziť seba, svojich najbližších a ostatných
spoluobčanov.
Poškodené spotrebiče musia byť ihneď odstavené z prevádzky a opravené osobou
s odbornou spôsobilosťou alebo nahradené novými.
Samozrejme, že to platí i pre všetky poškodené technické zariadenia, patriace
k týmto spotrebičom.
Nepodceňujte nebezpečenstvo, ktoré môžete zapríčiniť svojou ľahostajnosťou
a nedbalosťou. V prípade, že sa stretnete s problémami, Požiarna ochrana vám vždy
odborne poradí.
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Používanie spotrebičov
Jednou z povinností fyzických osôb je konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru. Platí
to aj pri používaní vykurovacích tepelných spotrebičov – celoročných i na
nepravidelné používanie. Spotrebiče a zariadenia musia byť v dobrom
technickom stave podľa normy SR.
Blíži sa zimné vykurovacie obdobie, ktoré je obdobím zvýšeného vzniku požiarov.
Hasiči vás vyzývajú k dôslednému plneniu pokynov pre udržiavanie technického
stavu a bezpečné užívanie spomínaných spotrebičov.
Pri samotnom užívaní spotrebičov vám pripomíname niektoré zásady, ktoré je
potrebné dodržať:
Dôležité je umiestnenie a dodržanie bezpečnej vzdialenosti spotrebiča od ľahko
zápalných materiálov.
Treba používať nehorľavé a izolačné podložky proti vypadnutiu žeravých uhlíkov.
Treba dodržiavať návod na obsluhu a dodržiavať revízne kontroly od výrobcu.
Pripomíname zabezpečiť dobrý stav komínových telies a dymovodov a ich pravidelné
čistenie.
Dôležité je odkladanie žeravého popola do nehorľavých nádob s poklopom.
Na záver pripomíname, že je na každom užívateľovi, ako sa na zimné vykurovacie
obdobie pripraví a či ho zvládne bez asistencie hasičov a zdravotnej pomoci.

Jednota dôchodcov Slovenska
Jubileum JDS
Z pôvodne malej skupinky aktívnych žien v Dubnici nad Váhom sa stala veľká rodina
mužov i žien pod hlavičkou Jednota dôchodcov Slovenska – ZO č. 01.
V závere roku 2011 si JDS pripomenula svoje 10. výročie.
Pre veľký záujem o členstvo sa JDS v minulých rokoch rozdelila na dve časti - ZO
č.01 - predsedníčka Bernardína Živčivová a ZO č.02 predsedníčka Štefánia
Špačková.
Členovia ZO č. 01 sa každý mesiac stretávajú pri spoločných posedeniach v CNO,
kde plánujú rôzne aktivity. Sú to napríklad návštevy termálnych kúpalísk, divadla,
športové aktivity, opekanie pri studničke alebo v CNO pri príležitosti MDD.
Členovia sa zúčastňujú krajských športových hier, organizujú prednášky odborných
lekárov a pozvali aj žiakov ZŠ sv. Dominika Savia, aby vystúpili pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Organizovali aj týždenné pobyty v Nízkych a Vysokých
Tatrách.
Súčasťou JDS ZO č.01 je aj spevácka skupina Studnica, ktorá vznikla pred ôsmimi
rokmi. Členovia sa s ňou zúčastnili viacerých prehliadok, napríklad celoslovenskej
prehliadky JDS v Košiciach, či na podujatiach v našom meste.
Repertoár Studnice je z regiónu Dubnice a jej okolia. Najčastejšie vystupuje
v Dubnici či už na fašiangoch, pri vítaní jari, pri zapaľovaní adventnej sviece alebo na
akciách v okolitých obciach, v domoch dôchodcov a penziónoch.
Za aktívnu a dobrú spoluprácu predstavitelia JDS z príležitosti svojho výročia ďakujú
doterajším primátorom: Jurajovi Červinkovi, Ing. Štefanovi Štefancovi
i súčasnému Ing. Jozefovi Gašparíkovi, ako i vedúcemu CNO Rudolfovi Bulicovi.
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Centrum sociálnych služieb - AVE
Klienti Centra sociálnych služieb – AVE v Dubnici nad Váhom sa 15. 11. 2011 už po
ôsmykrát zúčastnili so svojím kultúrnym programom podujatia Trenčiansky Omar
v Slávnici, ktorý sa organizuje pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja MUDr. Pavla Sedláčka. Ide o prehliadku vystúpení klientov zariadení
sociálnych služieb.
Folklórne tance a ľudové piesne, ktoré s obyvateľmi CSS – AVE nacvičili
ergoterapeutka Milada a sociálna pracovníčka Marika, spolu s hudobným sprievodom
Márie Baginovej a Stanislava Blahu, rozveselili a roztancovali všetkých prítomných
v sále. Bohatý kultúrny program zanechal u všetkých nezabudnuteľné dojmy.
Náročnú a záslužnú prácu s klientmi sociálnych zariadení ocenili vo svojich
príhovoroch aj hostia z TSK a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Matica slovenská
Prednáška - Spomienka na Jána Baltazára Magina
Dňa 3. 1. 2011 si členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v spolupráci
s Domom Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom pripomenuli 330. výročie
narodenia významnej osobnosti slovenského národa Jána Baltazára Magina.
Život a celkovú spoločenskú činnosť Jána Baltazára Magina vo svojej prednáške
pripomenul predseda MO Matice slovenskej Štefan Antalík.
Okrem iného povedal: „Dubnica nad Váhom patrila v 17. až 19. storočí medzi
najvýznamnejšie hospodárske, kultúrne a spoločenské centrá v Hornom Uhorsku.
V tom období v dubnickom kaštieli pôsobili Ilešháziovci, ktorí boli trenčianski
a liptovskí župani. Ďalej v Dubnici pôsobili osobnosti, ktoré sa aktívne podieľali na
kultúrnom, duchovnom a spoločenskom rozvoji slovenského národa. Medzi
najvýznamnejších patril Ján Baltazár Magin.
Ján Baltazár Magin sa narodil 6. 1. 1681 vo Vrbovom pri Piešťanoch. Študoval vo
Viedni, kde získal aj akademický titul. V rokoch 1709 – 1712 bol farárom v Jarku pri
Nitre. Odtiaľ odišiel do neďalekej Košece, kde pôsobil v rokoch 1712 – 1717. Ďalšou
jeho farnosťou bol Trenčín. Od roku 1719 až do svojej smrti pôsobil v Dubnici
nad Váhom. Zomrel 27. 3. 1735. Pochovaný je v krypte dubnického kostola.
Iste je na mieste otázka, čo také významné urobil, keď si na neho Dubničania s úctou
spomínajú aj po 330. rokoch. Jána Baltazára Magina do Dubnice pozval Mikuláš
Ilešházi. Táto významná slovenská rodina s maďarským priezviskom aktívne
podporovala členov Slovenského učeného tovarišstva, ktorí pôsobili v Dubnici. Aj na
ich panstve sa hovorilo po slovensky.
Ján Baltazár Magin v tej dobe zohral významnú úlohu v spoločenskom živote nášho
národa. Ako kňaz využíval svoje vedomosti nielen na šírenie viery, ale aj na
pozdvihnutie národného povedomia Slovákov. Vo svojej Apológii, ktorú napísal na
dubnickej fare v roku 1723 zdôrazňoval, že Slováci sú rovnocenný národ
s ostatnými národmi v Uhorsku a tým i v Európe.
Kto pozná históriu nášho národa dobre vie, čo táto obrana pre slovenský národ v tom
období znamenala. Bol to významný čin, ktorý neskôr vysoko hodnotili aj
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bernolákovci i štúrovci. Apológia je vlastne obhajoba Slovákov v podobe
odpovede profesorovi uhorského práva Michalovi Bencíkovi, ako aj ostatným
verejným predstaviteľom Uhorska, ktorí neuznávali slovenský národ ani jeho
históriu.
Z Maginovej Apológie čerpali myšlienky a námety pre svoju prácu aj predstavitelia
Slovenského učeného tovarišstva : Anton Bernolák, Juraj Fándly, Andrej Mesároš
a ďalší.
Maginove myšlienky a názory, ktoré prezentoval v Apológii i na významných fórach,
predbehli dobu.
V Apológii zdôrazňoval, že Slováci sú rovnocenný národ s ostatnými národmi
v Európe. Na jeho slová a víziu v plnej miere došlo až 1. mája 2004, teda po
281. rokoch, kedy sa Slovensko stalo členom EÚ a tým sa stalo aj
rovnocenným partnerom ostatným národom v Európe.
Ján Baltazár Magin bol nielen významným teológom, filozófom a právnikom, ale aj
výborným historikom a znalcom antickej i slovanskej histórie. Aktívne podporoval
cyrilometodskú tradíciu ako dedičstvo otcov. Pre rodinu Ilešháziových slúžieval sv.
omše aj v kaplnke, ktorá je v dubnickom kaštieli. V roku 1730 bol Ján Baltazár Magin
vymenovaný za kanonika. Jeho 16- ročné pôsobenie v Dubnici nad Váhom obohatilo
všetky vrstvy občanov nášho mesta a zanechalo hodnoty, z ktorých čerpali i ďalšie
generácie. V roku 1720 zaviedol v Dubnici eucharistickú procesiu na Božie Telo
a v roku 1723 pre dubnický kostol zakúpil v Kremnici nový organ.
V Dubnici nad Váhom sú dve pamätné tabule, ktoré pripomínajú túto významnú
osobnosť. Jedna je na Katolíckom dome a druhá je vo vestibule dubnického kostola.
Jeho meno nesie aj dubnický park, ktorý sa nazýva – Park Jána Baltazára Magina.
MO Matice slovenskej, na počesť tejto významnej osobnosti, každý rok organizuje
Maginovu literárno – historickú súťaž, do ktorej sa zapájajú žiaci základných
a stredných škôl.
Pri tejto príležitosti sa žiada poďakovať aj mestu Vrbové, ktoré v roku 1989
poslalo podklady o Jánovi Baltazárovi Maginovi, na základe ktorých mu mohli
Dubničania dať urobiť aj druhú pamätnú tabuľu.
Portréty Jána Baltazára Magina a ostatných členov Slovenského učeného
tovarišstva, ktorí pôsobili v našom meste, majú na dôstojnom mieste aj všetky
základné školy v Dubnici nad Váhom.“

Výstava Jána Šipku
Vo výstavnej miestnosti Mestského domu kultúry bola dňa 17. 1. 2011 vernisáž
výstavy obrazov maliara Jána Šipku pod názvom Osobnosti Slovenska. Venovaná
bola významným osobnostiam Slovenska, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj v rôznych
oblastiach. Nechýbali portréty politikov, národovcov, spisovateľov a umelcov.
Priaznivcov umenia a primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka privítala riaditeľka
Domu Matice slovenskej Janka Valigurčinová.
Diela už nežijúceho autora zaujali nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť.
Organizátorov potešila prítomnosť manželky autora, ktorá výstavu slávnostne
otvorila.
Mária Šipková všetkých zaujala aj svojimi spomienkami na manžela, v ktorých sa
vrátila k ich zoznámeniu, neľahkému obdobiu, kedy umelec pocítil dotyk chudoby,
ako aj k spomienkam na to, čo všetko sprevádzalo maliarovu tvorbu.
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Ján Šipka sa narodil v dedinke Východná do evanjelickej rodiny obuvníka. Krátko po
maturitách na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši mu zomrel otec a maliar sa ocitol v
zlej sociálnej situácii. Zažil roky chudoby, čo sa odrazilo aj na jeho ďalšom živote.
Úmrtie otca znamenalo „stop“ štúdiám na vysokej škole výtvarného zamerania.
Nakoniec sa mu predsa len podarilo vyštudovať. V roku 1953 bol promovaný za
inžiniera na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva. Presťahoval sa do
Trenčína, kde pracoval ako projektant. Výtvarnému umeniu zostal verný aj popri
štúdiách a práci, kedy maľoval rôzne obrazy najmä pre potešenie manželky.
Práve manželka, ktorá mu bola po celý život veľkou oporou, ho priviedla naspäť k
tvorbe a podporovala ho v tvorivej činnosti. Výstavu pod názvom Osobnosti
Slovenska pripravil Dom Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom v spolupráci s
oddelením kultúry a knižnice MsÚ. Kurátorkou výstavy bola Janka Poláková
z trenčianskeho MO Matice slovenskej a pracovníčka Okresnej knižnice v Trenčíne.

Beseda s Mgr. Rafajom
Na pozvanie MO Matice slovenskej dňa 7. 2. 2011 navštívil Dubnicu nad Váhom
poslanec NR SR Mgr. Rafael Rafaj. Na pôde MsÚ ho v doprovode riaditeľky Domu
Matice slovenskej Janky Valigurčinovej prijal primátor mesta Ing. Jozef Gašparík.
Primátor mesta hosťa oboznámil s rozvojom mesta i celkovými investičnými
zámermi. Mgr. Rafaj poinformoval o aktuálnych zákonoch, o ktorých rokuje v tomto
období NR SR. Primátor mesta svojmu hosťovi na pamiatku venoval novú
monografiu mesta.

Počas návštevy Mgr. Rafaja na MsÚ rozšírený výbor MO Matice slovenskej preberal
aktuálne témy v zmysle plánu práce. Ing. Ján Sýkora vo svojej prednáške
pripomenul, že v tomto roku v júni oslávime významné výročie nášho národa – 150
výročie Memoranda národa slovenského. Prednášku zameral na udalosti v 19.
storočí, ktoré predchádzali zvolaniu memorandového zhromaždenia. Bc. Ľubomíra
Zemková pripomenula v historickom kalendári významné osobnosti, ktoré majú svoje
výročie vo februári. Štefan Antalík prítomných oboznámil o poslaní Matice
slovenskej, jej hlavných úlohách i o spolupráci so základnými a strednými školami.
Mária Romaňáková zarecitovala báseň od Teodora Križku a vyslúžila si srdečný
potlesk.
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Veľkú radosť prítomným urobila aj nová členka MO Matice slovenskej Eva Ďurišová,
ktorá do zasadačky Matice slovenskej venovala paličkované emblémy Matice
slovenskej a mesta Dubnice nad Váhom
Potom už zaplnená zasadačka privítala poslanca NR SR Mgr. Rafael Rafaja
i jeho sprievod.
V úvode besedy si prítomní minutou ticha uctili pamiatku a spomenuli na známe
osobnosti, ktoré nedávno zomreli. Boli to spisovateľ Ladislav Ťažký, dubnický kňaz
don Bernardín Šipkovský a bývalý poslanec MsZ Ing. Ivan Ševcech.
Treba poznamenať, že o besedu s poslancom NR SR Mgr. Rafaelom Rafajom bol
veľký záujem. Prišli aj členovia Matice slovenskej z Ilavy.
Témou besedy boli zákony, ktoré sú v našej spoločnosti aktuálne. Zároveň na
prítomných apeloval, aby u mladých ľudí zvyšovali záujem o vlastenectvo, hlavne v
terajšej rozvinutej globalizácii.
Členovia MO Matice slovenskej venovali Mgr. Rafaelovi Rafajovi na pamiatku peknú
publikáciu – Zlatú knihu Matice slovenskej a šálku s emblémom Grotty, ktorá je
v dubnickom parku.

Výstava obrazov „Z rodného kraja“
Dom Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom už druhý krát v tomto roku predstavil
dielo trenčianskeho maliara Jána Šípku. Bolo to dňa 10. 5. 2011

Pred niekoľkými mesiacmi to boli portréty známych slovenských osobností a od 11.
mája 2011 si priaznivci kultúry mohli pozrieť vo výstavnej miestnosti (č. 104) Ms
Domu kultúry v Dubnici nad Váhom výstavu olejomalieb, pastelov a akvarelov pod
názvom „Z rodného kraja“.
Ján Šípka pochádzal z Liptova, a preto jeho krajinomaľby mapujú práve tento krásny
kraj s Tatrami v pozadí.
Maľby však nielen približujú tento kraj, ale zobrazujú tiež rôzne ľudové tradície ako
Jánske ohne a hry, liatie olova na Ondreja alebo veľmi sugestívne stvárnenú
premenu dievčaťa – nazvanú „Dospela v ženu“.
Manželka Jána Šípku. „vodila“ početné obecenstvo od obrazu k obrazu a rozprávala
o podrobnostiach ich vzniku.
Boli to vážne aj veselé historky. Na záver treba pripomenúť, že v dávnych časoch,
keď ešte „fungovala“ Výtvarná Dubnica, tak sa jej J. Šípka zúčastňoval a má aj
Čestné uznanie z jedného jej ročníka.
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Diela Jána Šipku

Výstava dubnického rodáka v Trenčianskych Tepliciach
V roku 2011 sme si pripomenuli 50. výročie smrti dubnického rodáka, významného
maliara a pedagóga Karola Ondreičku. Narodil sa 23.2.1898 v Dubnici a zomrel 13.
12. 1961 v Bratislave. Patril k čelným predstaviteľom moderného slovenského
umenia. Podobne ako Benka, Bazovský či Alexy aj Ondreička našiel žriedlo tvorivej
inšpirácie v stvárňovaní života dedinských ľudí a prírody, v ich každodennom spojení
pri práci i oddychu. Jeho výtvarné začiatky formovalo rodné Považie, neskôr štúdium
na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Množstvo tvorivých podnetov získal v Turci,
kde žil a pracoval v rokoch 1931 – 1951. Od roku 1951 pôsobil v Bratislave ako
maliar, ilustrátor a vysokoškolský pedagóg.
Ilustroval aj známy cestopis Ľuda Ondrejova "Africký zápisník". Jeho práca dodala
tejto knihe punc kvality a pravdivosti.

Karol Ondreička
Zomrel nečakane, pri práci v ateliéri.
Z príležitosti jeho jubilea Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčianskych Tepliciach
usporiadal v letnom období 2011 výstavu obrazov, obrázkov a ilustrácií v Kúpeľnej
dvorane. Bolo tam 50 diel, ktoré pochádzajú len z vlastníctva rodiny. Ďalšie obrazy,
ktorých hlavná časť je v národnej galérii, by boli drahé na požičanie (poistné).
Trenčianske Teplice boli istý čas bydliskom rodiny Ondreičkovcov, preto si teplickí
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matičiari uctili jeho pamiatku touto výstavou. Najvýznamnejším obrazom celej
výstavy bol obraz Pytliaci, ktorý namaľoval v roku 1933. Jeho vlastníctvom sa
pýši synovec Karola Ondreičku, bývajúci v Tr. Tepliciach a sprevádzajúci
návštevníkov počas výstavy.
Na výstave v Trenčianskych Tepliciach, ktorú navštívilo i veľa Dubničanov,
boli originály knižných ilustrácií, návrhy na vitráže, olejomaľby i akvarely.

Varenie fazule
Dňa 22. 5. 2011 MO Matice slovenskej z Dubnice nad Váhom v spolupráci s Domom
Matice slovenskej a Jednotou dôchodcov č. 1 a č. 2 zorganizovali zaujímavú akciu,
na ktorej sa prítomní dozvedeli o spôsobe prípravy, ale i o zdravotných účinkoch
fazule.
Bolo vidieť, že v Dubnici nad Váhom i v Omšení je veľa kvalitných kuchárov. Práve
z týchto Miestnych odborov Matice slovenskej sa prihlásilo do súťaže o
Najchutnejšiu fazuľu 11 členov.
Skôr ako porota začala postupne ochutnávať na rôzne spôsoby pripravené jedlá,
všetci prítomní sa v Centre neziskových organizácií do sýta najedli kvalitnej fazuľovej
polievky, ktorú navarili Bernardína Živčicová a Štefka Špačková.
Porota pri hodnotení nemala úlohu ľahkú, lebo všetky súťažné jedlá boli kvalitné a
chutné. Keďže to bola súťaž, porota vyhlásila nasledovné poradie:
1. miesto pani Matuščínová - Omšenie
2. miesto Ing. Ján Sýkora - Dubnica nad Váhom
3. miesto získali tri súťažiace p. Gregoríková, Gracová a Burdejová – Dubnica
nad Váhom, ktoré získali rovnaký počet bodov.
Zároveň sa všetci obohatili, keď ocenení prezradili svoje recepty ako pripravovali
prezentované jedlá.
Bolo to ďalšie vydarené podujatie týchto organizácii, ktoré v minulých mesiacoch
už spolu varili guláš i kapustnicu.
O dobrú náladu všetkých prítomných sa postarala hudobná skupina Jesienka pod
vedením Márie Baginovej.

Vatra zvrchovanosti

Mesto Dubnica nad Váhom a Dom Matice slovenskej Dubnica nad Váhom
zorganizovali dňa 15. 7. 2011 zapálenie okresnej Vatry zvrchovanosti. „Vatra" sa
konala už druhý rok v areáli Mestského domu kultúry.
Úvodné slová patrili riaditeľke Domu Matice slovenskej Janke Valigurčinovej.
Potom sa prítomným prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Gašparík.
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Pripomenul históriu vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska v roku 1992.
Potom obaja zapálili pripravenú vatru. Plápolajúce plamene a zapadajúce slnko
vytvorili čarovnú kulisu pre kultúrny program, v ktorom vystúpil dubnický FS Senior
klub Vršatec, mladý harmonikový virtuóz Peter Jerguš Párnica z Trenčianskych
Teplíc a domáca obľúbená hudobná skupina Mariky Baginovej.
Diváci sa bavili a spievali spolu s vystupujúcimi. Viacerí si opiekli aj špekačky,
z ktorých mali veľkú radosť hlavne deti. Vatra zvrchovanosti svietila ešte dlho aj pri
pekných pesničkách.

Účastníkom osláv sa prihovoril aj primátor mesta Ing. Jozef Gašparík
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Prednáška - Spomienka na „Bitku pri Moháči“
Dňa 1. 8. 2011 sa zišiel rozšírený výbor Miestneho odboru Matice slovenskej na
svojom zasadnutí. V jeho úvode si prítomní minútou ticha uctili pamiatku za
zosnulého biskupa Mons. Rudolfa Baláža. V ďalšej časti programu si členovia
Matice slovenskej vypočuli prednášku Mgr. Mirky Špačkovej na tému „Bitka pri
Moháči“. Táto udalosť mala dôležitý význam pre život Slovákov v bývalom Uhorsku.
Je to súčasť našej histórie. No nie každému Dubničanovi je táto dôležitá časť
histórie dostupná. Aj z toho dôvodu má miesto v mestskej kronike.
Bojujúce strany sa stretli dňa 29. 8. 1526. Vojsko, vedené Ľudovítom II.
Jagelovským (v počte 20 000 – 25 000 mužov a 80 diel) proti osmanskému vojsku
na čele so sultánom Sulejmanom Nádherným (v počte 80 000 – 100 000 mužov).
Sulejman bojoval proti kresťanom v Európe. Tým hlavným nepriateľom bolo práve
Uhorsko. Roku 1521 dobyli Osmani po takmer storočnej snahe Belehrad. Cestu do
Uhorska mali otvorenú. Ráno 29. augusta 1526 vojsko kráľa Ľudovíta II. opustilo
opevnený tábor pri dunajskom brode a presunulo sa pred dedinu Moháč.
Kráľ rozdelil pešiakov do 3. štvorcových zostáv, každá obsiahla 4000 mužov
s kopijami a puškami. Pred stred umiestnil 20 diel a do medzier medzi pešiakov
posunul silné jazdecké oddiely. Časť jazdy si ponechal ako zálohu.
Sulejman rozdelil svoje sily do troch radov. V prvých dvoch boli menej skúsení
timarioti a v treťom rade skúsení janičiari a elitné osmanské vojsko. Medzi nimi stálo
delostrelectvo a na krídlach boli rozostavené jazdecké zbory. Ešte pred svitaním
odišlo na západ k dedinke Nyárád asi 6 000 pešiakov, ktorí mali počkať, až sultán
vydá rozkaz.
Obchvat sa Sulejmanovi podaril. Bojom unavené a vyčerpané uhorské oddiely
nemali šancu ubrániť sa veľkému náporu nepriateľa. Zakolísali a dali sa na
ústup, línia sa rozpadla. V pätách mali Osmanov, nemilosrdne zabíjajúcich tých, ktorí
sa oneskorili. Keď kráľ Ľudovít II. videl, že je boj stratený, z bojiska ušiel. Pri
prechode cez potok Cseke pri Moháči spadol z koňa a utopil sa.
Pri Moháči zomrel uhorský kráľ, asi 500 šľachticov, 4 000 jazdcov a 10 000
pešiakov.
Po tomto víťazstve sa Osmanom úplne otvorila cesta do Uhorska. Už v septembri
1526 dobyli a vyplienili Budín, Pešť a okolité kraje.
Turecká okupácia Uhorska trvala až do 12. septembra 1683, kedy bolo turecké
vojsko pri Viedni porazené. Na základe toho sa Turci začali z našich krajín
postupne sťahovať.
Bitkou pri Moháči sa v našich končinách symbolicky skončil stredovek.
Pri tejto príležitosti je dôležité pripomenúť jednu historickú udalosť, ktorá sa týka aj
Dubnice.
Vojsko poľského kráľa Jána Sobieckeho porazilo Turkov v roku 1683 pri Viedni.
Cestou späť sa zastavili aj v Dubnickom kaštieli, kde sa najedli a občerstvili.
Boli takí hladní, že pojedli skoro všetky zásoby. Dubničania boli z toho
nešťastní.
Píše sa o tom aj v dubnickej monografii z roku 1993, na strane 38.

Matičné slávnosti
Dňa 6. 8. 2011 sa členovia Miestneho odboru Matice slovenskej z Dubnice nad
Váhom zúčastnili na Martinských matičných slávnostiach.
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Po príchode si prezreli v prvej budove Matice slovenskej výstavu „150 výročia
Memoranda národa slovenského“. Dubničanov potešilo, že medzi vzácnymi
exponátmi bola aj známa kniha Apológia – obrana Slovákov, ktorú na dubnickej
fare v roku 1723 napísal Ján Baltazár Magin. Bola to veľmi pekná výstava a dobrý
dojem z nej umocnila i fundovaná prednáška pani lektorky.
Potom si účastníci zájazdu prezreli výstavu gladiol v Slovenskom národnom múzeu.
Bol to veľmi pekný zážitok. Roky detstva pripomenuli ďalšie vzácne exponáty:
školské ľavice, mapy, počítadlá, atď.
Tí, ktorí vyrastali na dedine, si s radosťou prezreli exponáty, ktoré pripomínali
gazdovské dvory, výrobu vína, chleba i celkové zariadenie domácností.
Ďalej kroky Dubničanov viedli na Národný cintorín, kde si prezreli, ale i vzdali úctu
našim dejateľom Kuzmánymu, Kmeťkovi i ďalším významným osobnostiam nášho
národa.
Martinské matičné slávnosti aj v tomto roku mali dobrú kultúrnu i spoločenskú
úroveň. Príjemným potešením bol i program jednotlivých folklórnych a hudobných
skupín.

Trenčín, Trnava - ruža voňavá

Už štvrtý ročník matičných mostov medzi trnavským a trenčianskym krajom
zorganizovali dva Domy MS - v Galante a v Dubnici nad Váhom. Tentoraz v
galantskom Mestskom kultúrnom stredisku. Stretnutie matičiarov z týchto dvoch
krajov spočíva v stretnutí umeleckých súborov a sólistov oboch krajov, ktorí spoločne
vystupujú raz pre dubnické obecenstvo, raz zasa pre galantské. Krásny rôznorodý
program od moderných hip-hopových tancov, cez vážnu hudbu, skvelé spevácke
výkony sólistov i zboru až po folklór, obohatili tentoraz aj zástupcovia košického a
bratislavského kraja. Slávnostného programu sa dňa 21. 10. 2011 zúčastnili
primátori oboch organizátorských miest - Mgr. Ladislav Maťašovský z Galanty a
Ing. Jozef Gašparík z Dubnice nad Váhom. V programe okrem iných vystúpili: zo
ZUŠ Dubnica nad Váhom - sólo akordeón Filip Olejník a Ivan Ožvát - sólista opery
SND.

Stretnutie so Silviou Havelkovou
Dom Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom zorganizoval dňa 29. 11. 2011
v Bábkovej sále Mestského domu kultúry stretnutie s autorkou novej vtipnej
slovenskej novely: STAČÍ SI (NE)ŽELAŤ - Silviou Havelkovou
Silvia Havelková má na svojom konte viacero kníh pre deti. Knihou Stačí si
(ne)želať sa dostala aj do povedomia dospelých. V bohatej diskusii sa Dubničania
autorky pýtali na jej začiatky, pocity i na problémy pri písaní a vydaní kníh. Bolo to
milé a príjemné stretnutie s mladou a nadanou autorkou.
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Autobus dobrej vôle
Už 16 rokov brázdi „Autobus dobrej vôle“ krajmi Slovenska v predvianočnom
období. V tomto roku dňa 17. 12. 2011– aj na pozvanie dubnického Domu Matice
slovenskej – tento autobus plný piesní, kolied a vinšov, ale hlavne plný detí, rodičov
a pod vedením manželského páru Jána a Anny Brlošových z Hrušova, navštívil
náš Trenčiansky kraj. Krásny predvianočný program, zložený z tradícií
sprevádzajúcich jesenné a zimné mená ako Martin, Ondrej, Katarína, Lucia potešil
starenky a starkých tráviacich svoj zaslúžený dôchodok v dubnickom Penzióne.
Neprestávajúci úsmev na ich tvárach a úprimný potlesk, bol odmenou nielen
spievajúcim a na Heligónkach hrajúcim deťom, ale aj manželom Brlošovcom, ktorí
tento „úsmev“ už 16 rokov prinášajú do Detských domovov a Domov dôchodcov na
celom Slovensku. Na záver svojho programu roznášali deti medzi užasnutých
starkých plné košíky koláčikov, sladkých aj slaných dobrôt a jabĺčka.
Autobus Dobrej vôle sa cestou z Hrušova najprv zastavil v Novej Bani, potom prišiel
do Dubnice nad Váhom, odkiaľ pokračoval do Trenčína a Bojníc

Účastník dobrej vôle ponúka seniorov z nášho mesta.
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Slávnostné vyhodnotenie výtvarných prác
Dom Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom vypísal v septembri 2011 výtvarnú
súťaž pre žiakov ZŠ Trenčianskeho samosprávneho kraja pod názvom
„Prázdninové dobrodružstvá“. Dňa 12. decembra 2011 sa vo vestibule MsDK
v Dubnici nad Váhom, kde boli nainštalované výtvarné práce, stretli žiaci, ktorí si
prišli prevziať ocenenia za prítomnosti svojich rodičov a pedagógov.
Téma prázdnin bola veľmi zaujímavá a vďačná. Prejavilo sa to aj v 110. dielach
žiakov, ktoré do súťaže poslali. Práce boli z týchto miest a obcí: Dubnica nad Váhom,
Partizánske, Pobedim, Ilava, Ladce a Trenčianska Turná. Dubnicu nad Váhom
reprezentovali žiaci ZŠ pod hájom. Ocenenie dostali títo žiaci:
V prvej kategórii:
Natálka Martišková, Dubnica nad Váhom
Tatiana Ondružková, Trenčianska Turná
Miška Koštialová, Dubnica nad Váhom
Tatiana Mikulová, Ilava
V druhej kategórii:
Boli všetko žiaci z Dubnice nad Váhom
Karin Bieliková, Ema Jungová, Jakub Kopačka, Matúš Bielik, Aďka Česalová,
Pavlínka Hírešová,Kristína Marušincová
Diplomy a knižné ceny z Vydavateľstva Matice slovenskej odovzdávali oceneným
žiakom primátor mesta Dubnica nad Váhom Ing. Jozef Gašparík, riaditeľka Domu
Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom Janka Valigurčinová a predsedníčka
Krajskej rady MS TSK Mgr. Ružena Hromádková. Slávnostné stretnutie prítomným
spríjemňovali svojimi hudobnými vstupmi žiaci zo ZUŠ Dubnica nad Váhom.

ĎALŠIE ZAUJÍMAVOST
Nová publikácia o ZTS
Bývalí i súčasní pracovníci dubnickej firmy ZTS s radosťou privítali na začiatku roku
2011 novú publikáciu pod názvom „ Z histórie Závodov ťažkého strojárstva v
Dubnici nad Váhom 1928 – 2004“. Napísali ju bývalí zamestnanci ZTS: Ing. Ivan
Ronec a Albert Mikula.

Dňa 15.2.2011 v rámci prezentácie knihy jeden z autorov zaujímavej publikácie Ing.
Ivan Ronec z príležitosti jej vydania povedal:
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„Myšlienka vytvorenia a uchovania ucelenejšieho dokumentu o jednom z
najvýznamnejších priemyselných podnikov Slovenska minulého storočia, Závodov
ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom pre ďalšie generácie vznikla
bezprostredne po uskutočnení osláv 70. výročia začatia výroby v Závodoch
všeobecného strojárenstva v Dubnici nad Váhom. Tie sa uskutočnili v polovici
roku 2007. Oba podniky mali spoločný začiatok výroby v roku 1937 i kus spoločnej
cesty až do roku 1953.
Taký podnik, akým bola ZTS - ka a čo znamenala nielen pre Dubnicu, Slovensko a
zahraničie, si zaslúži aspoň primeranú rekapituláciu jej činnosti, výsledkov práce a
úspechov mnohých tisícov ľudí v nej.
Na prelome rokov 2008 - 2009, keď doznievali prejavy vyššie uvedenej potreby, ale
na druhej strane aj úvahy o jej zbytočnosti, lebo fabrike to už aj tak nepomôže, začal
som sa myšlienkou teoreticky sám v sebe zaoberať. Od prvých hrubých predstáv o
zameraní, rozsahu, ale najmä dostupnosti potrebných podkladov pre spracovanie
dokumentu, ktorý by mal mať primeranú vypovedaciu schopnosť, som sa zamýšľal, či
práve ja, ktorý som síce vo fabrike čosi prežil, ale ako laik v oblasti históriografie, by
som mohol byť ten povolaný a schopný zvládnuť takú náročnú úlohu.
Uvedomoval som si predovšetkým to, že ten, kto sa podujme na uvedenú
zodpovednú prácu, bude musieť počítať s tým, že okrem iného to bude
vytrvalostný beh na dlhé trate s mnohými prekážkami.
Rozhodol som sa, že z mojej, už v tom čase zhromaždenej časti podkladov
spracujem v počítačovej forme prezentáciu o histórii ZTS. Bude so zameraním na
vyjadrenie podielu významných osobností, výrobkov a objektov možno iba pre
vlastné uspokojenie, bez ohľadu na to, či to niekto využije. Pre ďalšiu spoluprácu
som získal Alberta Mikulu. Listami sme požiadali široký okruh pamätníkov o
spomienky na roky ich pôsobenia vo fabrike. Vydanie našej knihy bolo možné najmä
vďaka pochopeniu a finančnej podpore pomerne úzkeho okruhu priateľov, známych
a predstaviteľov niekdajších spoločností ZTS “. Toľko Ing. Ivan Ronec.
Kniha má viac ako 400 strán pomerne husto písaného textu a 140 strán obrazovej
časti s takmer 580 fotografiami. Pozostáva zo štyroch kapitol, ktoré opisujú vývoj
podniku a jeho jednotlivých pracovísk. Obrazovú časť tvoria fotografie významných
osobností, výrobkov, interných a externých objektov.
V Centre neziskových organizácii knihu symbolicky pokrstili „šponami“: primátor
mesta Ing. Jozef Gašparík, bývalý námestník ZTS Ing. Milan Plechlo a autori
publikácie Ing. Ivan Ronec a Albert Mikula.

Zo života dubnickej väznice
Predstavitelia väznice z Dubnice nad Váhom na začiatku roku 2011 informovali
slovenskú verejnosť o súčasnosti i o ďalších plánovaných úlohách. Ako prioritu si dali
najmä tieto úlohy:
1. Budú sa snažiť odsúdených aj v roku 2011 čo najviac zamestnať
2. Aby zabránili napätiu medzi väzňami.
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Väznica v Dubnici nad Váhom má problém s preplnenou kapacitou.
Namiesto 477 odsúdených, pre ktorých dubnický ústav zriadili, sa v ňom tlačí o 150
viac. Sú rôzne starí a odsúdení za rôzne trestné činy. Nedá sa povedať, že nejaká
skupina väzňov dominuje.
V Dubnici nie sú cely, ale izby, v ktorých by malo byť maximálne 19 odsúdených. V
niektorých sa ich tlačí až 28. V takom prípade ležia väzni hlava pri hlave. Počas
pracovného dňa to nie je vnútri až také kritické. Väčšina pracuje.
Zamestnanosť odsúdených je 77 percent, skonštatoval riaditeľ väznice Ján Varga.
Väzni robia na píle, v nábytkárskej firme, cukrovare, mäsokombináte či v stavebnom
priemysle.
V ústave šijú košele a pracovný odev pre väzňov z celého Slovenska. Ročne ušijú 10
až 15-tisíc košieľ, podľa toho, aká je objednávka Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Šijú aj topánky a montujú káblové zväzky.
Väzni majú nárok na sprchu dva razy do týždňa.
V Dubnici je výnimka. Môžu sa sprchovať trikrát. Tí, ktorí pracujú, aj denne.
Barak s odsúdenými diabetikmi je takmer plný aj počas pracovného dňa.
V dubnickej väznici sústreďujú cukrovkárov z celého Slovenska. Dozorca
hovorí, že viacerí z nich si musia pravidelne dávať inzulín cez inzulínové perá.
„Majú lepšiu zdravotnú starostlivosť ako na slobode,“ hovorí. Oproti ostatným
väzňom majú väčšie porcie a viac ovocia. Nie je to tak dávno, čo dozorca zachránil
odsúdenému život. Dostal infarkt, tak mu podal rýchlu pomoc.
Väčší problém ako zápach je ponorková choroba, ktorá v preplnených izbách vzniká
rýchlejšie. „Určité napätie existuje, ale smeruje skôr k verbálnym ako fyzickým
konfliktom,“ pripúšťa Varga.
Pedagógovia, ktorí majú na starosti jednotlivé baraky, musia napätie predvídať.
Najlepšie je väzňov zamestnať, aby čo najmenej času trávili spolu. Ak napätie
neustúpi, príde na rad sťahovanie v rámci barakov. Ale ani to sa nedá robiť
donekonečna, keďže priestory väznice sú obmedzené.
Pomohol by projekt, vďaka ktorému by väznica mohla zrekonštruovať priestory
bývalého zdravotného strediska, ktorý je v susedstve. Získali by 160 nových miest,
stálo by to však štyri milióny eur.

Dubnická firma podporila mladé talenty
Dubnický holding Dupres Group sa stal generálnym partnerom 33. ročníka
celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorá sa konala v
dňoch 24. - 29. 4. 2011 v Trenčíne.
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Dupres Group, pôsobiaci hlavne v oblasti informačných technológií a vzdelávania,
podporuje podobné súťaže, pretože tým podporuje šikovných mladých ľudí, ktorí sú
motivovaní venovať sa tvorivým aktivitám a hľadať si svoje smerovanie aj do
budúcnosti.
Celoštátne kolo tohtoročnej SOČ sa realizovalo pod záštitou ministra školstva,
vedy, výskumu a športu, Eugena Jurzycu, a predsedu TSK, Pavla Sedláčka.
Bolo vidieť, že si organizátori - Krajské centrum voľného času v Trenčíne a SOŠ
stavebná Emila Bellušu v Trenčíne, ktorých metodicky gestoroval ŠIOV - dali záležať
na každom detaile. Od otváracieho ceremoniálu na Trenčianskom hrade až po
vyhodnotenie v Posádkovom klube armády v centre Trenčína si podujatie udržalo
slávnostný charakter, umocnený bohatým sprievodným programom, z ktorého zaujali
nielen módne prehliadky, ale aj šermiarske a tanečné scénky. Vystúpenia obdivovali
tiež významné osobnosti z rezortu školstva a regiónu - medzi inými štátny tajomník
MŠVVŠ SR, Jaroslav Ivančo, predseda TSK, Pavol Sedláček, Richard Rybníček,
primátor Trenčína, Daniel Lajčin, generálny riaditeľ Dupres Group, a mnohí
ďalší, ktorí svojou účasťou podujatie podporili a pozdravili nádejné mladé talenty.
Z 5925 nadaných žiakov, ktorí sa do tohtoročnej SOČ zapojili, sa do celoštátneho
kola prebojovalo v rámci 17 súťažných odborov 269 najlepších. Počas obhajob, ktoré
prebiehali na SOŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne, ukázali, že si svoj postup do
finále skutočne zaslúžili. To potvrdili aj mnohí členovia odborných hodnotiacich
komisií, ktorým dal výber piatich najlepších v rámci každého odboru poriadne zabrať.
Autori víťazných prác sa môžu tešiť z vecných cien a niektorí aj z
medzinárodného vedeckého pobytu, na ktorom budú reprezentovať Slovensko.

Rozšírenie závodu
Spoločnosť Delta Electronics z Dubnice nad Váhom prostredníctvom Hospodárskych
novín dňa 10. 6. 2011 informovala, že plánuje rozšíriť svoj výrobný závod na výrobu
elektronických zdrojov za 10,5 milióna eur.
Elektronická spoločnosť Delta Electronics chce na Slovensku ešte viac
expandovať. Ako sa ďalej píše v Hospodárskych novinách, firma plánuje prijať
zhruba 500 ľudí, pričom v súčasnosti zamestnáva 800 ľudí.
Rozšírením areálu Delty sa má perspektívne zvýšiť počet pracovných príležitostí v
závode, o 1000, z toho 180 v administratíve a 820 na robotníckych pozíciách.
Vyplýva to z investičného zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvu
investície na životné prostredie.
S rozširovaním závodu sa začalo v marci 2011 a výstavba by mala skončiť
v roku 2012. Výstavbou sa rieši rozšírenie jestvujúceho závodu o ďalšie výrobné,
skladovacie a administratívne priestory. Firma tak môže konkurovať doterajším
lídrom nášho elektronického priemyslu, ako je napríklad Samsung, Foxconn, či UMC.
Základný výrobný program zostáva zachovaný - v rozšírenom objekte sa budú
vyrábať najmä nabíjačky a meniče pre automobilový priemysel, rozvádzače pre
informačné technológie a meniče pre alternatívne zdroje energií.
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Firma špecializujúca sa hlavne na výrobu komplexného sortimentu napájacích
zdrojov od nás zásobuje väčšinu Európy. Medzi jej zákazníkov patria firmy ako
Apple, IBM, Hewlett-Packard, Dell, či Fujitsu. Spoločnosť je známa aj pre dodávky
solárnych systémov.
Delta Electronics Dubnica nad Váhom vznikla zápisom do Obchodného registra
SR v júli 2006. Predmetom jej činnosti je najmä nákup a predaj napájacích a
záložných systémov, ako aj montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení.
Hoci firma už v roku 2006 získala od vlády SR stimul vo výške 185 miliónov korún na
daňových úľavách, neodmietli by ho ani teraz, píšu Hospodárske noviny.
Spoločnosť Delta Electronics pôsobí na Slovensku od roku 1994, keď vzniklo
predajné zastúpenie v Bratislave a začala sa spolupráca na výrobe našich produktov
s lokálnym partnerom v Novej Dubnici.
Spoločníkmi firmy sú DET International Holding Ltd. so sídlom na Kajmanských
ostrovoch a Delta Energy Systems (Slovakia), s.r.o., Dubnica nad Váhom.

Demografické údaje
K 31.12. 2011 bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených k trvalému pobytu 24 954 obyvateľov,
z toho 12 294 mužov a 12 660 žien.
Na prechodný pobyt bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených 763 obyvateľov.
Veková štruktúra obyvateľstva:
0 - 6 rokov 1 530 obyvateľov
7 - 18 rokov 2 675 obyvateľov
19 - 30 rokov 5 357 obyvateľov
31 - 60 rokov 12 047 obyvateľov
61 - 80 rokov 2 925 obyvateľov
nad 81 rokov 388 obyvateľov
Migrácia obyvateľstva v roku 2011: počet prisťahovaných – 252 obyvateľov
počet odsťahovaných – 440 obyvateľov
v rámci mesta trvalý pobyt zmenilo – 643 obyvateľov
Vývoj reprodukcie v roku 2011:

počet narodených
počet úmrtí

– 235 obyvateľov
(116 chlapcov a 119 dievčat)
– 164 obyvateľov
(88 mužov a 76 žien)

Nezamestnanosť
Nezamestnanosť na Slovensku stále trápi veľa rodín.
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2011dosiahla na Slovensku úroveň
13,59 percenta, čo je najhorší decembrový výsledok od roku 2003.
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Podľa aktuálnych decembrových údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa
počet nezamestnaných vyšplhal na 399 800 osôb.
V Trenčianskom kraji dosiahla úroveň nezamestnanosti 9,95 percenta a v okrese
Ilava 7,30 %. V okrese Ilava k uvedenému termínu bolo 2 594 uchádzačov o prácu.

PREDSTAVUJEME
predstaviteľov mesta
Medzi významné osobnosti Dubnice nad Váhom patria predstavitelia mesta
a poslanci MsZ. Svojou prácou a rozhodnutiami sa podieľajú na rozvoji mesta
i zvyšovaní životnej úrovne jeho obyvateľov. Funkčné obdobie tohto MsZ sa začalo
v roku 2010 a skončí 2014. V tomto roku si ich predstavme v kronike aj s krátkou
pracovnou charakteristikou.

Primátor mesta

Ing. Jozef Gašparík
Primátor mesta je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako
najvyšší výkonný orgán mesta a predstaviteľ mesta. Primátora mesta volia obyvatelia
obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva
tajným hlasovaním.
Postavenie primátora ovplyvňuje povinnosť mesta plniť aj úlohy z oblasti štátnej
správy a prenesenej štátnej správy. Primátor ako nezávislý predstaviteľ mesta
nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami mesta.
Primátor vykonáva správu mesta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta,
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ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
Primátor zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým, ako i
fyzickým osobám.

Zástupca primátora mesta

Ing. Ján Tatar
Zastupuje primátora v čase jeho neprítomnosti v rozsahu zabezpečenia úkonov
a činností nevyhnutných na chod mesta pri výkone samosprávnych činností, okrem
úkonov vo veciach majetkovoprávnych a pracovnoprávnych. Ďalšie úkony za
primátora v čase jeho neprítomnosti vykonáva na základe splnomocnenia primátora.

Prednosta mestského úradu
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Ing. Pavol KUBEČKA
Prednosta MsÚ vedie mestský úrad a organizuje jeho prácu. Je zamestnancom
mesta , ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Spolu s ním podpisuje
zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór

Mgr. Ivan Rózsahegyi
Mestské zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra
volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Hlavný kontrolór je
zamestnancom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich z
pôsobnosti mesta.

Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov,
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky. Počet poslancov mesta
Dubnica nad Váhom je 19. MsZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri
mesiace. Poslanci schvaľujú všeobecné záväzné nariadenia - "mestské zákony",
i ďalšie uznesenia MsZ.
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Poslanci Mestského zastupiteľstva

Ing.arch. Antal Marián



člen Komisie finančnej, regionálnej politiky, koordinácie samosprávnych
činností, podnikateľskej a správy mestských podnikov
člen Komisie pre strategický rozvoj

Ing. Backová Ľuba



člen Mestskej rady
predseda Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného
poriadku
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Baginová Mária



člen Komisie školstva, mládeže, kultúry, cestovného ruchu a športu
člen Komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov

Mgr. Bujnová Zdenka


podpredseda Komisie školstva, mládeže, kultúry, cestovného ruchu a športu

- 99 -

Ing. Chalupková Anna




podpredseda Komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
člen Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného poriadku
člen Komisie školstva, mládeže, kultúry, cestovného ruchu a športu

Ing. Figeľ Vladimír



člen Komisie pre strategický rozvoj
člen Komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva, dopravy
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Ing. Fusek František





člen Mestskej rady
predseda Komisie pre strategický rozvoj
podpredseda Komisie finančnej, regionálnej politiky, koordinácie
samosprávnych činností, podnikateľskej a správy mestských podnikov
člen Komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, dopravy

RNDr. Korintuš Karol


predseda Komisie školstva, mládeže, kultúry, cestovného ruchu a športu
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Kvasnica Anton



člen Komisie finančnej, regionálnej politiky, koordinácie samosprávnych
činností, podnikateľská a správy mestských podnikov
člen Komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, dopravy

Mikolášek František




člen Mestskej rady
člen Komisie pre strategický rozvoj
člen Komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, dopravy
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Paksi Tibor



člen Komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
člen Komisia školstva, mládeže, kultúry, cestovného ruchu a športu

Ing. Poruban Libor



podpredseda Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného
poriadku
člen Komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
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Mgr. Rajec Ivan



člen Komisie školstva, mládeže, kultúry, cestovného ruchu a športu
člen Komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov

Rehák Ján


člen Mestskej rady
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Ing. Šátek Peter



predseda Komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, dopravy
člen Komisie pre strategický rozvoj

Ing. Šlesar Jaroslav



podpredseda Komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, dopravy
člen Komisie finančnej, regionálnej politiky, koordinácie samosprávnych
činností, podnikateľskej a správy mestských podnikov
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Ing. Suchánek Emil




člen Mestskej rady
podpredseda Komisie pre strategický rozvoj
člen Komisie finančnej, regionálnej politiky, koordinácie samosprávnych
činností, podnikateľskej a správy mestských podnikov

Ing. Tatar Ján




zástupca primátora mesta
člen Mestskej rady
predseda Komisie finančnej, regionálnej politiky, koordinácie samosprávnych
činností, podnikateľská a správy mestských podnikov
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Žáček Radoslav




predseda Komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
člen Komisie pre strategický rozvoj
člen Komisie školstva, mládeže, kultúry, cestovného ruchu a športu

Výročná správa Mesta Dubnica nad Váhom
za rok 2011
Základná charakteristika Mesta Dubnica nad Váhom
Mesto, resp. obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a
s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Geografické údaje
Geografická poloha obce: severozápad Slovenska, stredné Považie
Susedné mestá a obce: mestá - Ilava, Nová Dubnica, Trenčianske Teplice
obce - Klobušice, Kolačín, Bolešov, Trenčianska Teplá
Celková rozloha obce:
4 914 ha
Nadmorská výška:
242 m n/m
Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí v Ilavskej kotline. Biele Karpaty
tvoria severozápadné ohraničenie prírodného prostredia Dubnice nad Váhom a
Strážovská hornatina ich ohraničuje na juhovýchode. Nachádza sa v údolí Váhu a na
jeho južnej terase, v južnej časti Ilavskej kotliny, na severozápadných svahoch
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Teplickej vrchoviny, 225-850 m n.m. Ilavská kotlina je erózno-tektonického pôvodu.
Mestom preteká Dubnický potok, ktorý sa vlieva do Váhu. Klimaticky ide o oblasť
teplú, mierne vlhkú s miernou zimou, kde priemerná ročná teplota je 8,5 stupňov
Celzia s ročným úhrnom zrážok 600-800 mm. Na území mesta sa nenachádzajú
žiadne výraznejšie zásoby nerastných surovín. Uskutočňuje sa iba ťažba štrkov
v povodí Váhu.
Mesto Dubnica nad Váhom sa rozkladá na ploche 4 914 ha, z čoho najväčšiu
časť, cca 54 % tvoria lesy, 25 % poľnohospodársky pôdny fond, 10,8 % plocha
zastavaného územia a zvyšok vodné plochy a ostatné plochy.
V katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom sa nachádza chránené vtáčie
územie - Dubnické štrkovisko o rozlohe 60 ha. Chránené vtáčie územie je
zaradené do súvislej európskej sústavy chránených území „NATURA 2000“.
Územie mesta tvorí kataster Dubnice nad Váhom a mestskej časti Prejta. Štatút
mesta mu bol pridelený v roku 1960. V súčasnosti je 27. najväčším mestom
Slovenska. V novom územnom členení patrí od roku 1996 do okresu Ilava a zároveň
je najväčším mestom tohto okresu.
Okres Ilava podľa územného a správneho usporiadania patrí do územného celku
Trenčianskeho kraja a je ohraničený okresmi Púchov a Prievidza.
Symboly mesta a logo mesta
Erb mesta – v modrom štíte, prstencom obvinutá a dole ľaliovito
ukončená vetvička s troma zrelými a dvoma rozvíjajúcimi žaluďmi –
všetko strieborné.
Vlajka mesta Dubnica nad Váhom sa skladá zo šiestich pruhov. Tri sú
strieborné a tri modré a tieto sa navzájom striedajú.
Veľká pečať je okrúhla, v priemere má 35 mm. Medzi vonkajším
hrubším a vnútorným tenkým čiarovým kruhom je kolopis: SIGILUM
OPIDI DUBNICZA. ANNO: 1709. V obrazci je polkruhom zakončený
štít, okolo ktorého je girlandová ozdoba. V samotnom štíte je zo
zeme vyrastajúci ker, ktorý tvoria symetricky
rozložené dve menšie a tri väčšie vetvičky
zakončené žaluďom, medzi ktorými sú dva
tulipánové kvety
Logo mesta nie je oficiálne schválené, ale
vo všeobecnosti zaužívané a používa sa na listiny a propagačné materiály.
História mesta
Doklady o najstaršom osídlení Dubnice pochádzajú zo staršej doby kamennej.
Koncom 5. a začiatkom 6. storočia k nám prichádzajú prví Slovania. Najstaršia
písomná zmienka o Dubnici je v listine hlásiacej sa do roku 1193, v ktorej sa spomína
Dubnica ako majetok dedične užívaný bratmi Vratslavom a Piskinom. Ďalšia správa o
Dubnici je z roku 1276, keď Samsom a Jakub, synovia Čepku (Vratslavovho syna)
predali Dubnicu manželovi svojej sestry Oltumanovi.
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Na konci 16. storočia prevzal zálohu trenčianskeho panstva gróf Štefan Illesházy, za
ktoré zaplatil Rudolfovi II. 201 065 toliarov. Illesházyovci postavili nový kaštieľ (1637)
a v roku 1639 získali pre Dubnicu právo usporiadať jeden výročný jarmok na deň sv.
Veroniky a každý utorok trhy, a tým aj povýšenie obce na mestečko (oppidum).
Rozkvet Dubnice dosiahol svoj vrchol za Jozefa Illesházyho, ktorý rozšíril
kaštieľ, v parku zriadil oranžériu, uzavrel s mestečkom osobitnú dohodu o vykúpení
poddanských povinností a postavil nový kostol.
Illesházyovci “držali” Dubnicu do roku 1835, keď posledný člen rodiny Štefan II.
predal panstvá Trenčín, Bánovce a Brumov barónovi Jurajovi Sinovi. Novým
majiteľom Dubnice sa tak stala bankárska rodina gréckeho pôvodu Sina z Hodosu.
Za Juraja II. Sina bola Dubnica radovým mestečkom.
Revolúcia v roku 1848 zaznamenala koniec jednej a začiatok ďalšej etapy
spoločenského vývoja mesta. Dubnica sa stala prvým zo štyroch stredísk okresu
Ilava, ktorý nahradil obvod Trenčianskej župy. Rok 1882 sa stal pre Dubnicu smutne
pamätným pre katastrofálny požiar. Vyhorela celá časť od Ilavy aj s kostolom. Po
týchto skúsenostiach si Dubničania založili v roku 1887 miestnu hasičskú jednotku.
V priebehu roku 1928 sa uskutočnili pre Dubnicu významné rokovania o výstavbe
továrne Akciovej spoločnosti Škodových závodov v Plzni. Vo fabrike sa začalo
vyrábať v roku 1937.
Do osudu mesta veľmi ťažko a neblaho zasiahla II. svetová vojna, v závere ktorej
bola zničená Škodovka a z Dubnice odišlo veľa odborníkov.
Oslobodenie v roku 1945 prinieslo nové možnosti pre rozvoj mesta i kraja.
Dubnica získala viac prostriedkov na výstavbu (dom kultúry, školy), rozvoj a
modernizáciu. Začali prosperovať Závody ťažkého strojárstva, zlepšovala sa sociálna
sféra.
Prosperujúci priemysel viedol k rýchlemu nárastu obyvateľstva a s ním spojenej
rozsiahlej výstavby bytov. Nový obraz mesta vytvorili panelákové sídliská. V tejto
dobe popri nárastu počtu obyvateľov bol zaznamenaný rozvoj školstva, kultúry a
športu. V roku 1960 bol Dubnici udelený Štatút mesta. Mesto sa stalo jedným z
najväčších priemyselných centier Slovenska.
Vznik obce Prejta sa traduje od zachovania jej prvej písomnej zmienky a to od r.
1379 pod názvom Peryche, potom v r. 1409 pod názvom Proytha a v r. 1439 pod
menom Prerita ako príslušnosť trenčianskeho hradného panstva. 6. júna 1439
daroval kráľ trenčiansky hrad aj s príslušenstvom aj obec Prejtu svojej manželke. V r.
1447 prešla obec do panstva Pongrácovi zo Sv. Mikuláša pod názvom Przetica a od
tej doby je trvale príslušenstvom ilavského hradného panstva až do zániku
feudalizmu.
V rokoch 1972 až 1973 bola obec v rámci integrácie Dubnice pričlenená
k mestu Dubnica nad Váhom ako miestna časť Prejta.
Základné historické údaje:
 1193 Prvá písomná zmienka o Dubnici
 1276 V listine ostrihomskej kapituly sa spomína dubnický kostol
 1439 Dubnica majetkom Trenčianskeho panstva
 1637 Začatie s výstavbou kaštieľa, ktorý bol majetkom Illesházyovcov
 1744 Richtári začali používať malú pečať Dubnice
 1776 Dubnica je jedným z ohnísk "Bernolákovského národného hnutia"
 1835 Majiteľom Dubnice sa stáva bankárska rodina gréckeho pôvodu Sina z
Hodosu
 1937 Začiatok zbrojnej výroby v Škodovke
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1960 Dubnica nad Váhom získala Štatút mesta uznesením SKNV Banská
Bystrica 8. 6. 1960

Pamiatky mesta
Mesto Dubnica nad Váhom má 8 kultúrnych pamiatok. Významnou kultúrnou
pamiatkou je Dubnický kaštieľ (ranobarokový – začatie výstavby r. 1637).
Ďalšie pamiatky sú:
- Park Jána Baltazára Magina – najpútavejším miestom parku bolo oranžérium.
Nachádza sa tu obnovená Grotta z polovice 17. storočia s vyhliadkovou vežou
a bludiskom.
- Súsošie sv. J. Nepomuckého z roku 1773
- Stĺp hanby (barokový) z roku 1728
- Rímsko-katolícky kostol sv. Jakuba -gotický, barokovo postavený 1754 – 1756
- Mariánska socha (rokoková) z polovice 18. storočia
- Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia
- Vila staviteľa Reima
Významné osobnosti mesta
Osobností, ktoré preslávili mesto Dubnica nad Váhom bolo mnoho. Medzi
najvýznamnejšie osobnosti, ktoré poznačili svojou pôsobnosťou činnosť a vývoj
mesta patria:
Ján Lochman (1597 - 1645) - náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár. Pôsobil
v Dubnici ako evanjelický farár v roku 1621.
Ján Augustíni (1610 - 1675) - cirkevný hodnostár a autor príležitostných básní. V
rokoch 1646 - 1657 a 1663 - 1665 pôsobil v Dubnici ako evanjelický farár. Zomrel 21.
10. 1675.
Štefan Dubnicai (1675 - 1725) - narodil sa 21. 2. 1675 v Dubnici n/V. Pochovaný je
v dubnickom kostole a nápis na jeho náhrobok zložil jeho spolužiak a priateľ Ján
Baltazár Magin. Štefan Dubnicai bol predstaviteľom konfesionálne ostro vyhranenej
náboženskej spisby. Bol autorom viacerých polemických spisov.
Ján Baltazár Magin (1681 - 1735) – narodil sa 6. 1. 1681 vo Vrbovom pri
Piešťanoch. Patril medzi vynikajúcich znalcov antickej vzdelanosti a literatúry. Ako
kňaz pôsobil od roku 1709 v Járku pri Nitre, v Košeci, v trenčianskom kláštore a od
roku 1719 do svojej smrti v roku 1735 v Dubnici. Po dobu pôsobenia v Dubnici
napísal prácu „APOLÓGIA” (1723), ktorá je najstaršou politickou, národnou a
kultúrnou obranou Slovákov v Uhorsku.
Andrej Mesároš (1741 - 1812) - významný predstaviteľ prvej generácie
bernolákovcov. Pôsobil v Dubnici v rokoch 1776 - 1804.
František Xaver Hábel (1760 - 1846) - v Dubnici pôsobil v rokoch 1804 - 1811. F. X.
Hábel patril ku generácii zakladateľov „Slovenského učeného tovarišstva”
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Vojtech Teml (1775 - 1835) - bol jedným z aktívnych činiteľov prebúdzajúceho sa
národného a kultúrneho života v našom meste. Zanechal po sebe rukopis kroniky
Historia Parochiae Oppidi Dubnicza.
Michal Rešetka (1794 - 1854) - významný dejateľ v období slovenského národného
obrodenia. Ako kňaz pôsobil v Dubnici v rokoch 1820 - 1834. Michal Rešetka
zanechal po sebe knižnicu, ktorú začal budovať už v Dubnici.
Artur Lieskovský (1852 - 1920 maliar, grafik) - narodil sa v Dubnici nad Váhom 7. 8.
1852. Jeho diela tvoria reprezentatívnu zbierku Trenčianskeho múzea, sú v zbierke
Galérie M. A. Bazovského, časť Lieskovského výtvarného diela sa nachádza v
Maďarsku.
Mikuláš Senko (1922 - 1990) - v rokoch 1967 - 1985 umelecký vedúci a choreograf
folklórneho súboru Vršatec. Jeho tvorba dodnes pretrváva v repertoári FS Vršatec.
Úctu k tomuto vzácnemu človeku Dubnica nad Váhom prejavuje prostredníctvom
Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou, ktorého súčasťou je i
súťaž o „Cenu Mikuláša Senka”.
ThDr. Anton Bagin (1923 - 1992) - po vysviacke za kňaza pôsobil 20 rokov ako
kaplán v Dubnici nad Váhom. Anton Bagin patril k popredným zveľaďovateľom cyrilometodskej tradície na Slovensku. Svedčia o tom jeho knižné práce ako sú: Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku, Apoštoli Slovanov Cyril a Metod a Veľká
Morava, Život Gorazda a Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov.
Matej Laczo (1939 – 1998) - vo svojich 14. rokoch sa začal zaoberať cyklistikou.
Československým reprezentantom bol v rokoch 1962 – 1968. Víťaz v pretekoch
Okolo Slovenska v roku 1964. Dlhoročný tréner dubnických cyklistov a hlavný
organizátor Medzinárodných dní cyklistiky.
Prof. Ing. Herbert Ďurkovič CSc. (27.12.1928 - 28. 3. 2007)
Profesor Ďurkovič zastával významné hospodárske a verejné funkcie. Bol prvý
generálny riaditeľ zoskupenia strojárskych a metalurgických závodov na Slovensku.
Pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia Československej republiky,
predseda Slovenskej plánovacej komisie, podpredseda vlády ČSSR a stály zástupca
Československa v RVHP, predseda Slovenskej plánovacej komisie a podpredseda
SNR.
Ján Zachara (27. 8. 1928) - mesto Dubnica nad Váhom má aj svojho olympijského
víťaza. Bol ním 57 kg boxer, ktorý bol dvakrát majstrom Slovenska v rokoch 1947 –
1948, štyrikrát majstrom Československa 1951, 1954 - 1956. Pätnásť aktívnych
rokov v tomto športe, ďalšie roky ako tréner. Ján Zachara patrí k tým vyvoleným,
ktorým sa splnil olympijský sen. Po víťazstve v perovej váhe do 57 kg stál na
najvyššom stupni. Olympijským víťazom sa stal v Helsinkách v roku 1952. Pamätníci
hovoria, že jeho box bol skutočný šerm päsťami. Ján Zachara bol poctený
organizáciou UNESCO titulom Rytier fair play.
Jozef Kurjak (1935 - 2009) - dubnický maliar, grafik, predstaviteľ dubnickej
monumentálnej tvorby art protis. V rokoch 1959 – 1960 zakladateľ Výtvarnej
Dubnice. Od roku 1963 bol členom Slovenského zväzu výtvarných umení.
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Jozef Vydrnák (27.3.1961) - v kresbe, maľbe a grafike sa vzdelával u akad. maliara
Mariana Súčanského v Trenčíne. Od roku 1986 žije a tvorí v Dubnici nad Váhom. Je
predstaviteľom tzv. „dubnickej školy“, kde ide o autorov, ktorí vyžarujú bytostnú
energiu v kresbe. Autor mnohých výstav doma i v zahraničí.
Pavol Demitra (1974-2011) - odchovanec dubnického hokeja, bývalý útočník NHL.
Jeden z najlepších svetových útočníkov s veľkými skúsenosťami.
Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2004 - 2011
Rok
Počet
obyvateľov

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

25 734

25 590

25 427

25 443

25 247

25 182

25 088

24 954

25 800
25 700

Počet obyvateľov

25 600
25 500
25 400
25 300
25 200
25 100
25 000
24 900
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rok

Organizačná štruktúra mesta
Voľbami dňa 27. 11. 2010 sa začalo volebné obdobie 2010 – 2014, ktoré je už
šiestym obdobím od vzniku samosprávy v r. 1990. Orgány mesta v roku 2011sú :
Primátor mesta:
Zástupca primátora mesta:
Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Jozef Gašparík
Ing. Ján Tatar
Mgr. Ivan Rózsahegyi

Mestské zastupiteľstvo tvorilo 19 poslancov:
Ing. arch. Marián Antal, Ing. Ľuba Backová, Mária Baginová, Mgr. Zdenka Bujnová,
Ing. Vladimír Figel, Ing. František Fusek, Ing. Anna Chalúpková, RNDr. Karol
Korintuš, Anton Kvasnica, František Mikolášek, Tibor Paksi, Ing. Libor Poruban, Mgr.
Ivan Rajec, Ján Rehák, Ing. Peter Šátek, Ing. Emil Suchánek, Ing. Jaroslav Šlesar,
Ing. Ján Tatar, Radoslav Žáček
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Mestská rada:
Mestskú radu tvorilo 6 poslancov: Ing. Ľuba Backová, Ing. František Fusek, František
Mikolášek, Ing. Emil Suchánek, Ján Rehák, Ing. Ján Tatar,
Zastúpenie politických strán v MsZ:

31,6%
6 poslancov

koal. SDKÚ, DS, SZ,
KDH, SaS, MOST - HÍD

31,6%
6 poslancov

ĽS-HZDS

SMER - SD

Nezávislý kandidát

31,6%
6 poslancov

5,3%
1 poslanec

Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie
A.

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom na jeho ustanovujúcom
decembrovom zasadaní dňa 16. 12. 2010 uznesením č. I.6 / 2010.
Počas roka bol rozpočet mesta zmenený štyrmi zmenami a to nasledovne:
I. zmena uznesením č. 15 / 2011 zo dňa 24. 3. 2011 v znení:
a) schvaľuje I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011,
b) schvaľuje
1) poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 47 000,- € ZŠ s MŠ C I
Dubnica nad Váhom na časové preklenutie financovania projektu CHS „Pohyb nás
spája a vzájomne rozvíja". Splátky návratnej finančnej výpomoci sú viazané na
refundáciu výdavkov a na účet mesta ich škola zašle do 5 dní od ich pripísania na
účet školy.
2) presun 3 000,00 eur na vykrytie nákladov ZŠ s MŠ na C II z titulu zabezpečenia
tréningového procesu na ľadových plochách mimo mesta. Presun prostriedkov
vykonať na konto rozpočtovaného príspevku mesta organizácii DUMAT m. p. o.
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c) ukladá prednostovi MsÚ
1) zabezpečiť prepracovanie rozpočtu v programe 6. Starostlivosť o majetok mesta a
jeho rozvoj, podprogramu 6.1 Výstavba, u akcií, ktoré sú realizované resp. budú
realizované v tomto roku z prostriedkov eurofondov a ŠR a kde sa vo veľkej miere
vyskytli požiadavky na viac- práce, najmä pri Rekonštrukcii kaštieľa pre Dubnické
múzeum (289 860 €) a Rekonštrukcie objektov a prístavba domova dôchodcov v
Prejte (76 110 €).
Prepracovaný rozpočet redukovaný o položky naviac- prác nepatriacich do
pôvodných projektov, musí zohľadniť reálne možnosti rozpočtu mesta na rok 2011.
2) zabezpečiť, aby hodnota naviac prác v žiadnom prípade neprekročila 10%
oprávnených nákladov stavebných prác.
3) predložiť MsZ aktuálnu výšku čerpania z Rezervného fondu na schválenie.
4) prepracovaný rozpočet doručiť poslancom do 30. 03. 2011.
II. zmena uznesením č. 51/2011 zo dňa 2. 6. 2011 v znení:
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu mesta na tok 2011 s vyňatím zmeny v programe 1. Plánovanie,
manažment, kontrola a administratíva, kde je navrhnuté použitie 1 000 eur z rezervy
na úhradu faktúry pre Elektro Centrum TV, spol. S r.o., Považská Bystrica za 4/2011
v sume 995,82 €.
III. zmena uznesením č. 259/2011 zo dňa 28. 6. 2011 v znení:
schvaľuje
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 včítane návrhu na prerozdelenie dividend zo
Spoločnosti stredné Považie v sume 3 770 € nasledovne:
2 500 € na technické zhodnotenie majetku na rozšírenie verejného osvetlenia na
Centrum
II
2. 1 270 € na krytie zvýšených poplatkov na vývoz komunálneho odpadu.
IV. zmena uznesením č. 447/2011 zo dňa 27. 10. 2011 v znení:
schvaľuje
IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011.
V priebehu roku bol rozpočet upravený aj o vplyvy, ktoré nepodliehajú schváleniu
v MsZ. Išlo o zvýšenie výdavkov v rozsahu získania príjmov v nadväznosti na
projekty, alebo získanie vyšších vlastných príjmov v rozsahu, akom boli zapojené do
čerpania vo výdavkovej časti rozpočtu.
Takýto prípad nastal pri spracovaní výkazov za I. polrok 2011 ako i pri spracovaní
výkazov ročných.
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I.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Plnenie príjmovej časti rozpočtu (údaje v €):
Rozpočet
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
SPOLU
Príjmy FO
SPOLU

Plnenie

Rozdiel
340 717

%
plnenia
103,0

11 401 187

11 741 904

6 684 522

3 959 811

-2 724 711

59,2

18 085 709

15 701 715

-2 383 994

86,8

5 306 673

4 347 433

-959 240

81,9

23 392 382

20 049 148

-3 343 234

85,7

Ako vidno z údajov v tabuľke, príjmová časť rozpočtu v súčte bežných
a kapitálových príjmov bola splnená na 86,8 %. Bežné príjmy boli plnené na 103
%, avšak kapitálové iba na 59,2 %. Plnenie príjmov podľa ekonomického členenia
je v nasledujúcich statiach.
Plnenie bežných príjmov (údaje v €):
Rozpočet

Plnenie

%
plnenia
262 449
103,7

Rozdiel

Daňové príjmy

7 010 450

7 272 899

Nedaňové príjmy

1 247 858

1 342 226

94 368

107,6

21 100

47 309

26 209

224,2

3 121 779

3 079 470

11 401 187

11 741 904

Granty
Transfery
SPOLU

-42 309
340 717

98,4
103,0

Bežné príjmy celkom boli splnené na 103,0 %, keď v absolútnom vyjadrení boli
bežné príjmy vyššie o 340 717 €, čo je relatívne časť prebytku bežného rozpočtu.
Druhou časťou sú úspory v bežných výdavkoch.
Jednotlivé položky daňových príjmov, resp. ich plnenie obsahuje nasledujúca
tabuľka.
Podiel daňových príjmov na celkových bežných príjmoch bol v rozpočte
i v skutočnosti necelých
62 %. Celkovému prekročeniu bežných príjmov
napomohlo preplnenie daňových príjmov o sumu 262 449 €, čo je 77 %
z daného pozitívneho rozdielu. Aj keď daň z príjmu fyzických osôb bola
v porovnaní s rozpočtom splnená na 100 %, pri aplikovaní údajov z východísk
Ministerstva financií SR by zostal rozpočet nenaplnený, a to pri decembrových
východiskách o 199 330 €, pri júlových prognózach o 44 935 €. Rozpočtovaná výška
príjmu mesta z prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb bola kompromisom
východísk MF SR, prognóz ZMOSu a obozretnosti mesta.
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Na rozdiel od dane z príjmu fyzických osôb dosiahlo percentuálne plnenie dane
z nehnuteľností necelých 114 %, čo v absolútnom vyčíslení tvorí 185 tisíc eur. Na
tomto preplnení má zásluhu jednak prísnejší prístup pri vymáhaní nedoplatkov
(dôslednejšie uplatňovanie zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti) ako i zvýšená
disciplinovanosť daňovníkov. Aj napriek týmto skutočnostiam zostávajú v tejto
oblasti nedoplatky vo výške takmer 188 tisíc eur, a to na dani z pozemkov 8
tisíc eur, na dani zo stavieb 175 tisíc eur a na dani z bytov 5 tisíc eur.
Nedaňové príjmy boli v sledovanom roku splnené na 107,6 %, čo vo finančnom
vyjadrení znamená viac o 94 368 €, oproti rozpočtovanej sume.
V príjmoch z podnikania sú zachytené dividendy získané na základe vlastníctva akcií
Spoločnosti Stredné Považie, a.s. Po schválení valným zhromaždením na základe
dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2010 vyplatili akcionárom podiel na
hospodárení vo forme dividend. V prípade mesta to bolo 63 769 €.
Granty v rozpočte mesta boli stanovené sumou 21 100 €. Z preplnenia rozpočtu
o 26 tisíc eur tvorí takmer 25 tisíc príjem z recyklačného fondu za úspešnú
separáciu odpadu.
Transfery zo štátneho rozpočtu tvoria 26 – 27 % bežných príjmov v rozpočte mesta.
V tejto oblasti príjmu mesta ide v podstate o rozloženie finančných prostriedkov
získaných zo štátneho rozpočtu podľa stanovených pravidiel na jednotlivé činnosti,
ktoré mesto v rámci presunu kompetencií musí zabezpečovať. Najvyššou sumou je
jednoznačne suma určená na prevádzku základných škôl a čiastočne
materských škôl („predškoláci“). Z celého objemu transferov je to 65 %. Sú to
prenesené kompetencie normatívneho a nenormatívneho charakteru určené účelovo,
ako je uvedené vyššie a ďalej na vzdelávacie poukazy, asistentov, mimoriadne
výsledky žiakov, hmotnú núdzu a odchodné. Výška i účel sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke. Pri zúčtovaní finančných prostriedkov bola
do nasledujúceho roku
prenesená čiastka 11 840 eur, ktorú školy musia vyčerpať v I. štvrťroku roku
nasledujúceho.
Tak isto transfer na činnosť Zariadenia pre seniorov DUBINA je príjmom rozpočtu
mesta, avšak má pevné určenie a mesto ho posúva na účet zariadenia v plnej výške.
Transfer vo forme kultúrnych poukazov dosiahol v skutočnosti sumu o 1 314 eur viac,
ako bolo rozpočtované. Zúčtovanie týchto prostriedkov bolo 100 %-tné.
Kapitálové príjmy (údaje v €):
Rozpočet

Skutočnosť

Rozdiel

Plnenie
v%

Granty a transfery

6 532 118

3 906 446

-2 625 672

59,8

Príjem z predaja
kapitálových aktív

93 500

9 370

-84 130

10,0

Príjem z predaja
pozemkov a nehmotných
aktív
Ďalšia kapitálové príjmy

27 962

43 995

16 033

157,3

30 942

0

-30 942

x
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SPOLU

6 684 522

3 959 811

-2 724 711

59,2

Kapitálové príjmy boli naplnené na 59 %. Takmer 98 % v rozpočte príjmov v tejto
časti tvoria granty a transfery a v skutočnosti to bolo 98,6 %. Z rozpočtovanej sumy
6 532 tisíc eur bol predpoklad refundácie oprávnených výdavkov z europrojektov
zhodne 98 %, teda 6 413 tisíc eur. Táto suma zahŕňala nasledovné akcie:
Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum v hodnote 2 230 tisíc eur,
Rekonštrukcia a prístavba objektu DD Prejta v hodnote 2 119 tisíc eur,
Rekonštrukcia námestia MS v hodnote 1 510 tisíc eur,
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ C I v hodnote 339 tisíc eur,
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ C III v hodnote 27 tisíc eur,
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul.Obrancov mieru v hodnote 188
tisíc eur.
Plnenie týchto príjmov na 59,8 % so sklzom 2 626 tisíc eur bolo dôsledkom dvoch
skutočností. Na jednej strane neboli v plánovanej výške preinvestované finančné
prostriedky (námestie MS, DD Prejta) a na strane druhej neboli ani zrefundované
preinvestované prostriedky zo strany zmluvného partnera (námestie MS, kaštieľ, DD
Prejta, osvetlenie). V skutočnosti boli mestu uhradené oprávnené výdavky, resp. 95
% z nich v hodnote 3 500 tisíc eur, a to:
Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum v hodnote 2 025 tisíc eur,
Rekonštrukcia a prístavba objektu DD Prejta v hodnote 1 153 tisíc eur,
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ C I v hodnote 27 tisíc eur,
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ C III v hodnote 295 tisíc eur.
Finančné prostriedky získané z refundácie boli následne použité na splatenie
úverov. Ďalším príjmom v tejto kategórii bol transfer na vybudovanie dopravného
napojenia firmy DELTA v sume takmer 288 tisíc eur, ktorý však nebol použitý a je
presunutý do nasledujúceho roka. Okrem týchto finančných prostriedkov mesto
získalo transfer na rozšírenie kamerového systému 13 tisíc eur a 105 570 eur
na nákup vozidla na vývoz veľkoobjemových kontajnerov. Toto vozidlo bolo
poskytnuté výpožičkou dcérskej spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.,
Dubnica nad Váhom, ktorá vykonáva zber, vývoz a uskladnenie odpadov z územia
mesta.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív bol prekročený o 16 tisíc eur
a zabezpečil príjem mesta v hodnote 43 995 eur. Okrem pozemkov pod bytmi boli
predané aj ďalšie pozemky, kde významnejším príjmom bol predaj pozemkov na
základe KZ č. 227/2011 spoločnosti JMD TRADE, s.r.o., za 25,6 tisíc eur, predaj na
základe KZ č.293/2011 fyzickej osobe (P.Christov) v hodnote 7,4 tisíc eur a podľa
KZ č. 311/2011 tiež fyzickej osobe (I.Lauko) v hodnote 3,1 tisíc eur.
Neplnenie kapitálových príjmov sa dá považovať za schodok v kapitálovom rozpočte,
a to v sume 2 724 711 €. Druhou časťou výsledku z kapitálového rozpočtu je
prekročenie, resp. relatívna úspora kapitálových výdavkov.
Príjmové a výdavkové finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, pretože
v prípade zostaveného schodkového bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu sa
schodok kryje v súlade s platnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy mimorozpočtovými prostriedkami, peňažnými fondmi, t.j.
vlastnými zdrojmi z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, t.j. cudzími
zdrojmi a zostatkami nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu, Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré
možno podľa osobitného predpisu použiť na výdavky v súlade s určeným účelom.
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Prostriedky vo výške rozpočtovaného schodku sa zapoja do rozpočtu nasledujúceho
rozpočtového roka príjmovou finančnou operáciou. Príjmová finančné operácia
v prípade schodkového rozpočtu vyrovnáva schodok bežného alebo kapitálového
rozpočtu.
II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
Plnenie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €):
Rozpočet
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
SPOLU

Rozdiel

%
plnenia

10 485 857

9 935 076

-550 781

94,7

5 870 482

5 040 271

-830 211

85,8

16 356 339

14 975 347

-1 380 992

91,6

7 036 043

4 472 494

-2 563 549

63,6

23 392 382

19 447 841

-3 944 541

83,1

Výdavky FO
SPOLU

Plnenie

Výdavky v rozpočte mesta na daný rok boli splnené takmer na 92 %. Ich nečerpanie
bolo tak v skupine bežných výdavkov, ako aj výdavkov kapitálových. Tak ako celkové
príjmy, tak i celkové výdavky sú uvádzané vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových
organizácií mesta a príspevkov príspevkovým organizáciám mesta.
Rozpočet bol stanovovaný ako vyrovnaný a aj po štyroch zmenách zostal
vyrovnaný..
Čerpanie bežných výdavkov (údaje v €):

Rozpočet
610 – mzdy, platy
Z toho: mesto
620 – poistné, odvody
Z toho mesto
630 – tovary a služby
Z toho mesto
640 – bežné transfery
Z toho mesto
650 – splátka úrokov
Z toho mesto
SPOLU
Z toho: mesto
organizácie

Skutočnosť

Rozdiel

% plnenia

3 774 402
1 048 190
1 397 930
392 353
4 372 043
2 958 660
809 808
784 929
131 674
131 674

3 707 322
981 113
1 386 104
380 537
4 008 230
2 614 411
705 346
680 469
128 074
128 074

-67 080
-67 077
-11 826
-11 816
-363 813
-344 249
-104 462
-104 460
-3 600
-3 600

98,2
93,6
99,1
97,0
91,7
88,4
87,1
86,7
97,3
97,3

10 485 857
5 315 806
5 170 051

9 935 076
4 784 604
5 150 472

-550 781
-531 202
-19 579

94,8
90,0
99,6
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Výdavky mesta sú teda súčtom výdavkov mesta a jeho rozpočtových
a príspevkových organizácií, ktoré svoje hospodárenie predkladajú zastupiteľstvu
samostatne. Bežné výdavky boli v predchádzajúcom roku čerpané na 98,2 %, keď
mesto čerpalo výdavky na 93,6 % a jeho organizácie na 98,6 %.
Výdavky na mzdy a platy boli čerpané na 98,2 %. Samotné mesto sa na týchto
výdavkoch podieľa necelými 28 % v rozpočte a 26 % v skutočnosti. Celá úspora – 67
tisíc eur – bola dosiahnutá v meste, keďže ani počas roka nebol naplnený plánovaný
stav zamestnancov a vyskytli sa aj dlhodobé pracovné neschopnosti, čím boli
mzdové prostriedky šetrené.
V priamej súvislosti so mzdami a platmi je položka poistné a odvody. Jej výška je
stanovená zákonom a mesto svoje povinnosti aj v tejto oblasti plní
v stanovených termínoch.
Bežné výdavky v položke 630 - tovary a služby boli čerpané na 91,7 %, v samotnom
meste na 88,4 %. Do týchto výdavkov sú zahrnuté výdavky na:
cestovné náhrady v sume 3 800 eur,
energie, voda, komunikácie v sume 76 274 eur,
materiál v sume 102 421 eur,
dopravné v sume 22 210 eur,
rutinná a štandardná údržba v sume 731 884 eur,
nájomné za nájom v sume 9 959 eur,
služby v sume 1 667 863 eur.
Z prehľadu vidieť, že 64 % výdavkov z tejto položky súvisí s poskytovaním
služieb. V tejto sume sú výdavky na služby spojené s vývozom a nakladaním
s odpadom – viac ako jeden milión eur, služby súvisiace s činnosťou mesta
v programe 1. Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva za 283 tisíc eur,
kultúrne podujatia 112 tisíc eur, čistenie verejných priestranstiev, deratizácia, správa
bytov a iné – 100 tisíc eur, , ako i služby v iných oblastiach (viď vyhodnotenie
programového rozpočtu). Suma 1 001 939 € bola výdavkom súvisiacim s odpadovým
hospodárstvom. Z toho za zber separovaného odpadu a bioodpadu sa zaplatilo
386 670 €, náklady na prevádzku mestského kompostoviska
bez miezd
kompostmajstrov boli 9 980 € a 13 127 € sa zaplatilo za vývoz odpadu pri rôznych
akciách usporiadaných mestom (Vianoce a Nový rok, Veľká noc, 1. máj, DFF, Deň
Zeme, čistenie potoka a záhradkárskych osád, likvidácia nelegálnych skládok...). Za
vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov a podnikateľských subjektov sa
zaplatilo 592 162 €.
28 % z položky 630 tvorili výdavky na údržbu. Jedná sa o bežnú údržbu majetku
mesta, a to konkrétne údržbu zelene v meste – takmer 333 tisíc eur, údržbu budov,
priestorov a objektov v sume 378 tisíc eur a zostatok výdavkov súvisel s údržbou
majetku v evidencii jednotlivých kapitol (viď vyhodnotenie programového rozpočtu).
Nielen vyššie uvedené položky z úhrnnej položky 630 (služby a údržba), ale aj
ostatné sú uvedené v priloženom vyhodnotení programového rozpočtu a súvisia
s činnosťami, ktoré mesto zabezpečuje v tej ktorej oblasti (sociálna, kultúrna,
školstvo,...).
Transfery pod položkou 640 vyjadrujú transfery z rozpočtu mesta. V prvom rade je to
na činnosť DUMATu – v rozpočte 568 630 € s plnením 541 050 € (95 %), príspevky
pre CVČ LAURA v rozpočte 16 200 €, so 100 %-tným plnením, príspevok RK cirkvi
(pre ZŠ sv. Dominika Savia) s rozpočtom aj plnením 28 800 €, dotácie podľa VZNM
č. 7/2007 a 4/2009 rozpočtované sumou 97 000 € s plnením na 78 % a ďalšie,
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menej významné výdavky (členské, odstupné, náhrady pri PN). Výdavky v tejto
položke u organizácií súviseli len s náhradami počas PN a odstupným.
Úroky vo výdavkoch boli rozpočtované iba na úrovni mesta a súvisia s úvermi, ktoré
boli mestu poskytnuté v roku 2004, 2007, 2010 i v roku 2011. Okrem týchto sú
v malej miere tu zaúčtované aj úroky z leasingového prenájmu automobilu pre
potreby mestskej polície.
Ako vidno z tabuľky, bežné výdavky boli čerpané na úrovni 94,8 %, keď organizácie
mesta čerpali výdavky na 99,6 % a mesto na 90,0 %. Z takto získaných úspor
vychádza relatívny prebytok hospodárenia vo výške 550 782 €.
Rozdelenie čerpania výdavkov je podľa spôsobu účtovania, teda či sa jedná o priamy
výdavok mesta v jednotlivých jeho funkčných klasifikáciách (kapitolách) a
programoch, alebo o výdavky organizácií, na ktoré zdroje dostávajú priamo zo
štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov mesta. Rozpočtované i skutočné príjmy
i výdavky týchto organizácií sú prehľadne usporiadané v tabuľke uvedenej v časti D.
FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA.
Čerpanie kapitálových výdavkov (údaje v €):
Rozpočet
711 – nákup pozemkov
a neh. akt.
712 – nákup budov,
objektov,..
713 – nákup strojov,
prístrojov,.
Z toho mesto
DUBINA
714 – nákup doprav.
prostried.
Z toho mesto
DUBINA
716 – príprav. a projekt.
dokum.
717 – realiz. stavieb a tech.
zhod.
Z toho mesto
DUBINA
718 - Rekonštr. a moder.
strojov a zariad.
720 – kapitálové transfery
SPOLU
Z toho: mesto
organizácie

Skutočno
sť

Rozdiel

% plnenia

31 248

4 925

-26 323

15,8

0

0

x

x

74 070
71 430
2 640

50 036
47 396
2 640

-24 034
-24 034
0

67,6
66,4
100,0

143 409
129 240
14 169

143 409
129 240
14 169

0
0
0

100,0
100,0
100,0

82 810

34 735

-48 075

41,9

5 535 445
5 420 175
115 270

4 807 166
4 691 896
115 270

-728 279
-728 279
0

86,8
86,6
100,0

3 500

0

-3 500

x

0
5 870 482
5 738 403
132 079

0
5 040 271
4 908 193
132 079

0
-830 211
-830 211
0

0
85,6
85,5
100,0

Obdobne ako v predchádzajúcej tabuľke, aj pri čerpaní kapitálových výdavkov je
z celkových údajov samostatne vyčlenené „mesto“ a „organizácie“, aj keď v tomto
prípade bolo čerpanie výdavkov iba v Zariadení pre seniorov DUBINA.
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Nákup pozemkov a nehmotných aktív s plnením 15,8 % zaostal za rozpočtom o 26
tisíc eur, keď bol realizovaný iba nákup pozemku pre úpravy vo vnútrobloku v tzv.
„Účku“ za 1 054 €, nebol realizovaný nákup pozemkov od Arkádie, s.r.o. v lokalite
Háje, ani časť výkupu pod komunikáciu B2. Za 3 872 € bol doplnený softwér pre
potreby MsÚ.
Jednoznačne najvyšší podiel na kapitálových výdavkoch rozpočtovaných na rok
2011 má realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie. Podiel činil v rozpočte viac
ako 94 %, v skutočnosti viac ako 95 %. V tejto položke bola suma 115 270 €
rozpočtovaná v Zariadení pre seniorov DUBINA, a jej náplň aj v skutočnosti
tvorili:
- úprava terasy pri jedálni za 3 076 €,
- zriadenie troch sprchovacích kútov v II. budove za 11 955 €,
- bezdrôtová signalizácia v I. a II. budove za 30 239 €,
- čiastočné zateplenie fasády II. budovy za 70 000 €.
V „meste“ sa za 5 420 175 € uvažovalo zabezpečiť nasledovné akcie - podľa
ekonomickej klasifikácie.
Realizácia nových stavieb – 717 001 - v sume 1 424 634 € obsahovala novú výsadbu
zelene (náhrada za zabratie zelene ŽSR - od a.s. REMING Consult) za 78 371 €,
výsadbu v lokalite Háje 84 090 €, dokončenie výstavby Háje, II. kv. V sume 37 200 €,
výstavba DD Prejta za 192 682 € a výstavba námestia MS za 1 032 291 €.
V skutočnosti bolo čerpanie tejto položky na 90 %, keď nebola v plnej miere
realizovaná výsadba zelene na Hájoch ani náhradná výsadba z prostriedkov
uhradených ŽSR. Tieto akcie sa časovo posúvajú do roku nasledujúceho.
Na rekonštrukciu a modernizáciu – 717 002 - bolo rozpočtovaných 3 584 898 €
a obsahovali najmä výdavky na rekonštrukciu kaštieľa sumu 1 361 656 €,
rekonštrukciu DD Prejta 1 246 451 €, námestie MS 732 796 €, rekonštrukciu
verejného osvetlenia na ul. Obrancov mieru 199 700 €. V tomto prípade bolo plnenie
na 84 %, nakoľko rekonštrukcia námestia MS nebola ukončená a práce s jej
dokončením budú vykonané v roku nasledujúcom. Rekonštrukcia DD Prejta bola síce
vecne realizovaná v plánovanom objeme ale finančné plnenie bolo v tomto prípade
iba 63 % rozpočtovaných výdavkov, keďže dodávateľ stavebných prác zahrnul toto
plnenie až do faktúry, ktorú vystavil v roku 2012.
Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy – 717 003 – v rozpočte za 410 643 €
zahŕňali časť projektu DD Prejta v sume 393 443 €, rozšírenie verejného
osvetlenia za 10 500 € a rozšírenie chodníka pri DuTaFe. V skutočnosti boli
financované práce na DD Prejta v plnej výške, verejné osvetlenie bolo rozšírené za
7 882 € a chodník nebol realizovaný. Plnenie tejto podpoložky teda dosiahlo
necelých 98 %.
Finančné prostriedky určené na rekonštrukciu telekomunikačnej techniky v objeme
3 500 € neboli čerpané, nakoľko sa vzhľadom na technický stav ústredne na MsÚ
rozhodlo o nákupe novej.
V prípade kapitálových výdavkov došlo k relatívnej úspore (neboli realizované všetky
plánované akcie, resp. akcie v plánovanej výške), čo sa dá považovať za prebytok,
a to v sume 830 211 € a v súčte so schodkom plynúcim z neplnenia príjmov je
výsledkom schodok kapitálového rozpočtu v sume 1 894 500 €.
IV. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
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V platnej rámcovej účtovej osnove nie je účet, na ktorom sa vykazuje prebytok
a schodok rozpočtu. Tento sa zisťuje výpočtom mimo účtovníctva z údajov
o skutočne realizovaných rozpočtových príjmoch a rozpočtových výdavkoch,
zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie, pričom pre zaradenie príjmu alebo
výdavku do plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo
odpísania prostriedkov z účtu obce. Z pohľadu roku je to 31. december rozpočtového
roku.
Výsledok rozpočtového hospodárenia ako rozdiel medzi súčtom bežných
a kapitálových príjmov a súčtom bežných a kapitálových výdavkov v zmysle § 10
ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách v prípade samotného Mesta Dubnica nad
Váhom je za rok 2011:
(údaje v €)
Bežný rozpočet
Kapitálový
Súčet
rozpočet
Príjmy
11 741 904
3 959 811
15 701 715
Výdavky

9 935 076

5 040 271

14 975 347

Prebytok+/schodok-

1 806 828

-1 080 460

726 368

V rozpočte mesta na rok 2011 bol výsledok bežného rozpočtu stanovený
prebytkom v sume 915 330 €, kapitálový rozpočet prebytkom 814 040 €. Teda
v súčte bol prebytok rozpočtového hospodárenia stanovený 1 729 370 €.
Tento prebytok mal pokryť schodok vo finančných operáciách v plnej výške, teda
1 729 370 €.
V skutočnosti výsledkom finančných operácií bol schodok vo výške 125 061 €, ktorý
musí mesto vykryť z prebytku rozpočtového hospodárenia bežného rozpočtu, teda zo
sumy 1 806 828 €. Ďalej z tohto prebytku je potrebné pokryť schodok z rozpočtu
kapitálového, teda 1 080 460 €. Po tomto zohľadnení sa prebytok rozpočtového
hospodárenia zníži na sumu 601 307 €. Tento výsledok zodpovedá výpočtu podľa §
10, ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách a podľa § 16 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú:
nevyčerpané prostriedky účelovo určené na výstavbu dopravného
napojenia firmy DELTA vo výške 287 784 €,
nevyčerpané prostriedky 75 871 € účelovo určené na náhradnú výsadbu
za zabratie zelene pri rozšírení železničnej trate Trenčianska Teplá – Púchov,
ktoré mesto získalo prostredníctvom a.s. REMING Consult od ŽSR,
nevyčerpané prostriedky pochádzajúce z prenesených kompetencií na
úhradu výdavkov v oblasti základného vzdelávania v sume 9 991 €,
nevyčerpané prostriedky pochádzajúce z prenesených kompetencií na
úhradu výdavkov v oblasti predškolskej výchovy v sume 1 850 €,
úroky z finančných prostriedkov určené na odvod poskytovateľovi v sume 350
€,
nevyčerpané prostriedky za hmotnú núdzu v sume 24 €,
nevyčerpané prostriedky z projektu EÚ na ZŠ s MŠ Pavla Demitru v sume 7 €.
Po vylúčení týchto prostriedkov z prebytku zostáva suma 225 430 €, ktorú
podľa návrhu uznesenia mesto prevedie do rezervného fondu.

- 122 -

B.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 a odovzdaného
výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2011 predstavuje sumu 46 598 535 €.
Pasíva, t.j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného
výkazu k 31.12.2010 predstavujú sumu 46 598 535 €.
AKTÍVA
Minulé
Bežné
Bežné
obdobie – r. obdobie – r. obdobie 2010 - netto 2011 - brutto korekcie

Názov

Bežné
obdobie – r.
2011 - netto

SPOLU MAJETOK

43 340 921

52 655 908

6 057 373

46 598 535

Neobežný majetok

32 346 890

36 556 584

5 523 815

31 032 769

146 730

358 747

258 429

100 318

27 524 802

32 468 792

5 252 097

27 216 695

4 675 358

3 729 045

13 289

3 715 756

10 954 885

16 063 141

533 558

15 529 583

783

789

0

789

7 311 826

11 375 901

0

11 375 867

4 219

218 928

215 429

3 499

214 597

537 825

318 129

219 696

3 423 460

3 906 253

0

3 906 253

0

23 445

0

23 445

39 146

36 183

0

36 183

v tom:
dlhodob.nehm.majetok
dlhodob.hmot.majetok
dlhodobý fin. majetok
Obežný majetok
v tom: zásoby
zúčt.vzťahy
dlhodobé pohľadávky
krátkodobé
pohľadávky
finančné účty
posktnuté
návrat.fin.výpomoci
Časové rozlíšenie

Pre hodnotenie mesta v oblasti majetku je potrebné porovnať údaje v prvom
a štvrtom stĺpci. V prvom sú údaje o aktívach v roku 2010, resp. k 1. 1. 2011
a v poslednom stav k 31. 12. 2011 po korekciách. Korekcie v sebe zahŕňajú úbytky
majetku vo forme oprávok, či opravných položiek . Tieto údaje ovplyvňujú hodnoty
majetku v jednotlivých skupinách vyjadrujúce reálne obraty na účtoch
zachytávajúcich pohyb majetku. Delenie majetku zodpovedá charakteru podľa
účtovníctva.
PASÍVA
Názov

Predchádzajúce
Bežné obdobie
obdobie – r.
– rok 2011
2010
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Vlastné imanie a záväzky

43 340 921

46 598 535

Vlastné imanie

32 715 955

32 838 266

v tom: výsledok
hospodárenia

32 715 955

32 838 266

6 252 670

5 687 619

61 661

53 152

zúčt.vzťahov

13 413

12 221

dlhodobé záväzky

13 543

14 383

828 688

461 214

5 335 365

5 146 649

4 372 296

8 072 650

Záväzky
v tom: rezervy

krátkodobé záväzky
bankové úvery
Časové rozlíšenie

Pasíva v súvahe mesta sú tvorené troma skupinami, a to vlastným imaním,
záväzkami a časovým rozlíšením. Mesto neúčtovalo iba v skupine D. súvahy, ktorá
patrí vzťahom k účtom klientov štátnej pokladnice.

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia
Nákup pozemkov a nehmotných aktív
-

pre úpravy vnútrobloku v tzv. „Účku“ (Urbánik) ... 1 053,99 €

Prípravná a projektová dokumentácia
V priebehu roka boli dodané nasledovné dokumentácie:
-

-

z položky „Geometrické plány, zamerania“ – bolo dodané a uhradené:
 geometrický plán na parkovisko s pergolou v sume 626,50 €
z položky „Zmena ÚPN mesta (nový ÚPN)“ boli dodané a uhradené:
 Zmena č. 6 a doplnok č. 4:
– úprava návrhu na prerokovanie v sume 2 592,- €
– Správa o hodnotení v sume 4 644,- € (časť)
– Odborný posudok v sume 1 980,- €
– návrh na schválenie v sume 200,40
Poznámka: čistopis bude vyhotovený až v roku 2012 (na základe
výsledkov schválenia).
 Zmena č. 5 a doplnok č. 3 – čistopis po schválení v sume 2 292,- €
z položky „Š, GP, DÚR, DSP, RP zberná kom. B2 (DCA - NDCA)“ – bola
dodaná a uhradená dokumentácia pre realizáciu stavby v sume 12 480,- €
z položky „rezerva (nešpecifikované)“ boli dodané a uhradené:
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„Návrh úpravy hrobových miest na novom cintoríne v Dubnici nad
Váhom – Regulačný plán“ v sume 1 620,- €
 PD prípojky NN, dopracovanie PO a ZTV stavby „Nadstavba,
rekonštrukcia a modernizácia mestskej polikliniky Dubnica, Parkovací
dom“ v sume 1 752,- €
 PD úprava schodiska futbalového štadióna (stará tribúna) v sume 290,€
 PD
oplotenia
stavby
„Prístavba
objektov
a rekonštrukcia
špecializovaného zariadenia domova dôchodcov Dubnica nad Váhom –
Prejta“ v sume 1 200,- €
 PD sadových úprav stavby „Prístavba objektov a rekonštrukcia
špecializovaného zariadenia domova dôchodcov Dubnica nad Váhom –
Prejta“ v sume 1 788,- €
- z položky „PD na premostenie a chodník (ul. Hurbanova – Pod hájom)“ – bol
dodaný a uhradený projekt pre realizáciu stavby v sume 600,- €
- z položky „PD na rekonštrukciu strediska triedeného zberu“ – bola dodaná
a uhradená úprava nákladovej časti DSP (CÚ 2012, DPH) v sume 305,- €
- z položky „DÚR, DSP, RP Námestie Matice slovenskej“ bola dodaná
a uhradená úprava PD (architektúra, statika, kanalizácia) vyvolaná vplyvom
realizovaných stavieb v území v sume 2 365,20 €
Spolu
34 735,10 €
Realizácia nových stavieb
„Technická infraštruktúra Háje/kv. II-HBV“ – stavba bola začatá v 09/2007,
prestavané 37 190,00 €, stavba rozostavaná, predpoklad dokončenia v r.
2012 (objekt Komunikácie a spevnené plochy pri jednom bytovom dome).
Spolu
37 190,- €
-

Rekonštrukcie
- „Rekonštrukcia kaštieľa pre DM“ – stavba bola začatá v 07/2010 a dokončená
05/2011 (kolaudačné rozhodnutie vydané 25.8.2011). Celkové stavebné
náklady stavby predstavujú sumu 1 589 317,00 € + 1 028 099,19 € , z toho
prestavaná v roku 2011 suma 1 028 099,19 €.
- „Rekonštrukcia a prístavba objektov pre DD“ – stavba bola začatá v 08/2010,
prestavané v r. 2011 1 373 473,37 € (vrátane 700,- € za zameranie areálu),
zmluvný termín dokončenia 05/2012.
- „Rekonštrukcia Námestia MS“ – stavby bola začatá v 04/2011 a dokončená
v 12/2011. Stavebné náklady stavby vrátane neoprávnených predstavovali
sumu 1 671.511,51 €.
- ,,Rekonštrukcia Babylonu“ – stavba bola dokončená 03/2010. V r. 2011
prestavané 1 237,49 € za dodatočné úpravy na odvetraní (vrátane 140,- € za
projekt PO).
Spolu
5 832 400,22 €
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
- z položky „nešpecifikované“ – bol vykonané a uhradené nasledovné práce:
 úprava poškodeného chodníka na ul. Obrancov mieru (pri cyklistickej
trase Nám. MS) v sume 23 897,14 €
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oprava oceľ. schodiska starej tribúny futbalového štadióna v sume 8
175,- €
32 072,14 €

Spolu

Nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom
Náklady na odpadové hospodárstvo (na vývoz odpadu) v roku 2011 činili čiastku
celkom 1 001 939€. Z toho za zber separovaného odpadu a bioodpadu sa zaplatilo
386 670€, náklady na prevádzku mestského kompostoviska boli 9 980€ a 13 127€ sa
zaplatilo za vývoz odpadu pri rôznych akciách poriadaných mestom ( Vianoce a Nový
rok, Veľká noc, 1. máj, DFF, Deň Zeme, čistenie potoka a záhradkárskych osád,
likvidácia nelegálnych skládok...). Za vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov
a podnikateľských subjektov sa zaplatilo 592 162€.
Príjmy za skládkovanie odpadu v roku 2011 činili 202 718€ ( oproti roku 2010 je táto
suma o 174 823€ nižšia), za vyseparované suroviny 62 373€ a z Recyklačného
fondu a od oprávnených organizácií 33 666€.
V roku 2011 bolo vyseparovaných bioodpadov z mestskej zelene a záhrad z
rodinných domov viac o 10% ako v roku 2010 (prudký nárast bioodpadov v roku
2010 spôsobilo, že rok bol bohatší na zrážky, vyprodukovalo sa viac trávy o 50%).
Väčšina bioodpadu 89% bola skompostovaná na našich kompostoviskách 86% a
zvyšných 11% (konáre) boli odovzdané na energetické zhodnotenie spoločnosti
Biopalivo.
Pri príležitosti „Dňa Zeme“ sme tak ako minulý rok zorganizovali „upratovaciu“
akciu. Zamerali sme sa na vyčistenie mesta, okolitej prírody a Dubnického potoka.
Do tejto aktivity sa zapojili žiaci dubnických základných škôl.
Každoročne sa do týchto aktivít zapájajú aj mestské organizácie ako rybári,
záhradkári, dobrovoľný hasičský zbor a tento rok aj chatová osada. Deti sa
snažili vyčistiť okolie Kalvárie a Váhu, kde, bohužiaľ, dospelí často vyvážajú
odpad. Spolu sa pri tejto akcii vyzbieralo 28 730 kg odpadov z toho deti
základných škôl, špeciálnej základnej školy a detskej kresťanskej organizácie
Royal Rangers vyzbierali 6 570 kg.
V oblasti problematiky psích exkrementov sa do osvety v teréne zapojili všetky
základné školy pôsobiace v meste Dubnica nad Váhom. Žiaci jednotlivých škôl spolu
s mestskou políciou vykonali v týždni od 2. mája do 6. mája obhliadky po sídliskách,
parkoch a zelených plochách, pri ktorých oslovovali majiteľov psov. Letákmi ich
informovali o nebezpečenstve psích exkrementov a rozdávali špeciálne na tento účel
určené papierové vrecká. Zároveň v tomto týždni žiaci lepili na vchody bytových
domov, stĺpy a detské ihriská informačné nálepky s textami :
„nevenčite psov na detskom ihrisku“, „odpracte nečistoty po svojom psovi“,
„majte vždy psa na vodítku“, ktorými sa snažíme zlepšiť disciplínu majiteľov psov.
Je na škodu, že toto konanie nebolo pochopené niektorými obyvateľmi, ktorí
následne nálepky odstraňovali.
Dňa 17. 06. 2011 sa v Dome kultúry za prítomnosti primátora mesta Ing. Jozefa
Gašparíka a vedúceho oddelenia školstva Mgr. Vladimíra Hanusa uskutočnilo
vyhodnotenie aktivít ku Dňu Zeme. Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík a vedúci
oddelenia školstva Mgr. Vladimír Hanus poďakovali deťom za ich aktivity
a vyčistenie okolia Dubnice. Ich aktivity boli odmenené sladkosťami, propagačnými
materiálmi a finančnými odmenami pre školy.
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Mestské kompostoviská
Mesto Dubnica nad Váhom spravuje na svojom území tri kompostoviská, na ktorých
ukladá biologický odpad zo zelene (tráva, konáre, lístie), vzniknutý na mestských a
súkromných pozemkoch. Kompostovisko situované na Ul. Športovcov (bývalá
práčovňa) je vyčlenené len pre odber biologického odpadu od občanov. Na
kompostovisko „Za traťou“ sa vozí biologický odpad z mestských pozemkov. Obe
kompostoviská sú v prevádzke počas vegetačného obdobia (apríl až november).
Kompostovanie prebieha na voľných plochách, na ktorých sa ukladá dovezený
biologický rozložiteľný odpad do kompostovacích hroblí. Vzniknuté kompostovacie
hroble sa pravidelne prekopávajú – prevzdušňujú, čo niekoľkonásobne urýchli čas na
„vyrobenie“ výsledného produktu - kompostu. Na kompostoviskách pracujú
kompostmajstri, ktorí prijímajú dovezený biologický odpad, ukladajú ho do hroblí,
čistia od odpadu, ktorý nie je vhodný na kompostovanie a iné s touto činnosťou
súvisiace práce. Vzniknutý kompost sa používa na mestských pozemkoch.
Triedenie odpadu
V roku 2011 bola účinnosť separovaného zberu 41,04%. Úspešný bol aj projekt
podaný na Recyklačný fond, v októbri 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov na nákup vozidla na zber skla a ostatných separovaných
zložiek a v polovici roka 2011 bolo vozidlo dodané, čím vzrástla separácia skla
o 22%. Rozmiestnením červených kontajnerov na kompozitné obaly a kovy výrazne
vzrástlo aj množstvo vyseparovaných kompozitných obalov, takmer štvornásobne.
Separovaním odpadu sa nám darí už druhý rok po sebe znižovať množstvo
komunálneho odpadu ukladaného na skládku.
Produkciu a nakladanie odpadov znázorňuje nasledovný graf

Mesto Dubnica nad Váhom sa v roku 2011 zapojilo do súťaže o najväčší pokrok
v odpadovom hospodárstve
3Z – znižuj, znovupoužívaj, zrecykluj 2010
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a získalo I. miesto. Cenu za mesto Dubnica nad Váhom prevzali Mgr. Ivana
Tepličková, vedúca oddelenia výstavby, ÚP a ŽP a pán Milan Valjent, riaditeľ TSM
Dubnica nad Váhom, s.r.o. ( Obr. č.1 ).
OVZDUŠIE
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia – kategorizácia, spotrebované palivo,
poplatok, počet zdrojov:
PLYN
Celkové množstvo: 1 810 000 m3
Celkový poplatok: 3 280,33 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 154
Počet zdrojov: 177
PEVNÉ PALIVO - DREVO
Celkové množstvo: 140 ton
Celkový poplatok: 585,82 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 13
Počet zdrojov: 13
NAFTA:
Celkové množstvo: 3 tony
Celkový poplatok: 59,70 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 3
Počet zdrojov: 3
ĽAHKÝ VYKUROVACÍ OLEJ
Celkové množstvo: 4 tony
Celkový poplatok: 40,81 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 2
Počet zdrojov: 2
SKLÁDKY KO
Celkový paušálny poplatok: 340 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 2
Počet zdrojov: 2
ČOV
Paušálny poplatok: 17€
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1
Počet zdrojov: 1
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OSTATNÉ ZDROJE – (cínové vlny, odmasťovacie linky a práčovne, pracoviská na
občasné nanášanie farieb, pieskovne, zvarovne, brusiarne, plochy na skúšanie
zábavnej pyrotechniky)
Celkový paušálny poplatok: 469,00 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 9
Počet zdrojov: 14
CELKOVÝ POČET PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV PODĽA DRUHU ZDROJA:
179
CELKOVÝ POČET PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV: 164
CELKOVÝ POČET ZDROJOV: 212
SUMÁR POPLATKOV: 4 792.66 €
Počet vydaných rozhodnutí a záväzných stanovísk a riešení sťažností
1.
2.
3.
4.

Povolenie na stavbu MZZO: 18
Povolenie na užívanie stavby MZZO: 23
Povolenie na zmenu a užívanie stavby MZZO: 11
Rozhodnutie – správny delikt – pokuta podľa zákona č. 401/1998 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia: 5 – 1 123 eur
Uhradená pokuta: 1 Neuhradené pokuty rieši exekútor.
5. Rozhodnutie – určený poplatok za znečisťovanie ovzdušia: 184 – 4 793 eur
6. Rozhodnutie – neurčený poplatok za znečisťovanie ovzdušia : 3
7. Riešenie sťažností : 2
Ochrana prírody a správa mestskej zelene
Mestskú zeleň v meste Dubnica nad Váhom zabezpečovali v roku 2011 podľa
pasportu a inventarizácie mestskej zelene a na základe zmlúv nasledovné
spoločnosti :
- V lokalite č. 1 – Pod hájom a v lokalite č. 2 – Centrum II. – PETMART s.r.o
Nová Dubnica,
- V lokalite č. 3 – Centrum I. v lokalite mestská časť Prejta a v lokalite
cintoríny Dubnica nad Váhom( stará časť, nová časť ) a Prejta a okrajové
časti mesta – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o,
- V lokalite č.4 – Sídlisko pod Kaštieľom vrátane Parku J.B. Magina, plôch
Detské ihrisko Gagarinova, Nerudov Parčík, RD Dolné kolonky a v lokalite č.5
– ul. Bratislavská, Pionierska, Moyzesova, Kmeťova, Pod Zábrehom,
Partizánska, Okružná – Pekná záhrada s.r.o Bolešov,
- V lokalite „U“ Pod Hájom – DuTaF CENTRUM s.r.o. Dubnica nad Váhom,
- V lokalite IBV Háje II. kvadrant 1. etapa – časť zrealizovanej výsadby –
Záhradnícke služby Klačanský s.r.o Dubnica nad Váhom.
Na údržbu mestskej zelene v zmysle zmlúv a objednávok bolo preinvestovaných
celkom 317 072,00 €. V roku 2011 bolo vykonaných 5 kosieb na mestskej zeleni a 4
kosby v okrajových častiach mesta a 2 kosby koryta Dubnického potoka. V rámci
údržby okrajových častí mesta pribudli nové plochy, ktoré bolo potrebné udržiavať –
svah pri železničnom nadjazde pri zimnom štadióne, plochy pri ihriskách a
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štadiónoch , nevysadené plochy HBV Háje II. Kvadrant. Na jar bol vykonaný jarný rez
a ošetrenie všetkých krov rastúcich na mestských pozemkoch. V roku 2011 sa
pokračovalo s prehodnocovaním zdravotného stavu drevín, ich vplyvu na úroveň
bývania obyvateľov a vplyvu na bezpečnosť majetku a osôb. Z prehodnotených
drevín bolo potrebné nevyhnutne odstrániť 25 ks stromov, za ktoré bude
vykonaná náhradná výsadba na základe rozhodnutia o výrube. V rámci kalamity
vplyvom počasia a následnej bezpečnosti obyvateľov bolo odstránených 7 kusov
drevín. Na základe neustálych sťažností a s cieľom zabezpečiť zachovanie lipovej
aleje na ulici Moyzesovej bolo vykonané jej odborné ošetrenie a redukcia korún - 10
kusov líp. V jednotlivých lokalitách sa vykonávali rozsiahlejšie orezy z hľadiska
estetického a bezpečnosti obyvateľov a ochrany majetku - vyvetvenia konárov,
podchodných výšok drevín a odstránenie suchých a značne preschnutých drevín.
V rámci náhradných výsadieb a nových výsadieb boli mestom realizované
nasledovné výsadby : V lokalite na "účku" bol vysadený priestor medzi bytovým
domom1359 a parkoviskom - živý plot 150 kusov Ligustrum ovalifolium ( vtáči zob ),
a 430m2 plochy pri parkovisku bola vysadená hedra helix (brečtan). V mestskej časti
Prejta boli vysadené 2 kusy Acer campestre ( Javor dlanolistý) na rázcestí pri kríži. V
areáli školy Pod Hájom bol vysadený ku Dňu Zeme 1 kus Ginko giloba.
Revitalizáciou priestoru pred Mestským úradom došlo k výsadbe 36 kusov berberis
(dráč) 1 kus jedľa, 1 kus smrek a 1 kus acer campestre. Pri novovybudovaných BD
na Hájoch sme vysadili 900 m2 plochy hedera helix (brečtan) a 40 kusov trvaliek 4 ks
nízko rastúcich drevín. Dosadené boli dreviny - 2ks Catalpa bignoniodides pri
parkovisku Lidl, 2 ks Catalpa bignonioides na Bratislavskej. Celkovo bolo v roku 2011
zrevitalizovaných spolu 5 167 m2 plôch na sídliskách CI, pri MsÚ, pred kaštieľom,
Háje II. kvadrant, na "Učku", pred priemyslovkou a na námestí M.S.
Na novovybudovanom námestí Matice slovenskej bolo vysadených 19 kusov
vzrastlých drevín a 52 kusov záhonov s trvalkami, trávami a cibuľovinami. V
rámci výstavby námestia sme zachránili 7 kusov vzrastlých drevín s veľkým
koreňovým balom, ktoré boli presadené do iných lokalít ( javory - Kollárova,
ihličňany - Pod Hájom).
Na mestských pozemkoch boli vysadené aj dreviny iných spoločností a osôb,
ktorých výsadba vyplývala z výrubových povolení : 15 kusov drevín od spoločnosti
Premac spol s.r.o Bratislava a 3ks drevín od Dušana Herdu, Dubnica nad Váhom.
V rámci nových výsadieb a náhradných výsadieb v meste pribudlo spolu : 226 ks
krov a 52 kusov vzrastlých listnatých a ihličnatých drevín.
V priebehu roku 2011 boli vykonané opravy lavičiek nachádzajúcich sa na
sídliskách v počte - 35 ks a opravy košov v počte 21 ks . V rámci reklamácie bolo
doplnené chýbajúce madlo na pružinovej hojdačke DI Centrum II. Na DI ABC bolo
opravené sedadlo na reťazových hojdačkách. Na novovybudovaných DI boli
vykonané hlavné ročné kontroly a boli odstránené nedostatky, ktoré z nich vyplývali.
Tieto činnosti boli vykonané v hodnote 2 326,00€.
V mesiaci júl 2011 prebehla údržba detského ihriska v Parku J.B.Magina vrátane
nových náterov a opravy lavičiek vo výške 750 €.
Asanácia starých nefunkčných detských zariadení pokračovala na sídlisku Rozptyl (
3ks) a v Sade francúzskych partizánov(1ks). Zároveň boli v týchto lokalitách
odstránené nefunkčné a nebezpečné stojany na prášenie kobercov a stojany na
bielizeň vo výške 1 864,00 €.
Z investičných zámerov bola vypracovaná projektová dokumentácia na terénne
a sadové úpravy pri stavbe „ Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného
zariadenia domova dôchodcov v Dubnici nad Váhom časť Prejta vo výške 1 788,00€
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V rámci skvalitnenia oddychových zón boli v roku 2011 zakúpené nové lavičky
v počte 40 kusov a koše v počte 20 kusov v hodnote 13 577 €, ktoré budú
osadené do reprezentatívnych lokalít v meste ( OC Máj, pred MsÚ ). Staré
lavičky budú z týchto lokalít odstránené, zreparované a osadené podľa potreby
a záujmu obyvateľov na sídliská.

Oddelenie kultúry a knižnice
Predmetom činnosti oddelenia kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom je organizovanie
kultúrnospoločenských,
výchovno-vzdelávacích
podujatí,
ale
i
šírenie
profesionálneho umenia formou sprostredkovania vystúpení.
Oddelenie organizuje rôzne výstavy, koncerty, komponované podujatia, mestské
oslavy, divadlá, zájazdy, jazykové kurzy. Súčasťou je mestská knižnica, kino,
mestský rozhlas (992,50€ príjem za vyhlásenie), ženská posilňovňa
a neformálne združenia. Oddelenie zabezpečuje predaj vstupeniek a propagačných
materiálov mesta a koordinuje prácu redakcie Dubnických novín, eviduje oznámenia
o kultúrnych podujatiach (37 za rok 2011). Realizujeme kultúrnu výmenu medzi
družobnými mestami Vác, Zawadzkie a Otrokovice. V roku 2011 nás v Otrokoviciach
reprezentoval Akordeónový súbor Úsmev.
Využívame hlavne priestory Mestského domu kultúry (veľká sála, výstavná miestnosť
č. 104, vestibul, bábková sála, kurzová miestnosť), javisko ABC, Námestie Matice
Slovenskej, Dutaf Centrum, Športová hala a Dubnický kaštieľ.
Okrem veľkých mestských podujatí ako sú stavanie májov, Oslavy
oslobodenia, Oslavy 1. mája, Oslavy SNP a Silvester pripravujeme aj podujatia
ako Dubnické hudobné leto, Veľký detský karneval, Dubnické fašiangy (na
podujatí bolo krstené 2 CD Márie Bagínovej, ktoré sa vypredalo), MDŽ (v
programe sa predstavil Jiří Zmožek), séria zvykoslovných podujatí Veľká noc
ide, Dubnický slávik, Babie leto, vianočné programy.
Sviatkom kultúry je Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou, na ktorom
sa okrem dubnických folklórnych súborov prezentujú slovenské i zahraničné súbory.
Významnou udalosťou pre festival bolo zapísanie festivalu do kalendára
podujatí IOV a získanie tejto významnej značky vo svete festivalov. Víťazom
Súťaže o Cenu Mikuláša Senku sa stala FSk Praslica z Kozároviec. Súčasťou
festivalu bola aj výstava konaná v rámci Výtvarného spektra v Trenčíne. V Dubnici
bola inštalovaná jej časť – insita. Cieľom tejto iniciatívy je navrátenie Výtvarnej
Dubnice (v súčasnosti Výtvarné spektrum) do Dubnice nad Váhom.
I. Neformálne združenia
Oddelenie kultúry pomáha aj dvom neformálnym združeniam, ktoré úspešne
reprezentujú mesto doma i v zahraničí. Sú nimi Folklórny súbor Senior klub
Vršatec a Dubnické divadlo. Obe združenia sú súčasťou rozpočtu oddelenia
kultúry. Dubnické divadlo vo februári 2011 uviedlo premiéru hry J.G. Tajovského
Ženský zákon, ktorá zožala veľký úspech a dočkala sa viacerých repríz. Divadlo sa
aktívne zapojilo do väčšiny mestských podujatí a pripravilo rozprávku pre deti na
Grotte - Šípová Ruženka.
II. Zachovanie a šírenie tradícií
V rámci zachovania a rozvíjania miestnych tradícií, zvykov a ľudových remesiel sme
predstavili verejnosti fašiangové a veľkonočné zvyky. Vďaka Nadácii SPP sa nám
podarilo získať financie na podujatie Svätojurské tradície, ktoré vychádzajú z jedného
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z najtypickejších prvkov miestnej ľudovej kultúry. Podujatie bolo spojené
s účinkovaním folklórnych skupín a pálením vatry.
Významným počinom je aj vydanie Dubnického nárečového slovníka autormi
Vladimírom Koštiaľom Dubnickým a Richardom Benechom. Publikácia vznikla
aj vďaka dotácii Ministerstva kultúry SR.
III. Najvýznamnejšie podujatia v roku 2011
Muzikál Perinbaba je výsledkom spolupráce medzi mestami Dubnica nad Váhom,
Ilava a Valašské Klobouky. Vo februári 2011 bola uvedená aj na doskách divadla
Istropolis a nahrávaná do Zlatého fondu STV. Oddelenie kultúry je autorom projektu
a koordinátorom.
Zaujímavým a hlavne hodnotným podujatím je Folklórna kvapka krvi, ktorej
organizátorom bol FS Mladosť a oddelenie kultúry. Podujatie sa stretlo s veľkým
ohlasom.
I keď projekt cezhraničnej spolupráce bol neúspešný, podarilo sa oddeleniu kultúry
zriadiť, vybaviť a sprevádzkovať v priestoroch Dubnického kaštieľa informačné
centrum, ktoré sa stalo vstupnou kanceláriou Dubnického múzea.
Oddelenie kultúry aktívne pracovalo na otvorení Dubnického kaštieľa pre
potreby Dubnického múzea. Nakoľko múzeum nemalo svojho riaditeľa, bol touto
funkciou poverený vedúci oddelenia kultúry. Oddelenie pripravilo v spolupráci
s odborníkmi historickú expozíciu a výtvarnú expozíciu a iniciovalo ku zberu
historický predmetov. Slávnostné otvorenie Dubnického kaštieľa, 26. 8. 2011
o 16.00 hod, bolo súčasťou 18. ročníka Dubnického folklórneho festivalu.
V decembri 2011 v rámci Otvorenia zrekonštruovaného Námestia Matice slovenskej
pripravilo slávnostné otvorenie a s kultúrnym programom.
IV. Nové podujatia
Najkrajší psí miláčik je podujatie venované deťom. Jeho súčasťou je prezentácia
psíkov a ich detských majiteľov, súťaže a hlavne príjemné sobotňajšie dopoludnie
v prírode.
V. Projekty podané v roku 2011
19. Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou: MK SR, TSK
Lieskovec, zaniknutá obec: MK SR
Projekt cezhraničnej spolupráce „Tradície nás spájajú“ je plánovaný na realizáciu od
januára 2012.
VI. Kino
Problémom kina je technická zastaranosť, od čoho sa odvíja aj filmová ponuka.
Jediným riešením je digitalizácia. Veríme, že riešenie sa nájde v nasledujúcich
rokoch 2012, 2013. Oddelenie kultúry predložilo návrhy na riešenie aj Komisii
školstva, mládeže, kultúry, cestovného ruchu a športu.
VII. Celková bilancia podujatí v roku 2011
výstav:
7
koncertov:
12
divadelných predstavení:
11
podujatia pre deti:
4
podujatia tradičnej ľudovej kultúry: 3
mestské podujatia:
11
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festival:
1
jazykové kurzy:
2
zájazdy:
3
Spolu
54 podujatí
Celkový počet návštevníkov na týchto podujatiach bol 24.105 (+ posilňovňa a
kino 3.156 návštevníkov)

Mestská knižnica
Základnou činnosťou knižnice naďalej sú knižnično-informačné služby, a to výpožičky
prezenčné a absenčné, bibliografické a faktografické informácie a špeciálne
knižnično-informačné služby pre verejnosť. Doplnením technického vybavenia o
samostatný server sa začalo pracovať na sprístupnení a plnej prevádzke on-line
katalógu na internete. Bola vytvorená samostatná webová stránka knižnice, ako
aj používateľský účet a stránka na sociálnej sieti Facebook. V roku 2011 v
mesiacoch jún – august sa uskutočnila riadna revízia knižničného fondu.
Vo vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivitách sa zameriava predovšetkým na
deti a mládež, ale aj dospelých používateľov. Pri podujatiach spolupracovala so
školami a organizáciami v meste a tiež individuálnymi záujemcami o spoluprácu pri
akciách.
V knižnici bola sprístupnená možnosť vyhľadávania v mnohoodborovej plnotextovej
databáze EBSCO, v ktorej sa nachádzajú state zahraničných publikácií a 19.817
plnotextových časopisov.
I. Základné a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť
a) výpožičné služby: 79.152 výpožičiek
- z toho odborná lit. 25.139, beletria 29. 696, mládež beletria a náučná 12.301,
periodiká 12.016
b) medziknižničná výpožičná služba : z iných knižníc 56, iným knižniciam 7
c) poskytnuté bibliografické a faktografické informácie: 3.833
d) prístup na internet pre verejnosť: 6.055 používateľov na 8 termináloch
e) využívanie on-line katalógu vo všetkých oddeleniach knižnice
f) počet aktívnych čitateľov: 2.324 , do 15 rokov 648
g) počet návštevníkov knižnice: 24.869
II. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť
Informačná príprava a vzdelávacie akcie pre deti:
Načo nám je knižnica ?: 12 tried MŠ a ZŠ
Kto je kto v rozprávkach Pavla Dobšinského - celoslovenská súťaž pre deti ZŠ,
vyhľadávanie postáv v ľudových rozprávkach, ich výtvarné spracovanie
Z histórie Závodov ťažkého strojárstva – prezentácia knihy za účasti autorov,
spojená s videoprojekciou, besedou, neohláseným krstom a autogramiádou.
Rozprávka v knižnici – zážitkové čítanie pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky: 3
skupiny
Detská misia v knižnici – veľkonočné príbehy z Biblie, kresťanské tradície
Čítajme si 2011 Pokus o najpočetnejší detský čitateľský maratón – celoslovenské
podujatie na podporu čítania
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Rozprávková krajina - putovná výstava bábok spisovateľky a výtvarníčky Vítězslavy
Klimtovej
Z knižnice do vesmíru – názorná prednáška s hranými scénkami, videoprojekciou a
informáciami z kníh pre deti základných škôl: 2 skupiny
Detský letný tábor – spolupráca pri tvorbe programu letného tábora ZŠ Pod hájom,
spoznávanie knižnice a práce v nej, logické a tvorivé hry
Literárny večer na Grotte - poézia beat generation a gitarista Dušan Dobiáš,
pásmo poézie a hudby
Literárny boom 2012 – vyhlásenie súťaže pre amatérskych autorov v spolupráci s
mladou dubnickou spisovateľkou Natáliou Mrázovou
III. Knižničný fond, odborná evidencia spracovanie a ochrana
a) Knižničné jednotky spolu: 58.528
- z toho: knihy 57.953 zv., video a audiokazety 456, elektronické dokumenty 119
z toho odborná lit. pre dospelých 20 749, beletria 23 392, náučná a krásna pre
deti 14 387
b) ročný prírastok 1.011 KJ (855 kúpou)
c) úbytok : 3.549 zastaraných a opotrebovaných kníh
d) počet titulov dochádzajúcich periodík: 33 (z toho 2 zahraničných)
IV. Podané projekty na MK SR
Obnova a modernizácia pracovných a čitateľských PC staníc
Mestská knižnica Dubnica nad Váhom - nákup kníh
V. Priestory knižnice
Nie menej dôležité pre knižnicu, pracovníkov, a hlavne používateľov je aj prostredie,
v ktorom knižnica poskytuje svoje služby. Budova bývalej MŠ a jaslí, do ktorej sa
knižnica v roku 1993 presťahovala, prešla len vnútornou úpravou a rekonštrukciou,
ktorá umožnila účelovo zariadiť priestory. Samotná budova ostala v pôvodnom stave
a potrebuje celkovú rekonštrukciu. Okná sa už rozpadávajú a pri prudkých dažďoch
cez ne zateká. Podmokajú múry, stav chodníkov nie je vyhovujúci , čo celkovo ruší
dojem z pekného prostredia, v ktorom sa knižnica nachádza.
Akcie oddelenia kultúry 2011

dátum

vých. koncert Malá škola slušnosti
27.1.2011
Detský karneval
31.1.2011
Pamiatka roka - výstava
11. - 25.2.2011
Ženský zákon
27.2.2011
Drišľak - zábavný program
4.3.2011
Jiří Zmožek - program k MDŽ
6.3.2011
Vyhodnotenie najlepších
17.2.2011
športovcov
Fašiangy 2011
5.3.2012
výstava J. Vydrnák
11.3.-8.4.2011
Ženský zákon
15.3.2011
Radošinské naivné divadlo 3.4.2012
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počet
návštevníkov
322
447
260
600
376
400
60
1 500
569
570
679

Nesladím
Výchovný koncert
výstava A. Teicherová
Svätojurské tradície
Veľká noc ide
Oslavy 1 mája a 7. výročia vastupu
do EÚ
Výstava žiakov ZUŠ vestibul MsDK
Oslavy oslobodenie
Deň matiek, Gott revival
Let art vých. koncert
Divadlo Potôň
Divadlo na hojdačke
Zájazd Viedeň
súťaž Psí miláčik
Ženský zákon - divadlo
Detská Výtvarna Dubnica
Dubnický slávik
Výstava Anita Šebíková
DKL - Spevácky zbor slov.učiteľov
DKL - Melódie známych
skladateľov rozozvučia cimbal
DKL - Koncert M. Kurinca
DKL - Koncert Vila Gajdoša
DKL - DH Nádličanka
DKL - Divadlo Šípová Ruženka
DKL - Literárny večer na grotte
DKL -DH Omšeňanka v Dubnici a
Prejtej
Zájazd Moravský kras
Zájazd Lešná
Jazykové kurzy
Divadlo Šipová Ruženka
Deň behu pre všetkých
Všechnopartička
Babie leto na Grotte
Viedeň
koncert Fragile
divadlo Mandarínková izba
koncert Lenka Filipová

4.4.2011
14.4. 6.5.2011
16.4.2011
16.4.2011

600

1.5.2011

1 000

2.5. 31.5.2011
29.4.2011
8.5.2011
17.5.2011
17.5.2011
6.5.2011
23.5.2011
4.6.2011
19.5.2011
3.-20.6.2011
12.6.2011
23.6. - 22.7.
2011
3.7.2011

300
550

250
1 200
250
650
650
320
40
100
590
450
160
269
110

9.7.2011

50

24.7.2011
31.7.2011
7.8.2011
13.8.2011
21.8.2011

200
210
320
140
70

28.8.2011

800

13.8.2011
12.7.2011
9.2011- 5.2012
21.9.2011
28.9.2011
3.10.2011
9.10.2011
26.10.2011
29.10.2011
17.11.2011
25.11.2011

Divadlo bez opony Žilina

6.12.2011

Vršatec -Vinšujeme Vám
Otvorenie námestia

11.12.2011
21.12.2011
27.11.- 18.12.
2011

Zapálenie adventných sviečok

265
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45
38
46
320
1 120
235
190
43
69
275
328
250
279
1 000
2 500

Výstava Energia 3. tisíročia
Silvester

1.12. 3.1.2011
31.12.2011

celkom návštevníkov:

1 200
840
24 105

Oddelenie školstva
V roku 2011 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 6 škôl a školských zariadení
s právnou subjektivitou:
1) Základná škola s materskou školou Centrum I 32, ktorú tvoria: základná škola,
školská jedáleň, školský klub detí, materská škola a výdajná školská jedáleň
materskej školy.
Povinnú školskú dochádzku v základnej škole plnilo 677 žiakov, od 1.9.2011 došlo
k poklesu na 664 žiakov, stav detí v materskej škole bol 84, od 1.9.2011 sa zvýšil na
87, ŠKD navštevovalo 167 žiakov, od 1.9.2011 sa počet zvýšil na 182 žiakov.
Po kompletnej rekonštrukcii školy a realizácii ďalších projektov (Premena
tradičnej školy na modernú, projekty cezhraničnej spolupráce a pod.) mala
škola vynikajúce podmienky a možnosti využívať najmodernejšie didaktické
prostriedky a interaktívnu techniku. Jej pravidelným a dôsledným využívaním sa
postupne darilo výchovno-vyučovací proces posúvať do kvalitatívne vyššej roviny,
zaujímavejšej pre žiakov a atraktívnejšej aj pre rodičov. Škola sa aj naďalej profiluje
ako škola zameraná na výučbu cudzích jazykov a ponúka žiakom možnosť učiť sa
cudzí jazyk už od prvého ročníka.
2) Základná škola s materskou školou Centrum II 87, ktorej MŠVVaŠ udelilo 29.
11. 2011 čestný názov Základná škola s materskou školou Pavla Demitru.
Súčasťou tohto právneho subjektu boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub
detí, materská škola a výdajná školská jedáleň materskej školy.
Povinnú školskú dochádzku v základnej škole plnilo 307 žiakov, od 1.9.2011 došlo
k poklesku na 303 žiakov, stav detí v materskej škole bol 162, od 1.9.2011 – 160,
ŠKD navštevovalo 54 žiakov počas celého roka. Škola bola školským vzdelávacím
programom zameraná na športovú prípravu žiakov v ľadovom hokeji, futbale a
tenise. Zároveň v rámci projektu EU „ Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej
škole“ boli na škole vytvorené podmienky aj na rozšírené vyučovanie prírodovedných
predmetov. Učebne s interaktívnymi tabuľami, výpočtovou technikou, jazykové
laboratóriá, odborné učebne chémie a fyziky, dve telocvične a dve multifunkčné
ihriská prispeli k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Spomedzi
dubnických základných škôl zostala jedinou školou, ktorá neprešla kompletnou
rekonštrukciou.
3) Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, ktorú tvoria: základná
škola, školská jedáleň, školský klub detí, materská škola a školská jedáleň materskej
školy. Povinnú školskú dochádzku v základnej škole plnilo 640 žiakov, od 1.9.2011
došlo k poklesu na 609 žiakov, stav detí v materskej škole bol počas celého roka
138, ŠKD navštevovalo 167 žiakov, od 1.9.2011 sa počet zvýšil na 177 žiakov.
Škola bola zameraná na všestranný rozvoj tvorivej osobnosti, na vyučovanie
cudzích jazykov, prácu s informačnými technológiami, výtvarnú výchovu a
rozvoj telesnej kultúry. Zvýšené úsilie pracovníkov školy sa prejavilo aj v tom, že si
udržala popredné miesta v hodnotení základných škôl Trenčianskeho kraja. Zvýšená
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pozornosť a starostlivosť bola taktiež venovaná integrovaným žiakom a žiakom s
vývinovými poruchami učenia a správania.
4) Základná umelecká škola, Obrancov mieru č. 356.
Svoje nadanie v tomto zariadení v roku 2011 rozvíjalo 520 žiakov (485 od 1.9.2011),
z toho v skupinovej forme 301 (282) a v individuálnej 219 (203). Za rok 2011 sa už
uvádzal fyzický počet, pričom niektorí žiaci navštevovali aj viac odborov.
Základná umelecká škola v Dubnici nad Váhom poskytovala základné vzdelanie
hudobného, výtvarného a tanečného umenia, ktoré v sebe skrýva množstvo
jedinečnosti. Učiť deti a mladých ľudí pochopiť tento svet, objaviť jeho krásu a
zážitok z neho rozdávať i iným. Pestovať v nich vytrvalosť, cieľavedomosť a zdravé
sebavedomie. Škola cez umenie v žiakoch kultivovala ich názory, správanie a vkus.
Stávajú sa citlivejší, vnímavejší, s vlastnou hierarchiou hodnôt. Prepracovaná
metodika výučby so zreteľom na individuálny prístup ku žiakovi znamená pre školu
rešpektovanie osobnosti žiaka a jeho potrieb. Tým žiak získava pocit duchovného
zázemia, istoty, vnútorného obohatenia a lásky k umeniu i vtedy, keď sa z neho
nestane umelec - profesionál. To boli hlavné ciele školy v roku 2011.
5) Materská škola Centrum II 72, ako samostatný právny subjekt, vrátane
elokovaného pracoviska na Centrum I 29, navštevovalo počas celého roka 223 detí.
Zameriavala sa vo výchovno-vzdelávacom procese na rozvoj literárnej gramotnosti
detí. V Školskom vzdelávacom programe boli učebné osnovy doplnené o ciele
súvisiace s touto profiláciou materskej školy. Motiváciou bola snaha pedagógov,
aby deti v dobe technických vymožeností znovu našli cestu ku knihe a svetu
rozprávok, aby porozumeli textom, prežívali ich, komunikovali, rozvíjali svoju
obrazotvornosť a fantáziu. Školský vzdelávací program rešpektuje vývinové
špecifiká, zvláštnosti a osobitosti dieťaťa predškolského veku, dáva priestor na rozvoj
zručností a vedomostí, individuálne potreby, záujmy detí, podporuje prirodzenú
aktivitu a experimentovanie dieťaťa. Dôraz bol kladený na rozvoj medziľudských
vzťahov a prosociálnu výchovu. A práve kniha sa vymedzuje v tomto úsilí ako veľký
pomocník.
6) Centrum voľného času, Pod hájom 1356.
Voľný čas v tomto zariadení trávilo striedavo až 830 detí (785 od 1.9.2011) žiakov a
mládeže, z toho 681 (750) vo veku do 15 rokov a 149 (35) starších ako 15 rokov.
Základným predmetom činnosti CVČ bolo zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej,
záujmovej a rekreačnej činnosti detí a mládeže od 5 do 30 rokov. Mali tu možnosť
tráviť svoj voľný čas všetky deti – zdravé, postihnuté, problémové. CVČ svojou
činnosťou usmerňovalo rozvoj ich záujmu, utváralo podmienky na rozvíjanie a
zdokonaľovanie praktických zručností a zároveň sa podieľalo na formovaní návykov
užitočného využívania voľného času. Cez deti boli do činnosti CVČ vtiahnutí aj
rodičia a starí rodičia.
Pravidelná činnosť bola reprezentovaná záujmovými krúžkami, prírodovednými
dopoludniami pre deti ZŠ, prednáškami pre deti MŠ, ZŠ a prácou s
postihnutými a problémovými deťmi v spolupráci so Špeciálnou ZŠ.
V rámci príležitostnej činnosti CVČ zabezpečovalo vedomostné a športové súťaže
podľa kalendára MŠVVaŠ a pokynov Krajského školského úradu v Trenčíne.
Významnú časť príležitostnej činnosti tvorilo organizovanie rôznych vlastných alebo
celomestských podujatí (Strašidelné CVČ, Živý Betlehem, Vítanie jari, Rozprávkový
les, atletický Memoriál Marty Herdovej s medzinárodnou účasťou a pod.) a
poriadanie letných pobytových a prímestských táborov. Rovnako úspešné boli
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organizované návštevy MiniZOO CVČ a vozenie na poníkoch pri rôznych
spoločenských príležitostiach a udalostiach..
Celú činnosť týchto škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
zabezpečovalo približne 310 pedagogických a správnych zamestnancov.
Základné školy boli financované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v zmysle
normatívneho financovania regionálneho školstva. Predmetné dotácie štátu
tvorili tzv. normatívne príspevky na osobné náklady a prevádzku. Doplňované boli
nenormatívnymi finančnými prostriedkami ako sú vzdelávacie poukazy, príspevky na
asistentov učiteľov, príspevky za mimoriadne výsledky žiakov, rozvojové projekty a
podobne.
Finančnými prostriedkami z podielových daní mesta (tzv. originálne kompetencie
samosprávy) boli dotované všetky materské školy (4), školské kluby detí (3), školské
stravovanie v ZŠ (3), prevádzka multifunkčných ihrísk (ZŠsMŠ P.Demitru), CVČ,
ZUŠ a neštátne školy a zariadenia CVČ Laura, ZŠsv.D.Savia (ŠKD a školské
stravovanie).
CVČ mohlo využívať aj finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov a dotáciu
ÚPSVaR, materské školy dostávali štátny príspevok na výchovu a vzdelávanie
predškolákov. V zmysle platnej legislatívy boli do rozpočtu škôl zapojené aj jednotlivé
poplatky rodičov, nájmy škôl a dotácie ÚPSVaR pre žiakov rodičov v hmotnej núdzi.
Všetky školy a školské zariadenia boli umiestnené v objektoch patriacich mestu.

Oddelenie vnútornej správy a organizácie
V roku 2011 mesto organizovalo práce a činnosti súvisiace so sčítaním obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011 v zmysle zákona č. 263/2008 Z. z., z 18. júla 2008.
Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické
zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizuje v
desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po
prvý raz uskutočnilo v tom istom roku vo všetkých členských štátoch
Európskej únie pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií
zisťovaných údajov. Zvýšila sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov
sčítania, čo malo z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam.
Sčítanie je pre každého obyvateľa príležitosťou a právom prispieť k tvorbe uceleného
obrazu o demografickej a sociálnej situácii obyvateľov a ich životných podmienkach.
Obyvatelia Slovenskej republiky mali pri sčítaní 2011 povinnosť zo zákona
odpovedať na otázky v sčítacích tlačivách “úplne, správne, pravdivo a včas.”
Obyvatelia po prvýkrát mali možnosť vyplniť údaje i v elektronickej podobe, a ak tak
neurobili, navštívili ich sčítací komisári a boli sčítaní v listinnej podobe. Sčítanie sa
konalo na celom území SR k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania
bola polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa
zisťovali požadované údaje.
V zmysle § 10 zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku
2011 mesto vytvorilo podmienky na vykonanie sčítania a zodpovedalo za riadnu
prípravu, rýchle a včasné vykonanie sčítania, za zhromaždenie a odovzdanie
skontrolovaného sčítacieho materiálu Okresnému oddeleniu SŠÚ. Na prípravu
a uskutočnenie týchto úloh mesto zabezpečilo informačno - propagačnú kampaň,
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vytvorenie sčítacích obvodov, výber sčítacích komisárov, miestnosť na inštruktáže,
prevzatie a uskladnenie tlačív a zber sčítacieho materiálu, ochranu údajov, miestnosti
pre spracovateľské stredisko SŠÚ so základným vybavením a dopravné prostriedky
na rozvoz a zber sčítacieho materiálu. V meste bolo vytvorených 77 sčítacích
obvodov a ustanovených 71 sčítacích komisárov, ktorí sa podujali na plnenie
úloh pri tejto náročnej činnosti v jednotlivých obvodoch. Sčítací komisári mali
poverenie na výkon sčítacích prác, ktorým sa v prípade potreby a na požiadanie
museli preukázať. Organizačné zabezpečenie bolo spracované v zmysle vydaných „
Metodických pokynov ŠÚSR“.
K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala Slovenská republika 5
397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov. Mesto Dubnica nad Váhom malo k uvedenému
dátumu sčítania 25 305 trvalo bývajúcich obyvateľov, z toho 12 450 mužov a 12 855
žien.
Referát sociálnych vecí
Referát sociálnych vecí
sa zameriava na riešenie potrieb občanov mesta
vyplývajúcich zo zákonov a nariadení mesta. Aktivity referátu sociálnych vecí sú
zabezpečované prostredníctvom Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva, verejného
poriadku a poradného orgánu primátora mesta pre aplikáciu úloh vyplývajúcich zo
zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a referátu sociálnych vecí.
1. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného poriadku
V sledovanom období sa Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a
verejného poriadku /ďalej len komisia/ zamerala na riešenie potrieb občanov mesta.
Základom tejto činnosti boli žiadosti predložené na rokovanie komisie. V roku 2011
sa konalo zasadnutie komisie štrnásťkrát. V decembri 2011 uskutočnili členovia
komisie burzu ošatenia, ktorá sa stretla s veľkým záujmom občanov a výťažok vo
výške 247 eur bol použitý na sociálne účely.
Na rokovanie komisie boli predložené:
- žiadosti občanov o jednorazové dávky - počet žiadateľov 10, počet
vybavených peňažne - 8 v sume 455 €,
- 3 žiadosti po prepustení z výkonu trestu - 60€,
2. Činnosť referátu sociálnych vecí a opatrovateľskej služby
A. Príspevky
-

vybavovanie žiadostí občanov o príspevky pri narodení a úmrtí,
príspevok pri narodení - počet žiadostí 7 vo výške 231 €,
príspevok pri úmrtí – počet žiadostí 3 vo výške 99 €,
riešenie pohrebov - pochovanie osamelej osoby - 1 pohreb vo výške 468,92 € .

B. Sociálna služba v jedálni
Od 1.7. 2011 je v platnosti VZN č. 1/2011, ktoré zmenilo systém stravovania
dôchodcov – sociálnej služby v jedálni. Podmienkou je, aby poskytovateľ stravy
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dodržal maximálnu výšku stravnej jednotky
2,8 €. Sociálnu službu v jedálni
zabezpečuje mesto prostredníctvom dvoch stravovacích zariadení:
K-H-L a Solus.
Mesto vypláca príspevok na stravu občanom, ktorí spĺňajú nárok na uvedenú službu
a požiadajú mesto o sociálnu službu v jedálni.
V roku 2011 požiadalo o sociálnu službu v jedálni 254 občanov, denne sa
odstravovalo cca 110 občanov.
Príspevok pre občanov, ktorí využívajú sociálnu službu v jedálni je v uvedenej výške:
1 € pri výške dôchodku do 266€,
0,7 € pri výške dôchodku od 267do 365€,
0,2 € pri výške dôchodku nad 366€.
Výška uhradených faktúr za stravu predstavovala sumu 46 602,58 €.
Príjmy za predané stravné lístky do 30.6. 2011boli 27 276,6 €.
Vyplatená suma príspevku pre dôchodcov od 1.7. 2011 bola 5 689,8 €.
Rozčlenenie stravníkov:
Rok
Príspevok mesta 1
€
Počet
stravníkov
25 stravníkov
v roku 2010
Počet
stravníkov
33 stravníkov
v roku 2011

Príspevok 0,7 €

Príspevok 0,2 €

111 stravníkov

74 stravníkov

123 stravníkov

98 stravníkov

C. Denné centrá
V meste Dubnica nad Váhom pôsobia tri denné centrá: Denné centrum č.1 –
v budove Centra neziskových organizácií, Denné centrum č.2 – na ulici ČSA , Denné
centrum č.3 v mestskej časti Prejta. Denné centrá sa zameriavajú na aktivizáciu
občanov v dôchodkovom veku. V súčasnej dobe podľa zákona NR SR č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách, združujú občanov dôchodkového veku, zdravotne ťažko
postihnutých, tiež rodičov s deťmi alebo starých rodičov s vnúčatami.
Denné centrá poskytujú sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť.
Referát sociálnych vecí :
 zabezpečuje činnosť denných centier, Centra neziskových organizácií /CNO/,
 služby využilo cca 7000 občanov,
 poskytovanie zdravotno - sociálneho poradenstva ,
 budovu CNO využívajú aj ďalšie neziskové organizácie: Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska, Klub Slovenka, Základná organizácia diabetikov /ZO
DIADUB/, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Jednota dôchodcov
Slovenska ZO-01 a 02, Denné centrum č.1.
Jednotlivé organizácie a združenia organizujú rôzne kultúrne a športové akcie
pre svojich členov, prispievajú k rozširovaniu ich telesných a psychických
aktivít.
Seniori využívajú počítačovú miestnosť, kde sú pre nich uskutočňované počítačové
kurzy.
V CNO pôsobia dva spevácke súbory: Jesienka a Studnica.
V rámci pridelených prostriedkov sa uskutočňujú kultúrnospoločenské posedenia,
fašiangové posedenia, juniáles, stretnutia pri príležitosti MDŽ a dňa matiek, úcta
k starším, mikulášske posedenie s autistickými deťmi, rôzne prednášky, stretnutia,
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záujmové činnosti – šachové turnaje, výstavky, športové hry pre seniorov, divadelné
predstavenia i autobusové poznávacie zájazdy.
D. Opatrovateľská služba
V roku 2011 bola poskytovaná opatrovateľská služba 112 občanom v ich
domácnostiach. Výkon opatrovateľskej služby zabezpečovalo 42 opatrovateliek.
Bežné výdavky na opatrovateľskú službu predstavovali v roku 2011 sumu
203 123 € a výška príjmu z úhrad od opatrovaných občanov bola 14 932 €.
Zmenou výšky životného minima od 1.7. 2011 bola prehodnotená výška príjmu
opatrovaných občanov za účelom zachovania 1,3 násobku životného minima
garantovaného zákonom.
E. Uskutočnené činnosti vyplývajúce s aplikáciou zákona NR SR č.448/2008
Z.z. o sociálnych službách
V súvislosti s uplatňovaním uvedeného zákona v praxi bolo vydaných 437 žiadostí
občanom, na ktoré bolo vypracovaných 437 sociálnych posudkov, 437 lekárskych
posudkov, 437 komplexných posudkov. Výsledkom procesu bolo 437 rozhodnutí
o odkázanosti na sociálnu službu. V roku 2011 nám neboli výdavky na aplikáciu
zákona o sociálnych službách refundované štátom. K 31.12. 2011 boli náklady vo
výške 6315,15 € .
Pre aplikáciu zákona o sociálnych službách v praxi bol zriadený poradný orgán
primátora mesta, ktorý zabezpečuje objektívne posudzovanie jednotlivých žiadostí
a predovšetkým, ak je zdravie alebo život žiadateľa vážne ohrozené. V roku 2011 sa
konalo zasadnutie poradného orgánu deväťkrát. Počet žiadostí na prednostné
umiestnenie bolo 45.
F. Krízové centrum
Sociálna služba pre občanov bez prístrešia v Krízovom centre bola zabezpečená
v súlade s poveternostnými podmienkami podľa prevádzkového poriadku Krízového
centra. Počet dní prevádzky KC v roku 2011 bol 90, priemerne denne bola
poskytnutá služba 12-13 občanom. Celkové náklady na prevádzku KC boli vo výške
3 420 €: 1 749 € na mzdy zamestnancov, 221 € na všeobecný materiál, 1 450 €
energie. Príjmy z úhrad predstavovali 420 €. V roku 2010 boli celkové náklady na KC
2 302 €, z toho dotácie zo štátneho rozpočtu 1 602 €.
G. Zastavené prídavky na deti
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne (ďalej len UPSVaR) rozhodol v roku
2011 v štrnástich prípadoch o zastavení prídavku oprávnenej osobe – rodičovi.
Mesto Dubnica nad Váhom bolo určené osobitným príjemcom na výplatu prídavku.
Na účet mesta bolo zaslaných 2 186,80 €, ktoré boli vyplatené oprávnenej osobe rodičom detí.
3. Sociálna situácia obyvateľov
Sociálne zabezpečenie obyvateľov bez príjmu zabezpečuje Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny v Trenčíne, ktorý poskytol nasledujúce údaje:
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Počet občanov v hmotnej núdzi :

Počet
poberateľov
Vyplatená
suma

2009
Jednotlivci /
rodina
624 / 120
643 564,52 €

2010
Jednotlivci / rodina

2011
Jednotlivci / rodina

574 / 195
925 954,00 €

881 / 203
818 654,53 €

Priemerný mesačný prehľad o štátnych dávkach :
Príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia:
- počet poberateľov 906 , vyplatená suma 467 618,20 €
Prídavok na dieťa:
- počet poberateľov 3 571, vyplatená suma 1 363 432,60 €
Rodičovský príspevok
- počet poberateľov 819, vyplatená suma 1 458 146,42 €
Príspevok na pohreb
- počet poberateľov 167, vyplatená suma 13 304,89 €

Oddelenie strategického rozvoja a projektového
manažérstva
Mesto Dubnica nad Váhom podalo v roku 2011 spolu 11 žiadostí o finančný
príspevok. 9 žiadostí bolo podaných v rámci štátnych grantových výziev jednotlivých
ministerstiev SR a 2 žiadosti o NFP boli podané za účelom získania financií zo
štrukturálnych fondov EÚ.
Podporených žiadostí bolo 7, z toho 6 zo štátnych dotácií a 1 zo štrukturálnych
fondov EÚ – Fond mikroprojektov. Nižší počet podaných žiadostí o NFP v roku
2011 súvisí s nižším počtom vyhlásených výziev a aj s finančnou náročnosťou
projektu Stredisko triedeného zberu, ktorý bol podaný koncom roka 2011.
V roku 2011 boli ukončené projekty schválené v minulých rokoch. Bol otvorený
zrekonštruovaný Dubnický kaštieľ, v decembri 2011 bolo zahájené slávnostné
otvorenie Námestia Matice slovenskej a v septembri bola ukončená rekonštrukcia
verejného osvetlenia – časť ulica Obrancov mieru.
Zrealizované projekty

Schválená
suma v €

2007
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14. ročník Dubnického folklórneho festivalu
Projekt Z našich koreňov III – Dobrí večer náš pán gazda - zbierka
Projekt Ochrana Mestskej knižnice prostredníctvom kamerového
a elektromagnetického zabezpečovacieho systému
Projekt Grotta (Babylon)
Rekonštrukcia Mestskej polikliniky
Viacúčelové miniihrisko
Materiálno-technický rozvoj v oblasti školských areálov škôl so športovými
triedami
2008
15. ročník Dubnického folklórneho festivalu
Projekt statického zabezpečenia objektu Kaštieľ krídlo B, C, D, E v
Dubnici nad Váhom
Materiálové vybavenie obytných miestností pre DD-DPD
Vybavenie priestorov na rehabilitačno – športovú činnosť pre DD-DPD
Zariadenie na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými
klientmi.
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému
Rekonštrukcia Domu kultúry
Cyklotrasa Slavičín - Nevšová - Luhačovice ( Projektová dokumentácia)
Protipovoďnová opatření a varovný systém Říká - Vlára - Váh
(Bezdrôtový rozhlas)
„Cez Karpaty na vohľady: Rozvoj spolupráce v oblasti prezentácie ľudovej
kultúry prihraničných regiónov Valašskokloboucka – Ilavskodubnicka“
(kinosála)
2009
16. ročník Dubnického folklórneho festivalu
Projekt Grotta (Babylon)
Pamiatkový výskum - Kaštieľ v Dubnici nad Váhom
Monografia mesta Dubnica nad Váhom
Nákup mikrobusu /9 miestneho/so zdvíhacou plošinou pre vozíčkarov
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad
Váhom
Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech
Slavičín - Dubnica (Vzdelávacie aktivity pre CNO a CVČ)
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť ulica Obrancov mieru v
Dubnici nad Váhom
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum III, Pod hájom 967/29 Dubnica nad
Váhom
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom
Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia domova
dôchodcov v Dubnici n/V
Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum
2010
17. ročník Dubnického folklórneho festivalu
Park J.B. Magina

- 143 -

5 975
1 328
4 315
9 128
14 937
33 194
66 388
5 311
19 916
8 298
12 614
6 639
18 257
12 946
22 332
197 597
130 002

6 660
35 000
9 100
7 000
25 200
12 000
73 160
198 000
1 677 146
2 023 380
1 657 998
2 998 001
2 478 896
4 160
20 000

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad
Váhom
2011
18. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK+TSK)
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
Dubnický nárečový slovník
Tradície nás spájajú
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad
Váhom
Materiálové vybavenie obytných miestností pre Dubinu

7 300
2 660
1 700
1 300
12 269
13 500
16 000

Kontrolná činnosť
Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta orgánmi mesta. Dva základné
orgány mesta sú primátor a mestské zastupiteľstvo. Poslancov mestského
zastupiteľstva (MsZ) volia na štvorročné obdobie obyvatelia mesta v priamych
voľbách. Poslanci MsZ si zvolia hlavného kontrolóra na šesť rokov, ktorý vykonáva
kontrolnú činnosť, za ktorú zodpovedá MsZ.
Jednou z úloh hlavného kontrolóra je predložiť najmenej raz ročne MsZ správu o
kontrolnej činnosti, ktorá pozostáva z 8 kapitol.
Prvá kapitola popisuje „Kontrolu plnenia uznesení MsZ za rok 2011“.
V roku 2011 MsZ, prijalo 457 uznesení, z toho 435 bolo splnených, 19 zostáva
rozpracovaných, 2 nesplnené. Rozpracované uznesenia zostávajú v sledovaní a
vyhodnotenie ich plnenia je priebežne kontrolované.
V kapitolách II. – VIII. je vyhodnotené plnenie prijatých uznesení z rokov 2005 –
2010, ktoré neboli ku dňu 31. 12. 2011 splnené.
Kapitola VIII. obsahuje „Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2011“.
Za rok 2011 bolo vykonaných 11 kontrol. Pri kontrolnej činnosti útvar hlavného
kontrolóra postupuje v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite v z. n. p. a prijatým uznesením MsZ č. 36/2006 (zákon č. 10/1996
Z. z. o kontrole v štátnej správe). Kontroly boli vykonané na MsÚ a v
organizáciách zriadených a založených mestom. S výsledkom kontrol bol
oboznámený primátor mesta a vedúci kontrolovaných subjektov, ktoré následne
prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ďalej sú povinní predložiť
hlavnému kontrolórovi správu o splnení prijatých opatrení.
Kontrolované boli nasledovné subjekty s uvedením predmetu kontroly:
- Mesto Dca n/V- MsÚ - Kontrola dodávateľských zmlúv nad 999 € so zameraním
na cenu a spôsob výberu,
- Mesto Dca n/V- MsÚ - Následná finančná kontrola, vyhodnotenie uchádzačov pri
prenájme majetku mesta – Zimný štadión,
- TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. - Vedenie a nakladanie s pokladničnou
hotovosťou a § 29 zákona o účtovníctve
- Zariadenie pre seniorov DUBINA, m. r. o. – následná finančná kontrola, verejné
obstarávanie,

- 144 -

-

MŠ CII 72 Dca n/V - Vedenie a nakladanie s pokladničnou hotovosťou a § 29
zákona o účtovníctve,
Mesto Dca - MsÚ následná fin. kontrola – kontrola poskytnutých dotácií,
Mestská poliklinika Dubnica m. p. o. - Vedenie a nakladanie s pokladničnou
hotovosťou a § 29 zákona o účtovníctve,
Mesto Dca – kontrola vybavovania sťažností,
ZŠ s MŠ Centrum I 32 Dca n/V – následná finančná kontrola,
ZŠ s MŠ CII 87 Dca n/V - následná finančná kontrola,
ZŠ s MŠ Pod hájom 967 Dca n/V - následná finančná kontrola.

Pred každou kontrolou je potrebné preveriť aktuálnosť platných právnych predpisov.
Okrem kontrolnej činnosti je povinnosťou hlavného kontrolóra plniť ďalšie úlohy
stanovené osobitnými predpismi Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z. z. v z. n. p. a iné. Sú to nasledovné činnosti ako vypracovanie a
predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na polročné obdobie, pravidelná
kontrola plnenia uznesení MsZ, vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch
kontrolnej činnosti priamo MsZ na jeho najbližšom zasadnutí, kontrola zabezpečenia
a pravidelné pripomienkovanie písomnej agendy jednotlivých orgánov mesta,
kontrola zabezpečenia informovanosti občanov pri prijímaní VZN mesta,
vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta, vypracovanie stanoviska k
návrhu rozpočtu mesta.

Mestská polícia
Mestská polícia Dubnica nad Váhom v roku 2011 pôsobila ako poriadkový orgán
Mesta Dubnica nad Váhom. Okrem svojich základných úloh, ktoré sú pre
príslušníkov mestskej polície stanovené osobitným predpisom - zákonom SNR
č.564/1991 Zb.v znení neskorších doplnkov, medzi ktoré patrí najmä zabezpečovanie
verejného poriadku a ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov i návštevníkov
mesta Dubnica nad Váhom, plnila mestská polícia aj úlohy primátora mesta a
uznesenia mestského zastupiteľstva. Mestská polícia taktiež kontrolovala
ustanovenia platných Všeobecne záväzných nariadení Mesta Dubnica nad
Váhom . Príslušníci mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok počas konania
športových, kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta a taktiež vykonávali
prevenčnú činnosť. Ku dňu 31.12.2011 početný stav Mestskej polície Dubnica nad
Váhom predstavoval 17 príslušníkov, pracovne zaradených v zmysle platného
organizačného poriadku.
Mestská
polícia
vykonávala
svoju
činnosť
v nepretržitej
prevádzke
v dvanásťhodinových pracovných zmenách. V katastrálnom území mesta bolo
riešených spolu 2607 priestupkov ( graf č.1). Z tohto počtu bolo 887 dopravných
priestupkov – spáchaných porušením predpisov o plynulosti a bezpečnosti cestnej
premávky a 1720 ostatných priestupkov (graf č.2). Sem zaraďujeme najmä
priestupky proti verejnému poriadku občianskemu spolunažívaniu, majetku,
porušenia ustanovení všeobecne záväzných nariadení mesta a porušenie iných
zákonných noriem a predpisov. Činnosťou mestskej polície riešených bolo zistených
58 vecí, kedy skutková podstata spáchaného činu vykazovala znaky prečinu alebo
zločinu.
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Graf č.1 – Porovnanie počtu riešených všetkých priestupkov za roky 2007 2011
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Graf č.2 – Riešené priestupky spolu (dopravné + ostatné)
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Dôležité miesto v činnosti mestskej polície zaujíma spolupráca s občanmi mesta. Pre
priame spojenie s operačným pracoviskom počas celých 24 hodín slúži
tiesňová telefónna linka 159. V roku 2011 bolo prostredníctvom tejto linky prijatých
spolu 5630 hovorov. Každé z takto prijatých oznámení, podnetov, sťažností či
upozornení bolo následne preverené a v prípade zistenia nezákonnej činnosti
i riešené.
Prevenčná činnosť tvorila aj v roku 2011 neoddeliteľnú a významnú časť činnosti
mestskej polície. Okrem priamej prevencie – vykonávaním
hliadkovej
a kontrolnej činnosti na území mesta bola pozornosť venovaná prevenčnej
činnosti v školských a predškolských zariadeniach mesta. Toto bolo
zabezpečované prostredníctvom prednášok a besied s cieľom výchovne pôsobiť na
mládež. Témy prednášok sa zaoberali najmä bezpečnosťou detí doma v škole i
na uliciach mesta a primeraným zvyšovaním právneho vedomia našich detí.
Dlhoročne sú počas dní školského vyučovania zabezpečované na najviac
vyťažených cestných komunikáciách prechody pre chodcov, kde svojou
prítomnosťou mestskí policajti chránia bezpečnosť detí nastupujúcich na vyučovanie.
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Prevenčnú funkciu plní i kamerový monitorovací systém, ktorý mestská polícia
prevádzkuje prostredníctvom operačného strediska od r. 2004. V roku 2011 sa
podarilo úspešnou realizáciou podaného projektu v oblasti prevencie kriminality
získať dotáciu zo štátneho rozpočtu a rozšíriť kamerový monitorovací systém
o ďalšie 3 kamery, takže ich počet dosiahol 16. Kamery monitorovacieho systému sú
rozmiestnené najmä v centre mesta a jeho okolí, kde sú sústredené obchodné,
spoločenské i kultúrne centrá, postupne však prebieha i inštalácia kamier do
sídliskovej zástavby, okolia škôl, do mestského parku, do blízkosti športových
areálov a nákupných centier mesta.

MESTSKÉ ORGANIZÁCIE
Dubnické múzeum, m.r.o.
Sídlo: Nám. Sv. Jakuba 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Riaditeľ: Mgr. Richard Benech, poverený riadením, od 25. 10. 2011 Bc. Lenka
Peťovská poverená riadením Dubnického múzea
Zriadené: 01. 07. 2005
Hlavné činnosti múzea:
 akvizičná činnosť a ochrana zbierkového fondu
 evidencia a odborná dokumentácia zbierok
 prezentácia muzejných fondov
 edičná činnosť
Poslanie a ciele múzea:
Činnosť múzea sa riadi Zriaďovacou listinou, Štatútom múzea, zákonom č. 206/2009
Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1999 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, uzneseniami MsZ v Dubnici nad Váhom, Zákonníkom práce, Ústavou SR
a relevantnými zákonmi.
15. decembra 2009 boli odovzdané zrekonštruované priestory v budove Dubnického
kaštieľa v krídle „A“ mestskej príspevkovej organizácii Dubnické múzeu. 1. januára
bol majetok a exponáty Dubnického múzea presťahované do priestorov
kaštieľa a v máji 2010 bol kaštieľ plne odovzdaný do správy múzea. 30. mája
2010 sa uskutočnilo slávnostné poklepanie kameňa, ktorým sa otvorila
rekonštrukcia ďalších častí A a B. Rekonštrukcia kaštieľa bola skončená v máji
2011.
Činnosť a akcie múzea v r. 2011:
Činnosť Dubnického múzea m.r.o. bola od 1. januára do 31. októbra 2011 zameraná
hlavne na zabezpečenie zbierok v starej časti múzea pred poškodením, resp.
odcudzením. Múzeum nebolo sprístupnené verejnosti.
V mesiacoch marec – apríl 2011 začali čistiace práce a prípravné práce na tvorbu
expozícií. Zároveň boli rozoslané výzvy na zber dokumentov, artefaktov po okolitých
obciach. Takto sa podarilo do zbierkového fondu múzea získať: decimálka, koryto,
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fotografie, mince. V spolupráci s Galériou Bazovského bol navrhnutý závesný
systém, ktorým sa ušetrilo viac než 20.000,- €. O spoluprácu boli požiadané
organizácie Trenčianske múzeum a Rímskokatolícky farský úrad v Dubnici nad
Váhom.
Organizovali sa stretnutia s výtvarníkmi, ktorí mali prispieť svojimi dielami do galérie
múzea. Za kurátora výstavy v galérii bol určený Jozef Vydrnák. Expozíciu múzea
tvoril z vlastných zbierok a zo zbierok múzea a fary Viliam Schmidbauer. Z dôvodu
predpokladaného záujmu aj o kaplnku, táto bola vyčistená a osvetlená. Knižnica
múzea bola doplnená o knihy o rode Ilešháziovcov a historické fotografie z okolia.
V mesiacoch september – október 2011 sa uskutočnili podujatia ako: výstava
papierových modelov hradov (návrh na výrobu papierového modelu Dubnického
kaštieľa), výstava historických pohľadníc Dubnice nad Váhom, beseda s Dvořákom
v mesiaci december.
Ďalšie činnosti od mesiaca november 2011: vyzdvihnutie literatúry na TSK,
evidencia darovaných predmetov, výpožičné zmluvy s TN múzeom, RK farským
úradom, DHZ Dubnica nad Váhom, súkromnými osobami: výtvarníkmi
a Viliamom Schmidbauerom, obnova administratívy, dovybavenie múzea po
prevádzkovej stránke, zapracovanie historického náučného chodníka do rozpočtu,
spolupráca na projekte Tradície nás spájajú v roku 2012 (dovybavenie DM: študovňa,
expozícia...),
V decembri 2011 prebiehala inventarizácia zbierkových predmetov a majetku
zvereného do správy Dubnického múzea. V múzeu sa uskutočnila beseda
s Pavlom Dvořákom a múzeum pripravilo a otvorilo výstavu Sklených artefaktov
dubnickej rodáčky Terézie Pekárikovej.

Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o.
Mestská poliklinika Dubnica zabezpečuje komplexné ambulantné služby v primárnej
a sekundárnej zdravotnej starostlivosti sčasti vlastnými zamestnancami a privátnymi
ambulanciami, ktoré sú v poliklinike v prenájme pre spádovú oblasť približne 40 000
obyvateľov. Pre lekárov v prenájme zabezpečujeme aj služby obslužného
charakteru: pranie bielizne, spaľovanie odpadu, sklad kancelárskeho a
zdravotníckeho materiálu a upratovanie.
Investície Mestskej polikliniky Dubnica realizované v roku 2011 – bolo zakúpené
prístrojové vybavenie na ambulancii fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
V zdravotníckom zariadení Mestská poliklinika Dubnica,
poskytujú zdravotnú
starostlivosť lekári v nasledovných ambulanciách a oddeleniach:
Mestskí poskytovatelia ZS
Poskytovateľ
zdravotnej
starostlivosti
Mestská poliklinika
Dubnica

Ambulancia
Ambulancia fyziatrie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie
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Lekár
MUDr. Zlatuša
Bajdalová
MUDr. Štefan
Obložinský

Mestská poliklinika
Dubnica
Mestská poliklinika
Dubnica
Mestská poliklinika
Dubnica
Mestská poliklinika
Dubnica
Mestská poliklinika
Dubnica
Mestská poliklinika
Dubnica
Mestská poliklinika
Dubnica
Mestská poliklinika
Dubnica

Agentúra domácej ošetrovateľskej Dagmar Cyprian
starostlivosti
Daniela Jakabová
Ambulancia lekárskej služby prvej
pomoci pre deti a dorast
Ambulancia klinickej psychológie

Mgr. Mária Adamová

Ambulancia pracovného lekárstva MUDr. Jozef Ďaďan
Interná a diabetologická
ambulancia
Interná a diabetologická
ambulancia
Interná ambulancia a pracovisko
funkčnej diagnostiky
Ambulancia čeľustnej ortopédie

MUDr. Mária Iváková
MUDr. Elena
Šmotláková
MUDr. Ján Lukáč
MUDr. Pavol Gračka

V prenajatých priestoroch pracujú privátni lekári v ambulanciách:
Súkromní poskytovatelia ZS
Poskytovateľ
zdravotnej
Ambulancia
starostlivosti
Dermatovenerologická
Krupičková s.r.o.
ambulancia

Lekár

MUDr. Zlatica
Krupičková
MUDr. Vladimír
MUDr. Vladimír Kopecký Chirurgická ambulancia
Kopecký
MUDr. Malgorzata
MUDr. Malgorzata
Oftalmologická ambulancia
Kafková
Kafková
MUDr. Mohammad
OMZA TRADE, s.r.o.
Otorinolaringologická ambulancia Reza DJABERI
GERASHI
Všeobecná ambulancia pre
SANOX s.r.o.
MUDr. Anna Rábeková
dospelých
Zdravotná doprava s.r.o. Dopravná zdravotná služba

Kamil Kučerka

Gynekológia – MUDr.
Darina Orálková, s.r.o.

Gynekologická ambulancia

MUDr. Darina Orálková

MUDr. Jana Tretiníková

Urologická ambulancia

MUDr. Jana Tretiníková

MUDr. Dominik Kosorín

Chirurgická ambulancia

MUDr. Dominik Kosorín

MCM GYNPED, s.r.o.

Gynekologická ambulancia

MUDr. Ctirad Mokráš

GYNAMB – MUDr.
Gynekologická ambulancia
Dagmar Galiovská, s.r.o.

MUDr. Dagmar
Galiovská

Mgr. Helena Holíčková

Klinická logopédia

Mgr. Helena Holíčková

MUDr. Miloš Jurisa

Endokrinologická ambulancia a
ambulancia vnútorného lekárstva

MUDr. Miloš Jurisa

MUDr. Katarína

Všeobecná ambulancia pre

MUDr. Katarína
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Ondrášová
MUDr. Jana Tholtová
MUDr. Bohuslav Tholt
STEVOL s.r.o.
MEDIFER s.r.o.

dospelých

Ondrášová

Všeobecná ambulancia pre
dospelých
Všeobecná ambulancia pre
dospelých
Všeobecná ambulancia pre
dospelých
Všeobecná ambulancia pre
dospelých

MUDr. Jana Tholtová
MUDr. Bohuslav Tholt
MUDr. Štefánia
Volánková
MUDr. Jarmila
Martináková

MUDr. Jaroslav Kobela

Psychiatrická ambulancia

MUDr. Jaroslav Kobela

BUBENÍK s.r.o.

Ortopedická ambulancia

MUDr. Milan Bubeník

HPL spol. s.r.o.

Oddelenie klinickej biochémie a
klinickej hematológie

Konatelia
MUDr. Juraj Hanzen
JUDr. Slavomír Moško
MUDr. Marian
Kadlubiak

Všeobecná ambulancia pre deti
a dorast
Všeobecná ambulancia pre deti
MUDr. Poliačik, s.r.o.
a dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a
MUDr. Margita Jurišová
dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a
MUDr. Eva Kozempelová
dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a
MUDr. Marta Čileková
dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a
MUDr. Želmíra Bagínová
dorast
Detská ambulancia DCA Všeobecná ambulancia pre deti a
s.r.o.
dorast
Všeobecná ambulancia pre
SANTES, s.r.o.
dospelých
MUDr. Marian Kadlubiak

Marcela Kurjaková
MUDr. Adamcová
Vladimíra, MUDr.
Zuzana Turčanová
MUDr. Zuzana
Turčanová

Zubné laboratórium
Dentálna hygiena
Zubná ambulancia

MUDr. Jaroslav Poliačik
MUDr. Margita Jurišová
MUDr. Eva
Kozempelová
MUDr. Marta Čileková
MUDr. Želmíra
Bagínová
MUDr. Irena
Jankechová
MUDr. Silvia
Trenčanová
Marcela Kurjaková
MUDr. Adamcová
Vladimíra, MUDr.
Zuzana Turčanová
MUDr. Zuzana
Turčanová

MUDr. Ľubica Horejší

Zubná ambulancia

MUDr. Ľubica Horejší

MUDr. Slavomír Legdan

Zubná ambulancia

MUDr. Slavomír
Legdan

MUDr. Soňa Ondrišková

Zubná ambulancia

MUDr. Soňa Ondrišová

MUDr. Pravomila
Dolinská

Zubná ambulancia

MUDr. Pravomila
Dolinská
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Zariadenie pre seniorov Dubina, m. r. o.
Domov – penzión pre dôchodcov bol dobudovaný v rámci komplexnej bytovej
výstavby v máji 1987. Zriaďovateľom tohto zariadenia bol Okresný ústav sociálnych
služieb. Štvorposchodová budova s kapacitou 80 miest bola daná do prevádzky 27.
8. 1987.
Do DPD sa prijímali relatívne zdraví ľudia, ktorí dokázali viesť pomerne samostatný
život. Postupom času sa však niektorým z nich zhoršil zdravotný stav natoľko, že
potrebovali celodennú komplexnú starostlivosť. Aby mohli dožiť svoj život
v prostredí, ktoré si zvolili za svoj posledný domov, boli dňa 3. 1. 1991 v I. časti
DPD reprofilizované 2 podlažia na domov dôchodcov. Obyvatelia pri zhoršení
zdravotného stavu tak nemuseli byť premiestnení do iného zariadenia.
V decembri 2009 bola schválená nová Zriaďovacia listina nášho zariadenia,
v ktorej s účinnosťou od 1. 1. 2010 sa mení názov zariadenia z DD – DPD na
Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2011 – 76
20 zamestnancov pracuje na skrátený pracovný úväzok, a to:
- 2 zdravotníci – rehabilitačná a zdravotná sestra
- 7 vrátnikov
- 11 upratovačiek
Priemerný počet obyvateľov za rok 2011 bol – 175,92 €
Mesačné náklady na jedného obyvateľa za 2011 činili – 547,23 €
V poradovníku o umiestnenie do zariadenia evidujeme 268 žiadostí
Zdroje finančných prostriedkov na financovanie bežných a kapitálových výdavkov:
Štátna dotácia
V roku 2011 bola zariadeniu pridelená štátna dotácia vo výške 775 987,00 eur na
financovanie bežných výdavkov.
Vlastné príjmy
Plán vlastných príjmov za rok 2011 – 402 000,00 eur, bol splnený na 437 597,00 eur
– 108,85 %, prekročený v objeme o 35 597,00 eur.
Tvoria ich príjmy z hlavnej činnosti organizácie a ostatné príjmy.
Príjmy z hlavnej činnosti organizácie – 432 989,28 eur
Ostatné príjmy organizácie – 4 608,31 eur.
Príjmy zo sponzorského účtu – 12 018,65 eur - financované boli z nich bežné
a kapitálové výdavky, ktoré sú prerozdelené vo výdavkovej časti dôvodovej správy.

Výdavky
Hospodárenie s finančnými prostriedkami bolo zabezpečované v súlade
s rozpočtovými pravidlami verejnej správy, príslušnými smernicami a vyhláškami
v oblasti sociálnej starostlivosti.
K 31.12.2011 bežné a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 225 603,00 eur,
z toho:
- bežné výdavky – 1 093 524 eur
- kapitálové výdavky – 132 079 eur
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BEŽNÉ VÝDAVKY – 1 093 524 eur - boli čerpané na mzdy, odvody do poistných
fondov a DDP, tovary a služby, PN / prvých 10 dní PN
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - 132 079 eur boli čerpané na:
o elektrický varný kotol do kuchyne,
o služobné vozidlo CITROEN BERLINGO,
o úprava terasy pri jedálni,
o zriadenie troch sprchových kútov v II. budove zariadenia,
o vytvorenie bezdrôtovej signalizácie v I. a v II. budove zariadenia,
o čiastočné zateplenie fasády II. budovy.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o je spoločnosť ktorej jediným
spoločníkom je mesto Dubnica nad Váhom. Od decembra roku 2008 riaditeľom
spoločnosti je Milan Valjent.
V uplynulom roku 2011 bola v spoločnosti zmena jedného z konateľov, keď bol na
základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti a schválením mestského
zastupiteľstva odvolaný ku dňu 6. 5. 2011 z miesta konateľa p. Anton Bušík a na
jeho miesto bol vymenovaný s účinnosťou od 6. 5. 2011 p. Ján Rehák. Ostatné
personálne záležitosti zostali bez zmeny.
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2011 je zostavená ako riadna účtovná
závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné
obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.
Spoločnosť má dve strediská:
- stredisko surovinovo-odpadového hospodárstva, ktoré zabezpečuje zber
komunálneho odpadu v meste Dubnica nad Váhom a vykonáva dotriedenie
zozbieraných surovín z mesta na triediacej linke , lisovanie surovín do balíkov,
dočasné uloženie elektroodpadov a iných druhotných surovín. Stredisko je vybavené
na zhromaždenie odpadov od obyvateľov mesta. Pre obyvateľov mesta udržiavame
podmienky vytvorené na odovzdávanie druhotných surovín v zbernom dvore aj v
popoludňajších hodinách a v sobotu.
Odovzdávanie rôznych druhov odpadu v obmedzenom množstve môžu obyvatelia
mesta na tomto stredisku odovzdať bezplatne.
V roku 2011 bola účinnosť separácie a zhodnotenia odpadov v Dubnici nad
Váhom 41,04%. Za rok 2010 účinnosť separácie prvýkrát v histórii separovaného
zberu v Dubnici nad Váhom prekonala úroveň 30% (presne 35,36%) a už o rok na to
prekonala účinnosť separovaného zberu za rok 2011 v Dubnici nad Váhom hranicu
40%. Podarilo sa to dosiahnuť najmä zhodnocovaním bioodpadov z mestskej zelene
a záhrad rodinných domov, ktorých množstvo opäť narástlo oproti predchádzajúcemu
roku, a to o ďalších 10%. K dosiahnutiu celkovej účinnosti separácie prispelo aj
zvýšenie separácie relevantných komodít (papier, plasty, sklo). Na rovnakej úrovni sa
udržala separácia drobných stavebných odpadov a začalo sa so separáciou
a zabezpečovaním zhodnocovania objemných odpadov dreveného charakteru.
Separácia skla vzrástla medziročne dosť výrazne (až o 22%).
V roku 2011 Mesto Dubnica nad Váhom za spoluúčasti TSM vyhlásilo výberové
konanie na dodanie vozidla s hydraulickou rukou určeného prevažne na zber
a prepravu vyseparovaných komodít vo veľkoobjemových (20 – 30 m3) ABROLL
kontajneroch.
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Toto vozidlo bolo zakúpené z prostriedkov Recyklačného fondu a mesta Dubnica nad
Váhom. Prevádzkovateľom tohto vozidla sú TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
Spoločnosť TSM zakúpila a rozmiestnila v meste na všetkých sídliskách červené
1100 l kontajnery na zber kovov a kompozitných obalov. Medziročne bol
zaznamenaný niekoľkonásobný nárast množstva vyseparovaných kompozitných
obalov.
- verejná zeleň, je druhé stredisko Spoločnosti, ktoré v roku 2011 vykonávalo
v Meste Dubnica nad Váhom všetky práce týkajúce sa letnej a zimnej údržby
komunikácií, chodníkov, ich čistoty, práce na údržbe verejnej zelene a ostatné rôzne
druhy prác vyplývajúce z potrieb Mesta Dubnica nad Váhom. Vlastné opravárenské
dielne so svojimi mechanikmi vykonávali
rôzne druhy opráv na vozidlách
zabezpečujúci zber a vývoz komunálneho odpadu, ale tiež aj opravy vozidiel na
zabezpečovanie iných činností v meste. Vykonávajú sa tu plánované preventívne
údržby vozidiel a tiež potrebné opravy vozidiel a mechanizmov tak ,aby boli
spôsobilé premávky na komunikáciách a vykonať STK a EK. Opravy a opravárenské
práce boli vykonávané podľa potreby aj pre vozidlá a mechanizmy strediska
surovinovo –odpadového hospodárstva.
Spoločnosť vykázala v roku 2011výsledok hospodárenia pred zdanením vo
výške 8 100 EUR.
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zaúčtovaní dane z príjmu a odloženej
dani predstavoval čiastku 10 634 EUR . Daň z príjmu predstavovala čiastku 157,53
EUR.
Spoločnosť v r.2011 účtovala o odloženej dani z dôvodu rozdielu medzi zostatkovou
hodnotou účtovnou a daňovou a z tvorby rezervy na odchodné.
V roku 2011 spoločnosť dosiahla tržby v hodnote 1 143 007 EUR. Z celkového
objemu tržieb predstavovali tržby za služby čiastku 1 137 852 EUR. Najväčší objem
tržieb z celkového objemu tržieb predstavujú tržby od Mesta Dubnica nad Váhom a
to vo výške 1 022 327 EUR.
Celkové výnosy za rok 2011 predstavovali čiastku 1 158 972 EUR. Štruktúra výnosov
je znázornená v grafe. Ostatné výnosy sú prevažne výnosy z prevádzkovej činnosti,
kde prevažnú časť výnosov tvoria výnosy z poistného plnenia.
Náklady spoločnosti pred zaúčtovaním daní za rok 2011 dosiahli čiastku 1 150
872 EUR. Spoločnosť účtovala o odloženej dani z dôvodu rozdielu účtovnej a
daňovej zostatkovej hodnoty majetku a o odloženej dani na odchodné , čo malo vplyv
na celkové náklady spoločnosti, ktoré predstavujú po zaúčtovaní dane z príjmu a
odloženej dani čiastku 1 148 338 EUR.
Pohľadávky po lehote splatnosti boli v roku 2012 v prevažnej miere na základe
upomienok uhradené.
Spoločnosť neeviduje záväzky po lehote splatnosti.
Všetky záväzky si plní v termíne splatnosti.
Najväčší záväzok spoločnosť eviduje voči banke. Spoločnosti poskytla DEXIA
BANKA SLOVENSKO a.s. dlhodobý úver na nákup techniky na zabezpečenie
vývozu komunálneho odpadu. V roku 2011 bolo splatené 51 384,24 EUR. Zostatok
úveru k 31. 12. 2011 predstavuje čiastku 562 494 EUR. Úroková sadzba je
stanovená na 3 mesiace, a priemerná úroková sadzba v roku 2011 bola 3,619%.
Splatnosť úveru je v roku 2022.
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Dubnica Invest, s.r.o.
Mesto Dubnica nad Váhom v roku 2004 založilo spoločnosť Dubnica Invest s.r.o.,
ktorej predmetom činnosti malo byť vybudovanie priemyselného parku medzi
Dubnicou a Novou Dubnicou.
Vzhľadom k tomu, že pôvodný zámer sa neuskutočnil a spoločnosť
nevykonáva žiadnu činnosť, je potrebné rozhodnúť o jej ďalšom pôsobení
prípadne likvidácii.

DUMAT, m.p.o.
Príspevková organizácia DUMAT (ďalej DUMAT, m. p. o.) bola zriadená
zriaďovateľom mesto Dubnica nad Váhom uznesením MsZ č. 95/1996 zo dňa 18. 12.
1996 s účinnosťou od 1. 1. 1997 na dobu neurčitú.
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Ublanič – riaditeľ
Organizácia je samostatnou právnickou osobou mesta, vystupuje v právnych
vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov
v rozsahu stanovenou platnou legislatívou. DUMAT, m. p. o. bol zriadený za účelom
plnenia verejnoprospešných činností, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované
z rozpočtu mesta. Hospodári samostatne podľa svojho rozpočtu. Príjmová časť
rozpočtu je zabezpečovaná príspevkom od zriaďovateľa a vlastnými príjmami. Vedie
samostatné účtovníctvo v zmysle platných zákonov.
Predmetom hlavnej činnosti spoločnosti, ktoré DUMAT, m. p. o. v zmysle zriaďovacej
listiny zabezpečoval v roku 2011:
- činnosti správy zvereného, hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Dubnica
nad Váhom
- činnosti prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku zvereného do správy
podľa platných zásad nakladania s majetkom mesta Dubnica nad Váhom
- činnosti súvisiace s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom
Činnosť správy zvereného hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Dubnica
nad Váhom
DUMAT, m. p. o. má do správy zverený majetok vo výške 3 622 340 €. Predmetom
výkonu správy boli nasledovné objekty : športová hala, zimný štadión, MsDK, krízové
centrum, MsÚ, MsP, Mestská knižnica a CNO, kluby dôchodcov KD1, KD2, bývalá II.
ZŠ, Dubničanka, SD Prejta, K-1, K-2 areál letných športov, dielne DUMAT, m. p. o.,
práčovňa a čistiareň, bytové domy 293, 431, nájomné byty, kde výkon správy
bytových domov vykonávajú spoločenstvá vlastníkov a OSBD.
Táto oblasť v DUMAT, m. p. o. zahŕňa opakované činnosti predovšetkým: kontrolu
technického stavu objektov a následné odstraňovanie závad, spracovanie plánov
opráv a revízii, priebežnú údržbu a realizáciu opráv, evidenciu a kontrolu revízií,
evidenciu majetku, správu objektov v nadväznosti na nájomcov a ich nájomné
zmluvy, evidenciu a archiváciu projektovej dokumentácie objektov a ich aktualizáciu,
realizáciu úsporných opatrení nákladov na správu objektov, ochranu objektov,
protipožiarnu ochranu.
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Pri zámeroch v tejto oblasti v roku 2011 sme vychádzali z činností a vecného plnenia
úloh za predchádzajúce obdobie, vykonaných analýz so zameraním na nákladové
položky pri zabezpečovaní správy majetku mesta. DUMAT, m. p. o. po prerokovaní
so zriaďovateľom stanovil na rok 2011 nasledovné prioritné zámery:
- zdokumentovanie skutkového stavu objektov v správe DUMAT, m. p. o.
- úspora energií na objektoch
K týmto zámerom bol rozpracovaný plán hlavných úloh.
V tejto oblasti je potrebné analyzovať výdavky za energie a činnosti s tým spojené.
Výdavky za energie predstavujú v priemere 42 - 50% celkových výdavkov
rozpočtu DUMAT, m. p. o..
V absolútnych číslach výdavky za energie predstavovali : r. 2007 – 390 017 €,
r. 2008 – 432 583 €, r. 2009 – 452 152 €, r. 2010 – 416 112 €, r. 2011 – 374 280 €.
Výdavky za energie sú priamo úmerné v závislosti od počtu spravovaných objektov,
počtom odberných miest a cenami energií. Vo výdavkoch došlo k úsporám o cca
10,5 % oproti roku 2010. Táto úspora bola dosiahnutá najmä z dôvodu, že DUMAT,
m.p.o. neuhrádzal energie na zimnom štadióne a ktoré, v zmysle nájomnej zmluvy,
uhrádzal nájomca ZŠ – spol. SALUSS. Výdavky za energie na ZŠ sú vo výške cca
100 000 € za rok.
Pri ďalšej činnosti v oblasti zabezpečenia ochrany objektov a nadväznosti na
systémy administratívno – právnych, režimových, organizačných, preventívnych
opatrení s dôrazom na mechanické zábranné prostriedky, technické zabezpečovacie
prostriedky, fyzickú ochranu sa tieto DUMAT, m. p. o. snažil riešiť vlastnými
kapacitami. Tu musíme konštatovať, že v ďalšom období si táto oblasť bude
vyžadovať zvýšené finančné náklady na zabezpečovacie, technické prostriedky
a personálne doplnenie – správcov objektov, minimálne na objektoch bývalá II. ZŠ
a športová hala. Súčasný stav je taký, že niektoré z činností správcov zabezpečovali
upratovačky.
Pri ochrane objektov nie je ešte zabezpečený efektívny systém ochrany, aj keď
analýza rizík, ako základný predpoklad efektívnosti ochrany, je nám známy.
Činnosť prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku
Táto oblasť v DUMAT, m. p. o. zahŕňa základné opakované činnosti predovšetkým:
evidenciu nebytových priestorov, ich obsadenie v jednotlivých objektoch a evidenciu
žiadateľov, uzatváranie nájomných zmlúv, realizáciu finančných plnení zmluvných
partnerov a vyhodnocovanie ich plnenia záväzkov, návrhy na vytváranie nových
nebytových priestorov, reklamnú činnosť voľných nebytových priestorov.
V oblasti prenájmu zvereného majetku DUMAT, m. p. o. v zmluvných vzťahoch
uplatňoval postupy a metódy s cieľom efektívne využívať zverený majetok
v súlade s platnou legislatívou mesta. Príjmy z prenájmu nehnuteľného majetku
sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.
Pri stanovení prioritných zámerov v roku 2011 v tejto oblasti bol dôraz kladený najmä
na :
- prehodnotenie všetkých nájomných zmlúv o dočasnom užívaní majetku mesta
v správe
DUMAT, m. p. o. v zmysle platných noriem a zákonov
- analyzovanie prevádzkových nákladov v jednotlivých objektoch v nadväznosti
na poskytované služby nájomcom
- zvýšenie rozsahu plôch ponúkaných nebytových priestorov v jednotlivých objektoch
cez
úpravy, vypratanie a celkové zatraktívnenie ponúkaných nebytových priestorov.
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DUMAT, m. p. o. má v súčasnosti na nebytové priestory uzatvorených 34 nájomných
zmlúv.
Príjmy u nebytových priestorov z prenájmu a služieb spojených z prenájmom
boli v roku 2011 vo výške 146 076 € .
Príjmy z prenájmu a služieb bytových domov boli v roku 2011 vo výške 151 873 €.
Prenájom nebytových priestorov v objektoch je problematika veľmi citlivá
a mnohokrát je veľmi zložité rozhodnúť, či dostane prednosť verejnoprospešný
záujem alebo maximálna efektívnosť z prenájmu.
Pri prenájme nebytových priestorov je uplatňovaný spolurozhodovací proces so
zriaďovateľom.
Činnosti súvisiace s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Dubnica nad
Váhom
Táto oblasť v DUMAT, m. p. o. zahŕňa opakované činnosti predovšetkým: príjem,
evidencia a aktualizácia žiadostí o pridelenie nájomného bytu, uzatváranie, rušenie
a zánik nájomných zmlúv, zabezpečovanie služieb súvisiacich s nájmom bytov,
účtovanie, evidencia, vyberanie, vymáhanie poplatkov, platieb súvisiacich s nájmom,
úkony spojené s užívaním, pridelením, resp. kúpou mestských bytov.
V tejto oblasti boli stanovené v roku 2011 nasledovné prioritné zámery :
- sprísniť disciplínu vyberania finančných prostriedkov nájomného a zálohových
platieb
za služby
- prostredníctvom domového poriadku prísne sledovať jeho dodržiavanie
najmä v oblasti spolunažívania a ochrany majetku. Domový poriadok je určený ako
nedeliteľná súčasť nájomných zmlúv. Pravidelne vykonáva osvetovú činnosť k jeho
dodržiavaniu.
DUMAT, m. p. o. v roku 2011 zabezpečoval výkon správy v bytových domoch 293,
431.
V týchto bytových domoch sa nachádza 72 nájomných bytov.
Ďalej zabezpečoval výkon správy u 6 bytov, kde bytové domy spravuje OSBD a 3
byty, kde výkon správy bytových domov vykonávajú spoločenstvá vlastníkov bytov
a nebytových priestorov.
Narastanie pohľadávok voči nájomcom sa ani pri zvýšenej snahe a prijatých
opatreniach nepodarilo eliminovať a pohľadávky narástli o 18 121€ oproti
predchádzajúcemu roku.
Rozbor príčin tohto stavu nie je predmetom tohto podkladového materiálu, ale je
možné zovšeobecniť dva základné fakty:
a/ nájomné byty sú vo väčšine prípadov prideľované nízkopríjmovým záujemcom
sústredených v rómskej komunite.
b/ praktická nemožnosť zistenia pobytu nájomcu – dlžníka po zániku nájmu.
Odpredaj nájomných bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. zatiaľ nebol realizovaný.
Finančné zabezpečenie činnosti spoločnosti
Finančné zabezpečenie činnosti spoločnosti v roku 2011 bolo zabezpečované
príspevkom od zriaďovateľa vo výške 541 050 € a vlastnými príjmami vo výške 307
380 €, ktoré tvorili príjmovú časť rozpočtu.
Rozpočet vo výške 890 068 € bol zostavovaný ako vyrovnaný.
Členenie rozhodujúcich výdavkov na zabezpečenie činnosti v roku 2011 bolo
nasledovné :
- Mzdy a odvody 268 979 €, Energie 374 280 €, Materiál 32 600 €, Údržba 40 616 €,
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- Služby 81 385 €, Ostatné 92 208 €.
Za rok 2011 bol dosiahnutý výsledok hospodárenia 114 949 €.

Spoločnosti s účasťou mesta
Majetková, resp. finančná účasť mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou
predstavuje k 31. 12. 2011 vo finančnom vyjadrení celkový objem 3 729 045,20 eur ,
z toho:
a) Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
 100% účasť v TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. – vklad vo výške 6 639,00
eur
 100% účasť v Dubnica Invest, s.r.o. – vklad vo výške 6 638,78 eur
b) Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom
 30% účasť - Spoločnosť Stredné Považie, a.s. – vklad vo výške 79 665,41 eur
 34% účasť - MFK Dubnica nad Váhom, a.s. – vklad vo výške 11,29 eur
c) Ostatný dlhodobý finančný majetok
 15,06% - Považská vodárenská spoločnosť, a.s. - vklad vo výške
3 609 864,72 eur
 0,01% - DEXIA banka Slovensko, a.s. – vklad mesta vo výške 3 990,00 eur
 5,72 % DCa THERM, a.s. – vklad mesta vo výške 22 236,00 eur

Príhovor kronikára na záver roka
I napriek nepriaznivým ekonomickým podmienkam sa predstaviteľom mesta
a poslancom MsZ podarilo v roku 2011 urobiť veľa pozitívneho pre našich
občanov.
Po dlhých rokoch mesto otvorilo časť Dubnického kaštieľa, kde našlo dôstojné
priestory Dubnické múzeum. Bola otvorená časť Námestia Matice slovenskej.
Bola ukončená rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Obrancov mieru.
Ďalej v tomto roku pokračovali práce na objektoch pre seniorov v Dubnici nad
Váhom i v Prejte.
Dubnica nad Váhom je známa tým, že úspešne a aktívne čerpá finančné
prostriedky z eurofondov. Ocenil to aj europoslanec Miroslav Mikolášik.
Žiaľ v roku 2011 sme sa navždy rozlúčili s osobami, ktoré nám boli veľmi blízke.
Boli to: Ing. Ivan Ševcech, Mgr. Eleonóra Kiššová, don Bernardín Šipkovský
i hokejista, kapitán slovenského družstva, Pavol Demitra.
Dubničania budú na nich iste dlho s úctou spomínať.
Na záver roka 2011 si všetci želáme, aby rok 2012 priniesol Dubničanom do
života opäť viacej práce, radostí a optimizmu, ako smútku a pesimizmu.
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Zoznam obyvateľov narodených
od 1.1. 2011 do 31.12. 2011
Petra
Leah
Nikola
Maxim Peter
Ľuboš
Noel Peter
Michal
Kevin
Kristián
Albert
Matúš
Daniel
Barbora
Emília Anna
Viktória
Stela Anna
Eliška
Tobias
Maxim
Lukáš
Petra
Eliška
Laura
Dominika
Martin
Peter
Marko Ján
Adam
Sebastian
Alexander
Terézia
Adam
Vojtech
Elias
Sophia Mia
Zara
Diana
Petronela
Sofia
Daniel
Šimon
Damián
Matej
Lucia
Viktória

Andraščíková
Babicová
Babiková
Bakič
Bakoš
Barták
Bartošek
Bašo
Begáň
Belák
Belák
Belás
Belková
Belobradová
Bezecná
Blašková
Bošková
Brezáni
Brezík
Bubenko
Budayová
Budjačová
Búranová
Burianová
Cahel
Cibiček
Cibíček
Cibira
Cicko
Cicko
Čabáková
Čačko
Čepela
Dabbagh
Danková
Demitrová
Didiová
Dlhá
Dobiašová
Dohál
Domen
Dorčák
Dorička
Duhárová
Durásová
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Samuel
Monika
Timea
Laura
Sofia
Nina
Filip
Marika
Ľuboš
Martin
Šimon
Martin
Sofia
Matej
Denis
Lucia
Tobias
Sebastián
Lenka
Zara
Sofia
Mária
Mathias
Nela
Xénia Yiola
Viktória
Martin
Ema
Nina
Oliver
Jakub
Denis
Martin
Matej
Dominika
Alex
Mia
Patrik
Melánia Ann
Dorota
Lukáš
Timea
Filip
Natália
Tomáš
Júlia
Martin
Denis
Nella

Ďuriga
Ďuríková
Ďurišková
Durkáčová
Dvorská
Esztergályos
Fábry
Gajdošová
Galko
Galko
Gallo
Gašpárek
Gašparová
Gereg
Gerschdorf
Gogová
Goliat
Gonda
Gonščáková
Gračková
Gramatová
Grnáčová
Grúlik
Gugová
Gunárová
Gurišová
Habánek
Halgošová
Hanáčková
Hancko
Hanzel
Hasidlo
Havránek
Hlatký
Hlavnová
Holba
Holečková
Holič
Homolová
Horáková
Hošták
Hrehušová
Hrubina
Hrubová
Hudák
Hudcovská
Hudec
Hulvák
Hunáková
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Kristián
Tereza
Adrián
Patrik
Kevin
Sofia
Sebastian Vittorio
Filip
Marek
Chiara
Jonáš Jakub
Filip
Miloš
Lívia
Nela
Ondrej
Branislav
Simona
Eliška
Marcus
Petra
Marek
Patrik
Hana
Martina
Sylvia
Slávka
Veronika
Dominik
Jakub
Rebeka
Tobias
Laura
Melánia
Ema
Juraj
Šimon
Nina
Karolína
Lívia
Rebeka
Nela
Lukáš
Noemi
Gabriela
Anna
Samuel
Karolína
Miriama

Hužovič
Chatrnúchová
Chromický
Chvojka
Ištok
Ivanišová
Ivaňo
Janíček
Janis
Janišová
Jarolím
Jurák
Jurenka
Jurigová
Kameništiaková
Kaňovský
Kaššák
Kebísková
Kebísková
Kiška
Kleinedlerová
Klimo
Kohút
Kochová
Kolarovičová
Kolmanová
Koperniechová
Koporcová
Kotešovec
Kotúč
Kováčová
Krajči
Králiková
Kráľová
Kremeníková
Krkoška
Krótki
Kubicová
Kučeravá
Kurincová
Kurusová
Kvasnicová
Letko
Lochmann
Lukáčiková
Macháčková
Malák
Maláková
Malovcová
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Viktória
Juraj
Ema
Patrik
Filip
Veronika
Emma
Šimon
Laura
Nela
Nela
Jakub
Lukáš
David
Dominik
Lukáš
Marko
Boris
Dominik
Branislav
Tobias
Veronika
Lívia
Austin Emmanuel
Tomáš
Nela
Miroslav
Ella
Olívia
Alex
Ema
Aneta
Amy
Nina
Jozef
Oliver
Zoja
Eva
Linda
Luca Viliam
Klára
Lukáš
Sally
Agáta Odile
Lukáš
Ema
Adam
Jakub
Matias

Mareková
Marko
Martinková
Meravý
Miakiš
Miháliková
Miháliková
Michalička
Michálková
Mikušová
Mišáková
Mišík
Miškech
Mišura
Moravčík
Morávek
Morávek
Mrázik
Múčka
Mucha
Murko
Mutalová
Němcová
Nkansah
Novosád
Obrancová
Okuliar
Onderová
Ondrejcová
Ondrejec
Ondrovičová
Ondrušíková
Oriešková
Papierniková
Paulovič
Paulovič
Pavlačka
Pavlechová
Pernišová
Petrašovič
Petričková
Petruš
Pitscheider
Pokorná
Pončík
Porubská
Prekop
Prekop
Prekop
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Filip
Sofia
Matej
Katarína
Nela
Alexandra
Linda
Jakub
Karolína
Vanessa
Ema
Adam
Sara
Nicolas
Sebastián
Sára
Ella
Kristian
Diana Dorota
Dorota Viktória
Andrej
Natália
Natália
Jaroslav
Sára
Simona
Nina
Radovan
Sofia
Matúš
Tamara
David
Kristián
Alica
Matúš
Ema
Ema
Nina
Zoja
Dávid
Nikola
Martin
Tamara
Lukáš
Vladimir
Lucas
Miroslav
Šimon
Simona

Prievozník
Pučeková
Rajec
Rebryová
Remová
Remšíková
Rendeková
Roob
Rovňáková
Rybanská
Selešová
Slanina
Slováčková
Solík
Stehlík
Strháková
Strydom
Súdny
Suchánková
Svedková
Svorník
Šebová
Šestáková
Ševčík
Šiková
Šiková
Šimková
Štefaničák
Štefíčková
Števanka
Švikruhová
Ťazim
Thier
Tomaničková
Trenčan
Trenčanová
Trsťanová
Turzová
Tvrdoňová
Uhliar
Urbaníková
Vavro
Vavrušová
Velacek
Vladimirov
Vlček
Vojtáš
Vozár
Vrtíková
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Vyhňár
Vyletel
Zahradník
Záležáková
Zelenka
Zelníčková
Zubo
Žáčiková
Žatková
Živčic
Žuchovská

Andrej
Patrik
Šimon
Andrea
Matej
Kristina
Marko
Barbora
Natália
Timotej
Zina

Celkový počet narodených : 235

Zoznam obyvateľov, ktorí zomreli
od 1.1. 2011 do 31.12. 2011
Meno

Priezvisko

Helena
Peter
Michal
Emil
Štefan
Emília
Jozef
Anton
Maria
Anna
Ján
Jozef
Michaela
Alexander
Emil
Ján
Anna
Juraj
Irena
Patrik
Rudolf
Emilie
Miroslava
Karol
Jozef
Milan
Magdaléna
Jakub
Jozef

Adamovičová
Ambra
Bačík
Balúch
Barka
Barteková
Bednár
Belák
Belejova
Beňová
Bielčik
Blažej
Brestovanská
Brichta
Bučenec
Budjač
Bulicová
Bulko
Burianová
Čičmanský
Čižmarik
Daničová
Daničová
Dohnanský
Droppa
Držík
Dubničková
Dudáš
Dudáš

Rok narodenia
1926
1968
1921
1924
1948
1962
1952
1959
1922
1932
1925
1953
1992
1933
1933
1962
1928
1948
1945
1974
1927
1953
1966
1953
1952
1953
1952
1931
1927
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Mária
Maria
Maria
Božena
Karol
Peter
Margita
Anna
Albín
Margita
Milan
Peter
Jan
Michal
Mária
Margita
Ľubomír
Maria
Anna
Ľudmila
Zuzana
Oľga
Hedviga
Viliam
Anna
Anna
Anna
Miroslav
Jozefína
Jozef
Ela
René
František
Karol
Eleonóra
Božena
František
Miroslav
Jozef
Katarína
František
Anna
Miroslav
Anna
Jaroslav
Mária
Vladimír
Jaroslav
Jozef

Dudášová
Ďuríkova
Ferenceyová
Forgáčová
Ftorek
Gabriš
Gajdošíková
Galková
Gallo
Gerátová
Golian
Gramblička
Grošaft
Haviar
Hlocká
Hoffmannová
Hofierka
Homolova
Hudcovská
Hudecová
Hudecová
Chlebanová
Christová
Jakúbek
Janečková
Janíková
Jankechová
Janošík
Ješenková
Juriga
Jurigová
Káňa
Katerinčin
Katerinčin
Kiššová
Klobučníková
Klouda
Kňažek
Kohút
Kolmanová
Koplík
Košutová
Koyš
Kršková
Kvasnička
Kvaššayová
Lendvay
Lezo
Lokaj

1930
1925
1934
1971
1924
1958
1926
1924
1948
1941
1956
1954
1945
1992
1920
1931
1953
1920
1943
1945
1977
1941
1926
1929
1937
1923
1946
1932
1928
1976
1972
1969
1940
1924
1958
1957
1933
1964
1926
1924
1941
1926
1953
1953
1929
1921
1965
1950
1933
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Viera
Vladimír
Marta
Anna
Jana
Anna
Ján
Žofia
Cyril
Mária
Justína
Maria
Jaroslav
Stanislav
Mária
Jana
František
Václav
Antonín
Miroslav
Radoslava
Ladislav
Zlatonka
Vladimír
Štefan
Ľudmila
Viliam
Štefánia
Rudolf
Štefan
Jozef
Margita
Anton
Karol
Anna
Eva
Marta
Viliam
Rudolf
Anton
Kamil
Jozefa
Milan
Dušan
Filoména
Ladislav
Jozef
Ján
Jozefa

Lokajova
Maco
Majerechova
Malovcová
Manduchová
Markovičová
Martinák
Martináková
Martinisko
Martišová
Marušíková
Matejíkova
Matocha
Meliš
Mičudová
Mikušová
Minárik
Moravec
Múčka
Murko
Olexová
Ondreička
Pagáčová
Pavlačka
Pecúš
Pekarčíková
Peťovský
Pilátová
Pista
Polovka
Poruban
Porubčanová
Pozník
Prekop
Prekopová
Púčikova
Pučkovicová
Púder
Puchrík
Racko
Rajník
Remšíková
Ronec
Ružička
Rybecka
Sabo
Satina
Seleš
Schneebergerová

1938
1949
1934
1926
1963
1919
1932
1935
1924
1934
1930
1933
1933
1939
1919
1972
1935
1925
1933
1940
1936
1933
1926
1965
1935
1943
1952
1927
1932
1931
1922
1933
1923
1954
1950
1943
1956
1947
1932
1953
1948
1948
1946
1944
1938
1947
1948
1949
1926
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Helena
Maria
Anna
Monika
Maria
Eva
Jan
Karel
Ivan
Marian
Jarmila
Bernardín
Mária
Štefan
Pavol
Rudolf
Jozef
Milan
Irma
Jarmila
Jozef
Pavol
Štefania
Eva
Sebastian
Róbert
Mária
Terézia
Jozef
Jozefína
Jan
Anna
Jozef
Mária
Štefan
Vincent
Pavol
Anna
Jozef
Matilda

Sláviková
Solovičova
Strapková
Strnadová
Strnisková
Strušková
Surovec
Šátek
Ševcech
Šiko
Šimorová
Šipkovský
Šírová
Šlesarik
Šmatlák
Švančara
Švondrk
Tomanička
Tomášková
Uhlíková
Václav
Vánik
Vániková
Varenyiová
Vavro
Velič
Veličová
Vineková
Vojtech
Vojtechová
Vozarik
Vozatárová
Voznický
Zábojníková
Zahradníček
Zahradník
Záležák
Zubáriková
Žaček
Žuchovská

1946
1952
1930
1944
1931
1939
1921
1943
1949
1952
1960
1923
1926
1931
1950
1935
1954
1938
1922
1964
1922
1931
1944
1952
1958
1970
1928
1932
1929
1957
1950
1950
1934
1921
1930
1924
1940
1954
1920
1926

Celkový počet zomrelých 164
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Informácie do Mestskej kroniky som čerpal z týchto zdrojov :
-

od vedúcich oddelení a ďalších pracovníkov MsÚ
z Dubnických novín
z internetu
z dennej tlače
z výročnej správy
z osobnej účasti na jednotlivých podujatiach

Súčasťou kroniky sú :
-

Dubnické noviny
Fotodokumentácia
CD, DVD
Výročná správa
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Kronika mesta Dubnica nad Váhom za rok 2011 obsahuje 172 strán,
slovom stosedemdesiatdva strán.
Dubnica nad Váhom, 1. 10. 2012

Ing. Jozef Gašparík
primátor mesta Dubnica nad Váhom

KRONIKA
mesta Dubnica nad Váhom
za rok 2011

Okres: Ilava
Trenčiansky samosprávny kraj
Spracoval: Štefan Antalík – kronikár mesta
Počet výtlačkov: 3
Číslo výtlačku: 3 – knižnica
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