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Informácia o zmene kronikára
Od 1. januára 2015 nastala zmena kronikára. Pán Štefan Antalík sa funkcie zo zdravotných
dôvodov vzdal. Na jeho miesto vedenie mesta dosadilo Samuela Valucha.

Mgr. Samuel Valuch
Životopis

Samuel Valuch sa narodil 3. marca 1986 v Trenčíne a od narodenia žije v Dubnici nad Váhom. Od
šiestich rokov navštevoval miestu V. ZŠ (dnes ZŠ s MŠ Pod hájom), od roku 2001 zase Strednú
priemyselnú školu v našom meste. V technickom vzdelaní už ďalej nepokračoval, zložil prijímacie
skúšky na odbor žurnalistika na UKF v Nitre a v roku 2005 nastúpil na denné štúdium. Po troch
rokoch na škole dosiahol titul bakalár, o dva roky neskôr titul magister. Počas školy praxoval
v redakcii týždenníka Nitriansky spravodaj. Rovnako nadviazal spoluprácu so spoločnosťou Eras
Media, pre ktorú viac ako štyri roky pripravoval články športového zamerania, reportáže a on-line
prenosy z futbalových zápasov.
Po ukončení vysokej školy sa v roku 2010 v rámci absolventskej praxe dostal do Mestskej knižnice
v Dubnici nad Váhom. Po uplynutí doby trvania praxe mu bola ponúknutá možnosť pokračovať
na poste odborného referenta. V knižnici pôsobí dodnes.
V rozmedzí rokov 2011 a 2012 popri knihovníckej činnosti zastával aj funkciu šéfredaktora
Dubnických novín. Vie pracovať so základným súborom programov na PC, rovnako ovláda
desaťprstovú metódu písania na PC a stroji.
Je slobodný a venuje sa pomerne širokému spektru záľub. Jednou z nich je literatúra – čítanie ale
aj písanie. Dosiahol niekoľko úspechov na literárnych súťažiach. Venuje sa aj športu –
vytrvalostnému behu v horách, futbalu, tenisu, nezastupiteľné miesto v jeho živote má príroda.
Medzi ostatné záľuby patrí hudba, kinematografia, fotografovanie a astronómia.
21.1.2015 v Dubnici nad Váhom

Samospráva
1.1.2015

Novoročný príhovor primátora mesta
V prvý deň nového roka sa občanom prostredníctvom
mestského rozhlasu prihovoril primátor Ing. Jozef Gašparík.
Príhovor, v ktorom bilancoval rok minulý, otváral vízie obdobia
budúceho a vyslovil priania občanom mesta si bolo možné
prečítať aj na stránke www.dubnica.sk
a v Dubnických
novinách (č.1/2015).
Vážení obyvatelia nášho mesta Dubnica nad Váhom!
Čas plynie ako voda a opäť je tu ten okamih, kedy sa lúčime so
starým rokom a súčasne vítame nový rok. V tomto období každý z nás bilancuje, hodnotí uplynulý
rok, v ktorom sa mu svoje plány a predsavzatia podarilo či nepodarilo splniť. Tak ako po minulé
roky, i dnes je mojím želaním, aby sme všetci, obyvatelia mesta ako aj celá samospráva, preniesli
do nového roka 2015 iba to pozitívne a aby sme sa poučili z chýb, ktoré sme vzájomne urobili.
Rok 2014 bol rokom volebným. Keď som pred ôsmimi rokmi prvýkrát 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 2007-2013. Nedávno sa začalo nové programové obdobie 2013 - 2020, kedy môžeme získať
financie z EÚ a to bol hlavný dôvod, prečo som sa po tretíkrát rozhodol kandidovať za primátora
mesta Dubnica nad Váhom. Mojim hlavným cieľom je dokončiť projekty, ktoré sme rozpracovali
v uplynulom volebnom období, udržať nastolený trend získavania prostriedkov z Európskej únie
a efektívne využívať finančné prostriedky z grantov a vlastných zdrojov.
Preto chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili novembrových komunálnych volieb
a osobitne tým, ktorí mi odovzdali svoj hlas. Opätovné získanie dôvery bolo ocenením práce za
uplynulých osem rokov a nespochybniteľným mandátom na pokračovanie v nastúpenom trende.
Prejavenie Vašej dôvery je však pre mňa zároveň veľkou výzvou. Súčasne zastávam názor, ktorý
som vyslovil pred štyrmi a aj pred ôsmimi rokmi, a to, že chcem byť primátorom všetkých
sociálnych
a
vekových
skupín
obyvateľov,
čiže
všetkých
Dubničanov.
Nedá mi však nespomenúť ďalšiu významnú skutočnosť v súvislosti s uplynulými komunálnymi
voľbami. Vďaka vám Dubničanom, voličom, došlo k podstatným zmenám v zložení mestského
zastupiteľstva, čo má mimoriadny význam pre naše mesto. Dôveru občanov získali prevažne
nezávislí kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva a nie nominanti politických strán, ako
to bolo v minulosti. Voliči vystavili červenú kartu väčšine z tých poslancov mestského
zastupiteľstva, ktorí v uplynulom volebnom období sabotovali zasadnutia mestského
zastupiteľstva, hlasovali proti rozpočtu mesta, proti dôležitým projektom, ako napr. rekonštrukcia
základnej školy a materských škôl, rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov, ako aj
záchrana
mládežníckeho
športu
v
meste
a
mnoho
ďalších.
Vážení Dubničania, dovoľte mi úprimne poďakovať v mene svojom, ako aj v mene celého mesta
Dubnica nad Váhom, za vyjadrenie občianskeho postoja vo voľbách na základe zdravého rozumu
v prospech nášho mesta.
Táto pozitívna zmena sa prejavila už na novembrovom ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve,
na ktorom sa nezávislí poslanci vzdali 4-mesačných odstupných odmien pri skončení mandátu,
ktoré uplynulých osem rokov robili nášmu mestu negatívnu reklamu v rámci Slovenska. Svoj
záujem na rozvoji mesta potvrdili súčasne schválením rozpočtu mesta na rok 2015, a tak dnes
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môžem prvýkrát po niekoľkých rokoch konštatovať, že naše mesto nevstúpilo do nového roka v
rozpočtovom provizóriu. Úprimne im za to ďakujem a verím, že v nastolenom trende budeme
pokračovať počas nasledujúcich štyroch rokov.
Koniec roka a osobitne koniec volebného obdobia so sebou prináša aj povinnosť obzrieť sa do
minulosti a zhodnotiť výsledky spoločnej práce. Napriek náročným požiadavkám ľudí na rozvoj
infraštruktúry, zabezpečovanie základných funkcií mesta v oblasti životného prostredia a
humanizácie sídlisk sme aj pri nedostatočných príjmoch od štátu spoločnými silami prekonávali
prekážky. Mesto a spokojnosť jeho obyvateľov sú spojené nádoby a od naplnenia príjmov mesta
závisí uspokojenie potrieb a kvalita služieb poskytovaných jeho obyvateľom.
Teší ma, že objektívnym potvrdením úspešnosti našich zámerov sú nasledovné skutočnosti.
Nezávislý Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy - INEKO vyhodnotil Dubnicu nad Váhom
ako 15. najlepšie hospodáriace a finančne stabilné mesto zo 138 sledovaných miest v rámci
Slovenska v roku 2013. V Trenčianskom kraji sa naše mesto umiestnilo na druhej priečke, na čo
sme patrične hrdí.
Od roku 2007 máme ako jedna z mála samospráv zavedený systém manažérstva kvality ISO
9001:2008, ktorý sme v roku 2014 recertifikačným auditom už tretíkrát úspešne obhájili.
V októbri uplynulého roku bolo mesto úspešne certifikované aj na britský antikorupčný
manažérsky systém BS 10500:2011 ako jedno z prvých troch miest v rámci Slovenska, ktoré sa
môžu pochváliť týmto výsledkom. Súčasne musím poznamenať, že podľa hodnotenia
Transparency International Slovensko sa Dubnica nad Váhom zaradila medzi prvú 25-ku
najtransparentnejších miest v rámci Slovenska a v kraji jej patrí štvrtá priečka.
Za najväčší úspech však považujem skutočnosť, že zo štrukturálnych fondov EÚ sme pre naše
mesto za uplynulých 8 rokov získali takmer 17 miliónov eur, čo predstavuje viac ako pol miliardy
slovenských korún. Tým sme sa zaradili medzi najúspešnejšie mestá v oblasti získavania
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
Musím konštatovať, že v tejto oblasti sme dosiahli obrovský úspech. Som hrdý na to, že naše
mesto za posledných osem rokov získalo rešpekt medzi takmer 2900 mestami a obcami v rámci
Združenia miest a obcí Slovenska a Dubničania sú naň právom pyšní. Záleží mi na tom, aby sme
v nastolenom trende pokračovali a naďalej úspešne zabezpečovali všestranný rozvoj mesta a
starostlivosť o jeho obyvateľov. Naďalej budeme v meste presadzovať transparentné riadenie
financií vo všetkých oblastiach činností samosprávy.
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.
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, z ktorých mozoľov a umu
bolo vybudované naše mesto a celý región.
Vážení Dubničania, dovoľte mi zablahoželať Vám k štátnemu sviatku založenia samostatnej
Slovenskej republiky, ktorého 22. výročie si pripomíname. Buďme hrdí na to, že si môžeme
slobodne už tretie desaťročie budovať svoj vlastný zvrchovaný štát.
Do roku 2015 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,
3

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 2015 mali pevné zdravie, osobné aj rodinné šťastie a
veľa vzájomnej lásky. Úspešný nový rok 2015 želám celému mestu Dubnica nad Váhom.
Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta
29.1.2015

O digitalizácii kina sa hovorí nahlas, projekt bol úspešný
S digitalizáciou kín sa postupne začali zatvárať klasické kamenné kiná. S premietaním
skončilo aj dubnické. Teraz sú snahy obnoviť ho v novej digitálnej podobe.
Obyvatelia nebudú musieť do kina cestovať do iných miest. Po niekoľkoročnej pauze chcú v
mestskom dome kultúry opäť obnoviť jeho prevádzku, tentoraz v modernej digitálnej podobe.
Na digitalizáciu kina chce mesto použiť aj dotáciu z audiovizuálneho fondu. Projekt, ktorý
predložilo, bol úspešný.
V kine v mestskom dome kultúry prestali premietať v roku 2008. Na premietanie filmov totiž
potrebovali novú technológiu 2D a 3D. Záujem o kino však v meste zostal. Potvrdzoval to i počet
divákov počas letného kina, keď filmy premietali v improvizovanom amfiteátri na nádvorí
kaštieľa. Realizácia projektom je prísľubu svetlých zajtrajškov pre dubnických fanúšikov
filmového umenia. (poznámka: s prácami s začalo v závere roka 2015)
5.1.2015

Dubnickú samosprávu bude kontrolovať Katarína Mináriková
Hlavnú kontrolórku schválili dubnickí poslanci na neplánovanom rokovaní v úvode tohto
roka. Urobili tak aj napriek výhradám bývalého hlavného kontrolóra, že posunutie
pôvodného termínu je protizákonné.
Pôvodný termín na voľbu kontrolóra schválilo ešte staré
zastupiteľstvo. Konať sa malo 27. novembra. Novozvolení
poslanci však termín zmenili, voľbu posunuli na 5. januára.
Zároveň predĺžili aj termín na podávanie prihlášok.
Ivan Rózsahegyi, ktorý robil hlavného kontrolóra do 4. januára, pri
novembrovej zmene termínu voľby svojho nástupcu upozornil, že
je protizákonná. Navyše konať sa mala až po skončení jeho
mandátu, čiže 5. januára. Za pravdu mu dalo aj ministerstvo vnútra.
Primátor Jozef Gašparík tvrdil, že zmena termínu je v súlade so
zákonom. „Podľa mňa by bolo nemorálne, keby ho volili na šesť rokov starí poslanci, a nie tí,
ktorým sa bude zodpovedať,“ vysvetlil.
Noví poslanci sa priklonili na stranu primátora a nový termín volieb schválili. Kandidáti, ktorí sa
už prihlásili, zostali vo výbere naďalej.
V pôvodnom termíne sa prihlásilo päť záujemcov o funkciu hlavného kontrolóra. Po predĺžení
termínu pribudli ďalší ôsmi. Kandidáti sa predstavili poslancom na neplánovanom zastupiteľstve
5. januára. Medzi nimi boli aj dvaja bývalí hlavní kontrolóri Milan Dohnanský a Ivan Rózsahegyi.
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O novom kontrolórovi rozhodovalo zastupiteľstvo v tajnej voľbe. Ivan Rózsahegyi získal
z osemnástich hlasov osem a Katarína Mináriková desať, čím ju poslanci potvrdili vo funkcii
hlavnej kontrolórky na šesť rokov. Katarína Mináriková má vysokoškolské vzdelanie a skúsenosti
s prácou vo verejnej správe. Robí tiež hlavnú kontrolórku v Košeci.
Zdroj: MY Trenčianske noviny 2/2015
5.2.2015

Mestské zastupiteľstvo nezriadilo mestskú radu a schválilo dotácie
4. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom sa konalo 5.
februára. Preberalo sa na ňom viacero bodov, verejnosť však najväčšmi zaujímali dva.
Zastupiteľstvo schválilo zrušenie mestskej rady, iniciatívneho, výkonného a kontrolného orgánu
mestského zastupiteľstva a zároveň poradného orgánu primátora. Ako dôvod sa v návrhu na
zrušenie uvádza, že zastupiteľstvo môže, ale nemusí mestskú radu zriadiť.
„Zriadenie mestskej rady je vzhľadom na zloženie mestského zastupiteľstva, kde je nadpolovičná
väčšina poslancov nezávislých, bezpredmetná. Pri zložení rady sa totiž prihliada na zastúpenie
politických strán, hnutí a nezávislých poslancov v pomernom zložení. Je to dohovor viacerých
poslancov zastupiteľstva, nielen poslaneckého klubu za naše mesto,“ povedal k téme viceprimátor
František Mikolášek.
Zaujímavým bodom bolo aj schválenie dotácií. Mestský hokejový klub Dubnica získal dotáciu vo
výške 140 000 €, teda presne rovnakú, akú dostal aj v predošlom roku. Dotácia by mala byť využitá
na spolufinancovanie klubu v roku 2015.
Akadémia Jozefa Jankecha požiadala o dotáciu na všeobecné prospešné služby a celoročnú
činnosť futbalového oddielu v roku 2015 vo výške 50 000 €. Vzhľadom na skutočnosť, že
v schválenom rozpočte na rok 2015 bola na účely všetkých dotácií vyčlenená suma 257 550 €, je
navrhnutá a aj schválená výška dotácie v takej istej výške ako v roku 2014, t. j. 35 000 €.
5.2.2015

Komisie pôsobiace pri mestskom zastupiteľstve
V zmysle § 11 ods. 4 písm. n) a § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom zriadilo na zasadnutí dňa
5.2.2015 ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány 4 komisie:
1. Komisia ekonomická
Predseda: Ing. Robert Rafaj, podpredseda: František Mikolášek
Členovia: Ing. Viliam Sečány – poslanec, Ing. Emil Suchánek – poslanec, Ing. arch. Marián Antal
– poslanec, Mgr. Dana Škultétyová – neposlanec, Mgr. Ladislav Paško – neposlanec
2. Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy
Predseda: Ing. arch. Ľubomír Bútora, podpredseda: Radoslav Žáček
Členovia: Anton Bušík – poslanec, Anton Kvasnica – neposlanec, PhDr. Peter Jakúbek neposlanec
3. Komisia školstva, kultúry a športu
Predseda: Mgr. Peter Wolf, podpredseda: Mgr. Monika Chromiaková
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Členovia: Ing. Jana Rybárová - poslanec, Libuša Stráňavská - poslanec, RNDr. Karol Korintuš –
poslanec, Mgr. Karol Benko – neposlanec
4. Komisia sociálnych vecí
Predseda: Ing. Libor Poruban, podpredseda: Ján Kvasnička
Členovia: Milan Dado – poslanec, MUDr. Dominik Kosorín – poslanec, Bc. Jaroslava Bačová –
neposlanec, Zita Ublaničová – neposlanec, Katarína Fuchs – neposlanec, MUDr. Stanislava
Hofierková – neposlanec, Ing. Václav Števko – neposlanec
7.2.2015

Referendum je neplatné, zúčastnilo sa iba 18,27% Dubničanov
Referendum, ktoré prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vyhlásil na 7.2.2015,
skončilo neúspechom. K urnám na Slovensku prišlo len 21,4% ľudí.
Aj Dubničania vyjadrili svoju mienku a nesúhlas s referendom jeho ignoráciou. Volebnú účasť
a výsledky hlasovania v jednotlivých okrskoch ukazuje tabuľka.
Aktivita Aliancie za rodinu, ktorá svoju činnosť verejne označovala ako „snahu o ochranu
tradičnej rodiny“, skončila drvivým neúspechom. Otvorenie otázky homosexuálny párov a ich
práv polarizovalo spoločnosť a vytvorilo nežiaduce napätie. Odporcovia vytýkali referendu, že sa
týka otázok, ktoré už sú momentálne platné a je zbytočné o nich hlasovať.
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16.2.2015

Politické kluby v Dubnici sú už v menšine
V dubnickom zastupiteľstve je prevažná väčšina nezávislých poslancov. Aj preto boli možno
očakávania, aké kluby vzniknú. V minulom volebnom období boli poslanci rozdelení do
troch klubov. Väčšina z nich bola zradená do klubu Smeru alebo KDH, nezávislí boli
v menšine.
Viac poslancov je nezávislých
Teraz sa pomer síl v mestskom zastupiteľstve zmenil. Za politické strany alebo koalície je sedem
poslancov, ostatní sú nezávislí. Tri poslanecké kluby v zastupiteľstve sú aj teraz, ich zloženie ale
celkom nezodpovedá politickej príslušnosti. V klube kresťanských demokratov je predsedom Ján
Rehák, vo voľbách kandidoval za stranu NOVA. Členmi sú Ivan Rajec a Karol Korintuš, obaja
kandidovali za Koalíciu KDH, SDKÚ-DS, SMER-SD. V klube NOVA - Občianska platforma sú
tiež traja členovia – Ján Kvasnička (NOVA), Peter Wolf a predsedom je Emil Suchánek (obaja sú
nezávislí).
V ich klube sú aj stranícki nominanti
Tretí klub vytvorilo deväť nezávislých a dvaja poslanci za koalíciu KDH, SDKÚ-DS, SMER-SD.
Nazvali ho Poslanecký klub za naše mesto. Predsedom je nezávislý František Mikolášek, členmi
Viliam Sečány, Jana Rybárová, Libor Poruban, Ľubomír Bútora, Monika Chromiaková, Libuša
Stráňavská, Milan Dado, Radoslav Žáček (všetci nezávislí). Vstúpili do neho aj Robert Rafaj
a Anton Bušík, ktorí kandidovali za koalíciu KDH, SDKÚ-DS, SMER-SD. Nezaradení zostali
dvaja poslanci –Marián Antal (nezávislý) a Dominik Kosorín (KDH, SDKÚ-DS, SMER-SD).
Zdroj: My Noviny Stredného Považia 6/2015
1.4.2015

Aj Dubnica podporila podujatie Rozsvieť modrú
Dubničania sa pripojili k celosvetovej kampani na podporu autizmu s názvom Rozsvieť
modrú. Hoci bol za Svetový deň povedomia o autizme vyhlásený len 2. apríl, občania nášho
mesta si budú myšlienku podujatia pripomínať celých šesť dní.
2. apríl bol rezolúciou Organizácie spojených národov prijatý ako
Svetový deň povedomia o autizme. Cieľom oficiálnej kampane
je priblížiť autizmus bežnému človeku, snaha začleniť autistov
medzi seba a vytvoriť im podmienky pre plnohodnotný život.
So spomenutým dňom sa spája podujatie Rozsvieť modrú,
iniciovaná svetovou organizáciu Autism Speaks. Ako prejav
úcty sa 2. apríla významné budovy a stavby po celom svete
rozžiaria na modro, pretože práve modrá je farbou komunikácie.
Mesto Dubnica nad Váhom sa k celosvetovej kampani pripojilo
modrým osvetlením budovy Dubnického kaštieľa v dňoch 1. - 6.
apríla.
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Logo podujatia.

záz. 1.4.2015

Mesto ponúka širokej verejnosti novú prezentačnú miestnosť
Prezentačná miestnosť, uvedená do prevádzky na konci roka 2014, je ideálnym miestom pre
usporadúvanie školení, prednášok, prezentácií či seminárov. Mesto ju na aktivity rôzneho
typu ponúka širokej verejnosti.
Nová miestnosť sa momentálne využíva najmä
na zasadania mestského zastupiteľstva. Práce
na prestavbe bývalej kaviarne (v poslednom
období sa využívala ako priestor na predajné
akcie) začali v septembri 2014, stavebnými
úpravami vznikol na prízemí verejne prístupný
veľkopriestor – prezentačná sála so zázemím
s kapacitou približne pre 120 osôb. 11.11.2014
ju slávnostne otvoril primátor mesta Jozef
Gašparík, Ing. arch. Simona Antalová
a Ľubomír Cmarko.

30.4.2015

Nový prednosta mestského úradu
Novým prednostom dubnického mestského úradu je exprimátor Púchova Marián Michalec.
Primátor Jozef Gašparík sa v posledný aprílový deň rozhodol
urobiť personálnu zmenu vo vedení mesta. Pavla Kubečku, ktorý
bol vo funkcii šesť rokov, vystriedal Marián Michalec.
„Myslím si, že už je veľká zotrvačnosť, každý má klapky.
Potrebujem pohľad zboku, novú krv, aby bol úrad dobre
riadený,“ povedal primátor.
V novom prednostovi vidí prínos. „Pán Michalec bol trinásť
rokov primátorom Púchova. Má skúsenosti, ktoré môžu aj nám
pomôcť, aby sme nevymýšľali niečo nové, ale robili to, čo sa inde
osvedčilo. Dôležité je, aby Dubnica nad Váhom napredovala
ďalej.“
Zdroj: My – Noviny Stredného Považia 18/2015

30.4.2015

Oslavy jubilejného 70. výročia oslobodenia mesta
28. apríla ráno vkročili do Dubnice prví rumunskí vojaci zmiešanej sovietsko-rumunskej
armády, ktorí do večera dokázali vyhnať Nemcov z trosiek závodu za Váh. Toho dňa
8

oslobodili aj Malý a Veľký Kolačín. Nasledujúci deň oslobodili Prejtu a Lieskovec. Od
významnej historickej udalosti uplynulo už 70 rokov.
Oslavy sa niesli v duchu spomienky na boje, miešali sa však aj so stavaním mája. Už tradičným
podujatím sa stal lampiónový sprievod detí z ihriska SPŠ na námestie Alexandra Dubčeka. Tam si
mohli záujemcovia pozrieť nielen zdobenie májky folklórnymi súbormi, ale aj výstavku starých
zbraní. Kto chcel, mohol si zastrieľať zo vzduchovky.
Po koncerte DH Dubničanka položili predstavitelia mesta veniec k pamätníku oslobodenia.
Bodkou za pripomienkou historickej udalosti bol ohňostroj.
V rovnaký deň stavali máj aj v obci Prejta, kde sa zaobišli bez modernej techniky a hrubý kmeň
zdvihli tradičným spôsobom.

Tradičné stavanie mája v Prejte.

Aj deti si mohli vystreliť zo vzduchovky.

5.5.2015

Dubnickí poslanci zrušili redakčnú radu
Mestské zastupiteľstvo chce, aby mestské noviny boli apolitické, bez možnosti zasahovania
politických strán či poslancov. Preto sa rozhodli zrušiť redakčnú radu.
Redakčná rada posudzovala články v novinách štyri roky. Medzi jej piatimi členmi boli traja
zástupcovia politických klubov v mestskom zastupiteľstve. O vytvorení rady rozhodlo vtedajšie
zastupiteľstvo v roku 2011, rovnako aj o zásadách, ktorými sa mala riadiť. Primátor síce vtedy
uznesenia nepodpísal, ale poslanci z klubov Smer a KDH jeho veto prelomili. Redakčná rada
schvaľovala obsah čísel, až po jej odsúhlasení mohli ísť noviny do tlače.
Tento postup sa však teraz zmení. Viceprimátor František Mikolášek predložil zastupiteľstvu
návrh na zrušenie redakčnej rady a zásad jej činnosti. Dôvody, prečo prišiel tento návrh, vysvetlil
zastupiteľstvu predseda redakčnej rady Juraj Džima. Medzi nimi, okrem iného, spomenul aj protest
okresného prokurátora, v ktorom namietal, že redakčná rada nemôže rozhodovať o obsahu
tlačovín vydávaných mestom. Podľa prokurátora nemá na to zákonné zmocnenie a rozhodovanie
je zverené do právomoci primátora.
Návrh na zrušenie podporili v diskusii poslanec Róbert Rafaj. „Primátor zodpovedá za vydávanie
novín a bude rozhodovať. Ak pochybí, bude niesť právnu zodpovednosť,“ skonštatoval.
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Poslanci svoj názor na existenciu redakčnej rady v súčasnom zložení vyjadrili v hlasovaní.
Šestnástimi súhlasnými hlasmi jej zrušenie schválili. Kladné stanovisko dali aj pri rušení zásad,
ktorými sa rada riadila.
Zdroj: MY Trenčianske noviny 18/2015
16.5.2015

Dubnica mala svoj stánok na Region Tour Expo 2015
15. a 16. mája využili Dubničania zaujímavú možnosť prezentovať historické pamiatky
a zaujímavosti mesta na výstave regionálneho turistického ruchu v Trenčíne.
O stánok sa starali pracovníci Dubnického múzea a oddelenia kultúry a knižnice, ktorí
návštevníkom výstavy poskytovali rozmanité informácie o meste a rozdávali propagačné
materiály. Záujemcovia si mohli zakúpiť publikácie či darčekové predmety venované mestu.
Dubnica nad Váhom patrila medzi malú skupinku miest, ktorá sa rozhodla pre takúto formu
prezentácie, výstave dominovali turistické regióny, združenia a výrobné podniky. Náš stánok patril
celkom objektívne medzi tie
pútavejšie, výraznú pozornosť
návštevníkov
priťahovali
aj
kostýmy pracovníkov, či už išlo
o kroje alebo šľachtický odev.
o regionálnom
V informovanosti
turistickom ruchu ostávajú stále
výrazné medzery, dôkazom čoho
boli napríklad prekvapené reakcie
mnohých Trenčanov. Hoci to k nám
majú „na skok“, viacerí netušili, že
v Dubnici nad Váhom stojí kaštieľ.
Iní zase nemali informácie o jeho
rekonštrukcii a aktuálnom využití
Naše mesto v Trenčíne reprezentoval aj šľachtický pár.
na muzeálne účely.

19.5.2015

Pre diskusiu na sociálnej sieti prišiel o funkcie
Dubnickí poslanci odvolali v máji Jána Kvasničku z funkcie podpredsedu komisie sociálnych
vecí a z dozornej rady spoločnosti Stredné Považie.
Mestské zastupiteľstvo sa na neplánovanom zasadnutí v máji zaoberalo aj diskusiou medzi
poslancom Jánom Kvasničkom a členmi Champion Clubu. Horúcou témou bola workoutová
aréna. Spúšťadlom bola debata na sociálnej sieti medzi členom klubu „Mircom“ Dolinajom
a Kvasničkom. Postupne sa do nej zapojili aj ďalší Dubničania. Zareagovali na ňu aj poslanci.
Viceprimátor František Mikolášek im predložil návrh na odvolanie Kvasničku z funkcií, do
ktorých ho zastupiteľstvo zvolilo vo februári. „K návrhu sme dospeli trocha po sklamaní sa
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z jedného poslanca, ktorý nevhodne vystupoval na sociálnych sieťach. Rozhodli sme sa, že pán Ján
Kvasnička by mal niesť zodpovednosť za svoju komunikáciu,“ vysvetlil predkladateľ.
„Osobne si myslím, že komunikácia z mojej strany bola nešťastná, aj keď súkromná a protiprávne
zverejnená. Ak mestské zastupiteľstvo prijme stanovisko, že by som nemal byť členom, prijmem to
s pokorou a poučením do budúcnosti,“ povedal Ján Kvasnička pred hlasovaním o odvolaní.
Vo februári bol zvolený za podpredsedu komisie sociálnych vecí pri mestskom zastupiteľstve
a člena dozornej rady spoločnosti Stredné Považie. Po troch mesiacoch o obe funkcie prišiel. Jeho
kolegovia sa s Mikoláškovým návrhom stotožnili a odvolali ho. Členstvo v komisii sociálnych
vecí mu však ponechali naďalej.
Vo funkcii podpredsedu komisie sociálnych vecí ho nahradil Dominik Kosorín, v dozornej rade
spoločnosti Stredné Považie Monika Chromiaková.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 21/2015
27.5.2015

Primátor vyvrátil fámy o predaji polikliniky
V mesiaci máj sa medzi občanmi šírila správa, podľa ktorej plánujú predstavitelia mesta
predať Mestskú polikliniku do súkromných rúk. Rovnako sa začali ozývať hlasy lekárov
o petícií za zachovanie polikliniky v majetku mesta. Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík
podobné informácie označil za nepravdivé, falošné a na margo situácie sa vyjadril
v regionálnych novinách MY aj v Dubnických novinách.
„Keď som v roku 2006 skladal sľub primátora, vyjadril som sa, že pokiaľ ja budem primátorom
Dubnice nad Váhom, mestských majetok sa nebude rozpredávať. To platí aj v prípade mestskej
polikliniky, Odmietame akúkoľvek privatizáciu tejto inštitúcie. Mne osobne na úrad nikto žiadnu
petíciu nedoručil. Dozvedel som sa o nej až od novinárov, ktorí mi telefonovali. Pravdou je, že
nedávno mestské zastupiteľstvo schválilo odvolanie riaditeľky polikliniky, a to na základe
zistených nedostatkov, ktoré túto inštitúciu trápili. Hlavná kontrolórka v súčasnosti vykonáva
kontrolu. Po ukončení kontroly a predložení jej výsledkov budeme vedieť viac. Podľa toho bude
mesto postupovať ďalej a prijme adekvátne opatrenia. Mestskú polikliniku však meste nebude
predávať,“ povedal primátor Ing. Jozef Gašparík pre májové vydanie Dubnických novín.
7.6.2015

Primátor oceňoval pri príležitosti 55. výročia získania štatútu mesta
Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 7.6. odovzdal primátor mesta Ing. Jozef Gašparík
ocenenia osobnostiam a kolektívom.
Cenu primátora – jednotlivec – dostali: Mária Bagínová, Jaroslav Beneš, Jaroslav Buliš, MUDr.
Stanislava Hofierková, Anna Kopecká, Emil Polčák, Jaroslav Puček, Ing. Vincent Rajtar, Ján Riso,
Mgr, Mária Stráňavská, Anna Zuzulová.
Cenu primátora – kolektív - získali: Denné centrum č. 1, Klub filatelistov 53 – 04 Dubnica nad
Váhom, Špeciálna základná škola Dubnica nad Váhom, Športový klub šachu.
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10.6.2015

Vyhodnotenie Envirojari: odmena pre deti za aktivity v oblasti
ochrany životného prostredia
Envirojar je obdobie, začínajúce Dňom zeme (22.4.) a končiace Dňom životného prostredia
(5.6.). Deti zo základných škôl sa v tomto čase zúčastňovali na aktivitách, vedúcich k ochrane
životného prostredia. Vyhodnotenie ich činnosti sa uskutočnilo 10. júna na Námestí Matice
slovenskej.
O program sa starali pracovníci Envi pack-u, ktorí deti sprevádzali sériou hier a úloh. Okrem
„človeče, nehnevaj sa“ v ľudskej veľkosti či puzzle si mohli žiaci overiť svoje vedomosti z oblasti
recyklácie odpadu a jeho opätovného využitia. Keďže aktivitám sa mohol venovať len istý počet
detí naraz, ostatné triedy zatiaľ odpovedali moderátorovi na často celkom náročné otázky
o životnom prostredí, o prírode a jej ochrane. Za odpoveď ich čakala odmena v podobe darčeku
od mesta a sladkosti. Pracovníčky mestského úradu rozdávali okoloidúcim Dubničanom vrecká na
psie výkaly a propagačné materiály z enviromentálnej oblasti.
Druhou časťou podujatia bolo
oficiálne odmeňovanie škôl za
aktivity v rámci Envirojari.
Ocenené boli všetky dubnické
základné školy vrátane špeciálnej ZŠ.
Žiaci zberali odpadky, prispievali do
zberu papiera, venovali sa osvetovým
aktivitám, ale navštívili aj zberný
dvor či vyrábali predmety tolerantné
k prírode (prírodný balzam na pery,
„šumivky“ do kúpeľa alebo soľ do
kúpeľa). Priamo na podujatí ich za to
odmenil diplomom a stoeurovým
poukazom primátor mesta Dubnica
Človeče, nehnevaj sa a asistentka z Envipacku.
nad Váhom.

7.7.2015

Nové vozidlo Technických služieb
Technické služby získali nové vozidlo na čistenie mestských komunikácií a chodníkov.
Mesto je najmä na jar potrebné vyčistiť od posypového materiálu po zime, v rámci bežnej údržby
ho však treba čistiť počas celého roka. Na tento účel bude slúžiť nový nákladný trojstranný
valník. Nové auto prevzal primátor mesta Ing. Jozef Gašparík s riaditeľom Technických služieb
mesta Ing. Stanislavom Štěrbom.
„Táto investícia nám pomôže obnoviť a skvalitniť strojový park TSM Dubnica nad Váhom a
hlavne zlepšiť služby a zvýšiť kvalitu prostredia v našom meste," povedal riaditeľ TSM na margo
kúpy.
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1.8.2015

Nulté tarifné pásmo platí aj v našom meste
Dubničania môžu na krátke vzdialenosti v rámci mesta cestovať od 1.8.2015 autobusmi SAD
Trenčín lacnejšie. Dôvodom je zavedenie tzv. nultého tarifného pásma. Cena sa znižuje
o 33% oproti doteraz platnému 1. tarifnému pásmu.
Novinkou vyšiel prepravca v ústrety obyvateľom obcí, v ktorých nepremáva mestská hromadná
doprava. V nultom tarifnom pásme, teda v pásme od 0 do 2 km, zaplatí cestujúci za obyčajný
jednosmerný lístok 0,4 €. Pri zľavnenom cestovnom v hotovosti 0,30 €, s dopravnou kartou 0, 23
€ a s krajskou kartou multiCARD klesne cestovné na 0,19 €.
18.8.2015

Modernizácia varovného systému
V roku 2015 sa uskutočnila modernizácia varovného a vyrozumievacieho systému SR. Jeho
hlavným účelom je varovať obyvateľstvo pred potenciálnym vznikom mimoriadnej udalosti
v našom meste.
Preskúšanie autonómneho systému varovania sa bude uskutočňovať vždy každý druhý kalendárny
piatok v mesiaci o 12.00 hod v dvojminútovom stálom tóne. Nové sirény sú umiestnené na budove
mestského domu kultúry, na bytovom dome Pod hájom 954 a na budove špecializovaného
zariadenia pre seniorov v mestskej časti Prejta.
18.8.20115

Novovysadený kruhový záhon v parku J. B. Magina
V máji tohto roka bola realizovaná výsadba kruhového záhonu v parku J. B. Magina.
Kruhový záhon vznikol v minulosti po obnove a oprave chodníkov v parku.
Po niekoľkých neúspešných výsadbách letničiek a ruží navrhol realizátor výsadby použiť vyšší
rastlinný materiál v podobe vždy zeleného buxusu (krušpán) v počte 50 kusov a kombinovať ho
s letničkami. V tomto roku je to ružová begónia v počte 250 ks. Kruh bol zmenšený o obrubu
vyplnenú bielym kameňom. Keď bol v minulosti vysadený samotný letničkový záhon, ľudia ho
často prehliadali, šliapali po ňom, vyskytli sa aj stopy po bicykloch. Ružový záhon sčasti podľahol
vykradnutiu a sčasti premrzol. Výsadbu nového záhonu prevádzkovala odborná záhradnícka
spoločnosť ETMART s.r.o. Nová Dubnica v rámci celoplošných úprav záhonov v parku.
Zdroj: Dubnické noviny 4/2015
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6.8.2015

Rekonštrukcia kaštieľa dostala stop
V prvej polovici roka mesto potvrdilo, že uspelo pri žiadosti o peniaze z eurofondov na
rekonštrukcie časti dubnického kaštieľa. K tej však napokon pre problém s verejným
obstarávaním v roku 2015 nedôjde.
Za 2,5 milióna eur malo byť obnovené nádvorie, priestor pre knižnicu a dve veľké reprezentačné
miestnosti. Súčasťou projektu bolo aj stavebné zabezpečenie kaplnky a priestoru okolo nej. Od
rekonštrukcie sa očakával nárast záujmu návštevníkov o priestory kaštieľa.
Dôvodom neuskutočnenia obnovy bol fakt, že sa mestu termíny víťaza súťaže nezdali reálne. Do
súťaže sa prihlásili tri spoločnosti. Víťazná firma ale podľa primátora Dubnice nad Váhom Jozefa
Gašparíka ponúkla na obnovu nereálne krátky termín.
„Za 137 dní nemôžu urobiť všetky mokré procesy. Dali sme objektívnu námietku, druhý v poradí
mal v pláne urobiť práce za 224 dní. Počítali sme, že je to zhruba osem mesiacov,“ uviedol pre
MY Trenčianske noviny Gašparík.
Vyradená firma sa proti rozhodnutiu mesta odvolala, na konečný verdikt sa však muselo čakať.
„Urobiť sa to nedalo, pre mesto by to znamenalo hrozbu, že koncom roka bude vracať 2,5
milióna,“ dodal Gašparík. Peniaze na opravu kaštieľa teda „padli“ a Dubničania budú musieť na
pokračovanie rekonštrukcie významnej pamiatky naďalej čakať.
8.10.2015

Naše mesto získalo hlavnú cenu za efektivitu zbernej siete
Dubnica je už dlhšiu dobu známa svojím nadštandardným prístupom k triedeniu odpadov.
8. októbra získala na konferencii Samospráva a triedený zber významné ocenenie.
Konferencia sa uskutočnila v hoteli Residence na
Donovaloch, išlo už o šiesty ročník podujatia pod záštitou
spoločnosti ENVI-PAK. Hlavnou témou tohtoročnej
edície bol aktuálny stav implementácie nového zákona č.
79/2015 o odpadoch, zhrnutie legislatívneho procesu
a popis zmien z pohľadu samosprávy, ktoré nastali
v zákone pri schvaľovaní v Národnej rade Slovenskej
republiky, riešenie otázky nečistôt v triedenom zbere,
čierne skládky a mnoho iného.
Každý rok je súčasťou konferencie aj slávnostné
odovzdávanie cien najúspešnejším mestám a obciam
v triedení odpadov a ochrane životného prostredia. Naše
mesto získalo hlavnú cenu v súťaži Samospráva
s najvyššou efektivitou zbernej siete nad 5000
obyvateľov.
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Cenu prevzal primátor Jozef Gašparík.

21.10.2015

O grottu sa treba starať
Správu dubnickej grotty má na starosti Dubnické múzeum. V roku 2015 boli v rozpočte
múzea pripravené financie vo výške 1500 € na údržbu dreveného mostíka vedúceho
k prvému poschodiu vežičky a tiež aj kovových častí zábradlia okolo vyhliadkovej veže
a mreží, zabezpečujúcich objekt.
Drevený mostík bol zbavený starého náteru, najviac namáhané miesta prebrúsené a vytmelené.
Celá drevená konštrukcia bola ošetrená fungicídnym prípravkom a trikrát natretá olejovým
náterom. Poškodené časti kovovej konštrukcie zábradlia okolo vežičky boli odstránené
a nahradené novými. Zábradlie dostalo tiež nový náter so zodpovedajúcou patinou. Súčasťou
údržby kovových častí bolo očistenie a naolejovanie pántov na mrežiach a dverách. Všetka
starostlivosť a údržba prebieha pod dohľadom krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, nakoľko
je nutné dodržiavať stanovené postupy. V budúcnosti čaká grottu údržba zameraná na strechu,
kontrolu a prípadne nutná oprava a škárovanie kamenného muriva na častiach, kde bude zistený
úbytok vplyvom poveternostných podmienok.
Zdroj: Dubnické noviny 6/2015
21.10.2015

Reštaurovanie praniera
V záujme ochrany kultúrneho dedičstva mesto podalo v januári 2015 žiadosť o poskytnutie
dotácie na obnovu kultúrnej pamiatky Pranier v Dubnici nad Váhom, evidovanej v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Ako prebiehala samotná rekonštrukcia?
Pranier z 18. storočia sa nachádza v parčíku pred Dubnickým
kaštieľom na Námestí sv. Jakuba. Na základe zaslanej
žiadosti mesto Dubnica nad Váhom získalo na reštaurovanie
pamiatky dotáciu z grantového programu MK SR vo výške
2500 €, čo je 95% z celkového objemu prostriedkov
potrebných na jej obnovu. Zvyšnú časť požadovanej sumy
bude mesto financovať z vlastných zdrojov. Pieskovcový
pranier s kovanými časťami je zanesený usadeným
depozitom, porastom machu a plesní. Kamenná hmota
praniera je značne narušená zvetrávaním pieskovca
a v neskoršej dobe doplnená nevhodnými doplnkami.
Niektoré kované časti sa nezachovali a budú doplnené.
Reštaurátorské práce realizuje akademický sochár Juraj
Krajčo. Práce začali už koncom augusta 2015, pričom
v rámci prvej etapy bol pranier očistený od nánosov
a napetrifikovaný špeciálnym ochranným prípravkom za
účelom spevnenia kamenných častí. Nasleduje tmelenie
kameňa, zrekonštruovanie a doplnenie chýbajúcich Vynovený pranier, medzi Dubničanmi
známy ako stĺp hanby.
kovových častí a záverečná hydrofóbna úprava.
Zdroj: Dubnické noviny 6/2015
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21.10.2015

Nový šat kruhového objazdu
Okružná križovatka na ulici Obrancov mieru dostane nový šat. Výsadba vnútorného
prstencu vyhovie dlhoročným podnetom občanov. S realizáciou sa začalo v apríli tohto roku.
Z projekčných návrhov v troch variantoch bol vybratý ten, ktorý spĺňal podmienky dlhodobého
pohľadového efektu a nízkonákladovej údržby. Po náročnejších prípravných terénnych prácach
bude do záhonu vysadená monokultúra ovsíkovca stálozeleného, doplnená o jarný kvitnúci efekt
cibuľnatých rastlín (tulipány skoré, poloskoré, neskoré a cesnak obrovský v bielych a fialových
farebných odtieňoch. Jednotlivé druhy a ich kultivary boli navrhnuté tak, aby kvitnutím pokryli
obdobie približne od druhej polovice marca, kedy začnú kvitnúť ako prvé skoré tulipány, tak až
do júna, kedy ako posledné budú dokvitať cesnaky. V letnom období nadviaže na kvitnutie
cibuľnatých rastlín ovsíkovec, ktorý svojimi kvetmi vyplní priestor počas leta.
V návrhoch bolo potrebné myslieť na rozhľady vodičov a existujúci odvodňovací systém. Celkovo
sa do prstenca vysadí 5946 kusov sadeníc. Na výsledný farebný efekt bude potrebné vyčkať do
doby, kým rastliny riadne a dobre zakorenia.
27.10.2015

Protipovodňový balík pre Dubničanov
Dubnickí dobrovoľní hasiči prevzali 27. novembra na Námestí slobody v Púchove nový
protipovodňový balík prvej pomoci.
Zariadenie patrí do projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý je financovaný
z prostriedkov EÚ. Protipovodňové prívesy vďaka nemu získalo 621 miest a obcí.
Dubničanom ten ich predal minister vnútra Robert Kaliňák. Prívesný vozík obsahuje elektrické,
kalové a plávajúce ponorné čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie,
protipovodňové zábrany a rôzne technické pomôcky.
1.12.2015

Vianočná výzdoba zostala podobná minulým rokom
V mnohých mestách sa vianočná výzdoba každoročne výrazne obmieňa. Dubničania stavili
na tradičný veľký veniec, stromček či novinku v podobne veľkého stojanu s imelom. Veľký
veniec sa dočkal nového šatu.
„Kompletne sme obnovili staršie svetelné rámy umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia, na
ktorých sa nám už podpísal zub času, a zakúpili sme nové svetelné reťaze na vianočný stromček
na Námestí Matice slovenskej,“ povedala Ing. Dana Mutalová z mestského úradu. Nákup nových
vianočných svetelných motívov na rok 2015 nebol schválený z dôvodu, že na námestí Matice
slovenskej ešte stále prebiehajú stavebné práce, a preto prednosť v rozpočte mesta dostali
dôležitejšie akcie. Výraznejšia investícia do výzdoby by mohla prísť v roku 2016, kedy by už mal
byť vzhľad námestia ukončený.
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Stromček je každoročne vyberaný spomedzi žiadostí občanov o výrub. Tento rok bok za
najvhodnejší vytypovaný smrek pichľavý, ktorý mestu darovala rodina Molnárová z Bottovej
ulice.
Zdroj: Dubnické noviny 8/2015
4.12.2016

Mikuláš v parku a aj na sídlisku Za traťou
Deti, ktoré netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša, si prišli na svoje. Bradatý dedko
v červenom kabáte rozdával darčeky v parku aj na sídlisku Za traťou.

Vľavo Mikuláš na grotte, veľké podujatie moderovala Miriam
Martináková. Vpravo Mikuláš s deťmi v reštaurácii Šangaj.

Kultúra
9.1.2015

Mária Demitrová predstavila žiakom Príbehy z Trdelníkova
Tretí literárny počin dubnickej autorky priniesol po dvoch zbierkach básní knižku
rozprávok pre deti. 9. januára ju Mária predstavila pred žiakmi školy, ktorá nesie meno jej
tragicky zosnulého manžela.
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Hoci škola nesie neformálny prívlastok „športová“, jej
vedenie a učitelia dobre vedia, aká dôležitá je aj práca
s písaným textom. Literatúra sa však môže stať pútavejšou,
keď deti spoznajú jej autora, keď sa číta nahlas, keď slová
ožijú.
Mária Demitrová predstavila knihu o štyroch nerozlučných
kamarátoch, ktorí sa vydávajú na cestu za pokladmi
a dobrodružstvami.
„Písanie ma teraz veľmi baví, ale najmä ma bavia deti. Deti
sú večnou inšpiráciou, bez nich by sme my dospelí ľudia boli
veľmi nudní,“ povedala v rozhovore pre MY Noviny
Stredného Považia Mária Demitrová.
Ak sa bude deťom kniha páčiť, môžu sa tešiť na jej
plánované pokračovanie. Druhý rozprávkový príbeh
sa odohrá v mestečku, ktoré susedí práve s Trdelníkovom.
31.1.2015

Repríza Zborovne – hlásime vypredané
V posledný januárový deň odohralo dubnické divadlo reprízu predstavenia zborovňa. Po
vypredanej sále v Opatovej nad Váhom sa im podarilo predať všetky lístky aj na domácej
pôde. Samotní divadelníci hovorili o fantastických divákoch, ťažko opísateľných emóciách
a menšom strese ako pri minuloročnej premiére.
Hra Jaromíra Břehového s názvom
Zborovňa
nie
je
neznámym
dramatickým kúskom, predstavenie
inscenovalo viacero populárnych
divadelných súborov. Pôvodná česká
komédia sa zaoberá problematikou
učňovskej mládeže a rieši ju
prostredníctvom zboru učiteľov.
Dubnickí divadelníci sa vybrali
cestou vtipu a pozitívnej energie. Po
veselohre Ženský zákon ponúkli
opäť humor a uvoľnenie.
Momentka z predstavenia Dubnického divadla.

1.1.2015

Už rok funguje v meste internetová televízia
1. januára oslávila prvé výročie spustenia vysielania dubnická internetová televízia
DUBNICKÁ.TV. Tím stredoškolákov a vysokoškolákov z Dubnice a okolia pravidelne
pripravuje audiovizuálne príspevky z diania v našom meste. Aj po roku sú stále tu, aby
zaplátali dieru po chýbajúcom médiu podobného formátu v našich končinách.
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Projekt, spolufinancovaný z európskeho grantového programu Mládež v akcii, má podľa jeho
členov za úlohu prinášať chýbajúce objektívne spravodajstvo. Televízia sa rovnako pokúša
docieliť, aby kompetentné osoby v samosprávach počúvali názory mladých ľudí.
Najväčšiu sledovanosť v roku 2014 si DUBNICKA.TV zabezpečila vysielaním krátkych videí,
prostredníctvom ktorých sa Dubničanom postupne predstavili štyria kandidáti na post primátora
mesta. Najväčšiu porciu obsahov tvoria reportáže z kultúrnych a športových podujatí.
7.2.2015

1. ročník Dubnického plesu
Dubnický ples má za sebou svoj úvodný ročník. 7. februára sa v Dome kultúry v Dubnici nad
Váhom možno začala nová plesová tradícia. Za realizáciou podujatia stojí skupina poslancov
mestského zastupiteľstva.
„Myslím si, že na prvý ročník to nie je zlé, ľudia sa bavia. Vlastne to zatiaľ vyzerá veľmi dobre,“
povedal počas podujatia pre dubnickú internetovú televíziu viceprimátor mesta a jeden
z organizátorov Ing. František Mikolášek. Vstupné na ples bolo 30 €, do sály zavítalo 110 hostí.
Účastníci si pochvaľovali široký hudobný záber zlínskej kapely Cindy Rock, zatancovať si mohli
na dychovku, ale aj rockové skladby. Hlavnou hviezdou podujatia bol dubnický spevák Andrew
May (Andrej Mutňanský), ktorý spolu so svojou kapelou predviedli pop-rockový repertoár. „Za
kapelu môžem povedať, že vystúpenie sme si užili. Ľudia nám odovzdávali energiu naspäť,“
vyjadril sa Andrej Mutňanský.

Dubnická kinosála sa na jeden večer zmenila na tanečný parket.
Vľavo spevák Andrew May s poslancom MsZ Jánom Kvasničkom.
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30.1.2015

Ples dubnického gymnázia sa konal už po 41. raz
Jedným z početných plesov a rodičovských zábav, organizovaných dubnickými základnými
a strednými školami, bol aj tradičný ples dubnického gymnázia. 30. 1. sa v Dome kultúry
v Ilave začala už piata dekáda jeho existencie.
„Myslím, že ide o jeden z najprestížnejších plesov široko-ďaleko, čo vidno už aj podľa účastníkov,
klientely, ktorá tu je, podľa baru a skvelých a pekných moderátoriek,“ povedala na margo
podujatia jeho organizátorka a riaditeľka gymnázia Mgr. Adriana Vančová.
Ples bol opäť vypredaný, plná sála sa bavila nielen pri rozmanitom hudobnom výbere v podaní
kapely Jada, ale aj pri vystúpení žiakov – gymnazistov. V speváckom vystúpení účinkovala Jana
Viktória Kováčiková a Samuel Teicher, na klavíri ich sprevádzala Lenka Klimčíková.
Zaujímavým rozptýlením bola bubenícka šou súboru Campana Batucada.

Spevácke číslo Jany Viktórie Kováčikovej a Samuela Teichera.

14.2.2015

Fašiangy opäť pritiahli množstvo ľudí
Medzi hlavné lákadlá tohtoročných Fašiangov patrila domáca zabíjačka, ochutnávky klobás
a slaniny, nakladaných uhoriek či domácej pálenky. Okrem nej hrialo účastníkov už takmer
jarné slnko.
Fašiangy sa niesli v obdobnom duchu ako v rokoch minulých. Účastníci si mohli pozrieť domácu
zabíjačku od začiatku až po koniec, teda od zabitia prasaťa až po jeho spracovanie na výrobky.
Okrem zabíjačkových špecialít si mohli kúpiť aj tradičnú fašiangovú pochúťku – šišky.
Takmer každý návštevník sa zapojil do ochutnávania špecialít, ktoré mohli priniesť mäsiari
(slanina, klobása) a verejnosť (nakladané uhorky, kyslá kapusta, domáca pálenka).
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Samozrejmosťou bol aj kultúrny program, o ktorý sa postaral hudobná skupina Krško Band,
spevácka skupina Studnica, Country club JDS a hudobná skupina ORIN. Moderátorka Miriam
Martináková mala pre divákov pripravených niekoľko súťaží.
Od rána sa túlal ulicami mesta sprievod masiek, zložený z členov FS Mladosť, ktorý napokon
zavítal aj na Humno.
Vyhodnotenie súťaží:
Fašiangová klobáska ( 235 hlasujúcich)
1. miesto: Urbánek, Trenčín (121 hlasov), 2. miesto: Falco, s.r.o., Trenčín, 3. miesto: Jaroslav
Košík
Fašiangová slaninka ( ( 233 hlasujúcich)
1. miesto: Urbánek, Trenčín ( 66 hlasov), 2. miesto: Urbánek, Trenčín, 3. miesto: Krásno
Kyslá kapusta ( 131 hlasujúcich, 7 súťažiacich)
1. miesto: pani Koníčková ( 56 hlasov) , 2. miesto: pani Pučeková, 3. miesto: pani Paliatková
Zavárané kyslé uhorky (150 hlasujúcich, 11 súťažiacich)
1. miesto: pani Koníčková ( 44 hlasov), 2. miesto: pani Letková, 3. miesto: pán Červienka
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8.3.2015

Franta Uher spieval ženám
Mesto si už tradične uctilo na začiatku marca ženy
hudobným programom. Tento rok im spríjemnil oslavy
rozprávač a spevák Franta Uher.
Uher začal v roku 1985 účinkovať s kapelou Moravanka.
Sám s vlastným programom vystupuje od roku 1990.
Známy je udržiavaním kontaktu s publikom počas celého
predstavenia. Dokáže imitovať známe postavy či rozmanité
osobnosti.
8.3. predviedol svoje vystúpenie aj ženám vo veľkej sále
MsDK v Dubnici nad Váhom. Vstupné bolo ako darček
ženám k MDŽ zdarma.
Vystúpenie Frantu Uhera v MsDK.

9.3.2015

Nedožitých 80 rokov a vesmír Jozefa Kurjaka
Významný dubnický maliar Jozef Kurjak by 8. marca oslávil okrúhlych osemdesiat rokov.
O deň neskôr si jeho osobnosť a dielo pripomenuli umelcovi blízki, priatelia a široká
verejnosť.
„Moje práce chcú obsiahnuť dimenzie pocitov dnešného človeka. Vesmír ako nekonečnosť
a súčasne ako priestor pre ľudské výskumy, svet ako tajomstvo, ale aj ako vedecky definovaný
predmet skúmania prírodných vied. Svet človeka ako moment nekonečnosti a nekonečnosť
v momente. No nájdete tu aj človeka.“ Aj takto definoval Jozef Kurjak svoju tvorbu, hoci ide iba
o fragment celého textu.
Maliar, grafik a predstaviteľ dubnickej monumentálnej tvorby sa narodil do rodiny známeho
dubnického pekára Konštantína Kurjaka a jeho manželky Márie. So ženou Gizelou mali tri dcéry.
Založil Výtvarnú Dubnicu, vystavoval prevažne na Slovensku, no jeho obrazy sa vyskytovali
v galériách či súkromných zbierkach po mnohých krajinách sveta. Zomrel 19. decembra 2009.
Len zopár fragmentov bohatej tvorby veľkého obdivovateľa vesmíru si môžu záujemcovia pozrieť
v rámci výstavy v priestoroch Mestského domu kultúry od 9. do 31. marca. Vernisáže sa zúčastnila
umelcova rodina i mnoho z jeho priateľov. V programe vystúpila speváčka Božana, rodinu
príhovorom zastúpila najmladšie dcéra Mária. Za kamarátov zaspomínal Vlado Koštiaľ Dubnický,
ako posledný pripomenul zosnulého maliara primátor Ing. Jozef Gašparík.
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V programe vystúpila Božana, speváčka a kamarátka Jozefa Kurjaka.

Ukážka z diela

15.3.2015

Fallgrap ovládol udeľovanie cien Radio Head Awards
Projekt Fallgrapp Dubničana Juraja Líšku premenil štyri zo siedmich nominácií na ceny
v tohtoročnej edícií prestížneho podujatia Radio Head Awards. Konkurenciu zdolal v
kategórií o najlepší album, singel, debut a najlepšiu elektronickú hudbu.
Ocenenia vznikli ako opozícia k anketám populárnej hudby
ako Slávik či Aurel a sú mierkou vkusu poslucháčov, ktorí
rozhodujú o výsledkoch. Organizuje ich totiž verejnoprávne
Rádio_FM s cieľom podporiť slovenskú alternatívnu scénu.
Zameriavajú sa na hudbu mimo stredného prúdu, o projekte sa
neformálne hovorí ako o oceneniach za dobrú hudbu.
Juraj Líška na úspech nečakal dlho. Svoj projekt postavil len
pred troma rokmi, v lete si zahral na Pohode a teraz ovládol
Radio Head Awards. Debutový album rieka nahral sám,
s výnimkou sláčikovej sekcie. Na mnohých skladbách sa
spevom podieľala Nora Ibsenová.
Víťaza ocenil aj šéfdramaturg Rádia_FM Maroš Hečko:
„Fallgrapp priniesol nový postoj k hudbe, je fúziou žánrov a
pozoruhodný je aj tým, že so slovenčinou pracuje v
neošúchaných básnických obrazoch.“
Cenu kritiky získala Moruša Biela Jany Kirschner, za prínos
slovenskej hudbe bol ocenený Marián Varga. Mimoriadnu
cenu, udelenú Slovenským ochranným zväzom autorským,
získal Andrej Šeban.
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Juraj Líška na odovzdávaní cien.
Foto: Jozef Jakubčo (SME)

28.3.2015

Veľká noc ide!
Oddelenie kultúry už tradične pripravilo najmä pre deti podujatie Veľká noc ide. K obavám
však nútilo počasie a predpoveď sa nezdala organizátorom naklonená. 28. marca napokon
nepršalo a všetko mohlo prebehnúť podľa plánov.
Pred javiskom ABC sa už od deviatej zhromažďovali
zvedavci. Náladu za zamračeného rána si mohli zlepšiť
domácky pečenými zákuskami, ktoré predávali
dubnické divadelníčky, alebo si mohli kúpiť krásne
zdobené veľkonočné vajíčka. Najväčším lákadlom pre
deti boli zvieratá. V klietkach mohli nájsť králiky,
sliepky či holuby, v dvoch búdkach zase kozy a ovce.
Ako inak, aj s mláďatami. Práve mláďatá sú pre nás
totiž odjakživa symbolom jarných sviatkov.
Program otvorilo Divadlo z domčeka s Jankom
Hraškom, následne sa na pódiu vystriedali DFS
Púchovček, DFS Prvosienka, DFS Biela voda, ĽH
Lachovčák a Ssk Studnica.

Divadlo z domčeka a ich Janko Hraško.

Pre deti bolo pripravených mnoho sprievodných podujatí.

15.4.2015

Laureátom Festivalu Aničky Jurkovičovej sa stalo Dubnické divadlo
V dňoch 12. -15. apríla 2015 sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad
Váhom 18. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej. Dubnické divadlo sa na ňom prezentovalo
hrou Zborovňa a získalo najvyššie kolektívne ocenenie podujatia.
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Festival je celoslovenskou prehliadkou amatérskych
divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej
dramatickej tvorby, zameranej na postavenie a poslanie ženy
v živote spoločnosti. Nesie meno novomestskej rodáčky
a jednej z prvých slovenských ochotníckych herečiek. Táto
pozoruhodná žena mala čo do činenia s viacerými významnými
mužmi našej histórie – bola dcérou Samuela Jurkoviča,
manželkou J. M. Hurbana a matkou S. H. Vajanského.
Tento rok bojovalo o prestížne ocenenie na festivale šesť
vybraných súborov. Najvyššie kolektívne ocenenie LAUREÁT
Festival Aničky Jurkovičovej pre rok 2015, pamätnú plaketu,
vecnú cenu primátora Nového Mesta nad Váhom ako aj
pozvánku k účasti na Festivale Zuzany Kardelisovej získalo
Dubnické divadlo za inscenáciu hry Jaromíra Břehového
Zborovňa. Ocenenie za pozoruhodný ženský herecký výkon
porota udelila Dubničanke Márii „Maruš“ Kalmárovej za
postavu učiteľky a majsterky odborného výcviku.
22.4.2015

Film o Vršatci a Bielych Karpatoch aj v našom kine
22. apríla si mohli diváci v kinosále Mestského domu kultúry pozrieť dokument Jakuba
Cíbika, venovaný neďalekému pohoriu.
Biela Karpaty – Kráľovstvo strážené vršatcom. Tak znie celý názov filmu, ktorý v závere roka
2014 získal prvé miesto v kategórii film na známom Horalfeste na Štrbskom plese. Film
predstavuje zobrazovaný región ako jedinečné prostredie, ktoré dotváral človek tradičným
hospodárením. Práve touto činnosťou vznikli „v kráľovstve stráženom Vršatcom“ jedinečné pestré
spoločenstvá políčok a pastvových lesov, plné vzácnych rastlín a živočíchov. Hlavným
posolstvom filmu je poukázať na fakt, že vytrácaním sa pôvodných spôsobov hospodárenia sa
podmienky menia, čo ohrozuje mnoho rastlinných i živočíšnych druhov. Riešením by mohlo byť
mozaikovité kosenie, extenzívna pastva či výsadba ovocných stromov.
Na premietaní v Dubnici sa zúčastnil aj samotný autor, vstup bol voľný. Jakub Cíbik momentálne
pripravuje nový dokument s názvom Strážcovia Vršatca. Jeho práca je pre Dubničanov lákavá,
veď Vršatec je najnápadnejšou dominantou, lemujúcou Ilavskú kotlinu.

Film vyšiel aj na DVD. Zachytáva Biele Karpaty počas ročného
cyklu a môžete v ňom nájsť aj takého krásne zábery.
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24.4.2015

Ďura pálili nad tehelňou
24. apríla Dubničania opäť pálili Ďura. Tentoraz však lúku pod vodárňou vymenili za
priestory nad bývalou tehelňou, teda nad areálom Dutaf centra.
Vatra bola o čosi menšia ako bývalo zvykom, čo bolo na druhej strane výhodou pre „opekačov“.
Na tento účel pripravili organizátori z oddelenia kultúry aj menší ohník neďaleko pódia. Prvá časť
kultúrneho programu patrila vystúpeniam dubnických folklórnych súborov a speváckych skupín.
Nasledovalo zapálenie ohňa, po ktorom vystúpila vsetínska skupina Dareband. Kapela spoza
neďalekých hraníc mala úspech, prevedením piesní mnohým pripomínala na Slovensku obľúbený
Čechomor.
Pripravených bolo viacero sprievodných akcií, deti sa mohli napríklad povoziť na koňoch. Pálenie
Ďura si v Dubnici udržiava štatút ľudovej tradície a oddelenie kultúry sa ho nesnaží robiť formou
komerčného podujatia, populárneho koncertu či „diskotéky“. Pokojnú atmosféru však tento rok
rušila prítomnosť kolotočiarov na mieste konania akcie, organizátori sa o nich však dozvedeli len
niekoľko dní pred podujatím a zmena termínu už nebola možná.
28.4.2015

Biblia na cestách
Od 13. do 30. apríla si mohli Dubničania vo výstavnej miestnosti domu kultúry pozrieť
výstavu venovanú najznámejšej knihe sveta. Exponáty zaujali každého milovníka kníh, veď
niektoré exempláre boli aj niekoľko sto rokov staré.
Biblia obsahuje 66 kníh, delí sa na Starý a Nový zákon. Vznikala v rozmedzí šestnástich storočí,
je knihou ľudských príbehov, ale aj kronikou historických záznamov. Ide o najčítanejšiu knihu na
svete, preloženú do takmer 2500 jazykov a dialektov.
V rámci výstavy Biblia na cestách si môže čitateľ obzrieť staré výtlačky písané napríklad
švabachom či cyrilikou. Nájdeme tu biblie v japončine, kórejčine alebo esperante, štyri exempláre
pochádzajú z exotickej Afriky. Podoby knihy sú rozmanité, menia sa v závislosti od obdobia,
krajiny vydania a cieľovej skupiny.
Výstava ponúka aj viaceré kuriozity. Američania vytvorili vodeodolnú verziu, tajomstvo výroby
si však dobre chránia. Špeciálne väzenské biblie majú papier napustený chemikáliou, aby si z nich
väzni „nešúľali“ cigarety. Pre negramotných obyvateľov afrických ostrovov existuje prístroj
s nahratým záznamom Biblie v ich jazyku.
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Rôzne podoby Biblie: Staré zväzky, ale aj prístroj s nahrávkou pre negramotných obyvateľov
afrických ostrovov.

1.5.2015

Prvomájové oslavy
Prvomájové oslavy a oslavy jedenásteho výročia vstupu Slovenska do EÚ sa konali už
tradične na Námestí Matice slovenskej. Hoci počasie nebolo ideálne a počas dňa
niekoľkokrát aj zapršalo, bohatý kultúrny program si prišlo pozrieť veľa ľudí.
Pripravené boli koncerty a vystúpenia, v ktorých sa predstavili FS Mladosť, DFS Prvosienka, FS
Senior Klub Vršatec, deti z dubnického CVČ, Duo s Máriou Bagínovou a mnohí ďalší.
Prítomným sa prihovorilo aj vedenie mesta, veselú hudbu, skvelé výkony tanečníkov a výbornú
atmosféru si ľudia vychutnávali až do neskorých popoludňajších hodín.
Zdroj: Dubnické noviny 3/2015
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2.5.2015

Dubnický manifest
2. mája sa vo veľkej sále domu kultúry uskutočnil projekt hudobného minifestivalu
s názvom Dubnický manifest. Hlavným ťahákom podujatia bolo rockové zoskupenie
Horkýže slíže.
Okrem známej nitrianskej
recesistickej kapely vystúpili
Fuera Fondo, Dríst, Kýbel
Mačiek
a Sedembolestný
panic Mário. Účasť na
podujatí bola dobrá, veď
mladí ľudia v meste často
vyjadrujú názor, že pre ich
vekovú skupinu sa v meste
robí len málo akcií. Aj preto možnosť zabaviť sa na rockovom koncerte privítali.
Podujatie v mnohom pripomínalo naozajstný festival, v ponuke stánkov by ste našli dokonca
tričko s logom podujatia. Cez prestávky prebiehali súťaže, bolo možné zakúpiť si nápoje
a občerstvenie. Trochu komické situácie však vznikali pre zákaz vnášania umelých pohárov
s nápojmi do sály. Napríklad počas koncertu Fuera Fondo ostáva sála skôr prázdna, zatiaľ čo
priestory bufetu, vestibulu a schodiska pred budovou sa stali útočiskom početných skupiniek tých,
ktorí dostali chuť na pivo alebo kofolu. Ani to však nič nemení na fakte, že Dubnica ožila aj pre
mladých, ktorí nemajú po zatvorení viacerých koncertných a diskotékových podnikov inú
možnosť, než cestovať za zábavou prevažne do neďalekého Trenčína.
16.5.2015

Karpatské chrbáty: hudobná smršť z Vrbového
V našom meste prakticky neexistuje inštitúcia alebo súkromná osoba, ktorá by pravidelne
dopĺňala ponuku kultúrnych podujatí, organizovaných mestom. Hudba bola vždy doménou
klubov a barov. Kapely sa v nich „vyhrali“ a otvárali si cestu k veľkým publikám. Jednou
z výnimiek, ktorá za času na čas ponúka koncerty zväčša rockového či punkového
zamerania, je Doors pub.
V polovici mája si na malom vonkajšom pódiu zahrala
vrbovská recesistická skupina Karpatské chrbáty.
Charizmatický kapelník Branislav Jobus je známy aj na
literárnej scéne, prevažne ako autor literatúry pre deti.
Chrbáty zahrali zaplnenému dubnickému baru najväčšie
hity, ale aj niektoré novšie a nie notoricky známe skladby.
Podujatie skvelou účasťou a atmosférou znova raz ukázalo,
že záujem o alternatívne kultúrne akcie v meste je. Ich
ziskový potenciál však nie je vysoký. Okrem spomenutého
Doorsu si môžu kapely zahrať ešte v pivnom bare Korma
v mestskom parku.
Mladí ľudia často vyslovujú názory o absencii kultúrnych
scén pre menšie a nie masové a populárne vystúpenia. Aj
Branislav Jobus. Foto: chrbaty.sk
preto podobné koncerty a akcie vítajú s radosťou.
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7.6.2015

Pred 55 rokmi sme získali štatút mesta
Dubnica si pripomínala 55. výročie získania štatútu mesta. Počas prvého júnového víkendu
sa oslavovalo vo veľkom, z širokej ponuky podujatí si mohol to svoje vybrať snáď každý.
Trojdňový program zahájilo slávnostné mestské zastupiteľstvo, po ktorom už nasledoval večerný
program na námestí. Na javisku sa vystriedali najvýznamnejší súčasní umelci, pochádzajúci
z nášho mesta. Po prvý raz boli odovzdané Ceny perspektívy, určené mladým umelcom
s predpokladom k ďalšieho napredovania v tvorbe. Symbolom ceny sa stal rebrík ukončený
priezorom, po ktorom môže umelec vďaka talentu a tvrdej práci vystúpiť až k úspechu. Laureátmi
cien sa stali Mária Kalmárová (divadlo), Terézia Rafajová (výtvarné umenie), Matej Valuch
(literatúra), Adam Barabáš (tanec) a Juraj Líška (hudba).

Ocenenia predávali vedúci oddelenia kultúry a knižnice Richard Benech,
primátor Jozef Gašparík a poslankyňa Monika Chromiaková.

Cena perspektívy.

V rámci
večerného
hudobného programu vystúpili ĽH Pagáčovci, Ankramu, Andrew May a Fallgrap. Sobotné ráno
patrilo deťom, vyvrcholením aktivít pre ne bola premiéra rozprávky v podaní dubnického divadla.
Okrem nej sa mohli zabaviť pri rôznych atrakciách a súťažiach.
Poobede sa na javisku na námestí prezentovala dychová hudba Vlčovanka a dvojica Kajzer
a Meluš. Oslavy ukončilo vystúpenie The Gospel Family so špeciálnym hosťom Janou
Kocianovou. Úspech ich spoločného programu bol veľký.
Poobede sa na javisku na námestí prezentovala dychová hudba Vlčovanka a dvojica Kajzer
a Meluš. Oslavy ukončilo vystúpenie The Gospel Family so špeciálnym hosťom Janou
Kocianovou. Úspech ich spoločného programu bol veľký.
V nedeľu ráno oslavovalo aj Dubnické múzeum, ktoré otvorilo dokorán svoju bránu. Múzeum
funguje v našom meste už desať rokov, pri príležitosti osláv jubilea prešlo chodbami kaštieľa
takmer štyristo návštevníkov. Záujemcom bol po prvý raz sprístupnený aj projekt QRonicon
Locus, zameraný na staré fotografie mesta. Pracovníci múzea okrem toho pripravili výstavu,
mapujúcu vývoj mesta v rôznych oblastiach za posledných päťdesiatpäť rokov. Občania si ju
mohli pozrieť na námestí, neskôr bola presunutá do vestibulu Mestského domu kultúry.
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Organizátormi osláv boli Oddelenie kultúry a knižnice, Dubnické múzeum, CVČ, Klub filatelistov
a Cukráreň kaviareň Janka

Vľavo vystúpenie Gospel Family a Jany Kocianovej, vpavo Andrew May.

7.6.2015

QRonicon Locus – história priamo v uliciach
Prídete k lampe alebo dopravnej značke, mobilným telefónom či tabletom načítate QR-kód
a hneď vidíte, ako miesto pre vami vyzeralo v minulosti, spravidla pred asanáciou. História
priamo v uliciach, aj to je projekt QRonicom Locus.
Projekt mal verejnú premiéru 7. júna v podobe organizovanej prehliadky po jednotlivých
zastávkach. Predchádzala mu séria príprav, spočívajúca vo výbere fotografií, v hľadaní lokalít
a zisťovaní informácií o daných miestach od starších Dubničanov. Konečná podoba projektu má
pri prehliadke ukázať mladým ľudom, že mesto nebolo vždy také, ako ho vidia dnes, ale že ešte
nedávno bolo len malou obcou so svojím zaujímavým životom. Prechádzka ulicami, spojená
s vyhľadaním
kompletnej
Divadelníci pri premiére rozprávky, vpravo vystúpenie Vlčovanky.
série kódov, je dobrým
podkladom pre vytvorenie si
obrazu o historickej podobne Dubnice.
Informácie boli získané od Vladimíra Koštiaľa, Vincent Kuteja a od Gabriela Tareka.
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Vizualizácia stavidla "prístavu" na potoku Dubnička.
Vpravo spôsob umiestnenia QR kódu a vizualizácia
miesta pod Filagórom, dnes Pod hájom.

16.6.2015

Rozprávkový les
V Dubnici nad Váhom sa v nedeľu 16. júna opäť konal obľúbený Rozprávkový les. Štart aj
cieľ bol o 10.00 na sídlisku Pod hájom pri „Účku“.
Rozprávkový les v Dubnici vždy patril medzi atrakcie, ktoré zaujímali deti aj ich rodičov.
Obľúbená prechádzka prírodou a rozprávkami sa konala aj tento rok.
„Rozprávkový les je jedna z našich srdcoviek. Akciu organizujeme od roku 1993, teraz to bol už
dvadsiaty ročník,“ hovorí Eva Bočincová zo Strediska ekologickej výchovy DUB pre
povazska.sme.sk.
Deti i „dospeláci“ mali možnosť nazrieť do života Červenej Čiapočky, Pinocchia alebo
Snehulienky a jej trpaslíkov. Trasu si v horúcu nedeľu prešlo asi 600 detí.
15.8.2015

Tajomný príbeh grófovho prsteňa
Staré budovy skrývajú nejedno tajomstvo svojich pánov. Kaštieľ v našom meste ukrýva
históriu grófovho prsteňa s červeným okom, opradeného tajomnou mocou. Viac sa mohli
dozvedieť účastníci niektorej z nočných prehliadok.
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18. júla a 15. augusta navštívila v nočných
hodinách kaštieľ asi stovka ľudí. Tí, ktorí sa
nenechali vystrašiť jeho geniom loci, sa mohli
v útrobách niekdajšieho panského sídla stretnúť
s grófom Štefanom II. Ilešházim, jeho
manželkou Teréziou i s menej urodzenými
obyvateľmi šľachtického sídla. Scénky spolu
súviseli a previedli prítomných históriou šperku,
o ktorého moci vznikla legenda. O obsadenie
scénok sa postarali herci z Dubnického divadla.
Postavy z histórie kaštieľa obsadili herci
Dubnického divadla.

30.8.2015

Dubnický folklórny festival: Odmenou je spokojný divák aj
účinkujúci
Štyri dni plné spevu, tanca a spoznávania nových kultúry sú minulosťou. DFF zatvoril svoje
brány už po dvadsiaty druhý raz. Festival sa uskutočnil bez väčších problémov, počasie
prialo, spokojný teda môže byť divák aj účinkujúci.
Festival odštartoval už vo štvrtok vystúpením FS Vranovčan s programom Čiernobiely svet.
Piatok začal jarmokom v okolí kaštieľa, návštevníci si mohli pochutiť na dobrých jedlách či
burčiaku, kúpiť si praktické veci do domácnosti alebo dačo malé na pamiatku.
Oficiálne otvorenie festivalu na nádvorí kaštieľa patrilo speváčkam dubnických folklórnych
súborov, ktoré predstavili jedny z najkrajších dubnických piesní. Svoje zdravice tu predniesli aj
zástupcovia dubnických partnerských miest Otrokovice, Vác a Zawadzkie, ktoré na našom
festivale nemôžu chýbať.
Súťaž o Cenu Mikuláša Senka nasledovala hneď po oficiálnom otvorení festivalu primátorom
mesta Ing. Jozefom Gašparíkom. O cenu zápolili súbory Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta
za Žilinský kraj, Carpona z Jalšovíka za Banskobystrický kraj, Jurošík z Michaloviec za Košický
kraj a Vranovčan za Prešovský kraj. Členmi poroty boli Alžbeta Gazdíková, Emil T. Bartko,
Vladimír Marušin, Mirko Dudík a predseda Štefan Zima. V
tom čase už prebiehal program aj na Dutafe, kde sa predstavili hlavne zahraničné folklórne súbory.
Medzi nimi súborov mexický súbor Occidente, ktorý upútal pozornosť svojím rituálnym tancom
a oblečením. Česko zas prinieslo trochu tej nemecko-českej kultúry z krajného západu Česka.
Tento rok prekvapilo svojou hravosťou, bujarosťou Poľsko, ktoré diváci tiež ocenili búrlivými
potleskami. Večer vyvrcholil spoločným programom dubnického súboru Mladosť s hosťami Váh
z Púchova, Považan z Považskej Bystrice „Od Trenčína po Bytču" a zábavou pri muzikách.
V sobotu ráno patrilo pódium pred ABC deťom z detského folklórneho súboru Kolíska. Na
parkovisku pod kaštieľom sa formoval sprievod, v ktorého čele stála balkánska dychová hudba
Fanfara Transilvánia z Rumunska. Dopoludnie pokračovalo krátkymi vystúpeniami pred ABC.
Záver patril spoločnému programu súboru Prvosienka s hosťami Konôpka z Dohnian a Liborčan
z Nemšovej. Krátka siesta pokračovala veľkým večerným programom zúčastnených súborov na
Dutafe, kde sa okrem zahraničných súborov predstavili aj slovenské a po veľkom hudobnom
festivalovom ohňostroji aj náš dubnický FS Vršatec. Večer ukončil Jurošík a zábava pri muzike.
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Bodkou za festivalom bol nedeľný Galaprogram, v ktorom sa predviedli všetci účinkujúci. V jeho
závere sa verejnosť dozvedela meno víťaza súťaže o Cenu Mikuláša Senka. Tento rok ju získal FS
Vranovčan z Vranova nad Topľou.
Zdroj: dubnica.sk
21.9.2015

Nezameniteľná atmosféra letného kina
V našom meste sa už štvrtú sezónu teší obľube divákov jedinečné letné kino. Premietanie
filmov na nádvorí Dubnického kaštieľa formou DVD projekcie sa každý rok koná počas
prázdninových mesiacov júl a august.
„Tento rok sme pripravili sedem titulov a premietli sme ich päť. Najväčší záujem bol o český film
Fotograf režisérky Ireny Pavláskovej. Výber uvádzaných DVD filmov je síce obmedzený ponukou
distribúcie, ale skladbu sa snažíme zostaviť tak, aby sme oslovili rôzne typy divákov,“ povedala
Beáta Nemcová z oddelenia kultúry a knižnice mestského úradu.
Prostredie Dubnického kaštieľa je ako stvorené na letné kino. „Nádvorie kaštieľa je uzatvoreným
objektom, ktorý neruší, a zároveň nie je rušený. Je v podstate v centre mesta, poskytuje komfort
pre diváka a je skutočne najlepším miestom, ktoré v Dubnici máme. Letné kino má svoje čaro.
Horúce letné noci, nad hlavami obloha a veľmi silná atmosféra samotného miesta. Tak toto si
musíte budúce leto prísť vychutnať,“ uzatvára Nemcová.
Zdroj: Dubnické noviny 5/2015
6. - 7.11. 2015

Strašidlá v kaštieli: Uväznení v čase
Nočné prehliadky nechýbali v palete programov dubnického múzea ani tento rok. 6. a. 7.
novembra sa mohli záujemcovia dokonca stretnúť hneď s niekoľkými generáciami bývalých
obyvateľov kaštieľa.
V priebehu prehliadky si vypočuli fragmenty z osudov a životných príbehov Gašpara Ilešházyho
a jeho manželky Heleny Thurzo či Juraja Ilešháziho a jeho tretej panej Johany L. Bucceliny. Jozef
Ilešházy ochorel, a tak prišla len jeho pani Terézia von Abensberg. Jozefov syn Ján Baptista
v kaštieli zomrel, a tak aj túto noc, ako každú inú, straší v priestoroch rozsiahleho sídla. Zážitok
z netradičnej návštevy múzejných priestorov mali deti i dospelí.
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Podujatie bolo náročné na prípravy, či už pri kostýmoch,
líčení alebo zdobení interiérov. Výsledok však stál za to.

12.11.2015

Dubnické divadlo na festivale v Srbsku
Vo štvrtok 12. novembra vycestovalo šestnásť členov Dubnického divadla do srbského
Kysáča, kde sa predstavili ako víťazi 18. ročníka festivalu Aničky Jurkovičovej so svojou
hrou Zborovňa.
Kysáč je obec neďaleko mesta Nový sad, v ktorej žije viac ako 90% občanov slovenského pôvodu.
Je aj dejiskom festivalu Zuzany Kardelisovej, ktorý je prehliadkou divadelného ochotníctva na
tému postavenia a poslania ženy v spoločnosti. Dubničania boli ubytovaní u domácich hercov.
Okrem
samotného
festivalu
navštívili aj hrob Zuzany
Kardelisovej, učiteľky a prvej
ochotníckej herečky v Kysáči.
Boli si pozrieť aj Nový Sad, druhé
najväčšie mesto Srbska.
Súťažné predstavenia sa hrali
v piatok a v sobotu, všetky boli
v slovenskom jazyku. Víťazmi sa
stali divadelníci z Báčskeho
Petrovca s hrou Hore nohami.
Cenu Zuzany Kardelisovej za
najlepšie stvárnenie ženskej
postavy si odniesla Dubničanka Mária Kalmárová. Na počesť odmenených zahralo Slovenské
vojvodinské divadlo hru Ivana Stodolu Čaj u pána senátora – reality show.
Zdroj: Dubnické noviny 8/2015

Cenu Zuzany Kardelisovej preberá Mária Kalmárová.

34

7.12.2015

Adam Pavlík predstavil domácemu publiku svoj celovečerný debut
V pondelok 7. decembra predstavil v malej sále domu kultúry mladý dubnický filmár Adam
Pavlík, tvoriaci pod umeleckým menom Ash Sumpter, svoj celovečerný debut Mysterious
Scenes of Swamps (Podivné výjavy z bažín, 68 min.). Snímka je určená náročnému divákovi.
Film rozpráva jednoduchý príbeh mladého muža, ktorý sa vydáva fotografovať do rozsiahlych
bažín. V zápale činnosti stráca pojem o čase a mieste a nevie sa vrátiť. Batéria v jeho mobile
doslúži, niekoľko dní sa mu nedarí nájsť cestu späť. Počiatočný pocit eufórie z novonadobudnutej
slobody sa mení na stratu nádejí a paniku spojenú s halucináciami. Vstupuje do seba, spytuje si
svedomie a ľutuje minulé činy. Zároveň však vchádza stále hlbšie do bažín.
„Pre môj film je špecifické pomalé, festivalové tempo a dlhé scény bez strihu, kedy divák dostáva
väčší priestor pre rozmýšľanie
nad témou, na to, aby si
vytvoril
isté
asociácie
s myšlienkami
v príbehu
a podobnosťami
v živote.
Všetko
končí
silným
záverom,“ vysvetľuje režisér
Adam Pavlík.
Nízkorozpočtovú snímku točil
prakticky len trojčlenný štáb –
režisér a kameraman Adam
Pavlík, herec Peter Cyprian,
predstaviteľ hlavného hrdinu,
a zvukár
Dávid
Trška.
Natáčanie trvalo približne
štyri mesiace.
Adam Pavlík a jeho úvod k filmu a k zrejme poslednému programu v
bábkovej sále pred rekonštrukciou.

12.12.2015

Spoznajte naše mesto prostredníctvom stolovej hry
Jedným z väčších projektov osadenstva Dubnického múzea v roku 2015 bolo aj vytvorenie
náučnej stolovej hry s názvom Spoznaj Dubnicu nad Váhom, ktorá bola uvedená 12.
decembra počas koncertu Historické Vianoce v priestoroch kaštieľa.
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Hra je určená žiakom základných škôl a ich rodičom. Autorkou myšlienky a aj nevšednej tváre
hry na ručne maľovanom plátne je Mária Vykysalá. Na grafickom spracovaní ostatných súčastí sa
podieľala Mgr. Lenka Vargová. Hráči na hracom pláne prechádzajú mestom a zastavujú sa pri
jednotlivých pamiatkach a na zaujímavých miestach. Každé takéto špeciálne políčko ukrýva
otázku, týkajúcu sa konkrétnej pamiatky. Aby došli do cieľa, musia teda o meste niečo vedieť.
Originálne je aj prevedenie hracích figúrok (žetóny s vyobrazením listov stromov) a aj spôsob
posunu po pláne (na základe hodu drevenými paličkami s rôznym počtom žaluďov). Hra bola
vydaná v obmedzenom počte 200 kusov.

Hra bola uvedené počas koncertu Historické
Vianoce. V programe vystúpili keltské duo
Shady, vokálna skupina VOX a Musica poetica.

záz. 23.12.2015

Mladý skladateľ vydal svoj šiesty album
Dvadsaťdvaročný Dubničan Jaroslav Vyhnička komponuje hudbu k medzinárodným
projektom. Jeho najnovším počinom je album Tears of Winter.
Mladý dubnický rodák prezentuje svoje diela aj pod umeleckým
pseudonymom Coldnoise. Svoj nový zimný album pripravil spoločne
s Alexandrom Giraudom. Rozhodol sa pre živé nástroje, nahrávanie
prebehlo v Českej republike a vo Francúzsku.
Jaroslav nie je vo svete hudby žiadnymi nováčikom, už roky
komponuje hudbu k veľkým projektom, akými sú napríklad filmy
(Posledná spomienka, Snapshot), počítačové hry (najnovšie česká hra
Mimpi Dreams) či módne prehliadky. Vytvoril aj titulnú skladbu ku
knižnej publikácii Tres de abril – Paloma Insa či k módnemu časopisu
Lingerie Insights.
Komponovanie je preňho najmä spôsobom sebarealizácie. Inšpiráciu
nehľadá vo svete vôkol, ale vo svojom vnútri. „Nedokážem ani opísať
aký štýl hudby tvorím, nieto ešte odkiaľ čerpám tú skutočnú inšpiráciu.
Snažím sa avšak tvoriť hlavne podľa seba, svojich emócií – tak, aby
Foto: Janka Danková
mali istý dej a ľudia v nich objavili príbeh, pri ktorom sa im vybavia
isté spomienky. Je pravdou, že keď som začal skladať hudbu pre hry či
filmy, musel som sa začať krotiť. Lebo nie je dvakrát vhodne do veselej hry pre deti zložiť smutnú
klavírnu baladu a tým dupľom nie do uspávanky,“ skonštatoval Jaroslav.
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20.12.2015

Adventné sviečky zapaľovali zástupcovia družobných miest
Tradícia zapaľovania adventných sviečok pretrvala aj v roku 2015. Na námestie zavítali
počas štyroch adventných nedieľ tisícky ľudí.
Programová štruktúra ostala veľmi podobná predošlým rokom. Prvú adventnú sviečku zažal
primátor Jozef Gašparík so správcom
dubnickej farnosti donom Bielikom,
zvyšné
tri
potom
rozsvietili
predstavitelia družobných miest Vác,
Otrokovice a Zawadzkie. V programe
prvej sviečky vystúpili deti z MŠ a ZŠ
v našom meste, v druhú nedeľu
zabávali divákov deti z CVČ a ZUŠ,
trocha kultúry od našich susedov
predstavil počas tretej adventnej
nedele Ženský spevácky zbor
z Otrokovíc. Len štyri dni pred
Štedrým večerom vystúpili na pódiu
na námestí FS Senior Vršatec, FsK
Liborčan a DH Dubničanka.
Vystúpenie ZUŠ Dubnica.

Knižnica
31.3.2015

Možnosť informačnej výchovy v knižnici využilo v marci štrnásť
tried
Prvá či druhá návšteva knižnice je pre deti vždy zážitkom. Rovnako však aj výpoveďou
o tom, že pani učiteľky ich už od útleho veku vedú ku knihám. Počas tohto roku sa zúčastnilo
informačnej výchovy v knižnici štrnásť skupín z materských
škôl.
Kniha stráca svoje výsadné postavanie v spoločnosti. Mladá
generácia odrastá na moderných technológiách a nových
médiách, ktoré však nerozvíjajú myseľ a schopnosti človeka ani
zďaleka tak, ako to dokáže literatúra. Často sa stáva, že deti
knihy doma vôbec nemajú. Všetko sa snažia napraviť pani
učiteľky v materských školách. A keď chcú vidieť naozaj
poriadnu kopu kníh, vezmú deti do knižnice.
„Na čo ale knižnica slúži? Nie, tu sa nekupujú knihy. Tu si ich
môžete požičať,“ treba často vysvetliť hneď na začiatku. A ako?
Deti sa dozvedia, aké tituly v knižnici sú, ako si môžu vybaviť
čitateľský preukaz, ako knihy do knižnice pribúdajú a ako zase
ubúdajú. Rovnako si zopakujú, ako sa k nim správať. Druhou
časťou informačnej výchovy je prehliadka knižničného fondu.
Deti si môžu knihy pozrieť a prelistovať, pretože práve to ich
láka najväčšmi.
37

22.4.2015

Zážitkové čítanie pre prvákov na Deň Zeme
Je 22. apríla, Deň Zeme. Neskúsený turista prichádza po prvý raz do lesa. Občerství sa
a plastovú fľašu hodí bez mihnutia oka na zem.
Tak začína zážitkové čítanie pre deti, zamerané na ochranu a poznávanie slovenskej prírody.
V mestskej knižnici ho postupne videlo viac ako desať tried škôlkarov, na sviatok našej planéty
naň boli zvedaví prváci z „Podhája“. Program má ambíciu deťom hravou formou ukázať, že
príroda je krásna, ale aj krehká, že sa o ňu treba starať. Deti sa učia, ako sa v prírode správať,
zoznamujú sa s mapou a značkami v nej, rozprávajú si o zvieratkách, určujú ich stopy. Všetko pod
dohľadom skúseného lesníka, ktorého stvárnil dlhoročný dubnický divadelník Dušan Porubský.
Napokon sa im spolu podarí napraviť aj neporiadneho turistu.
10.6.2015

Knižnica pripravila besedu s Martou Hlušíkovou
10. júna mali žiaci dubnických škôl možnosť stretnúť sa s jednou z najpopulárnejších
slovenských autoriek pre deti. Pre veľký záujem presunuli pracovníci knižnice podujatie do
bábkovej sály v dome kultúry.
Marta Hlušíková je rodáčkou z Leopoldova, detstvo však prežila v Trenčíne. Dnes žije v
Rimavskej Sobote. Jej knihy Neznášam, keď ma hladkajú po hlave, Môj dedko Rýchly šíp či Čo
baby nedokážu sú medzi deťmi veľmi populárne a našli si cestu aj na hodiny slovenčiny.
Spisovateľka predstúpila pred deti
s pásmom, v ktorom predstavila svoje
knihy a prečítala niekoľko úryvkov.
Takmer stopäťdesiat žiakov mohlo
v bábkovej sále v dome kultúry položiť
autorke otázku, ktorú rada zodpovedala.
V závere
podujatia
prebehla
autogramiáda, deti si priniesli dostatok
kníh, ktoré už dnes krášli podpis Marty
Hlušíkovej.
Marta Hlušíková prijala
pozvanie dubnickej
knižnice..
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18.6.2015

Čítajme si 2015: Nová hodnota rekordu je 38 383 čítajúcich detí
Zdalo sa, že rok čo rok je ťažšie prekonať aktuálny rekord. Hoci sa to doposiaľ zakaždým
podarilo, rozdiely boli čoraz menšie. Raz sa to predsa musí zastaviť... V roku 2015 však nie.
Nová hodnota rekordu v počte detí čítajúcich v knižniciach na Slovensku počas jedného dňa
je 38383.
Príď do knižnice, prečítaj jednu stranu, zapíš sa do pripravenej listiny. Práve si prispel k pokusu
o stanovenie nového čitateľského rekordu. Ďakujeme!
Najväčšiu skupinu účastníkov tvoria každoročne triedy z dubnických škôl. Skupinové čítanie
vyzerá v skratke takto: deti si posadajú do kruhu, kniha koluje z ruky do ruku a ten, kto ju má
práve v moci, nahlas číta. Malý knižný zážitok pre deti aj pre knihovníkov. Pri rekorde sú však
čísla až druhoradé. Podstatné je priblížiť deťom svet kníh, zobrať ich na miesto, kde ich je v ich
okolí pod jednou strechou určite najviac.
9.8.2015

Pocta rebelom v dubnickom parku
Literárny večer na grotte napísal svoju piatu kapitolu. 9. augusta sme v rámci cyklu
Dubnického kultúrneho leta vzdali poctu piatim spisovateľom - rebelom v živote i v tvorbe.
Najväčšiu odozvu zaznamenal úryvok z diela Moskva – Petušky od ruského autora
Venedikta Jerofejeva.
Recitátorka Jaroslava Bajzíková postupne predniesla básne
Olega Pastiera, Egona Bondyho, Garyho Snydera a Jeana
Arthura Rimbauda. Každý z menovaných rázne vniesol do
svojho života aj diela nesúhlas s pomermi, v ktorých sa ocitol.
Pastier a Bondy vyjadrovali nespokojnosť s neslobodným
režimom, americký velikán sa postavil voči neúcte k prírode,
prílišnej túžbe po majetku a americkému konzumnému spôsobu
života („Davy ľudí toho storočia, ako je im vlastné,
v priliehavých šatách vyrobených na strojoch, vymieňali všetok
svoj vzácny čas za veci.“ pozn.: z básne Obchod), Rimbaud
protestoval proti spoločensky uznávaným hodnotám a
pokrytectvu.
A Jerofejev? Ten písal, ako mu ústa narástli. Svoju domovinu
nešetril, v próze Moskva – Petušky zobrazil Rusko, topiace sa
v alkohole a vytvoril „škandalóznu metaforu delíria sovietskej
spoločnosti v Rusku“. Práve jediná próza vzbudila u publika
najväčšiu odozvu, zásluhy na čom si podelilo autorovo Sue Von Hal predstavila publiku
osem skladieb z vlastnej tvorby.
majstrovstvo a živý prednes recitátorky.
Aj napriek dovolenkovému termínu a tropickému počasiu sme
zaznamenali solídnu návštevu. Približne štyri desiatky ľudí mohli okrem literatúry oceniť aj
zvučný hlas speváčky a gitaristky Zuzany Halvoňovej (umeleckým menom Sue Von Hal), ktorá
sa prezentovala ôsmimi vlastnými skladbami.
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15.10.2015

Jana Pronská v knižnici: „Milujem históriu takú, akú ju chcem mať
ja.“
Ako neplnoletá si myslela, že geológia bude blízka jej obľúbenej histórii. Vyštudovala ju a
fárala v bani, no dnes sa už namiesto baníctva venuje písaniu románov. „Milujem históriu
takú, akú ju chcem mať ja,“ hovorí Jana Pronská, úspešná spisovateľka kníh najmä pre
ženské publikum. 15. októbra sa s ňou mohli v knižnici stretnúť aj dubnické čitateľky
a čitatelia.
Rozhodne nepatrí medzi nováčikov na
slovenskej literárnej scéne, na svojom konte má
už desať historických románov. V novembri
2015 sa táto kolekcia rozrastie o titul s názvom
Čierna vdova. Ako sama povedala, zasadenie
deja do obdobia stredoveku má svoje úskalia.
Neoddeliteľnou súčasťou práce je štúdium,
všetko musí byť autentické a základné historické
fakty musia „sedieť“. Aj napriek tomu Jana
Pronská nepíše romány zo súčasnosti, sčasti aj
preto, lebo je ich na našom trhu pretlak. Druhým
dôvodom je jej láska k histórii.
„Najskôr som bola zamilovaná do francúzskych,
anglických a talianskych dejín. Postupne som
prišla na to, že naša história je rovnako krásna
a navyše romantickejšia ako zahraničná,“ tvrdí
Jana Pronská (vľavo) a Magdaléna Kubišová.
autorka z Nálepkova, ktorej prvý námet na knihu
sa zrodil pri návšteve Ľubovnianskeho hradu. „História je krásna práve tým, že za každým číslom
sa skrýva príbeh a ľudia,“ dodáva.
Dubnická beseda sa stretla so záujmom a autorka čelila viacerým netradičným, ale aj celkom
klasickým otázkam. Po besede pokračoval program autogramiádou, viaceré návštevníčky si
priniesli výtlačok obľúbeného titulu na podpis.
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3.11.2015

Branislav Jobus sa predstavil školákom
Branislav Jobus je po Móricovi
Beňovskom zrejme najznámejšou
osobnosťou obce Vrbové. Známy
hudobník opustil miesto v atómovej
elektrárni, aby sa mohol venovať
knihám. 3. novembra porozprával
deťom z dubnických základných škôl
o svojom živote a tvorbe.
Pôsobí v skupinách Karpatské chrbáty,
Vrbovské vetry či Abusus. Organizuje
vlastný festival Vrbovské vetry a na
starosti má druhé najväčšie pódium na
trenčianskej Pohode. Ako sám priznal,
Autogramiáda po podujatí. Foto: Peter Kudlík
najväčšiu radosť mu robí literatúra a stretnutia
s deťmi. Kníh pre detského čitateľa napísal
viacero (Láskavé rozprávky, Komisár Mrogde, Plajko, Ja nič, ja muzikant...), najznámejšou z jeho
postáv je ale nesporne Ancijáš, muflón, pre ktorého sa pomoc druhým a rozdávanie zo svojho pre
potešenie iných stalo drogou. Aj preto je hrdinom celej knižnej trilógie. K udržaniu detskej
pozornosti používal humor, vlastný jeho knihám, rovnako však striedal rozprávanie z piesňami.
Deťom sa zdalo neobvyklé ale zábavné tvrdé západné nárečie, v ktorom sa im prihováral.
„Hovorím takto, lebo to som skrátka ja a nebudem sa vôbec nijak pretvarovať,“ odvetil autor
deťom na otázku ohľadne jeho reči. Po podujatí sa so žiakmi pozhováral a popodpisoval sa do
kníh a pamätníkov. „Viete, už som si splnil všetky sny. Keď hocičo chcem, myslím na to a robím
pre to všetko, splní sa mi to. Tak to funguje,“ zhrnul deťom svoju životnú filozofiu autor.

41

Školstvo
záp. 31.1.2015

Zápisy do prvých ročníkov
Január a február sú každoročne mesiacmi zápisu budúcich prváčikov. Tento rok naše
základné školy vítali nových žiakov v rozdielnych termínoch.
Ako prvá začala ZŠ s MŠ Centrum I, na ktorej zápis prebehol už 21. januára. Na ZŠ s MŠ sv.
Dominika Savia mohli rodičia vodiť svoje deti 29. a 30. januára a 3. februára. ZŠ s MŠ Pavla
Demitru a ZŠ s MŠ Pod hájom mali zápis zhodne 3. a 4. februára.

11.2.2015

Februárový koncert ZUŠ
ZUŠ v Dubnici nad Váhom chce dať svojím žiakom
pravidelnú príležitosť vyskúšať si atmosféru
koncertného pódia. V stredu 11. februára predstúpili
„zuškári“ pred publikum s krátkymi vystúpeniami.
Na koncerte, pripravenom v spolupráci s vyučujúcimi
pedagógmi (Leo Staněk st., Viera Kostrová, Ján Prekop,
Mgr. Ďurinová, Elena Podperová, Ing. Holá, Dušan Pilek,
Mgr. Letko, Mgr. Peťková, Mgr. art. Belka, Mgr. Pilná),
participovalo 24 žiakov.
Podujatie v koncertnej sále Základnej umeleckej školy
v Dubnici nad Váhom uvádzal prvák z literárnodramatického odboru Florián Hoxha.
Podobné koncerty organizovala ZUŠ pravidelne aj
v nasledujúcich mesiacoch.

26.3.2015

Minister Juraj Draxler ocenil za celoživotnú prácu aj Pavla Bagina
Učitelia a pedagogickí zamestnanci si pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov (28. marca
2015) prevzali v Bratislave z rúk ministra školstva Juraja Draxlera ocenenia za mimoriadne
úspechy vo svojej pedagogickej práci. Významnej vďaky za celoživotnú prácu a za rozvoj
stredného odborného školstva sa dostalo aj riaditeľovi SPŠ Dubnica nad Váhom Pavlovi
Baginovi.
Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 66 učiteľov a pracovníkov
v školstve.
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„Vaše povolanie patrí k najnáročnejším, vyžaduje si
celého človeka a často prináša aj pocity sklamania alebo
nedocenenia. Súčasne však táto vaša práca vie dať
pedagógovi veľa radosti vtedy, keď vidí zmysluplnosť
svojho snaženia v podobe úspechov a dobrého rozvoja
svojich žiakov,“ uviedol vo svojom príhovore šéf rezortu
školstva. Pedagógom zároveň poďakoval za profesionálny
prístup.
Ministerstvo sa bude podľa jeho slov naďalej snažiť
zlepšovať postavenie učiteľov. „Aj na tomto mieste by som
chcel opätovne vyjadriť vôľu rezortu a celej vlády, napriek
nie ideálnemu stavu verejných financií, ďalej zlepšovať
vaše materiálne ohodnotenie aj podmienky na vašu prácu,"
dodal.
Na slávnostnom odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj
predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini.
ministri školstva pri
Medaily
sv. Gorazda udeľujú
príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, rôznym školským
pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach
spoločenského života od roku 1999. Dostávajú ich tí, ktorí
vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Ide o najvyšší
stupeň ocenenia v rezorte školstva.

Riaditeľ SPŠ v Dubnici Pavol Bagin
preberá z rúk ministra Juraja Draxlera
ocenenie za prácu pre rozvoj stredného
odborného školstva.

Zdroj: TASR
27.3.2015

Mesto oceňovalo učiteľov
Aj v roku 2015 si pri príležitosti Dňa učiteľov uctili predstavitelia mesta náročnú
a nesmierne dôležitú prácu pedagógov. Pätnásť dubnických učiteľov si prevzalo z rúk
primátora mesta ďakovný list.
Slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom dubnických škôl a školských zariadení sa
uskutočnilo v piatok 27. marca 2015 v obradnej sieni mestského úradu. O program sa postarali
žiaci ZUŠ Dubnica nad Váhom. Podujatie je pekným pripomenutím si dôležitosti učiteľského
povolania. Pedagóg má v živote mladého človeka významné miesto a práve jeho pričinením môže
z dieťaťa vyrásť samostatný a plnohodnotný člen spoločnosti.
Zoznam ocenených pedagógov:
ZŠ s MŠ Pod hájom:
ZUŠ Dubnica n/V:
ZŠ s MŠ Pavla Demitru:
Špeciálna ZŠ:
ZŠ s MŠ C I:
MŠ C II 72:
ZŠ sv. Dominika Savia:
CVČ:
Súkr. CVČ LAURA:

Oľga Jančiová, Renáta Kubovská, Mgr. Katarína Múčková
Mgr. Jana Ďurinová, Viera Kostrová
Mgr. Eva Drieniková, Marcela Tomášková
Mgr. Katarína Macková
Soňa Dianová, Mgr. Naďa Bulková, RNDr. Jana Vargová
Eva Martináková
RNDr. Oľga Jesenská
Bc. Danka Kadlečíková
Mgr. Denisa Chudová
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22.4.2015

Deň Zeme na gymnáziu: maľovanie i bylinková špirála
Pri príležitosti svetového Dňa Zeme sa na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom konal Komunitný
akčný deň a Deň zelenej školy. S akciou sa spájalo mnoho aktivít.
„Staviame bylinkovú špirálu, mladší maľujú na kartóny,
témou je život v zelenej škole a minimalizácia odpadu.
Rovnako maľujeme búdku na náradie, mladší žiaci sa
zapojili do zberu smetí v parku a v areáli školy,“
vymenovala aktivity žiakov učiteľka gymnázia Silvia
Gajdošíková.
Cieľom bolo skrášliť areál a okolie školy. Zaujímavým
nápadom bol stánok s výrobkami z PET fliaš. Žiaci chceli
verejnosti ukázať, na čo všetko možno prázdne obaly od
nápojov použiť. Ako sami skonštatovali, väčší záujem
o túto tematiku však majú tí skôr narodení.
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30.4.2015

Úspech speváčok zo ZUŠ: dievčatá zberali ocenenia
Žiačky Mgr. Evy Pilnej, ktorá na Základnej umeleckej škole v Dubnici nad Váhom vyučuje
hlasovú výchovu a sólový spev, zaznamenali úspechy na dvoch rôznych súťažiach.
Celoslovenskej súťaže Vokálna jar v Kysuckom Novom Meste (26. 3.) sa z jej triedy zúčastnili tri
žiačky a všetky si domov odniesli hlavné ceny. Rebeka Beláková a Klára Hlušková si vyspievali
zlaté pásmo, Annna Porubanová strieborné pásmo.
Ďalšej súťaže, piateho ročníka Pink Song 2015 (30. 4.) v sólovom a klasickom speve vo Zvolene,
sa zúčastnila mladá a talentovaná Klára Hlušková, ktorá v kategórii do 18 rokov súťažila s dvoma
piesňami s klavírnym sprievodom učiteľky Viery Kostrovej. Odbornú porotu tvorili prevažne
sólisti Štátnej opery Banská Bystrica a pedagógovia spevu konzervatórií a ZUŠ.
Klára Hlušková si vďaka ľahkému a zvonivému lyrickému sopránu vyspievala hneď dve ceny:
krásne a jedinečné zlaté pásmo a cenu riaditeľky Súkromného konzervatória vo Zvolene za
mimoriadny umelecký dojem.
Zdroj: Dubnické noviny 3/2015
14.5.2015

Špeciálna základná škola oslavovala jubileum
Už šesť desaťročí pôsobí v našom meste špeciálna základná škola. Vznikla 1.9.1954 ako
niekdajšia osobitná škola, sídlila v priestoroch súčasnej Základnej školy sv. Dominika Savia.
V školskom roku 2014/2015 oficiálne oslávila svoje jubileum.
Po vzniku mala škola jednu triedu s viacerými ročníkmi, za riaditeľku bola vymenovaná Mária
Tallová. Škola bola určená pre žiakov s mentálnym postihnutím z Dubnice nad Váhom a blízkeho
okolia. Ako riaditelia sa v nej vystriedali Ferdinand Habšuda, Ľubica Ferenčíková, Marta
Prášilová a Mgr. Daniela Koníčková. V septembri 1982 bola inštitúcia presťahovaná do priestorov
základnej školy v Prejte, kde pôsobila do júna 2005.
Súčasnosť školy sa spája so školským rokom 2005/2006, kedy boli zlúčené dve špeciálne základné
školy z Novej Dubnice a z Dubnice nad Váhom s nástupnickou organizáciou v Dubnici nad
Váhom. Škola sa opäť usídlila v prenajatých priestoroch základnej školy sv. D. Savia. Vzdelávanie
poskytuje žiakom s mentálnym postihnutým ľahkého, stredného aj ťažkého stupňa, aj
v kombinácií s telesným postihnutím, žiakom s autizmom s mentálnym postihnutím. Výchovná
činnosť po vyučovaní je zabezpečená v školskom klube detí.
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Na oslave 60. výročia založenia školy sa 14. mája 2015 so zamestnancami školy streli zamestnanci
zriaďovateľa z okresného úrad
v Trenčíne,
predstavitelia
miest Dubnica nad Váhom
a Nová Dubnica, sponzori
a rodičia
žiakov.
Žiaci
všetkým spríjemnili oslavu
veselým
programom,
v ktorom prezentovali svoje
schopnosti a možnosti naučiť
sa aj iné zručnosti okrem látky,
preberanej
na
hodinách.
Rovnako ukázali schopnosť
vystupovať na verejnosti.
Zdroj: Dubnické noviny
3/2015

Z programu detí pri oslavách. Foto: szsdca.edupage.org.

15.5.2015

„Demitrovci“ zachránili 94 stromov
Žiaci ZŠ s MŠ Pavla už tradične od polovice apríla do polovice mája organizovali viacero
podujatí s cieľom formovať a upevňovať vzťah detí a žiakov k ochrane životného
prostredia.
Žiaci si najskôr upratali „doma“, teda vo svojich triedach. Najčistejšie a najkrajšie vyzdobené
triedy dostali sladkú tortu. Odmenené boli aj triedy, ktoré vytvorili najkrajší plagát s námetom
ochrany životného prostredia.
Na Deň Zeme žiaci upratovali okolie školy, ale ako každoročne zberali odpadky aj pri továrenské
múre smerom na kalváriu. Za rok tam dospelí znova navozili odpad, ktorý patrí do kontajnerov
alebo na zberný dvor.
Prvé dva májové týždne patrili zberu papiera, tento rok sa zberali aj kartóny. Na ZŠ s MŠ nazberali
spolu 11758 ton, čo je rekord školy. Ak 125 kg papiera zachráni jeden stom, deti týmto zberom
zachránili 94 stromov.
Prvú odmenu za tieto aktivity dostali žiaci 15. mája, kedy si mohli pozrieť miesto dvoch
vyučovacích hodín dravé vtáky. Spoločnosť Zayferus z Čiech priviezla orly, supy, sokoly a sovy.
Deti ich mohli sledovať v lete, dokonca ich smeli podržať na ruke.
19.5.2015

Dubnické gymnazistky v USA
Žiačky Dubnického gymnázia sa zúčastnili svetového finále súťaže Odysea mysle. Hoci sa
veci zdali spočiatku nereálne, všetko sa napokon podarilo zabezpečiť. 19. mája sa naša
výprava ocitla v Chicagu.
Po pol dni v americkej metropole sa gymnazistky presunuli do dejiska finále - East Lansingu. Na
otvárací ceremoniál si obliekli kroje, aj vďaka nim sa stali zrejme najfotografovanejšou výpravou
podujatia.
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Počas súťaže sa dievčatá zúčastnili na rôznych aktivitách, napríklad na festivale kreativity či
prednáške NASA, hlavného sponzora Odysey mysle. Pozorne sledovali aj vystúpenia súperov
a chystali sa aj na to vlastné.
Zvládli ho dobre, o čom svedčí aj výborné jedenáste miesto, dosiahnuté v tvrdej konkurencii
tridsiatich piatich tímov z celého sveta.
9.6.2015

Výstava výtvarného odboru ZUŠ
Diela žiakov výtvarného odboru ZUŠ v Dubnici nad Váhom si mohli záujemcovia pozrieť
od 9. júna do 29. júla.
Pestrá paleta diel, vyrobených
viacerými
technikami,
je
návštevníkom k dispozícii od
vernisáže, teda od 9. júna, vo
výstavnej sieni MsDK.
Súčasťou
vernisáže
bolo
vyhlásenie ocenených prác v
školskom roku. Výstava je
možnosťou spoznať tvorbu
v meste, úroveň diel prekvapí
nejedného dospelého.
29.6.2015

Najlepší žiaci si na
konci roka prevzali ocenenia
29. júna boli ocenení najlepší žiaci z dubnických škôl za uplynulý školský rok. Ceny mohli
dostať za výborných prospech a výsledky vo vedomostných, športových, výtvarných či
hudobných súťažiach.
Ceremoniál sa odohral v obradnej sieni mestského úradu. Kultúrny program sa niesol v réžii
Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom. Odmenení boli nasledovní žiaci:
ZŠsMŠ C I 32: Denisa Straková, Matej Vrábel, Timea Tomanová, Silvia Kaliašová
ZŠsMŠ Pavla Demitru: Natália Tramitová, Roman Gregorík
ZŠsMŠ Pod hájom: Martin Babača, Veronika Filípková, Martin Romaňák, Rebeka Fabiánová
ZUŠ: Anna Porubanová, Roman Ondrejka, Martin Púček
ZŠ sv. Dominika Savia: Samuel Antal
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17.8.2015

Detská univerzita na Dubnickom technologickom inštitúte
Účasť na programe detskej univerzity patrí k obľúbeným prázdninovým aktivitám detí vo
viacerých slovenských mestách. Na letné „učenie sa tešili aj dubnické deti, ktoré strávili
príjemný týždeň plný prekvapení, hier a zábavy na Dubnickom technologickom inštitúte.
DTI otvoril tento rok už 4. ročník obľúbenej Detskej univerzity. Cieľom študijného programu Let´s
have some fun bolo hravou a zábavnou formou rozvíjať jazykové schopnosti detí v anglickom
jazyku, podporovať ich tvorivé myslenie, tímového ducha a spoluprácu.
Počas jedného týždňa boli pre účastníkov Detskej univerzity pripravené výlety, hry, súťaže a veľa
zábavy. Všetko sa začalo slávnostnou imatrikuláciou a končilo promóciami, na ktorých získali deti
vytúžený diplom a titul bakalárik.
„Každý rok je o detskú univerzitu veľký záujem. Tento rok sme tu mali 60 detí, čo bolo po prvýkrát.
Ročníky predtým sa robili dva turnusy po 30 detí,“ prezradila Tamara Pakanová, prorektorka
Detskej univerzity.
„Mali sme tu deti vo veku od 6 rokov, medzi nimi aj niekoľko predškolákov, až po žiakov piatej
triedy. Asi najviac sa deťom páčila „nocovačka“ na univerzite, športový deň s trénermi
z Champion clubu a koníky a zvieratká v Centre voľného času,“ povedala Pakanová.
17.8.2015

Zrekonštruovaný pavilón zvýši kapacitu miest dubnických
materských škôl
V meste vzniká potreba nových kapacít pre materské školy. Po úpravách na sídlisku Pod
hájom a pri ZŠ Pavla Demitru sa ponúkala ďalšia možnosť – rekonštruovať pavilón na
sídlisku Centrum I pri ABC. V obnovených priestoroch vznikne štandardný pavilón pre dve
triedy aj s príslušenstvom. Práce začali koncom mája 2015, do užívania bude budova
odovzdaná 1. septembra.
Poslednou možnosťou na zvýšenie kapacít materských škôl v meste bol práve pavilón na sídlisku
Centrum I. Podľa slov vedúceho odboru školstva Vladimíra Hanusa nebolo jednoduché dostať sa
k priestorom: „V roku 2005 dalo mesto pavilón do prenájmu dosť nešťastnou zmluvou, ktorá
prenajímateľa „zabetónovala“ na dobu neurčitú, minimálne na 10 rokov. Mesto nedokázalo ani
právnou cestou túto dobu skrátiť. A tak po rôznych obštrukciách a prieťahoch sa podarilo pavilón
začiatkom apríla 2015 uvoľniť. Pochopiteľne, bol v stave nepoužiteľnom pre materskú školu.
Urýchlene sa vypracovala projektová dokumentácia a následné legislatívne kroky pre urýchlené
zahájenie rekonštrukcie.“
Po jej skončení sa rozšíri kapacita materskej školy C II 72, ktorej objekt ako elokované pracovisko
patrí. Rekonštrukcii podlieha doslova všetko. „Rekonštruujú sa sieťové rozvody, podlahy, priečky,
bolo potrebné vymeniť okná a dvere, dať nové izolácie a zateplenia strechy a obvodového plášťa,
kompletnú novú sanitu a podobne,“ vymenúva Hanus.
Zdroj: Dubnické noviny 4/2015
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2.9.2015

Školy pripravené na začiatok školského roka 2015/2016
Tohtoročný druhý september zahájil nový školský rok 2015/2016. Povinnú školskú
dochádzku si školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta plní 1535 žiakov.
Najviac žiakov je na ZŠ s MŠ Centrum 32, spolu 644, ZŠ s MŠ P. Demitru 320 (z toho 157 žiakov
so športovou prípravou) a na ZŠ s MŠ Pod hájom 571. Celkový počet žiakov vzrástol oproti
predošlému roku o štyroch, a to napriek tomu, že do prvých ročníkov nastúpilo o 20 prváčikov
viac ako minuloročný september. Dôvodom je neustávajúci odliv piatakov na osemročné
gymnáziá.
Podstatným faktom ostáva, že sa podarilo naplniť a uspokojiť všetky žiadosti rodičov
o predškolské zariadenie, dokonca aj požiadavky detí mladších ako tri roky. K 15. septembru je
v mestských MŠ celkovo 655 detí a na ZŠ s MŠ sv. D. Sávia 41.
2.9.2015

„Demitrovci“ majú nové dopravné ihrisko
Prvé dopravné ihrisko v meste vybudovali pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru. Otvorili ho
symbolicky v stredu 2. septembra, teda v prvý školský deň.
Financie na realizáciu projektu
dopravného ihriska získala škola
z viacerých zdrojov. Z dvoch percent
daní rodičovské občianske združenie
získalo skoro 8 tisíc eur. „To bol
základ, aby sme átrium premenili na
školské ihrisko. Celkové náklady sú
doteraz 16 tisíc eur. Z nadácie
Demitrovcov sme dostali 4 tisíc a 4 tisíc
uhradila
škola
z peňazí,
ktoré
dostávame na svoju činnosť,“ hovorí
riaditeľ školy Ferdinand Brunovský.
Viac ako 520 metrov štvorcových sa
zmenilo na nepoznanie. Pribudla okružná križovatka, priechody pre chodcov či jednosmerná
ulička, križovatky s vyznačením prednosti v jazde, parkovisko. Nechýbajú ani svetelné semafory,
dopravné značky a všetko, čo deti potrebujú k tomu, aby sa naučili, ako funguje cestná premávka.
Na ihrisko v budúcnosti pribudnú štyri svetelné semafory a šliapacie autíčka.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 35/2015
27.10.2015

Obnovenú zámočnícku dielňu na SPŠ otváral predseda parlamentu
27.10. navštívil v poobedných hodinách dubnickú SPŠ bývalý minister školstva a súčasný
predseda parlamentu Peter Pellegrini, aby slávnostne otvoril vynovenú zámočnícku dielňu.
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Práce začali už počas letných prázdnin, financie na nákup náradia a strojov sa podarilo získať za
pomoci viacerých sponzorov. Súčasťou vybavenia sú napríklad nové stolové vŕtačky, skrinky na
náradie či pracovné stoly so zverákmi a náradím.
Predseda parlamentu prestrihol stužku a do prevádzky uviedol dielňu, ktorá má pomôcť napĺňať
podmienky kvalitného praktického vyučovania. Peter Pellegrini zdôraznil, že dnešným mladým
ľuďom chýbajú návyky, súvisiace s praktickými zručnosťami, nevyhnutnými v priemyselnej
praxi.
Súčasťou jeho návštevy bola aj prehliadka modernej učebne, zariadenej na vyučovanie
programovania PLC systémov, ktorá bola zaradená do užívania v marci roku 2015. Sú v nej
laboratórne stoly, kompletne vybavené výpočtovou technikou a presnými diagnostickými
prístrojmi, napr. termokamerou,
vibrometrom alebo pyrometrom
v celkovej hodnote približne
desaťtisíc eur. V novej učebni je
zriadených osem pracovísk,
vybavených systémami PLC,
ktoré boli dodané spoločnosťou
Siemens
ako
protihodnota
úspešnej účasti školy na súťaži
SYGA. PLC sa využívajú na
riešenie
komplexných
úloh
riadenia výrobných procesov
v automatizácii
a zariadení
a taktiež v ďalších odvetviach,
kde naprogramované systémy Peter Pellegrini si obzerá stroje, vpredu riaditeľ SPŠ Pavol Bagin.
pracujú samočinne a človek ich
činnosť iba kontroluje.
6.11.2015

Okuliare pre Afriku
Dioptrické okuliare môžu stáť priemerného Afričana celý ročný plat. Detská organizácia
DO-Fénix Dubnica and Váhom, pôsobiaca už niekoľko rokov na ZŠ Pod hájom, aj tento rok
vykonáva zbierku starých okuliarov.
Vyzberané okuliare potom organizácia pošle do Afriky. Ešte predtým ich však dostanú do rúk
špecialisti, ktorí zmerajú dioptrie a okuliare označia. Potom už budú môcť podstúpiť dlhú cestu,
na konci ktorej pomôžu tým, ktorí by si inak luxus ostrého videnia nemohli dovoliť.
18.11.2015

Ocenenia žiakov počas Dňa boja za slobodu a demokraciu
17. november je známy ako Deň boja za slobodu a demokraciu aj ako Medzinárodný deň
študentstva. 18. novembra prijal a ocenil primátor mesta študentov dubnických stredných
škôl. Ocenenia boli udeľované za mimoriadne úspechy.
Ocenení študenti:
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SOŠ: Richard Tomanica, Martin Letko, Ján Varček
Gymnázium: Martina Dolinská, Samuel Makas, Viktória Záhradníčková
SPŠ: Ľubomír Nemečkaj, Marcel Cíbik, Matej Karas
25.11.2015

Testovanie piatakov už aj elektronicky
25.11. sa uskutočnilo testovanie, v rámci ktorého mali žiaci piatych ročníkov ukázať, čo
všetko sa naučili na prvom stupni ZŠ. Novinkou však bolo, že niektoré deti mohli testy
vypĺňať aj elektronicky.
Tento spôsoby si vyskúšala aj jedna trieda na ZŠ Pod hájom. Nešlo o žiadnu novinku, vybraných
21 žiakov si systém otestovalo pri generálnej skúške v októbri. „Mali sme trocha obavy, pretože
systém pri generálnej skúške padal,“ povedala pre MY Noviny Stredného Považia riaditeľka školy
Soňa Kačíková. Aj preto bol v pohotovosti IT technik, no okrem dvoch prípadov, keď systém
nezaregistroval dvoch žiakov, bolo všetko v poriadku.
Výhodou je, že po vyplnení testu elektronicky nie je nutné čakať na výsledky. Tie sa testovaný
dozvie hneď po odoslaní testu. Navyše, pri písomnej forme je len jediná možnosť opravy, pri
elektronickej sa môžu vrátiť a opraviť výsledok aj niekoľko ráz.
Test má dve časti, hodinu sa piataci venujú matematike, hodinu slovenčine. Elektronický spôsob
testovania sa chystajú využiť aj pri monitoroch pre deviaty ročník.
záz. 30.12.2015

Gymnazisti v projekte Euroscola zberali informácie o migrantoch
Gymnázium sa aj v školskom roku 2015/2016 zapojilo do projektu, ktorého cieľom je
získavanie informácii o dianí v Európe. Tohtoročnou témou bola migračná kríza.
Dubnická skupina bola celý rok činná. Podujala sa napríklad k aktivite s názvom môj migrant.
V jej rámci si každý člen vybral jedného človeka, ktorý sa na Slovensko prisťahoval, a položil mu
niekoľko otázok. Cieľom bolo priblížiť sa pocitom prisťahovalcov a pokúsiť sa porozumieť ich
situácii.
Ďalšou aktivitou bol dotazník, v ktorom žiaci a učitelia vyjadrovali svoj postoj k súčasnej situácii
v oblasti migrantov. Žiaci sa zúčastnili aj videohovorov a besied s poslancami Európskeho
parlamentu, ktorými mohli klásť otázky na danú tému.
Pozvanie na besedu neodmietla ani vedúca utečeneckého tábora, ktorá svoje pracovisko
predstavila prostredníctvom prezentácie. Vyvrcholením aktivít bola návšteva Pobytového tábora
v Rohovciach.
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Šport
Futbal
3.1.2015

Bývalý hráč Dubnice Ľubomír šatka debutoval v drese Newcastle
United
Devätnásťročný Šatka sa dostal na trávnik v 58.
minúte pohárového zápasu, prehru svojho tímu
s Leicester City 0:1, ktorá znamenala koniec púte
Newcastle United v slávnom FA CUP-e, odvrátiť
nepomohol. V nadstavenom čase duelu uvidel žltú
kartu.
Posledným slovenským debutantom v ostrovnom
futbale bol brankár Ján Mucha, ktorý v auguste 2010
po prvý raz nastúpil medzi žrde liverpoolskeho FC
Everton.
Rodák z Ilavy Šatka hrával v dubnickom MFK, obliekol si aj reprezentačný dres mládežníckych
výberov. V roku 2012 prestúpil na britské ostrovy. Jeho futbalový vývoj bol pestrý – začínal na
hrote útoku, neskôr sa presunul na pozíciu pravého obrancu, skúšal post stredného záložníka.
Napokon zakotvil v strede obrany. Dnes z neho možno rastie budúca opora slovenskej
reprezentácie.
24.1.2015

Na plese vyhlásili najlepších mladých futbalistov za rok 2014
Na každoročnom plese Akadémie Jozefa Jankecha oceňovali najlepších hráčov
mládežníckych kategórii, ako aj najlepšie ženy za kalendárny rok 2014.
U7 - tréner Kamenčík: 1. Dávid Didi , 2. Dávid Koštial, 3. Richard Ježík
U8 - tréner Kijačik: 1. Peter Thomay, 2. Marián Milčík, 3. Tomáš Pastorek
U9 - tréner Bútora: 1. Jakub Brunner, 2. Denis Bednár , 3. Timotej Teplička
U10 - tréner Chmelina: 1. Jakub Ragan , 2. Lukáš Púček , 3. Daniel Prekop
U11 - tréner Homér: 1. Michal Bičan, 2. Peter Štefanec, 3. Filip Golej
U12 - tréner Koštál: 1. Andrej Veselý , 2. Lukáš Lacher , 3. Michal Kuzma
U13 - tréner Sopko: 1. Adam Slivka , 2. Pavol Rešetka , 3. Adam Cyprian
U14 - tréner Horňák: 1. Michal Matúš, 2. Nicolas Martinek, 3. Dominik Dohnanský
U15 - tréner Nosický, Puček: 1. Alex Brezina, 2 - Miroslav Dubnička , 3. Denis Janček
U17 - tréner Ďuriš: 1. David Rózsahegyi, 2. Lukáš Čačko, 3. Juraj Vrtík
U19 - tréner Kijačik: 1. Slavomír Pagáč , 2. Maroš Čurík , 3. Matej Vaculík
žiačky - tréner Antol: 1. Simona Levaiová, 2. Kristína Gažová , 3. Dominika Adámiková
ženy - tréner Antol: 1. Soňa Šátková, 2. Nikola Pieťková , 3. Ktistína Bencúrová
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15.2.2015

K prvenstvu chýbal Dubničankám jediný gól
V nedeľu 15. februára sa v Mestskej športovej hale v Myjave konal halový turnaj žiačok vo
futbale Junior Cup 2015. Na turnaji sa zúčastnili Spartak Myjava A, Spartak Myjava B,
MFK Dubnica, Spartak Trnava, FK Senica a ŠK Svätý Jur.
Hralo sa systémom každý s každým. Žiačky MFK Dubnica neokúsili trpkosť prehry, no nakoniec
skončili druhé, keď inkasovali gól dve minúty pred koncom zápasu. Jeden strelený gól im chýbal
na celkové prvenstvo na turnaji. Najlepšou hráčkou podujatia sa stala dubnická Simona Levaiová.
Výsledky MFK Dubnica: Dubnica – Myjava A 2:1. Dubnica – Spartak Trnava 1:1, Dubnica FK
Senica – 1:0, Dubnica – Spartak Myjava B 4:0, Dubnica – Svätý Jur 1:1.
Zostava MFK Dubnica: Dominika Adámiková, Kristína Gažová, Simona Levaiová, Jana
Hírešová, Bibiana Prekopová, Nikola Pieťková, Silvia Kaliašová, Timea Hulényi, Denisa
Branická, Valentína Ihriská, Lucia Tomková. Tréneri: Jozef Antol, Lucia Zápotočná.
7.3.2015

Jarná časť Doxxbet ligy začína, aká bola príprava MFK Dubnica?
Jarná časť Doxxbet ligy, druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, štartuje 7. marca.
Tímy, pozmenené odchodmi a príchodmi, už stabilizovali svoj káder, ktorého silu otestovali
v prípravných zápasoch.
Počas zimnej prestávky sa mužstvu trénera Juraja Bútoru nevyhli personálne zmeny, už tradične
prevažovali odchody hráčov nad ich príchodmi. Mužstvo opustili Šmahajčík (Senica), Janco
(Myjava), Švirik (Nová Baňa), Čiernik (Myjava), Sečány (Rakúsko), Štefánek (Senec), Šupák
(Nové Mesto).
Viacero hráčov posilnilo celky najvyššej súťaže, čo svedčí o stále kvalitnej práci s mládežou
v klube. Negatívom však ostáva fakt, že z mužstva odišli prakticky všetci skúsenejší futbalisti.
Nahradiť ich má štvorica dorastencov Pagáč, Vaculík, Vangel, Floriš, posilou je aj Mičko (Nová
Dubnica). Už aj tak mladý káder opäť omladol a bude zvádzať naozaj tuhý boj o záchranu v druhej
najvyššej súťaži.
Dubničania odohrajú na jar päť kôl, ktorými doplnia kompletnú tabuľku formátu doma – vonku.
Liga sa potom rozdelí na dve tabuľky po šiestich mužstvách. Dubnica bude hrať v spodnej časti,
mužstvá v nej odohrajú zápasy dvojkolovo každý s každým. Naši hráči pred jarnou časťou figurujú
na predposlednej jedenástej priečke.
Pred sezónou odohralo MFK viacero prípravných zápasov, ktoré potvrdili, že získavať body bude
opäť náročné.
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Výsledky prípravných zápasov:
Dubnica – Borčice 5:8
Dubnica – Teplička nad Váhom 3:3
Dubnica – Nemšová 1:3
Dubnica – Púchov 3:4
Dubnica - Domaniža 4:0
Dubnica - Pezinok 2:0
Dubnica – Slovan B 0:4
Dubnica – Zlín 2:5
Dubnica - Rača 1:1
Dubnica – Trnava C 0:0
Dubnica – N. Dubnica – 2:0
Dubnica – L. Rovne 1:0
Zlínu Dubničania v príprave podľahli 2:5. Foto: Ján Zahnaš

5.4.2015

Dubničania bojujú v rozdelenej tabuľke o záchranu
Nový formát súťaže prisúdil mladému dubnickému tímu stretnutia v rámci spodnej časti
rozdelenej tabuľky. V skupine o udržanie si zahrá systémom doma – vonku s FK Pohronie,
Slovanom B, Trnavou B, Šamorínom a Novým Mestom nad Váhom.
V úvode jarného programu sa dohrávala základná časť súťaže. Dubničania najskôr podľahli vonku
Šali 1:0, doma prehrali s Novým Mestom 1:3, v Senci nestačili na domácich a prehrali v pomere
2:0 a vytúžené víťazstvo zaznamenali v domácom prostredí v súboji so Šamorínom.
Body z posledného súboja základnej časti majú vysokú cenu, pretože aj vďaka nim považský tím
nezačína v nadstavbe súťaže v pozícii posledného. Na päty mu šliape prekvapenie jari z Nového
Mesta nad Váhom. Futbalisti po jeseni posledného celku (získali iba tri body za tri remízy) po
zimnej prestávke zdolali lídra zo Skalice aj dubnický MFK. Na Dubničanov strácajú iba dva body
a siahajú po záchrane. Vypadnutie hrozí reálne aj mužstvu zo Šamorína, ktorého náskok pred
Dubnicou je len štvorbodový.
2.5.25015

Dubnická prípravka druhá na medzinárodnom turnaji
V sobotu 2. mája sa futbalisti prípravky MFK Dubnica zúčastnili medzinárodného turnaja
v Novom Jičíne, kde štartovalo deväť tímov z Česka, dva zo Slovenska a jeden z Poľska.
Turnaj sa hral v dvoch šesťčlenných skupinách, kde hral každý s každým. V skupine obsadili
Dubničania 2. miesto a postúpili do semifinále, kde odohrali víťazný zápas s dovtedy
neporazeným Brnom, ktoré bolo najväčším favoritom turnaja. „Po raňajšom zablúdení autobusu
sme zmeškali prvé kolo, čo sa nám neskôr vypomstilo vo finále. Tento zápas nám bol vložený medzi
4. a 5. kolo, a tak chlapci hrali tri kolá bez prestávky. Nasledovalo v rýchlom slede semifinále
a finále, v ktorom už chlapcom dochádzali sily a nedokázali zopakovať heroický výkon zo
semifinále. Aj tak im patrí veľká pochvala za výborné výkony. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí sa
turnaja zúčastnili a vytvorili skvelú divácku kulisu,“ povedal tréner Juraj Chmelina.
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Výsledky:
Skupina: Dubnica – Valašské Meziříčí 4:3, Dubnica – Nový Jičín 2:2, Dubnica – Vsetín – 14:0,
Dubnica – Hlučín 1:3, Dubnica – Kozlovice 3:2. Semifinále: Dubnica – Brno 2:1. Finále: Dubnica
– Frýdek Místek 1:5
MFK Dubnica U 10: Kučera, Prekop, Bačík, Ragan, Chmelina, Púček, Pagáč, Mrázek, Lacher,
Garyani, Janček, tréner Juraj Chmelina.
Zdroj: My Trenčianske noviny 18/2015
24.5.2015

Prípravka MFK bola v Nemecku až vo finále
V Nemeckom Moosburgu sa 23. a 24. mája uskutočnil medzinárodný mládežnícky futbalový
turnaj Isar Cup.
V kategórii U 9 si v konkurencii ôsmich tímom výborne počínali zverenci Juraja Bútoru z MFK
Dubnica, ktorí po neúspešnom rozstrele vo finále obsadili druhú priečku.
Výsledky skupina: MFK Dubnica – FC Moosburg 6:0, MFK Dubnica Union T.T. I. St. Florian
2:1, MFK Dubnica – TST Moosburg B – 12:0.
Semifinále: MFK Dubnica TSC Moosburg A 6:2
Finále: Dubnica Union T. T. I. St. Florian 1:1, p. k. 3:4.
Zostava MFK: Denis Bednár, Jakub Brunner, Tobiáš Červeň, Alex Húdok, Daniel Jacko, Samuel
Jašúrek, Timotej Miakiš, Timotej Teplička, Adam Vrábel.
30.5.2015

Prvé víťazstvo dubnických futbalistiek prišlo až v závere súťaže
Dubnické hráčky naberajú skúsenosti v druhej lige. V doterajšom priebehu aktuálnej
sezóny nedokázali ani raz zabodovať a nachádzali sa na chvoste tabuľky. Odmenou za ich
snahu a tvrdú prácu im bolo prvé víťazstvo.
Hoci sa prvý trojbodový zápis zrodil až v poslednom stretnutí ročníka, priniesol hráčkam veľa
radosti. Dubničanky zdolali domácu Belušu 4:2 vďaka dobrému vstupu do stretnutia, keď už po
polhodine hry viedli 4:0. Po dva góly strelili Bagínová a Kaššová. Dubnické futbalistky nastúpili
v zostave: Veselá – Šátková, Ihriská, Bagínová, Čačková, Hírešová, Pieťková, Žiačková, Rýdza,
Bencúrová, Kaššová.
5.6.2015

MFK po štyroch sezónach v druhej lige vypadol
Bolo zrejmé, že vypadnutie z najvyššej súťaže bude mať na mužstvo dopad. Ako kriticky ale
napokon skončí dubnický futbal, prorokoval len málokto. Bez sponzorov a s dlhmi sa druhá
liga hrať dlhodobo nedá, skonštatoval tréner Bútora.
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Pred jarnou časťou sa rozpadol káder, odišla väčšina hráčov základnej zostavy. Tréner Juraj Bútora
pre stánku mfkdubnica.sk po predposlednom jarnom kole povedal: „Jar ukázala, že len s mladými
hráčmi sa druhá liga hrať nedá na vysokej výkonnostnej úrovni. Pod súčasný výsledok sa podpísali
aj amatérske podmienky hráčov a fakt, že klubu sa pre dlhy hráčom odpočítalo v konečnom
hodnotení šesť bodov. Keď sme sa to dozvedeli, bolo ťažké nájsť silu a motiváciu. Navyše sme
nenašli náhradu za strelca Števčeka.“
Pre MY Noviny Stredného Považia zhodnotil dubnický tréner sezónu takto: „Napriek tomu, že
u mužov neboli peniaze, prvý polrok bol sľubný, aj keď nám patrila predposledná priečka. Mladí
sa snažili, odohrali niekoľko výborných zápasov. Spokojnosť vládla aj s mládežníckymi tímami.
Na jar odišlo sedem - osem hráčov, čo bol veľký problém. Peniaze na posily neboli. Siahli sme po
zahraničných hráčoch, ktorých ponúkli talianski manažéri. Chlapci sa snažili, ale boli to mladí
hráči z nižších súťaží, porovnateľní s našimi odchovancami. Nestáli nás ani cent, ale v klube už
nie sú. Vypadli sme, mužov sme prihlásili do tretej ligy, prihlásené sú aj mládežnícke tímy. Pokiaľ
sa ale nezbavíme dlhov, nebudeme si môcť kupovať posily. Vystačiť si budeme musieť s vlastnými
dorastencami, v zálohe sú aj hráči, ktorých máme na hosťovaní. Vhod by prišli peniaze za
brankára Bajzu z Parmy. Napriek tomu, že sme vyhrali súd, peniaze sú v nedohľadne, pretože klub
skrachoval.“
22.11.2015

Dubnica Cup vyhrali Topoľčany, domáce hráčky posledné
Na dubnickej umelej tráve sa 22.11. uskutočnil pod záštitou Akadémie Jozefa Jankecha
turnaj žien vo futbale Dubnica Cup. V konkurencii piatich tímov sa naše hráči umiestnili
o skóre na poslednej priečke.
Výsledky MFK Dubnica: Dubnica – Trenčín 0:3, Dubnica – Trnava 1:2, Dubnica – Pov. Bystrica
1:0, Dubnica – Topoľčany 0:2.
Zostava MFK Dubnica: Veronika Veselá – Valentína Ihriská, Soňa Šátková, Martina Baginová,
Jana Hírešová, Dominika Adámiková, Simona Levaiová, Michaela Žiačková, Kristína Bencúrová,
Marcela Gurínová, Lucia Zápotočná, Radka Kaššová, Kristína Gažová, Alžbeta Múčková, Aneta
Tomášová, tréner Jozef Antol, asistentka trénera Lucia Zápotočná.

Hokej a ľadové športy
4.1.2015

Verejné korčuľovanie aj roku
2015
Aj počas tohtoročnej zimnej sezóny má široká
verejnosť možnosť zavítať na ľadovú plochu
dubnického zimného štadióna v rámci
verejného korčuľovania.
Verejné korčuľovanie býva každú nedeľu od 14.00 do 15.30. Na štadióne je možnosť dať si
nabrúsiť korčule.
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20.1.2014

Vidina lepších zajtrajškov pre dubnickú hokejovú mládež
V závere minulého roka sa na počesť tragicky zosnulého Pavla Demitru pri príležitosti jeho
nedožitých štyridsiatych narodením odohrali tri benefičné zápasy. Na žiadosť Pavlovej
manželky Majky poputuje šesťdesiat percent zisku na Školu Pavla Demitru v Dubnici.
„Od Majky Demitrovej a hlavného organizátora Petra Šťastného som dostal dôveru, aby som
rozhodol, akým spôsobom použijeme finančné prostriedky vo výške 74 000 eur. Okrem peňazí
dostaneme aj štyridsať hokejových výstrojov pre žiakov a dorastencov, ktoré rozdáme onedlho,“
hovorí riaditeľ ZŠ Pavla Demitru Ferdinand Brunovský a pokračuje. „Radosť budú mať aj rodičia,
pretože žiaci hokejisti, ktorí sú v našej škole, budú od januára platiť mesačný poplatok v polovičnej
výške, druhá polovica pôjde z dotácie manželov Demitrovcov. V prípade zložitej sociálnej situácie
rodiny žiaka sa uhradí z dotácie aj druhá polovica členského poplatku. Radosť máme aj z toho, že
všetci žiaci našej školy dostanú kompletnú výstroj. Z dotácie bude hradená aj doprava na zimný
štadión počas vyučovania a hradené z nej budú aj ďalšie aktivity žiackych hokejových družstiev
na základe požiadaviek vedenia.“
Dubnická mládež nie je v lichotivej situácii, žiaci z dôvodu malého počtu hráčov v triedach
nemohli hrať prvú ligu, ale iba druhú, kde sú spojení deviataci s ôsmakmi. Dorastenci sa dlho
pohybovali bez výhry na poslednej priečke. „Urobíme všetko pre to, aby sme už v septembri hrali
znova najvyššiu žiacku súťaž so štyrmi tímami. Verím, že udržia extraligu a chceme vytvoriť opäť
juniorský tím,“ dodáva Ferdinand Brunovský.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 2/2015, skrátené a upravené

20.1.2015

Pod výrazným úspechom hokejistov do 20 rokov aj dubnický podpis
Po záverečnom hvizde vypukla eufória.
Slovensko, ktoré na hokejový šampionát
hráčov do 20 rokov cestovalo najmä s cieľom
nevypadnúť z elitnej kategórie, zdolalo v boji
o tretie miesto favorizovaných Švédov 4:2.
Členmi mužstva boli aj traja bývalí žiaci
dnešnej ZŠ s MŠ Pavla Demitru v Dubnici nad
Váhom Patrik Koyš, Marco Hochel a Mislav
Rosandič.
Potvrdilo sa tak, že dubnická hokejová škola má
stále čo ponúknuť a že aj v našom meste vyrastajú
výrazné talenty. Jeden z nich, Marco Hochel, si Marco Hochel v obrannej činnosti pred brankárom
našiel čas a prišiel navštíviť školu, na ktorej získal Godlom.
hokejové základy. Čerstvý medailista pre týždenník
MY Noviny Stredného Považia hovoril aj o situácií v mládežníckom hokeji (v súvislosti
s nedávnym finančným darom vo výške 60% zisku zo série benefičných stretnutí na počesť P.
Demitru): „Keď som hrával za žiakov, niečo sme dostali z klubu, ale veľa do výstroju investovali
rodičia. Hokej je drahý šport, cena kompletného výstroja sa pohybuje okolo tisícky, u brankárov
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ešte viac. Je to náročne pre rodičov a nie každý si to môže dovoliť. Svedčí o tom aj fakt, že z mojej
triedy už hrajú hokej iba štyria chalani.“
Mladý hokejista sa vrátil aj k šampionátu hráčov do 20 rokov. „Pred MS nám veril málokto, cieľom
bola záchrana, no tréner Bokroš nám veril a tvrdil, že dôležitý je postup do štvrťfinále a tam sa
uvidí. Najťažší bol prvý zápas s Kanadou, kde nás ovplyvnila 21-tisícová návšteva, pretože pred
takou kulisou nik z nás nehral. Prehra nenechala na nás stopy, zdolali sme Fínov a Nemcov, potom
Čechov a nakoniec aj v boji o bronz Švédov. Bol to nádherný pocit počúvať po víťaznom zápase
slovenskú hymnu. Po návrate hrám za Duklu Trenčín, ale rád by som si zahral niekedy aj v KHL,
ktorá mi je herne najbližšia. Ak sa bude dariť, rád by som niekedy okúsil aj seniorskú
reprezentáciu,“ povedal Marco Hochel.
14.2.2015

Skončila sa sezóna 2014/2015
Rušnú sezónu ukončili MHK Dubnica víťazstvom po predĺžení na ľade
v Partizánskom. Diváci očakávali opätovný boj o postup, priebeh sezóny však
ovplyvnili zmeny vo vedení klubu. Dubničania napokon obsadili tretie miesto
v skupine A tretej najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku.
Sedem zápasov – sedem víťazstiev
Dubničanom pritom vstup do nového ročníka vyšiel, keď vyhrali úvodných sedem stretnutí. Až
v ôsmom súťažnom meraní síl ich zdolali Nové Zámky, neskorší víťaz ligového ročníka
2014/2015. V tom čase sa však už v štruktúrach klubu diali zmeny, ktoré sa odzrkadlili aj na
ľadovej ploche.
Pakšiho strieda Valach
Doterajší prezident klubu Tibor Pakši pred voľbami do mestskej samosprávy, ktoré sa uskutočnili
22. novembra 2014, vyhlásil, že ak bude za primátora mesta zvolený vtedajší primátor Ing. Jozef
Gašparík, vzdá sa funkcie v klube. Sám pritom výrazne podporoval kandidatúru Emila Suchánka.
Jozef Gašparík svoju pozíciu v meste obhájil, Tibor Pakši slovo dodržal a v klube oficiálne
skončil. Voľba nového prezidenta klubu mala jediného kandidáta. Bol ním Igor Valach, zástupca
investora, ktorý sa pred niekoľkými rokmi podujal rekonštruovať zimný štadión v Dubnici nad
Váhom. Novým viceprezidentom sa onedlho na to stal bývalý odchovanec dubnického hokeja
Juraj Jakubík.
Kontumácia v Nových Zámkoch, najproduktívnejším hráčom Trokan
Zmeny sa nevyhli ani kádru, ktorý opustilo viacero hráčov. Dubničanom s nimi odišla aj víťazná
forma, v krátkom slede prehrali hneď niekoľko stretnutí. Záver sezóny poznačilo ešte rozhodnutie
necestovať na stretnutie do Nových Zámkov.
Hokejisti MHK odohrali v sezóne 2014/2015 23 duelov, v ktorých získali 49 bodov (do súčtu
stretnutí nepočítame kontumačnú prehru v Nových Zámkoch). Najproduktívnejšími hráčmi
sezóny sa stali Peter Trokan (19+28), Anton Lezo (10+30) a Marcel Tvrdoň (9+20).
Výsledky MHK Dubnica v roku 2015 (sezóna 2014/2015)
3.1.2015
6.1.2015
10.1.2015
17.1.2015
24.1.2015

MHK Dubnica – HC Nové Zámky
MHK Dubnica – HK 96 Nitra
Športový hok. Klub o.z. – MHK Dubnica
MHK Dubnica – HC 05 Banská Bystrica
HK Petržalka 2010 – MHK Dubnica
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5:9 (1:6, 2:2, 2:1)
4:5 pp (4:2, 0:1, 0:1, 0:1)
8:6 (3:2, 2:2, 3:2)
9:2 (1:1, 5:0, 3:1)
3:6 (0:2, 1:2, 2:2)

31.1.2015
6.2.2015
7.2.2015
14.2.2015

HK Levice – MHK Dubnica
HC Nové Zámky – MHK Dubnica
MHK Dubnica – Hamikovo o.z.
HK Iskra Partizánske – MHK Dubnica

Tabuľka:
1. Nové Zámky
2. Levice
3. Dubnica n/V
4. Nitra

9:3 (4:1, 2:1, 3:1)
5:0 kontumačne
16:1 (9:0, 3:1, 4:0)
4:5 pp (3:0, 0:1, 1:3,01)

63 b
49 b
48 b
43 b

S hokejistami z Partizánskeho
Dubničania neprehrali ani jeden z
troch zápasov. Posledný, ktorým sa
zároveň lúčili so sezónou, vyhrali až v predĺžení.

Vzhľadom na zmeny v klube sa vedenie MHK Dubnica rozhodlo družstvo mužov dočasne
rozpustiť a do súťaže sa pre budúcu sezónu neprihlásiť.
25.2.2015

Zaujímavý projekt turnaja hokejových akadémií
MHK Dubnica sa spolu s mestami Brumov-Bylnice, Bratislava a Považská Bystrica zapojil
do projektu nadnárodnej spolupráce, ktorého cieľom je zlepšenie tréningových možností
mladých hokejistov. Podmienkou spolupráce bolo uskutočnenie vzájomných zápasov medzi
zúčastnenými mestami.
Mužstvá sa stretli vo vzájomných súbojoch systémom každý s každým. Netradičné však bolo
práve zloženie tímov. Každý tvorili tri „päťky“, v ktorých hrali chlapci rôzneho vekového zloženia
(od roka narodenia 2000 a neskôr). Mužstvá museli niesť označenie HA (hokejová akadémia).
Prvý turnaj v Brumove (21.1.2015) vyhrali dubnický hokejisti, ďalšie kolo sa uskutočnilo
25.2.2015 už na ľade v Dubnici. Domáci hokejisti odohrali vyrovnaný súboj s HA Zdena Cígera,
po neuznaní gólu a „vlastencovi“ v závere stretnutia napokon prehrali s rovesníkmi z Bratislavy
1:2. Keďže nad ich sily bolo aj mužstvo z neďalekého Brumova-Bylnice, na turnaji obsadili tretiu
priečku. Moravský tím skončil druhý, zvíťazili Bratislavčania.
Okrem pohárov a diplomov dostali mužstvá grafiku od Jozefa Vydrnáka: Demitra gól. Každý hráč
si odniesol domov aj puk s logom Pavla Demitru. Ceny odovzdal primátor Ing. Jozef Gašparík,
Igor Valach a riaditeľ Dumatu a bývalý hokejista Jozef Ublanič.
Ďalšie kolá by sa mali uskutočniť v Považskej Bystrici a Bratislave.
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Foto: Andrej Luprich

Atletika
15.2.2015

Dubničania najúspešnejším tímom halových majstrovstiev
Slovenska žiakov a žiačok
Šesť zlatých, štyri strieborné a štyri bronzové medaily. Taká je bilancia mladých dubnických
atlétov na vrcholnom domácom podujatí žiackych vekových kategórií, ktoré sa konalo 15.
februára v Bratislave.
Dubničania ukázali, že v našom meste rastú kvalitní bežci a chodci. Početná medailová zbierka
zaradila dubnický tím do čela hodnotenia a zabezpečila mu titul najúspešnejšieho klubu
šampionátu. Pod článkom ponúkame výsledky našich atlétov. Za osobitnú zmienku určite stojí
výkon chlapčenskej štafety na 4x200 metrov v zložení Beláň, Bugoš, Labo a Kvasnica, ktorá
dosiahla čas 1:40,32, čím vytvorila nový slovenský halový žiacky rekord.
Prehľad medailí:
1.miesto:
Karin Suranová - 1500 m (5:12,49)
Sophia Zápotočná - 800 m (2:36,61)
Hanka Burzalová - 2 km chôdza (10:16,60)
Filip Bugoš- 1500 m (4:37,33)
Ľ. Kubiš - 2 km chôdza (9:46,17)
Marek Beláň, Filip Bugoš, David Labo, Matej
Kvasnica - 4x200 m (1:40,32)
2. miesto
Alžbeta Jancová - 2 km chôdza (10:49,13)
Sebastián Guga - 800 m (2:15,42)
Matej Kvasnica - 300 m (37,98)
Marek Beláň - žrď (300)
3. miesto
Sophia Zápotočná - 300 m (43,44)
A. Kubaščíková - 800 m (2:41,09)
David Labo - 60 m (7,75)
K. Šajbenová, K. Suranová, A. Kubaščíková,
S. Zápotočná - 4x200 m (1:55,89)

Filip Bugoš, víťaz behu na 1500 metrov a člen
rekordnej štafety
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28.2.2015

Dorastenci AK Spartak Dubnica s jedenástimi medailami z halových
majstrovstiev Slovenska
Počas posledného februárového víkendu bojovali
o medaily na halových majstrovstvách Slovenska aj
dubnickí dorastenci. Z hlavného mesta si ich napokon na
Považie priviezli jedenásť.
Na dráhe si po zlato dokráčala Hanka Burzalová v chôdzi na
3 km, Karin Suranová si najcennejší kov vybojovala v behu
na 1500 m. O posledné zlato sa zaslúžila Petra Petláková
v žrďkárskom sektore.
Striebro si vybojovali Ľubomír Kubiš v chôdzi na 3 km, Petra
Močaryová v behu na 60 m a štafety na 4x200 m chlapcov
a dievčat v zložení Beláň, Bugoš, Labo, Kvasnica
a Kudlíková, Žilková, Zápotočná a Močáryová.
Dubničania získali aj štyri bronzové medaily. Dana
Kudlíková dokonca dve – v behoch na 400 a 800 m,
v štvorstovke skončil tretí aj Matej Kvasnica, posledný cenný
kov pridala skokanka o žrdi Sarah Nevařilová.

Dana Kudlíková (vpravo) získala
dve individuálne medaily, jednu
pridala v štafete.

5.-8.3.2015

Dubnickí atléti sa na halových ME v Prahe do finále nepozreli
5. až 8. marca sa v Prahe konal kontinentálny halový šampionát v atletike. Slovenskú
verejnosť postavilo na nohy 4. miesto Ivety Putalovej vo finále behu na 400 metrov, ktoré
znamenalo fantastický úspech našej atletiky. Výrazne menej pozornosti pritiahli výkony
skupinky atlétov AK Spartak Dubnica.
Na vrcholnom európskom fóre sa predstavila pätica atlétov
Spartaka Dubnica, ani jeden z nich sa neprebojoval do
finále. V súťaži mužov nebol hodnotený výškar Michal
Kabelka, ktorý neskočil základnú výšku 214 cm. V skoku
o žrdi Ján Zmoray prekonal 505 cm, čo stačilo na konečné
20. miesto. V súťaži žien v behu na 60 m prekážok zabehla
Lucia Mokrášová osobný rekord a výkon roka 8,48
sekundy, čo ale stačilo iba na celkové 25. miesto.
V behu na 60 m si Lenka Kršáková časom 7,49 sekundy
zlepšila sezónne maximum, rezultovalo z toho však iba 28.
miesto. V skoku do diaľky obsadila Lucia Slaničková 18.
priečku výkonom 617 cm.
Rekordná 27-členná slovenská výprava zaznamenala jediné
finále. Prečo Slovensko vyslalo do Prahy tak početnú
výpravu, hoci je zrejmé, že sa naši atléti nemôžu
porovnávať s najlepšími? „Súvisí to s našou stratégiou
vytvoriť pre atletiku čo najlepšie prostredie, aby boli naši
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Lucia Mokrášová si v Prahe vytvorila
osobný rekord, za európskou elitou
však zaostáva. Foto: fotosport.sk

športovci čo najviac motivovaní,“ vyjadril sa k postupu zväzu predseda SAZ Peter Korčok.
19.3.2015

Dubnická zimná bežecká liga
Nový projekt bežeckej ligy bol príležitosťou zasúťažiť si aj v období mimo hlavnej
pretekárskej sezóny. Za projektom stál Jogging klub a AK Spartak Dubnica, bežalo sa na
tartane, v parku či na Ostrý vrch.
Beh je v Dubnici populárny aj medzi amatérmi, čo vidno aj pri pohľade do výsledkových listín
širokej škály pretekov po celom Slovensku, v ktorých majú naši borci vždy početné zastúpenie.
Zimné mesiace sú obdobím prípravy na novú sezónu a príležitostí na otestovanie si svojich síl
v konfrontácii s inými bežcami je vzhľadom na menší počet pretekov málo.
Aj preto bola zimná liga vítaným spestrením prípravy.
Body sa zberali v piatich kolách. Úvod obstaral tradičný silvestrovský beh na tartane, pokračovalo
sa v mestskom parku. Tretím kolom mal byť vodárenský cross, pre množstvo snehu sa však opäť
súťažilo na tartane. Špecifickým pretekom bol výbeh na ostrý vrch, v ktorom mohli zabodovať tí,
ktorí preferujú horské terény a prevýšenia, čo sa napokon aj potvrdilo. Hegemóniu Miroslava
Ilavského narušil majster Slovenska v behu do schodov Štefan Štefina. Bodkou za prvým
ročníkom zimnej bežeckej ligy bol päťkilometrový pretek na tartane, po ktorom nasledovalo aj
vyhlásenie najlepších pretekárov vo všetkých kategóriách.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Muži do 40 rokov: 1. Miroslav Ilavský, 2. Štefan Štefina, 3. Ivan Pavlík
Muži do 50 rokov: 1. Milan Plevák, 2. Pavol Porubčan, 3. Miroslav Tomčáni
Muži do 60 rokov: 1. Vladimír Vlasatý, 2. Ervín Páleník, 3. Peter Klobučník
Muži do 70 rokov: 1. Miroslav Kováč, Anton Dobrodenka, 3. Ján Kminiak
Ženy do 35 rokov: 1. Veronika Bakalárová, Michaela Klobučníková, 3. Nora Ladecká
Ženy do 50 rokov: 1. Daniela Ďurovcová, 2. Michaela Žilková, 3. Zuzana Horňáková
Ženy nad 50 rokov: 1. Oľga Jancová, 2. Chrenková Gizela, 3. Emília Pšenáková
Žiaci: 1. Filip Bugoš, 2. Sebastián Guga, 3. Dávid Labo
Žiačky: 1. Karin Suranová, 2. Sofia Zápotočná, 3. Izabela Žilková

Najúspešnejšie ženy v hlavnej kategórii: strieborná
Michaela Klobučníková, zlatá Veronika Kováčová a
bronzová Nora Ladecká.
Vpravo Štefan Štefina a Miroslav Ilavský, ktorých súboj
o celkové prvenstvo zdobil celý priebeh súťaže. Tretí
skončil Ivan Pavlík.
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28.3.2015

Štefan Štefina deviaty na Majstrovstvách sveta v behu do schodov v
Katare
Len málokto vie, že existuje šport, v zahraničí nazývaný tower running, v slovenčine
najčastejšie beh do schodov. Rovnako mnoho ľudí netuší, že jeden z najlepších svetových
borcov v tomto odvetví žije práve v Dubnici nad Váhom. Štefan Štefina si tento rok na
vlastnej koži vyskúšal aj svetový šampionát (27. – 28.3. v Dohe).
29-ročný Štefan sa venuje behaniu už mnoho rokov,
postupom času sa vypracoval sa na obávaného
pretekára. Počas každej sezóny zozbiera mnoho cenných
kovov na behoch rôzneho druhu a rozdielnej dĺžky. Ako
sa ale dostal k behu do schodov?
„V roku 2009 som sa zúčastnil prvých majstrovstiev
Slovenska v behu do schodov v Žiline a skončil som na
3. mieste. To ma motivovalo skúsiť viac potrénovať a
zamerať sa na behy do schodov. Myslím že úspešne, v
rokoch 2010, 2012 a 2014 som sa stal majstrom
Slovenska, v rokoch 2011 a 2013 som skončil druhý za
Ľubom Calpašom. Ľubo je tiež Dubničan, takže titul
ostal už piaty rok v našom meste,“ hovorí Štefan.
Vďaka kvalitným výkonom sa kvalifikoval na
Majstrovstvá sveta v Katare, ktoré sa bežali v 51.
poschodovom The Torch Doha Hotel. Štefan dobehol na
výbornom 9. mieste, spolu s Tomášom Čelkom a Janou
Zatlukalovou obsadili v súťaži krajín 5. miesto.
V športe, ktorý sa rýchlo stáva svetovým fenoménom,
patrí Slovensko medzi absolútnu špičku.
Víťazmi podujatia sa stali Piatr Lobodzinsky z Poľska
a Andrea Mayer z Rakúska.

63

Štefan počas behu na vrchol 51poschodového hotela v Dohe.

17.5.2015

Dubničania úspešní na tradičnom Ilavskom
behu
19. ročník Ilavského behu, tento rok s prívlastkom Veľká
cena Agromixu, štartoval v tretiu májovú nedeľu. Dubnickí
pretekári na ňom znova dokázali svoju kvalitu. V hlavnej
kategórii vystúpil na strieborný schodík Štefan Štefina,
v ženách nad 35 rokov sa z víťazstva radovala Iveta
Hulvátová.
Štefan sa s náročnou trinásťkilometrovou trasou popasoval za
48:50, víťazný Slavomír Košík mu „nadelil“ 26 sekúnd.
Víťazkou kategórie ženy nad 35 rokov sa stala dubnická Iveta
Hulvátová s časom 56:11 a zaspomínala si na časy, keď pred
osemnástimi rokmi vyhrala premiérový Ilavský beh.
Z dubnických borcov si pódium vyskúšal ešte v kategórii mužov
od 40 do 49 rokov Miroslav Tomčáni a v mužoch od 50 do 59
rokov Ľubomír Klobučník. Medzi ženami nad 35-rokov obsadila
Iveta Hulvátová na trati.
tretie miesto Dubničanka Žilková.
Cieľovú pásku ako prvý
preťal Poliak Jan Wydra so skvelým časom 47:00.
Za mediálnu tvár podujatia si tento rok organizátori vybrali dubnickú bežeckú stálicu,
reprezentujúcu momentálne klub z Bardejova, Ľubomíru Maníkovú.
30.5.2015

V Dubnici sa po piatykrát stretla atletická Európa
Na dubnickom štadióne sa 30. mája zišli kvalitné kontinentálne tímy, aby bojovali o postup
či zotrvanie v B kategórii Európskeho pohára klubov v atletike. Naše mesto hostilo podobné
podujatie už po piaty raz.
Po dlhom čase sa však v pohári nepredstavili atlétky či atléti dubnického klubu. Slovensko
zastupovala Dukla Banská Bystrica a Slávia UK Bratislava. Dubnickí atléti nastúpili do viacerých
disciplín iba mimo súťaž, viacerí zanechali viac než dobrý dojem.
Ženskú i mužskú časť súťaží vyhrali atléti lotyšského klubu Cosma Vilnius. Muži UK Bratislava
neuspeli a skončili poslední, ženy z banskobystrického klubu obsadili štvrtú priečku.
Banskobystričanky ovládli tri disciplíny. Na 400 m prekážok triumfovala hosťujúca Češka
Kateřina Hálová, v hode kladivom Veronika Kaňuchová a v trojskoku Dana Velďáková.
1.6.2015

Hodinovka bez osobností
Druhé najstaršie bežecké podujatie, organizované dubnickým Jogging klubom, vstúpilo
počas prvého júnového pondelka do štvrtého desaťročia svojho trvania. Tento rok chýbali
známe mená, možnosti dostať sa medzi najlepších sa chopili aj domáci pretekári.
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Vo viac ako sedemdesiatčlennom štartovom poli chýbali osobnosti, ktoré by dokázali zaútočiť na
zaujímavejšie čísla. Ľubomíra Maníková, ktorá sa vlani snažila o rekord podujatia, tentoraz pre
reprezentačné úlohy chýbala. V úlohe absolútnej víťazky ju zastúpila nestarnúca Trenčianka Jitka
Hudáková (13 923), ktorá rovnako ako vlani zvíťazila s prehľadom aj v kategórii do 50 rokov.
Ani Miroslav Ilavský nezopakoval výborný minuloročný výkon, so 16 610 metrami sa aj tak stal
víťazom medzi mužmi. K dosiahnutiu slovenského rekordu Martina Vrábeľa (19 836) mu chýbalo
naozaj dosť. Druhý skončil Štefan Štefina (16 258), tretí Pavol Sobek (15 575). V hlavnej kategórii
žien zvíťazila Veronika Bakalárová, za ňou skončili Klobučníková a Valachovičová.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia, 23/2015
9.6.2015

Memoriál Marty Herdovej pre ZŠ C I
Na štadióne v Dubnici sa 9. júna uskutočnil 12. ročník medzinárodných atletických pretekov
žiakov a žiačok Memoriál Marty Herdovej.
Pamiatku atletickej trénerky si pripomenuli deti a pedagógovia z jedenástich škôl z Dubnice,
Novej Dubnice , Ladiec a Otrokovíc. V zaujímavých pretekoch asi putovný pohár suverénne s viac
ako šesťdesiatbodovým náskokom vybojovala ZŠ C I Dubnica. Z dvanástich disciplín vyhrali tri
pretekári ZŠ Mánesova Otrokovice a ZŠ C I Dubnica, dve vyhrali SŠ J. Bosca Nová Dubnica a ZŠ
Pod hájom Dubnica.
19.6.2015

Deti z detských domovov súťažili v atletike
Na dubnickom štadióne sa v piatok 19.6. uskutočnil 25. ročník športových hier detí
z detských domovov – Športové majstrovstvá 2015.
Zástupkyňa jedného z organizátorov akcie Mária Soboličová popísala zmysel podujatia: „Cieľom
je príprava detí na bezproblémovú integráciu do spoločnosti. Motiváciou je pre ne možnosť
postúpiť z kraja do celoslovenského kola a odtiaľ na medzinárodné stretnutie. Mottom podujatia
je olympijský výrok Pierra de Coubertina: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ Dodala, že
deti sa na súťaž spolu s vychovávateľmi veľmi zodpovedne pripravujú, aby podali čo najlepší
výkon. Na hrách sa stretli víťazi krajských kôl z detských domovov z celého Slovenska a súťažili
vo vybraných disciplínach – v behu na 100 m, 300 m, 800m, 1500 m, skoku do diaľky, skoku do
výšky, vrhu guľou a štafete 4x100. Z ilavského domova sa presadil P. Hanus, ktorý ovládol súťaž
v guliarskom sektore. Detský domov v Trenčíne si pripísal víťazstvo v ženskej výške v podaní A.
Mlynarčíkovej a druhé miesto v štafete dievčat.
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16.8.2015

Dubničania druhí na najväčšom štafetovom behu na Slovensku
Až sedem Dubničanov vystúpilo v nedeľu 16. 8. na stupne víťazov na pláži pri Dunaji.
Členovia Omes Running Team dosiahli v najpočetnejšej kategórii ALL druhý najlepší čas.
345 kilometrovú trať podujatia Od Tatier k Dunaju zdolali za 25 hodín a 21 minút.
Pod hlavičkou Omes Running Team-u sa predstavilo až sedem
Dubničanov (Štefan Štefina, Ivan Pavlík, Michal Kolenič,
Pavol Bortel, Ľubomír Calpaš, Pavol Sedlák a Samuel Valuch),
päť členov doplnili mimodubnickí pretekári (Michal Mišiak,
Jakub Vrana, František Talapka, Peter Ľubušký, Timotej
Hupka). Každý z bežcov musel zdolať tri úseky v rôznorodých
podmienkach. Bežalo sa po horách, v noci i na slnkom
rozpálených asfaltoch Južného Slovenka.
Dubničania zaznamenali celkovo štvrtý najrýchlejší čas
spomedzi 193 tímov, celkovo druhý v najpočetnejšej súťažnej
kategórii ALL (143 tímov). Okrem BŠK Banská Bystrica ich
prekonali len dve mužstvá z kategórie ELITE.
Beh Od Tatier k Dunaju napísal svoj tretí ročník. Štartoval
v Jasnej, bežci sa presúvali celým Slovenskom až do hlavného
mesta. Pretek je náročný práve pre svoj formát – účastníci bežia
naplno tri úseky, medzi ktorými majú prestávku len niekoľko
hodín. Nemajú čas na oddych, pretože sa neustále presúvajú, aby vysadili a naopak vyzdvihli
ďalších bežcov tímu. Pretek je rovnako pomerne náročný na logistiku a organizáciu.
1.9.2015

Atletický most sa tento rok nekonal
Dubnica sa v nedávnej minulosti pýšila najkvalitnejšie obsadeným atletickým mítingom
v krajine. Minulý ročník sa kvôli finančným podmienkam uskutočnil v úspornom režime.
V roku 2015 si míting musel dať nútenú prestávku. Trinásty ročník sa nekonal.
Podujatie nezachránila ani veľká snaha organizátorov. Pôvodne mali mať preteky pre nedostatok
financií iba národný charakter. Súťažiť sa malo v desiatich disciplínach, okrem toho mali zápoliť
žiaci a žiačky.
„Hlásili sa nám aj zahraniční pretekári z Ukrajiny, Česka, Írska, Veľkej Británie a dokonca aj
z Jamajky, ale účasť sme im nemohli potvrdiť, keďže sme nemali potrebné finančné krytie,“
uviedol pre Dubnické noviny generálny sekretár AK Spartak Dubnica a dlhoročný člen
organizačného výboru AM Rastislav Hrbáček. „Domáci pretekári nejavili záujem. Minimálny
počet osemdesiat, ktorý sme si stanovali, aby sa preteky konali, sa nenaplnil ani spolovice.“
Organizátori sa pokúšajú vzniknutú situáciu riešiť hľadaním generálneho sponzora, ktorý by
pomohol zabezpečiť ročník 2016.
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12.9.2015

Majstrovská Slovenska žiackych družstiev v atletike
Na Štadióne Mladá Garda v Bratislave sa víťazmi Majstrovstiev Slovenska žiackych
družstiev v atletike stali chlapci ŠŠK J. A. Komenského Bardejov pred obhajcami titulu zo
Spartaka Dubnica.
V súťaži dievčat obhájili zlato dubnické dievčatá s bezmála stobodovým náskokom pred Sláviou
ŠG Trenčín, bronz získal AK Bojničky. Šampionát priniesol viaceré zaujímavosti, o jednu sa
postaral Marcel Žilavý z AC Malacky, ktorý mimo súťaže aj v silnom protivetre dosiahol na 100
m cez prekážky čas 13,46, čo je o stotinu lepší výkon ako platný slovenský žiacky rekord Andreja
Bendu z roku 1990.
12.9.2015

Trenčiansky polmaratón pre Ilavského, zvíťazila aj dubnická štafeta
Druhý ročník geograficky najbližšieho polmaratónu niesol výrazný dubnický podpis. Bežci
z nášho mesta ovládli hneď niekoľko kategórií, čím potvrdili, že Dubnica je jednoznačne
atletickým mestom.
Len prvých päť kilometrov bol
na čele preteku iný muž, než
jeho najväčší favorit a napokon
aj absolútny víťaz Miroslav
Ilavský. Dubnický vytrvalec
v úvode trate len tesne zaostával
za Štefanom Štefinom, ktorý
bežal prvý úsek za štafetu
s názvom
Dubnická
elita.
V druhom štafetovom úseku sa
už Ilavský ujal vedenia a v čase
1:16:06 napokon preťal cieľovú
pásku. Druhý dobehol Ján
Hudec zo spomínanej štafety, čím potvrdil víťazstvo štvorice Štefan Štefina, Ivan Pavlík, Samuel
Valuch a Ján Hudec. Z dubnických pretekárov sa darilo aj Ervínovi Páleníkovi, ktorý vyhral
kategóriu mužov do 59 rokov. V tej istej vekovej kategórii žien dominovala pretekárka Danica
Kacinová. Okrem ašpirantov na stupne víťazov sa behu zúčastnilo viacero začiatočníkov, ktorí
podali občas heroickejšie výkony ako tí najlepší. Aj preto každý z nich v cieli zožal zaslúžený
potlesk.
Miroslav Ilavský (v žltom) a Štefan Štefina (v bielom tričku a šiltovke)
pred štartom druhého ročníka Trenčianskeho polmaratónu. Foto:
trencianskypolmaraton.sk
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15.9.2015

Dubnické ženy bronzové
Záverečné kolo atletickej ligy družstiev hostila 15. septembra Banská Bystrica. Zúčastnili sa
ho aj zástupcovia klubu Spartak Dubnica.
Muži neprekvapili a v celkovom hodnotení skončili na poslednom ôsmom mieste. Dubnické
atlétky naopak zabojovali a po výborných výkonoch poskočili na bronzovú priečku. Za zmienku
stojí druhé prvé miesto Bezekovej v behu na 200 m, ktorá aj na polovičnej trati nesklamala
a získala body za striebornú priečku. Na štvorstovke klasicky aj cez prekážky skončila druhá
Holleyová, beh 100 m cez prekážky ovládla Lajčáková. 3000 metrov výborne zabehla mladá
Klaudia Žárska, ktorá sa radovala z druhého miesta. Na rovnakom stupienku sa ocitla aj
trojskokanka Májková. V guliarskom a diskárskom sektore nenašla premožiteľku Kárniková.

22.9.2015

Deň behu pre všetkých 2015
Aj v prebiehajúcom roku mohli občania mesta účasťou
na podujatí s názvom Deň behu pre všetkých podporiť
výskum liečby ľudí trpiacich rakovinou. Podujatie
organizovalo oddelenie kultúry.
22.9.2015 bežalo v mestskom parku spolu 513 ľudí. Pravidlá
boli jednoduché – každý mohol absolvovať ľubovoľný úsek
podľa svojich síl a schopností. Ak chcel, mohol zbierku
podporiť dobrovoľným príspevkom. Na trati sme mohli
vidieť deti i dôchodcov, ľudí s kočíkom alebo so psom.
Niektorí pár stoviek metrov bežali, iní kráčali. Každý
účastník dostal za odmenu jablko, mohol si dať zmerať
hladinu cukru a tlak u členov ZO DIADUB, prípadne mohol
navštíviť priestory grotty. Napokon sa vyzberalo 214,52 €,
ktoré boli odoslané na účet Ligy proti rakovine v Bratislave. Podujatie malo ohlas najmä v školách,
dospelých jednotlivcov prišlo pomerne málo. Pravdou však je, že beh sa konal od 9.00 do 15.30,
kedy bola väčšina ľudí v práci.
17.10.2015

Naši bežci opäť ovládli domáci šampionát v behu do schodov
Beh do schodov alebo towerrunning je progresívne sa rozvíjajúce odvetvie športu, ktorému
sa venuje stále väčší počet bežcov. Povesť najlepších borcov v tejto bežeckej disciplíne
potvrdili na tohtoročnom domácom šampionáte v Žiline Dubničania.
Od začiatku tradície Majstrovstiev Slovenska v behu do schodov sa nestalo, že by titul opustil naše
mesto. V rokoch 2010 a 2014 sa z víťazstva radoval Štefan Štefina, v roku 2011 Ľubomír Calpaš.
V roku 2012 sa delili o prvú priečku s identickým časom. V aktuálnej edícií mal navrch skúsenejší
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Štefina, ktorý zdolal 375 schodov za 1:37:69. Ľubomír Calpaš na druhom mieste zaostal o necelé
štyri sekundy.

Ostatné športy
22.2.2015

Zomrel bývalý úspečný pästiar Karok Čúz
Dňa 22.2.2015 zomrel vo veku nedožitých 65 rokov bývalý dlhoročný a úspešný pästiar Karol
Čúz, ktorý patril medzi stabilné opory tímu Spartak Dubnica.
V rokoch 1969, 1971 a 1972 sa svojimi výkonmi podieľal na úspechoch mužstvá, ktoré získalo
titul majstra republiky. Okrem toho sa kvalitnými výkonmi prezentoval aj na Majstrovstvách
republiky jednotlivcov. V roku 1969 získal striebornú, v roku 1971 bronzovú a rok neskôr
dokonca zlatú medailu. Okrem toho zaznamenal niekoľko ďalších významných úspechov aj na
medzinárodných turnajoch v zahraničí. Svojím vystupovaním a zodpovedným tréningom bol
príkladom i pre mladších pästiarov. Česť jeho pamiatke.
14.3.2015

Rekordná účasť na šachovom turnaji o pohár primátora mesta
Dubnického šachového turnaja o pohár primátora sa 14. marca zúčastnilo až 158 hráčov.
V Dubnici sa zišli deti od Bratislavy až po Banskú Bystricu, Oravu a Liptov, spestrením bola
účasť šiestich českých šachistov. Spolu to znamenalo dosiahnutie absolútneho rekordu
v celej histórii GPX turnajov.
Za organizáciou stála trojica Ľudmila Tomaníková, Miroslava Zahorčeková a Ľubomír Holeček,
ktorá získala podporu školy CI v Dubnici nad Váhom, ako aj podporu zástupcov mesta. Súčasťou
podujatia bol aj kultúrny program, deti mali zabezpečené občerstvenie, pre rodičov a trénerov bola
k dispozícii zase rest zóna.
Turnaj vyhral Matej Stauder (TJ Mladosť Žilina) so šesť a pol bodmi. Pre druhé miesto si
pricestoval Matúš Filip (Sokol Ústí, CZE), ktorý získal rovnaký počet bodov, na striebornú priečku
ho však odsunulo horšie pomocné hodnotenie. Tretia skončila Veronika Rudinská (ŠK Junior
Banská Bystrica) so ziskom šiestich bodov.
Víťazi kategórií:
Chlapci: do 14 rokov – Matej Stauder (Žilina – 6,5 b), do 11 rokov – Richard Turčan (B. Bystrica
– 6 b), do 8 rokov – Patrik Števík (B. Bystrica – 5 b)
Dievčatá: do 14 rokov – Veronika Rudinská (B. Bystrica – 6 b), do 11 rokov – Jana Šošovičková
(N. Dubnica – 6 b), do 8 rokov – Sára Šimalčíková (Liptovská Teplá, 3 b)
7.4.2015

Dubnickí šachisti napriek ťažkému žrebu šiesty
V šachovej extralige sa s ťažkým žrebom dobre popasovali Dubničania, ktorí napokon
obsadili celkové šieste miesto.
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Kuriozitou ročníka bolo, že prvé dva tímy mali rovnaké skóre, počet bodov a vzájomný zápas
skončil remízou. V doplnkovom zápase získala titul Stará Ľubovňa. Do 1. ligy zostupujú Slovan
Bratislava B a Doprastav Bratislava.
Do jedenástich kôl ročníka zasiahli v tíme Dubnice Lukáš Černoušek, Vojtech Plat,
Pavel Zpěvák, Jakub Roubalík, Karol Motúz, Vladimír Vojtek, Emil Kováčik, Martin Dobrotka,
Andrej Vereš, Juraj Borík, Peter Bombek a Milan Podoba.
Tabuľka:
1. St. Ľubovňa - 31 b, 2. D. Streda - 31 b, 3. Slovan A - 27 b, 4. Prakovce - 17 b, 5. Košice - 15 b,
6. Dubnica - 14 b, 7. Dunajov - 13 bodov, 8. Devínska Nová Ves – 12 b, Liptovská – 11 b, 10.
Čadca – 10 b, 11. Slovan B – 5 b, 12. Doprastav – 4 b.
10.4.2015

Veľkonočný florbalový turnaj
10. apríla sa v Mestskej športovej hale konal Veľkonočný florbalový turnaj, organizovaný
Strednou odbornou školu v Dubnici nad Váhom. Obsadenie bolo medzinárodné, okrem
mužstiev zo Slovenska súperilo o celkový triumf aj mužstvo GJP a SOŠ Slavičín.
Práve jediné české mužstvo získalo vavrín pre víťaza, druhá priečka patrila organizátorom z SOŠ
v Dubnici. Bronzoví skončili hráči ŠK Victory Stars Nová Dubnica.
Okrem spomenutých tímov sa na turnaji prezentovali aj SPŠ Dubnica, Gymnázium Dubnica, OA
Ilava a SOŠ letecko-technická Trenčín.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Peter Blažej z tímu ŠK Victory Stars Nová Dubnica.
Turnaj potvrdil, že florbal je prudko rozvíjajúci sa šport, ktorého členská základňa sa na Slovensku
rozrastá.
18.4.2015

Dubničania zberali medaily aj na Majstrovstvách región západ v
Galante
Na Majstrovstvách regiónu západ žiakov a žiačok a Olympiáde dorastu v Galante
reprezentovalo dubnický klub juda 14 pretekárov. Ako už býva zvykom, domov
neodchádzali naprázdno. Cenné kovy získali vo všetkých kategóriách.
V kategórii super mini sa postavili na strieborný stupienok Adam Antolík a Chiara Kováčiková.
V kategórii mini skončil tretí Aďko Kuric a štvrté miesto pridal Martin Angolík.
Medzi mladšími žiakmi si striebro pripísala Diana Husáriková, po dvoch víťazstvách a dvoch
prehrá obsadil druhé miesto aj Matúš Hlúšek.
Výkony starších žiakov a žiačok patrili k ozdobám pretekov. Martina Kolmanová bola bronzová,
Vanesa Matláková uchmatla po výborných výkonoch vo svojej kategórii striebro.
Napriek snahe dubnických pretekárov sa zdalo, akoby pre nich bolo zlato na tomto podujatí
zakliate. Na kliatby však neverí starší žiak Jozef Rafaj, ktorý s prehľadom zvíťazil vo všetkých
stretnutiach a získal zlatú medailu. Po ňom pridala ďalšie zlato dorastenka Tereza Vaľková. Ako
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posledný sa na Tatami v Galante predstavil Ivan Jankovič. Štyri zápasy priniesli štyri víťazstvá
a zlatú medailu.

Úspešná dubnická výprava v Galante. Pretekári si zapózovali aj s trénermi.

25.4.2015

Dubnická tridsiatka s rekordnou účasťou
Už 44. ročník turistického podujatia priniesol oproti predošlému niekoľko zmien.
Organizátori z KST Dubnica zmenili úvodné úseky pešej trasy na 20 a 30 kilometrov a štart
presunuli od vrátnice ZVS do priestorov Dutaf centra. Najpríjemnejšou zmenou oproti roku
2014 bolo však nádherné jarné počasie.
Do prírody sa 25. apríla v rámci podujatia vybralo viac ako 1631 turistov (z toho 81 cyklistov),
ktorí tak vytvorili historické maximum v počte účastníkov. Najväčšiu návštevnosť mala trojica
peších trás. 10 kilometrová viedla tradične cez Medzihorie na Kamenné vráta a Kyšky, 20kilometrová zaviedla turistov na Kopanicu, Síran a potom na Kamenné vráta, najdlhšia trasa si
ešte pribrala aj výstup na Hoľazne a Beňovu skalu.
Horskí cyklisti si mohli spraviť 30-kilometrový okruh z Dubnice cez Prejtu a Iliavku do Hornej
Poruby a späť cez Ilavu. Najkratšia cestná cyklotrasa viedla do obce Pruské, stredná na Homôlku,
najdlhšia 85-kilometrová šla cez Zliechov a Valaskú Belú.
Cieľ bol na Dutaf centre, kde každý účastník dostal pamätný list a odznak. Tí, ktorí neopekali na
Hoľazniach či Kyškách, si mohli dať klobásu, pivo alebo iné občerstvenie. K spríjemneniu
atmosféry prispel svojím koncertom dubnický hudobník Jaroslav Nečesaný.

71

Každý účastník bol odmenený
odznakom, ale aj krásnymi
výhľadmi, akým je napríklad tento
z Kamenných vrát.

25.4.2015

Mladá Šachistka Emma Poliaková bude reprezentovať Slovensko
v Európe
Emma Poliaková je nielen študentkou nášho gymnázia, ale aj veľkou šachovou nádejou. Na
tohtoročných Majstrovstvách SR v šachu mládeže jednotlivcov v kategórii dievča do 18
rokov (18. – 25.4. v Liptovskom Mikuláši) vystúpila až na strieborný stupienok a dostala tak
možnosť reprezentovať našu krajinu na Majstrovstvách Európy.
„Šach ma zaujal na konci školského roka v šiestej triede, keď moji
spolužiaci, ktorí chodili do šachového krúžku, začali spolu hrať.
V siedmej triede som začala navštevovať krúžok a v ôsmej triede
som už bola členkou šachového oddielu v Dubnici nad Váhom, kde
som hrala v okresnej súťaži. Mám tri tréningy do týždňa a okrem
toho trénujem aj doma každý deň asi pol hodiny,“ ozrejmila Ema
vývoj šachového nadšenia u mladého dievčaťa pre internetovú
stránku, venujúcu sa žiackemu dianiu v tomto športe
v Trenčianskom kraji. Po ukončení deviatej triedy by chcela
pokračovať v súťaži družstiev a hrať v tretej a štvrtej lige oddielu
v Dubnici nad Váhom.
Ema v zápasovom nasadení.
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1.5.2015

Championfest 2015 ako ideálna možnosť zacvičiť si i ako
spoločenská udalosť
Pri gymnáziu už dlhšiu dobu pôsobí Champion club, ktorý organizuje cvičenia nielen v novej
Champion aréne, ale napríklad aj v telocvični či v prírode. Vyvrcholením doterajších aktivít
klubu sa stal prvý festival športu, ktorý sa konal 1. mája.
Podujatia sa zúčastnilo približne 300 ľudí, ktorí si mohli zacvičiť
na štyroch stanovištiach. Cvičenia boli zamerané na silu
a kondíciu, vytrvalosť, obratnosť a výbušnosť. Ženy mali svoj
vlastný priestor, ktorý mohli využiť na špeciálne cvičenia
s trénerkami. Na podujatí vystúpila aj streetworkoutová skupina,
svoje vedomosti odovzdala majsterka Európy v silovom trojboji
Iveta Horná. Pre mnohých bolo najpodnetnejšie stretnutie
s Jankom Zacharom, ktorý odkomunikoval poslucháčom svoje
skúsenosti a učil ich viesť neľahký život šampióna.
Po cvičení sa treba aj zregenerovať a dobre najesť, organizátori
nezabudli ani na grilovanie a občerstvenie. Na podujatí sa mohli
stretnúť ľudia s podobnými záľubami i životnou filozofiou, čo
bolo ďalším zámerom prvého ročníka Championfestu.
1.5.2015

Foto: Champion club

Mladí rybári ulovili na súťaži 173 rýb
MO Slovenského rybárskeho zväzu Dubnica nad Váhom nie je v organizovaní rybárskych
pretekov pre deti nijakým nováčikom. Aj tento rok sa na dobre pripravenom podujatí
mladým rybárom darilo. Ulovili spolu 173 kusov rýb.
49 účastníkov súťažilo pri vodnej nádrži
Prejta – dolná. A, samozrejme, ako sa na
správnych rybárov patrí, všetko sa začalo
už v skorých ranných hodinách. Medzi
deťmi do 6 rokov zvíťazil Nicolas
Tramita pred Šimonom Grmanom
a tretím Tomášom Slivom. V kategórii
od 6 do 15 rokov dominoval Jakub
Ragas, za ním skončil Mathias Brna
a Milan Mazáň. Najväčšiu rybu ulovil
Dominik Novák.
Foto MO SRZ Dubnica nad Váhom.

8.5.2015

Alfonz Beňo majstrom sveta vo volenom mariáši
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8. mája sa Dubničan dočkal životného úspechu. Na prvých Majstrovstvách sveta vo volenom
mariáši v Prešove získal pohár pre víťaza.
Turnaja sa zúčastnilo 222 hráčov a hráčok zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska.
Alfonz Beňo vstúpil do súťaže ako člen Trenčianskeho mariášového klubu. V náročnom finále
zdolal súperov z Rakúska a z Michaloviec.
V minulom ročníku pán Beňo obsadil celkové 5. miesto v Slovenskej extralige. Víťazovi osobne
zablahoželali aj primátor mesta Ing. Jozef Gašparík a prezident Trenčianskeho mariášového klubu
Ing. Juraj Holec. Víťazný pohár je vystavený v Dubnici nad Váhom v reštaurácii Galéria.
9.5.2015

Majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov
9. mája sa v dubnickej športovej hale uskutočnili
Majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov. Súťažný
program doplnili exhibičnými vystúpeniami profesionálny
kulturista a víťaz Arnold Classic AM Vojtěch Koritenský
a Dominika Multáňová, viacnásobná majsterka sveta vo
fitness.
Výsledky:
Klas. kulturistika do 175 cm – 1. Andrej Varga, 2. Boris
Pavlovič, 3. Alexander Hlobík
Klas. kulturistika nad 175 cm – 1. Peter Bella, 2. Martin
Hyben, 3. Marián Ujheli
Kulturistika do 70 kg – 1. Miroslav Škadra, 2. Adam Cibuľa,
3. Lukáš Skirka
Kulturistika do 80 kg – 1. Igor Kočiš, 2. Filip Godzsák, 3.
Norbert Zajac
Kulturistika do 90 kg – 1. Jozef Nagy, 2. Jozef Greguš, 3.
Marek Radašovský
Kulturistika nad 90 kg – 1. Marián Grolmus, 2. Martin Varga,
3. Martin Nemec
Igor Kočiš, víťaz kategórie do 80 kg.
Foto: eastlabs.sk

13.5.2015

Poznáme najúspešnejších športovcov roka 2014
Každoročná slávnosť, venovaná oceňovaniu najlepších športovcov nášho mesta, sa konala
13. mája v obradnej sieni mestského úradu. Laureátov ocenil primátor mesta, zástupca
primátora a predseda komisie školstva, kultúry a športu. Kultúrny program zabezpečili
žiaci dubnickej ZUŠ.
Výsledky:
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Žiaci: 1. Tobias Vančo (šp. kl. cyklistiky), 2. Marek Beláň, Filip Bugoš, David Labo, Matej
Kvasnica (štafeta – AK Spartak), 3. Dáviad Prna (MHK Dubnica n/V)
Juniori: 1. Barbora Rýdza (ŠK juda Dubnica n/V), 2. Monika Hornáková (AK Spartak), 3. Emma
Poliaková (ŠKŠ šach)
Dospelí: 1. Lucia Slaničková (Ak Spartak), 2. Tereza Rýdza (Športový klub juda Dubnica n/V),
3. Ján Džanaj (Boxing club Dubnica n/V)
Tréner: 1. tandem Ivan Rýdzi a Patrik Kňažek (judo), 2. Peter Ďuriš (AK Spartak), 3. Milan
Florek (AK Spartak)
Kolektív – mládež: družstvo žiakov a žiačok Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom
Kolektív dospelí: 1. družstvo žien AK Spartak Dubnica, 2. družstvo žien Športový klub juda
Dubnica nad Váhom, 3. Boxing club Dubnica nad Váhom
Mimoriadne ocenenie: Pavol Račkovič (Ak Spartak)

13.6.2015

4. etapa Okolo Slovenska viedla aj cez Dubnicu
13. júna mohli Dubničania zblízka vidieť pelotón najvýznamnejšieho domáceho
cyklistického podujatia. Jeho štvrtá etapa totiž prechádzala aj naším mestom
Štvrtý deň pretekov jazdci vyštartovali zo Žiaru nad Hronom, cieľom bolo Nové Mesto nad
Váhom. Víťazom etapy sa stal Maroš Kováč z Dukly Trenčín, ktorý využil ostré zákruty a zmätky
ostatných pretekárov. Tí si nenaštudovali dojazd a v predposlednej zákrute šli rovno miesto
doprava. Maroš si tak prišiel pre sólové víťazstvo, pelotón za ním zaostal niekoľko sekúnd. V cieli
sa viedli polemiky, jazdci obviňovali z incidentu pred cieľom organizátora a nedostatočné
značenie a usmerňovanie, organizátor zase dával vinu na vrub nedostatočnému naštudovaniu trasy
cyklistami.
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26.6.2015

Mestská liga malého futbalu: Čukarički obhájili, Stratený pokoril
stovku
Víťazom prvej ligy sa stalo mužstvo Armat Čukarički, o súťaž nižšie sa tešilo už
s predstihom mužstvo Doors pub. V tretej suverénne kraľovali Huricanes.
Čukarički (69 b) potrebovali v poslednom kole zabodovať naplno, čo sa im aj podarilo. Za sebou
nechali o jediný bod Aquabely a o päť bodov Real Fun Taxi. V druhej lige si okrem Doors pubu
(62 b) vybojovali postup aj Oranjes (55 b) a Tipa Zlatý bažant (50 b). Z tretej do druhej ligy idú
Huricanes (74 b), Drink team (60) a Amatéri (55). Posunov však môže byť ešte viac, pretože
viacero tímov nedokončilo ročník a zápasy im boli kontumované.
Dubnická mestská liga má zrejme svoj vrchol za sebou, pretože
generácia, ktorá hrala futbal, kde sa dalo, starne. Časy, keď o dve
miestenky do tretej ligy hrávalo baráž desať mužstiev, zložených
prevažne z 15 – 18 ročných hráčov, sú preč. Tímy starnú, hráči
vešajú kopačky na klinec. Nová generácia futbalistov nie je, ak
nehovoríme o hráčoch, združených v oficiálnych kluboch.
Mužstiev v „minilige“ je každý rok menej a môžeme iba hádať,
dokedy budú fungovať tri súťaže.
Najlepším strelcom 1. ligy sa stal Peter Stratený (Real Fun Taxi),
ktorý dal na umelom trávniku Dutaf Centra neuveriteľných 103
gólov. V druhej lige dominoval Jozef Adamčin (Doors Pub) s 53
presnými zásahmi, v tretej sa najviac darilo Pavlovi Baginovi
Najlepší strelec 1. ligy Peter
(Huricanes) s 80 gólmi.
Stratený.

22.8.2015

Cena primátora mesta v hasičskom športe
V sobotu 22. augusta 2015 sa v areáli Základnej školy Pavla Demitru konal jubilejný 20.
ročník hasičskej súťaže o Cenu primátora mesta.
Po privítaní primátorom mesta už veliteľ dubnického Dobrovoľného hasičského zboru Andrej
Marienka vyzval veliteľov súťažných družstiev na poradu pred samotným zahájením súťaže, na
ktorej im podal inštrukcie ohľadne propozícií. Následne začalo samotné súťaženie.
Konečné výsledky:
Ženy – šport: 1. DHZ Horovce, 2. DHZ Dubnica nad Váhom
Ženy – klasika: 1. DHZ Horovce, 2. DHZ Dubnica nad Váhom
Muži – šport: 1. DZH Tuchyňa, 2. DHZ Opatová nad Váhom, 3. DHZ Bohunice
Muži – klasika: 1. DHZ Lednica, 2. DHZ Dubnica nad Váhom, 3. DHZ Opatová nad Váhom
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5. - 6.9.2015

Medzinárodné dni cyklistiky 2015
V dňoch 5. a 6. septembra zorganizoval športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom už 52.
ročník Medzinárodných dní cyklistiky. Medzi víťazmi minulých edícií možno nájsť mená
ako Peter Sagan či Peter Velits.
119 pretekárov z jedenástich krajín Európy a Ázie začalo podujatie prvou etapou, ktorou bol
hromadný špurt do vrchu z obce Pruské. Na Vršatec dorazil prvý Maďar Dávid Kovacs. Druhú
nočnú etapu ovládla dvojica v úniku. Zvíťazil Rakúšan Nils Friedl, Matúš Štoček zo žilinského
klubu sa po dvoch druhých miestach obliekol do žltého dresu pre vedúceho pretekára. Tretia etapa
merala 82 km a štartovala v nedeľu ráno blízko dubnického Dutaf Centra, kde bol zároveň aj jej
cieľ. Etapu vyhral Dzmitri
Nazarenka z Bieloruska. Druhý
skončil Poliak Maciej Foltyn,
ktorý sa stal aj celkovým
víťazom
pretekov.
V konečnom poradí sa za ním
umiestnili strieborný Matúš
Štoček a bronzový Bielorus
Nazarenka.
Dubnické kvarteto Kubaščík,
Toman, Kalafut a Masaryk sa
na
popredných
priečkach
Štart tretej etapy v uliciach vedľa ihriska ŽŠ s MŠ P. Demitru.
nepohybovalo.

záp. 10.10.2015

Dubnickí judisti uspeli v Brne, Malackách i Martine
Judisti opäť dosiahli niekoľko kvalitných výsledkov. Naši borci sa dostali do výsledkových
listín na turnaji Brno Cup Open, na veľkej cene Malaciek i na MSR mužov, žien a družstiev
starších žiakov v Martine.
Na turnaji Brno Cup Open, ktorý je zaradený do série o Český pohár, vybojovala Tereza Rýdza 2.
miesto vo váhe do 52 kg.
Na Veľkej cene Malaciek si zase dobre počínali naši najmladší pretekári. Medailovú radosť okúsili
bronzoví Rebeca Kňažeková a Edmond Kmeco v kategórii mladšieho žiactva. Na najvyšší stupeň
vystúpili hneď traja dubnickí pretekári – Martina Kolmanová, Vanessa Matláková a Jozef Rafaj.
V sobotu 3. októbra nastúpili Dubničania na Majstrovstvá SR v Martine. V kategórii družstiev
starších žiakov si náš tím (Andrej Krivošík, Adrián Koleno, Denis Škultéty, Jozef Rafaj, Matúš
Klopan, Marek Mikunda, Alex Guláš, Adam Kiepeš, František Drgoň a Filip Hrubiško) vybojoval
bronz po dramatickom zápase so ZŤS Martin.
Medzi ženami dominovala Tereza Rýdza a odniesla si titul majsterky SR vo váhe do 52 kg.
Striebro získala dorastenka Barbora Rýdza. Medzi mužmi si cenný kov odniesol Juraj Nemčák
v kategórii do 81 kg.
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Zo života cirkvi
11.1.2015

Saleziánski pracovníci ASC sa zase stretli
Dňa 11. januára 2015 sa v dubnickej farnosti konala konferencia saleziánov spolupracovníkov.
Začalo sa svätou omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval delegát don Jozef Kosmál. Počas
homílie don Kosmál hovoril o niektorých činnostiach, ktoré ASC spolupracovníci konali počas
uplynulého roku a povzbudzoval ich k aktívnemu saleziánskemu životu. Počas svätej omše bola
aj obnova prísľubov saleziána - spolupracovníka. Potom sa všetci presunuli do katolíckeho domu,
kde pokračovali určeným programom.
Hosťom konferencie bol p. farár don Bielik, sestry FMA a člen Provinciálnej rady Richard
Ondrišík, ktorý prišiel aj so svojou rodinou. Oboznámil ich s prezentáciou a novým heslom na rok
2015: AKO DON BOSCO S MLADÝMI A PRE MLADÝCH.
Každému spolupracovníkovi bol ponúknutý nový Projekt apoštolského života združenia
saleziánskych spolupracovníkov.
Zdroj: Farské zvesti (Pôst - Veľká noc 2015)
4.4.2015

Kam sa podeli lotri z kalvárie?
Predveľkonočné Farské zvesti odpovedajú na otázku mnohých veriacich, ktorí sa pri
návšteve dubnickej kalvárie zadívajú na kríže pred kostolíkom. Plastika Ježiša Krista visí
na svojom mieste, no dva kríže, určené pre lotrov, sú už dlho prázdne. Kam sa plastiky
podeli?
Cenné diela neznámeho majstra zdobia kalváriu už veľmi dlho, veď záznamy o ich poškodení
vandalmi sú známe ešte zo 70. rokov dvadsiateho storočia. Vtedajší režim neprial kvalitnej
a profesionálnej rekonštrukcii týchto pamiatok. Amatérsky majster opravil sochy tak, aby kalvária
neostala bez ukrižovaných. Sochy však takmer úplne zničili poveternostné podmienky a zub času,
hoci sa plastiky neskôr na zimu snímali a previezli na dubnickú faru. Tu prečkali chlad a nečas.
Ochotné ruky ich vždy pretreli rôznymi druhmi farieb a na jar boli pripravené na zavesenie. Nikto
netušil, že pohromade držia iba vďaka hrubým nánosom farieb.
Po odstránení šiestich nánosov bolo zrejmé, že rýchla obnova nebude možná. Reštaurovanie
plastiky Ježiša Krista trvalo asi rok, jeden z lotrov sa však po odstránení farieb prakticky rozsypal.
Vynorila sa teda iná otázka – dať vyrobiť novú plastiku alebo sa pustiť do práce so zvyškami rúk
a celý trup i hlavu vyrezať z lipového kmeňa? Finančné dôvody rozhodli pre druhú cestu. Plastiky
sú momentálne v rukách jedného z dubnických farníkov, ktorý sa snaží o ich čo najskoršiu
obnovu.
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4.4.2015

25 rokov od vysviacky dona Mariána Bielika
4. apríla, teda v deň Veľkej soboty a vigílie zmŕtvychvstania Ježiša Krista, si dubnický farár
Marián Bielik pripomína 25 rokov od svojej diakonskej a kňazskej vysviacky. Túto udalosť
si uverejnením rozhovoru pripomenuli Farské zvesti.
Pán farár, skúste sa v spomienkach vrátiť ku dňu vysviacky.
Bol obyčajný pracovný deň – streda. Vysviacka sa uskutočnila 4. apríla 1990 v kostole v Petržalke
za zavretými dverami. Boli sme vysvätení piati. Vysviacal nás otec biskup Korec. Prítomní boli
niektorí spolubratia, ale nikto z rodičov ani príbuzných. Chvíľu vysviacky si pamätám veľmi
dobre. Uvedomoval som si, že to, čo sa so mnou deje, je na celý život. Hoci som nevedel, kde v
živote budem pôsobiť, ani ako budem pôsobiť ako kňaz, v duchu som sa disponoval prijať všetko,
čo mi Boh pripraví.
25 rokov je v určitom zmysle dosť dlhá doba. Zmenil sa za ten čas v niečom Váš pohľad na
kňazstvo?
Pohľad na kňazstvo sa nezmenil, len nadobudol konkrétnejšiu podobu. To, čo som vtedy prijal vo
všeobecnosti, sa postupne uskutočňovalo voči konkrétnym ľuďom na konkrétnych miestach.
V Dubnici nad Váhom pôsobíte ako kňaz od roku 2009. V čom podľa Vás zaznamenala
naša farnosť najväčší pokrok za ten čas?
Vidím prehĺbenie duchovného života v malých spoločenstvách, ktoré veriaci vytvárajú. V nich
túžia najmä po prehĺbení života modlitby. Mnohí radi adorujú pred Najsvätejšou Sviatosťou a
vedia sa aj angažovať vo verejnom živote. Taktiež sa pekne ľudia zaktivizovali pri stavbe nového
kostola, čo vidno najmä vo finančných zbierkach na nový kostol.
Zdroj: Farské zvesti (Pôst - Veľká noc 2015)
10.4.2015

Prednáška o situácii kresťanov v Iraku
V piatok 10.4.2015 sa po
svätej omši uskutočnila
v našom Katolíckom dome
pútavá prednáška o situácii
kresťanov v Iraku.
Prednášateľom bol známy
fotograf
a dokumentarista
Mgr. Anton Frič, ktorý okrem
iných „búrlivých“ miest našej
planéty pôsobil aj práve
v Iraku. Prednáška bola
spojená so zbierkou na
podporu utečencov.
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16.8.2015

Nový kostol dostal don Bosco k narodeninám
Don Bosco by 16. augusta 2015 oslávil svoje
dvojsté narodeniny. Práve v tento deň sa
konala posviacka nového dubnického
chrámu, ktorý nesie jeho meno.
„Dubnica je veľká a jeden kostol bol naozaj
málo. Taktiež tu vzniklo nové sídlisko a starý
kostol zostal troška excentricky umiestnený.
Ukázala sa teda potreba, aby v tejto lokalite
bol postavený nový kostol, aby ľudia mali
bližšie do chrámu,“ povedal don Marián
Bielik, správca farnosti v Dubnici nad Váhom.
Posviacku vykonal žilinský diecézny biskup
Mons. Tomáš Galis. Po slávnostnej homílii
umiestnil dovnútra oltára sklenenú škatuľu
s dokumentmi a relikviu svätého Jána Bosca.
Potom už nasledovalo samotné posvätenie.
Jediným historickým prvkom v novom kostole
je zreštaurovaný kríž.
„Nemôže byť krajšie vyvrcholenie jubilejného
roku ako práve to, že bude posvätený chrám a
myslím si, že je to jediný chrám na celom svete
zasvätený svätému Jánovi Boscovi v deň jeho
narodenín,“ povedal po skončení posviacky biskup Galis.
Stavbu kostola začali roku 2012, financovaná bola z mesačných zbierok miestnych veriacich.
Základný koncept – kruhový tvar kostola – navrhol Ing. arch. Marián Sitarčík, kompletný projekt
vypracoval Ing. arch. Ľubomír Bútora a vnútro kostola stvárnila akad. arch. Mária Sabová.
Kostol bude slúžiť najmä obyvateľom sídliska Pod hájom a novej obytnej štvrti Háje. Aj estetické
pôsobenie budovy v oblasti panelovej výstavby je zjavné. Pred kostolom je vytvorené malé
okrúhle priestranstvo, lemované po obvode niekoľkými stĺpmi, ktoré pripomína Svätopeterské
námestie v Ríme. Ide o symbol jednoty dubnickej cirkvi s cirkvou v hlavnom meste Talianska.
11.9. - 13.9.2015

Mariánska púť
Dubnica nad Váhom patrí medzi známe pútnické miesta na Slovensku. Tohtoročná púť
začala 11. septembra Korunkou Božieho milosrdenstva.
Pokračovala tichou eucharistickou adoráciou do svätej omše, po omši nasledovali svedectvá osôb
zasvätených v rehoľnom povolaní. Druhý deň sa program púte začal v neskorších hodinách
Mariánskym večeradlom. Večernú omšu celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Vo svojej
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homílii kládol dôraz na potrebu zdravých rodín a dobrých a zodpovedných ľudí. Po omši
nasledoval sprievod na Námestie Matice slovenskej k soche Panny Márie. Tam sa Mons. Tomáš
Galis a don Marián Bielik pomodlili zasväcujúce modlitby. Neskôr večer začal mládežnícky
program. Mariánska púť vyvrcholila
v nedeľu 13. septembra. Vo svojej
homílii don Marián Zachar poďakoval
Dubnickej Panne Márii za všetku
pomoc i za sprevádzanie jeho
životom.
História dubnickej púte siaha už do
roku 1742, kedy sem začali na základe
mimoriadnych udalostí a dokázaných
uzdravení putovať mariánski ctitelia
z regiónu. Vo farskej kronike je
zaregistrovaných vyše 250 uzdravení
a výnimočných udalostí. O histórii
mariánskej púte bola v roku 2012
vydaná Dubnická kniha zázrakov.
Mons. Tomáš Galis, za ním dubnickí miništranti.

20.9.2015

Zrenovovaný kríž v Prejte
Prejťania obnovili cirkevnú pamiatku, drevený kríž na vŕšku pod Ondrušovicou. 20.
septembra ho požehnal správca dubnickej farnosti don Marián Bielik.
Kríž ako symbol sprevádza životom veriacich aj neveriacich. Ten pod Ondrušovicou už podliehal
skaze, zahryzli sa doň poveternostné podmienky. Len ťažko by sa dožil dnešných čias bez opatery
už viac ako 80-ročného Antona Miloviča.
Výsledkom iniciatívy niekoľkých občanov je jeho obnova. V pláne bolo zhotovenie nového kríža
a zreštaurovanie pôvodnej ikony Krista. Hranoly opracoval tesár Ferdinand Miko, zreštaurovania
a premaľovania ikony sa ujal Peter Domáň z Ilavy, ktorý sa podieľal na renovácií už dvoch iných
krížov v Prejte.
20.10.2015

Interiér kostola sv. Jána Bosca
Široká verejnosť vníma kostol len zvonka, veriaci však poznajú aj jeho vnútro, teda interiér.
V kostoloch býva zvykom, že všetko sa robí s určitým symbolickým zámerom. Farským zvestiam
poskytla rozhovor akadem. arch. Mária Sabová, architektka, zodpovedná za konečnú podobu
interiéru kostola sv. Jána Bosca.
„Interiérové prvky nie sú zložité, no cesta k nim bola komplikovaná, o čom svedčí nekonečne veľa návrhov
a modelov, ktoré sa kopili na pracovnom stole. Kameň, z ktorého je vyrobený oltár, ambona a vedľajšie
prvky presbytéria, je travertín. Keď ho privezú z lomu, neupravený pripomína popraskané a zjazvené
vnútro človeka. Stačí vyplniť diery a vyzerá menej nedokonalý. Keď sa preleští, zdá sa, že je to odrazu
celkom iný kameň. Tu som našla podobu s celoživotným dielom sv. Jána Bosca. Sklo, použité v prednej
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časti oltára, symbolizuje prúd
božskej milosti. Kovové sväteničky
od sochára Mariána Králika majú
tvar pohyblivej kvapky.
Ostatné prvky sú navrhnuté tak, aby
boli napriek modernému tvaru
zrozumiteľné
všetkým budúcim
užívateľom kostola. Po posvätení sa
dokončí návrh drevených lavičiek pre
veriacich aj miništrantov, rozhodne
sa o využití výklenkov na okrajoch
chóru,“ povedala na margo interiéru
kostola architektka Mária Sabová.

Priemysel

Pohľad na interiér kostola počas slávnosti posvätenia.

25.5.2015

Húfnica Eva ako nový impulz pre obnovenie zbrojárskej výroby v
meste
Na medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET v Brne minister
obrany SR Martin Glváč slávnostne odhalil novú ľahkú vezenú húfnicu Eva.
Húfnica je výsledkom práce spoločnosti Konštrukta Defence a ZTS Špeciál, patriacich pod
skupinu firiem DMD Group v Dubnici nad Váhom.
„Dokázali za krátky čas, za deväť mesiacov, postaviť toto vozidlo, ktoré, dúfam, prejde vojskovými
skúškami a následne bude zavedené do výzbroje Ozbrojených síl SR,“ uviedol v Brne Glváč.
Podľa jeho slov je ešte predčasné hovoriť, koľko takýchto vozidiel bude naša armáda potrebovať.
„Po dlhej dobe je to ďalší krôčik k oživeniu nášho zbrojárskeho priemyslu,“ povedal šéf rezortu
obrany na margo novej húfnice.
Húfnica
pozostáva
z českého
podvozku z Tatry. Nadstavbu vyrábajú
na Slovensku. Eva je v porovnaní
s húfnicami typu Zuzana ľahšia
a podľa ministra obrany bude aj cenovo
dostupnejšia. Ak vozidlo prejde
vojskovými skúškami, záujem o ň by
mali aj v českej armáde. „V tejto chvíli
je to znova veľký signál oživenia
zbrojárskej výroby v Dubnici,“ dodal
predseda predstavenstva DMD Group,
a.s., Viliam Dubovický.
Zdroj informácií: MY Noviny
Stredného Považia 20/2015

Eva má byť oživením zbrojárskeho priemyslu.
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8.9.2015

V Dubnici začali s výrobou automatických zbraní
Orientácia spoločnosti ZVS holding v Dubnici nad Váhom je na veľkokalibrovú a strednokalibrovú
muníciu. Portfólio produktov aktuálne rozšírila aj o automatické pištole kalibru 9 mm Luger, kde
v týchto dňoch rozbieha sériovú výrobu.

Prezentáciu modelov automatických pištolí kalibru 9 mm Luger P10, P20 a P21 spolu
s dynamickou ukážkou pripravila firma v priestoroch dubnickej strelnice. Pištole kalibru 9 mm sú
vhodné pre armádu, políciu aj pre bežných užívateľov. Slúžia na obranu a športovú streľbu. Ich
konkurencieschopnosť poskytuje priestor na presadenie sa na domácich i svetových trhoch. Okrem
Slovenska sa sústreďujú na krajiny západného bloku. „Prvé kusy civilnému obyvateľstvu sme však
predali aj v Amerike a Kanade. Reakcie zákazníkov sú priaznivé, čo je pre nás z hľadiska
budúcnosti veľmi podnetné,“ skonštatoval obchodný riaditeľ Vladimír Ďuriš.
Hlavným konštruktérom zbraní s označením ZVS je Peter Fronk. Podľa neho výnimočnosť
modelov spočíva najmä v malom tele kompaktného prevedenia, kde sú sústredené všetky prvky
zabezpečujúce vysokú presnosť a životnosť zbrane.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 35/2015
záp. 1.12.2015

DUB-Tech chce oživiť záujem o strojárske a elektrotechnické
odbory
Združenie DUB-Tech, v ktorom sa spojilo 16 významných zamestnávateľov z oblasti
strojárstva a elektroniky, má spoločný cieľ - podporiť záujem žiakov základných škôl
o odborné vzdelávanie.
Združenie funguje v spolupráci so SOŠ v Dubnici nad Váhom, spolu otvárajú dvere záujemcom
o štúdium technických odborov. Firmy totiž čoraz väčšmi cítia nedostatok odborníkov a znižujúci
sa záujem o štúdium technických odborov. Dôraz chcú klásť na popularizáciu týchto odborov
u mládeže. Členmi združenia sú veľké firmy ako NaJUS, Fimad, Matador Industries, ZVS, MSM,
Porsche, SAG, bel, Metallform, Renar, Delta, JMP, ENCO, enics, ZTS Špeciál a Leoni.

Výstavba
17.3.2015

Dubnice sa plánujú spájať cestami i výstavbou
Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom budú mať lepšie spojnice. Komunikácie majú
vybudovať až po usporiadaní pozemkov.
Zlepšenie dopravy na ceste prvej triedy medzi oboma Dubnicami má uskutočniť projekt novej
komunikácie. „V súvislosti s prepojením oboch miest pracujeme na výkupe pozemkov od Dubnice
nad Váhom až po Kvášoveckú cestu. V druhej fáze bude prebiehať výkup pozemkov od Kvášoveckej
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cesty až po Kolačín. Na tento projekt sa už vydalo územné rozhodnutie,“ povedal hovorca Dubnice
na Váhom Juraj Džima.
Ďalšie využitie
Projekt by mal nahradiť súčasnú cestu, ktorá je príliš vyťažená. „Pôvodná cesta by sa následne
mohla využívať ako cyklotrasa medzi Novou Dubnicou a Dubnicou nad Váhom,“ vysvetlil Džima.
Projekt bude trvať niekoľko rokov. V súčasnosti má však mesto v súvislosti s dopravou aj ďalšie
priority. „Teraz je našou prioritou vytvorenie prekládky cesty prvej triedy, ktorá prechádza cez
stred mesta, a to k vážskemu kanálu, čím by sa teda odbremenila väčšia časť doprav v centre,“
dodal Džima.
Rozširujúca sa výstavba medzi mestami
Lepšie prepojenie medzi oboma mestami víta aj primátor Novej Dubnice Peter Marušinec. Podľa
jeho slov by to viedlo k zásadnému odbremeneniu dopravy. „Prepojenie oboch miest je možné
sledovať aj z hľadiska výstavby obytnej a priemyselnej zóny, ktorá sa rozvíja smerom ku katastru
Dubnice nad Váhom. Existujú teda kroky na zastavanie a zahustenie územia medzi Dubnicami, no
z môjho pohľadu je to otázka až desiatich až pätnástich rokov,“ povedal Marušinec.
Navrhované juhovýchodné prepojenie oboch miest je dobrým zásahom aj podľa Ľubomíra Palčáka
z Výskumného dopravného ústavu. „Najmä v čase rannej a popoludňajšej špičky môže prepojenie
veľmi zlepšiť dopravnú situáciu aj na okružnej križovatke ciest 1. triedy presunom dopravy na
novovybudovanú komunikácie,“ povedal Palčák.
Zdroj: MY Trenčianske noviny 10/2015
7.4.2015

Skládku Luštek rozširujú
Skládku komunálneho odpadu Luštek pri Dubnici nad Váhom rozširuje spoločnosť Marius
Pedersen. Jej kapacita bude 750 000 kubických metrov, čo by malo pokryť potreby regiónu
na 15 až 20 rokov.
Ako informoval technický riaditeľ spoločnosti Slavomír Faško, momentálne je vo výstavbe prvá
etapa skládky v objeme 250 000 m3. Budujú tiež infraštruktúru, vnútroareálové komunikácie,
potrubné systémy, oplotenia a ochrannú zeleň. Prvá etapa má byť ukončená v júli tohto roku,
s navážaním odpadu po kolaudácii chceme začať v auguste alebo septembri, doplnil Faško s tým,
že celkové náklady na rozšírenie sú asi 1,2 milióna eur.
Doterajšia kapacita skládky Luštek bola podľa neho 900 000 m3, je naplnená, uzatvorená
a v minulom roku spoločnosť ukončila jej rekultiváciu.
Všetky práce na budovaní novej skládky sú vo finančnej réžii spoločnosti Stredné Považie, v ktorej
má Marius Pedersen 65 % a mesto Dubnica nad Váhom 35%.
Zdroj: MY Trenčianske Noviny 13/2015
11.4.2015

Najväčšie fitness centrum v Trenčianskom kraji otvorené
Už mesiace pred otvorením si mohli občania všimnúť bilboardy, na ktorých Dubničan
a hokejista Detroitu Tomáš Tatar avizuje otvorenie fitness centra nebývalých rozmerov.
11.4.2015 sa brány jeho FitFabrik otvorili aj verejnosti.
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Fitness centrum má 4 časti – crossfitovú zónu, fitness so strojmi, bojovú zónu a sálu na skupinové
cvičenia. Pri výbere lokality hokejista uprednostnil mesto, v ktorom športovo vyrastal. Ako sa sám
vyjadril, chcel pre Dubnicu urobiť niečo na oplátku.
Fitfabrik v centre Dubničanka môžu navštevovať profesionálni športovci, ale aj bežní ľudia
všetkých stupňov fyzickej zdatnosti.

30.4.2015
Nové

detské ihrisko pri mestskej knižnici

V roku 2014 vypracovalo mesto projekt grantového programu SPP na nákup detských
hracích zariadení ihriska s cieľom vybudovať detské ihrisko pre návštevníkov CNO,
knižnice, domu kultúry alebo pošty. V mesiaci apríl došlo k realizácii projektu.
Ihrisko bude slúžiť celej spádovej oblasti ulíc Bratislavská, Moyzesova, Obrancov mieru,
Pionierska, Šafárikova., Nad Zábrehom a Kmeťova. Výstavba sa uskutočnila vďaka finančnej
podpore Nadácie SPP a SPP Distribúcia vo výške 15 000 €. Spoluúčasť mesta na tomto projekte
je cca 16 000 €. Výstavbou ihriska sa celkový počet podobných zariadení od roku 2008 rozšíril na
trinásť. Nachádzajú sa v rôznych častiach mesta a spĺňajú normy Európskej únie.
V roku 2008 mesto vybudovalo ihrisko Pod
kaštieľom, pri Pizza Mama, pri ABC a na
Gagarinovej ulici. V roku 2009 pribudli ďalšie
na sídlisku C II pri Dubničanke, na sídlisku Pod
hájom „Účko“ a za OD Máj. V roku 2010
vyrástlo detské ihrisko v Prejte. V tom istom
roku došlo k technickému zhodnotneniu ihriska
pri ABC. V roku 2012 bolo postavené ihrisko na
Rozptyle, v roku 2013 sa deti tešili z nového
ihriska v tzv. Macovom dvore. V roku 2014 zase
pribudlo ihrisko vo vnútri bloku bytových
domov Háje II. kvadrant. V roku 2015 prešlo
rekonštrukciou ihrisko Pod hájom „Účko“. Osem
pôvodných hracích plôch v meste bolo
doplnených o nové basketbalové koše, plocha pri
Dubničanke bola doplnená florbalovými
bránkami. V projekte je však potrebné
pokračovať, v meste stále existujú lokality,
odkiaľ to majú deti po demontáži starých
ihriskových prvkov za zábavou ďaleko.
Časť vybavenia nového ihriska.
Najväčším nepriateľom detských ihrísk je však
vandalizmu. Oprava poškodení stojí mesto
nemalé prostriedky.
Zdroj: Dubnické noviny 3/2015
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Dostavba námestia pokračuje
Aj v roku 2015 prebiehali stavebné práce, ktorých
výsledkom má byť dokončenie modernizácie námestia
Matice slovenskej.
V decembri 2015 bola dostavaná rozsiahla budova
obchodno-zábavného centra Astra. Najväčší priestor
využíva hypermarket Billa, zvyšok slúži a bude slúžiť
menším predajniam a samoobslužnej reštaurácii.
Pokračuje aj zdĺhavá výstavba výškového polyfunkčného
objektu. Občania mesta si pri pohľade na ňu spomínajú na
bezpečnostné pochybenie, kedy z objektu spadol ťažší
predmet a rozbil presklenie na zastávke SAD. Našťastie sa
v dobe incidentu na zastávke nenachádzali žiadne osoby. Až
následne boli podniknuté potrebné a samozrejmé
bezpečnostné opatrenia. Realizátor stavby nainštaloval
ochranné siete a zastávka bola presunutá na neďaleké
stanovisko.

Vľavo obchodnozábavné centrum
Astra, hore
rozostavaný
polyfunkčný objekt.

Mimoriadne udalosti
18.1.2015

Hromadná nehoda: Zahynul vodič, deviatich zranených ratovali
záchranári
V okrese Ilava sa v nedeľu o piatej hodine ráno zrazili štyri osobné autá. Jeden z vodičov (†
54) pri nehode zahynul, deviatich previezli do dvoch nemocníc.
Vodič osobného auta Peugeot 206, ktorý prichádzal do Novej Dubnice od mestskej časti Kolačín,
pravdepodobne nedal prednosť osobnému autu BMW, ktoré prichádzalo od Trenčína. BMW po
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zrážke odhodilo do protismeru, kde sa zrazilo s ďalším osobným autom Peugeot 206, ktoré riadil
vodič Pavol P. († 54) z Nemšovej. Vodič pri zrážke zahynul. Do Peugeotu zozadu ešte narazilo
ďalšie osobné auto. Z miesta nehody záchranári sanitkami do nemocníc v Trenčíne a Považskej
Bystrici odviezli deviatich zranených vo veku od 15 do 32 rokov s poraneniami na hlavách,
horných končatinách a v jednom prípade s úrazom chrbtice Medzi zranenými je aj jedna žena.
„Na mieste nehody zasahovali posádky piatich sanitiek,“ povedal Jozef Minár z operačného
strediska záchrannej zdravotnej služby.
zdroj: www.cas.sk
28.2.2015

Ďalší veľký požiar v priestoroch bývalej ZTS
Profesionálni hasiči z Dubnice nad Váhom, Považskej Bystrice a Trenčína zlikvidovali 28.
februára nočný požiar v areáli bývalých dubnických strojární. Oheň spôsobil škodu
v hodnote viac ako milión €.
Plamene takmer úplne zdevastoval tri susediace objekty prevádzky komplexných autoslužieb
a spoločnosti, vyrábajúcej plastové nádrže do čistiarní odpadových vôd.
„Požiar nám ohlásili krátko po 3.00 hod. Na jeho likvidácii sa podieľali viac ako dve desiatky
hasičov a sedem zásahových vozidiel. Na pomoc sme privolali aj záchrannú brigádu zo Žiliny,
najmä na monitorovanie ovzdušia. Nenamerala únik žiadnych škodlivých látok, ohrozujúcich
okolie,“ informoval TASR šéf Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
Igor Šenitko.
Plamene podľa neho najskôr zachvátili prevádzku autoslužieb, následne sa preniesli na výrobné
priestory vedľajšej firmy (vrátane skladu hotových výrobkov). K presným príčinám požiaru, ktorý
si nevyžiadal žiadne zranenia, a rozsahu škôd sa nechcel predčasne vyjadrovať. „Ihneď sme
privolali expertíznu skupinu, ktorá už na mieste udalosti zisťuje presné okolnosti,“ dodal krajský
hasičský riaditeľ.
Ako informovala Zuzana Farkasová z Odboru komunikácie Prezídia Hasičského a záchranného
zboru, pri príchode hasičov horeli už dve budovy a tiež autá, ktoré stáli pred nimi. Požiar sa rozšíril
aj na tretí objekt. Hasičom sa plamene podarilo lokalizovať tesne pred šiestou hodinou ráno, dodala
Farkasová. Predbežná škoda je viac ako milión eur.
Dubničanom udalosť pripomenula veľký požiar z dvadsiateho augusta roku 2014. Vtedy začal
horieť sklad tuhého alternatívneho paliva z komunálneho odpadu.
Zdroj: TASR

Hasič v akcii na zhorenisku. Uzávera trvala aj po uhasení požiaru.
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Letecké nešťastie pri Červenom Kameni
20. august priniesol veľkú leteckú tragédiu. Pri nacvičovaní skupinového zoskoku zahynuli
štyria členovia posádok dvoch lietadiel a traja parašutisti. Stroje štartovali z letiska
v Slávnici.
Lietadlá vyštartovali krátko po deviatej hodine na nácvik hromadného zoskoku na letecký deň
v Slávnici, ktorý každoročne navštevuje mnoho Dubničanov. V každom z lietadiel boli dvaja piloti
a sedemnásť parašutistov.
„Krátko po štarte a prvom leteckom manévri došlo zatiaľ k nevysvetliteľnému stretnutiu obidvoch
lietadiel, ktoré následne začali po zrážke padať dolu,“ opísal minister vnútra Robert Kaliňák pre
zúčastnené médiá priebeh tragickej udalosti. Pri zrážke podľa neho došlo „k odstráneniu
niektorých častí lietadiel“, ktoré tak neboli schopné ďalšieho letu. Medzi mŕtvymi sú štyria
členovia posádok lietadiel a traja parašutisti.
Podľa obyvateľov obce Červený kameň jedno lietadlo podletelo druhé a pri zrážke sa odtrhol jeho
koniec. Oba stroje začali následne padať. Parašutisti sa snažili zachrániť výskokom z lietadla a
dopadli mimo priestoru obce. Jeden zo strojov sa zrútil do hornatej časti nad Červeným Kameňom
blízko domov. Druhé lietadlo sa zrútilo do ťažko prístupnej oblasti sedla Chotuč. V teréne bolo
približne 200 hasičov, záchranárov a

policajtov, ktorí zbierali trosky lietadiel, aby bolo možné
určiť presnú príčinu ich pádu.

Zaujímavosti
3.1.2015

Ľadové medvede aj v Dubnici
3. januára sa na štrkoviskách pri našom meste konal prvý ročník stretnutia ľadových
medveďov. Prítomní popíjali teplý čaj a opekali, no hlavne sa čakalo, kým niekoľko
Hasiči nad Červeným Kameňom zberali trosky. Vľavo
odvážlivcov „prelomí ľady“ a vlezie
pamätník, venovaný obetiam nešťastia. Na slávnickom letisku do studenej vody jazera.
ho odhalili 24.10.2015. Foto: TASR a Aeroklub Dubnica
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Ľady nebolo treba lámať len metaforicky, ale aj ozajstnou sekerou. Po príprave už nasledoval
ponor zúčastnených do studenej vody jazera. „Voda bola vynikajúca, mohla byť aj studenšia,“
povedal s úsmevom člen ľadových medveďov a účastník podujatia Karol Kubáň. Akcia nemala
väčšiu propagáciu, pri adekvátnej snahe sa možno v budúcnosti podarí prilákať viacero otužilcov
z Dubnice a okolia. Možno nám v meste vznikne nová zimná tradícia.
záp. 31.1.2015

Dvojica dubnických hasičov nominovaná na cenu Zlatý
záchranársky kríž a medzinárodné ocenenie 112 Award
Dubničania npor. Jaroslav Malenčík a npor. Juraj Kopčan si svojou odvahou a nasadením
pri zásahu v júni minulého roka vyslúžili nomináciu na prestížne slovenské, ale aj na
významné zahraničné ocenenie, ktoré sa bude udeľovať v apríli 2015 v Bukurešti.
Menovaní príslušníci hasičského zboru
3.6.2014
vo
večerných
hodinách
zachraňovali osobu, ktorá zostala po páde
vozidla do jazera pri obci Dulov uviaznutá vo
vode.
Dubnickí hasiči po príchode a ukotvení lana
vošli do jazera, kde našli potopené vozidlo.
Juraj Kopčan pri zásahu priamo v jazere
asistoval Jaroslavovi Malenčíkovi, ktorý sa
ponoril približne do hĺbky troch metrov
a vyslobodil uviaznutého vodiča. Následne sa
muža ujala rýchla zdravotná pomoc, ktorej
pracovníkom sa podarilo obnoviť jeho
životné funkcie. Potom ho transportovali do
Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Juraj Kopčan a Jaroslav Malenčík boli ocenení aj
medailou za hrdinský čin. Foto: (HAZZ)

3.2.2015

Darovanie krvi pre Marcela na SOŠ
3. februára mala Národná transfúzna služba mobilný výjazd na SOŠ v Dubnici nad Váhom.
Žiaci i učitelia sa rozhodli pomôcť chorému Marcelovi. Získaná krv však môže pomôcť aj
mnohým ďalším.
Darovať krv mohol prakticky ktokoľvek, vďaka šíreniu informácie v on-line priestore sa o tejto
možnosti dozvedelo aj množstvo ľudí mimo školy. S propagáciu pomohla aj dubnická internetová
televízia.
„Marcel je onkologickým pacientom, ale nebudem to špecifikovať. Len poviem, že sa to počas
minulého roka už zdalo v poriadku. Začal chodiť do školy, učil sa s nami, avšak na Vianoce sa to
veľmi zhoršilo a musel ísť opäť do nemocnice, rovno na ARO. Pomaly a veľmi ťažko sa z toho
dostáva, ale veríme, že je bojovník a tento boj zvládne,“ povedal o Marcelovi Patrik Porubčan,
spolužiak, ktorý je zároveň aj predsedom žiackej rady.
Marcelovi spolužiaci sa dozvedeli, že nutne potrebuje krv. Na ich podnet sa škola mobilizovala,
všetci chceli pomôcť. Darovať krv prišlo 70 ľudí, všetky podmienky darcovstva splnilo 44 z nich.
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Boli medzi nimi žiaci školy, učitelia, Dubničania, ale i ľudia z iných miest a obcí, ktorí sa s chorým
chlapcom nikdy nestretli.
Žiacka rada SOŠ Dubnica nad Váhom sa poďakovala najmä všetkým darcom, rovnako aj ľuďom
za zdieľanie a šírenie informácie o možnosti pomôcť a darovať krv. Rovnako by radi poďakovali
aj Národnej transfúznej službe v Trenčíne.
Marcel boj s chorobou prehral v apríli 2015. (doplnené 20.4.2015)
Krv darovalo až 44
ľudí, z toho mnoho
prvodarcov.
Žiaci
SOŠ ukázali, že
mladí ľudia sa vedia
spojiť pre správnu
vec.

27.2.2015

Dokument o Soni Zeliskovej mal premiéru na Novej Dubnici
Nevidiacu keramikárku Soňu Zeliskovú netreba veľmi predstavovať. Vzdať poctu jej
odhodlaniu a práci sa rozhodli žiaci audiovizuálneho a mediálneho odboru súkromnej ZUŠ
v Novej Dubnici.
Bývalá učiteľka v materskej škole prišla o zrak až v dospelom veku. K deťom sa vrátila až cez
prácu s hlinou. Najskôr si otvorila chránenú keramickú dielňu, neskôr založila Keramiklub,
v ktorom sa združovali zdravé, ale aj hendikepované deti.
Aj preto si ju za objekt filmového stvárnenia vybrali študenti audiovizuálneho a mediálneho
odboru súkromnej ZUŠ. Z ich snahy vznikol film Soňa, ktorý mal premiéru 27. februára
v Kultúrnej besede na Novej Dubnici. V rámci premiéry boli uvedené aj ďalšie filmy žiakov.
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20 rokov thajského boxu v Dubnici nad Váhom a na Slovensku
V roku 2015 uplynie rovných dvadsať rokov od založenia oddielu thajského boxu v našom
meste. Jeho zakladatelia boli zároveň aj priekopníkmi tohto športu na Slovensku.
Počiatky thajského boxu v Dubnici nad Váhom a na Slovensku siahajú do polovice 90. rokov
minulého storočia. V susednej Českej republike už v tom čase fungoval klub Hanuman Gym Praha
pod vedením Petra Macháčka.
Prvý slovenský oddiel thajského boxu v našej krajine vznikol 14. marca 1995 pod názvom
Gladiátor Gym Dubnica nad Váhom. Za jeho vznikom stála štvorica Milan Vánik, Ján Kvasnička,
Roman Dubovský a Marián Tomčányi. Práve oni sa pričinili o výchovu prvej generácie
thaiboxerov v našom meste.
Prvý nábor sa uskutočnil v priestoroch bývalej plavárne, s tréningami sa začalo v priestoroch
Boxing klubu v športovej hale, kde sa trénuje dodnes. Začiatky boli „pionierske“, mnoho vecí,
potrebných k tomuto športu, nebolo na Slovensku bežne dostupných. Napriek tomu sa prvého
tréningu zúčastnilo 31 záujemcov, vďaka tvrdosti tohto športu sa napokon počet ustálil na osem
až desať osôb na jeden tréning.
Prvých trénerom slovenského Muay Thai na Slovensku sa stal Milan Vánik (dnes tréner litovskej
majsterky sveta Akvile Vitkauskaite). Do klubu neskôr vstúpili výborní bojovníci Michal Didi či
Miroslav Koníček. Klub Gladiátor Gym má v súčasnosti nástupcu v klube K.O. Gym Dubnica nad
Váhom.
Pod vznik prvej slovenskej Muay Thai asociácie sa podpísala aj štvorica zakladateľov dubnického
klubu, oficiálnym dátumom vzniku sa stal 23. marec 1996. Následne sa na podporu thajského boxu
uskutočnilo niekoľko gala večerov. Aj vďaka nim začali vznikať v našej krajine viaceré kluby,
situované zväčša do väčších miest (Bratislava, Banská Bystria, Žilina, Martin, Zvolen, Košice...).
V roku 2005 vznikla Euroliga Muay Thai – amatérska liga, ktorá sa v posledných rokoch stala
medzinárodnou ligou s účasťou bojovníkov z piatich krajín Európy. Za dve desaťročia existencie
thajského boxu na Slovensku vyrástli v našich kluboch štyria profesionálni majstri sveta (Rudolf
Ďurica, Richard Šimko, Vladimír Moravčík, Vladimír Konský) a viacero majstrov sveta a Európy
na amatérskom poli. (informácie a foto – Ján Kvasnička)

Členovia Gladiátor Gym Dubnica
Vpravo svetový a európsky šampión Vladimír Moravčík
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Slnečné počasie dovolilo Slovákom sledovať zatmenie Slnka
Tretí piatok v mesiaci a prvý jarný deň priniesol ľuďom na Slovensku vzácne vesmírne
divadlo. Mesiac sa na približne dve hodiny dostal pred slnečný kotúč a zatienil viac ako 60%
jeho obsahu.
Tento úkaz mohli 20. marca sledovať ľudia na celom
Slovensku. Mesiac čiastočne zakrýval Slnko od 9 h 41 min až
do 12 h 02 min (časy sa s ohľadom na geografickú polohu
mierne rôznia), maximálna fáza nastala o 10 h 51 min.
Pás totality, teda pás, v ktorom bolo možné pozorovať úplné
zatmenie Slnka, začínal južne od Grónska a končil až pri
severnom póle. Slováci v niektorých mestách využívali na
sledovanie astronomické ďalekohľady, mnohí ľudia si
zaujímavý úkaz pozreli cez tmavé sklíčko, vnútro diskety či
inú domácky zostrojenú pomôcku. Počasie pozorovateľom
prialo, na Slovensku vládlo prevažne slnečné počasie. Aj nad
Dubnicou nad Váhom svietila jasná modrá obloha,
záujemcovia mali teda na sledovanie miznúceho slnečného
disku ideálne podmienky.
Najbližšie zatmenie nás čaká 10.6.2021, mesiac však vtedy
zakryje len 4 % slnečného kotúča. Skutočne výrazné zatmenie
budeme môcť pozorovať 12.8.2026, kedy na malý okamih
neuvidíme až 86% slnečného disku.

Mesiac zakryl hornú časť
slnečného disku, hviezda sa na
nás počas zatmenia
„usmievala“.

15.8.2015

Kniha Zbrojársky priemysel na strednom Považí v rokoch 19381945 už je vypredaná
Ešte v roku 2014 vydala Univerzita Mateja Bela publikáciu Zdenky Hešterovej, venovanú
zbrojárskym podnikom na Považí počas druhej svetovej vojny. Rozsiahla časť publikácie sa
venuje práve dubnickému závodu.
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Kniha zaznamenáva vývoj celkom od počiatku, teda od
rozhodnutia Škodových závodov v Plzni vybudovať
záložnú továreň na Slovensku. Určila sa lokalita v údolí
Váhu, považovaná za bezpečnú. Výroba začala
s problémami, v regióne nebol dostatok kvalifikovaných
pracovných síl.
Slováci sa po vypuknutí vojny pridali na stranu Nemecka,
ktoré v roku 1939 zabralo aj dubnickú zbrojovku. Škodove
závody sa tak stali najväčším zbrojárskym komplexom na
území našej krajiny, vyrábajúcim pre potreby nemeckej
brannej moci.
Život v závode nebol ľahký. Kniha zaznamenáva aj
spojenecké nálety, pri ktorých ale k výraznému poškodeniu
továrne nedošlo. Zamestnanci sa však báli návratu do
práce.
Nespokojnosť narastala. Objavili sa komunistické letáky,
ohrada továrne bola pomaľovaná heslami „Nech žije
Stalin!“ a na Ostrom vrchu zaviala červená zástava.
Začalo sa obdobie zatýkania, nemecké gestapo v areáli zbrojovky popravilo viaceré osoby. Trest
smrti bol aj za sabotáž, jediná poprava tohto druhu bola vykonaná v novembri 1944. Na výstrahu
obesili Jána Pätoprstého, ktorý poškodil merací prístroj. Známe sú aj popravy niekoľkých
partizánov.
Nemecké metódy „liečby“ popisuje verejnosti známy prípad masovej popravy 26 rómov chorých
na týfus v roku 1944. To už ale pomaly začína evakuácia Škodových závodov. Na veľkonočnú
nedeľu 1. apríla 1945 výroba zastane úplne. Prichádza príkaz na zničenie závodu. Nemecký ženisti
ho vyhadzujú do vzduchu, zničia približne 80% zbrojovky. Zvyšok vyplieni Dubnické
obyvateľstvo.
To je iba veľmi stručný súhrn najdôležitejších faktov zo života továrne počas vojnových rokov.
Kniha je podrobných súhrnom materiálov, obsahujúcim mená, dátumy, pomenovania a charakter
výrobkov. Rovnako veľmi presne pomenúva a objasňuje desiatky súvislostí. Či sa v budúcnosti
dočkáme dotlače, v UMB zatiaľ nevedia.
záp. 1.12.2015

Dubničan dáva prácu ľuďom na Jáve
30- ročný Dubničan Lukáš Ondrišák sa usadil na Jáve, kde pomáha rozvíjať fair trade
revolúciu. Študent industriálneho dizajnu sa vzdal práce grafika a odišiel najskôr do
Holandska, aby neskôr precestoval celý svet.
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Bývalý žiak niekdajšej V ZŠ (dnes ZŠ s MŠ Pod
hájom) a SPŠ dnes mení životy tisíckam ľudí na Jáve.
Všetko začalo výletom do Kalifornie, kam letel
navštíviť rodinu. Kozmopolitné prostredie ho nadchlo
a rozhodol sa spoznávať nové kultúry. Po návrate
domov odišiel na niekoľko mesiacov do Írska, kde si
zdokonalil angličtinu. Upratoval tu záchody na
diskotéke, neskôr už zberal poháre v reštaurácii.
Pokračoval na Novom Zélande, výstavu fotografií
z tejto netradičnej lokality mohli záujemcovia vidieť aj
na stenách jednej z kaviarní v Nitre. Na južnej pologuli
miešal kokteily, pracoval na recepcii a napokon sa
prepracoval na miesto finančného kontrolóra
v obrovskej korporácii v Thajsku. Istý čas sa pokúšal
žiť na Slovensku, no ako sám hovorí, po Novom Zélande to už nešlo. Neskôr navštívil Indonéziu
a rozhodol sa usadiť.
Spolu s troma miestnymi rodákmi tu realizujú zaujímavý projekt. Do ich fair trade projektu je
zapojených už dvetisíc farmárov, ktorým
Dubničan vlastne zabezpečuje obživu.
Zarobiť si na najľudnatejšom ostrove sveta (v
pomere počtu obyvateľov na kilometer
štvorcový), kde sú obrovské rozdiely medzi
bohatými a chudobnými, nie je jednoduché.
Nezabúda ani na svoj osobný život. Našiel si
priateľku, s ktorou si chce založiť rodinu.
Lukáš pomáha zamestnať asi 2000
farmárov najmä vďaka výrobe
kokosového cukru (vpravo).
Foto: archív Lukáša Ondrišáka

záp. 5.12.2015

Filmový príbeh z Dubnice: Kto to hrá na piano?
Marie Poledňáková je scenáristka a režisérka známych filmov S tebou ma baví svet či Ako
vytrhnúť veľrybe stoličku. V roku 2013 jej vyšla autobiografia s názvom S kým mě bavil
svět, dej kapitoly s názvom Kto to hrá na piano? sa odohráva v Dubnici. Mariin bývalý
manžel, známy český muzikológ Ivan Poledňák, strávil niekoľko rokov svojho detstva práve
v našom meste. A prežil v ňom časť jedného, takmer filmového príbehu.
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Lekárnik Fráňa Poledňák sa veľmi túžil
osamostatniť, no voľnú lekáreň našiel až
v Dubnici. Kúpil ju, bola najlacnejšia
zo všetkých. Stála na ulici vedúcej od
dnešnej hlavnej cesty ku kostolu. Malá
rodina sa od Brna presťahovala na
Slovensko, zo dňa na deň sa však ocitla
v samostatnom fašistickom štáte, odrezaná
od svojich príbuzných. Fráňova žena
Melánia chodievala s mladším synom
Arnem vlakom cez Vlársky priesmyk za
hranice, kde bola prestupná stanica
protektorátu a zároveň jediné miesto, kde Dubnický lekárnik Fráňa Poledňák a jeho žena Melánie.
sa mohli stretávať členovia rozdelených
rodín. Pod hrozbou odhalenia a trestu pašovala príbuzným proviant v špeciálne upravenom
podväzkovom páse.
Mesiace plynuli. Bombardovanie zbrojovky prinieslo nebezpečenstvo aj obyvateľom Dubnice.
Poledňákovci vystavali na dvore železobetónový bunker. V plechovom boxe ukrývali najnutnejšie
potraviny. Keď cítili nebezpečenstvo, mali sa kam ukryť.
V poslednom roku vojny prišiel do lekárne nemecký poddôstojník. Na prvý pohľad vyzeral
nebezpečne, no choval sa mimoriadne zdvorilo. Lekáreň susedila s bytom, z ktorého sa rinuli tóny
klavíra. Očarený poddôstojník sa opýtal, kto to hrá.
„To je môj syn Ivan,“ odvetila pyšne Melánia. Ivan dokázal z listu zahrať Bachove sonáty,
Brahmsa či Liszta.
„A mohol by som si tiež niekedy prísť
zahrať?“ spýtal sa poddôstojník. Melánia
preglgla. Neodvážila sa povedať nie, nie
zástupcovi nemeckej brannej moci.
Neostalo však pri jednej návšteve, Kurt
Pickut otváral dvere domu Poledňákovcov
čoraz častejšie. Hral výborne, Ivana si veľmi
obľúbil. Hrávali spolu aj štvorručne.
Poddôstojník ovládal nástroj fantasticky.
Zdôveril sa, že býval organistom v Dóme sv.
Štefana v Kolíne nad Rýnom. Povolali ho
rovno na východný front. Do Dubnice sa
Svadba Ivana a Marie, za ženíchom je jeho brat Arne. dostal s ranenými vojakmi, zaisťoval tu technické zázemie
a lieky. Melánia však bola z častých návštev Nemca nesvoja.
Už-už chcela niečo podniknúť, no udalosti nabrali nečakaný spád. Jednej februárovej noci zaznelo
naliehavé ťukanie na oblok. Melánia otvorila okenicu a zbadala Kurta, ktorý ju zúfalo prosil
o kabát. Nezaváhala, zobrala mužov zimník a dala ho poddôstojníkovi, ktorý sa rozhodol urobiť
si súkromný koniec vojny. Jeho uniformu tajne spálili.
Uplynulo tridsať rokov a Ivan dostal pozvanie do Spojených štátov na medzinárodný kongres
muzikológov v Michigane. Jeden z profesorov miestnej univerzity mu venoval veľkú pozornosť.
Meno Poledňák bolo totiž dosť neobvyklé. Tretí deň sa ho spýtal, či za vojny náhodou nebýval
v Dubnici.
„Áno, rodičia tam mali lekáreň,“ odpovedal Ivan.
Bývalý poddôstojník Kurt Pickut mu potom dorozprával svoj životný príbeh. Časť si Ivan pamätal,
Kurtove lekcie ho nasmerovali na dráhu muzikológa. Pickut utiekol z Dubnice do Nemecka, zajali
ho a skončil v americkom tábore. Domov sa dostal niekoľko mesiacov po vojne. Rodinu nenašiel,
neprežila bombardovanie. Dóm bol zničený. Kurt Pickut emigroval do USA.
Kurt a Ivan sedeli v prázdnej aule.
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„A viete, čo urobíme teraz?“ spýtal sa do ticha bývalý organista.
Ivan bol ešte stále ohromený z jeho rozprávania.
„Pôjdeme do obchodu a kúpim vám kabát.“
Poznámka: Kurt Pickut sa dožil 102 rokov. Príbeh, týkajúci sa aj nášho mesta, bol vytlačený
v časopise univerzity Ann Arbor. Príbeh je pre potreby kroniky skrátený, preložený a voľne
prerozprávaný.
záz. 27.12.2015

Dubnická gospelová skupina oslávila štyridsiatku vydaním
debutového CD
Vypočuť si ich môžete na gospelových festivaloch, na vystúpeniach v rámci mesta či počas
svätej omše. Tento rok oslavujú zavŕšenie štvrtej dekády svojej činnosti. Oremus sa ešte do
dôchodku nechystá.
Obsadenie kapely prechádzalo počas rokov zmenami, jediným zakladajúcim členom, ktorý
zoskupenie nikdy neopustil, je Pavol Štefčík. Po skončení povinnej vojenskej služby sa pred 40timi rokmi dostal do „Bandy“, ako sa v tom čase volala mládež pri Kostole sv. Jakuba v Dubnici
nad Váhom. Vtedy ani len netušil, ako mu táto udalosť zmení život. Prvú možnosť zahrať si mu
dal farár don Čakánek. Na začiatku mal za úlohu nacvičiť s niekoľkými dievčatami zopár
pesničiek a zahrať ich na mariánskych litániách. Pavol Štefčík priznáva, že hrať na gitaru v kostole
bral spočiatku iba ako formu recesie. Keď sa však po čase začali šíriť priaznivé odozvy a speváčky
k svojim
úlohám
pristupovali
zodpovedne, zmenil sa aj jeho prístup.
Mimochodom, medzi dievčatami zboristkami bola aj jeho budúca
manželka.
Zoskupeniu však chýbal basgitarista
a sólogitarista. Pavol ich našiel medzi
dubnickými miništrantmi. A tak sa
mohla začať éra, ktorá trvá už štyridsať
rokov. Čo táto doba kapele priniesla?
„Zmenil sa štýl, žáner ostáva. Veď
podľa mňa, čo je krajšie, ako hrať
a spievať na oslavu Boha?
V kapele je nás sedem stálych členov.
Peter
Krótki hrá na basgitaru, Pavol Štefčík junior na klávesy, Peter Rajec alias Pytel je náš
sólogitarista, Peter Schön hrá na bicie, ja na akustickú gitaru a sólo spev, Magdaléna Štefčíková
1. spev, Martin Záležák 2. spev,“ menuje členov prezrádza Štefčík.
„Dlho nás volali skupina Pavla Štefčíka, čo mi znelo strašne sebecky. Tak mi napadlo, že naše
piesne sú vlastne žalmy – modlitby a po latinsky „modlíme sa“ je oremus, tak som raz
organizátorom festivalu nahlásil názov Oremus,“ komentuje vznik názvu jej líder.
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Hoci Oremus oslavuje „štyridsiatku“,
skupina až teraz vydáva premiérové CD.
„Za 40 rokov vzniklo viac ako 50 piesní
a upravených žalmov, takže teraz, keď
nastala príhodná doba na nahrávku, bolo
z čoho vyberať. Rozmýšľali sme aj
o tematickej nahrávke, ale potom sme sa
dohodli, že nahráme z každého rožka
troška,“ vraví Štefčík. Názov CD je
totožný s názvom kapely, do života bolo
uvedené 27.12.2015 na koncerte
v Mestskom dome kultúry.

11.2.2015

Pri výkopových prácach na námestí odkryli časť pivnice bývalého
pekárskeho objektu
Pri výkopových prácach na základoch obchodného centra na Námestí Matice slovenskej
odkryli robotníci torzá starých klenieb. Rozmanité dohady o ich pôvode a funkcii vyvrátil
v Dubnických novinách (1/2015) Vladimír Koštiaľ Dubnický, „starodubničan“ a autor
Dubnických povedačiek.
„Je to časť pivnice pekárskeho objektu. Majiteľom pekárne a cukrárne bol chýrny pekársky
a cukrársky majster Konštantín Kurjak. Kúpil to v štyridsiatych rokoch minulého storočia ako
jednu z najstarších pekární v obci, vybudovanú koncom devätnásteho storočia. Pekáreň
zmodernizoval a elektrifikoval. V peciach sa kúrilo drevom. Zastavaný areál rodinného domu
pozostával z troch častí: obchodnej, obytnej a pekárne so skladom. V pekárni boli miesta na
spracovanie chleba, pečiva a cukrárskych výrobkov, regály na odloženie upečených chlebov
vlastnej výroby a domácich chlebov, ktoré si dali gazdinky upiecť. Vráťme sa k našej téme pivnice.
Pod pecou sa nachádzala pivnica, ktorej torzo bolo odokryté. Vchod do nej bol z murovaného
skladu múky a ostatných potrebných surovín a prísad. Do skladu sa išlo z vonkajšej strany, nie z
pekárne. Na drevenej podlahe skladu bol drevený poklop, pod ktorým boli drevené schodky do
pivnice. V roku 1943, keď začali letecké poplachy, sa pivnica premenila na protiletecký úkryt. Tak
tomu bolo až do obdobia bojov o oslobodenie Dubnice.
Funkcia úkrytu sa zmenila z protilietadlového na kryt proti delostreleckým a mínometným
granátom. Bolo to v čase od začiatku do konca apríla 1945. V kryte bola rodina pekára a jeho
bratranca. Spalo sa na vreciach s múkou, na plachtách, prikrytí dekami. Teplo bolo od pecí, lebo
chlieb sa piekol každodenne. Niektoré dni uvedeného obdobia sa v pivnici schovávali traja muži,
ktorí odopreli ísť kopať zákopy a nosiť strelivo k nemeckým postaveniam. Patrola nemeckých
vojakov so zástupcom obce chodila po domoch a zháňala chlapov. Zašli aj do Kurjakov, všetko
prehľadali, aj sklad, nikoho nenašli, len majstra pekára so starým tovarišom. Vziať ich nemohli,
lebo piekli chleba aj pre nich. V sklade bol poklop zatarasený vrecami a haraburdím. Nemohli
Nemci vedieť, že je tam vchod do pivnice. Skončilo to vyhrážkami, lebo mali správy o chlapoch
v pekárni. Ak sa ešte vrátia a nájdu chlapov, zoberú vraj celú pekárovu rodinu. Pivniční účastníci
šťastlivo prežili skromné ubytovanie do dňa oslobodenia Rumunmi. Zvyšky pivnice mi
pripomínajú takmer po sedemdesiatich rokoch niekoľko dní, ktoré som v pivnici prežil v
nebezpečnom a nepokojnom období, koncom druhej svetovej vojny.“
Zdroj: Dubnické noviny 1/2015
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Dubnickí habáni
Kto sú habáni?
Habáni (nazývaní novokrstenci) vznikli na základe reformácie
a vystúpenia Martina Luthera. Ich vodcom sa stal Jacob Hutter,
preto sa spočiatku nazývali Huterriti. V posledných mesiacoch
roku 1521 sa stretli na tajných poradách vo švajčiarskom
Zürichu. Rozhodli sa požiadať miestne úrady o otvorenú dišputu
s zürišskými kazateľmi, v dišpute sa chceli prejaviť na verejnosti
ako nová cirkev. Na samom začiatku tohto nového pohybu však
išlo najmä o krst a hlavne otázku, či môže byť krst pre dieťa
záväzný, keď ešte nie je schopné používať rozum. Habáni
navrhovali krstiť osoby dosiahnutím osemnásteho roku života.
Verejná dišputa sa však 17. januára 1525 skončila ich porážkou.
Habáni boli následne zo Švajčiarska vyhnaní do susedných krajín
(Bavorska, Hessenska, Porýnska). Odtiaľ boli neskôr vyhnaní do
Tirolska, Talianska – do oblasti Južných Álp. Tu ich nazývali
novými kresťanmi.

Jacob Hutter, vodca habánov

Presun na územie Slovenska
V rok 1526 sa habáni znova presúvajú, tentoraz v dvoch vlnách. Jedna smeruje cez Uhorsko do
Rumunska, druhá na Moravu. Na Morave sa dostávajú pod ochranu českej šľachty, avšak po
prehre českých stavov v bitke na Bielej hore v roku 1620 vzniká obrovský tlak na rekato-lizáciu
českých krajín a habáni sa presúvajú smerom do Uhorska na územie dnešného Slovenska. V roku
1622 prichádzajú aj do Dubnice nad Váhom. Poslednej skupine z obce Trstenice dal moravský
šľachtic Karel Zahrádecký sprievodný list pre Gašpara Ilešháziho, dedičného pána v Trenčíne.
V liste mu novokrstencov odporúčal ako mravne zachovalých a dobrých remeselníkov. Rovnako
žiadal Ilešháziho, aby ich prijal na svoje panstvo podľa uhorských slobôd. Gašpar ich usadil najprv
v Trenčianskych Tepliciach a v Dubnici, neskôr dostali povolenie usídliť sa v Soblahove, kde im
už 6. decembra 1622 dal prepísať usadlosť za 150 toliarov. Usadenie habánov na panstve
zaznamenáva vzájomná dohoda, v ktorej sa odráža blahosklonnosť Ilešháziho voči
novokrstencom. Dohoda je zapísaná v Gyurikovitsovej Habánskej kronike.
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Vzájomná dohoda medzi Gašparom Ilešházim a novokrstencami
My Gašpar Ilešházi z Ilešházu, gróf Trenčianskeho a Liptovského kraja, slobodný pán na Trenčíne
a na Bánovciach, dávame na známosť týmto otvoreným listom pred kýmkoľvek, a menovite pred
tými, ktorým to vedieť prináleží, že sme bratom, ktorých nazývajú Hutterskými, v predchádzajúcom
roku 1622, keď boli z Moravy pre svoje náboženstvo vyhnaní a na našom Trenčianskom panstve
z kresťanského spolucítenia a podľa slávnych slobôd Uhorského kráľovstva nami prijatí, poskytli
náš dom v Tepliciach, ako aj náš dvor v Dubnici na jeden rok za prístrešie až do ďalšieho
vyriešenia, za čo nás podľa kontraktu uspokojili. A pretože sme sa o ich vernosti a statočnosti
presvedčili, privolili sme, tak na ich vlastnú žiadosť, ako aj z našej dobrovoľnej priazne, ich
najstaršiemu - Waltinovi Winterovi zo Sobotišťa - vybudovať bratský dvor v našej dedine Soblahov
na Trenčianskom panstve, tak ako bratia mali predtým na
Morave.
Ďalej sa v dohode hovorí, že s požiadavkou habánov vybudovať
si bratský dvor v Soblahove Gašpar Ilešházi nielenže súhlasil,
ale im preukázal aj osobitnú priazeň, keď svojmu služobníkovi
Illieronymovi Taussovi, zbrojnošovi na Trenčianskom hrade,
dovolil odpredať novokrstencom v Soblahove dom s dvorom,
dielňami, lúkami a všetkým, čo k tomu prináleží. Tento majetok
habáni vyplatili 150 toliarmi v tvrdej dobrej mene v hotovosti.
Postupne si tu vybudovali sídlo svojej náboženskej komunity,
ľudovo nazývané habánsky dvor, kde spoločne bývalo
a pracovalo asi 120 ľudí v 29 rodinách s vlastnou
poľnohospodárskou výrobou, mlynom a dielňami viacerých
remesiel – kolárov, kováčov, nožiarov, kožiarov, sedliarov,
obuvníkov, súkenníkov a krajčírov. Kvalitou a cenovou
prístupnosťou svojich výrobkov, ktorá boli výsledkom ich
vyspelejšej zahraničnej technológie s manufaktúrnymi črtami
a nižšími nákladmi, sa rýchlo presadili na trhu širšieho okolia.
Habánska keramika

Ďalšie výhody a slobody

Ďalej im Gašpar Ilešházi za ročný prenájom 120 zlatých a šestinovú zľavu z ceny ich výrobkov
povolil slobodne obchodovať na trenčianskom panstve a žiť a pracovať bez akýchkoľvek
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peňažných, naturálnych či robotných povinnosti, čo im
písomne zaručil v roku 1625. Toto tzv. habánske privilégium si
dávali opätovne potvrdzovať v rokoch 1630, 1640, 1645
a 1651.Ilešházi habánom ďalej dovolil pre vlastnú potrebu
variť pivo, páliť tehly a vápno. Na všetkých panských
majetkoch im dovoľuje tieto produkty bezcolne prepravovať.
Ďalšie ustanovenia dohody sa týkali daní a rôznych poplatkov,
ktoré z rôznych mravoučných príčin odmietali platiť. Z tohto
dôvodu boli oslobodení od dane na dôstojníkov, na husárov
alebo od dane pre vojnu s Osmanskou ríšou. Menovite sú
oslobodení od vojnovej a krvnej dane. Priznáva sa im sloboda,
vďaka ktorej nemusia chodiť na súd, či by ich žaloval šľachtic,
alebo ktokoľvek z panstva, lebo oni také právo nepoužívajú a
sami nikoho na súd neudávajú. Ilešházi im za seba a za svojich
dedičov a potomkov prisľúbil, že v prípade súdnej žaloby na
habánov ich vezme panstvo do ochrany. V prípade, že by sa
niekto z bratov previnil a dokázala sa mu vina, panstvo zverí previnilca na potrestanie alebo
zadržanie dvom najstarším dvora.
Keby Ilešházi alebo jeho dedičia a potomkovia z príkazu vyššej moci museli bratov uvoľniť, alebo
by nemali možnosť dlhšie im pomáhať, tak sa bratom priznáva sloboda svoje získané majetky
(kúpené i nadobudnuté darom) znova predať. Zaručuje sa im slobodný odchod so všetkým
huteľných majetkom. Ilešházi im taktiež sľubuje ochranu svojich úradníkov. Dohoda končí
formulou, ktorá jej priznáva verejnoprávny charakter:
„Pre trvalú istotu všetkého, čo je v tejto listine napísané...sme našu rodovú pečať vedome dolu
pritlačiť prikázali a vedľa nej sme sa vlastnoručne podpísali. Stalo sa na našom hrade v Trenčíne
na deň Simona Judu, svätého apoštola, roku Pána 1623, Gašpar Ilešházi, m. p.
Citovaná listina je veľmi pekným dokladom korektného postoja zemepána k habánom. Roku 1626
ten istý Gašpar Ilešházi odovzdáva novokrstencom dve ďalšie sessie. Roku 1630 habánov
usadených v Soblahove oslobodzuje spod povinnosti roboty pre evanjelického farára. Roku 1641
im pridáva ďalšiu chyžu.
Potomkovia Gašpara Ilešháziho ochraňujú habánov aj naďalej
Keď v roku 1648 Gašpar Ilešházi zomrel, habáni aj naďalej bývali na jeho panstve bez akejkoľvek
ujmy a synovia zomrelého grófa Gabriel a Juraj otcovskú dohodu s ich komunitou potvrdili. Aj
naďalej im vychádzali v ústrety, ako svedčí historický záznam z roku 1652, podľa ktorého Juraj
Ilešházi „doteraz opustenú chyžu“ alebo polovicu príbytku zvaného Elalgassowské pripojil k obci
Habánov. Túto opustili až po tureckých nájazdoch a spustošení v roku 1663. Ilešháziovci aj v
nasledujúcich rokoch pôsobili ako ochrancovia novokrstencov, roku 1730 gróf Mikuláš Ilešházi
napomína magistrát mesta Trenčína, aby na jeho pozemkoch usadeným habánom neukladal roboty
a aby im zhabané veci vrátil. To už však bol čas protireformácie a tlak na habánov, aby vstúpili do
katolíckej cirkvi, rástol.
Protireformácia a odchod
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Aj v roku 1759, keď začali habánom konfiškovať náboženské knihy,
predložil Jozef Ilešházi protest proti postupu Trenčianskeho
magistrátu. Zároveň žiadal, aby jeho protest podali kancelárii
kráľovskej rady. Roku 1762 vydala Mária Terézia rozkaz netrpieť
habánov v krajine za nijakých okolností. Zakázala im misijnú
činnosť. Zároveň ich vyzvala, aby do šiestich týždňov prestúpili na
katolícku vieru alebo opustili krajinu. Habáni sa presunuli do
Rumunska a neskôr do cárskeho Ruska - na územie dnešnej
Ukrajiny. V súčasnej dobe žijú potomkovia dubnických
a trstěnických Habánov v USA v štáte Južná Dakota.
Použité zdroje:
Habáni, František Kálesný, 1981, strana -1, 94, 95, 96, 141, 142, 143
Monografia Soblahov, Milan Šišmiš, Marian Robert Zemene, strana - 54, 55, 68,
71, 133, 134
Web obce Trstěnice – http://www.trsteniceumorkrumlova.cz/

Spracoval Ján Kvasnička, upravené pre potreby kroniky
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Americkí habáni

Počasie
Rok 2015 vynikal najmä horúcim letom. Priemerná teplota v tomto ročnom období dosiahla 21,3
°C, čo znamená, že išlo o najteplejšie leto od roku 1961. Maximálna teplota v lete dosiahla
hodnotu 37,1 °C (12. augusta).
Naopak zima bola pomerne mierna. Najnižšia teplota bola nameraná 5. februára, išlo o hodnotu 15,8 °C. Snehová pokrývka bola najvyššia vo februári, a to 22 cm.
Ročný úhrn zrážok dosiahol objem 610 mm. Najsuchším mesiacom bol jednoznačne december
(18,7 mm), najviac vody spadlo počas augusta (129,2 mm). 18. augusta spadlo behom jediného
dňa až 54,3 mm zrážok, v období od 17.8. do 19.8. až 119,3 mm.
Pri zrážkach narazíme ešte na jednu zaujímavosť. Mesiac jún, v ktorom padlo len 20,5 mm zrážok,
bol druhým najsuchším júnom od roku 1961.
(Zdroj informácií: SHMU. Zrážky sú merané priamo v Dubnici, teploty sú z najbližšej stanice
v Trenčíne)
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História na fotografiách
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Výročná správa Mesta Dubnica nad Váhom
za rok 2015
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1. 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.
Identifikačné údaje
Názov

Mesto Dubnica nad Váhom

Adresa sídla

Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom

Právna forma

Obec

Druh ekonomickej činnosti

Všeobecná verejná správa

IČO

00317209

Spôsob zriadenia

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

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 Teplickej vrchoviny,
225-850 m n.m. Ilavská kotlina je erózno-tektonického pôvodu. Tvoria ju piesky, zlepence až íly. Štruktúra pôdy je
hlinitá, piesčitá, štrková, ílovitá. Vodné toky na území mesta patria do správy Povodia Váhu. 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.
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Veľká pečať je okrúhla, v priemere má 35 mm. Medzi vonkajším hrubším
tenkým čiarovým kruhom je kolopis: SIGILUM OPIDI DUBNICZA. ANNO: 1709.
polkruhom zakončený štít, okolo ktorého je girlandová ozdoba. V samotnom
zeme vyrastajúci ker, ktorý tvoria symetricky rozložené dve menšie a tri väčšie
zakončené žaluďom, medzi ktorými sú 2 tulipánové kvety.

a vnútorným
V obrazci je
štíte je zo
vetvičky

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.
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 1853, 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.
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 náraste 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 r. 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 Vybudovanie 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
1960 Dubnica nad Váhom získala Štatút mesta uznesením SKNV Banská Bystrica 8. 6. 1960
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Pamiatky
Mesto Dubnica nad Váhom má 8 kultúrnych pamiatok. Významnou kultúrnou pamiatkou je Ilešházyovský kaštieľ
(ranobarokový z 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 upravený v roku 1754)
- Mariánska socha (rokoková) z polovice 18. storočia
- Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia
- Vila staviteľa Raima
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. 02. 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”
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 cyrilo-metodskej tradície na Slovensku. Svedčia o tom jeho knižné práce
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ako sú: Cyrilo-metodské 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 - 28.03.2007)
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.
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.

Demografické údaje
K 31.12. 2015 bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených k trvalému pobytu 24 143 obyvateľov, z toho
mužov a 12 275 žien.
Počet obyvateľov s trvalým pobytom Mesto Dubnica nad Váhom („bezdomovci“):
k 31.12. 2010 - 703 obyvateľov
k 31.12. 2011 - 802 obyvateľov
k 31.12. 2012 - 914 obyvateľov
k 31.12. 2013 - 1 012 obyvateľov
k 31.12.2014 - 1 051 obyvateľov
k 31.12.2015 - 1 229 obyvateľov
Migrácia obyvateľstva v roku 2015:
počet prisťahovaných – 248
počet odsťahovaných – 506
počet narodených – 219 , z toho 123 mužov a 96 žien
počet úmrtí – 205, z toho 100 mužov a 105 žien
Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2010 - 2015
Rok
Počet obyvateľov

2010
25 088

2011
24 954

2012
24 831
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2013
24 693

2014
24 391

2015
24 143

11 868

Počet obyvateľov
25 200
25 000
24 800
24 600
24 400
24 200
24 000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2. Organizačná štruktúra mesta
Voľbami dňa 15. 11. 2014 sa začalo volebné obdobie 2014 – 2018, ktoré je už siedmym obdobím od vzniku
samosprávy v r. 1990. Orgány mesta v roku 2015:
Primátor mesta:
Zástupca primátora mesta:
Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Jozef Gašparík
František Mikolášek
Ing. Katarína Mináriková

Mestské zastupiteľstvo tvorilo 19 poslancov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ing. arch. Marián Antal, nezávislý kandidát
Anton Bušík, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
Ing. arch. Lubomír Bútora, nezávislý kandidát
Milan Dado, nezávislý kandidát
Mgr. Monika Chromiaková, nezávislý kandidát
RNDr. Karol Korintuš, PhD. , koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
MUDr. Dominik Kosorín, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
Ján Kvasnička, NOVA
František Mikolášek, nezávislý kandidát
Ing. Libor Poruban, nezávislý kandidát
Ing. Robert Rafaj, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
Mgr. Ivan Rajec, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
Ján Rehák, NOVA
Ing. Jana Rybárová, nezávislý kandidát
Ing. Viliam Sečány, nezávislý kandidát
Libuša Stráňavská, nezávislý kandidát
Ing. Emil Suchánek, nezávislý kandidát
Mgr. Peter Wolf, nezávislý kandidát
Radoslav Žáček, nezávislý kandidát

Mestská rada v Dubnici nad Váhom nebola pre volebné obdobie 2014 - 2018 zriadená.
Zastúpenie politických strán v MsZ:
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3. Činnosť oddelení mestského úradu
Prednosta MsÚ:

Ing. Pavol Kubečka, do 30.04.2015
Mgr. Marián Michalec, od 01.05.2015
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Organizačná schéma MsÚ k 31.12.2015:
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4. Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie
ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol spracovaný návrh rozpočtu mesta na roky 2015 – 2017, ktorý bol predložený na MsZ
k prerokovaniu a schváleniu. Súčasne bol návrh rozpočtu daný na verejnú diskusiu, čiže bol zverejnený obvyklým
spôsobom v legislatívou stanovenom termíne. V priebehu zverejnenia neboli zo strany občanov vznesené žiadne
námietky, doplnenia, či požiadavky. Neboli požadované ani doplňujúce vysvetlenia. Poslanci MsZ na svojom
zasadnutí, ktoré sa konalo 16. 12. 2014 uznesením č. 1.11/2014 schválili rozpočet mesta na rok 2015 vrátane
programov a podprogramov a súčasne vzali na vedomie rozpočty mesta na roky 2016 – 2017 vrátane programov
a podprogramov. Hospodárenie mesta bolo od začiatku roka riadené v súlade so základným „zákonom“ mesta,
teda schváleným rozpočtom.
V priebehu roka pôvodne schválený rozpočet doznal určitých zmien, ktoré boli schválené MsZ, primátorom
mesta, prípadne boli iba akceptovaním vývoja v oblasti prenesených kompetencií. V nasledujúcej tabuľke je
uvedený prehľad zmien v rozpočte mesta s rozdelením na polročné obdobia.
Zmeny v rozpočte mesta za rok 2015
rozpočet na rok 2015
bežné príjmy
bežné výdavky
Výsledok bežného
rozpočtu
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Výsledok kapitálového
rozpočtu
rozpočtové príjmy
rozpočtové výdavky
Rozpočtový výsledok
fin. operácie - príjmy
fin. operácie - výdavky
Výsledok finančných
operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok/-Schodok
rozpočtu

Schválený
rozpočet
13 256 219
12 107 515

Zmeny v I. Rozpočet po
polroku
zmenách
-30 252
13 225 967
147 087
12 254 602

Zmeny v II. Rozpočet po
polroku
zmenách
38 870
13 264 837
86 173
12 340 775

Upravený
rozpočet
13 264 837
12 340 775

Skutočnosť
2015
14 071 596
11 519 113

1 148 704

-177 339

971 365

-47 303

924 062

924 062

2 552 483

2 491 289
5 595 928

32 251
483 479

2 523 540
6 079 407

-2 159 152
-1 131 767

364 388
4 947 640

364 388
4 947 640

388 390
2 748 836

-3 104 639

-451 228

-3 555 867

-1 027 385

-4 583 252

-4 583 252

-2 360 446

15 747 508
17 703 443
-1 955 935
4 787 500
2 831 565

1 999
630 566
-628 567
505 667
-122 900

15 749 507
18 334 009
-2 584 502
5 293 167
2 708 665

-2 120 282
-1 045 594
-1 074 688
-114 591
-1 189 279

13 629 225
17 288 415
-3 659 190
5 178 576
1 519 386

13 629 225
17 288 415
-3 659 190
5 178 576
1 519 386

14 459 986
14 267 949
192 037
3 532 310
1 541 309

1 955 935

628 567

2 584 502

1 074 688

3 659 190

3 659 190

1 991 001

20 535 008
20 535 008

507 666
507 666

21 042 674
21 042 674

-2 234 873
-2 234 873

18 807 801
18 807 801

18 807 801
18 807 801

17 992 296
15 809 258

0

0

0

0

0

0

2 183 038

Ako je zrejmé z údajov v tabuľke, v I. polroku zmeny v rozpočte dosiahli hodnotu 507 666 eur, o ktorú boli
zvýšené príjmy i výdavky mesta. Uvedená hodnota zmien sa dosiahla realizovaním nasledujúcich uznesení MsZ.
Uznesenie MsZ č. 189/2015 sa týkalo kúpy technického zhodnotenia zimného štadióna za hodnotu 250 321,18
eur, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 130/2015 vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo
v odvetví odhadu hodnoty nehnuteľností a hodnoty stavebných prác, ev. č. 914 605 Ing. Antonom Fuzákom.
Hodnota technického zhodnotenia bola uhradená započítaním pohľadávky za nájom priestorov v sume 57 353,47
eur a doplatením sumy 192 967,71 eur zhodnotiteľovi, firme SALUSS, s.r.o., Malé Uherce. Na vyplatenie sumy
boli schválené prostriedky z rezervného fondu mesta.
Uznesením MsZ č. 192/2015 poslanci vzali na vedomie zmeny v rozpočte mesta v celkovej sume 294 823 eur,
ktoré schválil primátor mesta v súlade s uznesením MsZ č. 1.12/2014, ktorým mu bola schválená právomoc na
zmeny rozpočtu do objemu 3 % rozpočtu schváleného MsZ.
Zostávajúca hodnota do zmien v I. polroku 2015 činí 19 875 eur a tie sú tvorené zmenami v prenesenom výkone
štátnej správy v oblasti školstva, dobropismi, vlastnými príjmami rozpočtových organizácií, ako aj zapojením do
rozpočtu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku predchádzajúceho.
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V priebehu druhého polroku poslanci MsZ schválili viaceré uznesenia, ktoré mali vplyv na rozpočet mesta. Súhrn
týchto zmien je vyjadrený sumou 2 234 873 eur, o ktorú boli znížené príjmy mesta a samozrejme i výdavky.
Rozpočet pri všetkých zmenách zostával vyrovnaný a je vyrovnaným aj po ich premietnutí a uvádzame ho
v tabuľkách ako „upravený rozpočet“.
Na zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 27. 8. 2015 bolo prijaté uznesenie č. 212/2015, ktorým sa schválili výdavky na
rekonštrukciu bábkovej sály v MsDK a jej prispôsobenie na premietanie filmov v digitálnej podobe. V rozpočte
mesta boli pôvodne obsiahnuté výdavky iba na technológiu digitalizácie kina, avšak po komplexnom
prehodnotení bolo rozhodnuté, že okrem nákupu technológie pre uvedený účel sa prikročí aj k rekonštrukcii
bábkovej sály a jej modernizácii tak, aby jej využitie malo širší rámec (malé javiskové formy, bábkové divadlo,
digitálne premietanie, atď.). Na celkovú modernizáciu včítane technológie bolo potrebné vyčleniť 530 tisíc eur.
Krytie týchto výdavkov bolo navrhnuté z rezervného fondu, čiže z vlastných prostriedkov.
Ďalším uznesením, ktoré malo vplyv na rozpočet mesta bolo uznesenie č. 213/2015, ktorým poslanci dňa 27. 8.
2015 schválili reštrukturalizáciu úverov. Táto reštrukturalizácia znamenala prijatie terminovaného úveru vo
výške 1 263 607,68 eur od Všeobecnej úverovej banky, a. s. za účelom splatenia úveru poskytnutého Mestu
Dubnica nad Váhom podľa Zmluvy o terminovanom úvere č. 27/2013/07 , ktorú Mesto uzatvorila s Prima bankou
Slovensko a.s., a za účelom splatenia úveru poskytnutého Mestu Dubnica nad Váhom podľa Zmluvy
o terminovanom úvere č. 508/2010/UZ , ktorú Mesto uzatvorilo s VÚB a.s. V novej zmluve boli dohodnuté úroky
na celú dobu splácania 0,93 % p.a., čo bolo oproti pôvodným spriemerovaným hodnotám oboch úverov menej
o 0,434 % p.a. Tým mesto predpokladá ušetriť finančné prostriedky za celú dobu splácania vo výške cca 16 tisíc
eur.
Na tom istom zasadaní bolo schválené i uznesenie MsZ č. 214/2015, ktorým bol zvýšený úver na rekonštrukcie
materských škôl vo výške 750 tisíc eur. Táto zmena sa prejavila v kapitálových výdavkoch a vo finančných
príjmoch ako cudzí zdroj. Podmienky poskytnutia úveru boli schválené MsZ na nasledujúcom zasadaní dňa 24. 9.
2015 uznesením MsZ č. 221/2015.
Uznesenie MsZ č. 223/2015 z rovnakého dňa zaviazalo mesto k spoluúčasti na rekonštrukcii verejného osvetlenia,
výdavky na ktoré sa majú refundovať z eurofondov. Keďže refundácia bude realizovaná až v roku 2016, na úhradu
celých výdavkov boli použité vlastné finančné prostriedky, ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta zmenou
rozpočtu schválenou uznesením MsZ č. 258/2015 zo dňa 15. 12. 2015. Tieto finančné prostriedky boli
zaúčtované ako kapitálový príjem pretože súviseli s doplatením zostatku za rekonštrukciu kaštieľa ešte z roku
2011. Projektované výdavky boli vyčíslené sumou 238 608 eur.
Na začiatku II. polroku 2015 bolo mesto oboznámené s pretrvávajúcimi problémami pri verejnom obstarávaní na
dodanie prác na rekonštrukciu kaštieľa v II. etape. Z časového hľadiska by nebolo reálne splniť podmienky zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, mesto od zmluvy o príspevku odstúpilo. V zmluve bol
stanovený termín ukončenia všetkých prác včítane finančného vyrovnania na deň 31. 10. 2015, čiže na realizáciu
tak rozsiahlych prác zostávalo iba 120 – 140 dní. Pre porovnanie uvádzame, že I. etapa rekonštrukcie kaštieľa
bola v menšom rozsahu a trvala viac ako 330 dní.
Na základe tohto faktu boli z rozpočtu mesta vylúčené výdavky súvisiace s rekonštrukciou kaštieľa (kapitálové
výdavky, úroky z prekleňovacieho úveru, splácanie úveru), ako aj príjmy v podobe úveru a kapitálového príjmu
plynúceho z refundácie preinvestovaných výdavkov vo výške 95 %. Výdavky na túto akciu boli rozpočtované vo
výške 2 360 tisíc eur. Tento vplyv bol zapracovaný do zmeny rozpočtu, ktorú schválil primátor mesta a v úhrne
bola vyjadrená sumou 2 270 379 eur na strane príjmov i výdavkov. Zmenu schválil primátor mesta 25. 11. 2015.
Poslanci MsZ uvedenú zmenu vzali na vedomie uznesením č. 248/2015.
Pri konečnom zúčtovávaní príjmov a výdavkov Zariadenie pre seniorov DUBINA zvýšilo svoje výdavky o 35 506
eur, ktoré vykrylo vlastnými príjmami. Tento fakt mesto pri spracovávaní koncoročných výkazov akceptovalo,
pretože taká zmena je v kompetencii rozpočtovej organizácie.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o schválenom rozpočte, zmenách v úhrne, upravenom rozpočte spolu
s plnením rozpočtu za rok 2015 v základnom členení – rozpočet bežný, kapitálový, finančné operácie.
V predposlednom stĺpci sú údaje o rozdieloch hodnôt z porovnania skutočnosti a upraveného rozpočtu.
V poslednom stĺpci je uvedené percento plnenia jednotlivých ukazovateľov. Hodnotové údaje sú uvádzané v €.

rozpočet na rok 2015

Schválený
rozpočet

súhrn zmien
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Upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

bežné príjmy
bežné výdavky
Výsledok bežného rozpočtu
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Výsledok kapitálového
rozpočtu
rozpočtové príjmy
rozpočtové výdavky
Rozpočtový výsledok
fin. operácie - príjmy
fin. operácie - výdavky
Výsledok finančných
operácií
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok/-Schodok
rozpočtu

13 256 219
12 107 515
1 148 704
2 491 289
5 595 928

8 618
233 260
-224 642
-2 126 901
-648 288

13 264 837
12 340 775
924 062
364 388
4 947 640

14 071 596
11 519 113
2 552 483
388 390
2 748 836

806 759
-821 662
1 628 421
24 002
-2 198 804

106,08
93,34
276,22
106,59
55,56

-3 104 639

-1 478 613

-4 583 252

-2 360 446

2 222 806

51,50

15 747 508
17 703 443
-1 955 935
4 787 500
2 831 565

-2 118 283
-415 028
-1 703 255
391 076
-1 312 179

13 629 225
17 288 415
-3 659 190
5 178 576
1 519 386

14 459 986
14 267 949
192 037
3 532 310
1 541 309

830 761
-3 020 466
3 851 227
-1 646 266
21 923

106,10
82,53
x
68,21
101,44

1 955 935

1 703 255

3 659 190

1 991 001

-1 668 189

54,41

20 535 008
20 535 008

-1 727 207
-1 727 207

18 807 801
18 807 801

17 992 296
15 809 258

-815 505
-2 998 543

95,66
84,06

0

0

0

2 183 038

2 183 038

x

Rozpočet sa vnútorne člení na:
- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet,
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet,
- finančné operácie.
Rozpočet tvoria:
- bežné a kapitálové príjmy podľa § 5 ods. a a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.,
- bežné a kapitálové výdavky podľa § 7 a podľa § 8 zákona č. 583/2004 Z. z.
PRÍJMY
Rozpočet

% podiel

13 264 837

Plnenie

% podiel

71%

14 071 596

78%

1. bežné

2%

388 390

2%

2. kapitálové

5 178 576

28%

3 532 310

20%

3. finančné

18 807 801

100%

17 992 296

100%

364 388

SPOLU

VÝDAVKY
Rozpočet
12 340 775
4 947 640

% podiel
66%

Plnenie

% podiel

11 519 113

26%

73%
2 748 836

1 519 386

8%

1 541 309

18 807 801

100%

15 809 258
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17%

10% 3. finančné
100% SPOLU

2.
kapitálové

1.
bežné

Bežné príjmy sú určené na financovanie bežných prevádzkových opakujúcich sa výdavkov a ich zdroje môžu byť
daňové (miestne dane, podiel na daniach v správe štátu) a nedaňové (ostatné príjmy, napr. správne poplatky,
príjmy z prenájmu majetku).
Kapitálové príjmy sú určené na financovanie dlhodobých potrieb, napr. investícií, ktoré sú jednorazové a ich
zdrojom sú napr. príjmy z predaja majetku, či účelové dotácie na financovanie investícií.
Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti mesta vo všetkých oblastiach, najmä na výkon samosprávnych
pôsobností ako aj na prenesený výkon štátnej správy, ktorý mesto zabezpečuje. Sú to výdavky najmä na mzdy
a platy, na odvody poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku
na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, na prevádzku (všeobecný
a špeciálny materiál, služby, opravy a údržbu, cestovné náhrady, dopravu a spotrebu PHM a pod..).
Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných potrieb, predovšetkým na rozvojové programy,
obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, na konkrétne investičné akcie, na nákup
konkrétnych kapitálových aktív, na úhradu investičných záväzkov a pod. Medzi kapitálové výdavky patria aj
kapitálové transfery, t.j. platby, ktoré umožnia príjemcovi transferu nadobudnúť alebo zhodnotiť kapitálové
aktíva.
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta. Mesto
môže podľa § 5 ods. 2 a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. okrem bežných a kapitálových príjmov použiť
na plnenie svojich povinností a úloh aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, návratné zdroje
financovania, združené prostriedky a zisk z podnikateľskej činnosti (pokiaľ ju vykonáva). Tieto mimorozpočtové
zdroje financovania sa zabezpečujú a realizujú prostredníctvom finančných operácií. Finančné operácie sa
uskutočňujú a vykazujú mimo rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov, avšak prevody prostriedkov, ktoré sa
realizujú cez finančné operácie, ovplyvňujú čerpanie výdavkov príslušného rozpočtu.
Ako vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, v schválenom rozpočte bol rozpočtovaným výsledkom schodok, ktorý bol
eliminovaný prebytkom vo finančných operáciách. Ani jedna z premietnutých zmien nezmenila tento stav
a následne aj hodnoty v upravenom rozpočte potvrdzujú fakt, že pre rok 2015 bol rozpočtovaným výsledkom
schodok (súčet bežného a kapitálového rozpočtu), ktorý eliminoval prebytok z transakcií s finančnými aktívami
a pasívami.
V skutočnosti, teda pri plnení rozpočtu je na mieste konštatovanie, že mesto dosiahlo rozpočtovaný prebytok
v sume 192 037 eur a celkový výsledok hospodárenia za rok 2015 bol vykázaný v hodnote 2 183 038 eur.
Pre hodnotenie rozpočtového hospodárenia mesta za uplynulý rok sú rozhodujúce nasledujúce údaje.

(údaje v €)

bežné a kapitálové príjmy
bežné a kapitálové výdavky
Rozpočtový výsledok

schválený
rozpočet
15 747 508
17 703 443
-1 955 935

súhrn zmien
-2 118 283
-415 028
-1 703 255
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upravený
rozpočet
13 629 225
17 288 415
-3 659 190

plnenie
rozpočtu
14 459 986
14 267 949
192 037

rozdiel
830 761
-3 020 466
3 851 227

%
plnenia
106,10
82,53
x

Ako je uvedené vyššie, v skutočnosti bol v ukazovateli rozpočtový výsledok dosiahnutý prebytok hospodárenia.
Z tabuľky je zrejmé, že rozpočtované príjmy (bežné a kapitálové) boli prekročené o 830 761 eur a rozpočtované
výdavky (bežné a kapitálové) zostali nesplnené o 3 020 466 eur.

I.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
(údaje v €)
ROZPOČET

bežné príjmy
kapitálové príjmy
Spolu

schválený
rozpočet
13 256 219
2 491 289
15 747 508

upravený
rozpočet
13 264 837
364 388
13 629 225

plnenie rozpočtu
14 071 596
388 390
14 459 986

rozdiel
806 759
24 002
830 761

% plnenia
106,08
106,59
106,10

Rozpočtované príjmy boli splnené na 106,10 %. Plnenie bežných príjmov za rok 2015 dosiahlo 106,08 % v hodnotovom vyjadrení prekročenie rozpočtu o 806 759 eur, plnenie kapitálových príjmov
106,59 % v hodnotovom vyjadrení preplnenie o 24 002 eur. Takže plnenie rozpočtovaných príjmov bolo v porovnaní
s rozpočtom vyššie o 830 761 eur.
Bežné príjmy
Bežné príjmy v schválenom rozpočte tvorili viac ako 84 % rozpočtovaných príjmov. V upravenom rozpočte ich
podiel stúpol na viac ako 97 % a v skutočnosti dosiahol rovnaký 97 %-tný podiel. Základná skladba bežných
príjmov je uvedená nižšie.
(údaje v €)
Bežné príjmy
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty
Transfery v rámci VS
Spolu

schválený
rozpočet
8 159 861
1 689 115
8 200
3 399 043
13 256 219

upravený
plnenie rozpočtu
rozpočet
8 164 408
8 888 457
1 682 085
1 710 094
11 950
24 549
3 406 394
3 448 496
13 264 837
14 071 596

rozdiel
724 049
28 009
12 599
42 102
806 759

% plnenia
108,87
101,66
205,43
101,24
106,08

Zmeny rozpočtu bežných príjmov v priebehu roku znamenali v konečnom súčte zvýšenie o 8 618 eur. Pri
celkovom hodnotení dosiahnutej skutočnosti boli bežné príjmy oproti upravenému rozpočtu prekročené
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o 806 459 eur, čo je 106,08 %-tné plnenie. Prekročenie príjmov v jednotlivých skupinách bežných príjmov je
zrejmé z uvedenej tabuľky. Hodnoteniu plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie sa uvádza v ďalšej časti
v číselných údajoch a je mu venovaná aj nasledujúca časť komentára.
(údaje v €)
Daňové príjmy
Daň z príjmu fyzických osôb
Dane z nehnuteľností
Dane za špecifické služby
Daň za dobývací priestor
Spolu

schválený
rozpočet
5 572 300
1 730 000
857 450
111
8 159 861

upravený
plnenie rozpočtu
rozpočet
5 600 347
5 932 891
1 730 000
1 999 209
833 950
956 246
111
111
8 164 408
8 888 457

rozdiel

% plnenia

332 544
269 209
122 296
0
724 049

105,94
115,56
114,66
100,00
108,87

Zmenami rozpočtu mesta boli daňové príjmy zvýšené iba mierne, a to o 4 547 eur. Toto zvýšenie sa dotklo dvoch
skupín daňových príjmov, a to pri daniach za špecifické služby boli ponížené rozpočtové príjmy plynúce
z poplatkov za skládkovanie o sumu 25 000 eur, mierne zvýšené dane za užívanie verejného priestranstva o 1 500
eur a zvýšené dane z príjmu fyzických osôb o 28 047 eur.
Výsledné plnenie daňových príjmov na 108,87 % pri ich preplnení o 724 049 eur najviac ovplyvnilo plnenie dane
z príjmu fyzických osôb, z ktorej mesto získalo o 332 544 eur viac, ako bolo v upravenom rozpočte. Priaznivý vývoj
ekonomiky sa jasne odrazil aj v rozpočtoch samospráv, čoho dôkazom je nielen uvedená hodnota v rozpočte
mesta Dubnica nad Váhom, ale aj plnenie, resp. prekročenie hodnoty tohto druhu príjmu mesta stanovenej vo
východiskách štátneho rozpočtu. Tam stanovená hodnota pre mesto bola splnená na 101,38 %.
Pri daniach z nehnuteľností je plnenie 115,56 %, prekročenie hodnoty rozpočtovanej je 269 209 eur. Plnenie
príjmov v tejto skupine je na jednej strane zvýšením úspešnosti vymáhania pohľadávok a na druhej strane aj
zlepšenou finančnou disciplínou daňovníkov.
Tento argument je možné použiť aj pri daniach za špecifické služby, keď pri poplatkoch za komunálny odpad bol
príjem v porovnaní s rozpočtom vyšší o cca 98 tisíc eur, pri dani z ubytovania o cca 12 tisíc a aj za skládkovanie
bol príjem o 5 tisíc eur vyšší ako upravený rozpočet. V súhrne boli dane za špecifické služby splnené na 114,66 %,
vo finančnom vyjadrení mesto na nich získalo o 122 296 eur viac ako malo stanovené v rozpočte.
(údaje v €)
Dane z nehnuteľností
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov
Spolu

schválený
rozpočet
150 000
1 500 000
80 000
1 730 000

upravený
plnenie rozpočtu
rozpočet
150 000
171 925
1 500 000
1 733 472
80 000
93 812
1 730 000
1 999 209

rozdiel

% plnenia

21 925
233 472
13 812
269 209

114,62
115,56
117,26
115,56

Všetky tri položky dane z nehnuteľností v uplynulom roku zaznamenali plnenie nad úroveň rozpočtu. Pri
stanovovaní príjmov v tejto časti sa uvažuje s miernym rizikom pri výbere daní a do príjmov sa zahŕňa nižšia
očakávaná suma ako je suma podľa rozhodnutí vydaných pre aktuálny rok, prípadne rokov predchádzajúcich –
zistené nezrovnalosti pri kontrolnej činnosti. Cez vydané rozhodnutia boli pohľadávky v oblasti dane
z nehnuteľností v objeme viac ako 2 mil. eur, do rozpočtu sa uvažovalo s 13 %-tnou nedôverou (priemer
predchádzajúcich rokov), avšak v skutočnosti bola úspešnosť nad 100 %, keďže sa podarilo formou exekučných
konaní vymôcť aj staršie pohľadávky.
(údaje v €)
Dane za špecifické služby
Za psa
Za nevýherné hracie prístroje
Za predajné automaty
Za ubytovanie
Za užívanie verejného
priestranstva
Za zber, odvoz, zneškod.
a uloženie odpadu
Spolu

schválený
rozpočet
28 000
700
750
25 000

upravený
plnenie rozpočtu
rozpočet
28 000
28 947
700
1 150
750
680
25 000
42 166

rozdiel

% plnenia

947
450
-70
17 166

103,38
164,28
90,67
168,66

3 000

4 500

4 586

86

101,91

800 000

775 000

878 717

103 717

113,38

857 450

833 950

956 246

122 296

114,66

V tejto skupine príjmov bola v priebehu roku zaznamenaná zmena – pokles príjmov o 23 500 eur, keď daň za
užívanie verejného priestranstva bola zvýšená o 1 500 eur a o 25 000 eur bol znížený príjem za skládkovanie
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(polročný vývoj). V skutočnosti bol príjem za skládkovanie vyšší v porovnaní so zníženým rozpočtom o 5 000 eur.
Vyšší príjem bol i za poplatky za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu na čom má značný podiel zlepšená
finančná disciplína pôvodcov odpadu, ako i spolupráca s exekútorskými úradmi. Vysoké percentuálne plnenie
bolo zaznamenané pri dani za ubytovanie – svedčí to o zvýšenom záujme o ubytovanie ako aj zlepšenej kontrolnej
činnosti mesta a následne finančnej disciplíne poplatníkov.
V uplynulom roku bol príjem mesta za skládkovanie naviazaný iba na skládku UNIKOMAS, pretože druhá skládka
v katastri mesta nebola v prevádzke, resp. iba v minimálnom rozsahu koncom roka.
V priebehu uplynulého roku bolo v meste vyprodukovaných 9 241 ton odpadu. Je to o tisíc ton menej ako v roku
predchádzajúcom, čo môže súvisieť s poklesom počtu obyvateľov alebo s tvorením čiernych skládok.
Z uvedeného množstva bolo 3 396 ton zhodnotených a 5 845 ton zneškodnených.

Údaje v tonách
ROK
Zneškodnené
Zhodnotené
Celkom
komunálne
odpady
Medziročný
nárast v %

2005
5 773
2 227

2006
6 459
1 894

2007
6 865
2 434

2008
6 871
2 423

2009
6 526
2 711

2010
6 393
3 497

2011
5 779
4 023

2012
5 747
3 603

2013
5 560
3 836

2014
5 832
4 413

2015
5 845
3 396

8 000

8 353

9 299

9 294

9 237

9 891

9 802

9 350

9 396

10 245

9 241

16,8

4,4

11,3

-0,1

-0,6

7,1

-0,9

-4,6

0,5

9,0

-9,8

Objem zneškodneného odpadu sa od roku 2011 pohybuje v rozmedzí od 5 779 ton po súčasných 5 845 ton. Ako
vidno z nasledujúcej tabuľky, najvyšší objem zneškodneného odpadu bol v roku 2008, a to 6 871 ton. Ako
zneškodnený odpad je posudzovaný odpad, ktorý je v prevažnej miere ukladaný na skládky odpadov, pretože
pochádza zo zberných nádob (čiernych) a časť z odpadu zbieraného ako objemný odpad, zmiešaný stavebný
odpad a ostatný. V objeme 5 845 ton bol komunálny odpad v objeme 4 221 ton, zmiešaný stavebný odpad 1 024
ton, objemný odpad 502 ton a 98 ton tvoril ostatný zneškodnený odpad.
Objem zhodnoteného odpadu v roku 2015 dosiahol 3 396 ton a tvoril 37,6 % celkového odpadu. Medzi
zhodnocované zložky odpadu patria najmä:
- Bioodpady zo zelene s objemom 923 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 27 %,
- Papier a lepenka s objemom 791 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 23 %,
- Drobný stavebný odpad s objemom 532 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 16 %,
- Sklo s objemom 362 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 11 %,
- Objemný odpad s objemom 274 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 8 %,
- Plasty s objemom 200 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 6 %,
- Elektro odpady s objemom 85 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 2,5 %,
- Kovy s objemom 77 ton, podiel na objeme zhodnoteného odpadu je 2 %,
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- Ostatné zložky (textil, kozmopolitné obaly, pneumatiky, guma,...) s objemom 152 ton a podielom 4,5 %.
Ďalšou skupinou príjmov mesta sú nedaňové príjmy. Ich zloženie je uvedené nižšie.
(údaje v €)
schválený
rozpočet

Nedaňové príjmy
Príjmy z podnikania
Príjmy z vlastníctva
Administratívne poplatky
Pokuty, penále, sankcie
Poplatky a platby z náhod. predaja
Ďalšie administratívne poplatky
Úroky
Iné nedaňové príjmy
Spolu

0
239 700
108 250
20 960
1 231 205
5 000
3 000
81 000
1 689 115

upravený
rozpočet
1 635
76 275
209 000
20 960
1 269 232
5 500
5 025
94 458
1 682 085

plnenie rozpočtu

rozdiel

1 635
69 943
221 243
18 569
1 281 304
5 961
8 533
102 906
1 710 094

% plnenia

0
-6 332
12 243
-2 391
12 072
461
3 508
8 448
28 009

100,00
91,70
105,86
88,59
100,95
108,38
169,81
108,94
101,66

Kategória nedaňových príjmov bola v priebehu roku v rozpočte znížená o 7 030 eur, nakoniec príjmy boli o 28 009
eur vyššie. Príjmy z vlastníctva neboli splnené v rozpočtovanej výške, nakoľko ich zadefinovanie do tejto skupiny
pri zostavovaní rozpočtu bolo chybné. V skutočnosti ich školy účtujú do administratívnych poplatkov, ktoré
v porovnaní s rozpočtom boli aj preto splnené na 105,86 %. Poplatky a platby z náhodného predaja priniesli do
rozpočtu mesta viac o 12 072 eur, keď vyššia ako rozpočtovaná suma bola získaná pri predaji druhotných surovín
(vyseparované zložky odpadu) a najmä u škôl ako ich vlastné príjmy. Získané úroky z finančných prostriedkov
mesta spravovaných bankovými inštitúciami priniesli mestu viac ako 8 500 eur, čo je o 3 500 eur viac ako bolo
predpokladané. V iných nedaňových príjmoch sa pozitívne prejavili dobropisy za spotrebu energií, ako aj náhrady
z poistného plnenia.
Granty
Granty na kultúru
Granty na DFF
Recykl.fond, ENVIPAK
Knižničný fond
Granty

schválený
rozpočet
3 000
4 000
0
1 200
8 200

upravený
plnenie rozpočtu
rozpočet
5 250
5 252
5 000
5 000
0
10 843
1 200
2 954
11 950
24 549

rozdiel
2
0
10 843
1 754
12 599

% plnenia
100,03
100,00
x
246,17
205,43

I keď v priebehu roka boli príjmy mesta v tejto skupine zvýšené podľa uzatvorených zmlúv o 3 750 eur,
dosiahnutá skutočnosť prekročila rozpočet o 12 599 eur, keď sa vďaka iniciatívnej a aktívnej práci zamestnancov
oddelenia životného prostredia a nakladania s odpadom podarilo úspešne získať finančné prostriedky zapojením
sa do akcií cez recyklačný fond v sume 10 843 eur a zamestnancom knižnice ďalší grant na rozšírenie knižničného
fondu vyšší o 1 300 eur ako bola suma v rozpočte.
Poslednou položkou bežných príjmov sú transfery v rámci verejnej správy, ktoré tvoria ich jednu štvrtinu.
Zloženie je v nasledujúcej tabuľke.
(údaje v €)
schválený
rozpočet
PVŠS*
1 049 082
PVŠS* – školstvo
2 275 065
Projekty (školy)
0
Kultúrne poukazy
4 000
Vzdelávacie poukazy
40 000
ÚPSVaR, KŚÚ
3 700
Ostatné
27 196
Spolu
3 399 043
*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy
Transfery v rámci VS

upravený
plnenie rozpočtu
rozpočet
1 002 353
1 038 488
2 284 717
2 285 038
38 505
52 907
4 000
4 936
44 718
44 718
6 219
0
25 882
22 409
3 406 394
3 448 496

rozdiel
36 135
321
14 402
936
0
-6 219
-3 473
42 102

% plnenia
103,60
100,01
137,40
123,40
100,00
x
86,58
101,24

Prekročenie príjmov v tejto skupine bežných príjmov o 42 tisíc eur bolo najmä akceptovaním transferu pre
Zariadenie pre seniorov DUBINA, transferu pre základné školy, ako i účtovaniu príjmov v tejto skupine na
základných školách – príspevok na súťaže, chránenú dielňu. Samostatný údaj uvedený v rozpočte zostal
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nesplnený,
tieto príjmy
a školské
účtovali
312
–

nakoľko
školy
zariadenia
v kategórii
transfery.

Percentuálne plnenie je vykázané iba mierne cez 100 %.

Kapitálové príjmy
Ako bolo už uvedené, kapitálové príjmy slúžia na financovanie dlhodobých potrieb, napr. investícií, ktoré sú
jednorazové a ich zdrojom sú napr. príjmy z predaja majetku, či účelové dotácie na financovanie investícií.
Tvoria druhú významnú časť rozpočtu mesta a sú zdrojom pre výpočet výsledku hospodárenia.
(údaje v €)
Kapitálové príjmy
Predaj kapit. aktív
Predaj pozemkov
Granty
Transfery
Spolu

schválený
rozpočet
2 800
30 000
0
2 458 489
2 491 289

upravený
rozpočet
2 800
30 000
103 740
227 848
364 388

plnenie rozpočtu
2 807
13 139
103 740
268 704
388 390

rozdiel
7
-16 861
0
40 856
24 002

% plnenia
100,25
43,80
100,00
117,93
106,59

Zmeny, ktoré nastali v kapitálových príjmoch v sume 2 126 901 eur znamenali ich pokles. Z tabuľky je vidieť, že
do rozpočtu mesta bol zaradený kapitálový grant v sume 103 740 eur, ktorý bol účelovo určený na nákup
zametacieho a čistiaceho vozidla, ktoré bolo dané do výpožičky TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad
Váhom. Veľké zníženie príjmov v rozpočte mesta súviselo s neukončeným verejným obstarávaním na dodávateľa
stavebných prác pri rekonštrukcii kaštieľa v II. etape. V rozpočte mesta sa na základe zmluvy o NFP uvažovalo
s príjmom 2 360 000 eur, ktoré mali byť refundáciou vynaložených výdavkov. Ďalej bolo v priebehu roku prijaté
uznesenie MsZ, kde bolo schválené rozhodnutie, že výdavky na rekonštrukciu bábkovej sály pre malé javiskové
formy včítane digitalizácie kina si mesto uhradí z vlastných zdrojov (rezervný fond), čím pôvodný zámer na
získanie transferu vo výške 98 489 eur stratil na aktuálnosti. Oproti tomu bol do rozpočtu zaradený transfer za
rekonštrukciu verejného osvetlenia, realizácia ktorej sa predpokladala do konca roku 2015. Nakoniec k nej
nedošlo, ale po piatich rokoch rôznych rokovaní bola mestu uhradená formou transferu posledná splátka za
rekonštrukciu kaštieľa v I. etape v sume 268 704 eur.
V kapitálových príjmoch bolo uvažované s predajom pozemkov v sume 30 000 eur, avšak uznesenia schválené
poslancami MsZ súvisiace s predajom majetku znamenali príjem iba vo výške 13 139 eur, čiže 43,80 %-tné
plnenie.
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II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
(údaje v €)
ROZPOČET
bežné výdavky
kapitálové výdavky
Spolu

schválený
rozpočet
12 107 515
5 595 928
17 703 443

upravený
rozpočet
12 340 775
4 947 640
17 288 415

plnenie rozpočtu
11 519 113
2 748 836
14 267 949

rozdiel
-821 662
-2 198 804
-3 020 466

% plnenia
93,34
55,56
82,53

V rozpočte výdavkov mesta boli v priebehu roku 2015 tieto znížené o 415 028 eur. Bežné výdavky formou zmien
zaznamenali zvýšenie o 233 260 eur, kapitálové výdavky v rozpočte mesta naopak poklesli o 648 288 eur. Plnenie
rozpočtovaných výdavkov bolo pod 100 %, konkrétne 82,53 %.
Zmeny v bežných výdavkoch premietnuté do upraveného rozpočtu sa dotýkali všetkých programov, v ktorých sú
výdavky alokované. Rozdiely medzi schváleným rozpočtom a upraveným rozpočtom podľa programov sú
nasledovné:
- Program 1. – zvýšenie o 101 896 eur,
- Program 2. – zvýšenie o 74 740 eur,
- Program 3. – zvýšenie o 20 490 eur,
- Program 4. – zvýšenie o 7 982 eur,
- Program 5. – zvýšenie o 9 300 eur,
- Program 6. – zvýšenie o 36 498 eur,
- Program 7. – zníženie o 17 646 eur.
V programoch, kde sú rozpočtované mzdy a odvody bola vykonaná zmena súvisiaca s uplatnením legislatívy,
ktorá stanovovala zvýšenie miezd od 1. 1. 2015 o 1,5 % a druhé zvýšenie s platnosťou od 1. 7. 2015 o 1 %. Okrem
miezd boli zmeny aj v iných položkách ekonomickej klasifikácie.
V programe 1. Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva sa zmeny dotkli šiestich z trinástich
podprogramov. V podprograme 1.1 Riadenie mesta okrem miezd boli zvýšené výdavky v položke 637 – služby,
a to o vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume 12 954 eur. V podprograme 1.3
Strategické plánovanie a projekty boli vyčlenené finančné prostriedky v položke 637 – služby, a to v súvislosti
s externým verejným obstarávaním a zmluvou o poskytnutí NFP (nenávratný finančný príspevok) na
rekonštrukciu kaštieľa v II. etape. V podprograme 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta boli zaradené výdavky
v súvislosti s vrátením nevyčerpaných transferov zo ZpS DUBINA vo výške 31 049 eur. V podprograme 1.5
Kontrola boli z podprogramu 1.13 presunuté finančné prostriedky na odmeny HK mesta spolu s odvodmi
v celkovom objeme 9 855 eur. V skutočnosti boli čerpané iba na 50 %. V podprograme 1.8 Zabezpečenie úkonov
spojených s voľbami boli rozpočtované finančné prostriedky na uskutočnenie referenda. Zmenou bola pôvodne
uvažovaná suma 20 000 eur znížená o 13 995 eur na skutočne zúčtované výdavky v hodnote 6 005 eur.
V podprograme 1.13 Agenda MsÚ okrem presunov medzi položkami, zvýšením miezd podľa vyššej KZ, presunu
do podprogramu 1.5 boli znížené výdavky na úroky, ktoré mesto predpokladalo uhradiť pri poskytnutí
prekleňovacieho úveru na rekonštrukciu kaštieľa v II. etape v sume 19 785 eur a súčasne v súvislosti
s reštrukturalizáciou úverov bol doplnený do rozpočtu poplatok za predčasné splatenie úveru v sume takmer 29
tisíc eur.
V programe 2. Služby občanom sa tiež zmena týkala mzdových výdavkov a odvodov a okrem nich v podprograme
2.1 Zbor pre občianske záležitosti boli zvýšené výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
v položke 637 o 883 eur a výdavky na materiál o 80 eur. V podprograme 2.2 Sociálne oddelenie zvýšenie
výdavkov v položke 642 o 4 150 eur súviselo s poskytnutými transfermi v príjmovej časti rozpočtu, ktoré boli
účelovo určené – rodičovský príspevok, dôchodok, rodinné prídavky,... V podprograme 2.3 Opatrovateľská služba
boli výdavky zvýšené o nárast miezd a odvody.
V podprograme 2.4 Centrum neziskových organizácií zvýšené výdavky o 760 eur súviseli s výdavkami v položke
633 – materiál (reprezentačné výdavky) a v položke 642 – transfery klubom. V podprograme 2.5 Matrika bola
hodnota zvýšenia výdavkov o 268 eur – mzdy a odvody. Najvyššie zvýšenie bolo v podprograme 2.6 a 2.7, kde sú
elokované výdavky na zariadenie pre seniorov v Dubnici nad Váhom a v Prejte. Tu sa výdavky zvýšili o 46 573 eur,
resp. 18 064 eur do položiek podľa rozhodnutia vedenia rozpočtovej organizácie.
V programe 3. Bezpečnosť sa celá zmena v hodnote 20 490 eur v bežných výdavkoch týkala iba podprogramu
3.1 Mestská polícia, kde okrem miezd boli zvýšené na úroveň predchádzajúceho roku aj odmeny a nadväzne
odvody do poisťovní.
V programe 4. Kultúra a kultúrne dedičstvo z celého zvýšenia 7 982 eur bolo zvýšenie miezd a odvodov v troch
podprogramoch vo výške 2 634 eur. Okrem nich boli zvýšené výdavky na tlač viacerých čísiel Dubnických novín,
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a to v podprograme 4.2 Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí v položke 637 o sumu
3 500 eur a v podprograme 4.3 Dubnický folklórny festival mesto zvýšilo výdavky na jeho usporiadanie o 1 848
eur.
V programe 5. Životné prostredie zvýšenie výdavkov o uvedených 9 300 eur zasiahlo oba podprogramy, a to
podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň v sume 9 124 eur na výsadbu zelene v spojitosti s dočerpaním
finančných prostriedkov z transferu od ŽSR z roku 2010. V podprograme 5.2 Odpadové hospodárstvo suma 176
eur súvisela so zvýšením miezd a odvodov.
V programe 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj hodnota zvýšenia výdavkov o 36 498 eur obsahuje
zmeny v podprograme 6.2 Správa majetku v sume 7 298 eur, keď bolo potrebné zabezpečiť externé verejné
obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia – účtované do položky 637 služby a v podprograme 6.3
Starostlivosť o majetok mesta v správe m.p.o. DUMAT zvýšenie výdavkov o 29 200 eur v nadväznosti na zverenie
majetku do správy, konkrétne mestského športového areálu. O uvedenú sumu bol zvýšený transfer na bežné
výdavky pre m.p.o.
V programe 7. Školstvo boli v priebehu roku výdavky znížené o 17 646 eur. Výdavky na tento program sa
v priebehu roku menia v závislosti od finančných prostriedkov poskytovaných ako transfery na prenesený výkon
štátnej správy v tejto oblasti (základné školstvo, predškolská výchova, hmotná núdza, podpora žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia,..) a presuny medzi podprogramami tieto skutočnosti akceptujú.
Keď obrátime pozornosť na plnenie rozpočtu bežných výdavkov je zrejmé, že došlo k „úspore“ vo výške 821 662
eur. Na tejto úspore sa podieľali všetky programy, resp. podprogramy, keď najvyšší podiel z úspory, a to takmer
31 % je pri programoch 5. Životné prostredie a programe 1. Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva,
čiže v súčte viac ako 61 % úspory. So 16 %-tným podielom na úspore je tretím v poradí program 6. Starostlivosť
o majetok mesta a jeho rozvoj, štvrtým je program 2. Služby občanom s takmer 11 %-tami, nasleduje program 7.
Školstvo so 7 %-tami, potom program 4. Kultúra a kultúrne dedičstvo so 4 %-tami a program 3. Bezpečnosť bol
plnený takmer na 100 % (presne 99,8 %).
Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledujúcich statiach. Údaje v prvej časti
každého riadku sú rozhodujúce pre posudzovanie hospodárenia mesta podľa zákona č. 583/2004 a pod nimi je
vždy údaj „mesto“, ktorý vyjadruje použitie finančných prostriedkov v kapitolách, resp. programoch mesta, ktoré
zodpovedajú ním uvádzanej funkčnej klasifikácii. V druhom riadku sú „organizácie“, teda údaj, ktorý
v hospodárení dosiahli súčtom rozpočtové organizácie mesta. Prehľad výdavkov alokovaných do jednotlivých
programov a podprogramov je samostatnou časťou tohto materiálu.
Bežné výdavky
610 - mzdy, platy, služ.príjmy a
ost.osobné..
mesto
organizácie
620 - poistné a príspevok do
poisťovní
mesto
organizácie
630 - tovary a služby
mesto
organizácie
640 - bežné transfery
mesto
organizácie
650 - splácanie úrokov a
ostatné platby
mesto
organizácie
SPOLU
mesto
organizácie

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

4 786 557

4 925 840

4 852 121

-73 719

98,50

1 115 526
3 671 031

1 175 838
3 750 002

1 113 088
3 739 033

-62 750
-10 969

94,66
99,71

1 768 130

1 837 428

1 800 593

-36 835

98,00

447 010
1 321 120
4 466 967
2 809 898
1 657 069
1 022 435
980 870
41 565

468 135
1 369 293
4 501 230
2 869 003
1 632 227
1 032 850
997 143
35 707

433 990
1 366 603
3 860 845
2 298 374
1 562 471
983 274
947 664
35 610

-34 145
-2 690
-640 385
-570 629
-69 756
-49 576
-49 479
-97

92,71
99,80
85,77
80,11
95,73
95,20
95,04
99,73

63 426

43 426

22 280

-21 146

51,31

63 426
0
12 107 515
5 416 730
6 690 785

43 426
0
12 340 775
5 553 545
6 787 230

22 280
0
11 519 113
4 815 366
6 703 747

-21 146
0
-821 662
-738 179
-83 483

51,31
x
93,34
86,71
98,77
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Z údajov
uvedených
v tabuľke je zrejmé, že na
zmenách
v bežných
výdavkoch mali svoj podiel
tak rozpočtové organizácie
mesta, ako aj mesto
samotné. Z celkovej sumy
zvýšenia
bežných
výdavkov 233 260 eur sa
96 445
eur
týkalo
organizácií a 136 815 eur
samotného mesta. Podiel
mesta
na
bežných
výdavkoch
bol
v schválenom
rozpočte
44,7 %, v upravenom mierne stúpol na 45,0 % a v skutočnosti dosiahol 41,8 %. Doplnenie do 100 % výdavkov sa
týka organizácií a je evidentné, že organizácie hospodária s viac ako 50 % rozpočtu mesta.
Hodnoty v tabuľke dosvedčujú aj fakt, že na úspore bežných výdavkov sa samotné mesto podieľalo 89,8 %-tami
a organizácie zvyškom, teda 10,2 %-tami. Tento údaj je len štatistický, pretože v priebehu roku sú výdavky
organizácií viazané na transfery zo štátu (prenesený výkon štátnej správy v školstve a v službách občanom), ktoré
sú zaradené na strane príjmov mesta a preto ich hospodárenie je striktne obmedzené uvedenými zdrojmi.
V prípade nedočerpania finančných prostriedkov z týchto transferov sú takéto finančné prostriedky zdrojom
prebytku hospodárenia, avšak pri jeho úpravách sa z prebytku odpočítavajú.
Mesto, ako samostatný právny subjekt tiež vykazuje voči rozpočtu úsporu bežných výdavkov, keď tieto čerpalo
na 86,71 %. V tomto prípade sa úspora dá klasifikovať z časti ako relatívna a z časti absolútna, závisí to od toho,
v akej položke je úspora vykázaná.
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením 610 –
neboli dočerpané o 62 750 eur, keď plnenie bolo menej ako 95 %. Pri priemernom počte zamestnancov mesta za
uplynulý rok, a to 117, bola priemerná mesačná mzda 793 eur. Je počítaná zo všetkých vyplatených miezd
a odmien, čiže včítane odmeny primátora, jeho zástupcu i hlavného kontrolóra. V porovnaní s priemernou
mzdou v národnom hospodárstve je to o 90 eur menej a pri porovnaní s priemernou mzdou vo verejnej správe
je to menej až o 290 eur. Ak by sa vyčlenili mzdy k uvedeným funkciám, tak priemerná mesačná mzda klesne o 57
eura spomenuté rozdiely o túto hodnotu vzrastú. Čiže napríklad k priemernej mesačnej mzde v národnom
hospodárstve zamestnancom „chýba“ 147 eur. V nadväznosti na nečerpanie miezd v rozpočtovanej výške neboli
čerpané ani prostriedky v klasifikácii 620 – poistné a príspevok do poisťovní. Tu je absolútna úspora 34 145 eur.
Viac ako 77 % z celkovej úspory mesta tvoria úspory v položke 630 – tovary a služby, kde je celková úspora 570
629 eur. Keďže podiel tejto položky na celkových bežných výdavkoch je značný, v nasledujúcej tabuľke uvádzame
jej analytickejší rozpis.
(údaje v €)
630 - tovary a služby - mesto
631 - cestovné náhrady
632 - energie, vodné, stočné a komunikácie
633 - materiál
634 - dopravné
635 - rutinná a štandardná údržba
636 - nájomné za nájom
637 - služby
SPOLU

schválený
rozpočet
7 016
93 108
190 165
27 344
818 000
7 495
1 666 770
2 809 898

upravený
plnenie rozpočtu
rozpočet
8 916
8 351
93 001
71 502
188 759
101 834
24 565
19 943
825 374
672 486
7 235
7 365
1 721 153
1 416 893
2 869 003
2 298 374

rozdiel
-565
-21 499
-86 925
-4 622
-152 888
130
-304 260
-570 629

%
plnenia
93,66
76,88
53,95
81,18
81,48
101,80
82,32
80,11

Výdavky pod označením podľa ekonomickej klasifikácie 631 sú výdavky na cestovné tak zamestnancov mesta,
ako aj primátora a zástupcu primátora mesta. Zahŕňajú cestovné tuzemské aj zahraničné. Účtuje sa tam stravné
na služobných cestách i náhrada cestovných výdavkov spojených s používaním vlastných motorových vozidiel
zamestnancov v prípade, keď je referentské vozidlo už vyťažené, prípadne v oprave.
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Pod položkou s označením 632 sú výdavky na energie, vodné, stočné a komunikácie. Plnenie položky na 76,88 %
znamenalo absolútnu úsporu v sume 21 499 eur.
Spotreba materiálu v položke 633 bola rozpočtovaná na 6,6 % tejto skupiny výdavkov. V skutočnom čerpaní
dosiahla 4,4 % podiel, keď percento plnenia týchto výdavkov bolo 53,95 % s úsporou 86 925 eur. Celá táto čiastka
sa nedá považovať za absolútnu úsporu, nakoľko neboli čerpané v rozpočtovanej výške finančné prostriedky na
nákup PC a programového vybavenia, nákup odpadových košov, lavičiek, hracie prvky ako aj na nákup inventáru
do kancelárii.
Označenie 634 má dopravné, kde sú účtované výdavky spojené s prevádzkou štyroch osobných automobilov
(jeden automobil bol prevzatý z Polikliniky Dubnica). Tri z nich sú používané ako referentské vozidlá a jedno je
vozidlom pre vedenie mesta. Tu je úspora 4 622 eur, a je to úspora absolútna.
Na skupine výdavkov 630 sa cca 29 %-tami v rozpočte aj v skutočnosti podieľajú výdavky na rutinnú a štandardnú
údržbu majetku mesta. Sú tu výdavky na údržbu zelene, miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, detských
ihrísk, ako aj na údržbu drobného majetku mesta – kopírky, PC, inventár,... Na týchto výdavkoch mesto
v konečnom zúčtovaní ušetrilo 152 888 eur, keď čerpanie bolo na 81,48 %.
Nájomné bolo čerpané na 101,80 % s prekročením o 130 eur.
Najvyšší podiel na tovaroch a službách tak v rozpočte ako aj v skutočnosti majú výdavky na služby v položke 637.
Rozpätie tohto podielu je od 59,3 % v schválenom rozpočte, cez 60,0 % v rozpočte upravenom až po 61,6 %
v skutočnosti. Pri plnení na 82,32 % je úspora výdavkov 304 260 eur, čo v pomere k celkovej úspore na tovaroch
a službách je viac ako 53 %-tný podiel. Na uvedenej úspore sa značnou mierou podieľa nečerpanie výdavkov
v programe 1 – odmeny na dohody, školenia, stravné, v programe 2 – odmeny na dohody, v programe 5 –
odpadové hospodárstvo (BRO), v programe 6 – čistenie verejných priestranstiev, čistenie vpustí.
Tak v položke príjmov, ako aj v položke výdavkov je kategória transferov. Vo výdavkoch sú označené položkou
640. Táto položka, resp. výdavky v nej rozpočtované boli v priebehu roku zmenami rozpočtu upravované
a v konečnom vyčíslení dosiahli hodnotu 1 032 850 eur s plnením 983 274 eur, čo je 95,20 % a absolútna úspora
49 576 eur. Za samotné mesto boli hodnoty 997 143 eur v rozpočte, 947 664 eur v skutočnosti a plnenie 95,04 %
s úsporou 49 479 eur.
Hodnota stanovená v rozpočte sa v zásade rozčleniť na:
- Transfery v rámci verejnej správy v sume 686 420 eur, pôvodne 657 220 eur,
- Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám v sume 310 723 eur, pôvodne
323 650 eur.
V skutočnosti boli finančné prostriedky čerpané na:
- Transfery v rámci verejnej správy v sume 667 792 eur,
- Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám v sume 279 872 eur.
Do transferov v rámci verejnej správy boli zahrnuté výdavky spojené s príspevkom pre m.p.o. DUMAT, príspevok
pre CVČ LAURA, Žilinskú diecézu pre ZŠ sv. Dominika Sávia, hmotnú núdzu pre uvedenú školu a členské príspevky
do jednotlivých združení. Plnenie transferov v tejto skupine dosiahlo 97,3 %.
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám sú súhrnom:
- Dotácií podľa VZN mesta v rozpočte 246 500 eur, v skutočnosti 243 600 eur, čo je plnenie na 98,8
%,
- Príspevok výboru miestnej časti mesta Prejta a Za traťou v skutočnosti v sume 1 360 eur,
- Príspevky na sociálne dávky v rozpočte v sume 25 100 eur, v skutočnosti 22 367 eur, čo je plnenie
na 89,1 %,
- Odchodné bolo rozpočtované v sume 20 600 eur, v skutočnosti bolo vyplatených iba 5 295 eur, teda
25,7 % (zamestnanci po dosiahnutí dôchodkového veku nepožiadali o skončenie pracovného
pomeru),
- Príspevky organizáciám bez právnej subjektivity a organizáciám poskytujúcim sociálne služby boli
rozpočtované v sume 14 700 eur, v skutočnosti bolo uhradených 4 350 eur, t.j. 29,6 %,
- Náhrady pri pracovnej neschopnosti boli rozpočtované v sume 3 823 eur, v skutočnosti bolo
vyplatených 2 900 eur, čiže čerpanie bolo na 75,6 %.
Poslednou položkou v bežných výdavkoch sú úroky, ktoré súvisia s poskytnutými úvermi, resp. s finančným
prenájmom automobilov pre primátora mesta a príslušníkov mestskej polície. V porovnaní s rozpočtom boli
úroky v skutočnosti nižšie aj vďaka reštrukturalizácii úverov, o ktorej je zmienka pri zmenách rozpočtu v úvode.
Zhodnotenie úverov je predmetom kapitoly PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.
Kapitálové výdavky
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Kapitálové výdavky
711 - nákup pozemkov a
nehmotných aktív
mesto
organizácie
712 – nákup budov
mesto
organizácie
713 - nákup strojov, prístrojov,
zariadení,..
mesto
organizácie
714 - nákup dopravných
prostriedkov
mesto
organizácie
716 - prípravná a projektová
dokumentácia
mesto
organizácie
717 - realizácia stavieb a ich
technické zhodnotenie
mesto
organizácie
718 – rekonštrukcie a
moderniz.strojov a zariadení
mesto
organizácie
720 – kapitálový transfer
mesto
organizácie
Spolu
mesto
organizácie

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie rozpočtu

rozdiel

% plnenia

61 000

101 000

20 657

-80 343

20,45

61 000
0
0
0
0

101 000
0
250 321
250 321
0

20 657
0
192 968
192 968
0

-80 343
0
-57 353
-57 353
0

20,45
x
77,09
77,09
x

270 752

184 240

53 954

-130 286

29,28

247 752
23 000

164 700
19 540

34 414
19 540

-130 286
0

20,89
100,00

0

109 200

109 200

0

100,00

0
0

109 200
0

109 200
0

0
0

100,00
x

149 680

149 680

78 800

-70 880

52,65

149 680
0

149 680
0

78 800
0

-70 880
0

52,65
x

5 099 496

4 127 399

2 281 664

-1 845 735

55,28

5 092 496
7 000

4 122 588
4 811

2 276 853
4 811

-1 845 735
0

55,23
100,00

15 000

15 000

1 195

-13 805

7,97

15 000
0
0
0
0
5 595 928
5 565 928
30 000

15 000
0
10 800
10 800
0
4 947 640
4 923 289
24 351

1 195
0
10 398
10 800
0
2 748 836
2 724 485
24 351

-13 805
0
0
0
0
-2 198 804
-2 198 804
0

7,97
x
100,00
100,00
x
55,56
55,34
100,00

Premietnutie zmien v rozpočte kapitálových výdavkov znamenalo ich celkové zníženie v porovnaní so schváleným
rozpočtom o 648 288 eur, keď u organizácií boli výdavky znížené o 5 649 eur a samotné mesto znížilo výdavky
o 642 639 eur. Po zmenách kapitálové výdavky sú v upravenom rozpočte vyjadrené sumou 4 947 640 eur.
V skutočnosti boli výdavky čerpané iba na 55,56 %, keď organizácie vykázali 100,00 %-tné plnenie a mesto 55,34
%-tné plnenie. Úspora je vyčíslená na 2 198 804 eur, avšak je to úspora viac-menej relatívna, nakoľko mnohé
z akcií obsiahnutých v rozpočte nebolo realizovaných.
Celkové kapitálové výdavky – ako vidieť z predchádzajúcej tabuľky – sú členené podľa ekonomickej klasifikácie
na 8 položiek. Iba v dvoch položkách mali podiel aj organizácie mesta, a to v položke 713 – nákup strojov,
prístrojov, zariadení – ZpS DUBINA v sume 19 540 eur a v položke 717 – realizácia stavieb a ich technické
zhodnotenie – ZŠ s MŠ Pod hájom v sume 4 811 eur na terénne úpravy pod detské ihrisko.
V rozpočte mesta ako právneho subjektu boli rozpočtované výdavky v nasledujúcich položkách ekonomickej
klasifikácie.
Položka 711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív – rozpočtované výdavky 101 000 eur, plnenie na 20,45 %,
so šetrením 80 343 eur. Ide o šetrenie relatívne, nakoľko nebol zakúpený plánovaný softwer pre potreby MsÚ
a rovnako neboli zakúpené pozemky v plánovanom rozsahu (rozšírenie cintorína a obchvat mesta). Tieto výdavky
sa presunuli do ďalších rokov.
Do položky 712 - nákup budov sa zmenou rozpočtu doplnilo 250 321 eur na základe uznesenia MsZ č. 189/2015
(zimný štadión). V skutočnosti boli vynaložené formou výdavkov finančné prostriedky v objeme 192 968 eur, keď
zostatok do kúpnej ceny bol vyrovnaný formou zápočtu za pohľadávky m.p.o. DUMAT voči predávajúcemu. Tieto
pohľadávky m.p.o. postúpila mestu (svojmu zriaďovateľovi) bezodplatne. Uvedený rozdiel 57 353 eur je teda
úspora výdavkov absolútna.
V položke 713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,.. malo mesto v rozpočte vyčlenených 164 700 eur, a to na
technológiu digitalizácie kina 94 500 eur, rozšírenie kamerového systému 9 200 eur, na nákup hracích prvkov
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detského ihriska 16 000 eur, obnovu lavičiek a košov 10 000 eur a 35 000 eur na zakúpenie outdorových prvkov
a dopadových zón. Vzhľadom na prijaté uznesenie MsZ č. 212/2015 o celkovej rekonštrukcii a modernizácie
viacúčelovej sály finančné prostriedky na zakúpenie technológie boli presunuté do roku nasledujúceho, čiže
v roku 2015 táto úspora sa považuje za relatívnu. Neboli zakúpené ani autdorové prvky a dopadové zóny, pretože
v priebehu roku bolo rozhodnuté, že tieto prvky budú súčasťou multifunkčného ihriska, na vybudovanie ktorého
je možné získať finančné prostriedky formou projektu financovaného v prevažnej časti pomocou eurofondov.
Upustilo sa od pôvodne vybraného miesta (športový areál) a umiestnenie týchto prvkov by malo byť priradené
k detskému ihrisku v inej lokalite mesta.
Položka 714 - nákup dopravných prostriedkov bola do rozpočtu mesta začlenená v priebehu roku a to v súvislosti
so získaním grantu na nákup zametacieho a čistiaceho vozidla. Jeho kúpna cena bola 109 200 eur a z 95 % bola
hradená spomenutým grantom.
Položku 716 - prípravná a projektová dokumentácia má spravidla v rozpočte iba mesto. Jej výška pre rok 2015
bola 149 680 eur, pri 52,65 %-tnom plnení sa nevyčerpalo 70 880 eur. Táto úspora je relatívna, pretože neboli
naplnené všetky zámery pri zaobstarávaní dokumentácie. Išlo napríklad o nový územný plán mesta v prvej časti
v hodnote 16 000 eur, rozšírenie cintorína v II. etape rovnako za 16 000 eur, rozšírenie mosta cez Dubničku za
10 000 eur, obytný súbor Pod kaštieľom za 8 300 eur, atď. Tieto dokumentácie bude potrebné zabezpečovať
v rokoch nasledujúcich.
Najvyšší podiel na kapitálových výdavkoch má položka 717 - realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie, keď
na realizáciu zámerov bolo vyčlenených v rozpočte mesta 4 122 588 eur, t.j. takmer 84 % kapitálových výdavkov.
Skutočné plnenie bolo 55,23 %, keď zostalo nevyčerpaných celkom 1 845 735 eur. V programe 3. Bezpečnosť
neboli čerpané finančné prostriedky na úpravy v statickej doprave, v programe 5. Životné prostredie neboli
realizované uzavreté stanovištia na odpadové nádoby, ako aj sadové úpravy HBV a IBV Háje II. kvadrant
a v programe 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj neboli realizované v plánovanom rozsahu práce na
rekonštrukcii materských škôl – zostatok 311 725 eur, úpravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií – zostatok
úveru 311 989 eur, parkoviská na ul. Bratislavskej a Pionierskej v hodnote 130 000 eur, parkovisko Pod hájom za
19 000 eur, rekonštrukcia komunikácie na ul. Gagarinovej za 80 000 eur, ulica Pažitie – Prejta za 30 000 eur,
spojnica za 20 000 eur, ul. Družstevná za 110 000 eur, parkovisko C I 73/5 za 15 000 eur, chodník Smädný mních
– Rozptyl za 13 600 eur, plochy pod kontajnery za 15 000 eur, úpravy vnútrobloku bytového domu na ul,.
Partizánska za 135 000 eur, autobusové prístrešky, hlásiče,.. za cca 20 000 eur a vôbec sa nezačali práce na
rekonštrukcii viacúčelovej sály v MsDK v spojitosti s digitalizáciou kina, ktoré boli rozpočtované v sume 435 500
eur.
Aj keď v položke 718 – rekonštrukcie a modernizácia strojov a zariadení boli vyčlenené finančné prostriedky na
obnovu sieťových rozvodov vo výške 15 000 eur, neboli takmer vôbec čerpané, pretože po kolapse systému bolo
rozhodnuté o jeho celkovej modernizácii a táto bola zaradená do rozpočtu na rok 2016.
Poslednou položkou kapitálových výdavkov je položka 720 – kapitálové transfery, kde bolo rozpočtovaných
zmenou rozpočtu 10 800 eur pre m.p.o. DUMAT na technické zhodnotenie zvereného majetku.

126

III. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI, FINANČNÉ
OPERÁCIE
Finančnou operáciou rozpočtového procesu nazývame každú transakciu s finančnými aktívami a pasívami.
Ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povoľujú vykryť schodok súčtu bežného
a kapitálového rozpočtu práve finančnými operáciami, resp. prebytkom, ktoré tieto tvoria.
Prebytok aj v oblasti finančných operácií je tvorený v prípade, ak príjmy sú vyššie ako výdavky. Za príjmy vo
finančných operáciách sa považujú jednak vlastné zdroje, t.j. použitie peňažných fondov vytvorených v minulých
rokoch, jednak cudzie zdroje, a to návratné zdroje financovania, čiže úvery, ako aj zostatky nevyčerpaných
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, Európskej únie alebo na základ osobitného
predpisu, ktoré možno podľa osobitného predpisu použiť na výdavky v súlade s určeným účelom.
Výdavkami sú splátky úverov, ktoré boli poskytnuté v uplynulom časovom horizonte a sú realizované podľa
uzatvorených úverových zmlúv. Okrem nich môžu byť výdavkami aj pôžičky, či finančné výpomoci.
Rozpočet i jeho plnenie v kategórii finančných operácií je uvedené nižšie.
(údaje v €)
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Finančné operácie
finančné operácie - príjmy
finančné operácie - výdavky
schodok/prebytok

schválený
rozpočet
4 787 500
2 831 565
1 955 935

upravený
plnenie rozpočtu
rozpočet
5 178 576
3 532 310
1 519 386
1 541 310
3 659 190
1 991 000

rozdiel

% plnenia

-1 646 266
21 924
-1 668 190

68,21
101,44
54,41

V priebehu roku zmeny oproti schválenému rozpočtu znamenali tak zmenu príjmov ako i výdavkov vo finančných
operáciách. Príjmy sa zvýšili o 391 076 eur, výdavky poklesli o 1 312 179 eur. V predchádzajúcej časti je uvedená
tabuľka o hodnotách pri výpočte rozpočtového výsledku (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami
a bežnými a kapitálovými výdavkami), ktorý tak v schválenom, ako aj v upravenom rozpočte bol stanovený ako
schodok. Tento schodok bol v celkovom rozpočte eliminovaný prebytkom z finančných transakcií v rovnakej
výške a tak rozpočet ako celok bol schválený ako vyrovnaný. Rovnako vyrovnaným bol aj rozpočet po zmenách,
čiže rozpočet upravený.
Príjmy z finančných operácií:
(údaje v €)
Finančné príjmy
451 – predaj CP
453 - zostatok prostriedkov z
minulého roku
454 – použite rezervného fondu
454 – financie z min. rokov
513 - bankové úvery
546 – iné príjm.fin. operácie
Spolu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie rozpočtu

rozdiel

% plnenia

0

0

5 850

5 850

x

22 000

102 000

102 299

299

100,29

220 000
240 000
4 305 500
0
4 787 500

962 968
0
4 113 608
0
5 178 576

192 968
0
3 217 393
13 800
3 532 310

-770 000
0
-896 215
13 800
-1 646 266

20,04
x
78,21
x
68,21

Príjmy z finančných operácií boli splnené na 68,21 %, keď najnižšie plnenie zaznamenal prevod prostriedkov
z rezervného fondu, a to so sklzom 770 000 eur. Bolo to v dôsledku nerealizovania akcií, ktorých krytie bolo
rozpočtované práve použitím rezervného fondu. Išlo o 530 000 eur na prestavbu sály a digitalizáciu kina, ako aj
niektoré akcie týkajúce sa rekonštrukcií miestnych komunikácií. V upravenom rozpočte bolo uvažované s cudzími
zdrojmi na krytie výdavkov a to v sume 4 113 608 eur. V skutočnosti boli čerpané úvery o 896 215 eur menej,
keďže zostal nedočerpaný úver na rekonštrukcie komunikácií v objeme 749 989 eur a úver na rekonštrukcie
materských škôl v objeme 146 226 eur. Dočerpanie úverov bolo presunuté do roku nasledujúceho.
Výdavky z finančných operácií:
(suma v €)
Finančné výdavky
821 - splácanie úverov
824 - splácanie fin. prenájmu
Spolu

schválený
rozpočet
2 825 097
6 468
2 831 565

upravený
rozpočet
1 512 918
6 468
1 519 386

plnenie
rozpočtu
1 534 842
6 468
1 541 310

rozdiel
21 924
0
21 924

% plnenia
101,45
100,00
101,44

Okrem splátok úverov je vo výdavkoch zaradené aj splácanie finančného prenájmu na osobné automobily.
Aktuálne úverové portfólio mesta je popísané v kapitole PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.
Skutočne dosiahnutým výsledkom hospodárenia s finančnými aktívami a pasívami je za rok 2015 prebytok
v sume 1 991 000 eur. Po zohľadnení faktu, že použitie prostriedkov z rezervného fondu nie je možné považovať
za príjem rozpočtu ako takého, prebytok sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o tieto upravuje. V roku
2015 ide o sumu 192 968 eur a prebytok z finančných operácií je potom 1 798 032 eur. Táto hodnota v podstate
korešponduje s prírastkom finančných prostriedkov na účtoch mesta. Nakoľko mesto okrem rezervného fondu
a sociálneho fondu netvorí iné fondy, prebytok vyčíslený pri finančných transakciách bude tiež zdrojom fondu
rezervného.

IV. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
Prebytok, či schodok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje výpočtom mimo účtovníctva, a to z údajov
o skutočne realizovaných rozpočtovaných príjmoch a rozpočtovaných výdavkoch, pričom obe skupiny musia
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spĺňať kritérium pripísania, alebo odpísania prostriedkov z účtu mesta dátumom najneskôr 31. decembra
rozpočtového roka.
Výsledok rozpočtového hospodárenia ako rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov a súčtom
bežných a kapitálových výdavkov v zmysle § 10 ods.6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách je za rok 2015
nasledovný:

ROZPOČET
bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
Spolu

Rozpočet
príjmy
13 264 837
364 388
13 629 225

Skutočnosť
príjmy

Rozpočet
výdavky

14 071 596
388 390
14 459 986

12 340 775
4 947 640
17 288 415

Skutočnosť
výdavky
11 519 113
2 748 836
14 267 949

rozpočet
prebytok/
-schodok
924 062
-4 583 252
-3 659 190

skutočnosť
prebytok/
-schodok
2 552 483
-2 360 446
192 037

Už v predchádzajúcich statiach je skonštatované, že výsledkom rozpočtového hospodárenia vo schválenom
rozpočte, ako aj v upravenom rozpočte bol schodok rozpočtu. Tento bol eliminovaný prebytkom z finančných
operácií a tak bol rozpočet vždy vyrovnaný. Tento postup je v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Samotný výsledok rozpočtového hospodárenia na rozdiel od upraveného rozpočtu bol v skutočnosti kladný, čiže
tvorí prebytok v hodnote 192 037 eur.
Keďže na plnenie rozpočtu v bežnom roku sa používajú finančné prostriedky z minulých rokov (prenesené
kompetencie na základné vzdelávanie, účelovo určené na projekty, vratky,...) tieto sa v súlade s § 16 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z. z. pri usporiadaní prebytku vyčísleného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z prebytku vylučujú.
Za rok 2015 ide o:
- nezúčtované prostriedky na financovanie výdavkov v ZpS DUBINA v sume 34 804,22 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti
vzdelávania v sume 33 900,89 eur,
- príjmy ZpS DUBINA za december v sume 37 865,98 eur,
- zábezpeky k súťaži na obstarávanie služieb v starostlivosti o zeleň v sume 12 000 eur,
- hmotná núdza pre školské zariadenia v sume 428,29 eur,
- výnosy z dotačného a školského účtu v sume 82,12 eur,
- hmotná núdza a rodinné prídavky zo sociálneho oddelenia v sume 74,72 eur.
Vylúčené finančné zdroje tvoria spolu 119 156,22 eur, zaokrúhlene 119 156 eur. O túto sumu sa vyčíslený
prebytok upravuje a takto zistený údaj je zdrojom rezervného fondu, prípadne iných fondov. Z údajov je teda
zrejmé, že prebytok hospodárenia podľa citovaných ustanovení zákona 583/2004 Z. z. je 72 881 eur. Podľa §
15, ods. 4 mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 %
z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6. Tento prebytok hospodárenia spolu s prebytkom z finančných
transakcií je zdrojom pre prídel do rezervného fondu. O jeho použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo, či už
prostredníctvom svojho rozpočtu alebo prostredníctvom jednotlivých zmien rozpočtu, prípadne samostatnými
uzneseniami MsZ.
Na hospodárenie mesta ako subjektu verejnej správy je možné pozerať z viacerých uhlov pohľadu. Jeden – pre
rozhodovanie najdôležitejší – je uvedený vyššie. O použití prebytku rozhoduje mestské zastupiteľstvo, v prípade
schodku potvrdzuje jeho financovanie vlastným uznesením.
Pre utvorenie si prehľadu o hospodárení obce a jeho rozpočtových organizácií je pomôckou aj nasledujúca
tabuľka, resp. údaje v nej uvedené. Údaje sú informatívne a v riadku „upravený prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu“ viažu na výpočet prebytku, ktorý je zdrojom rezervného fondu.
Hospodárenie mesta
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy mesta
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky mesta
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

Skutočnosť za rok 2015
14 071 596
12 780 327
1 291 269
11 519 113
4 815 366
6 703 747
2 552 483
388 390
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z toho: kapitálové príjmy mesta
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky mesta
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie mesta
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Nárast záväzkov
Pokles pohľadávok
Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov
Metodika ESA 2010 (ESA 95 )

388 390
0
2 748 836
2 724 485
24 351
-2 360 446
192 037
119 156
72 881
3 532 310
1 541 310
1 991 000
17 992 296
15 809 259
2 183 037
312 124

1 870 913

-

72 881
-423 004
-131 845
2 787

479 181

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce ako subjektu
verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu, tzv. „metodika ESA 2010“, pôvodne
metodika ESA 95. Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky je výpočet výsledku
mesta za rok 2015 obsiahnutý v nižšie uvedenej tabuľke.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010
Vybrané položky hospodárenia
1. Príjmy spolu
z toho: 100 daňové príjmy
200 nedaňové príjmy
210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
220 administratívne a iné poplatky
230 kapitálové príjmy
240, 250 úroky
290 iné nedaňové príjmy
300 granty a transfery
2. Výdavky spolu
z toho: 600 bežné výdavky
610, 620 mzdy a poistné
630 tovary a služby
640 bežné transfery
650 úroky
700 kapitálové výdavky
710 obstaranie kapitálových aktív
720 kapitálové transfery
3. Prebytok (+)/Schodok (-) (1 - 2)
4. Zahrnutie položiek časového rozlíšenia
zmena stavu pohľadávok
zmena stavu záväzkov
časové rozlíšenie úrokov
časové rozlíšenie daní*
5. Čisté pôžičky (+)/Čisté výpožičky (-) (3 + 4)
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Rok 2015
14 459 986
8 888 458
1 726 040
71 578
1 527 075
15 946
8 534
102 907
3 845 488
14 267 949
11 519 113
6 652 714
3 860 845
983 274
22 280
2 748 836
2 738 438
10 398
192 037
-552 062
-131 845
-423 004
0
2 787
-360 025

Pozn.: pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priraďuje znamienko (+) alebo (-) podľa ich pozitívneho alebo negatívneho
dopadu na výsledok hospodárenia

Takto vyčíslený výsledok hospodárenia je pre hodnotenia mesta zatiaľ informatívny a verejnosť i mestské
zastupiteľstvo sú s ním iba oboznámené.

HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV
Podľa jednotnej metodiky ministerstva financií k programovému rozpočtovaniu súčasťou programového
rozpočtovania je aj monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu. Toto sa vykonáva
s cieľom zabezpečiť informácie o plnení, resp. neplnení merateľných ukazovateľov, t. j. o plnení, resp. neplnení
cieľov schválených programov. V priebehu a na konci rozpočtového roka je tak výsledkom monitorovania
a hodnotenia finančného a programového plnenia rozpočtu posúdenie miery splnenia cieľov, v prípade
nesplnenia niektorých zámerov a cieľov alebo ich nedostatočného splnenia sa uvádzajú a pomenovávajú príčiny
ich nesplnenia, prípadne sa navrhnú opatrenia na odstránenie neželaného stavu. Monitoring sa spracováva
v priebehu roka, hodnotiaca správa na konci hodnotiaceho obdobia, t. j. po ukončení rozpočtového roka.
V našom prípade je hodnotenie programov súčasťou záverečného účtu a je jeho samostatnou prílohou.
Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti
na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky
a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Aj v prípade mesta je rozpočet zostavovaný
v programovej štruktúre, čiže alokuje (delí) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov. V rozpočte mesta bolo
stanovených 7 programov (program = súhrn, či skupina navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie
definovaných cieľov a zámerov) s viacerými podprogramami. Prehľad so sumárnymi výdavkami podľa týchto
kritérií v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky finančné je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.
Bežný rozpočet
Program/Podprogram
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola,
administratíva
Podprogram 1.1 Riadenie mesta
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách
a združeniach
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika
Podprogram 1.5 Kontrola, petície a sťažnosti
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská
činnosť
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úloh spojených
s voľbami
Podprogram 1.9 Archív a registratúra
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém
Podprogram 1.12 Autodoprava
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ
Program 2: Služby občanom
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba
Podprogram 2.4 Centrum neziskov. organiz.
Podprogram 2.5 Matrika
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta
Program 3: Bezpečnosť
Podprogram 3.1 Mestská polícia
Podprogram 3.2 Mestský dobrovoľný has. Zbor
Podprogram 3.3 Civilná ochrana
Podprogram 3.4 Doprava
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnenie

Rozdiel na
upravený
rozpočet

% plnenia

1 682 856

1 784 752

1 534 126

-250 626

85,96

204 903

223 190

190 216

-32 974

85,23

8 500

8 500

8 123

-377

95,56

0
20 000
32 853
0

3 724
51 049
42 708
0

960
77 100
35 894
0

-2 764
-26 051
-6 814
0

25,78
151,03
84,04
x

9 080

9 080

11 450

2 380

126,10

20 000

6 005

6 054

49

100,82

0
6 800
51 537
9 560
1 319 623
2 264 261
5 905
63 250
225 072
1 935
14 859
1 266 880
686 360
384 224
345 185
4 136
8 403
26 500
345 447

0
6 800
51 537
9 560
1 372 599
2 339 001
6 868
67 400
229 034
2 695
15 127
1 313 453
704 424
404 714
365 675
4 136
8 403
26 500
353 429

0
6 255
26 038
8 516
1 163 520
2 250 060
6 974
34 461
211 244
1 792
14 513
1 294 166
686 910
402 973
372 384
2 570
4 955
23 064
319 804

0
-545
-25 499
-1 044
-209 079
-88 941
106
-32 939
-17 790
-903
-614
-19 287
-17 514
-1 741
6 709
-1 566
-3 448
-3 436
-33 625

x
91,98
50,52
89,08
84,77
96,20
101,54
51,13
92,23
66,49
95,94
98,53
97,51
99,57
101,83
62,14
58,97
87,03
90,49
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Podprogram 4.1 Kultúra
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag. Mesta a kult.
Podujatí
Podprogram 4.3 Dubnický folklórny festival
Podprogram 4.4 Mestská knižnica
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum
Program 5: Životné prostredie
Podprogram 5.1 Životné prostredie a ver zeleň
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho
rozvoj
Podprogram 6.1 Výstavba
Podprogram 6.2 Správa majetku
Podprogram 6.3 Starostlivosť o majetok Dumat
Program 7: Školstvo
Podprogram 7.1 Materské školy
Podprogram 7.2 Základné školy
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity – voľno
časové
Podprogram 7.4 Školské stravovanie
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zar.
Podprogram 7.6 Šport na školách a školských
zariadeniach
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej spr.
Podprogram 7.8 Riadenie školstva
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom NŠ

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY

146 818

147 937

144 936

-3 001

97,97

14 595

18 095

11 601

-6 494

64,11

28 452
54 582
101 000
1 478 037
414 500
1 063 537

30 300
55 260
101 837
1 487 337
423 624
1 063 713

31 510
43 591
88 166
1 233 909
329 005
904 904

1 210
-11 669
-13 671
-253 428
-94 619
-158 809

104,00
78,88
86,58
82,96
77,66
85,07

1 132 895

1 169 393

1 036 639

-132 754

88,65

18 150
554 745
560 000
4 819 795
1 264 600
2 314 565

18 150
562 043
589 200
4 802 149
1 304 225
2 318 316

6 069
460 023
570 547
4 741 602
1 302 117
2 287 412

-12 081
-102 020
-18 653
-60 547
-2 108
-30 904

33,44
81,85
96,83
98,74
99,84
98,67

755 290

757 037

757 036

-1

100,00

286 540
88 000

273 657
80 863

273 657
88 741

0
7 878

100,00
109,74

20 000

14 282

14 282

0

100,00

30 000
60 300
500
12 107 515

15 981
37 473
315
12 340 775

13 406
4 636
315
11 519 113

-2 575
-32 837
0
-821 662

83,89
12,37
100,00
93,34

Úspora bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom dosiahla čiastku 821 662 eur. Časť z tejto úspory je relatívna
a časť absolútna. Relatívnou úsporou sa rozumie taká úspora, ktorá sa dosiahla preto, že výdavok nebol
realizovaný preto, lebo nebola zabezpečená ani činnosť, alebo hmotný produkt, na ktorý boli finančné
prostriedky určené v rozpočte. Na rozdiel od takejto úspory je absolútna úspora väčším prínosom, pretože služby
alebo produkty boli poskytnuté, avšak za nižšiu finančnú náhradu. Tieto údaje je možné získať z prílohy
k záverečnému účtu, a to konkrétne v časti „PR-iek“, kde sú uvedené nielen programy, podprogramy, ale i ciele
a projekty v nich. Informácie sú tak v kategórii rozpočet, ako i plnenie.
V tej istej skupine je podaný aj rozbor výdavkov kapitálových. Prehľad podľa programov je uvedený v nasledujúcej
tabuľke.

Kapitálový rozpočet
Program/Podprogram
Program 1: Plánovanie, manažment,
kontrola, administratíva
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém
Program 2: Služby občanom
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta
Program 3: Bezpečnosť
Podprogram 3.1 Mestská polícia
Podprogram 3.4 Doprava
Program4: Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram 4.1 Kultúra
Program 5: Životné prostredie
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná
zeleň
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta
a jeho rozvoj
Podprogram 6.1 Výstavba
Podprogram 6.2 Správa majetku

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Rozdiel na
upravený
rozpočet

plnenie

%
plnenia

31 000

31 000

1 195

-29 805

3,85

31 000
30 000
20 000
10 000
14 960
5 000
9 960
120 000
120 000
151 288

31 000
19 540
8 142
11 398
19 160
9 200
9 960
94 500
94 500
260 488

1 195
19 540
8 142
11 398
9 178
9 178
0
0
0
146 279

-29 805
0
0
0
-9 982
-22
-9 960
-94 500
-94 500
-114 209

3,85
100,00
100,00
100,00
47,90
99,76
x
x
x
56,16

120 088

229 288

146 279

-83 009

63,80

31 200

31 200

0

-32 000

5 248 680

4 518 141

2 567 833

-1 950 308

56,83

5 149 680
54 000

3 973 180
534 161

2 099 913
457 522

-1 873 267
-76 639

52,85
85,65
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x

0
0
0
5 595 928

Podprogram 6.3 DUMAT
Program 7: Školstvo
Podprogram 7.1 Materské školy

SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

10 800
4 811
4 811
4 947 640

10 398
4 811
4 811
2 748 836

-402
0
0
-2 198 804

96,28
100,00
100,00
55,56

Obdobne, ako u bežných výdavkov, aj úspora výdavkov kapitálových má dve strany. Celkom je úspora 2 198 804
eur, avšak takmer celú sumu je možné považovať za úsporu relatívnu, nakoľko v priebehu roku neboli realizované
viaceré investičné akcie.
Finančné operácie

Schválený
rozpočet

Program/Podprogram
Program 1: Plánovanie, manažment,
kontrola, administratíva
Podprogram 1.1 Riadenie mesta
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ
Program 3: Bezpečnosť
Podprogram 3.1 Mestská polícia
SPOLU FINANČNÉ VÝDAVKY

Upravený
rozpočet

plnenie

Rozdiel na
upravený
rozpočet

% plnenia

2 829 808

1 517 629

1 539 552

21 923

101,44

4 711
2 825 097
1 757
1 757
2 831 565

4 711
1 512 918
1 757
1 757
1 519 386

4 711
1 534 841
1 757
1 757
1 541 309

0
21 923
0
0
21 923

100,00
101,44
100,00
100,00
101,44

Finančné výdavky v uplynulom roku obsahovali iba splátky úverov a splátky finančného leasingu za osobné
automobily zakúpené pre potreby vedenia mesta a mestskej polície.
Podrobné vyhodnotenie programov a podprogramov súčasne s vyhodnotením podľa položiek ekonomickej
klasifikácie spolu s cieľmi a ukazovateľmi je prílohou č. 1 tohto materiálu.
V. HOSPODÁRENIE FONDOV
Mesto vytvára pri svojom hospodárení iba dva fondy, a to sociálny fond a rezervný fond. Podmienky ich tvorby
i čerpania upravujú samostatné legislatívne predpisy. Pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu je to zákon č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a tvorba a čerpanie fondu rezervného sa riadi
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
(údaje v €)
FOND
sociálny fond
rezervný fond

Počiatočný stav - k
1.1.2015
7 420
692 845

Tvorba
11 417
453 287

Konečný stav - k 31.
12. 20145
15 763
3 075
192 968
953 164

Čerpanie

Sociálny fond bol v roku 2015 tvorený iba zákonnou tvorbou v dohodnutom percentuálnom podiele 1,25 %
z vymeriavacieho základu. Tento zdroj znamenal prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu vo výške
11 417 eur.
Zúčtované výdavky za uplynulý rok boli vo výške 15 763 eur. V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde a platnou kolektívnou zmluvou boli prostriedky sociálneho fondu použité na:
- stravné v sume 6 970 eur (z toho 1 362 eur za IV. štvrťrok 2014),
- dopravné v sume 1 747 eur,
- regeneráciu, jubileá, príspevok na MŠ, darovanie krvi v sume 3 075 eur,
- zájazd a spoločenské akcie v sume 3 971 eur.
Aj po zohľadnení sumy 1 362 eur na stravné z roku 2014 je zrejmé, že v priebehu roku 2015 zamestnanci mesto
čerpali zo sociálneho fondu viac prostriedkov, ako bolo vytvorených. Finančné prostriedky zo sociálneho fondu,
ktoré podliehajú zdaneniu, boli zúčastneným zamestnancom v súlade so zákonom o dani z príjmov aj zdanené.
Konečný zostatok na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2015 je 3 075 eur.
Na účte rezervného fondu boli k 1.1.2015 finančné prostriedky vo výške 692 845 eur. Po schválení hospodárenia
za rok 2014 bolo prijaté uznesenie MsZ, ktorým sa prebytok hospodárenia vyčíslený v Záverečnom účte mesta
Dubnice nad Váhom za rok 2014 stal zdrojom rezervného fondu. Uznesením č. 191/2015 poslanci MsZ schválili
hospodárenie mesta za rok 2014 bez výhrad a súčasne schválili aj presun prebytku hospodárenia vo výške
453 287 eur do rezervného fondu mesta.
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Vo schválenom rozpočte sa uvažovalo s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 220 000
eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií (ul. Gagarinova, Družstevná a Pažitie). Zmenou rozpočtu sa do
čerpania rezervného fondu pričlenila rekonštrukcia spojnice v Prejte za 20 000 eur, úhrada za zimný štadión
v sume 192 968 eur a krytie výdavkov na rekonštrukciu miestnosti v MsDK na viacúčelové využitie vrátane
digitalizácie kina v sume 530 000 eur.
V skutočnosti boli finančné prostriedky z rezervného fondu použité iba na úhradu za štadión, keďže ostatné akcie
neboli v priebehu roku z rôznych dôvodov realizované (kapacitné v prípade miestnych komunikácií, verejné
obstarávanie pri prácach na prestavbe miestnosti v MsDK).
Takže k 31. 12. 2015 je stav finančných prostriedkov na účte rezervného fondu 953 164 eur.
Keďže mesto nemá úver súvisiaci s poskytnutím prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a nemá ani
záväzky voči nemu, netvorí ani vlastný fond rozvoja bývania.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 101 k 31.12.2015 predstavuje sumu 51 248 077 eur.
Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2015
predstavujú rovnakú sumu, teda 51 248 077 eur.
Zhodnotenie finančno-majetkovej pozície mesta so zameraním na rozbor stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov,
z toho osobitne pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti je obsahom tejto časti záverečného účtu rovnako,
ako popísanie objemovo významných položiek zmien v oblasti majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
AKTÍVA
AKTÍVA
Spolu majetok
Neobežný majetok
dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
zásoby
zúčtovacie vzťahy
dlhodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
finančné účty
návratné finančné výpomoci
Časové rozlíšenie

minulé obdobie netto (r. 2014)
48 035 004
28 450 180
87 558
24 646 866
3 715 756
19 561 084
1 580
13 587 135
0
540 499
5 431 870
0
23 740

bežné obdobie brutto (r.2015)
60 264 604
36 358 714
459 388
32 174 271
3 725 055
23 851 578
1 994
15 426 384
0
1 094 778
7 328 422
0
54 311

korekcie - r.
2015
9 016 527
8 288 152
395 739
7 879 124
13 289
728 374
0
0
0
728 374
0
0
0

bežné obdobie netto (r. 2015)
51 248 077
28 070 562
63 649
24 295 147
3 711 766
23 123 204
1 994
15 426 384
0
366 404
7 328 422
0
54 311

K hodnoteniu hospodárenia mesta s jeho majetkom sú rozhodujúce údaje vyjadrené ako „netto“. Medziročne
mesto vykazuje jeho zvýšenie o 3 213 073 eur. Dokumentuje to rozdiel medzi prvým a posledným stĺpcom údajov
z vyššie uvedenej tabuľky.
Aktíva mesta sú tvorené troma základnými kategóriami, a to:
- neobežným majetkom,
- obežným majetkom,
- časovým rozlíšením aktív.
Neobežný majetok sa ďalej člení na dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok.
Dlhodobý nehmotný majetok v prípade mesta v netto vyjadrení obsahuje ostatný dlhodobý nehmotný majetok
v hodnote 57 553 eur a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v sume 6 096 eur.. Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok vo finančnom vyjadrení zaznamenal pokles hodnoty súvisiaci s oprávkami za uplynulý rok.
Dlhodobý hmotný majetok má viac ako 47 %-tný podiel na majetku mesta a viac ako 86 %-tný podiel na
neobežnom majetku mesta. Okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok, stavieb, samostatných hnuteľných vecí
a súborov hnuteľných vecí, dopravných prostriedkov obsahuje aj kategóriu obstaranie dlhodobého hmotného
majetku. Vzhľadom na hodnotu tohto druhu majetku je vhodné si jeho jednotlivé skupiny viac špecifikovať.
Umelecké diela a zbierky rovnako ako pozemky sú skupinou, ktorá sa neodpisuje a tak zvýšenie alebo zníženie
hodnoty majetku u nich môže byť spôsobené v podstate iba ich kúpou, či predajom.
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Hodnota pozemkov ku koncu sledovaného roka bola 5 916 104 eur. Za uplynulý rok mesto zaznamenalo v
účtovníctve pokles v hodnote pozemkov o 155 491 eur. Vyradenie pozemkov z dôvodu priameho predaja bolo
v hodnote 2 931 eur, ďalšie vyradenie za 4 054 eur a pozemky v hodnote 180 592 eur boli zverené do správy iným
organizáciám mesta v súvislosti s budovami. Do majetku boli zaradené pozemky získané kúpou v hodnote 20 657
eur, ako aj tie, ktoré boli predmetom delimitačných protokolov. Tieto pozemky mali hodnotu 11 429 eur.
Hodnota umeleckých diel zostala na úrovni rokov predchádzajúcich a vykazuje k 31. 12. stav 80 578 eur.
Majetok mesta v zostatkovej cene v kategórii „stavby“ poklesol o 1 406 012 eur. Na jednej strane boli
v účtovníctve mesta zaradené do majetku stavby za 1 743 446 eur, na druhej strane ich úbytok v objeme
3 149 458 eur bol účtovaný v dôsledku zverenia do správy iným organizáciám mesta v celkovej hodnote 3 124
322 eur, v dôsledku vyradenia v hodnote 25 136 eur. Zverenie do správy bolo schválené MsZ, prípadne
primátorom mesta. Vyradenie majetku podliehalo odporúčaniu ŠaLK a schváleniu primátorom mesta.
Hodnota samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí medziročne stúpla o 1 824 eur, keď do
majetku boli zaradené parkové lavičky a odpadkové koše v hodnote 11 059 eur, kamerový systém za 9 178 eur,
a komponenty na počítačovú sieť za 1 195 eur. Úbytkom bolo zverenie majetku do správy za 2 302 eur
a vyradenie majetku protokolmi zo ŠaLK v hodnote 17 305 eur.
Do evidencie dopravných prostriedkov pribudol majetok v celkovej hodnote 139 617 eur, keď bolo zakúpené
zametacie a čistiace vozidlo za 109 200 eur, prevzatý osobný automobil z Mestskej polikliniky v hodnote 19 088
eur a po ukončení finančných prenájmov osobný automobil MsP zaevidovaný v celkovej hodnote 11 329 eur.
V majetku evidovanom na účte 041 – obstaranie dlhodobého nehmotného majetku k zmenám nedošlo a jeho
hodnota je 6 096 eur.
Poslednou skupinou dlhodobého hmotného majetku v prípade mesta je účet 042 – obstaranie dlhodobého
hmotného majetku. Stav majetku na tomto účte vzrástol o 1 212 169 eur a ku koncu roku vykazuje hodnotu
1 896 737 eur. Počas roka boli prírastky obstarania vo výške 3 117 599 eur a úbytky 1 905 430 eur.
Konkrétne akcie, ktoré boli účtované ako obstaranie dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
042 - prírastky
Technické zhodnotenie zimného štadióna
Rozšírenie parkoviska na C II pri b.d.č.84
Rekonštrukcia VO
PD parkoviská na ul. Partizánskej b.d 418,420,422
Štúdia prestavby bábkovej sály (digit.kino)
Dokončenie rekonštrukcie MK ul. Družstevná, Prejta
Štúdia pešej zóny pri Dubnickom potoku - DuTaF
PD parkovisko nad kostolom
Rozšírenie cintorína
PD rekonštrukcie a modernizácie polikliniky
Štúdia – využitie vstupnej haly a predsália v MsDK
Štúdia cyklotrasy
Renault Mégane Generation ŠPZ IL 256 BZ
Rozšírenie kamerového systému
Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku
Komponenty na počítačovú sieť
Parkovné lavičky VERA
Odpadkové koše Cilinder
Elektromer na Námestí MS
Špeciálne zametacie a čistiace vozidlo
Výsadba kruhového objazdu
Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska pri OD ABC
Rekonštrukcia autobus. zastávky a križovatky C I pri ABC
Rekonštrukcia chodníkov a MK C I pri OD Máj
Rekonštrukcia MK ul. Fándlyho
Štúdia dopravno-priestorová – JV obchvat mesta
Rekonštrukcia parkoviska pri pošte – ul. Bratislavská
Plochy pod autobusové prístrešky (Prejta, ul. Dukelských hrdinov)
2 svetelné miesta na ul. Nerudova pri RD č. 735
4 svetelné miesta na ul. Moyzesova pri BD č. 390
4 svetelné miesta pred ZVS
Rekonštrukcia MK, parkoviska a chodníka Pod kaštieľom
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Hodnota v €
250 321,18
38 869,15
238 310,88
4 162,73
37 480,08
33 157,20
3 950,00
1 550,00
94 999,42
8 380,00
1 450,00
650,00
90,00
9 177,84
125 587,20
1 195,21
5 977,20
5 081,40
2 036,08
109 200,00
11 342,86
45 070,62
20 818,84
29 334,41
42 175,96
9 550,00
17 005,43
9 662,57
1 684,90
5 736,52
7 121,75
51 263,02

Rekonštrukcia MK, spevnených plôch a chodníkov na ul. Športovcov(+576)
Rekonštrukcia chodníka Pod hájom pri b.d. s.č. 1098
Rekonštrukcia MK na ul. Jesenského
Rekonštrukcia chodníka na CI pri b.d. č.s. 94 a 96
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Pionierska a Bratislavská
Odstavné plochy pod kontajnery na ul. Gagarinova č. 1265 a 1266
PD k výsadbe vnútorného prstenca okružnej križovatky
Vytýčenie objektu v areáli nového cintorína
Vytýčenie optických sietí na ul. Bratislavská a Kollárova
Rekonštrukcia MK ul. Prejtská (Súbežná), Prejta
Rekonštrukcia MK ul. Lieskovská, Prejta
Rekonštrukcia MK Námestie sv. Jakuba
Rekonštrukcia MK a križovatky ul. Nad Zábrehom
Rozšírenie varovného a rozhlasového systému
Rekonštrukcie chodníkov na ul. Obrancov mieru
Verejné osvetlenie v lokalite Háje, ul. Agátová (prevod)
PD rekonštrukcia podchodu
Nákup pozemkov
Úprava vnútrobloku byt.domov ul. Partizánska
Rekonštrukcia MŠ Pod hájom
Chodník na ul. Kollárova
Rekonštrukcia M)S C II 72 (Zväzarm)
Rekonštrukcia MŠ C II 72, elok. Pracovisko č.s. 29
Rekonštrukcia MŠ C II 85 P. Demitru
PD úprava komunikácie a parkoviska na CII pri b.d. 74 a 79
Detské ihrisko pri CNO
Zameranie – parkoviská ul. Gagarinova pri b.d.č. 1265 a 1266
PD most cez Dubnický potok
PD parkoviská ul. Pionierska b.d424, ul. Bratislavská b.d 438, 422
PD prístavba MŠ C I 32 (areál ZŠ s MŠ C I)
Prístupový chodník ku kontajnerom na ul. Hasičská
Rekonštrukcia MK pri MsDK od ul. Bratislavská po kúpalisko
Rekonštrukcia fontány na Námestí MS
Plocha pod kontajnery na ul. Bratislavská
042 SPOLU

61 944,32
9 871,60
7 865,89
8 095,61
10 519,52
3 341,08
500,00
2 049,52
115,20
76 262,34
46 681,40
143 864,77
116 527,77
4 001,00
139 730,81
1,00
4 620,00
30 736,73
1 044,07
205 366,04
6 792,00
297 699,43
532 236,92
152 934,76
2 208,88
14 177,80
154,87
2 300,00
3 250,00
1 800,00
1 941,00
4 510,80
5 399,70
2 721,86
3 117 599,14

K 1. 1. 2015 malo mesto nedokončené investície v sume 712 291 eur. Zaúčtovaním vyššie uvedených akcií tento
stav dosiahol sumu 3 829 890 eur. V priebehu roku bolo do používania zaradené:
042 - úbytky
Technické zhodnotenie zimného štadióna
Rozšírenie parkoviska na C II pri b.d.č.84
Dokončenie rekonštrukcie MK ul. Družstevná, Prejta
Rozšírenie cintorína
Rozšírenie cintorína II. etapa
Renault Mégane Generation ŠPZ IL 256 BZ(+11 239,01)
Rozšírenie kamerového systému
Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku
Komponenty na počítačovú sieť
Parkovné lavičky VERA
Odpadkové koše Cilinder
Elektromer na Námestí MS
Špeciálne zametacie a čistiace vozidlo
Výsadba kruhového objazdu (+500)
Rekonštrukcia autobus. zastávky a križovatky C I pri ABC
Rekonštrukcia chodníkov a MK C I pri OD Máj
Rekonštrukcia MK ul. Fándlyho
Rekonštrukcia parkoviska pri pošte – ul. Bratislavská
Plochy pod autobusové prístrešky (Prejta, ul. Dukelských hrdinov)
2 svetelné miesta na ul. Nerudova pri RD č. 735
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hodnota v €
250 321,18
38 869,15
33 157,20
94 999,42
5 294,00
11 329,01
9 177,84
125 587,20
1 195,21
5 977,20
5 081,40
2 036,08
109 200,00
11 842,86
20 818,84
29 334,41
42 175,96
17 005,43
9 662,57
1 684,90

4 svetelné miesta na ul. Moyzesova pri BD č. 390
4 svetelné miesta pred ZVS
Rekonštrukcia MK, parkoviska a chodníka Pod kaštieľom
Rekonštrukcia MK, spevnených plôch a chodníkov na ul. Športovcov(+576)
Rekonštrukcia chodníka Pod hájom pri b.d. s.č. 1098
Rekonštrukcia MK na ul. Jesenského
Rekonštrukcia chodníka na CI pri b.d. č.s. 94 a 96
Odstavné plochy pod kontajnery na ul. Gagarinova č. 1265 a 1266
Vytýčenie objektu v areáli nového cintorína
Vytýčenie optických sietí na ul. Bratislavská a Kollárova
Rekonštrukcia MK ul. Prejtská (Súbežná), Prejta
Rekonštrukcia MK ul. Lieskovská, Prejta
Rekonštrukcia MK Námestie sv. Jakuba
Rekonštrukcia MK a križovatky ul. Nad Zábrehom
Verejné osvetlenie v lokalite Háje, ul. Agátová (prevod)
Odborné orezanie tují...ŽSR
Chodník na ul. Kollárova
Rekonštrukcia MŠ Pod hájom
Detské ihrisko pri CNO
Nákup pozemkov
Prístupový chodník ku kontajnerom na ul. Hasičská
Rekonštrukcia MK pri MsDK od ul. Bratislavská po kúpalisko
Rekonštrukcia fontány na Námestí MS
Plocha pod kontajnery na ul. Bratislavská
SPOLU
021 – stavby (v zaradení o 10 713,25 viac –opr.chyby kaštieľ,zdroje)
022 - samostatne hnuteľné veci (kamery, koše, lavičky, komponenty)
023 - dopravné prostriedky (v zaradení je viac o 19 087,78 auto z PLK)
031 – pozemky (v zaradení je viac o 1 349,33 zmeny v katastri)

5 736,52
7 121,75
51 263,02
61 944,32
9 871,60
7 865,89
8 095,61
3 495,95
2 049,52
115,20
76 262,34
46 681,40
143 864,77
116 527,77
1,00
6 133,89
6 792,00
205 366,04
31 177,80
30 736,73
1 941,00
4 510,80
5 399,70
2 721,86
1 905 430,37
1 732 732,98
21 431,65
120 529,01
30 736,73

Úbytky z účtu 042 sú účtované ako prírastky na majetkových účtoch 021, 022, 023 a 031.
Po zaradení týchto investícií do odpisovaného majetku zostali na účtoch obstarania dlhodobého majetku tieto
položky:
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – účet 041
Digitálne ortofotomapy
Rastové mapy
Spolu
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – účet 042
Rekonštrukcia kaštieľa (krídlo C, D, E)
Rekonštrukcia VO
PD budova bývalej práčovne a čistiarne - prestavba
PD parkoviská na ul. Partizánskej b.d 418,420,422
Štúdia prestavby bábkovej sály (digit.kino)
PD – parkovací dom
Štúdia pešej zóny pri Dubnickom potoku - DuTaF
PD parkovisko nad kostolom
PD rekonštrukcie a modernizácie polikliniky
Štúdia – využitie vstupnej haly a predsály v MsDK
PD stredisko triedeného zberu
Štúdia cyklotrasy
Rekonštrukcia námestia MS
Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska pri OD ABC
PD - Rozšírenie potoka Dubničanka
PD zberná komunikácia B2 Dca – N. Dca
Štúdia dopravno-priestorová – JV obchvat mesta
PD zberná komunikácia B2 ul. Hasičská, Obrancov mieru
PD rekonštrukcia a modernizácia polikliniky
PD plocha pri hoteli Filagor (ZAAR)
PD plocha pri MsÚ (ZAAR)
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K 31.12.2015
5 938,80
157,70
6 096,50
K 31.12.2015
287 197,62
238 310,88
1 750,00
4 162,73
37 480,08
4 080,00
3 950,00
1 550,00
8 380,00
1 450,00
93 468,47
650,00
10 573,85
45 070,62
398,32
40 011,95
9 550,00
35 796,50
1 752,00
3 136,09
3 215,19

PD plocha na sídlisku Pod háj pri „U“ (ZAAR)
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Pionierska a Bratislavská
PD riešenia zelene a chodníka – starý cintorín
Rozšírenie varovného a rozhlasového systému
PD parkoviska Prejta - Vystrkov
PD rekonštrukcia podchodu
Osobné vozidlo Škoda Superb
Kompostovisko – nákup betónu
PD - Úprava vnútrobloku byt. domov ul. Partizánska
Geodet.práce - pešia zóna pri Dubnickom potoku (DuTaF)
Rekonštrukcia M)S C II 72 (Zväzarm)
Rekonštrukcia MŠ C II 72, elok. Pracovisko č.s. 29
Rekonštrukcia MŠ C II 85 P. Demitru
PD rekonštrukcie MŠ C II 85 (ZŠ s MŠ P. Demitru)
PD Úprava komunikácie a parkoviska pri b.d.74 a79
PD most cez Dubnický potok
PD parkoviská ul. Pionierska b.d424, ul. Bratislavská b.d 438, 422
PD prístavba MŠ C I 32 (areál ZŠ s MŠ C I)
Spolu
Obstaranie dlhodobého majetku (účet 041 + účet 042)

24 568,83
10 519,52
1 956,50
4 001,00
843,00
5 120,00
25 990,00
106,01
3 644,07
2 570,00
302 619,43
532 236,92
159 054,76
6 120,00
4 108,88
2 300,00
3 250,00
1 800,00
1 918 363,22
1 924 459,72

Dlhodobý finančný majetok udáva vo finančnom vyjadrení hodnotu cenných papierov a vkladov do spoločností.
Mesto účtovalo v troch podskupinách tejto skupiny majetku, a to:
- Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe v sume 13 278 € (TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
a Dubnica Invest, s.r.o. – obe 100 %-tné dcérske spoločnosti),
- Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom sumou 79 677 € (Spoločnosť
Stredné Považie, a.s. s 30 % a MFK Dubnica nad Váhom, a.s. s 34 %),
- Realizovateľné cenné papiere a podiely 3 636 091 € (Dca THERM, a.s. s 5,7 %, Považská vodárenská
spoločnosť, a.s. s 15,6 % a Dexia banka Slovensko, resp. Prima Banka, a.s. s 0,01 %).
V porovnaní s minulým rokom v tejto skupine majetku došlo k jedinej zmene, a to k odpredaju akcií a.s. Prima
banka Slovensko. Odpredaj bol realizovaný na základe ponuky akciovej spoločnosti a po schválení v MsZ
uznesením č. 222/2015. Nadobúdacia cena akcií bola 3 990 eur, predajná 5 850 eur.
Uznesením č. 38CbR/10/2014-15, 3114201690 zo dňa 31. 10. 2014 Okresný súd Trenčín v právnej veci o zrušenie
obchodnej spoločnosti Dubnica Invest, s.r.o., so sídlom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO
36338974 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro vo vložke číslo 15031/R
rozhodol, že začína bez návrhu konanie o zrušenie vyššie uvedenej obchodnej spoločnosti. Spoločnosť, ktorá bola
zapísaná do obchodného registra ešte dňa
8. 10. 2004 nevykazuje v posledných 5-tich rokoch žiadnu činnosť a jej daňové priznanie je nulové, musí od roku
2015 každoročne zaplatiť daňovú licenciu vo výške 480 eur. Keďže nemá žiadny majetok a ako bolo uvedené
nevyvíja žiadnu činnosť, túto daňovú povinnosť za ňu plní samotné mesto. Keďže ani do konca roku 2015 súd
o výmaze spoločnosti nerozhodol, tento dlh aj v roku 2016 uhradí mesto ako zakladateľ.
V roku 2015 bolo uznesením Okresného súdu Trenčín 38K/42/2015-28, 3115215527 na návrh veriteľa Slovenská
republika – Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín začaté konkurzné konanie voči
dlžníkovi a.s. MFK Dubnica nad Váhom dňom 22. júla 2015. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 143/2015 dňa 28. 7. 2015. Následne pokračujúcim uznesením zo dňa 12. 11. 2015 ustanovil za
predbežného správcu JUDr. Lukáša Tyko. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 223/2015 zo dňa
20. 11. 2015. Na koniec uznesením zo dňa 13. 1. 2015 (chybný údaj – žiadosť na súd o nové uznesenie so
správnym dátumom 13. 1. 2016!) súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MFK Dubnica nad Váhom, a.s., skrátený
názov MFK Dubnica, a.s., so sídlom Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36305626. Do funkcie
správcu ustanovil JUDr. Lukáša Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S 1333.
Prínosom mesta z vlastníctva cenných papierov, resp. akcií boli dividendy v hodnote 1 635 eur z výsledkov
hospodárenia a.s. Dca THERM.
Do obežného majetku sú zaradené zásoby, zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, dlhodobé pohľadávky,
krátkodobé pohľadávky, finančné účty a návratné finančné výpomoci krátkodobé i dlhodobé. Nie pre všetky
skupiny má mesto aj náplň. Medziročne obežný majetok vzrástol o 3 562 120 eur, keď zverením majetku do
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správy účtovaným v účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce tento vzrástol o 1 838 323 eur a finančné
účty o 1 896 552 eur. Na druhej strane úbytok aktív spočíval v poklese pohľadávok o 174 094 eur.
V skupine zásob sú ako materiál evidované kancelárske a hygienické potreby v celkovej sume 1 994 eur, čo je
v porovnaní so stavom spred roka nárast o 413 eur. Takmer 97 % týchto zásob tvoria zásoby kancelárskych
potrieb. Zostatok sú potreby hygienické.
Ako je uvedené, hodnota pohľadávok po korekciách klesla o 174 094 eur na výslednú hodnotu 366 404 eur.
Krátkodobé pohľadávky bez korekcií k 31. 12. 2015 mesto vykazuje v súvahe v hodnote 1 094 778 eur v zložení:
- Poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 7 965 eur,
- Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 229 830 eur,
- Pohľadávky z daňových príjmov v sume 766 665 eur,
- Iné pohľadávky v sume 90 318 eur.
K uvedeným pohľadávkam boli tvorené opravné položky v celkovej hodnote 728 374 eur. Opravné položky boli
v porovnaní s rokom predchádzajúcim zvýšené o 207 429 eur, keď až 195 822 eur tvorí opravná položka na
pohľadávky na daň z nehnuteľností. Ďalej o 7 152 eur vzrástla opravná položka na pohľadávky za komunálny
odpad a o 4 245 eur na blokové pokuty.
V stave k 31. 12. 2015 (uvedená hodnota 728 374 eur) sú najvyššie opravné položky vytvorené na pohľadávky:
- Daň z nehnuteľností v sume 487 294 eur,
- Komunálny odpad v sume 99 359 eur,
- Výkon správy DUMAT v sume 90 318 eur,
- Odberatelia v sume 28 390 eur,
- Blokové pokuty v sume 12 837,
- Daň za psa v sume 6 013 eur,
- Pokuty za životné prostredie v sume 4 462 eur,
Poskytnuté prevádzkové preddavky sú zložené z dvoch položiek, a to z trvalej zálohy na poštové služby (poštový
úver) v sume 1 690 eur a za úhradu faktúry súvisiacej s projektom verejného osvetlenia v sume 6 275 eur
(usmernenie príslušného ministerstva).
Pohľadávky z nedaňových príjmov bez zúčtovania opravných položiek sú účtované v sume 229 830 eur
a medziročne poklesli o 14 929 eur, keď v priebehu roku boli uhradené staršie podlžnosti v položkách:
- za komunálny odpad v sume 1 954 eur,
- odberateľské faktúry v sume 6 669 eur,
- prenájom pozemkov v sume 4 377 eur,
- odpredaj bytov cez DUMAT v sume 1 743 eur,
- pokuty uložené MsP z minulých rokov v sume 815 eur.
Naopak, pokuty uložené MsP v roku 2015 v celkovej sume 12 107 eur boli uhradené iba v sume 10 716 eur a tak
pohľadávky z tejto činnosti stúpli o 1 391 eur.
Zloženie pohľadávok z nedaňových príjmov bez korekcií je:
- komunálny odpad ...................................................................... 158 987 eur,
- odberateľské faktúry .................................................................... 39 025 eur,
- odpredaj bytov ................................................................................. 467 eur,
- výkon správy bytov DUMAT .......................................................... 3 364 eur,
- pokuty udelené MsP ...................................................................... 6 811 eur,
- prenájom budov, priestorov, pozemkov ....................................... 4 479 eur,
- poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia, priestupky................. 128 eur,
- poplatky od opatrovaných – opatrovateľská služba ...................... 1 647 eur,
- pokuty za životné prostredie a odpady .......................................... 4 033 eur,
- výťažky z lotérií ................................................................................ 887 eur.
Takmer všetky pohľadávky mesto vymáha v spolupráci s exekútorskými úradmi, čo však pre daňových
poplatníkov znamená 2-3 krát vyššiu sumu, nakoľko exekútorské poplatky a odmena exekútora tieto sumy
zvyšuje.
V uplynulom roku bola účtovaná ako pohľadávka za komunálny odpad suma 795 622 eur. Úhrady dosiahli
hodnotu 797 576 eur, teda viac o 1 954 eur (pokles doterajších pohľadávok). Napriek tomu v pohľadávkach je
evidovaná hodnota 158 987 eur. Najväčší dlžníci z právnych subjektov sú uvedení nižšie. Medzi nimi sú aj m.p.o.
Mestská poliklinika – organizácia zriadená mestom a MFK Dubnica nad Váhom, a.s., kde má mesto 34 % podiel.
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MFK je v súčasnej dobe v konkurze – pohľadávka je prihlásená. V poliklinike sú vykonávané opatrenia, ktoré by
mali viesť k zlepšeniu jej hospodárenia a k zvýšeniu jej finančnej disciplíny - nielen voči mestu.
Subjekt
MFK Dubnica nad Váhom, a.s., Športovcov 2, 01841 Dubnica nad Váhom
Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o., Dubnica nad Váhom
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze, Továrenská 56, 01841 Dubnica nV
EDILANHRV Steel, s. r. o., Lieskovec 7, 01841 Dubnica nad Váhom
MHM – SERVIS, s.r.o., Trenčín

IČO
36305626
17336244
46647414
47325208
36671401

Nedoplatok
6 131,82
3 701,84
2 742,74
2 058,53
1 661,77

Dlžná suma týchto piatich subjektov je 16 297 eur. Ostatných 61 právnych subjektov má záväzky voči mestu
z titulu platieb za komunálny odpad v hodnote 12 749 eur. V súlade s § 23b, zákona č. 511/1992 Zb. ich mesto
zverejniť nemôže, pretože ich dlh v tejto oblasti zatiaľ neprekročil zákonom stanovenú výšku 1 650 eur.
Okrem právnických osôb mesto eviduje celý zoznam osôb fyzických, ktoré rovnako svoje záväzky dlhodobo
neplatia. Keďže odpad je priebežne likvidovaný, títo občania necítia potrebu uhradiť svoje záväzky a spoliehajú
sa na to, že mesto nenechá odpad nevyvezený, čím by boli „potrestaní“ aj tí občania, ktorí za túto službu mestu
platia. Od neplatičov je to neseriózne, pretože odpad produkujú aj oni. Ich počet dosiahol číslo 1 065. Fyzické
osoby dlhujú mestu na poplatku za komunálny odpad ku dňu 31. 12. 2015 celkovú sumu 136 623 eur.
Voči neplatičom mesto uplatňuje exekučný postup, čím však pre nich dlžná suma narastá o exekučné trovy, čo
spravidla je 2-3x vyššia hodnota ako je hodnota samotnej pohľadávky mesta. Napriek tomuto faktu si daňoví
poplatníci neplnia svoju povinnosť včas, resp. vôbec.
Pohľadávky za výkon správy bytov DUMATom boli predpísané vo výške 15 884 eur, úhrady dosiahli 15 917 eur
a tak konečný stav poklesol medziročne o 33 eur. Koncoročný stav je vyčíslený sumou 3 364 eur .
Pokuty udelené príslušníkmi MsP mesto eviduje podľa piatich časových rozpätí, ich hodnota dosiahla až 16 811
eur, vymáhanie je zdĺhavé a neprináša očakávaný efekt. V uvedenej sume sú napríklad pohľadávky z rokov 2006
až 2009 v hodnote 5 806 eur, z rokov 2010 a 2011 v hodnote 4 448 eur, roky 2012 a 2013 za 3 787 eur, rok 2014
v sume 1 379 eur a za sledovaný rok zostalo z predpísaných 12 107 eur neuhradených 1 391 eur. Viacerí dlžníci
sú nemajetní a stáva sa, že exekučné trovy hradí exekútorovi oprávnený, teda mesto zo svojho rozpočtu.
Pohľadávky z odberateľských faktúr poklesli v medziročnom porovnaní o 6 669 eur a v konečnom stave v sume
10 635 eur sú nezaplatené faktúry za:
- druhotné suroviny od TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Dubnica nad Váhom za 8 739 eur, splatné 25. 12.
2015,
- druhotné suroviny od ENVI-PAK, a.s. Bratislava za 1 136 eur, splatné 22. 12. 2015,
- pripojenie na PCO za II. polrok 2015 od INTERMONEX, spol. s r.o., Dubnica nad Váhom za 358 eur,
splatné 21. 12. 2015,
- za pokosenie pozemku KN – C parc. Č. 1799/387 MUDr. Miroslav Bovan za 43 eur, splatná 16. 9. 2014
(pri inventarizácii zásielka vrátená – adresát neznámy).
U kapitálových pohľadávok nedošlo k zmenám a zostali na úrovni 28 390 eur (kanalizačné prípojky a zhodnotené
pozemky). Pri inventarizácii pošta prevzatá, avšak INVESTIL, s.r.o., nereagoval a dve fyzické osoby spochybnili
oprávnenosť pohľadávky.
O takmer 53 % klesli pohľadávky za prenájom budov, priestorov a pozemkov a ku koncu roku svoje záväzky
neuhradili nájomcovia pozemkov v sume 4 338 eur (16 nájomníkov) a nájomcovia budov a priestorov za 139 eur.
Pri pozemkoch sa pohľadávky pri zohľadnení preplatkov datujú z roku 2009 v sume 97 eur, z roku 2010 v sume
132 eur, z roku 2011 v sume 644 eur, z roku 2012 v sume 464 eur, z roku 2013 v sume 341 eur, z roku 2014
v sume 1 326 eur a z roku 2015 v sume 1 456 eur.
Nájomné z budov a priestorov nemajú uhradené tri subjekty a suma sa týka minulých rokov 2009, 2010, 2013
a 2014). V roku 2015 pohľadávky mesta v tejto skupine sa nezvýšili.
Za odpredaj bytov spravovaných DUMATom pohľadávky ku koncu roku poklesli na hodnotu 467 eur, ktoré sa
rovnajú podlžnosti, ktorá je splatná v máji 2017. (p. Aleny Čuboňová)
Poplatky za opatrovateľskú službu mierne stúpli, a to o 93 eur. Celkom bolo predpísaných 29 953 eur, uhradených
29 860 eur. Suma sa skladá najmä z pohľadávok z roku 2016 (v podstate za mesiac december, kde sú predpísané
úhrady v januári nasledujúceho roku) v hodnote 1 697 eur, z roku 2012 v sume 14,40 eur, z roku 2011 v sume
52,29 eur pri súčasnom premietnutí preplatkov v sume 116,99 eur.
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú z minulých rokov (2007 – 2011) v sume 128 eur a vzhľadom na počet
dlžníkov (štyria) a ich individuálne podlžnosti nie je pre exekútora rentabilné ich exekučné vymáhanie.
Pohľadávky sú ponechané v exekučnom vymáhaní.
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Mierne poklesli pokuty za znečisťovanie životného prostredia a dosiahli hodnotu 4 033 eur. Tieto pokuty z rokov
2006 – 2011 sú v exekučnom vymáhaní.
Pohľadávky z výťažkov z lotérií sa týkajú pohľadávok z decembra 2015, ktoré sú splatné v januári roku
nasledujúceho. Na území mesta prevádzkuje lotérie 11 spoločností a celkový príjem do rozpočtu mesta dosiahol
z tohto zdroja takmer 82 tisíc eur.
Nárast pohľadávok z daňových príjmov rovnako ako v minulom období bol zaznamenaný aj v období sledovanom.
Opäť tieto pohľadávky narástli, a to o 46 786 eur a dosiahli hodnotu 766 665 eur. Hodnota vystavených predpisov
bola 2 124 442 eur, úhrady dosiahli 2 077 656 eur. Najvyšší podiel na daňových príjmoch tvoria dane
z nehnuteľností a rovnako je to aj u pohľadávok. Z koncoročných údajov je to takmer 98 %-tný podiel. Daňové
pohľadávky sú evidované vo výške 751 096 eur, z toho:
- pohľadávky na dani z pozemkov sú 19 062 eur (medziročný nárast o 813 eur),
- pohľadávky na dani zo stavieb sú 720 156 eur (medziročný nárast o 47 438 eur),
- pohľadávky na dani za byty sú 11 878 eur (medziročný pokles o 2 087 eur).
Podľa údajov z výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2015 mesto eviduje 9 437 daňovníkov, čo je v porovnaní
s rokom predchádzajúcim o 85 daňovníkov viac. Od dane z pozemkov je oslobodených 7 daňovníkov, od dane zo
stavieb 49 daňovníkov, od dane z bytov nie je oslobodený žiadny obyvateľ Dubnice nad Váhom z celkového počtu
24 379 obyvateľov.
Za rok 2015 podľa daňových priznaní podliehalo dani z pozemkov celkom 39 694 134 m² (o 77 801 m² menej ako
v roku predchádzajúcom) s hodnotou vyrubenej dane 172 086 eur. Od dane je oslobodených celkom 840 620 m²,
z čoho 85 % sú lesné pozemky.
Počet zdaňovaných stavieb v porovnaní s rokom predchádzajúcim stúpol o 121 a dosiahol 4 886 stavieb. Od dane
je oslobodených 64 stavieb. Zdaňované stavby majú priznanú rozlohu 1 042 069 m² a vzťahuje sa k nim vyrubená
daň v hodnote 1 709 298 eur.
Daňové priznania na daň z bytov v počte 6 600 bytov s rozlohou 432 622 m² podalo 6 263 daňovníkov,
k nebytovým priestorom v počte 124 s rozlohou 8 406 m² sa prihlásilo 116 daňovníkov. Vyrubená daň na tento
druh daní bola v roku 2015 v sume 92 262 eur.
Ako je uvedené vyššie, daňové pohľadávky sú evidované v úhrnnej výške 751 096 eur. Podľa roku vzniku
pohľadávky ich výška je nasledovná:
- rok 2005 v sume 2 994 eur,
- rok 2006 v sume 1 682 eur,
- rok 2007 v sume 1 015 eur,
- rok 2008 v sume 2 022 eur,
- rok 2009 v sume 4 605 eur,
- rok 2010 v sume 68 034 eur,
- rok 2011 v sume 33 507 eur,
- rok 2012 v sume 40 772 eur,
- rok 2013 v sume 232 116 eur,
- rok 2014 v sume 197 944 eur,
- rok 2015 v sume 166 403 eur.
Celkom mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností sumu 754 124 eur. Z nej právnické osoby dlhujú
704 652 eur a fyzické osoby 49 472 eur. K nedoplatkom celkom sú evidované aj preplatky v sume 3 028 eur, čiže
po ich zohľadnení má mesto v evidencii uvedené pohľadávky v sume 751 096 eur.
Podľa vystavených rozhodnutí boli pohľadávky na daň za psa v hodnote 30 613 eur, uhradených bolo 28 959 eur
a tak v konečnom stave ku koncu roku tieto pohľadávky vzrástli o 1 627 eur. Celkom mesto eviduje pohľadávky
v tejto skupine za 11 079 eur a to z rokov 2006 až 2015. Medzi 171 dlžníkmi sú občania, ktorí tieto dane neplatia
aj viac rokov a dosiahli už hodnotu nad 165 eur, takže je možné ich zverejniť menovite.
V priebehu roku 2015 boli vystavené rozhodnutia na daň za ubytovanie v celkovej výške 39 665 eur, zaevidované
úhrady boli 42 166 eur, takže stav pohľadávok sa medziročne znížil o 2 501 eur a je vykázaný v sume 3 020 eur.
Podľa inventarizácie je to podlžnosť spoločnosti NOVELCAR, a.s., Nová Dubnica a týka sa rozhodnutia č.
7500006115, ktorým bola stanovená daň za ubytovanie za mesiac november 2015 splatná v januári 2016.
Poslednou položkou v skupine daňových pohľadávok je daň za užívanie verejného priestranstva. Celkom boli
v priebehu roku vystavené rozhodnutia na sumu 5 780 eur, uhradené bolo 4 310 eur a v evidencii pohľadávok
zostala suma 1 470 eur. Je to podlžnosť spoločnosti Innovia, s.r.o., Trnava v sume 1 269 eur na základe
rozhodnutia č.3120039315 a dlžoba René Štolca Taxi Reno, Dubnica nad Váhom v sume 201 eur podľa
rozhodnutia č.3120035015.
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V kategórii iné pohľadávky suma medziročne poklesla o 4 798 eur, keď sociálna poisťovňa na začiatku roka
uhradila svoj záväzok voči mestu v sume 3 891 eur a boli ukončené splátky za byt v sume 907 eur (zmluva č.
768/2006).
Bez pohybu zostali pohľadávky za výkon správy DUMATu v sume 90 318 eur, ktoré sa datujú od roku 2006.
Mestská príspevková organizácia robí analýzy vzniku týchto záväzkov voči mestu, avšak bez viditeľného prínosu.
Finančné účty so stavom 7 328 422 eur zodpovedajú súčtu finančných prostriedkov na účtoch mesta. V porovnaní
s koncoročným stavom k 31. 12. 2014 je to nárast o 1 896 552 eur, čo v podstate korešponduje s vyčísleným
prebytkom hospodárenia mesta za rok 2015. Na účtoch mesta sú aj finančné prostriedky, ktoré mesto vracia
v nasledujúcom roku, či už svojim organizáciám (školy – nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených
kompetencií, projekty), iným subjektov – účelovo určené a nevyčerpané prostriedky, poskytovateľom –
nezúčtované poskytnuté prostriedky, úroky z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, atď.
Poslednou položkou na strane aktív je časové rozlíšenie, ktoré obsahuje náklady budúcich období v celkovej
sume 12 159 eur (poistenia, predplatné, členské,) a príjmy budúcich období 42 152 eur, čiže spolu je jeho
hodnota v aktívach 54 311 eur. K príjmom budúcich období sú zaradené najmä príjmy za skládkovanie odpadu
v IV. štvrťroku 2015 v sume 25 876 eur a odberateľské faktúry v sume 12 865 eur. V hodnote 2 583 eur sú tu
podchytené dane za ubytovanie za posledný mesiac sledovaného roku ako aj ďalšie drobné príjmy so splatnosťou
v roku nasledujúcom.
PASÍVA
PASÍVA
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
výsledok hospodárenia
Záväzky
rezervy
zúčtovacie vzťahy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové úvery
Časové rozlíšenie

minulé obdobie (r.
2014)
48 035 004
35 679 422
35 679 422
1 841 088
35 230
93 011
14 688
269 917
1 428 242
10 514 494

bežné obdobie (r.
2015)
51 248 077
37 270 838
37 270 838
3 833 247
31 670
69 215
3 490
618 050
3 110 822
10 143 992

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.
Vlastné imanie sa v podmienkach mesta rovná výsledku hospodárenia, ktorý je súčtom hospodárenia minulých
rokov (účet 428) a výsledku hospodárenia za sledované účtovné obdobie zisteného porovnaním výnosov
a nákladov v akruálnom účtovníctve. Výsledkom tohto hospodárenia bol za uplynulý rok „zisk“ vo výške 1 360
284 eur, čo je takmer o 306 tisíc viac ako v roku predchádzajúcom.
Záväzky v porovnaní s rokom predchádzajúcim stúpli o 1 992 160 eur a sú evidované v úhrnnej hodnote 3 833
248 eur, zahŕňajú päť skupín.
Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 31 670 eur a sú
vyjadrením rezervy na audit 6 650 eur, životné jubileá 1 920 eur, odchod do dôchodku 17 100 eur a prebiehajúce
súdne spory 6 000 eur. Rezervy na mzdy a odvody, ani na nevyčerpané dovolenky sa podľa novej metodiky od
roku 2014 už netvoria.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce je náplňou pre zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy s hodnotou 69 216
eur. Oproti minulému obdobiu je to pokles o 23 795 eur. Na koncoročnej hodnote záväzkov v tejto skupine má 50
%-tný podiel záväzok v sume 34 804 eur, čo je záväzok za ZPS DUBINA. Ďalej normatívne prenesené
kompetencie na školy v sume 33 901 eur, rodinné prídavky a hmotná núdza 503 eur a výnosy z úrokov 82 eur.
Tieto finančné prostriedky je potrebné vrátiť poskytovateľovi alebo zapojiť do rozpočtu v roku 2016 (školstvo).
Dlhodobé záväzky so sumou 3 490 eur (medziročne pokles o 11 197 eur) zodpovedajú stavu sociálneho fondu ku
koncu roka v sume 3 075 eur a záväzkom z nájmu v sume 415 eur (Škoda Superb).
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Krátkodobé záväzky sú súčtom siedmich skupín a ich hodnota oproti minulému roku stúpla o 348 133 eur
a dosiahla hodnotu 618 050 eur. V nej sú záväzky voči dodávateľom v hodnote 474 017 eur, ktoré sú splatné v roku
2016. Sú rozdelené na kapitálové a bežné.
V kapitálových v sume 346 444 eur sú záväzky splatné v roku 2016, a to najmä:
- TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 241 215 eur,
- SESTAV, s.r.o., Ilava v sume 71 825 eur,
- MLA, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 13 960 eur,
- EMPEMONT Slovakia, s.r.o., Bratislava v sume 4 001 eur,
- AREA PLUS, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 3 083 eur.
Pre nekvalitne odvedenú prácu mesto pozastavilo úhradu faktúr splatných v roku 2014, resp. v roku 2015 dvom
dodávateľom, a to LP priemyselné podlahy, s.r.o., a DGB Consult, s.r.o.
K významným dodávateľom, ktorých pohľadávky sú tu účtované ako „bežné“ v celkovej výške 127 573 eur
patria najmä:
1. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 100 328 eur,
2. Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina v sume 3 486 eur
3. Privatex – Pyro, s. r. o., Dubnica nad Váhom v sume 3 300 eur,
4. green project, s.r.o., Trenčín v sume 3 096 eur,
5. PETMART, s.r.o., Nová Dubnica v sume 2 368 eur,
6. Peter Horanský, Nová Dubnica v sume 2 060 eur,
7. GETOS, s.r.o. Trenčín v sume 2 032 eur,
8. MEDIA centrum, spol. s r.o., Považská Bystrica v sume 1 750 eur,
9. Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica v sume 1 648 eur,
10. D&D International Slovakia, s.r.o., Bratislava v sume 1 140 eur,
11. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica v sume 1 053 eur.
Splatnosť týchto záväzkov bola stanovená na rok 2016.
Ako záväzky sú účtované aj rezervy, ktoré k 31. 12. sledovaného roku boli vo výške 31 670 eur na:
- audit v sume 6 650 eur,
- životné jubileá v sume 1 920 eur,
- odchod do dôchodku v sume 17 100 eur,
- prebiehajúce súdne spory v sume 6 000 eur.
V ostatných záväzkoch účtovaných 818 eur je záväzok za ozvučenie silvestrovského večera, moderovanie
programu Silvester 2015, za moderovanie obradov a prevádzkovanie zvonice v Prejte.
Skupinu iných záväzkov v sume 19 869 eur tvoria zrážky zo mzdy 553 eur, zádržné voči firme FURMET GROUP
podľa zmluvy č. 192/2015 v sume 5 800 eur, 13 800 eur zábezpeky, ktorú mesto v roku 2016 vráti účastníkom
výberového konania.
Významným záväzkom je záväzok voči zamestnancom vo výške 65 962 eur – mzdové náklady za december
sledovaného roku.
Záväzky v sume 47 703 eur zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sa viažu k mzdovým
nákladom.
V súvislosti s mzdami, zúčtovaním odvodových povinností k nim vzniká aj ďalší záväzok, a to v skupine ostatné
priame dane. Tu je evidovaných 9 681 eur, ktorú súvisia s objemom mzdových nákladov za december 2015.
Viac ako 81 % záväzkov tvoria bankové úvery so sumou 3 110 822 eur. Oproti predchádzajúcemu roku tieto
záväzky vzrástli o 1 682 580 eur, čo je výsledkom pohybov medzi splátkami úverov a novo poskytnutými úvermi.
Hodnota poskytnutých úverov včítane reštrukturalizovaného bola 3 217 421 eur, splátky včítane splateného
reštrukturalizáciou dosiahli 1 534 842 eur.
V časovom rozlíšení sú podchytené výdavky budúcich období v sume 49 eur a výnosy budúcich období v sume
10 143 943 eur, teda celkom je časové rozlíšenie v pasívach mesta vyjadrené hodnotou 10 143 992 eur. Výnosmi
je hodnota majetku obstaraného z cudzích zdrojov, ktorá sa medziročne znižuje o odpisy tohto majetku, ďalej
príjem za rybárske lístky a nájomné za hrobové miesta uhradené na nasledujúce roky.

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Bilancia záväzkov
Záväzky ako súčasť pasív sú uvedené aj komentované v predchádzajúcej kapitole v časti pasív.
Bankové úvery
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K 1.1.2015 bol zostatok úveru poskytnutého mestu v roku 2004 53 804,38 eur. Keďže mesačné splátky boli
v zmluve o úvere č. 27002/2004 stanovené na 18 422,63 eur, tento úver bol v marci 2015 splatený v plnej výške.
Týmto aktom stratilo opodstatnenie aj zabezpečenie úveru založením majetku. Dexia banka Slovensko, a.s., zaslala
mestu vyrozumenie o splatení úveru a súčasne súhlas so zánikom záložného práva a zrušením kvitancie. Na
základe uvedeného súhlasu si mesto zabezpečí vyčiarknutie záložného práva banky na nehnuteľnosti, ktorými
poskytlo banke záruku na uvedený úver.
V decembri roku 2007 bola medzi Mestom Dubnica nad Váhom a Dexia bankou Slovensko, a. s. uzavretá Zmluva
o termínovanom úvere č. 27/013/07 na čiastku 42 600 000,- Sk, teda 1 414 061 €. Rozhodnutie o prijatí úveru
bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 81/2007 zo dňa 14. 11. 2007. Prostriedky získané úverom
boli použité na zefektívnenie energetického hospodárstva v objektoch patriacich mestu a na výstavbu,
rekonštrukciu a modernizáciu technickej infraštruktúry mesta. Splácanie úveru je rovnomerné, s prvou splátkou
25. 7. 2008 v sume 245 000,- Sk, t. j. 8 132,51 eur mesačne. Amortizácia úveru bola dohodnutá dňom 16. 12.
2022, čiže splátky boli rozložené na 15 rokov.
Zabezpečenie úveru – nakoľko bol úver poskytnutý v spolupráci s EIB - nebolo požadované.
Stav úveru k 1. 1. 2015 bol 779 725,16 eur.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17. 3. 2010 prijalo uznesenie č. 18/2010, ktorým schválilo kúpu
nehnuteľností nachádzajúcich sa v mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom, vedených na liste
vlastníctva č. LV 4209 od MFK, a.s., Športovcov 655, Dubnica nad Váhom v nasledovnom členení:
a) rozostavaná stavba – tribúna, na pozemku parcelné číslo KN-C 1257/8,
b) pozemok parcelné číslo KN-C 1257/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1341 m2,
c) futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom na pozemku parcelné číslo KN-C 1256/2,
d) pozemok parcelné číslo KN-C 1256/2, ostatné plochy o výmere 6551 m2,
e) oplotenie futbalového ihriska na pozemku KN-C 1256/2,
f) vonkajšie úpravy – osvetlenie futbalového ihriska na pozemku KN-C 1256/2.
Ďalším uznesením č. 38/2010 zo dňa 19. 4. 2010 mestské zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru na kúpu vyššie
uvedených nehnuteľností vo výške 1 050 000,- eur spolu s nasledujúcimi podmienkami:
a) zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou mesta a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke,
b) dobu úveru 10 rokov s trojmesačným EURIBOROM + marža 1,15 % p. a.,
c) splátka úveru mesačne so 6 mesačným odkladom splátok,
d) splácanie úrokov mesačne.
Na základe uvedených uznesení bola dňa 10. mája 2010 podpísaná Zmluva o termínovanom úvere č.
508/2010/UZ so VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava súčasne s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
č. 847/2010/D. Úver bol mestu obratom poskytnutý a mesto uhradilo kúpnu cenu vyššie uvedených
nehnuteľností predávajúcemu. Mesačné splátky sú vo výške 9 292,- eur.
Stav úveru k 1. 1. 2015 bol 594 712,32 eur.
Aj v priebehu roku 2015 bol vývoj celosvetovej ekonomiky priaznivý, čo sa odrazilo aj v bankovom sektore.
Podmienky poskytovania úverov sa zmierňovali a klesali aj úrokové sadzby. Preto vedenie mesta zvážilo platné
podmienky z úverových zmlúv, prehodnotilo situáciu a oslovilo obe banky (Prima banka Slovensko, VÚB) so
žiadosťou o prehodnotenie úverových podmienok.
Keďže Prima banka Slovensko, a.s., sa po zmene vlastníka viac zameriava na fyzické osoby a od samosprávy sa
odkláňa, na základe našej žiadosti o predčasné splatenie úveru dala k tomuto súhlas a zmluvné podmienky
neprehodnotila.
VÚB, a.s., naopak. Pristúpila na rokovania o zmene podmienok a ponúkla aj reštrukturalizáciu úveru, ktorý malo
mesto u Prima banky.
Preto bol do MsZ predložený súhrnný materiál o uvedenej problematike k prerokovaniu a navrhnuté prijatie
uznesenia, ktorým by mesto reštrukturalizovalo uvedené úvery za podmienok, ktoré poskytla VUB. Poslanci MsZ
schválili uznesenie č. 213/2015, na základe ktorého boli oba úvery splatené predčasne zo zdrojov z novo
poskytnutého úveru. Úverová zmluva č. 930/2015/UZ bola podpísaná 27. 8. 2015 na sumu 1 263 607,68 eur,
s fixnou úrokovou sadzbou 0,93 % p.a. počas celej doby splácania a od 1. 9. 2015 sú jeho mesačné splátky na
úrovni 17 555 eur (súčet splátok dvoch pôvodných úverov 17 424,51 eur). Úver je splatný 20. 8. 2021 poslednou
splátkou 17 202,68 eur.
Stav tohto úveru k 31. 12. 2015 je 1 193 418,51 eur.
Na MsZ, ktoré sa konalo 14. 8. 2014 bolo schválené uznesenie č. 268/2014, ktorým poslanci prijali rozhodnutie
o financovaní rekonštrukcie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z cudzích zdrojov vo výške
600 000 eur. Tieto zdroje mesto získalo podpísaním úverovej zmluvy č. 22/AU/15 dňa 2.2.2015 s možnosťou
refundácie už vynaložených výdavkov. Finančné prostriedky boli v súlade s uznesením MsZ poskytované
prostredníctvom štyroch podúverov podľa jednotlivých objektov materských škôl. Pre každý podúver bol
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stanovený zvlášť splátkový kalendár a je samostatne úročený, splácaný i evidovaný v účtovníctve mesta. Úver bol
v roku 2015 vyčerpaný na 98,94 %, splatný je 31. 12. 2024 a jeho stav k 31. 12. 2015 bol 557 210,39 eur.
Keďže potreba finančných prostriedkov na rekonštrukcie materských škôl bola podstatne vyššia ako výška
schválená predchádzajúcim zložením MsZ, na rokovanie poslancov dňa 24. 9. 2015 bol predložený materiál,
ktorého cieľom bolo získanie ďalších prostriedkov na uvedený účel. Uznesením č. 221/2015 novozvolení poslanci
schválili prijatie ďalšieho dlhodobého investičného úveru vo výške 750 000 eur. Na základe tohto uznesenia bola
podpísaná úverová zmluva č. 483/AU/15, opätovne rozdelená na podúvery, so splatnosťou 31. 12. 2020. Prvé
splátky sú v zmluve dohodnuté od januára 2016 vo výške 12 502 eur mesačne, posledná splátka 31. 12. 2020 vo
výške 12 382 eur.
Stav tohto úveru k 31. 12. 2015 bol 610 163,77 eur.
Objem prvého z týchto úverov a 63 % druhého je viazané na úverovú linku, na ktorú má Slovenská sporiteľňa,
a.s., Bratislava uzavretú zmluvu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) . Banka sa tak podieľa na
poskytovaní finančného rámca na podporu udržateľnej energetickej efektívnosti v multicipálnom sektore.
Podpísaním zmlúv so SLSP mesto, teda dlžník, potvrdil záujem získať nenávratný príspevok vo výške 15 %
prostriedkov čerpaných v súlade s podmienkami projektu. Pri potvrdení splnenia podmienok EBRD môže mesto
získať nenávratný príspevok vo výške 160 870 eur.
Nedočerpanie úveru podľa zmluvy č. 22/AU/15 o 6 389,61 eur bolo riešené dodatkom k tejto zmluve, ktorým
bolo umožnené jeho vyčerpanie do konca januára 2016. Lehota na čerpanie druhého úveru podľa zmluvy č.
483/AU/15 bola stanovená do 31. 1. 2016. Zostatok úveru z roku 2015 vo výške 139 836,23 eur bol dočerpaný
v roku 2016. O hodnotu 146 226 eur bol prvou zmenou rozpočtu mesta na rok 2016 tento upravený tak
v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.
Viacročné úsilie o zabezpečenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu, výstavbu a úpravu miestnych
komunikácií, chodníkov a parkovísk bolo úspešne ukončené prijatím uznesenia MsZ č. 153/2015 zo dňa 23. 4.
2015, ktorým sa schválili podmienky úveru na tento účel. Úverová zmluva č. 469/2015/UZ bola uzatvorená so
VÚB, a.s., Bratislava a podpísaná bola 5. mája 2015. Objem poskytnutého úveru bol dohodnutý na 1 500 000 eur,
termín čerpania do 20. 4. 2016 s možnosťou prolongovania, s úrokovou sadzbou 12 mesačný EURIBOR + 0,7000
% p.a., s mesačnými splátkami počnúc januárom 2016 vo výške 13 393 eur, splatnosť úveru je stanovená na 20.
4. 2025.
V roku 2015 bolo vyčerpaných na uvedený účel 750 011,27 eur. Manipulačný poplatok 17,92 eur úver navýšil
a stav úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií k 31. 12. 2015 je 750 029,19 eur.
Pre použitie návratných zdrojov financovania sa prihliada na § 17, ods. 6, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp. V ňom sú stanovené hranice, ktoré mesto, či obec nesmie
prekročiť, ak sa rozhodne svoje potreby financovať s pomocou cudzích zdrojov. Tieto hranice sú definované ako:
a) celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Keďže mesto k 31. 12. 2015, resp. k 1. 1. 2016 nie je zaťažené úvermi, ktoré sa podľa § 17 ods. 8) citovaného
zákona vylučujú z týchto výpočtov, dá sa jeden i druhý ukazovateľ pre rok 2015 jednoducho vypočítať. Pri použití
skutočných bežných príjmov za rok 2015 sú tieto údaje podľa rozpočtu na rok 2016 nasledovné:
a) celková suma dlhu je 22,11 %,
b) suma ročných splátok je 4,43 %.

FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám
– podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej
usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Právnické osoby zriadené mestom
Mesto v minulosti zriadilo nasledujúce právnické osoby:
1. ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom, IČO 35678127, rozpočtová organizácia,
2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom, IČO 31202284, rozpočtová organizácia,
3. ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom, IČO 35678119, rozpočtová organizácia,
4. Materská škola Centrum II, Dubnica nad Váhom, IČO 37920332, rozpočtová organizácia,
5. Centrum voľného času, Dubnica nad Váhom, IČO 36128601, rozpočtová organizácia,
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6.
7.

Základná umelecká škola, Dubnica nad Váhom, IČO 36124699, rozpočtová organizácia,
Zariadenie pre seniorov DUBINA, rozpočtová organizácia, Dubnica nad Váhom, IČO 00632333,
rozpočtová organizácia,
8. Mestská poliklinika Dubnica nad Váhom, m.p.o., príspevková organizácia, IČO 17336244
9. DUMAT – mestská príspevková organizácia, príspevková organizácia, Dubnica nad Váhom, IČO
36293962
10. Dubnické múzeum, rozpočtová organizácia, Dubnica nad Váhom, IČO 37922335

Organizácia

BEŽNÉ PRÍJMY
rozpočet

BEŽNÉ VÝDAVKY

plnenie

rozdiel

rozpočet

plnenie

VÝSLEDOK
rozdiel

rozpočet

plnenie

rozdiel

ZŠ s MŠ Centrum I, Dca

55 030

60 557

5 527

1 330 356

1 304 275

-26 081

-1 275 326

-1 243 718

31 608

ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca

33 000

43 937

10 937

959 189

951 580

-7 609

-926 189

-907 643

18 546

ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca

42 800

44 265

1 465

1 347 937

1 347 728

-209

-1 305 137

-1 303 463

1 674

MŠ Centrum II, Dca

23 000

28 130

5 130

515 556

516 444

888

-492 556

-488 314

4 242

CVČ, Dca

18 000

21 936

3 936

207 480

207 480

0

-189 480

-185 544

3 936

ZUŠ, Dca

19 000

17 854

-1 146

306 998

306 998

0

-287 998

-289 144

-1 146

ŠKOLY
ZPS DUBINA, Dca
Dubnické múzeum
SPOLU

190 830

216 679

25 849

4 667 516

4 634 505

-33 011

-4 476 686

-4 417 826

58 860

1 063 710

1 064 778

1 068

2 017 877

1 981 077

-36 800

-954 167

-916 299

37 868

5 300

9 812

4 512

101 837

88 166

-13 671

-96 537

-78 354

18 183

1 259 840

1 291 269

31 429

6 787 230

6 703 748

-83 482

-5 527 390

-5 412 479

114 911

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
rozpočet

plnenie

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
rozdiel

rozpočet

plnenie

VÝSLEDOK

rozdiel

rozpočet

plnenie

rozdiel

MŠ Centrum II, Dca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca

0

0

0

4 811

4 811

0

-4 811

-4 811

0

ŠKOLY

0

0

0

4 811

4 811

0

-4 811

-4 811

0

ZPS DUBINA, Dca

0

0

0

19 540

19 539

-1

-19 540

-19 539

1

SPOLU

0

0

0

24 351

24 350

-1

-24 351

-24 350

1

1 259 840

1 291 269

31 429

6 811 581

6 728 098

-83 483

-5 551 741

-5 436 829

114 912

SPOLU BEŽNÉ + KAPIT.

Uvedené organizácie sú napojené na rozpočet mesta. Svoju činnosť financujú z príspevkov mesta, ktoré sú
rozpočtované v aktuálnom rozpočte mesta, z prostriedkov štátneho rozpočtu a tretím zdrojom je ich vlastný
príjem a ich prípadné zapojenie sa do rôznych projektov. Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých
z rozpočtu mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné prostriedky nepoužité v roku 2015 boli
vrátené na účet zriaďovateľa, teda mesta.
V kapitole II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV je toto plnenie rozdelené na výdavky mesta ako subjektu a výdavky
jeho rozpočtových organizácií. Komentár k výdavkom bol zameraný na výdavky samotného mesta. Vyššie je
uvedená tabuľka, v ktorej sú uvedené údaje tak o príjmoch, ako aj výdavkoch jednotlivých rozpočtových
organizácií zriadených mestom. Údaje sú uvedené v rozpočtovanej, ako aj v skutočne dosiahnutej výške. Pre
ilustráciu sú uvedené aj hodnoty „výsledku“ u každej z organizácií. Je to rozdiel medzi ich vlastnými príjmami a ich
výdavkami za uplynulý rok. Výsledok je teda hodnota finančných prostriedkov – v rozpočte i v skutočnosti –
ktorými sú organizácie dotované zo zdrojov mesta. Pôvodom týchto zdrojov sú jednak transfery zo štátneho
rozpočtu (prenesené kompetencie), príjem z prerozdelenia daní z príjmov fyzických osôb, vlastné daňové príjmy
mesta.
Ako vlastné príjmy sú u organizácií uvedené príjmy, ktoré získavajú z poplatkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, či školských
kluboch, z nájomného a v prípade múzea zo vstupného, z predaja upomienkových predmetov a dobropisu za
spotrebu energií. Veľkou časťou sa na vlastných príjmoch podieľajú aj príjmy z projektov – predovšetkým ZŠ s MŠ
C I, ktorá sa aktívne zapája do projektov, ktoré sú pre ňu významným prínosom. Najvyššie vlastné príjmy sú
v Zariadení pre seniorov DUBINA, a sú to príjmy za služby poskytované klientom zariadenia (ubytovanie a strava).
Bežné príjmy týchto organizácií bol rozpočtované vo výške 1 259 840 eur, v skutočnosti pri plnení 102,49 %
dosiahli hodnotu 1 291 269 eur. Na prekročení 31 429 eur sa takmer 35 %-tami podieľa ZŠ s MŠ Pavla Demitru,
nasleduje ZŠ s MŠ C I s takmer 18 %-tným podielom, treťou je MŠ C II so 16 %.
Očakávané príjmy neboli naplnené na ZUŠ, keď mnohé z detí boli prehlásené do súkromnej ZUŠ, o vzniku ktorej
sa vedú polemiky aj v súvislosti s jej financovaním.
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V ďalšej časti tabuľky sú uvedené výdavky organizácií rozpočtované i dosiahnuté v skutočnosti. Ich porovnaním
môže byť ich úspora, resp. prekročenie. U organizácií zriadených mestom boli výdavky buď čerpané v súlade
s rozpočtom (CVČ a ZUŠ), alebo bola dosiahnutá pri ich čerpaní úspora.
Úspory vyčíslené u ZŠ s MŠ sú vlastne nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií a tieto je možné
čerpať do konca marca nasledujúceho roku a sú z prebytku hospodárenia mesta odpočítateľnou položkou. Ich
súčet je 43 900 eur. Kladný výsledok hospodárenia ZpS DUBINA v úhrnnej výške 37 868 eur je rovnako
odpočítateľnou položkou z prebytku hospodárenia a suma im bola v januári 2016 vrátená na účet. Sú to finančné
prostriedky pochádzajúce z ich vlastných príjmov v decembri 2015.
U organizácií zriadených mestom neboli rozpočtované kapitálové príjmy, iba kapitálové výdavky. Ich krytie bolo
zabezpečené z bežných príjmov mesta, prípadne organizácie. Kapitálové výdavky si vlastnými príjmami vykrylo
ZpS DUBINA a z bežných príjmov mesta boli vykryté výdavky na zemné práce pri stavbe dokončenie detského
ihriska pri ZŠ s MŠ Pod hájom.
V poslednej časti tabuľky je vyčíslený „výsledok“, čiže porovnanie príjmov a výdavkov organizácií uvedených
v tabuľke. Celkový rozpočtovaný výsledok bol schodok v hospodárení organizácií v sume 5 551 741 eur.
V skutočnosti vykázaný schodok ich hospodárenia bol 5 436 829 eur, čiže o 114 912 eur nižší.
Takmer 69 % bežných výdavkov rozpočtovaných pre uvedené organizácie tvorili výdavky na školstvo a voľný čas.
Na viac ako 50 % týchto výdavkov získava mesto zdroje z prenesených kompetencií od štátu, resp. MŠVVaŠ SR.
Tieto sú určené na základné vzdelávanie a vzdelávanie predškolákov. Ostatné výdavky sú financované
z prostriedkov mesta – originálne kompetencie. Zo súhrnnej správy o hospodárení škôl sú prevzaté nižšie
uvedené informácie o výslednom priemernom ročnom normatíve na jedného žiaka v roku 2015:
- priemer za mesto
1 439,33 €, nárast oproti minulému roku 69,79 €,
- ZŠ s MČ C I 32
1 385,07 €, nárast oproti minulému roku 94,35 €,
- ZŠ s MŠ P. Demitru C II 87
1 453,64 €, rozdiel oproti minulému roku-46,91 €,
- ZŠ s MŠ Pod hájom 967
1 492,99 €, nárast oproti minulému roku 100,37 €.
Vývoj normatívov za posledné tri roky je v nasledujúcej tabuľke:
normatív na žiaka

2013

mesto

1 286,72

2014
1 369,54

2015
1 439,33

ZŠ s MŠ C I

1 182,47

1 290,72

1 385,07

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

1 485,92

1 500,55

1 453,64

ZŠ s MŠ Pod hájom

1 292,25

1 392,62

1 492,99

Normatív na žiaka
ZŠ s MŠ Pod hájom

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

ZŠ s MŠ C I

mesto
0,00

200,00

400,00
Rady3

600,00
Rady2

800,00

1 000,00 1 200,00 1 400,00 1 600,00

Rady1

Na výšku normatívu dubnických základných škôl mali zásadným spôsobom vplyv najmä tieto faktory:
a) veková štruktúra pedagogických zamestnancov - vekovo mladší kolektív je na ZŠ s MŠ Centrum I 32,
b) naplnenosť tried – najvyššia na Centrum I 32, najnižšia na ZŠ s MŠ Pavla Demitru,
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c)

úväzky a počty zamestnancov, resp. počet žiakov na jedného pedagogického zamestnanca, kvalifikačná
štruktúra pedagogických zamestnancov (napríklad najviac druhých atestácií majú pedagogickí
zamestnanci na ZŠ s MŠ Pod hájom),
d) úspora v oblasti vykurovania, najmä na ZŠ s MŠ Centrum I 32, ktorú zriaďovateľ prerozdeľuje. Táto
úspora má však klesajúcu tendenciu.
Základné školy boli plne organizované s počtom žiakov 1 521 (január – august), resp. 1 535 (september –
december). Na základe EDUZBERU v septembri 2015 boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (prenesené
kompetencie) modifikované a za rok 2015 dosiahli hodnotu v normatívnych 2 195 950 eur, nenormatívnych
119 525 eur a nevyčerpané z roku 2014 v sume 18 735 eur. Celkové disponibilné zdroje pre základné školy teda
boli 2 334 210 eur. Zriaďovateľ v rámci svojej kompetencie upravil normatívne prostriedky pre jednotlivé školy
nasledovne:
- ZŠ s MŠ Centrum I 32 ............................... - 20 219 eur,
- ZŠ s MŠ Pavla Demitru ................................16 169 eur,
- ZŠ s MŠ Pod hájom 967 .................................4 050 eur.
Právnické osoby založené mestom
Ako právnické osoby založené mestom sú registrované nasledujúce spoločnosti:
1. TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Dubnica nad Váhom, IČO 36312941 – 100 %
2. Dubnica Invest, s. r. o., Dubnica nad Váhom, IČO 36338974 – 100 %
Spoločnosť TSM s.r.o., Dubnica nad Váhom v priebehu roku 2015 vykonávala na základe zmluvy s mestom pre
jeho potreby jednak zber a vývoz komunálneho odpadu, zber a separovanie odpadu vo forme druhotných surovín
(sklo, plasty, kov, ...), údržbu zelene, čistotu mesta a zimnú údržbu miestnych komunikácií. V roku 2015 boli touto
spoločnosťou realizované aj kapitálové aktivity mesta – rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Spoločnosť Dubnica Invest, s. r. o., Dubnica nad Váhom je spoločnosťou s nulovou aktivitou už viac rokov. Na
okresný súd bol podaný ešte v roku 2014 návrh na jej výmaz, avšak ani do konca sledovaného roku súd o tomto
návrhu nerozhodol.

5. Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Výstavba a územné plánovanie
Bežné príjmy

39 094,75 €

Administratívne poplatky
správne delikty (Palček PAL-KOV, Hlatký A.H.METAL, VVE, GM-STEEL, priestupky Gajdoš, Barka)
Predaj výrobkov, tovarov a služieb (SSE-D, a.s. za vecné bremeno)

34 366,08 €

Kapitálové príjmy
Z predaja pozemkov

MOTEL TROJA
Spoločenský dom – plus
Petersenová
Murko - BLAMUR
Blaško
Černý
ostatné drobné predaje pod byt. domami
Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - rekonštrukcia kaštieľa na
múzeum

Bežné výdavky

4 700,00 €
28,67 €
281 842,57 €
7 484,40 €
1 945,00 €
587,94 €
131,96 €
131,96 €
563,18 €
2 294,33 €
268 703,80 €

6 069,00 €

ochranné pracovné prostriedky
zameranie pozemkov E-KN pre C stav (ul. Nerudova)
zameranie stavieb garáži na pozemku parc. č. C-KN 1110/351
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250,00 €
990,00 €
150,00 €

GP pre rozšírenie cintorína
zameranie pozemkov E-KN pre C stav (ul. Mladých budovateľov)
zameranie pozemkov E-KN pre C stav (ul. Školská)
GP zamerania skutkového stavu na ul. ČSA
znalecké posudky na ocenenie pozemkov
poplatky spojené z prevodom pozemkov (SR – SPF)
odpočítané položky za znalecké posudky hradené kupujúcimi

937,00 €
797,00 €
987,00 €
1 707,00 €
560,00 €
71,00 €
380,00 €

Kapitálové výdavky
Nákup pozemkov a nehmotných aktív
pre zbernú komunikáciu B2 ul. Hasičská – ul. Obrancov mieru
pod jestvujúcu miestnu komunikáciu ul. Nádražná

20 657,21 €
17 250,65 €
3 406,56 €

Prípravná a projektová dokumentácia
parčík pri Plastike Panny Márie – revitalizácia
DÚR, DSP most cez potok Dubnička
PD rekonštrukcia podchodu I/61
PD Rekonštrukcia MŠ C II
geodetické zameranie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre
stavebné povolenie vrátane inžinierskej činnosti a realizačný projekt stavby „Parkoviská
pre byt.domy č.s. 424, 438, 440
GZ, DÚR, DSP, RP stavby „Parkoviská pre bytové domy č.s. 418, 420, 422“
GZ, DÚR, DSP, RP stavby „Parkovisko Nad kostolom“
GZ, DÚR, DSP, RP stavby „Rozšírenie parkoviska pri bytovom dome s.č. 84“
GZ, DÚR, DSP, RP stavby „Úprava komunikácie a parkovisko pri bytových domoch s.č.
74 a 79“
Architektonická štúdia „Prístavba materskej školy, Centrum I 32“
PD stavby „Rekonštrukcia a modernizácia mestskej polikliniky“
architektonická štúdia „Využitie priestorov v MsDK – vstupná hala a predsálie
doplnok k regulačnému plánu mests. pohrebiska
Štúdia a PD prestavba bábkovej sály na digitálne kino
štúdia dotvorenia severovýchodného obchvatu mesta
štúdia cyklistických trás mesta - prípravné práce

78 800,00 €
3 950,00 €
2 300,00 €
4 620,00 €
9 660,00 €
3 250,00 €
3 350,00 €
1 550,00 €
2 350,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
8 280,00 €
1 450,00 €
720,00 €
23 520,00 €
9 550, 00 €
650,00 €

V roku 2015 boli na území mesta zrealizované investičné akcie v celkovej hodnote 2 014 409 €.
Najväčší podiel tvorili rekonštrukcie materských škôl v objeme 1 110 774 €, v nasledovnom členení:
Rekonštrukcie materských škôl
Rekonštrukcia MŠ s. č. 72 - elok. pracovisko CI 29 p. 1
Rekonštrukcia MŠ s. č. 72 - elok. pracovisko CI 29 p. 2
Rekonštrukcia MŠ Pod hájom
Rekonštrukcia MŠ s. č. 85 C II.
Rekonštrukcia MŠ s. č. 72

1 110 774,19 €
178 968,96 €
344 101,93 €
216 071,43 €
125 412,60 €
246 219,27 €

Vecne aj finančne boli ukončené dve škôlky, MŠ s.č. 72 - elokované pracovisko CI 29 pavilón 1, 2 a MŠ Pod hájom.
Dokončenie prác na MŠ s.č. 85 CII a MŠ s.č.72 sa pre prieťahy vo verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa
posunulo do apríla tohto roku. Predpokladané náklady na ich dokončenie aj s naviac prácami v roku 2016 činia
294 793,46 €.
Rekonštrukcia materských škôl bola primárne zameraná na zvýšenie ich energetickej úspornosti, sekundárne na
zvýšenie kapacity (MŠ CII - elokované pracovisko Centrum I 29 ), cca 45 miest. Kontaktným zatepľovacím
systémom boli zateplené obvodové steny. Strešné plášte plochých striech boli dodatočne zateplené
polystyrénom hrúbky 15 cm. Nová fóliová krytina, dažďové vpuste a klampiarske práce z lakovaného plechu na
streche dlhodobo odstránili problémy so zatekaním do jednotlivých pavilónov. Boli osadené nové plastové okná,
balkónové dvere a hliníkové vchodové dvere. Nefunkčné a zdevastované otvorené terasy jednotlivých pavilónov
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po vybúraní značne poškodených povrchov sa uzatvorili stavebnými konštrukciami a pričlenením k interiéru tried
sa zvýšil plošný štandard na jedného žiaka. V neposlednom rade sa havarijný stav neprístupných rozvodov
vykurovania pod zemou nahradil novými rozvodmi po povrchu, vykurovacie telesá sa natreli alebo vymenili za
nové, opatrili termostatickými hlavicami a celá vykurovacia sústava v jednotlivých materských školách sa po
rekonštrukcii tepelne vyregulovala. Podľa stupňa poškodenosti a skutočného stavu sa individuálne
zrekonštruovali sociálne zariadenia žiakov, nášľapné vrstvy podláh v jednotlivých miestnostiach, čiastočne sa
zrealizovala výmena svietidiel za energeticky úspornejšie a jednotlivé vnútorné priestory sa po stavebných
prácach vymaľovali. Pavilón 1 MŠ CII – elokované pracovisko Centrum I vzhľadom na jeho dlhodobé využívanie
formou prenájmu podnikateľskými subjektmi na iné účely a zanedbaním pravidelnej údržby prešiel generálnou
rekonštrukciou vo všetkých oblastiach vrátane doplnenia zabezpečovacím systémom a vybavením nábytkom.
Realizovaná rekonštrukcia materských škôl výrazným spôsobom prispela k zlepšeniu ich vizuálneho vzhľadu,
farebným stvárnením sa priblížili k detskému svetu a stali sa základným prvkom postupnej humanizácie sídlisk
v Dubnici nad Váhom.
Veľký podiel z celkového objemu preinvestovaných prostriedkov v roku 2015 tvorili rekonštrukcie miestnych
komunikácii a chodníkov a to v celkovej výške 754 963 €, v nasledovnom členení:
Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov
Asfaltovanie Prejta - pri cintoríne
Rekonštrukcia MK ul. Lieskovská, Prejta
Rekonštrukcia MK ul. Súbežná, Prejta
Rekonštrukcia chodníkov a parkovisko pri OD ABC
Rekonštrukcia autobusovej zástavky a križovatky C I
Rekonštrukcia chodníkov a MK pri OD Máj
Rekonštrukcia MK - ulica Fándlyho
Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska pri pošte
Rekonštrukcia parkoviska a komunikácie sidl.PK
Rekonštrukcia MK a chodníkov ul. Športovcov
Rekonštrukcia chodníka pri BD s.č. 1098
Rekonštrukcia MK ul. Jesenského
Rekonštrukcia chodníka pri BD s.č. 94 a 96
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Obrancov mieru
Rekonštrukcia MK Námestie sv. Jakuba
Rekonštrukcia chodníka ul. Obrancov mieru
Rekonštrukcia chodníkov ul. Obrancov mieru -Primabanka
Rekonštrukcia MK a križovatky nad Zábrehom
Rekonštrukcia MK ul. Nad zábrehom
Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku
Realizácia chodníka ul. Kollárova
Rekonštrukcia chodníkov ul. Bratislavská a ul. Pionierska
Rekonštrukcia MK pri MsDK od ul. Bratislavská - kúpalisko
Rekonštrukcia MK ul. Družstevná - Prejta

754 963,08 €
33 157,20 €
46 681,40 €
76 262,34 €
45 070,00 €
20 818,00 €
29 334,41 €
42 175,96 €
17 005,43 €
51 263,02 €
61 944,32 €
9 871,60 €
7 865,89 €
8 095,61 €
56 606,52 €
143 864,77 €
39 687,47 €
43 436,82 €
0,00
0,00
0,00
6 792,00 €
10 519,52 €
4 510,80 €
0,00

Rekonštrukcie MK pri ktorých je v tabuľke uvedená 0, boli zrealizované, ale budú predmetom finančného plnenia
v roku 2016, vo výške 291 710,45 €.
Položky za jednotlivé investičné akcie neobsahujú len náklady na samotnú rekonštrukciu povrchov, ale aj
odvodnenie terénu, vytýčenie inžinierskych sietí, osadenie obrubníkov, vybudovanie prípadne čistenie vpustí,
terénne úpravy a dopravné značenie.
V roku 2015 mesto uzatvorilo zmluvy na tieto investičné akcie týkajúce sa výstavby, rozšírenia parkovacích
plôch a úpravy vnútroblokov:
Statická doprava - parkoviská
Parkovisko a úprava vnútrobloku ul. Partizánska
Rozšírenie parkoviska C II BD s.č. 84
Úprava MK a parkovisko C II BD s.č. 74 a 79

38 784,62 €
1 006,80 €
36 537,68 €
427,41 €
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Parkoviská ul. Bratislavská BD s.č. 418, 420, 422

812,73 €

Akcia „Rozšírenie parkoviska C II BD s.č. 84“ bola vecne aj finančne ukončená, akcie „Parkovisko a úprava
vnútrobloku ul. Partizánska“ a „Úprava MK a parkovisko C II BD s.č. 74 a 79“ boli ukončené s menšími
nedorobkami a budú predmetom finančného plnenia v roku 2016, vo výške 236 000 €. Parkoviská na ul.
Bratislavskej sú v štádiu rozpracovanosti (10/2015) a budú predmetom vecného a finančného plnenia v roku
2016 vo výške 188 886,17 €. Položky uvedené v tabuľke (mimo 84) sa týkajú vytýčenia inžinierskych sietí a s tým
súvisiacimi činnosťami.
V uvedených finančných nákladoch je zahrnutá nielen samotná realizácia parkovacích miest (150), ale aj
stavebná úprava vjazdov, rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov, výstavba nových, rekonštrukcia prislúchajúcich
komunikácií, stavebné
a terénne úpravy, rekonštrukcia a výstavba nových odstavných plôch pre
kontajnery, odvodnenie terénu, vytýčenie sietí a inžinierska činnosť.
Ostatné investičné akcie v roku 2015 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Iné investičné akcie
Nový cintorín
Odstavné plochy pre kontajnery - ul. Gagarinova
Odstavné plochy pre kontajnery - ul. Bratislavská
Chodník ku kontajnerom ul. Hasičská
Chodník č.2 ku kontajnerom ul. Hasičská
Oprava fontány na námestí MS - nová šachta

109 887,00 €
96 328,94 €
3 495,50 €
2 721,86 €
990,00 €
951,00 €
5 399,70 €

Predmetom stavebných prác v súvislosti s rozšírením nového cintorína bolo zhotovenie chodníkov v zmysle
spracovaného regulačného plánu a pre potreby zokruhovania celého doterajšieho priestoru bola okolo
jestvujúceho oplotenia zrealizovaná komunikácia. Súčasťou prác boli aj elektroinštalačné práce súvisiace
s prípravou rozvodov elektrického vedenia vnútro areálového osvetlenia. Položka 96 328,94 € mimo iného
zahŕňa aj vytýčenia inžinierskych sietí, polohopisné a výškopisné zameranie územia. Realizáciu vodomernej
šachty na Námestí MS bolo nutné zhotoviť z dôvodu zjednodušenia prístupnosti k meraniu a k ovládaniu
technologického zariadenia fontány. Odstavné plochy pre kontajnery a prístupové chodníky od bytových domov
sa museli riešiť z dôvodu nevhodného prístupu a častých dopravných kolízií.

Nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom
Náklady na odpadové hospodárstvo (na vývoz odpadu) v roku 2015 činili čiastku celkom 883 992 €. Z toho za zber
triedeného odpadu 349 453 €, kuchynského bioodpadu zo základných škôl 1 796 €, a mimoriadnych zberov
objemného odpadu a čistenia nelegálnych skládok sa zaplatilo 17 580 € (z toho mesto získalo dotáciu vo výške
9 843 € z Environmentálneho fondu v rámci akcie Ministerstva životného prostredia SR na projekt „Sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom“), náklady na prevádzku mestského kompostoviska boli 13 726 € a 5 890 €
sa zaplatilo za vývoz odpadu pri rôznych akciách poriadaných mestom.
Príjmy za skládkovanie odpadu v roku 2015 činili 74 781 €. Za vytriedené suroviny sme získali 66 167 € a od
oprávnených organizácií 9 956 €.
Pri príležitosti „Dňa Zeme“ sme tak ako každý 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 a dobrovoľný hasičský zbor.
Spolu sa pri tejto akcii vyzbieralo 11 660 kg odpadov. Smutné je, že takmer každoročne hneď týždeň po vyčistení
nám je oznámené, že tieto vyčistené priestory využijú nezodpovední a nedisciplinovaní obyvatelia na nelegálne
uloženie svojho drobného staveného odpadu alebo aj komunálneho odpadu, hoci zberný dvor je otvorený 6 dní
v týždni do 18:00 hod.
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Vyhodnotenie Dubnickej envirojari 2015 sa konalo na námestí Matice slovenskej, kde oprávnená organizácia
ENVI PAK pripravila pre deti program zameraný na ekovýchovu rôznymi hrami.

Vyhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2015
Celková produkcia komunálnych odpadov (KO) v Dubnici nad Váhom sa v roku 2015 prudko znížila (až o takmer
-10%). Celkovo sa znížilo množstvo odpadov o 1 004 ton. Opäť sa najvýraznejšou mierou na tomto vysokom
výkyve podpísali biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a záhrad, ktorých množstvo sa medziročne znížilo až o
-44,8%.
Kým celkové množstvo KO sa výrazne znížilo, celkové množstvo zneškodnených odpadov sa žiaľ nepatrne zvýšilo
(o +0,2%). V podstate však zostalo na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. Vysoký výkyv produkcie
biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene a záhrad (menej o 750 ton) spôsobil vysoké medziročné zníženie
množstva zhodnotených odpadov, až o -23,1%. Veľmi negatívne to ovplyvnilo aj celkovú bilanciu miery
zhodnotenia odpadov. Medziročne sa znížila miera účinnosti triedeného zberu o -6,3% a dosiahla úroveň len
36,7%. Účinnosť triedenia na podobnej úrovni bola v Dubnici nad Váhom v roku 2010.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Zneškodnené

6 459

6 865

6 871

6 526

6 393

5 779

5 747

5 560

Zhodnotené

1 894

2 434

2 423

2 711

3 497

4 023

3 603

8 353

9 299

9 294

9 237

9 891

9 802

9 350

11,3%

-0,1%

-0,6%

7,1%

-0,9%

4664

5090

4838

4704

Celkom komunálne odpady
Trend produkcie (%)

2014

2015

5 832

5 845

3 836

4 413

3 396

9 396

10 245

9 241

-4,6%

0,5%

9,0%

-9,8%

4507

4542

4327

4318

4221

Zmesový komunálny odpad

4566

Zmiešané stavebné odpady

758

895

768

569

613

425

396

557

796

1024

Objemný odpad

717

1103

870

886

904

736

601

423

438

502

Ostatné zneškodnené

418

203

143

232

171

111

208

252

281

98

Zneškodnené celkom

6 459

6 865

6 871

6 526

6 393

5 779

5 747

5 560

5 832

5 845

Miera zneškodnenia (%)

77,3%

73,8%

73,9%

70,6%

64,6%

59,0%

61,5%

59,2%

56,9%

63,3%

431

549

482

621

651

745

733

642

815

791

Papier a lepenka
Plasty
Sklo
Drobný stavebný odpad

81

93

146

125

119

140

191

187

183

200

214

238

270

273

280

342

333

341

339

368

0

0

367

527

712

706

785

943

803

532

Objemný odpad

353

0

0

0

6

186

249

309

351

274

Bioodpady (zo zelene)

723

1475

1068

1012

1585

1740

1105

1209

1673

923

4

15

Bioodpady (kuchynské)
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Elektroodpady

33

30

39

59

59

74

82

82

92

85

Kovy

13

16

22

38

35

33

31

34

51

77

Šatstvo a textílie

18

15

14

23

30

25

46

35

62

74

Kompozitné obaly

10

9

5

12

3

12

17

20

17

22

Opotreb. pneumatiky a guma

10

5

7

13

11

14

27

29

17

30

7

4

2

5

3

2

1

2

2

2

1

1

1

3

3

2

Batérie a akumulátory
Jedlé oleje a tuky
Nebezpečné odpady *
Zhodnotené celkom
Miera zhodnotenia (%)

0
1 894
22,7%

1

1

3

3

3

3

2 434

2 423

2 711

3 497

4 023

3 603

26,2%

26,1%

29,4%

35,4%

41,0%

38,5%

Zneškodňovanie odpadov
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3 836
40,8%

4 413

3 396

43,1%

36,7%

V oblasti zneškodňovania je pozitívom, že sa aj v roku 2015 opäť podarilo znížiť množstvo zneškodňovaného
zmesového komunálneho odpadu, a to až o – 2,2%. Veľkým negatívom je, že sa medziročne opäť veľmi prudko
zvýšilo množstvo zneškodňovaných drobných stavebných odpadov, až o + 28,7%! Znížil sa dôraz na dotrieďovanie
stavebných odpadov na zbernom dvore, kde sa zvýšilo množstvo zneškodňovaných stavebných odpadov o +
28,6%. Dôraz na triedenie stavebných odpadov výrazne poľavil aj pri realizovaných objednávkach TSM
prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, kde množstvo zneškodnených stavebných odpadov narástlo
medziročne až o +65%! Žiaľ, výrazne sa zvýšilo aj množstvo zneškodnených objemných odpadov (o takmer +15%).
Na tomto negatívnom výsledku sa najviac podpísal až 26%-ný nárast zneškodnených objemných odpadov
prijatých na zbernom dvore. Aj tu sa negatívne prejavilo zníženie dôrazu na dotrieďovanie, čoho príčinou boli
viaceré personálne zmeny pri obsluhe zberného dvora

Zhodnocovanie odpadov
Množstvo zhodnotených odpadov sa znížilo o -1 017 ton (-23,1%). Ako už bolo uvedené, najviac k tomu prispeli
biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a záhrad, ktorých množstvo sa znížilo o takmer -45%. Výrazne sa znížilo
množstvo zhodnotených drobných stavebných odpadov, o takmer -34% a objemných odpadov, o -22%. Mierne
pokleslo množstvo zhodnoteného papiera a lepenky (-2,9%). Po 8 rokoch sme zaznamenali pokles zhodnotených
elektroodpadov (o -7,3%). Pri zhodnotení skla, plastov, kovov, šatstva a textílií, kompozitných obalov
a opotrebovaných pneumatík sme dosiahli historicky najvyššie množstvá. Množstvo zhodnoteného skla stúplo o
+8,4%, plastov o +9%, šatstvo a textílie o +18,9%, kompozitné obaly o +31,3%. Kovy stúpli až o +51,7%. Bolo to
dôsledkom veľmi výrazného poklesu výkupných cien vo výkupniach kovov, a kovy sa začali výraznejšie
odovzdávať v zbernom dvore. Veľmi výrazne stúplo množstvo zhodnotených opotrebovaných pneumatík (o
takmer +75%). Pravdepodobne to bolo vplyvom nového zákona o odpadoch, ktorý ustanovil, že od 1. januára
2016 sa už opotrebované pneumatiky nebudú môcť odovzdávať na zberných dvoroch, čo asi vyvolalo nejaké
obavy u občanov s odovzdávaním pneumatík a tak ich radšej vo zvýšenej miere odovzdali už v priebehu roka
2015.

Mestské kompostoviská
Mestské kompostoviská prešli viacerými pozitívnymi zmenami. Na kompostoviská boli prijatí pracovníci formou
pracovných zmlúv na dobu určitú - sezónne zamestnanie. Celkovo sa dá existencia kompostovísk zhodnotiť
pozitívne, hlavne kompostovisko "Skleníky", ktoré využíva každým rokom viac občanov bývajúcich v rodinných
domoch.
Mesto Dubnica nad Váhom, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP požiadalo v roku 2015 Slovenský pozemkový fond
v Považskej Bystrici o odkúpenie pozemku pod súčasne používaným kompostoviskom "Skleníky", na ktorom
plánuje spevniť plochu jej vybetónovaním a osadením záchytných nádrží. Dôvodom uvedenej stavebnej úpravy
je, aby sa všetky práce spojené s kompostovaním dali vykonávať počas akýchkoľvek poveternostných podmienok,
čím sa vo veľkej miere urýchli proces premeny BRO na kompost.

Ovzdušie
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia – kategorizácia podľa druhu, poplatok, počet zdrojov:
PLYN
Celkový poplatok: 3 885,85 €
PEVNÉ PALIVO - DREVO
Celkový poplatok: 982,40 €
PEVNÉ PALIVO – PELETY
Celkový poplatok: 65,00 €
ĽAHKÝ VYKUROVACÍ OLEJ
Celkový poplatok: 35,80 €
NAFTA:
Celkový poplatok: 75,90 €
SKLÁDKY KO
Celkový paušálny poplatok: 340 €
ČOV
Paušálny poplatok: 20 €

Počet prevádzkovateľov zdrojov: 192
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 21
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 2
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 3
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 2
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1
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Počet zdrojov: 1
OSTATNÉ ZDROJE – (cínové vlny, odmasťovacie linky a práčovne, pracoviská na občasné nanášanie farieb,
pieskovne, zvarovne, brusiarne, plochy na skúšanie zábavnej pyrotechniky)
Celkový paušálny poplatok: 577,90 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 11
CELKOVÝ POČET PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV: 221
SUMÁR POPLATKOV: 5 985,85 €
Počet vydaných rozhodnutí a záväzných stanovísk a riešení sťažností
1. Povolenie na stavbu MZZO: 19
2. Povolenie na užívanie stavby MZZO: 44
3. Povolenie na zmenu a užívanie stavby MZZO: 2
4. Rozhodnutie – určený poplatok za znečisťovanie ovzdušia: 221 – 5 985,85 eur
5. Rozhodnutie – neurčený poplatok za znečisťovanie ovzdušia: 1
6. Riešenie sťažností (podnetov): 2

Ochrana prírody a správa mestskej zelene
Starostlivosť o mestskú zeleň v meste Dubnica nad Váhom zabezpečovali v roku 2015 podľa pasportu, na základe
verejného obstarania a následných zmlúv tieto spoločnosti :






Lokalita č. 1- Pod hájom , lokalita č. 6 – „Učko“ Pod Hájom – Peter Horanský, Nová Dubnica,
Lokalita č. 2 – Centrum II. Lokalita č. 4 – Pod kaštieľom v rátane parku J.B.Magina – green project
Trenčín,
Lokalita č. 3 – Centrum I. Lokalita mestská časť Prejta, Lokalita cintoríny Dubnica nad Váhom, Prejta,
Lieskovec, Lokalita - okrajové časti mesta v rátane lokality IBV Háje II. kvadrant 1. etapa – TSM Dubnica
nad Váhom s.r.o.,
Lokalita č. 5 - ul. Bratislavská, Pionierska, Moyzesova, Kmeťova, Pod Zábrehom, Partizánska, Okružná –
PETMART s.r.o Nová Dubnica

Na údržbu mestskej zelene v zmysle zmlúv a objednávok bolo preinvestovaných celkom 334 963,98 €. V roku
2015 bolo zrealizovaných 5 kosieb na trávnikoch vo vlastníctve mesta, 3 kosby v okrajových častiach mesta a 2
kosby brehov koryta Dubnického potoka. V jednotlivých lokalitách mesta sa taktiež počas celého roku vykonávalo
rozsiahlejšie orezávanie drevín z hľadiska potreby a bezpečnosti obyvateľov, ochrany majetku, podchodných
výšok drevín a odstránenia suchých a značne preschnutých konárov.
Pracovníci oddelenia výstavby UP a ŽP pravidelne každý rok vykonávajú obhliadku stromov v meste v zmysle
zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z a posudzujú ich
zdravotný stav ako aj podnety na výrub od občanov mesta. Na základe toho bolo v roku 2015 potrebné
nevyhnutne odstrániť 76 ks stromov na pozemkoch vo vlastníctve mesta, za ktoré bude vykonaná adekvátna
náhradná výsadba. Do údržby zelene pribudla údržba priestorov na židovskom cintoríne, v okolí Raimovej hrobky
a bunkra „Veľryba“, ktorá sa vykonáva dva krát do roka.
V roku 2015 boli mestom realizované nasledovné výsadby :
V prvom polroku 2015 boli zrealizované výsadby krov na plochách sídliska Pod hájom v rozsahu 188 m2 100 kusov
Ligustrum oval. Aureum, 100 kusov Miscantus sin. Gracillimus s výsevom trávy v hodnote 1 510,00 €. Po
dlhoročných podnetoch od obyvateľov nášho mesta a odsúhlasení finančných prostriedkov mestským
zastupiteľstvom, sa v apríli začalo s prípravnými prácami na výsadbe vnútorného prstenca okružnej križovatky na
ulici Obrancov mieru. Celkovo sa do prstenca vysadilo 5 946 kusov sadeníc. Projekt stál aj s prípravnými prácami
11 342,00 €.
Dokopy bolo v tejto jeseni vysadených 88 kusov drevín a 250 kusov krov a 6 166 ks trvaliek. Spolu sa
preinvestovalo na nové výsadby : 23 965,00 €. Celkovo bolo revitalizovaných 11 964 m2 plôch.
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V roku 2015 bolo dané do užívania detské ihrisko pri Centre neziskových organizácií. Výstavba detského ihriska
sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu a SPP Distribúcia vo
výške 15 000 €. Spoluúčasť mesta na tomto projekte je cca 16 000 €.
Detské ihriská aj s novovybudovanými počas roku 2015 v počte 13 sa pravidelne v čase sezóny udržiavali 1 x do
týždňa zametaním, vyzberaním odpadkov a vysypaním odpadkových košov. Lavičky sa udržujú počas celého roka,
dopĺňajú sa chýbajúce alebo poškodené dosky.

6. Oddelenie kultúry a knižnice
Kultúrna činnosť
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, ženská posilňovňa a neformálne združenia.
Oddelenie zabezpečuje predaj vstupeniek a propagačných materiálov mesta a koordinuje prácu redakcie
Dubnických novín, eviduje oznámenia o kultúrnych podujatiach. Realizuje kultúrnu výmenu medzi družobnými
mestami Vác, Zawadzkie a Otrokovice. V Otrokoviciach sa Dubnica nad Váhom prezentuje na podujatiach „Dny
spřátelené kultury“ a „Koledy tří národú“.
Oddelenie kultúry využíva na podujatia hlavne priestory Mestského domu kultúry (veľká sála, výstavná miestnosť
č. 104, vestibul, bábková sála), javisko ABC, Námestie Matice Slovenskej, Dutaf Centrum, Športová hala a
Dubnický kaštieľ. Okrem veľkých mestských podujatí ako sú stavanie májov, Oslavy oslobodenia spojené
s lampiónovým sprievodom a ohňostrojom deťom mesta, Oslavy 1. mája, Oslavy SNP a Silvester, pripravuje aj
podujatia ako Dubnické hudobné leto, Veľký detský karneval, Dubnické fašiangy, MDŽ (v programe sa predstavil
Martin Jakubec), sériu zvykoslovných podujatí Veľká noc ide, Pálenie Ďura, Dubnický slávik, Babie leto,
Zapaľovanie adventných sviečok a vianočné programy, odmeňovanie športovcov roka. V polovici mája odd.
kultúry a knižnice v spolupráci s Dubnickým múzeom sme pripravili a organizačne zabezpečili reprezentačný
stánok na veľtrhu CR v Trenčíne Regio Tour. Celá prezentácia bola pozitívne hodnotená.
Neformálne združenia
Oddelenie kultúry koordinuje činnosť aj neformálneho združenia Dubnické divadlo, ktoré úspešne reprezentuje
mesto doma i v zahraničí. Od roku 2015 sa Folklórny súbor Senior klub Vršatec stal Záujmovým združením Senior
Vršatec a jeho činnosť nespadá do kompetencie oddelenia kultúry. Od roku 2015 začal skúšobne vyvíjať svoju
činnosť aj divadelný súbor Oskar. Dubnické divadlo uviedlo svoju novú hru Zborovňa a detskú rozprávku „Ako si
Danko princeznú hádankou získal“. Divadlo Oskar naštudovalo pre deti rozprávku „Mrázik“.
Zachovanie a šírenie tradícií
V rámci zachovania a rozvíjania miestnych tradícií, zvykov a ľudových remesiel oddelenie kultúry predstavilo
verejnosti fašiangové, veľkonočné a svätojurské zvyky a realizovalo projekt „Ľudová kultúra starej Dubnice“
z ktorého publikácia vyjde v roku 2016.
Podujatia v roku 2015
Mestské podujatia: 37
Z toho: 9 výstav, 6 koncertov, 1 kino (Deň Zeme), 5 komponovaných (Oslavy oslobodenia a stavanie májov, Oslavy
1. mája, Oslavy mesta – výročie, 1. a 2. adv. sviečka). Kultúrne leto: plánovaných 7 letných kín (realizovaných 5),
koncerty: 4. 1 divadlo: Mikuláš, 4 iné: Region tour Expo, Kvapka krvi, Deň behu pre všetkých, vyhodnotenie
športovcov
Miestne tradície: 3 (fašiangy, Ďuro, Veľká noc ide)
Príjmové podujatia: 28
Z toho: 19 divadiel, 9 koncertov.
Detské podujatia: 3
Projekty: 4
22. Dubnický folklórny festival: Ministerstvo kultúry SR, Trenčiansky samosprávny kraj.
Ľudová kultúra starej Dubnice – kniha: Ministerstvo kultúry SR
Kultúrne poukazy: Ministerstvo kultúry SR.
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Kino
Problémom kina je technická zastaranosť od čoho sa odvíja aj filmová ponuka. Jediným riešením je digitalizácia.
V roku 2015 boli prostredníctvom letného kina na nádvorí Dubnického kaštieľa odpremietané 3 filmy. V decembri
sa začalo s prestavbou Bábkovej sály v Mestskom dome kultúry pre potreby digitalizácie kina. Činnosť kina by
mala byť plne obnovená v máji 2016.
Dubnické noviny
V roku 2015 funkciu šéfredaktora Dubnických novín plnila Mgr. Stanislava Čechová. Predsedom redakčnej rady
je JUDr. Juraj Džima, grafiku zabezpečovalo KT Plus a tlač D&D Bratislava. Od septembra 2015 sú Dubnické noviny
opäť mesačníkom.
Mestský rozhlas
Využíva sa na šírenie úradných oznamov, kultúrnych podujatí a komerčných oznamov. Záznam a možnosť
načasovania vysielania rozhlasu umožnila vyhlasovanie aj počas víkendov v prípade pozvánok na plánované
kultúrne podujatia a v prípade nepredvídaných udalostí sa využíva vyhlasovanie cez mobilný telefón. Hlásenia sú
ukladané na webové sídlo mesta. Z dôvodu častej výmeny batérii rozhlasu bolí určené dni vyhlasovania:
pondelok, streda, piatok, v maximálne dĺžke 10 min.
22. Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou
22. Dubnický folklórny festival sa konal 27. – 30. augusta 2015. Na organizácii festivalu spolupracovali: odborné
útvary MsÚ a mestské organizácie ako Dumat, Dubnické múzeum, Mestská polícia a dubnické folklórne súbory.
Sponzori festivalu: Ministerstvo kultúry SR, Trenčiansky samosprávny kraj, Delta Electronics (Slovakia), Privatex
Pyro, Brantner, Jamp Svorada, Petmart - Peter Horanský, Záhradkárske centrum u Lukáčov, Považská vodárenská
spoločnosť, Konzult a mediálne Obzor, Rádio Regina, TV Považie, jankohrasko.sk.
Účastníci 22. DFF
8 slovenských FS: FS Považan – Považská Bystrica, FS Váh – Púchov, FS Jedľovina – Kysucké Nové Mesto, FS
Jurošík – Michalovce, FS Carpona – Jalšovík, FS Vranovčan – Vranov nad Topľou, FS Konôpka – Dohňany, FSk
Liborčan – Ľuborča
7 dubnických FS: Vršatec, Mladosť, Prvosienka, Senior klub Vršatec, Dubnička, ZZ Senior Vršatec, Kolíska
4 zahraničné FS: Fanfara Transilvania Rumunsko, Occidente Mexiko, Dyleň Česko, Ziemia Ziewecka Poľsko
1 dychová hudba: Považská veselka

Vyhodnotenie činnosti mestskej knižnice za rok 2015
V roku 2015 bola činnosť knižnice zameraná na knižnično-informačné služby, medzi ktoré patria prezenčné
a absenčné výpožičky, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií a špeciálne knižničnoinformačné služby pre verejnosť.
Na webovej stránke knižnice sú dostupné informácie pre čitateľov a on-line katalóg prostredníctvom, ktorého si
môže ktokoľvek pozrieť fond knižnice, nákup nových kníh, zistiť dostupnosť titulu. V roku 2015 bolo
uskutočnených 2.078 vstupov čitateľov do tohto katalógu.
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity boli zamerané prevažne na deti a mládež, knižnica pri ich organizácii
spolupracovala s materskými a základnými školami. Knižnica pripravila 26 podujatí z toho 22 podujatí bolo
určených pre deti do 15 rokov. Tieto podujatia navštívilo celkovo 840 záujemcov.
Základné a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť
Výpožičné služby – spolu výpožičiek: 68.510, z toho odborná literatúra 17.672, beletria 35.501, mládež beletria a
náučná 10.303, výpožičky periodík 7.019.
Medziknižničná výpožičná služba: z iných knižníc – 15, iným knižniciam – 1.
Počet aktívnych čitateľov – 2.504, do 15 rokov – 578.
Počet návštev knižnice – 15.105.
Knižničný fond, odborná evidencia, spracovanie a ochrana
- knižničné jednotky spolu – 55.766; počet kníh – 55.223, elektronické dokumenty 191; z toho odborná literatúra
pre dospelých 19.418, beletria 22.618, náučná a krásna pre deti 13.730.
- ročný prírastok - 545 knižničných jednotiek (508 kúpou)
- úbytok: 1.351 zastaraných a opotrebovaných kníh
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- počet titulov odoberaných periodík – 32 (z toho 2 zahraničné)

7. Oddelenie školstva
V roku 2015 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 6 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou:
1)

Základná škola s materskou školou Centrum I 32, ktorej súčasťou boli: základná škola, školská jedáleň,
školský klub detí a ako elokované pracovisko materská škola a výdajná školská jedáleň materskej školy.
Počet žiakov sa v posledných rokoch stabilizoval. V roku 2015 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej
škole 647 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 88 a v školskom klube bolo 196 žiakov. Od 1. septembra
2015 - 644 žiakov, 83 detí v materskej škole a 211 v školskom klube. Škola mala vynikajúce podmienky a
možnosti využívať najmodernejšie didaktické prostriedky a interaktívnu techniku. Aj vďaka nej sa výchovnovzdelávací proces stal pre žiakov zaujímavejším a atraktívnejším. Škola sa aj naďalej zameriavala na výučbu
cudzích jazykov a ponúkala žiakom možnosť učiť sa ho už od prvého ročníka. Mala vytvorené podmienky
na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti čitateľskej a počítačovej gramotnosti, práce s informačnými
komunikačnými technológiami vo výchovno-vzdelávacom procese aj v mimoškolskej činnosti. Žiaci aj
rodičia mohli využívať služby školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga a výchovnej
poradkyne. V škole pôsobili koordinátori protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy a výchovy k
manželstvu a rodičovstvu.

2)

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87. Súčasťou tohto právneho subjektu
boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí a časť materskej školy v priestoroch ZŠ a ako
elokované pracovisko druhá časť materskej školy a výdajná školská jedáleň materskej školy. V roku 2015
plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 303 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 187 a v
školskom klube bolo 85 žiakov. Začiatok nového školského roku v septembri 2015 tieto počty zmenil
nasledovne: ZŠ 320 žiakov, MŠ 177 a v ŠKD 103 žiakov. 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. Koncom kalendárneho roka sa realizovala rekonštrukcia
elokovaného pracoviska MŠ.

3)

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, ktorej súčasťou boli: základná škola, školská jedáleň,
školský klub detí a elokované pracovisko materská škola a školská jedáleň materskej školy. V roku 2015
plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 571 žiakov, stav detí v materskej škole bol 144 a v
školskom klube bolo 201 žiakov. Od septembra 2015 sa zmenil len počet detí navštevujúcich ŠKD – na 214.
Škola bola zameraná na všestranný rozvoj tvorivej osobnosti, na vyučovanie cudzích jazykov. Okrem
anglického a nemeckého jazyka sa v škole vyučuje aj ruský jazyk. Dôraz sa kládol aj na prácu s informačnými
technológiami výtvarnú výchovu a rozvoj telesnej kultúry. Zvýšené úsilie pracovníkov školy sa prejavilo aj
v tom, že si škola udržala popredné miesta v hodnotení základných škôl Trenčianskeho kraja.

4)

Základná umelecká škola, Obrancov mieru č. 356.
Svoje nadanie v roku 2015 v tomto zariadení rozvíjalo 409 žiakov (174 v individuálnej forme a 235
v skupinovej forme štúdia), od septembra 2015 - 436 žiakov (190 v individuálnej forme a 246 v skupinovej
forme štúdia).
Základným poslaním školy bolo a zostáva, aby vplývala na rozvoj talentu žiakov po línii tvorivosti a
emocionálnosti s maximálnym individuálnym prístupom. Umelecké vystupovanie žiakov bolo
neoddeliteľnou súčasťou najrôznejších kultúrnych a spoločenských akcií mesta, okolia i zahraničia. Škola
organizovala niekoľko významných tematických koncertov. Úspechy zaznamenala i v súťažiach v
hudobnom, výtvarnom i tanečnom odbore od najnižších až po medzinárodné. Neoddeliteľnou súčasťou školy
bol detský folklórny súbor Prvosienka.

5)

Materská škola Centrum II 72, je rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou. Poskytovala
predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. Súčasťou materskej školy bolo elokované
pracovisko Centrum I 29. Materská škola bola 10 triedna, z toho 3 triedy boli na elokovanom pracovisku. V
roku 2015 ju navštevovalo spolu 225 detí. Mesto zvýšilo kapacitu tejto MŠ rekonštrukciou pavilónu 1 na
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elokovanom pracovisku Centrum I 29, ktorý bol daný do užívania od septembra 2015 a tým sa podarilo
navýšiť počty detí v tejto MŠ na 251 v 11 triedach. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňoval podľa
Štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu. Materská škola vytvárala prostredie
širšej ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí, so zameraním na rozvoj literárnej gramotnosti detí.
Zameranie sa odrážalo v celom edukačnom procese, v rôznych literárnych aktivitách, s cieľom podporovať
pozitívny vzťah detí ku knihám ako zdroju informácií a poznania. Podporovala tiež rozvoj počítačovej
gramotnosti detí. Škola sa prezentovala na kultúrnych a spoločenských podujatiach mesta, úspechy dosiahla
vo výtvarných i športových súťažiach.
6)

Centrum voľného času, Pod hájom 1356.
V roku 2015 navštevovalo toto zariadenie temer v 50 pravidelných záujmových útvaroch okolo 700 detí.
Najväčší záujem sa koncentroval do záujmového krúžku TWEETY, AJ, cvičenie s deťmi.
Deti sa zapájali vo veľkej miere do prázdninovej činnosti, prevažne účasťou na táboroch, ale aj jednodňových
podujatiach. Je potešujúce, že toto zariadenie navštevovali aj deti, ktoré neboli zapísané v niektorom
záujmovom útvare. Hrali sa spoločenské hry, navštevovali počítačovú učebňu a spolu s rodičmi chodili do
našej mini ZOO. Bola to spontánna činnosť najmä počas jednotlivých prázdnin. Venovala sa im
vychovávateľka, ktorá mala v daný deň dozor. Denne sa počet takýchto detí pohyboval okolo čísla 35 - 50.
Celú činnosť týchto škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zabezpečovalo
približne 198 pedagogických zamestnancov (z toho 97 na ZŠ) , 2,6 odborných, 94 nepedagogických
zamestnancov a dvaja asistenti na ZŠ (celkovo 297 podľa prepočítaných úväzkov).
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, príspevky na učebnice,
príspevky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok pre detí v MŠ, ktoré majú jeden rok
pred plnením povinnej školskej dochádzky, 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 - ZŠsMŠsv.D.Savia (ŠKD, MŠ a školské stravovanie)
a neštátne zariadenie CVČ Laura.
Mestské CVČ mohlo využívať aj finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov a dotáciu ÚPSVaR,
materské školy dostávali už spomínaný 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.

8. Referát organizačný
Referendum 7.2.2015
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta
2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. V meste Dubnica nad Váhom sa
referendum konalo v sobotu 7. februára 2015 od 7:00 h do 22:00 h.
Primátor mesta určil okrsky na konanie referenda a miestnosti na hlasovanie v meste Dubnica nad Váhom
nasledovne:
Okrsok č.1 : Centrum neziskových organizácii, ul. Moyzesova 396/19
Okrsok č.2 : Predajňa EMO, ul. Gagarinova 1263
Okrsok č.3: Katolícke centrum „LAURA“ – býv. MŠ sídl. Pod kaštieľom 639/30
Okrsok č.4: ZŠ sv. Dominika Savia, ul. Školská 386/1
Okrsok č.5: ZŠ s MŠ, Centrum I 32
Okrsok č.6: ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87
Okrsok č.7: bývalá ZŠ, ul. Partizánska 151/3
Okrsok č.8: ZŠ s MŠ, Pod hájom 967
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Okrsok č.9: ZŠ s MŠ, Pod hájom 967
Okrsok č.10: Spoločenský dom, Prejtská 135/156
Podľa zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov nie je určená ani
zavedená funkcia zapisovateľa. Z uvedeného dôvodu neboli určené zapisovateľky do okrskových komisií.
Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak okrsková komisia nie je takto vytvorená alebo ak sa počet jej
členov zníži pod zákonom ustanovený počet a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov primátor.
V meste Dubnica nad Váhom keďže neboli vytvorené 5-členné komisie, vymenoval primátor v súlade so zákonom
štyroch členov OK a to v okrsku č.2, č.5, č.6 a č.10 z radov zamestnancov mesta.
V Dubnici nad Váhom sa z 20 376 oprávnených občanov zúčastnilo referenda 3 723 oprávnených občanov, čo je
18,27%.

9. Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby
V roku 2015 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného poriadku zasadal päťkrát. Na rokovanie
komisie boli predložené:
a) žiadosti občanov o jednorazové dávky:
o počet žiadateľov 11 (3 v r. 2014,1 v r. 2013, 9 v r. 2012),
o počet vybavených peňažne 10 v sume 343,20 € (3 v r. 2014, 1 v r. 2013, 7 v r. 2012),
b) žiadosti po prepustení z výkonu trestu
o počet žiadateľov 12 v sume 120 € (13 v r. 2014, 6 v r. 2013, 5 v r. 2012)
A. Príspevky
Vybavovanie žiadostí občanov o príspevky pri narodení a úmrtí:
 príspevok pri narodení: počet žiadostí 7 v sume 231 €,
 príspevok pri úmrtí: počet žiadostí 25 v sume 825 €
B. Sociálna služba v jedálni
Od 1.8. 2015 je účinné VZN č. 6/2015, podľa ktorého sa postupuje pri zabezpečovaní sociálnej služby v jedálni.
Sociálnu službu v jedálni zabezpečuje mesto prostredníctvom dvoch poskytovateľov K-H-L a Espresso Dada.
Mesto vypláca príspevok na stravu občanom, ktorí spĺňajú nárok na uvedenú službu a požiadajú mesto o sociálnu
službu v jedálni.
V roku 2015 požiadalo o sociálnu službu v jedálni 225 občanov (220 v roku 2014, 310 v roku 2013, 257 v roku
2012), denne sa odstravovalo cca 140 občanov.
Príspevok pre občanov, ktorí využívajú sociálnu službu v jedálni je od 1.8. 2015 v uvedenej výške:
0,7 € pri výške dôchodku do 282,99 €,
0,4 € pri výške dôchodku od 283 do 332,99 €,
neposkytuje sa pri výške dôchodku nad 333 €.
Vyplatená suma príspevku pre dôchodcov bola v roku 2015 vo výške 10 612 €, (v roku 2014 vo výške 14 189 €,
v roku 2013 vo výške 12 974,7 €).
Rozčlenenie stravníkov:
Rok
0,7 €
2015
2014
2013
2012

25 stravníkov
1€
17 stravníkov
32 stravníkov
12 stravníkov

0,4 €
50 stravníkov
0,7 €
105 stravníkov
140 stravníkov
197 stravníkov

0,2 €
118 stravníkov
138 stravníkov
48 stravníkov

C. Denné centrá
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.
V meste Dubnica nad Váhom pôsobia tri denné centrá:
Denné centrum č.1, v budove Centra neziskových organizácií,
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Denné centrum č.2, na ulici ČSA,
Denné centrum č.3, v mestskej časti Prejta.
D. Opatrovateľská služba
Mesto Dubnica nad Váhom poskytuje občanom mesta opatrovateľskú službu v zmysle zákona NR SR č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách. Podmienky poskytovania sú určené vo VZN č. 6/2015. V roku 2015 bola poskytovaná
opatrovateľská služba v 96 domácnostiach 112 občanom. Výkon opatrovateľskej služby zabezpečovalo
34 opatrovateliek.
Výška príjmu z úhrad od opatrovaných občanov bola:
rok
príjmy
% príjmy/výdavky
2015
29 847 €
14,1 %
2014
25 473 €
12,2 %
2013
20 957 €
10,4 %
2012
14 258 €
6,9 %
E. Uskutočnené činnosti vyplývajúce s aplikáciou zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
V roku 2015 bolo vypracovaných 96 sociálnych posudkov, 96 lekárskych posudkov, 96 komplexných posudkov.
Výsledkom procesu bolo 106 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Počet posudkov je nižší ako počet
vydaných rozhodnutí z dôvodu, že niektorí žiadatelia si požiadali o opatrovateľskú službu a zároveň o vydanie
rozhodnutia do zariadenia do poradovníka. K 31.12. 2015 boli náklady na posudkovú činnosť vo výške 1 631 €.
Poradný orgán primátora mesta pre aplikáciu zákona o sociálnych službách zasadal 6 -krát a rozhodoval o 23
prednostných umiestneniach občanov, ktorých zdravie alebo život boli vážne ohrozené a sú odkázaní na
zabezpečenie celodennej starostlivosti
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 bol 97.
Počas prevádzky bola priemerne denne poskytnutá služba 14 občanom.
Dotácia na jeden mesiac prevádzky bola vo výške 1 680 €.
Dotácia na krízové centrum je 8 400 € na 5 mesiacov.
Celkové náklady a príjmy na prevádzku KC
rok
náklady
2015
8 400 €
2014
8 400 €
2013
7 316 €
2012
3 679 €
2011
3 420 €

:
príjmy
511,0 €
448,5 €
496,5 €
423,5 €
420,0 €

G. Zastavené prídavky na deti
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne rozhodol v roku 2015 v 23 prípadoch o zastavení prídavku
oprávnenej osobe – rodičovi. Zmenou zákona musia rodiny so súdom uloženým dohľadom preberať štátne dávky
(prídavok na dieťa, hmotná núdza, rodičovský príspevok) formou osobitného príjemcu - mesto Dubnica nad
Váhom. Na účet mesta bolo v roku 2015 zaslaných 7 8026 €. Finančné prostriedky boli vyplatené oprávnenej
osobe - rodičom detí, alebo súdom ustanovenej osobe, ktorá má zverené deti.
F. Sociálna situácia obyvateľov
Sociálne zabezpečenie obyvateľov bez príjmu zabezpečuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, ktorý
poskytol nasledujúce údaje:
Počet občanov v hmotnej núdzi :
Počet poberateľov
Vyplatená suma

2015

2014

2013

689
481 380 €

718
679 557 €

782
643 564,52 €
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Príspevky
Príspevky na kompenzáciu zdravotného
postihnutia
Prídavok na dieťa
Rodičovský príspevok

počet poberateľov

vyplatená suma

523

310 313 €

3 193
773

1 278 465 €
1

419 823
€

10. Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva
Mesto Dubnica nad Váhom podalo v roku 2015 spolu 11 žiadostí o finančný príspevok. Tieto žiadosti boli podané
v rámci štátnych grantových výziev jednotlivých ministerstiev SR a na základe výzvy o nenávratný finančný
príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Žiadosť o NFP z prostriedkov Európskej únie: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom
bola podporená vo výške 226 677,89 EUR.
Žiadosti o štátne dotácie na základe výnosu Ministerstva kultúry SR boli podané aj podporené 4: Dubnický
folklórny festival, Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh, Pranier – stĺp hanby (reštaurovanie
pamiatky), Ľudové tradície starej Dubnice (vydanie knihy)
Ďalšie podané a podporené žiadosti:
- Ministerstvo vnútra SR: Podpora prevencie kriminality a ochrana majetku inovatívnym spôsobom
- Trenčiansky samosprávny kraj: Dubnický folklórny festival
- Environmentálny fond: Sanácia skládok
- Audiovizuálny fond: Digitalizácia kina
Ďalšie podané, ale nepodporené žiadosti:
- MPSVR SR: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - materiálové vybavenie
- Audiovizuálny fond: Modernizácia kina
Zrealizované projekty za posledných 5 rokov
2011
18. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK SR+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
2012
19. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK SR + TSK)
Informatizácia mestskej knižnice
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
Kniha Lieskovec
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom
2013
20. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK SR +TSK)
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjelmi - výskum
Ľudový odev Ilavskej kotliny - kniha
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- materiálové vybavenie
Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Historický náučný chodník
2014
21. ročník Dubnického folklórneho festivalu
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
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Schválená suma v €
2 660
1 700
1 300
12 269
13 500
16 000
2 700
2 850
1 000
3 400
7 500
5 500
1 500
2 100
3 000
4 000
5 000
5 000
5 000
1 500

Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjelmi
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom
Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Dubnica nV
2015
22. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK SR +TSK)
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
Pranier – stĺp hanby
Ľudové tradície starej Dubnice
Digitalizácia kina
Sanácia skládok

10 000
6 000
109 200

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom

11. Kontrolná činnosť
Podľa schválených plánov bolo v hodnotenom období začatých 8 konkrétnych kontrolných akcií, procesne
ukončených bolo 5 konkrétnych kontrolných akcií a v prípade 3 konkrétnych kontrolných akcií prechádzalo
procesné ukončenie do ďalšieho roka. V zozname vykonaných kontrol sú uvedené ukončené konkrétne kontrolné
akcie a tiež vykonané kontroly plnenia uznesení, nakoľko aj táto činnosť spadá do kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra :
Kontrola č. 01/2015
Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o.
Kontrola č. 02/2015
Mesto Dubnica nad Váhom
Kontrola č. 03/2015
ZpS Dubina, m.r.o.
Kontrola č. 04/2015
ZŠ s MŠ CENTRUM I 32, Dubnica nad Váhom
Kontrola č. 05/2015
Dubnické múzeum, m.r.o.
Kontrola č. 06/2015
ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom
Kontrola č. 07/2015
ZŚ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Kontrola č. 08/2015
ZUŠ Dubnica nad Váhom
Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 16.12.2014 a 5.1.2015
Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 5.2.2015 a 7.4.2015
Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 23.4.2015 s pokr. 5.5.2015, 19.5.2015 a 5.6.2015
Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 16.6.2015, 25.6.2015 a 27.8.2015
Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 24.9.2015
Kontrola č. 01/2015:
Kontrolovaný subjekt (ďalej len „KS“): Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o.
Kontrola bola zameraná a vykonávaná hĺbkovo za rok 2014 a roky súvisiace. Dotkla sa rokov 2013 a 2015.
Počet kontrolných zistení: 17, Počet upozornení: 1, Počet odporúčaní: 2
Kontrola č. 01/2015 sa považuje za ukončenú prerokovaním správy, t.j. dňom 25.08.2015.
Kontrola č. 02/2015:
Kontrolovaný subjekt:
Mestský úrad Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností evidovaných v kontrolovanom subjekte za kontrolované
obdobie od 1.1.2014 do 10.05.2015.
Hlavná kontrolórka dokončila kontrolnú činnosť v kontrole č. 02/2015 vyhotovením Správy o výsledku kontroly
č. 02/2015 koncom októbra. Po prerokovaní výsledkov kontroly so štatutárnym zástupcom kontrolovaného
subjektu bude kontrola zákonne ukončená.
Kontrola č. 03/2015:
Kontrolovaný subjekt:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola dodržiavania
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5 500
2 500
2 500
5 000
27 000
9 843
226 8

všeobecne záväzných právnych predpisov, kontrola dodržiavania interných predpisov, kontrola plnenia úloh
ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolované obdobie: obdobie roka 2014 a súvisiace obdobie.
Kontrolná akcia je v procese kontrolnej činnosti.
Kontrola č. 04/2015:
Kontrolovaný subjekt:
Základná škola s materskou školou Centrum I, Dubnica n/V rozpočtová organizácia
s právnou subjektivitou zriadená mestom Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti a efektívnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a v tejto súvislosti kontrola
prijatých interných dokumentov.
Kontrolované obdobie: obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015
Počet kontrolných zistení - 3, Počet upozornení - 2, Počet odporúčaní
- 1
Kontrola č. 05/2015:
Kontrolovaný subjekt:
Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom, m.r.o., rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou zriadená mestom Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti a efektívnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a v tejto súvislosti kontrola
prijatých interných dokumentov.
Kontrolované obdobie: obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015
Počet kontrolných zistení - 2, Počet upozornení - 2, Počet odporúčaní
- 1.
Kontrola č. 06/2015:
Kontrolovaný subjekt: Základná škola s materskou školou P. Demitru, Dubnica n/V, rozpočtová organizácia
s právnou subjektivitou zriadená mestom Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti a efektívnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a v tejto súvislosti kontrola
prijatých interných dokumentov.
Kontrolované obdobie: obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015
Počet kontrolných zistení - 2, Počet upozornení - 1, Počet odporúčaní
- 1.
Kontrola č. 07/2015:
Kontrolovaný subjekt: Základná škola s materskou školou Pod hájom, Dubnica n/V, rozpočtová organizácia
s právnou subjektivitou zriadená mestom Dubnica nad Váhom.
Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti a efektívnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a v tejto súvislosti kontrola
prijatých interných dokumentov.
Kontrolované obdobie: obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015
Počet kontrolných zistení - 3, Počet upozornení - 0, Počet odporúčaní - 1
Kontrola č. 08/2015:
Kontrolovaný subjekt:
Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom,
rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou zriadená mestom Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti a efektívnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p. a v tejto súvislosti kontrola
prijatých interných dokumentov.
Kontrolované obdobie: obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015
Počet kontrolných zistení - 2, Počet upozornení - 1, Počet odporúčaní
- 0
Kontrola plnenia uznesení MsZ za rok 2015:
Zoznam konaných zasadnutí MsZ:
- 05.01.2015
3. neplánované zasadnutie MsZ - UZN č. 1 - 2/2015
- 05.02.2015
4. plánované zasadnutie MsZ
- UZN č. 3 - 114/2015
- 07.04.2015
5. neplánované zasadnutie MsZ - UZN č. 115/2015
- 23.04.2015
6. plánované zasadnutie MsZ
- UZN č. 116 – 171/2015
- 05.05.2015
pokračovanie 6. Plánovaného MsZ
- UZN č. 172 – 181/2015
- 19.05.2015
7. neplánované zasadnutie MsZ - UZN č. 182 – 184/2015
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- 05.06.2015
- 16.06.2015
- 25.06.2015
- 27.08.2015
- 24.09.2015
- 15.12.2015

-

8. slávnostné zasadnutie MsZ
9. neplánované zasadnutie MsZ
10. plánované zasadnutie MsZ
11. neplánované zasadnutie MsZ
12. plánované zasadnutie MsZ
13. plánované zasadnutie MsZ

- neprijalo sa žiadne uzn.
- UZN č. 185 – 190/2015
- UZN č. 191 – 211/2015
- UZN č. 212 – 214/2015
- UZN č. 215 – 244/2015
- UZN č. 245 – 281/2015

Z celkového počtu 281 prijatých uznesení MsZ v roku 2015 :
- ostáva v stave ROZPRACOVANIA - 12 uznesení (t.j. 4,27 % zo všetkých prijatých uznesení)
- ostáva v stave SLEDOVANIA - 1 uznesenie
- zrušené uznesením bolo 1 uznesenie

12. Mestská polícia
Mestská polícia Dubnica nad Váhom pôsobí 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. Územie Mesta Dubnica nad Váhom je pre potreby výkonu práce mestskej
polície rozdelené do 8 obvodov. Každý z obvodov je pridelený konkrétnym policajtom, ktorých povinnosťou je
počas bežného výkonu služby na území celého mesta časť hliadkovej a kontrolnej činnosti vykonať aj
v pridelenom obvode. Ku dňu 31.12.2015 početný stav Mestskej polície Dubnica nad Váhom predstavoval 21
príslušníkov, pracovne zaradených v zmysle platného organizačného poriadku.
Svoju činnosť mestská polícia zabezpečovala formou motohliadok a peších hliadok. V r. 2015 bola vykonávaná
služba formou cyklohliadok v prípadoch zabezpečovania konkrétne stanovených úloh v nočných hodinách, napr.
pri hliadkovaní v okrajových častiach mesta, v oblastiach záhradkárskych osád a pod. V priebehu roku 2015
príslušníci mestskej polície na území mesta zistili a riešili spolu 2 955 priestupkov, z toho 1 043 dopravných
priestupkov a 1 912 ostatných priestupkov.
Priestupky boli riešené napomenutím 1 609, blokovo 1 015 a spisom 331.
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. Každé s takto prijatých
oznámení, podnetov, sťažností či upozornení bolo následne preverené a v prípade zistenia nezákonnej činnosti
i riešené.
Preventívna činnosť tvorila aj v roku 2015 neoddeliteľnú a významnú časť činnosti mestskej polície. Okrem
priamej prevencie bola pozornosť venovaná prevenčnej činnosti v školských a predškolských zariadeniach mesta.
V r. 2015 bolo vykonaných 24 akcií s účasťou viac ako 850 detí. Tematicky je tento prevenčný program zameraný
na bezpečnosť detí v škole i v domácom prostredí a vo zvyšovaní právneho vedomia našich detí. Medzi prevenčnú
činnosť zaraďujeme už dlhoročné ranné zabezpečovanie prechodov pre chodcov pri nástupe detí na školské
vyučovanie.
Mestská polícia prevádzkovala aj v r. 2015 Pult centrálnej ochrany objektov, kde bolo k 31.12.2015 napojených
a chránených v nepretržitom režime 27 objektov, z ktorých je 9 objektov patriacich právnickým alebo fyzickým
osobám a 18 tvoria objekty patriace do majetku mesta alebo organizácií mestom zriadených alebo majetok mesta
spravujúcich.
Kamerový monitorovací systém bol ku dňu 31.12.2015 prevádzkovaný v počte 26 kamier s príslušenstvom.
Priamou prevádzkou kamier a i následným vyhodnocovaním záznamov bolo zdokumentované najmä narúšanie
verejného poriadku, zistená totožnosť osôb ničiacich verejnoprospešné zariadenia, zdokumentovaných niekoľko
prípadov fyzického napádania.
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Počet riešených priestupkov (§ 47, 48 - proti verejnému poriadku, § 49 proti občianskemu spolunažívaniu, § 50
proti majetku a trestných činov) podľa obvodov.
Obvod č.1 :
Obvod č.2 :
Obvod č.3 :
Obvod č.4 :
Obvod č.5 :
Obvod č.6:
Obvod č.7:
Obvod č.8:

Za traťou
Pod kaštieľom, Dolné kolonky, Nádražná, Cintorínska
Háje, Horné kolonky, Bratislavská, Obrancov mieru
Pod hájom, priliehajúce záhradkárske osady
Centrum II, Rozptyl, priliehajúce záhradkárske osady
Nad kostolom, Centrum I, Kollárova
Mestský park, Nám. sv. Jakuba, Nám. Matice Slovenskej, Partizánska
Prejta

37
139
217
155
223
331
779
31

Prehľad spáchaných priestupkov z hľadiska ich štruktúry
§ 22 B1 zákaz vjazdu
§ 22 B2 jazda v protismere
§ 22 B34, B33 zákaz zastavenia, státia
§ 22 B6 zákaz vjazdu nákladných vozidiel
§ 22 vyhradené parkovisko ( ZŤP)
§ 22 prikázaný smer jazdy, zákaz odbočenia
§ 22 zákaz jazdy na bicykli
§ 22 nedovolené parkovanie (zeleň, chodník, vjazdy a výjazdy)
§ 22 ostatné
Iné – alkohol, marenie rozhodnutia, neoprávnené užívanie motor. vozidla
§ 30 ochrana pred alkoholizmom
§ 46 proti poriadku v správe
§ 47 proti verejnému poriadku
§ 49 občianske spolunažívanie
§ 50 proti majetku
Iné porušenia zákonov - trestné činy
§ 48 VZN zeleň
VZN podmienky držania psov
VZN trhový poriadok
VZN odpad, čistota mesta

VZN o verejnom poriadku
VZN ostatné

13. Mestské organizácie
Dubnické múzeum m.r.o.
Sídlo: Nám. Sv. Jakuba 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Riaditeľ: 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
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106
69
418
12
79
49
114
130
64
2
6
4
815
158
69
16
32
155
8
223
306
120




prezentácia múzejných 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 múzeum. 1. Januára 2010 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.
Dubnické múzeum, m.r.o. spravuje mestský nehnuteľný majetok – historickú budovu Dubnický kaštieľ a od
1.4.2012 Grottu s vyhliadkovou vežou.
Činnosť a akcie múzea v roku 2015:
Spustenie novej web stránky - www.dubnickykastiel.sk – 13.2.2015
Ilustrovaný zábavný sprievodca po kaštieli - Sprostredkuje najdôležitejšie informácie o histórii a ponúka
možnosť
poznačiť
si
vlastné
postrehy,
umožňuje
kresliť,
lepiť,
zapisovať.
Prehliadka Dubnického kaštieľa sa tak stane atraktívnejšou aj pre najmenších návštevníkov a žiaci sprievodcu
určite využijú aj ako pomôcku pri vyučovaní.
2 Nočné prehliadky – Netradičný návrat do minulosti môžete zažiť prostredníctvom nočných prehliadok s
podtitulom Osudový prsteň. Tajomný príbeh grófovho prsteňa s červeným okom vám napovie, že i šperky môžu
byť opradené tajomstvom a mať tajomnú moc. Vďaka nočným prehliadkam sa v rámci divadelných scénok
môžete stretnúť s grófom Štefanom II. Ilešházim, jeho manželkou Teréziou i s menej urodzenými obyvateľmi
šľachtického sídla.
Stáčanie medu – ukážky stáčania medu s odborným výkladom včelára.
Knihy, ľudia, osudy - výstava historických tlačí.
Kaštieľu vládnu strašidlá - do šľachtického sídla Ilešháziovcov sa vrátia v čase jeho významní majitelia a stretne
sa hneď niekoľko generácií naraz.
Koncert Historické Vianoce
V spolupráci s odd. kultúry :
Region Tour Expo Center Trenčín – medzinárodná výstava cestovného ruchu – prezentácia mesta a múzea,
personálne zabezpečenie a propagácia.
Prezentácia QR kódov - prezentácia histórie mesta prostredníctvom QR kódov a ich využitia
Dubnické kultúrne leto – spolupráca pri organizácii premietania letného kina na nádvorí kaštieľa, koncertov
a podujatí v parku i na Grotte počas letných víkendov.
Dubnický folklórny festival – Dubnický kaštieľ ako jedna z hlavných scén festivalu, hostiteľ recepcie pri príležitosti
privítania folklórnych súborov a zástupcov družobných miest primátorom mesta.
Vo februári 2015 podalo Dubnické múzeum žiadosť na Ministerstvo kultúry SR o registráciu inštitúcie ako
prijímateľa kultúrnych poukazov. Za rok 2015 prijalo múzeum 452 ks kultúrnych poukazov, ktoré boli preplatené
MKSR a odvedené ako príjem.

Štruktúru návštevnosti Dubnického múzea v mesiacoch január - december:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

24

55

87

142

125

466

195

319

271

304

479

45

Hospodárenie
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Návrh rozpočtu na rok 2015 predstavoval objem 95 000 €. Návrh príjmovej časti predpokladal sumu
5 000 €
ako príjem z predaja suvenírov, vstupeniek, poskytovania služieb a prenájmu vyhradených priestorov. Za
sledované obdobie bol plánovaný rozpočet príjmovej časti splnený vo výške 8 459 €.
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za celé sledované obdobie predstavuje 88 166 €. Z toho bolo čerpaných:
mzdy ................ 18 103 €
odvody .............. 9 312 €
cestovné .............. 117 €
energie ............ 19 324 €
materiál ............ 6 530 €
údržba ............... 5 104 €
dopravné .............. 553 €
služby .............. 29 123 €
Počet zamestnancov Dubnického múzea:
- hlavný pracovný pomer – 3 zamestnanci
- dohoda o pracovnej činnosti – 7 zamestnancov

Mestská poliklinika Dubnica - mestská príspevková organizácia
Mestská poliklinika Dubnica zabezpečuje komplexné ambulantné služby v primárnej a sekundárnej zdravotnej
starostlivosti z časti 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.
V zdravotníckom zariadení Mestská poliklinika Dubnica,
v nasledovných ambulanciách a oddeleniach:
Mestskí poskytovatelia ZS
Mestská poliklinika Dubnica
Mestská poliklinika Dubnica

Mestská poliklinika Dubnica

poskytujú zdravotnú starostlivosť

Ambulancia
Ambulancia fyziatrie, balneológie a
liečebnej rehabilitácie
Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti

Mestská poliklinika Dubnica
Mestská poliklinika Dubnica
Mestská poliklinika Dubnica

Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci
pre deti a dorast
Interná a diabetologická ambulancia II
Interná ambulancia a pracovisko funkčnej
diagnostiky
Interná ambulancia I
Diabetologická ambulancia I
Psychologická ambulancia

Mestská poliklinika Dubnica

RTG oddelenie

Mestská poliklinika Dubnica
Mestská poliklinika Dubnica

lekári

Lekár
MUDr. Gabriel Grnáč
MUDr. Alexej Pedan
Dagmar Cyprian
Daniela Jakabová
Mgr. Irena Solíková - garant

MUDr. Elena Šmotláková
MUDr. Ján Lukáč
MUDr. Andrea Tomašovicová
MUDr. Elena Kruteková
Doc. Mgr. art. Jaroslava
Gajdošíková Zeleiová, PhD.
MUDr. Jana Ambrosová
MUDr. Martin Pecka
MUDr. Lýdia Michalcová

V prenajatých priestoroch pracujú privátni lekári v ambulanciách:
Súkromní poskytovatelia ZS

Ambulancia

Lekár

MUDr. Vladimír Kopecký
MUDr. Malgorzata Kafková

Chirurgická ambulancia
Oftalmologická ambulancia

MUDr. Vladimír Kopecký
MUDr. Malgorzata Kafková
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OMZA TRADE, s.r.o.

Otorinolaryngologická ambulancia

SANOX s.r.o.
MUDr. Rudolf Rébry

Všeobecná ambulancia pre dospelých
Zubná ambulancia
Psychologická pomoc
Gynekologická ambulancia

MUDr. Mohammad Reza DJABERI
GERASHI
MUDr. Anna Rábeková
MUDr. Rudolf Rébry
Mgr. Rozvadsky Gugová, PhD.
MUDr. Darina Orálková

Urologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Gynekologická ambulancia
Gynekologická ambulancia

MUDr. Jana Tretiníková
MUDr. Dominik Kosorín
MUDr. Ctirad Mokráš
MUDr. Dagmar Galiovská

Klinická logopédia
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Psychiatrická ambulancia
Ortopedická ambulancia
Oddelenie klinickej biochémie a klinickej
hematológie

Mgr. Helena Holíčková
MUDr. Jana Tholtová
MUDr. Bohuslav Tholt
MUDr. Štefánia Volánková
MUDr. František Jászberényi
MUDr. Jaroslav Kobela
MUDr. Milan Bubeník
Konatelia
MUDr. Juraj Hanzen,
JUDr. Slavomír Moško
MUDr. Marian Kadlubiak
MUDr. Jaroslav Poliačik
MUDr. Eva Kozempelová
MUDr. Marta Čileková
MUDr. Želmíra Bagínová
MUDr. Irena Jankechová
MUDr. Silvia Trenčanová
MUDr. Adamcová Vladimíra,
MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Ľubica Horejší
MUDr. Slavomír Legdan
MUDr. Soňa Ondrišová
MUDr. Pravomila Dolinská

Gynekológia – MUDr. Darina
Orálková, s.r.o.
UROLUX s.r.o.
MUDr. Dominik Kosorín
MCM GYNPED, s.r.o.
GYNAMB – MUDr. Dagmar
Galiovská, s.r.o.
Mgr. Helena Holíčková
MUDr. Jana Tholtová
MUDr. Bohuslav Tholt
STEVOL s.r.o.
MEDIFER s.r.o.
MUDr. Jaroslav Kobela
BUBENÍK s.r.o.
HPL spol. s.r.o.

MUDr. Marian Kadlubiak
MUDr. Poliačik, s.r.o.
MUDr. Eva Kozempelová
MUDr. Marta Čileková
MUDr. Želmíra Bagínová
Detská ambulancia DCA s.r.o.

SANTES, s.r.o.
MUDr. Adamcová Vladimíra
MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Ľubica Horejší
MUDr. Slavomír Legdan
MUDr. Soňa Ondrišková
MUDr. Pravomila Dolinská

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Dentálna hygiena
Zubná ambulancia
Zubná ambulancia
Zubná ambulancia
Zubná ambulancia
Zubná ambulancia

Hospodárenie
Táto organizácia všetky svoje výdavky je schopná kryť vlastnými príjmami. V schválenom rozpočte rozpočtovala
príjmy vo výške 672 310 eur, výdavky v sume 696 710 eur a vzniknutý schodok plánovala vykryť finančnými
príjmami – prostriedky z minulých rokov o výške 24 400 eur. V súhrnnom vyjadrení bol rozpočet organizácie
vyrovnaný.
V priebehu roku zmenou rozpočtu zmenila organizácia celkové príjmy na 713 774 eur a v rovnakej výške
rozpočtovala i výdavky. Príjmy organizácie boli rozčlenené na príjmy za:
- Príjmy z vlastníctva v sume 89 164 eur,
- Poplatky a platby v sume 623 600 eur,
- Úroky v sume 10 eur,
- Iné príjmy v sume 1 000 eur.
Po uvedenej zmene boli údaje za rok 2015 nasledujúce:
Plánované príjmy ............ 713 774 eur
Skutočné príjmy .............. 692 031 eur
Plnenie príjmov ..................... 96,95 %
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Plánované výdavky .......... 713 774 eur
Skutočné výdavky ........... 677 002 eur
Plnenie výdavkov ................. 94,85 %
Porovnaním skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov je zistenie, že organizácia v rozpočtovom hospodárení
dosiahla prebytok 36 772 eur.
Pri hospodárení podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia organizácia vykázala stratu vo výške
17 726 eur. Táto bude zúčtovaná voči kladnej hodnote nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých
rokov, ktorý je v súvahe vykázaný v hodnote 30 342 eur.
I keď výsledkom hospodárenia bola aj v roku 2015 strata, v porovnaní s rokom predchádzajúcim je to zlepšenie
o 30 085 eur.
Z údajov vykázaných v súvahe Úč ROPO SFOV 1 – 01 stojí za zmienku skutočnosť, že v porovnaní s rokom
predchádzajúcim organizácia dosiahla lepší výsledok hospodárenia ako v roku predchádzajúcom, avšak vzrástli
jej pohľadávky i záväzky. Pohľadávky v úhrne zaznamenali nárast o 24 538 eur, z toho voči odberateľom o 24 845
eur, ostatné pohľadávky o 2 965 eur a poklesli prevádzkové preddavky o 3 192 eur. Finančné účty signalizujú
nárast o 53 370 eur, keď takmer 96 % z nich je uložených na bankových účtoch. Oproti predchádzajúcemu roku
hotovosť v pokladni vykazuje štandardný zostatok cca 1 000 eur, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim
pokles o 36 000 eur. Je to dôsledok zvýšenej kontroly zo strany mesta a prijatia nápravných opatrení v súlade so
závermi kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou mesta.
Aj na strane pasív došlo k nepriaznivému vývoju, ktorý sa odrazil vo zvýšení záväzkov organizácie. Tieto
medziročne vzrástli o 41 333 eur, keď záväzky voči dodávateľom dosiahli 90 570 eur (nárast o 20 542 eur),
záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia stúpli o 30 794 eur a ostatné dane poklesli o 10 168
eur. Vzájomné porovnanie pohľadávok a záväzkov naznačuje, že ani pri úspešnom 100 %-tnom vymožení
pohľadávok a použití všetkých finančných prostriedkoch na účtoch organizácia neuhradí svoje záväzky, ktoré sú
o 42 tisíc eur vyššie ako dva spomenuté zdroje.

Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia
Domov – penzión pre dôchodcov (ďalej DPD) 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 (DD – DPD). 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 01.01.2010
sa mení názov zariadenia z DD – DPD na Zariadenie pre seniorov Dubina (ďalej ZPS), mestská rozpočtová
organizácia. V roku 2013 bolo uvedené do prevádzky Špecializované zariadenie Prejta (ďalej ŠZ), ktorým sa
rozšírila kapacita Zariadenia pre seniorov o 69 miest.
Hospodárenie

Štátna dotácia MF SR
Vlastné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Zariadenie pre seniorov
687 024 €
626 460 €
1 313 484 €
8 142 €

Špecializované zariadenie
246 462 €
417 708 €
664 170 €
11 398 €

Kapitálové výdavky ZPS boli použité na nákup - kuchynský robot a pračka.
Kapitálové výdavky ŠZ boli použité na nákup – markíza, podlahový stroj, traktorová kosačka, kamerový
systém.
Priemerný počet obyvateľov za rok 2015 v ZPS = 178,15 klientov.
Od 01.01. 2015 do 31.12.2015 bolo do ZPS prijatých 29 klientov, 28 klientov umrelo a 3 klienti ukončili zmluvy.
Obsadenosť k 31.12.2015 - 176 klientov
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Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby v ZPS DUBINA sú 615,18 €.
Veková štruktúra obyvateľov zariadenia:
 od 40 do 62 rokov ............................................................ 3 obyvatelia
 od 63 do 74 rokov ...................................................... 41 obyvateľov
 od 75 do 79 rokov .........................................................42 obyvateľov
 od 80 do 84 rokov .........................................................35 obyvateľov
 od 85 do 89 rokov .........................................................34 obyvateľov
 nad 90 rokov .................................................................21 obyvateľov
Priemerný počet obyvateľov za rok 2015 v ŠZ = 66,81
Od 1.1. do 31.12. 2015 bolo do ŠZ prijatých 51 klientov , 37 klientov umrelo a 11 klienti ukončili zmluvy.
Obsadenosť k 31.12.2015 - 68 klientov
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta v ŠZ sú 983,41 €.
Zloženie klientov podľa veku:
 od 40 do 62 rokov ............................................................ 4 obyvatelia
 od 63 do 74 rokov ......................................... ............. 15 obyvateľov
 od 75 do 79 rokov .........................................................21 obyvateľov
 od 80 do 84 rokov .........................................................14 obyvateľov
 od 85 do 89 rokov ...........................................................9 obyvateľov
 nad 90 rokov ...................................................................5 obyvateľov
V poradovníku o umiestnenie do ZPS evidujeme 26 žiadostí.
V poradovníku o umiestnenie do ŠZ evidujeme 9 žiadostí.
Priemerný počet obyvateľov
Počet zamestnancov

Zariadenie pre seniorov

178,15
87

Špecializované zariadenie

66,81
45

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
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
2015 je:
Činnosť správy zvereného hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Dubnica nad Váhom
DUMAT, m. p. o. má do správy zverený dlhodobý hmotný majetok. Predmetom výkonu správy boli v roku 2015
nasledovné objekty: športová hala, MsDK vrátane krízového centra, 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.
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.
Činnosti súvisiace s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom
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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.
Finančné zabezpečenie činnosti spoločnosti
Príspevková organizácia mala pre rok 2015 v schválenom rozpočte mesta stanovený príspevok na činnosť vo
výške 560 000 eur na krytie bežných výdavkov. Okrem tohto príspevku organizácia hospodári aj s prostriedkami,
ktoré získava vlastnou činnosťou. Tieto boli pôvodne rozpočtované sumou 281 300 eur. Ich zdrojom boli príjmy
z prenájmu vo výške 145 150 eur a príjmy z poplatkov a platieb vo výške 131 000 eur. Okrem nich boli v príjmoch
rozpočtované aj úroky v sume 150 eur a ostatné príjmy 5 000 eur. V priebehu roku zmenou rozpočtu mesta bol
zvýšený transfer na bežné výdavky na sumu 589 200 eur na bežné výdavky, pridelený kapitálový transfer v sume
10 800 eur, takže celkový transfer z prostriedkov mesta dosiahol v upravenom rozpočte mesta 600 000 eur. Na
rozdiel od zvýšenia transferu organizácia znížila vlastné príjmy o 9 980 eur, keď príjmy z prenájmu znížila o 16 780
eur a poplatky a platby zvýšila o 6 800 eur. V upravenom rozpočte mala teda príspevková organizácia plánované
príjmy vo výške 871 320 eur.
Plánované príjmy ........................... 871 320 eur, z toho kapitálový transfer 10 800 eur
Skutočné príjmy ............................. 865 205 eur, z toho kapitálový transfer 10 398 eur
Plnenie ........................................... 99,30 %
V priebehu roku riaditeľ organizácie v rámci svojich právomocí menil rozpočet bežných výdavkov, avšak iba medzi
položkami ekonomickej klasifikácie, prípadne medzi strediskami.
Plánované výdavky ......................... 871 320 eur, z toho na kapitálové výdavky 10 800 eur,
Skutočné výdavky ........................... 816 878 eur, z toho na kapitálové výdavky 10 398 eur.
Plnenie výdavkov........................... 93,75 %

14. Spoločnosti s účasťou mesta
Majetková, resp. finančná účasť mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou predstavuje k 31.12.2015 vo
finančnom vyjadrení celkový objem 3 725 055,20 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
5,72 % DCa THERM, a.s. – vklad mesta vo výške 22 236,00 eur

V Dubnici nad Váhom, 19.05.2016
Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta Dubnica nad Váhom
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Zoznam obyvateľov, ktorí sa narodili v roku 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ahmed Mudhi
Matej
Tamara
Adrián
Anabela
Lea
Anna
Adam
Lilien
Natália
Alexandra
Lenka
Juraj
Karolína
Nikolas
Tamara
Timea
Daniel
Juraj
Daniel
Amélia Anna
Matej
Timotej
Liliana
Lea
Richard
Tomáš
Simona
Vanessa
Michal
Jozef
Vivien
Lukáš
Adela
David
Erik
Nicolas
Karin
Sofia
Nikolas
Erik
Simona
Lukáš
Samuel
Adam
Hana
Patrik
Kristína

Aldossary
Antala
Babiarová
Babic
Baczigál
Bakošová
Balážová
Barta
Bartošová
Basilová
Belobradová
Belovičová
Beňo
Beňová
Berky
Bieliková
Bieliková
Blaho
Blaško
Bohovič
Bresková
Bublavý
Bučo
Bulková
Bumbálová
Buranský
Cabaj
Cabajová
Chovancová
Chovančík
Chrenovský
Cicková
Csizmadia
Čáliková
Čerepan
Čižmárik
Dado
Danišová
Dašková
Demitra
Dian
Dohňanská
Drdák
Dvorský
Dzurňák
Eliašová
Fabo
Frindt
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Karolína
Juraj
Katarína
Samuel
Sebastian
Viliam
Tobias
Nicolas
Tomáš Patrik
Lucas
Marián
Natália
Lucas
Adam
Martin
Dávid
Jakub
Matej
Laura
Terézia
Viktória
Pavol
Jakub
Juraj
Peter
Lukáš
Matej
Radka
Karolína
Oliver
Oskar
Helena
Bianca
Andrea
Adam
Matúš
Laura
Mária
Evelin
Lucia
Nela
Nela
Petra
Samuel
Matúš
Vanesa
Ján
Karolína Gabriela
Matej
Natália

Furková
Gabrhel
Galková
Gavaľa
Gavenda
Gerhát
Gonda
Gorelka
Griač
Guga
Guriš
Habšudová
Hanáček
Hanko
Havier
Hladík
Hlaváč
Holba
Holbová
Holecová
Holecová
Holúbek
Hrehor
Hrevuš
Hrnčiarik
Hromník
Hrubina
Hudecová
Hudeková
Humaj
Jakubec
Jašurková
Jurčiová
Jurenková
Kameništiak
Kaňovský
Kebísková
Kebísková
Kišková
Klabníková
Kleinedlerová
Klobučníková
Kolarovičová
Koporec
Kosmač
Koštialová
Kozáček
Kraisel
Krajčík
Králiková
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Mia
Nela
Oskar
Róbert
Michaela
Tomáš
Alex
Hana
Emma
Amy
Peter
Roman
Lívia
Dominik
Lia
Emma
Marek
Natália
Matúš
Ephram
Katarína
Rebeka
Christian
Lara
Marek
Denis
Barbora
Emma
Martin
Diana
Sofia Alexandra
Matias
Adam
Jakub
Michal
Alan
Dominik
Júlia
Nela
Dorota
Juraj
Juraj
Sára
Stella
Jakub
Šimon
Daniela
Andrej
Alexis Viktória
Tomáš

Kristínová
Kučmínová
Kudelás
Kudlej
Kuklová
Kukučka
Kulich
Kvasnicová
Lachká
Lacková
Ladecký
Ladecký
Lalinská
Laštinec
Leitmannová
Lešková
Lukáč
Madajová
Magát
Majerech
Majtánová
Maňáková
Meňhart
Mičková
Mihaľ
Minárech
Mišáková
Mišáková
Mišík
Miženková
Mokrišová
Molnár
Moško
Moško
Mucha
Murach
Myško
Nevidzanová
Novosedliaková
Novotná
Ochran
Odráška
Ondrášová
Ondreičková
Ondrušík
Páleník
Pažitná
Peťko
Petlachová
Peťovský
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149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Jakub
Adam
Alexander Aron
Adam
Peter
Eliška
Michaela
Oliver
Michaela
Matúš
Marcus
Charlotte
Dávid
Jakub
Adrián
Alexandra
Dominik
Melánia
František
Filip
Emma
Miroslava
Monika
Barbora
Daniel
Roman
Sára
Alžbeta
Alex
Filip
Marek
Adam
Peter
Dávid
Oliver Andre
Matej
Ela Natália
Sofia
Martin
Emma
Matej
Nela
Amy
Mathias
Teo
Nela
Matej
Adam
Sára
Sára

Petríček
Petrulák
Pietrzak
Pilár
Pilný
Piššová
Plešivčáková
Poláček
Popeňažníková
Porubčan
Prajzner
Prekopp
Prievozník
Pšenek
Puna
Racková
Raček
Račková
Ragula
Rajec
Remová
Remšíková
Rendeková
Rešetková
Rokyta
Ruman
Rypáková
Sedláková
Senko
Senko
Sklenár
Skuhra
Slaziník
Smutek
Somorovský
Staňo
Suchánová
Suchomelová
Suchý
Sýkorová
Šatka
Šatková
Šebeková
Šebo
Šelinga
Štefíčková
Štefún
Šulek
Švančarová
Švehlová
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199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.

Layla
Karin
Leonard
Oliver
Adam
Stela
Miroslav
Nela
Timea
Anna Mária
Emma
Miroslav
Boris
Lukáš
Martin
Tomáš
Katarína
Matej
Šimon
Jakub
Daniel
Natália

Taha
Trepáčová
Trokan
Turza
Tvrdoň
Urbaníková
Václav
Vančová
Várošová
Vavríková
Vavríková
Vavrovič
Vojtáš
Vojtech
Vojtech
Vojtech
Vraníková
Zahradník
Záležák
Zbín
Zima
Žiaková
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Zoznam obyvateľov, ktorí zomreli v roku 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ján
František
Ján
Milan
Ján
Alfonz
Zoltán
Emília
Ladislav
Jozef
Ján
Anna
Leonóra
Margita
Anastázia
Stanislav
Margita
Marián
Ladislav
Jozefína
Marian
Elena
František
Zuzana
Ján
Marian
Juraj
Eugen
Karol
Daniel
Viliam
Helena
Jozef
Jan
Vilma
Vladimír
Emília
Anna
Robert
Veronika
Antónia
Jarmila
Anton
Juraj
Jan
Miroslav
Julia
Anna

Adamec
Agh
Bačík
Bačo
Baláž
Balušík
Banecký
Barcíková
Baška
Bátora
Bazelides
Benková
Betáková
Bezáková
Bieliková
Blajsko
Blašková
Brodzianský
Bukovič
Bulicova
Bulko
Burzalová
Cibuľa
Černá
Černay
Černuška
Černý
Čuri
Čúz
Daňo
Daňo
Daňová
Demitra
Dian
Dianová
Didi
Didiová
Dimitrová
Dovičovič
Drinkova
Duhárová
Ďurišová
Ďurkovič
Ďurovec
Dydi
Gábel
Gažiová
Glázerová

1948
1931
1951
1976
1945
1939
1941
1927
1965
1952
1951
1957
1934
1941
1939
1967
1927
1952
1945
1925
1951
1927
1962
1934
1949
1953
1938
1937
1950
1959
1946
1940
1951
1929
1932
1978
1938
1927
1946
1932
1935
1938
1944
1939
1948
1962
1928
1933
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Anna
Natália
Verona
Anna
Eva
Terézia
Ľudmila
Andrej
Albína
Jan
Miroslav
Anna
Július
Iveta
Jaroslav
Eva
Vendelín
Jan
Pavol
Anton
Ľudevít
Anna
Alena
Marian
Jozef
Milan
Jaroslav
Anton
Margita
Ján
Eva
Jozef
Jana
Jozef
Katarína
Anna
Eva
Emília
Marian
Jozef
Janka
Mária
Koloman
Justína
Rudolf
Jozef
Agnesa
Viera
Emília
Ján

Golejová
Gombárová
Goneková
Haličková
Harňáková
Hehejíková
Hermanská
Hliničan
Hreňáková
Hromek
Hruška
Hrušková
Hubinský
Hulinova
Huňa
Iváková
Janiga
Jankes
Jankovič
Ježovica
Juriga
Justová
Karasová
Karšay
Karšay
Kaššák
Klanduch
Klein
Klenovičová
Kočka
Königová
Konôpka
Kopačková
Koprda
Kopšová
Korenačková
Kostková
Košinárová
Koštial
Králik
Králiková
Králiková
Krásny
Krátka
Krátky
Krcheň
Kubaščíková
Kukosová
Kvasnicová
Kvasnička

1923
1981
1932
1928
1949
1925
1939
1927
1930
1953
1959
1940
1928
1969
1950
1934
1941
1951
1953
1937
1939
1933
1937
1957
1954
1942
1950
1939
1934
1961
1945
1934
1971
1948
1937
1931
1945
1930
1953
1942
1952
1933
1933
1929
1946
1960
1927
1953
1953
1951
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Oľga
Anton
Mária
Irena
Katarína
Leona Petra
Ján
Gabriela
Ľudovít
Miroslav
Jozefína
Pavel
Helena
Margita
Mária
Jozef
Mária
Vladimír
Jozefa
Ľudmila
Jozef
Oľga
Rozalia
Anna
Katarína
Alžbeta
Emília
Darina
Alena
Paulína
Mária
Jana
Helena
Štefan
Miroslav
Štefan
Ján
Štefan
Jozef
Milan
Viola
Ivan
Zuzana
Valéria
Dávid
Ladislav
Katarína
Otília
Miroslav
Jozef

Kvaššayová
Lacko
Lacová
Letková
Lezová
Loncová
Lukáčik
Malovcová
Malovec
Malovec
Marčeková
Marienka
Marková
Martináková
Martišová
Matušica
Měřičková
Miakyš
Miakyšova
Mikovičová
Mikulovský
Mikušova
Mišúnová
Mojtová
Mončeková
Mošková
Mutalová
Naňáková
Nemcová
Netušilová
Nováková
Novotná
Omachelová
Paukeje
Pažítka
Peterčák
Petrech
Petrek
Petrů
Pientak
Polakovičová
Polanský
Poliachová
Porubanová
Prievozník
Púčik
Púčková
Račeková
Rajec
Rajtar

1929
1949
1926
1930
1934
2004
1939
1947
1946
1952
1956
1931
1933
1943
1929
1931
1938
1931
1944
1931
1932
1958
1931
1958
1920
1925
1931
1962
1966
1927
1929
1929
1953
1960
1953
1949
1950
1933
1953
1944
1947
1936
1926
1931
2015
1930
1936
1925
1966
1937
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149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Ľudmila
Emanuel
Jozef
Filomena
Rudolf
Mária
Oľga
Stanislav
Oľga
Anna
Peter
Florentina
František
Anastázia
Marta
Samuel
Pavol
Jana
Daniel
Zita
Miloš
Anna
Viktor
Helena
Antónia
Jozefína
Pavlína
Alžbeta
Anna
Marta
Valéria
Dušan
Anna
Stanislav
Emil
Irena
Ľubomír
Božena
Helena
Mária
Ján
Jozef
Emília
Helena
Oľga
Rudolf
Marcel
Gabriela
Jozef
Anna

Remenárová
Remo
Remšík
Rončíková
Rusňák
Ružičková
Rybanská
Rybánsky
Rýdza
Rýdza
Sagara
Satinová
Senko
Schillerová
Schillerová
Sianta
Siran
Skuhrová
Sliva
Slugeňová
Smaha
Srnáková
Staňo
Straňáková
Stratilíkova
Straub
Suchomelová
Sýkorová
Sýkorová
Šavlíková
Ščerbová
Ševčík
Ševčíková
Šimar
Škopek
Škrovanová
Štefko
Štuchalová
Štúrikova
Tichá
Tlach
Tomanička
Trojanová
Trstianová
Tvrdá
Unger
Václavek
Valáková
Vanko
Veselá

1946
1971
1950
1934
1981
1930
1924
1950
1949
1960
1962
1924
1959
1936
1951
1950
1952
1961
1959
1953
1962
1927
1958
1951
1932
1942
1928
1929
1929
1933
1934
1950
1937
1947
1929
1946
1960
1937
1928
1951
1936
1938
1938
1930
1964
1937
1997
1924
1959
1928
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199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.

Jozef
Helena
Jozef
Helena
Milan
Anton
Amalia
Pavol
Jozef
Štefan
Anna
Apolónia
Júlia
Pavel
Mária
Ján

Vojtáš
Vojtášová
Voříšek
Voznická
Vrana
Vrtiel
Wenderlová
Zahradníček
Zahradník
Zubarik
Zuzulová
Žiačková
Žilková
Živčic
Živčicová
Žovinec

1954
1930
1938
1934
1961
1946
1931
1951
1957
1922
1915
1933
1935
1952
1931
1945
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História na fotografiách
V priebehu mesiaca jún bol uskutočnený projekt QR-onicom Locus, zameraný na prezentáciu
histórie prostredníctvom starých fotografií za využitia QR-kódov. Niektoré najzaujímavejšie
fotografie aj s textami uvádzam aj v kronike. Informácie k záberom mi poskytli Vladimír
Koštiaľ Dubnický, Vincent Kutej a Gabriel Tarek.

Stará časť
centra mesta

Vo vysokej budove v ľavej časti fotografie býval hostinec a kino u Bernhardta. V päťdesiatych
rokoch tam sídlil obchodný dom s galantériou a textilom. Dom vedľa bol súkromný, neskôr
prerobený na bufet a potom na lahôdky. V dome napravo fungoval pôvodne obchod
s miešaným tovarom Markusa Schlesingera. Po odvlečení obchodníka a jeho rodiny do
koncentračného tábora sa stal majiteľom budovy Laco Šuranský. Neskôr po oslobodení tu
zriadili čistiareň a práčovňu, v päťdesiatych rokoch zase veľkú predajňu odevov.
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Časť okolia
hlavnej
križovatky

(fotografia pred
asanáciou)
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Ulica od zákruty z Partizánskej ulice na hlavnú cestu a križovatku bola rušným miestom aj
preto, že na nej stála čerpacia stanica. Na obrázku ju spoznáme ľahko podľa v rade čakajúcich
motocyklov.
Vľavo celkom vzadu vidno rohovú časť Hirthovho domu. Za ním smerom ku križovatke
nasleduje bývalá predajňa obuvi Baťa a potraviny, ďalej niekdajšie malé hodinárstvo
a zlatníctvo, ktorého majiteľom bol pán Musil. Predajne boli neskôr prerobené na odevy
a drogériu.
Na pravej strane vidno bývalé mäsiarstvo u Dúžeka, v čase fotografovania už zmenené na
mliečne lahôdky.

Prístav
(fotografia
z rokov 19751980)

Pri regulácii Dubničky bolo nutné vyriešiť napojenie Koutenského vodného mlyna na potočnú
vodu. Vhodným technickým riešením sa stalo postavenie stavidla s troma priepusťami,
schopnými zahradiť celý potok. Na pravej strane pri hlavnom stavidle bola vybudovaná
odbočka s menším stavidlom, od ktorého prúdila voda na koleso mlyna.
Veľké stavidlo a jeho priepuste sa otvárali minimálne raz do roka pri čistení potoka. Na tento
účel slúžil reťazový mechanizmus, upevnený na oceľovej konštrukcii. Hĺbka vody pri stavidle
dosahovala stoosemdesiat centimetrov.
Stavba bola od počiatku vítaným rozptýlením pre mládež, ktorá ju nenazývala inak ako prístav.
Hoci väčšinu mladých lákali skôr vody Váhu, stal sa prístav obľúbeným prírodným kúpaliskom.
Prístav „patril chlapcom“, dievčatá sa tu kúpali len zriedka. Mnohí z nich sa práve tu naučili
plávať. Smelší plavci skákali do vody, vychýreným skokanom bol Jano Cyprián, bývajúci hneď
oproti stavidlám.
Nádrž mala aj iný praktický účel. Počas teplých a suchých letných dní bola zásobárňou vody
pre hasičov.
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Námestie
„Panenky
Márie“

(fotografia pred
asanáciou)

Socha panny Márie na dnešnom Námestí Matice slovenskej je cennou kultúrnou pamiatkou
z osemnásteho storočia. V minulosti tvorila spolu s neveľkým námestím stred starej Dubnice.
Slúžili sa pri nej bohoslužby, ale aj organizovali politické zhromaždenia. Keď k nám zavítali
kolotočiari či cirkusanti, kolotoče, stany a šiatre si rozkladali práve tu.
Súsošie dal postaviť približne v polovici osemnásteho storočia gróf Ilešházi. Práve podľa sochy
nazývali Dubničania túto časť obce námestím Panenky Márie. V priestore námestia boli
sústredené viaceré zaujímavé objekty. Spomenúť treba napríklad najstaršiu obecnú vahadlovú
studňu, ktorá slúžila občanom takmer do polovice dvadsiateho storočia. Na námestí stála aj
prvá hasičská strážnica, v ktorej bol ešte predtým dom so strážnicou pre pandúrov a obecná
väznica. Rozprávalo sa, že práve na tomto mieste sa vykonávali tresty na dereši.

Hlavná
križovatka
(fotografia z roku
1965)

Traktor práve prichádza k vtedajšej hlavnej križovatke, za ktorou vidno po pravej strane
hostinec u Bernhardta a po ľavej bývalé mäsiarstvo u Dúžeka. Medzi nimi sa týči Ostrý vrch.
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Pred križovatkou si môžeme všimnúť potravné družstvo. Budova bola pôvodne bytom správcu
školy a učiteľa. Za obytným domom sa rozprestieral rozsiahly dvor, na ktorého konci stála
samotná škola. Za školou bol ovocný sad. Keď kapacita školy nepostačovala, niektoré triedy sa
presunuli práve do obytnej budovy správcu. Neskôr sa viacero tried premiestnilo do bývalej
kaštieľskej hospodárskej a údržbárskej budovy.

Otvorenie
Katolíckeho
kultúrneho
domu
(fotografia
z roku 1940)

Unikátna fotografia dokumentuje podobu Valáchovho mlynu, v pozadí vidno kontúry kaštieľa.
Snímka je však aj fotografickým záznamom historickej udalosti v živote obce. Občania
Dubnice sa zhromaždili, aby sa stali svedkami slávnostného otvorenia Katolíckeho kultúrneho
domu v roku 1940. Pri kultúrnom dome stála tribúna. Najočakávanejším rečníkom, ktorý pred
zhromaždením prehovoril, bol prezident Dr. Jozef Tiso.

Dom
Úverného
družstva
a stĺp hanby
(fotografia
z rokov 19301940)
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Spotrebné a úverové družstvo vzniklo v roku 1898. Išlo o roľnícku pokladnicu a konzum –
predaj rozličného tovaru, najmä potravín. Po problémoch so spreneverou konzum definitívne
zanikol, úverné družstvo však v 40. rokoch minulého storočia obnovilo svoju činnosť. Úlohou
inštitúcie bolo spravovať vklady občanov a vypožičiavať peniaze. V spodnej časti domu bývali
Vankovci. Otec rodiny pracoval ako mlynár u Grabera, jeho žena bola vychýrenou pôrodnou
babicou.
Hneď pred oblokmi družstva stál stĺp hanby, baroková pamiatka z roku 1728, ktorá bola neskôr
presunutá pred budovu kaštieľa. Stĺp vznikol v časoch veľkého sucha a s tým spojenej biedy,
teda v období, kedy sa rozmáhali krádeže. Odsúdený vinník bol železami pripútaný na krku,
nohách aj rukách a nechaný napospas urážkam, posmeškom a hnevu okoloidúcich.

Výzdoba
krčmy
U Tareka
(fotografia
spred roku
1945)

Obrázok je výrezom zo starej pohľadnice. Zobrazuje maľbu, zdobiacu priestory Krčmy
u Tareka pred druhou svetovou vojnou a počas nej. V neskorších rokoch už bolo zariadenie
pohostinstva skromnejšie. Aká bola história malieb? „Mám pocit, že sa to už ani nedozvieme,
lebo dotyčná generácia je preč. Inak krčma pozostávala z dvoch miestností, jedna bola výčapná,
druhá oddelená. Čapovalo sa ilavské pivo, pamätám si, ako sme chodili na voze s koňom do
Ilavy. Krčma sa otvárala ráno o deviatej, zatváralo sa o desiatej večer. Ak niekto hľadal majstra
alebo pomoc na majetku, vybavil najlepšie tu. Naozaj platilo – keď chceš niečo vybaviť, choď
do krčmy. Ani náš podnik sa nevyhol znárodneniu. Otec mal šesťdesiat rokov a musel ísť
pracovať – stavať domy pre dôstojníkov. Ešte v osemdesiatych rokoch sa so mnou ťahalo, že
som živnostníkov syn,“ zaspomínal syn bývalého majiteľa Gabriel Tarek.
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Pohostinstvo
u Pavlíka

(fotografia pred
asanáciou)

Šándor Pavlík bol známy vtipkár a poľovník, najväčšmi sa však spomínal ako majiteľ hostinca.
Hostinec mal výbornú polohu, pretože stál neďaleko kostola (na fotografii vidno v pozadí
kostolnú vežu, pred ňou starú faru) a mnohí muži sa mohli zastaviť po omši a občerstviť sa,
pobesedovať alebo zahrať si karty. Z času na čas sa tu konali napríklad aj poľovnícke hody či
iné spoločenské podujatia. Hostinec bol známy prvou kolkárskou dráhou v obci. Išlo aj
o kultúrny priestor, u Pavlíka si mohli diváci pozrieť vôbec prvé divadelné hry v Dubnici.

Pavlíkova
pivnica ľadovňa

Na druhej strane cesty oproti hostincu bol hlboký breh dubnického potoka. V ňom bola pre
potreby chladenia piva a potravín vybudovaná pivnica – ľadovňa. Počas najväčších zimných
mrazov sa do pivnice navozili kusy ľady z Váhu, dnu sa zmestilo niekoľko konských povozov.
Ľad izolovali drevenými pilinami. Hovorilo sa, že vydržal až do novej zimy.
Fotografia zachytáva stavbu ľadovňe. Za hostincom stál menší dom Irmy Plškovej. Vzadu na
pravej strane fotografie vidno časť budovy starej fary, na ktorej bola zriadená prvá jednotriedna
škola s tromi až štyrmi ročníkmi.
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Detské ihrisko pri kaštieli
(fotografia zo 60. rokov 20. storočia)

Vôbec prvé detské ihrisko v meste bolo postavené za
pomoci občanov a miestnych závodov. Deti sa hrali
v pieskoviskách, na hojdačkách, veľa zábavy
priniesol aj ručný kolotoč alebo preliezačky.
Mamičky si mohli posedieť na lavičkách.
Na ihrisko nesmeli vstupovať ľudia bez detí,
zakázané bolo aj vodenie psov. Správcom
ohradeného areálu bol pán Šmiček, ktorý slúžil ako
poriadková služba pre celý park. Ľudia si ho
pamätajú ako prísneho a na pravidlá dbajúceho
muža, ktorý niekoľko ráz denne kontroloval na
bicykli celý park. Každé ráno otvoril bránu ihriska,
na večer ju zase zamkol.

Pálenica

(fotografia
z rokov 19691970)

Ešte za obdobia panovania Ilešháziovcov patril k majeru pivovar, radiaci sa medzi najstaršie na
Považí. Jeho posledným ostatkom bola chátrajúca pivnica, zapustená do svahu, kde dnes stojí
katolícky dom. Práve pri jeho výstavbe boli zvyšky pivnice zlikvidované.
Na mieste bývalého pivovaru neskôr postavili pálenicu na pálenie liehu zo zemiakov a cukrovej
repy. Pôvodne išlo o súkromný podnik, jeho posledným majiteľov bol Weis. Po ňom prebrala
pálenicu obec, ktorá ju spravovala až do asanácie.
Lieh sa vozil prevažne do krčiem v obci a jej okolí, ale napríklad aj do nemocnice v Trenčíne.
Za dodávku zemiakov a repy do pálenice dostávali roľníci okrem finančného vyrovnania časť
odmeny vo forme naturálií, teda v podobe produktov podniku.
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