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Vážení a milí Mikulášania,

opäť sa nám strieda rok s rokom. Počas
najkrajších sviatkov v roku sa rodiny
stretávali pri jednom stole, bilancovali
uplynulý rok a v tejto uponáhľanej dobe,
verím, že prežili aspoň niekoľko pokoj-
ných dní plných radosti a hojnosti.

Je pred nami rok nový, plný výziev
a plánov. A v prípade nás – vedenia
mesta ako aj všetkých jeho zamestnan-
cov – rok, kedy chceme opäť čo najlepšie
spravovať naše krásne mesto. Rok, kedy
chceme opäť ponúknuť našim občanom
čo najlepšie výsledky.

Pre mňa osobne je veľkou cťou opäť
- už po druhýkrát - stáť pri Vás ako pri-
mátor mesta. Vašu dôveru prijímam
s pokorou. Chcem sa všetkým, ktorí mi
odovzdali svoj hlas, poďakovať a pri-
sľúbiť, že ich dôveru nesklamem. Budem
sa riadiť desatorom primátora, okrem
iného aj tým, že sa stávam primátorom
všetkých ľudí Mikuláša bez rozdielu.
Budem sa veľmi usilovať, aby som pri
hodnotení na sklonku volebného obdobia
mohol povedať, že to skutočne tak bolo.
Naše predvolebné heslo „Mikuláš patrí
ľuďom“ ma k tomu taktiež zaväzuje.

Budem sa veľmi usilovať tiež o to,
aby sa trend spájania sa pre mesto Lip-
tovský Mikuláš prehlboval. Pokúsme sa
všetci, ktorí máme o to skutočne záujem,
vytvoriť hneď od začiatku atmosféru
spolupráce. Táto atmosféra, myslím si,
zároveň prispeje k tomu, že neprajníci,
ktorí sa možno objavia, budú stáť na
okraji. 

Verte mi, že z mojej pozície nebudem
uprednostňovať a ani potláčať aktivity
v tej ktorej mestskej časti. Rozvoj mesta
musí byť proporcionálny v rámci mož-
ností, ktoré sú a budú nám dané. Tak
sme to robili aj napríklad v rokoch 2006
až 2010. Znovu opakujem to, čo som
tu hlásal na konci roku 2006, a síce, že
ideológia do mesta nepatrí.

Na úplný záver mi dovoľte vysloviť
presvedčenie, že všetkým nám určite
na srdci leží jediné - prosperita, pokoj,
pokrok a dobrý život v našom milovanom
meste a v celom Liptove.

Želám Vám pokojné prežitie novo-
ročných sviatkov a úspešný vstup do
nového roka 2015.

Váš primátor
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Do primátorského kresla v Lip-
tovskom Mikuláši v pondelok
15. decembra opäť zasadol Ján
Blcháč. Úrad prevzal už po dru-

hý raz od svojho predchodcu
Alexandra Slafkovského. Na
ustanovujúcom mestskom za-
stupiteľstve okrem neho zložilo

sľub aj 25 zvolených poslancov.
Jedenásti z nich sedia v posla-
neckých laviciach po prvý raz.
Občanov bude zastupovať päť
žien a 19 mužov. Ich priemerný
vek je 47,8 roka.

Zastupiteľstvo zvolilo piatich
členov mestskej rady – Pavla
Bobáka, Miroslava Boďu, Štefa-
na Ganoczyho, Jaroslava Greša
a Rudolfa Urbanoviča. Dvaja
kandidáti na členov mestskej
rady (Alexander Slafkovský
a Dušan Vinčúr) nezískali nad-
polovičnú väčšinu hlasov. Po-
slanci budú ešte v budúcnosti
voliť kandidátov na voľné miesta
v mestskej rade.

Pre toto funkčné obdobie
poslanci schválili 11 komisií –
komisia pre ochranu verejného
záujmu, komisia sociálna a byto-
vá, komisia kultúry, komisia ži-

votného prostredia a zdravia,
komisia školstva a mládeže, ko-
misia športu, komisia dopravy
a verejného poriadku, komisia
cestovného ruchu a podnikania,
komisia finančná a majetkovo-
právna, komisia územného roz-
voja a výstavby a komisia me-
diálna. 

Mladé páry budú sobášiť Ján
Blcháč, Lucia Cukerová, Anna
Dvorščáková, Štefan Ganoczy,
Matej Géci, Miroslav Nesed
a Michal Paška.

Mesto bude mať po rokoch
iba jedného viceprimátora, stal
sa ním Rudolf Urbanovič, ktoré-
ho menoval primátor do funkcie
od 16. decembra. V rovnaký
deň nastúpila do úradu aj nová
prednostka Martina Kapitáňová.

mj

Mestské zastupiteľstvo rokovalo na
prvom pracovnom zasadnutí ešte
pred Vianocami. Poslanci zvolili 55
členov do jedenástich komisií. V mi-
nulom volebnom mali komisie spolu
97 členov s hlasovacím právom,
čo bolo takmer dvakrát toľko. „Zní-
žením počtu členov sme chceli
nielen šetriť, ale aj vyriešiť problémy
s uznášaniaschopnosťou. V minulosti
pri veľkom počte členov vznikali
problémy, keď nebola prítomná nad-
polovičná väčšina členov a komisie
nemohli rokovať,“ uviedol zástupca
primátora a poslanec mestského
zastupiteľstva Rudolf Urbanovič.

Poslanci schválili zmeny zástup-
cov mesta Liptovský Mikuláš v práv-
nických osobách s jeho účasťou.
Vedenie mesta malo záujem pone-
chať opozícii napríklad členstvo
v dozornej rade televízie Liptov, no
opozičná poslankyňa sa tejto mož-
nosti vzdala. Snahu o spoluprácu
na odbornej úrovni bez politikárčenia
vedenie mesta deklarovalo aj v prí-
pade hokejového klubu, keď v pred-
stavenstve ponechalo nominanta

bývalého vedenia a ikonu mikulášs-
keho hokeja – majstra sveta z roku
2002 Jerguša Baču. Poslanci
k nemu poslali zabojovať o čo naj-
lepší výsledok vo vedení MHK32
ďalšieho majstra sveta Mareka Ura-
ma. „Verím, že tak ako im to spo-
ločne dobre išlo na ľade pred viac
ako dvanástimi rokmi, tak rovnako
úspešne povedú aj náš hokej v klu-
be. Veď komu by záležalo na hokeji
v našom meste viacej ako práve
týmto skvelým reprezentantom,“
uviedol primátor Ján Blcháč.

Opozičný klub KDH-NOVA-
SDKÚ-DS ešte v úvode zasadnutia
predložil návrh na doplnenie pro-
gramu o voľbu dvoch členov mest-
skej rady z ich klubu. Mestská rada
má v súčasnosti zvolených piatich
členov. Keďže členovia mestskej
rady sa volia tajne, z technických
dôvodov sa zastupiteľstvo dohodlo,
že po predložení nominácií na ne-
obsadené miesta pristúpi k voľbe
na najbližšom riadnom zastupiteľstve,
ktoré sa bude konať 5. februára.

mj

Mikuláš sa vracia k používaniu
značky – mesto pre všetkých

Mesto sa po takmer štyroch ro-
koch vracia k používaniu dizajn
manuálu, ktorý schválilo v roku
2007. Obchodná značka „Liptov-
ský Mikuláš - mesto pre všet-
kých“ reprezentovaná tzv. balíč-
kom sa tak objaví na tlačovinách
mesta, propagačných materiá-
loch a ďalších dokumentoch.
Znovuzavedenie si nevyžiada
žiadne vysoké náklady, značka sa
bude aplikovať na nové tlačoviny
a materiály.

„Obdobne sa strategicky iden-
tifikujú mnohé iné mestá na Slovensku i v zahraničí. Myslím
si, že tento dizajn manuál výstižne definuje naše moderné,
historicky a kultúrne bohaté mesto. Práve pestrofarebný
mikulášsky balíček je symbolom našej štedrosti a pohostin-
nosti,“ uviedol prvý muž mesta Ján Blcháč. Mesto má za-
registrovanú aj ochrannú známku na tento dizajn manuál.

Balíček – darček symbolizuje nielen štedrosť a pohos-
tinnosť, ale spája všetky farebné atribúty. Tmavomodrá far-
ba symbolizuje hory – Západné Tatry. Svetlomodrá pred-
stavuje vodu – Liptovskú Maru. Zelená farba je prírodou
okolo celého mesta a zlatá predstavuje štedrého Mikuláša
patróna mesta – mesta pre všetkých.

V jednotlivých farebných kvadrantoch je možné nájsť aj
mestské inštitúcie. Tmavomodrý kvadrant predstavuje mé-
diá – TV Liptov a Informačné centrum, svetlomodrý kultúru
– Múzeum Janka Kráľa a Dom kultúry a zelený služby v po-
daní Verejnoprospešných služieb.

V prípade komunikácie mesta sa bude značka používať
spoločne s erbom mesta.

mj

Nový primátor prevzal úrad

Zastupiteľstvo rokovalo naostro
ešte pred Vianocami

Novozvolení poslanci.

Prvé pracovné rokovanie.
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Ako hodnotíte prvé
pracovné zastupiteľ-

stvo a adaptáciu
jedenástich no-
vých poslancov?

Som rád, že sa
nám podarilo ešte
pred vianočnými
sviatkami vyriešiť

viaceré nevyhnutné
kroky. Jedným z naj-

dôležitejších bolo
kreovanie komisií, ktoré

tak môžu už počas januára
začať pracovať. Museli sme sa vrátiť aj
k niektorým bodom, ktoré už nedokázalo
schváliť staré zastupiteľstvo. Okrem schvá-
lenia VZN o určení výšky dotácie na prevá-
dzku a mzdy na žiaka a dieťa v školách
a školských zariadeniach sme museli aj zru-
šiť iné VZN na základe protestu prokurátora.

Noví poslanci zvládli úvodné pracovné
zastupiteľstvo bez problémov. Zo strany

mesta sme pre nich pripravili pred rokova-
ním školenie o používaní hlasovacieho zaria-
denia a venovali sme sa aj rokovaciemu po-
riadku.

Aké budú Vaše prvé priority v novom
roku?

Tak ako som avizoval vo svojom príhovo-
re na ustanovujúcom zastupiteľstve, nechá-
me nezávislým odborníkom spracovať audity
– personálne, finančné i právne. Nie preto,
aby sme poukazovali na chyby našich pred-
chodcov, ale preto, aby sme poznali reálny
stav agendy, ktorú preberáme.

Musíme sa hneď v úvode pustiť do aktua-
lizácie Programu hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja. Naša práca musí vychádzať
z jasnej koncepcie a najmä cieľov, ktoré
budú zadefinované spoločne s odborníkmi
na dané oblasti.

Staré zastupiteľstvo malo na svojom
poslednom zasadnutí 12. decembra ro-

kovať o viacerých zmenách rozpočtu
v súvislosti s rozbehnutými investičnými
akciami, no nebolo uznášaniaschopné
a rozpočet tak zostal bez zmeny. Môže
to ohroziť chod mesta?

Týmto problémom sme sa zaoberali od
prvého dňa od prevzatia úradu. Dal som po-
kyn na dôslednú analýzu jednotlivých roz-
pracovaných investičných akcií. Reálny stav
je dnes taký, že viaceré rekonštrukcie sú za-
zmluvnené, termíny v roku 2014 nedodrža-
né a akcie by sa mali realizovať v ďalšom
roku. V prípade Majerskej ulice máme do-
konca iný extrém. Jej realizácia je krytá úve-
rom, ktorý zazmluvnilo bývalé vedenie, no
nebol doteraz úplne čerpaný. Napriek tomu,
že som nechcel čerpať úver v roku 2015,
vďaka už uzavretej zmluve to mesto bude
musieť urobiť, čím sa opäť zvýši jeho úvero-
vé zaťaženie. Hovoríme o sume, ktorá pre-
siahne pol milióna eur.

Ako sa uskutočnilo
prevzatie agendy

mestského úradu?
Počas prebera-

nia agendy som
ocenila prístup
a profesionalitu
mojej predchod-
kyne, nakoľko

podrobne pripravila
protokoly a obozná-

mila ma so svojou prá-

cou. Na niektorých oddeleniach sa však na-
šli prípady, kedy si kolegovia nemali čo a od
koho prevziať, keďže pôvodní vedúci v čase
príchodu nového vedenia už neboli na svo-
jich pozíciách. S tým súviselo aj ich neštan-
dardne vysoké ohodnotenie vo forme od-
meny oproti ostatným zamestnancom, keď
len traja pracovníci, ktorí neboli vo vedení
mesta, dostali spolu viac ako 10 tisíc eur.

Aké prvé kroky chcete realizovať
v novom roku?

Mojou ambíciou je dôsledne napomáhať
pri riadení mestského úradu a úspešne
spravovať mesto k spokojnosti všetkých
jeho obyvateľov. Chcem nadviazať na pozi-
tívne kroky, ktoré boli v minulosti vykonané
a vyhýbať sa tým negatívnym. Realizovateľ-
nou bude len v prípade, že zamestnanci úra-
du budú pracovať ako jeden kvalitný tím
s jasným cieľom: "dobre spravovať mesto",
tak aby bol vytvorený priestor na jeho vše-
stranný rozvoj.

Nové vedenie mes-
ta sa už od prvých

dní intenzívne pus-
tilo do práce. Čím
sa zaoberalo?

Prvé dni sme
sa hlavne zaobe-
rali kreovaním
a zložením odbor-

ných komisií mest-
ského zastupiteľ-

stva. Snažili sme sa
predísť minulosti, keď

tieto komisie boli neraz ne-
uznášania schopné a to hlavne z titulu veľ-
kého počtu ich členov. Aby sme sa vyhli tej-
to skutočnosti navrhli sme vytvoriť komisie
len s piatimi riadnymi členmi s hlasovacím
právom. Tých budú samozrejme dopĺňať aj
odborníci ako poradný zbor každej komisie.
Týmto krokom sme zároveň do budúcna
pre mesto výrazne usporili finančné pro-
striedky.

Podrobnejšie sme sa zaoberali aj činnos-
ťou príspevkovej organizácie Verejno-pro-
spešných služieb. Táto organizácia okrem
iných služieb, zabezpečuje pre mesto aj via-
nočnú výzdobu. Žiaľ, v súčasnosti táto vý-
zdoba je v jednotlivých mestských častiach
nedostatočná, až zahanbujúca. Preto by
som sa rád do budúcnosti osobne zasadil
o kvalitnejšiu vianočnú výzdobu, aby sme si
mohli spoločne dôstojnejšie spríjemniť at-
mosféru najkrajších sviatkov v roku.

Aké prvé kroky chcete realizovať
v novom roku z pozície zástupcu primá-
tora.

V prvom rade sa chcem detailnejšie
oboznámiť so súčasnou situáciou v jednotli-
vých oblastiach, ktoré sú v kompetencii
mesta. Či je to už oblasť životného prostre-
dia, školstva, dopravy, sociálnych služieb,
investícií, kultúry, športu a taktiež možnosti
získavania nenávratných finančných zdrojov
z rôznych grantov a eurofondov. No a samo-

zrejme, hneď od začiatku sa chcem pričiniť
o postupné napĺňanie programu DOBRE
SPRAVOVANÉ MESTO.

Je známe o Vás, že šport je Vaším ob-
ľúbeným koníčkom. Aké máte ambície
v tomto smere?

Potešilo by ma, keby sme spoločne
s najbližšími kolegami nadviazali na úspešné
roky 2006 – 2010, keď sa nám podarilo vy-
budovať niekoľko kvalitných športových
ihrísk. Pre oživenie pamäti spomeniem len
niektoré – futbalové ihrisko s umelou trávou
v areáli MFK TATRAN, LIPTOV ARÉNA, mul-
tifunkčné ihriská na Základných školách
(Podbreziny, Palúdzka, Čsl. brigády). Mojou
snahou bude aj prispieť k zlepšeniu mate-
riálno-technického vybavenia športovísk,
a tak vytvárať vhodné podmienky pre voľno-
časové aktivity, hlavne pre mládež, ako aj
pre iné vekové kategórie.

Ing. Martina Kapitáňová, prednostka mestského úradu

Ing. Rudolf Urbanovič, zástupca primátora

Ing. Ján Blcháč, primátor mesta
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Sedem dní pred najkrajšími sviat-
kami v roku sa mikulášske ná-
mestie zaplnilo Mikulášskymi via-
nočnými trhmi. „V našom meste
zažívajú len druhý ročník, ale my-
slím, že ľuďom tu chýbalo niečo
také, čo by im skrátilo čakanie
na sviatky,“ uviedla organizátorka
Martina Kaliská. Najväčšími lá-
kadlami boli pre návštevníkov,
okrem tradičných vianočných
dobrôt, veľkoplošná snehová
šmýkačka a ručne poháňaný dre-
vený kolotoč.

„Aj tento rok sme do sprie-
vodných podujatí zapojili miku-
lášske deti, starších žiakov, súbory
a ďalších interpretov. Mikulášski
športovci sa rozdali na verejnej
dražbe, ktorou sme pomohli de-

ťom v liptovskohrádockom det-
skom domove. Myslím, že sme
tak naplnili všetky tohtoročné cie-
le,“ uzavrela M. Kaliská. 

Na odkaz výročných trhov
nadviazal začiatkom decembra
tradičný mikulášsky jarmok. Od
udelenia tejto výsady uplynulo
už 590 rokov. Liptovskomiku-
lášske centrum zaplnili viac ako
dve stovky trhovníkov. 

Okrem ľudových remesiel
a stánkového predaja čas ná-
vštevníkom spríjemnil 

bohatý sprievodný program.
Tento rok do Liptovského Miku-
láša zavítali skupina Rabat - Kabát
revival, kapela Korben Dallas
a zoskupenie Mafia Corner s ich
známym hitom Zuzulienka. Hu-
dobne sa prihovorila i agro-pop
domáca undergroundová legenda
Barbarossa a mladá energická
reggae kapela Fuera Fondo či
známy Polemik. 

sk, vj

MESTO Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

vyhlasuje
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na funkciu riaditeľa 
Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš,
so sídlom Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa inžinierskeho študij-
ného programu technického alebo ekonomického zamerania.

Iné kritériá a požiadavky: 
• občianska bezúhonnosť,

• minimálne 10 – ročná odborná prax,
• prax v riadiacej funkcii 5 rokov,

• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady,
• znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť,

• znalosť štátneho jazyka,
• znalosť práce s PC,

• znalosť cudzích jazykov výhodou,
• vodičský preukaz skupiny „B“.

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia: 
• profesijný životopis,

• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
• čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti (víťaz výberového kona-

nia preukáže bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším
ako 3 mesiace pred vymenovaním mestským zastupiteľstvom),
• projekt: „Koncepcia riadenia a rozvoja Verejnopros-

pešných služieb Liptovský Mikuláš v strednodobom ho-
rizonte 4 rokov“ v rozsahu max. piatich strán,

• písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle záko-
na č. 122/2013 Z.z. v platnom znení.

Uchádzači na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb
Liptovský Mikuláš doručia žiadosť o zaradenie do výberové-
ho konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obál-
ke označenej „Výberové konanie – riaditeľ/ka VPS“ na ad-
resu Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/ 41, 031 42 Lip-
tovský Mikuláš, najneskôr do 30. 01. 2015 do 15.00 hod.
Termín výberového konania bude uchádzačom, spĺňajúcim

podmienky výberového konania oznámený písomne.

Mikulášsky jarmok a trhy
spríjemnili adventné obdobie
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„Začiatky boli ťažké, ale
vďaka obetavosti všetkých čle-
nov sa nám podarilo zariadiť
klubové priestory a upraviť ná-
dvorie,“ zhodnotila vedúca klu-
bu Darina Beťková. Palúdžanskí
seniori sa stretávajú dvakrát týž-
denne. „Náplňou našej práce
sú odborné prednášky, pozná-
vacie a turistické zájazdy po
Slovensku či návštevy divadel-
ných predstavení. Radi sa sta-
ráme o hroby vojakov na Háji

Nicovô, pripravujeme progra-
my na kultúrne podujatie Sami
sebe a rôzne iné príležitosti či
sviatky,“ priblížila Beťková. Čle-
novia klubu sa výrazne aktivizujú

aj v športovej oblasti. „Pravidel-
ne cvičíme, hráme stolný tenis
a mnoho z nás absolvovalo
tohtoročné vzdelávacie aktivi-
ty pre seniorov organizované
mestom,“ dodala vedúca klubu.
V súčasnosti klub eviduje viac
ako 150 členov. 

Jubilantom prišli pogratulo-
vať zástupcovia všetkých mest-
ských klubov seniorov. Osláv sa
zúčastnil i novozvolený primátor
mesta Ján Blcháč, poslanci za

mestskú časť Palúdzka Jozef
Bobák a Marek Nemec, riaditeľ
tamojšej základnej školy Juraj
Chrapčiak a Valéria Hromádko-
vá, pracovníčka sociálneho od-
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Seniori v Palúdzke oslávili desiate výročie založenia svojho
klubu. Za prvou dekádou svojej činnosti sa v sobotu 13. de-
cembra v priestoroch základnej školy na Demänovskej ceste
obzrela viac ako stovka aktívnych členov.

Klub seniorov v Palúdzke oslavoval
delenia mestského úradu.
„Bolo to veľmi príjemné stretnu-
tie. Naši seniori sú mimoriadne

aktívni a inovatívni a mnohí mladí
by sa mohli od nich učiť,“ uvie-
dol primátor Blcháč.

Vedenie mestskej radnice za-
znamenalo v uplynulých
dňoch kritické ohlasy obča-
nov na nedostatočnú vianoč-
nú výzdobu verejných prie-
stranstiev a ulíc. „Pri opätov-
nej kontrole v mestskom pod-
niku Verejnoprospešné služ-
by sme zistili, že pracovníci
o zlom stave vianočnej výzdo-
by vedeli. Zamestnanci VPS
na to upozornili vedenie pod-
niku a následne aj radnicu. Je
poľutovaniahodné, že do
údržby vianočnej výzdoby sa
v minulosti neinvestovalo,“
uviedol zástupca primátora
Rudolf Urbanovič.

Zo strany nového vedenia
mesta bola snaha na doda-
točné doplnenie vianočnej vý-
zdoby, ale pre krátkosť času

sa nám podarili iba kozmetic-
ké úpravy. „Máme záujem za-
čiatkom roka 2015 zabezpe-
čiť verejné obstarávanie na
vianočnú výzdobu, aby už od
najbližších vianočných sviat-
kov bola výzdoba dôstojná
a porovnateľná s inými mesta-
mi. Uvažujeme nad vyhláse-
ním súťaže o najkrajšiu via-
nočnú výzdobu domu, prevá-
dzky, inštitúcie, či školy,“ do-
plnil Urbanovič.

Radnica riešila nedostatočnú
vianočnú výzdobu

Nefunkčná 
výzdoba 
v skladoch.
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E N J O Y  Y O U R  F A S H I O N
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Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
 U  N Á S  N Á J D E T E : U  N Á S  N Á J D E T E :

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• 

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

w w w . j a s n a s c . s k

JASNA SHOPPING CITY
L I P T O V S K ¯  M I K U L Á ·

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt :  0903 295 148,  0911  106 640 

Zápis detí do prvého ročníka 
základných škôl v januári

V polovici januára 2015 sa uskutočnia zápisy detí do pr-
vých ročníkov mestských základných škôl. 

Budúcich prvákov bude možné zapísať v piatok 16. januára
a v pondelok 19. januára 2015 v čase od 14. do 17. v priesto-
roch všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Liptovský Mikuláš: v ZŠ J. Kráľa, ZŠ Okoličianska, ZŠ M.
R. Martákovej, ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, ZŠ Čs. brigády a ZŠ
s MŠ Demänovská.

Zápis detí, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2015 šesť rokov, aj
detí s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky, sa or-
ganizuje za prítomnosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý je po-
vinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochá-
dzky v základnej škole. „Pri zápise okrem učiteľov prvého stup-
ňa základnej školy môže byť prítomný špeciálny pedagóg ale-
bo psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami
dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa na nároky školy,“ infor-
muje Zuzana Pavelicová z oddelenia vzdelávania, mládeže,
športu a kultúry mestského úradu. 

Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje meno
a priezvisko dieťaťa, jeho dátum narodenia, rodné číslo, miesto
narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
(rodný list dieťaťa). Pri zákonných zástupcoch vyžaduje ich
meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zá-
konných zástupcov (občiansky preukaz).

Bližšie informácie o mieste a podmienkach zápisu sa dozvie-
te na webových sídlach jednotlivých škôl.
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Sály v liptovskomikulášskom
Dome kultúry a „starého“ domu
kultúry v Tranosciho uličke, kto-
rý prevádzkuje súkromná Zá-
kladná umelecká škola, praskali
koncom novembra vo švíkoch.
„Som rád, že si aj po dvadsia-
tich rokoch udržiavame status
najstarší, najväčší a jediný festi-
val pantomímy na Slovensku,
ktorý v rámci Európy nemá ob-
dobu. Bez prerušenia sa nám
darí formovať a vyhľadávať talen-
ty tichého umenia. Diváci aj ná-

vštevníci videli predstavenia
a program najvyššej možnej
umeleckej úrovne, za účasti do-
mácej scény, hostí z Čiech, Ta-
lianska a Poľska,“ zhodnotil or-
ganizátor a otec festivalu Miro-
slav Kasprzyk. 

Aj to potvrdzuje fakt, že pan-
tomíma nie je na okraji záujmu
mladých umelcov a už dlhé roky
nie je menšinovým žánrom.
„Prednášku divadelnej odbor-
níčky Ladislavi Petištovej z Pra-
hy navštívilo viac ako 120 poslu-
cháčov. Dokonca súťažná časť
programu zaplnila stoličky, čo

pri iných prehliadkach nebýva
zvykom,“ zdôraznil Kasprzyk.

Záujem ľudí pritiahli viaceré
mená tichého divadla – talians-
ka herečka Serena Balivo z Pic-
cola Compagnia Dammacco,
študenti a profesori hudobnej
a tanečnej fakulty Akadémie
múzických umení Praha, divad-
lo Actors z Rožňavy a poľskú
pantomímu prišiel do Liptova re-
prezentovať mím Bartlomiej
Ostapczuk s kolegami z Wars-
zawskie Centrum Pantomimy.
V roku 2015 bude opäť čo osla-
vovať, slovenská pantomíma to-
tiž oslávi 55 rokov svojej exis-
tencie.

Slávka Kellová

Veľká sála Domu kultúry v Liptovskom Miku-
láši stojí pred rozsiahlou rekonštrukciou.
Vďaka Programu cezhraničnej spolupráce
Poľská republika - Slovenská republika sa
obnovy dočká tamojšie hľadisko i javisko.

V rámci projektu Zlepšenie infraštruktúry
kultúrnych inštitúcií, v ktorom sa spojili Lip-
tovský Mikuláš s poľským mestom Jaslo, by
sa mala pozdvihnúť kvalita kultúry a poskyto-
vaných služieb. Na komplexnú rekonštruk-
ciu veľkej sály môže Dom kultúry získať až
684-tisíc eur. „V hľadisku by sa mohli vyme-
niť stoličky, podlahové plochy a obloženie
zásuvných stien. Na javisku by sa rekon-
štrukcia týkala opony, vrátane motorických
ťahov, podlahovej krytiny a doplniť by sa
malo scénické efektové osvetlenie. Štyrid-
sať percent z prostriedkov by sa malo inves-
tovať do rekonštrukcie vzduchotechniky,“
priblížil riaditeľ René Devečka. 

Mesto už zrekonštruovalo z vlastných
zdrojov sociálne zariadenia pri veľkej i malej
sále. Nakoľko je rekonštrukcia toaliet pri veľ-
kej sále súčasťou poľsko-slovenského euro-

projektu, vynaložené prostriedky vo výške
45 tisíc eur by mali byť refinancované.

„Spolupráca však nie je založená len na
obnove kultúrnych domov, ale i vzájomnej
výmene umelcov, rôznych workshopoch či
spoločných plánovaných podujatiach, na

ktoré je vyčlenených 25-tisíc eur,“ uviedla
Jana Kormaníková, projektová manažérka
mesta. Všetky rekonštrukčné práce by mali
byť hotové do konca septembra budúceho
roka.
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Veľkú sálu Domu kultúry čaká rekonštrukcia

Najväčší európsky festival pantomímy PAN v Liptovskom Miku-
láši vykročil do tretieho desaťročia svojej existencie. Festivalo-
vá stálica na 21. ročníku privítala rekordný počet účastníkov.
Spoločne s festivalom totiž do novej dekády vstúpilo viac ako
štyristo účastníkov, zahraničných hostí a osemnástka lektorov.

Festival pantomímy prekonal účastnícky rekord
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Vianočná atmosféra, dobrá ná-
lada a zaujímaví hostia na podu-
jatí s charitatívnym rozmerom.
Taký bol štvrtý ročník akcie Fut-
bal je hra a hrať by sa mal člo-
vek pre radosť. Pripravil ju Mest-
ský futbalový klub (MFK) Tatran
Liptovský Mikuláš. Sála Domu
kultúry praskala v utorok 9. de-
cembra vo švíkoch.

Medzi šiestimi stovkami divá-
kov sedeli i popredné mená slo-
venského a mikulášskeho futba-
lu – generálny sekretár Sloven-
ského futbalového zväzu Jozef
Kliment, Ivan Kozák - viceprezi-
dent Slovenského futbalového
zväzu a prezident Únie ligových
klubov či tréner seniorskej re-
prezentácie Ján Kozák. „Som

Cyklisti môžu od polovice
decembra naplno využívať
cyklochodník, ktorý prepá-
ja mesto od križovatky pri
hoteli Jánošík až po Pod-
breziny. Zatiaľ posledný vy-
budovaný úsek s dĺžkou
3,2 kilometra odovzdal sta-
viteľ po približne dvoch
mesiacoch výstavby.

Liptovský Mikuláš sa tak
zaradil medzi mestá, kde sa
naplno rozvíja cyklistická do-
prava podľa Národnej straté-
gie rozvoja cyklistickej dopra-
vy a cykloturistiky na Slovens-
ku. 

„Chceme, aby sa u nás
rozvinula sieť cyklotrás a slúži-
la ľuďom na prepravu do prá-
ce, do školy alebo za inými
povinnosťami. Počíta sa aj
s rozvojom turistických cyklo-
trás, ktoré umožnia aktívne
spoznávanie krás Slovenska,“
uviedol pri odovzdávaní cyklo-
chodníka do užívania národný
koordinátor rezortu dopravy
Peter Klučka.

V priebehu výstavby cyklis-
tického chodníka stavebníci
vybudovali protipovodňové
opatrenia na hrádzi rieky Váh
v úseku za garážami na sídlis-

ku Nábrežie a obnovili asfalto-
vý povrch podchodu pod
mostom k diaľničnému privá-
dzaču, ktorý nebol zahrnutý
v pôvodnom projekte. V čase
prípravy projektovej doku-
mentácie pred siedmimi rok-
mi totiž nebol natoľko poško-
dený. Doteraz poslednú vybu-
dovanú etapu cyklochodníka
v Liptovskom Mikuláši mesto
realizovalo v rámci europro-
jektu Historicko-kultúrno-prí-
rodná cesta okolo Tatier.

Nové vedenia mesta má
záujem nadviazať na vybudo-
vaný cyklochodník s novými
trasami. Pre ich úspešnú rea-
lizáciu bude dôležité najskôr
vysporiadať majetkovoprávne
príslušné pozemky. „Keď sme
sa na prvej porade vedenia
zaujímali o stav vysporiadania
pozemkov, nemilo nás pre-
kvapilo, že sme v podstate na
začiatku celého procesu. Do-
stali sme informácie, že žiad-
na z trás, ktorá by mohla nad-
väzovať na nedávno vybudo-
vaný cyklochodník popri
Váhu, nie je dostatočne pred-
pripravená,“ skonštatoval pri-
mátor Ján Blcháč.
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Cyklochodník 
už používajú cyklisti

veľmi milo prekvapený, že sa ta-
kéto veci dejú v našom futbale.
Je to skutočne veľmi pekná ak-

cia. Vidím, že sa deťom vytvára-
jú dobré podmienky pre rast. Vi-
dieť toľko malých futbalistov na
jednom mieste v tak malom
meste, akým je Liptovský Miku-
láš, je nezvyk. Ak sa tu bude
tento trend udržiavať, verím, že
Mikuláš sa nemusí báť o svoju
futbalovú budúcnosť,“ povedal
Ján Kozák, ktorému nie sú hráči

mikulášskeho A mužstva žiad-
nou neznámou. „Rád som sa
stretol so svojim bývalým hrá-

čom a súčasným trénerom klu-
bu Karolom Praženicom či Iva-
nom Lišivkom, jedným z po-
predných hráčov v tomto muž-
stve, ktorého som trénoval v Ko-
šiciach. Tu som videl mikulášs-
ke mužstvo hrať, má dobrého
trénera, som spokojný s tým,
ako sa robí tunajší futbal,“ do-
dal.

Futbal je hra a hrať by sa mal človek pre radosť

Vyhlásili najlepších hráčov
Aj tento rok sa nezabudli vyhlasovať najlepších hráčov jednotli-
vých kategórií. Spoznali sme laureátov za rok 2014 od junior-
ského mužstva U7 až po seniorské družstvo. V hlavnej kategórii
očakávane získal prvenstvo kapitán tímu Ivan Líšivka, pre ktoré-
ho to bol vo štvorročnej histórii druhý triumf. Okrem toho sa pi-
lier MFK Tatran môže popýšiť aj dvomi pomyselnými striebrami.
„Som vďačný za všetky hlasy, ktoré som dostal, hoci počas tý-
chto večerov nejde o oceňovanie, ako skôr o to, aby sme
v meste vytvorili naozaj dobrý rodinný klub,“ povedal po vyhláse-
ní výsledkov Ivan Líšivka.

Každoročne charitatívny rozmer podujatia bol tentokrát veno-
vaný ťažko postihnutej Zojke, pre ktorú sa vyzbieralo viac ako
1300 eur. „Toto sú podujatia, s ktorými by sme sa na Slovensku
mali pretekať. Všetky ohlasy, ktoré počúvame, znejú úprimne
a pozitívne a sme za ne vďační,“ uzavrel výkonný riaditeľ MFK
Tatran Liptovský Mikuláš Martin Pohlod. 

Verejnosť má možnosť nomino-
vať odborných členov komisií
mestského zastupiteľstva pre
tieto zriadené komisie: sociál-
na a bytová, kultúry, životné-
ho prostredia a zdravia, škol-
stva a mládeže, športu, do-
pravy a verejného poriadku,
cestovného ruchu a podnika-
nia, finančná a majetkovo
právna, územného rozvoja
a výstavby, mediálna.

Nominácie je možné zaslať
do 12. januára 2015 elektronic-
ky na adresu komisie@miku-
las.sk, písomne prostredníc-

tvom pošty alebo priamo do po-
dateľne úradu. V nominácii tre-
ba uviesť meno a priezvisko no-
minovaného odborníka na danú
oblasť, telefonický alebo mailo-
vý kontakt na nominovaného
ako aj krátky text, ktorý by cha-
rakterizoval jeho odborné da-
nosti v danej oblasti. Je potreb-
né priložiť aj súhlas nominova-
ného. Zastupiteľstvo by malo
z predložených nominácií do-
plniť päťčlenné komisie o ďalší
päťčlenný poradný zbor odbor-
níkov.

Komisie mestského zastupiteľstva
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Občiansky 
servis 

november 2014
Vitaj na tomto svete…

V novembri 2014 sa
v Liptovskom Mikuláši
narodili:
Aileen Veselovská, Júlia
Kudličková, Paulína Mi-
gaľová, Michal Antol, Li-
liana Chebeňová, René
Richter, Tamara Hánová,
Tereza Hánová, Leo Pe-
lach, Gregor Wieder-
mann, Sebastián Mores,
Linda Janíková, Karolína
Krevová, Jaroslav Ně-
mec, Barbora Vajdová,
Richard Bistiak, Teo Tom-
ko, Laura Zrníková, Jakub
Tomčík, Ľubomír Baláž. 

To životy sa ich na-
vždy spojili, pre nich
už osve v svete miesta
niet …

Manželstvo uzavreli:
Radko Zobola – Iveta
Mazurková, Ing. Miroslav
Laštík – Yvonne Čomová,
Michal Zvara – Michaela
Gašpieriková, Cyril Pecha
– Adriana Horváthová,
Bc. Ing. Michal Dida –
Lucia Hriňová, Ján Pu-
chovan – Mgr. Alena Ne-
mečková, Jakub Jandura
– Jana Nižníková, Marek
Smierčiak – Ivana Ovšia-
ková. 

Je taká chvíľa. Skončí
sa život, začne spo-
mienka …

Opustili nás:
Dobroslav Forgáč –
70 r., Juraj Bilanský –
83 r., Vladimír Ondrejka
– 83 r., Fridrich Staroň
– 81 r., Ing. Vladimír Ja-
neček DrSc. – 81 r.,
Marta Háčiková – 87 r.,
Ján Vyparina – 52 r.,
Mária Gešková – 89 r.,
Jaroslav Hrnčiar – 74 r.,
Helena Durná – 78 r.,
Ladislav Sokolský – 76 r.,
Július Baláž – 73 r., Má-
ria Sotáková – 77 r.

Každoročne v posledných
mesiacoch roka má mestská
polícia najviac práce v súvi-
slosti s prípadmi používania
zábavnej pyrotechniky, nad-
merného požívanía alkoholu
a s bezdomovcami. Z riešenia
447 udalostí za sledované ob-
dobie vyberáme len časť
z nich.

Pili alkohol na verejnosti
V polovici novembra hliadka

mestskej polície pokutovala na
Smrečianskej ulici na Podbrezinách
štvoricu opitých mužov z Podbrezín
a Liptovskej Porúbky, ktorí poží-
vaním alkoholu na verejnosti porušili
zákon o priestupkoch.

Rovnakého priestupku sa do-
pustila aj Marianna B. z Liptovského
Mikuláša. Blokovú pokutu dostala
na mieste.

Rušenie nočného pokoja môže
vyjsť draho

Na Ul. Senickej zasahovali prí-
slušníci polície v neskorých noč-
ných hodinách, keď museli riešiť
rušenie nočného pokoja. Prie-
stupca na mieste dostal blokovú
pokutu.

Obyvatelia mesta privolali mests-
kú políciu k prípadu rušenia noč-
ného pokoja aj do bytového domu
na Ul. Jilemnického. Na mieste
našli majiteľku jedného z bytov
pod silným vplyvom alkoholu. Hliad-
ka priestupkyňu vyriešila v blokovom
konaní.

Pomoc zraneným občanom
O piatej nad ránom požiadali

operátori tiesňovej linky „112“
mestskú políciu o súčinnosť pri
výjazde na Rachmaninovom ná-
mestí. Zásah rýchlej zdravotnej
služby a polície si vyžiadal ťažko
zranený občan. Zdravotníci ho na
mieste ošetrili a pre podozrenie
na možnú zlomeninu previezli na
ďalšie ošetrenie do liptovskomi-
kulášskej nemocnice. 

Členovia rómskej občianskej
hliadky zasahovali na železničnej
stanici. Pomoc potreboval čerstvý
päťdesiatnik, ktorý s drobnými zra-
neniami bezvládne sedel na zemi.
Po preverení totožnosti ho ob-
čianska hliadka ošetrila a naložila
do vlaku.

Opitého Podbrezinčana našla
mestská polícia po polnoci na
Okoličianskej ulici pri základnej
škole. Pre nepriaznivé počasie
a zhoršenú orientáciu ho odpre-
vadili domov, kde ho odovzdali
dcére. Každý takýto prípad osoby

pod vplyvom alkoholu ležiacej na
zemi v zimnom období môže skon-
čiť akútnym podchladením, s mož-
nosťou jej následného úmrtia.
Preto žiadame všetkých občanov,
aby takéto prípady hlásili na políciu,
a tak pomohli prípadne aj zachrániť
ľudský život.

Vyčíňanie mladíkov
V nedeľu 23. novembra o piatej

hodine ráno prijala centrála mest-
skej polície oznámenie o vozidle,
ktoré narazilo do zábradlia na Ra-
chmaninovom námestí. Z miesta
nehody vzápätí vodič aj s vozidlom
ušiel. Mestská hliadka okamžite
začala po ňom pátrať. Neďaleko
od miesta činu vystopovali skupinu
štyroch mladíkov s poškodeným
autom značky BMW. Pre podo-
zrenie z trestného činu privolali
príslušníkov štátnej polície, ktorá
prípad prevzala. 

Túlavé zvieratá v meste
Hliadka mestskej polície asis-

tovala svojim kolegom s odbornou
spôsobilosťou na odchyt túlavých
zvierat na parkovisku pri OD Lidl.
Odchytávali tu túlavého psa, kto-
rého následne odovzdali do sta-
rostlivosti karanténnej stanice.
V sledovanom období to bol už
štvrtý prípad umiestnenia túlavého
zvieraťa.

Kamerový systém pomáhal
Mestský kamerový systém za-

chytil ženu z Liptovského Mikuláša,
ktorá na verejnom priestranstve
zahodila ohorok z cigarety. Polícia
prichytenú riešila v zmysle zákona
o priestupkoch. Podobný prípad
sa stal aj 2. decembra, kedy
P. K. z Liptovského Mikuláša od-
hodil na zem papiere, čím znečistil
verejné priestranstvo a porušil zá-
kon o priestupkoch. Aj takéto
zdanlivo neškodné konania sú však
porušením zákona a mestská po-
lícia k nim zodpovedne pristupu-
je.

Nerešpektoval príslušníkov MsP
Neprimerane hrubo sa počas

Mikulášskeho jarmoku na Námestí
osloboditeľov správal muž z Bo-
brovca. Stojac na tribúne nerea-
goval na výzvy mestskej hliadky,
správal sa agresívne a kládol aktívny
odpor. Hliadka musela proti nemu
použiť donucovacie prostriedky.
Prípadom sa naďalej zaoberá
mestská polícia. 

Neznámy páchateľ podal na
autobusovej zastávke pri OD Kauf-
land alkohol maloletému dievčaťu

z obce Vitanová. Aj týmto prípadom
sa mestská polície ďalej zaobe-
rá.

Spolupráca občana
Obyvateľka mesta z ulice

E. Penkalu upozornila mestskú
políciu na ženu jazdiacou na vo-
zidle s novomestskou poznávacou
značkou. Žena mala ukladať od-
pad ku tamojším kontajnerom
a znečisťovať tak ich okolie. Mests-
ká polícia v súčinnosti s Doprav-
ným inšpektorátom Policajného
zboru majiteľku vozidla identifi-
kovala. Prípadom sa naďalej za-
oberá.

POZOR NA PODVODNÍKOV
Obyvateľka mesta upozornila

začiatkom decembra mestskú po-
líciu na podozrivé správanie sa
dvoch osôb. Tie mali ponúkať zvý-
hodnené služby pod hlavičkou
Stredoslovenských elektrární. Mali
sa dokonca preukazovať certifiká-
tom. Oznamovateľka si trúfla vec
preveriť. Mladí muži, hovoriaci lá-
mavou češtinou, však z miesta
ušli s kapucňami na hlavách. Prípad
pre podozrenie z nelegálnej čin-
nosti prevzali do ďalšieho vyše-
trovania príslušníci Policajného
zboru.

Počas decembra došlo na úze-
mí nášho mesta k viacerým poku-
som o podvod. Objavili sa i prípady
s obyvateľmi z Rumunska, ktorí
vyberali peniaze od ľudí pod zá-
mienkou charitatívnych účelov rôz-
neho druhu. Podvodníci predávali
na ulici tiež rôznorodý podozrivý
tovar. Žiadame všetkých občanov,
aby boli obozretní a v prípade po-
dozrivého konania takýchto osôb
bezodkladne kontaktovali prísluš-
níkov mestskej polície na bezplatnú
tiesňovú linku „159“, alebo štátnu
políciu na čísle „158“. 

Od 13. novembra do 16. de-
cembra riešili príslušníci MsP
v Liptovskom Mikuláši 253 prie-
stupkov. Z toho na úseku dopravy
170 priestupkov, dva priestupky
proti majetku, 32 priestupkov proti
verejnému poriadku, 12 priestup-
kov proti občianskemu spoluna-
žívaniu, jeden priestupok voľne
pohybujúceho sa psa, päť prie-
stupkov porušenia zákona o ochra-
ne nefajčiarov, štyri priestupky
podania alkoholu, cigariet osobe
mladšej ako 18 rokov, 15 prie-
stupkov požitia alkoholu na ve-
rejnom priestranstve, dva prie-
stupky jazdy na bicykli po chodníku
a iné.

Zo zápisníka mestskej polície od 13. novembra do 16. decembra 2014
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