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Blížiaca sa zimná olym-
piáda prinúti spozornieť Mi-
kulášťanov o niečo viac ako 
inokedy. Slovensko budú 
v Rusku reprezentovať hneď 
tri lyžiarky z  Liptovského 
Mikuláša! A  k  tomu dvaja 
hokejisti. Naše mesto sa tak 
môže pochváliť, že vychovalo 
skvelých športovcov.

Mikulášska rodáčka Petra Vl-
hová bude našu krajinu v Soči 
reprezentovať v zjazdovom lyžo-
vaní. Nároky na ňu sú vysoké, je 
považovaná za číslo jeden našej 
ženskej zjazdárskej reprezen-
tácie aj vzhľadom na neúčasť 
Veroniky Zuzulovej na  tejto 
olympiáde.

Petra Vlhová je juniorskou 
majsterkou sveta v obrovskom 

slalome (2011), ako prvá re-
prezentačná lyžiarka získala 
na olympijských hrách mládeže 
zlatú medailu (2012).  

Druhou Mikulášankou 
na olympiáde v Soči, ktorá sa za-
čne už 7. februára bude Natália 
Šlepecká. Slovensko bude spolu 
s obyvateľkou Podbrezín Zuza-
nou Stromkovou reprezentovať 
v novej olympijskej disciplíne, 
ktorou je akrobatické lyžovanie. 
Okrem trojice mikulášskych ly-
žiarok sa v  Soči predstavia aj 
dvaja hokejisti z nášho mesta. 
Sú nimi brankár Ján Laco a ob-
ranca Milan Jurčina. Slovenskej 
reprezentácii držíme na olympi-
áde palce, na jej mikulášsku časť 
však budeme myslieť o niečo 
viac.                       Peter Lehotský

Držíme Liptákom na olympiáde v Soči palce!

Zima nám v januári chýbala

Na horách a v prírode bolo v januári 
atypicky a až nepríjemne. To, čo Liptáci 
poznajú ako pravú zimu, sme ešte neza-
žili napriek tomu, že už sme kalendárne 
za jej prvou tretinou. Dúfam, že ostatné dve 
tretiny si nebudú chcieť na nás vyliať zlosť 
a nebudeme mrznúť ešte v apríli.

Príjemnejšie sa mi píše o tom, že na dob-
rej ceste je návrat 640-tisíc eur do rozpočtu 
na kapitálové výdavky a minimálne 90-ti-
síc eur ročne na bežné výdavky, ktoré by 
ináč zhltla prevádzka Liptov arény. To všet-
ko vďaka obchodnej verejnej súťaži na pre-
nájom haly a parkoviska pri nej. Dalo sa 

očakávať, že tí, čo zapríčinili veľké ekono-
mické straty, nás demagogicky a úskočne 
napadnú. Urobili to cez petíciu namierenú 
proti vedeniu mesta. Na prenájom s prá-
vom kúpy Liptov arény a parkoviska sme 
navrhli obchodnú verejnú súťaž. Minis-
terstvo hospodárstva nám ju prostred-
níctvom Slovenskej agentúry cestovného 
ruchu odobrilo ako najtransparentnejšiu 
formu nakladania s majetkom mesta. Veľ-
mi sa teším, že sa našiel reálny záujemca 
o predmet súťaže a mestské zastupiteľstvo 
potvrdilo správnosť krokov vedenia mesta 
na zasadaní začiatkom januára tohto roku.

Rovnako príjemnejšie sa mi píše o tom, 
že pripravujeme verejné obstarávanie 

na dodávateľa na viacero rekonštrukcií 
ciest a dobudovanie parkovacích plôch. 
Hospodárenie mesta za ostatné tri roky 
a zníženie mestského zadlženia umožňu-
jú predložiť poslancom návrh na prijatie 
úveru vo výške 1,3 milióna eur, z ktorých 
by sme náklady uhradili. Verím, že keď bu-
dete toto číslo mesačníka Mikuláš držať 
v ruke, úver už bude schválený. Predovšet-
kým obyvatelia Nábrežia sa budú môcť 
začať tešiť a v budúcom čísle sa dozvedia 
podrobnosti.

Prajem pekný zvyšok zimy!     

Alexander Slafkovský, 
primátor mesta
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Veriaci zo Slovenska bo-
li v  nedeľu 19. januára aj 
prostredníctvom priameho 
prenosu Slovenskej televí-
zie účastníkmi Ekumenic-
kých služieb Božích v Kostole 
sv. Mikuláša. Liptov sa tak 
stal súčasťou tradičného me-
dzinárodného ekumenického 
týždňa modlitieb za  jednotu 
kresťanov, ktorý každoročne 
trvá od 18. do 25. januára.

Celoslovenskú ekumenickú 
bohoslužbu v našom meste viedli 
predseda Konferencie biskupov 
Slovenska Mons. Stanislav Zvo-
lenský a generálny biskup Evanje-
lickej cirkvi augsburského vyzna-
nia Miloš Klátik, predseda Ekume-
nickej rady cirkví. Bohoslužby sa 

zúčastnili spišský biskup Mons. 
Andrej Imrich a  ďalší katolícki 
biskupi. Svoje zastúpenie mali 
i predstavitelia Pravoslávnej cirkvi, 
Reformovanej kresťanskej cirkvi, 
Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty 
baptistov, Evanjelickej cirkvi me-
todistickej, Reformovanej cirkvi, 
Cirkvi adventistov a ďalších.

Svojou účasťou bohoslužbu 
podporili prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič, pred-
seda Žilinského samosprávne-
ho kraja Juraj Blanár a primátor 
Liptovského Mikuláša Alexander 
Slafkovský. Ten v krátkom prího-
vore povedal: „Podmienkou spo-
lupráce a ekumenizmu je trvalé 
hľadanie pravdy a spravodlivosti.”                         

    -kel-

Ekumenických služieb Božích sa zúčastnil prezident, župan aj primátor

V mestskej časti Palúdzka môžu chodci prechádzať cez cestu 
o niečo bezpečnejšie. Mikulášska radnica presunula nevyužíva-
nú svetelnú signalizáciu spred hotela Bocian bližšie k tamojšej 
materskej škole. 

Na ceste I/18 vznikol asi päťdesiat metrov od starého vchodu 
do Liptovskej nemocnice nový priechod pre chodcov so svetelnou 
signalizáciou, ktorá nebola pred bývalým  hotelom využívaná nie-
koľko rokov. „Premávka na tomto mieste nebola natoľko neprehľad-
ná a frekventovaná, aby sme tu museli zapínať semafor. Na novom 
mieste nájde omnoho väčšie uplatnenie,“ uviedol primátor mesta 
Alexander Slafkovský. Najviac ohrozenou skupinou ľudí boli v blízkosti 
nemocnice návštevníci zdravotníckeho zariadenia a deti navštevujúce 
materskú a základnú školu.    

„K tomuto kroku sme pristúpili po dohode s Krajským dopravným 
inšpektorátom v Žiline a Slovenskou správou ciest, ktorí takéto riešenie 
taktiež považujú za účelné a praktické,“ spresnil Ľubomír Hán, vedúci 
oddelenia dopravy Mestského úradu.                                                  -kel-

 V polovici decembra 2013 
došlo k jednosmernej premáv-
ke na Kuzmányho ulici z centra 
mesta smerom na Liptovský 
Hrádok. Liptovskomikulášska 
radnica tak vyšla v  ústrety 
žiadostiam tamojších obyva-
teľov. Na ceste im pribudnú aj 
nové parkovacie miesta. 

„Už pred dvomi rokmi nás 
kontaktovali obyvatelia Kuzmá-
nyho ulice, aby sme túto cestu 
zjednosmernili. Vysoká frekven-
cia áut a chýbajúci chodník spô-
sobovali majiteľom rodinných 
domov ťažkosti pri vychádzaní 
na cestu,“ povedal Ľubomír Hán, 
vedúci oddelenia životného 
prostredia, dopravy a verejných 

priestranstiev Mestského úradu 
v  Liptovskom Mikuláši. Na  jar 
pribudne na ceste vodorovné 
dopravné značenie a 27 nových 
pozdĺžnych parkovacích státí.  

Kernova ulica 
v pôvodnom stave

Každoročne zložitá doprav-
ná situácia v Demänovej počas 
zimnej sezóny  primäla mesto 
zmeniť organizáciu dopravy 
na ulici Petra Júliusa Kerna. Vstup 
z hlavnej cesty do Kernovej ulice 
bol totiž pre vozidlá okrem au-
tobusov a vozidiel údržby zaká-
zaný a dochádzalo k početným 
situáciám, kedy si návštevníci 
mestskej časti nevšimli dopravné 

značenie a platili vysoké pokuty 
za nedodržiavanie dopravných 
predpisov hneď po  príchode 
na dovolenku. „Zmenou doprav-
ného značenia, ktorá umožnila 
priamy vstup do mestskej časti 
z hlavnej cesty cez Kernovu ulicu, 
sme chceli vyjsť v ústrety požia-
davkám majiteľov ubytovacích 
zariadení v Demänovej i Bodi-
ciach a  turistom, ktorí nechá-
pali, že smerom od Liptovského 
Mikuláša do lyžiarskeho stredis-
ka Jasná nebolo možné odbočiť 
doprava na hlavnej križovatke 
v strede mestskej časti a prejsť 
priamo k ubytovacím zariade-
niam,“ uviedol primátor mesta 
Alexander Slafkovský.

Nesúhlas Okresného doprav-
ného inšpektorátu a nespokojné 
hlasy obyvateľov mestskej časti 
prehlušili potreby ubytovateľov 
a dopravné značenie sa vrátilo 
do pôvodného stavu.          -kel-

Presťahovaný semafor 
zvyšuje bezpečnosť chodcov

Zmena dopravného značenia na Kuzmányho a Kernovej ulici 
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V  liptovsko-mikulášskom 
okrese sa vlani narodilo 594 
detí. Štatistiky hovoria, že 
počty si presne na  polovicu 
rozdelili dievčatá i  chlapci. 
Manželstvo uzavrelo vlani 
129 párov. Cirkevným obra-
dom vstúpilo do manželstva 
43 párov a na radnici si svoje 
áno povedalo 86 párov.  

Počty narodených detí sa 
podľa matriky v  mikulášskom 
okrese za  posledné tri - štyri 
roky držia na takmer rovnakej 

úrovni. Najčastejšie dávali vlani 
rodičia chlapcom meno Tomáš. 
Nasledujú Michal, Jakub, Adam 
a Martin. Najviac dievčat narode-
ných v minulom roku nesie meno 
Nina, Sofi a, Simona, Michaela, 
Natália alebo Alžbeta.

V rodných listoch sa však ob-
javujú aj odvážnejšie mená ako 
Damián, William, Esteban, Fa-
bián, Nathanael, Hugo či Vasil. 
Dievčatá dostali také netradičné 
mená ako Megan, Elisa, Jasmína, 
Elisabeth, Zara a Lilly.

Svadby najmä v hoteloch
Zo spomínaných 129 sobá-

šov sa v minulom roku zobra-
lo osem párov mladších ako 
osemnásť rokov, s cudzincom 
sa rozhodlo vojsť do manžel-
stva šestnásť Liptákov. Za naj-
nezvyčajnejšie miesto pre sobáš 
si snúbenci vybrali salaš v Žiari 
či liptovskomikulášsky akva-
park. Najradšej sa okrem rad-
nice mladí ľudia sobášia v hote-
loch v Demänovskej a Žiarskej 
doline.  

Prvý prišiel na svet Tobias 
Ako prvý sa v liptovskomiku-

lášskej nemocnici prihlásil na svet 
v novom roku 2014  Tobias Ke-
lušák. Zdravý chlapček, s váhou 
2870 gramov a výškou 48 cm, sa 
narodil 2. januára o jedenástej 
predpoludním.  „Zastihlo ma to 
doma asi o druhej v noci, keď sme 
pozerali fi lm. Zrazu prišli kontrak-
cie, tak som zobudila manžela 
a hneď sme utekali do nemocni-
ce,“ povedala šťastná mamička 
Kristína.                         Slávka Kellová

Pohľad na rok 2013 rečou čísiel 

Akadémia ozbrojených síl 
v Demänovej sa stala na jeden 
mesiac prechodným domovom 
dvojice študentov z Vojenskej 
školy zo Saint-Cyr vo Francúz-
sku. V pondelok 20. januára ich 
prijal aj primátor Alexander 
Slafkovský.  

Dvojica poručíkov počas 
svojho pobytu v Liptove absol-
vuje teoreticko-odbornú prípra-
vu v kurze didaktickej techniky 

a  komunikačných zručností. 
„Vzdelávať sa budú v operačnom 
a plánovacom procese v medzi-
národnom kurze ISOC a posledný 
týždeň ich čaká cvičenie v simu-
lačnom centre akadémie,“ uviedla 
Alena Haragová z Akadémie ozbro-
jených síl.

Okrem štúdia majú možnosť 
cestovať po Liptove a spoznávať 
tunajší kraj. „Som Slovenskom 
uchvátený. Spoločne s kolegom 

sme tu po prvý raz, ale vaša kraji-
na nás naozaj oslovila. Absolvovali 
sme prehliadku mesta, boli sme 
v Demänovskej jaskyni slobody, 
videli sme skanzen v  Pribyline 
a ešte nás čaká Vlkolínec. Veľmi 
oceňujem, ako si vážite a ucho-
vávate svoje tradície,“ povedal 
poručík Maxime Brackenier. „Kva-
lita vojenskej akadémie je na vy-
sokej úrovni, posnažíme sa, aby 
sme si odtiaľto odniesli čo najviac 

poznatkov a vedomostí,“ doplnil 
poručík Thomas Fauvelliére.

„Mne sú Francúzsko a jeho kul-
túra veľmi blízke. Som rád, že okrem 
nášho partnerského mesta Annecy 
udržiavame kontakty medzi našimi 
krajinami aj na takejto úrovni,“ po-
vedal primátor mesta Alexander 
Slafkovský.   Na jar vyšle recipročne 
vojenská akadémia na štvortýždňo-
vý veliteľský výcvik do Francúzska 
dvoch svojich kadetov.                -kel-

Primátor prijal vojakov z Francúzska

Koncom minulého roka 
uplynula platnosť zmlúv, 
na  základe ktorých Byto-
vý podnik Liptovský Mi-
kuláš, a. s., ukončil správu 
mestských nájomných by-
tov, ubytovne a nebytových 
priestorov vo vlastníctve mes-
ta. Kompetencie po Bytovom 
podniku v plnom rozsahu pre-
bralo novovytvorené oddele-
nie správy majetku mesta. 

Pracovná náplň nového od-
delenia sa v porovnaní s Byto-
vým podnikom nemení. „V sprá-
ve mesta naďalej ostáva viac ako 
560 nájomných bytov, mestská 
ubytovňa a nebytové priestory 
vo vlastníctve mesta, o ktoré sa 
teraz stará sedem zamestnan-
cov. Dvanásť pracovníkov Byto-
vého podniku prešlo predajom 
časti podniku pod súčasného 
správcu bytov v osobnom vlast-
níctve  Inten-Eura,“ uviedol Jaro-
slav Chomo, vedúci oddelenia 
správy majetku mesta.

„Pre všetkých nájomníkov 
mestských nájomných bytov je 
pre vybavenie stránok k dispo-
zícii klientske centrum správy 
majetku mesta,“ dodal J. Chomo. 
Podľa jeho slov sa pre nájomní-
kov nič podstatné nemení.

Nový správca bytov 
v osobnom vlastníctve

Inten-Eura, správa do-
mov, s.r.o., kúpila od Bytového 
podniku časť tejto spoločnosti 
zaoberajúcej sa správou takmer 
troch tisíc súkromných bytov 
v meste. Spomedzi oslovených 
spoločností ponúkla najlepšie 
podmienky a najvyššiu sumu – 
70-tisíc eur. 

Spokojný klient ostáva
Spoločnosť Inten-Eura pôsobí 

v oblasti správy bytov viac ako 
desať rokov. Od  Bytového 
podniku vlani v jeseni kúpila časť 
podniku súvisiacu so správou 
bytov v osobnom vlastníctve. 

„Zaviazali sme sa, že nebu-
deme majiteľom bytov, ktoré 
sme prevzali, zvyšovať poplatok 
za správu. Rozšírili sme úradné 
hodiny a zrušili všetky adminis-
tratívne poplatky, ktoré vyberal 
Bytový podnik. Osobne sa zú-
častňujeme schôdzí vlastníkov 
bytov a riešime ich problémy. 
Našim novým klientom vychá-
dzame v ústrety čo najviac,“ vy-
svetlil Peter Pavella zo spoločnos-
ti Inten-Eura. 

„Musíme robiť všetko pre 
to, aby sme boli iní než Bytový 

podnik. Platí, že spokojný klient 
ostáva, nespokojný chce ísť 

do lepšieho,“ dodal P. Pavella.                    
-red-

Majetok mesta spravuje nové oddelenie, súkromné byty nová spoločnosť
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Najstarší klub seniorov 
v  Liptovskom Mikuláši bi-
lancoval rok 2013 a  pláno-
val nadchádzajúcich jede-
násť mesiacov. Na  členskej 
schôdzi sa v  utorok 21. ja-
nuára rozlúčil s dlhoročným 
predsedom Jánom Kováčom. 

Rok 2013 bol pre členov Klu-
bu seniorov 1 so sídlom na Va-
janského ulici plodný. Dôkazom 
toho je účasť na kultúrno-spo-
ločenskom podujatí Sami sebe, 
množstve športových podujatí, 
recitačných pretekoch, aktivít 
v podobe literárnych podujatí, 
besied na aktuálne témy v re-
gióne či zájazdoch. „Naši členo-
via v minulom roku absolvovali 
238 hodín na rôznych dobro-
voľníckych aktivitách a vďaka 

mestu sa zlepšilo naše technic-
ko-materiálne vybavenie. Pri-
budli nám totiž v klube nové 
pece, ktoré sa starajú o naše 
teplo. Veľmi pekne za ne mestu 
ďakujeme,“ povedal lúčiaci sa 
predseda Ján Kováč. Voľba jeho 
nástupcu sa odložila na marec 
tohto roka.

Členovia klubu sa vlani 
zapojili do  projektu Aktívne 
starnutie seniorov, ktorý náš 
mestský úrad realizuje za po-
moci fondov Európskej únie 
na  zlepšenie a  skvalitnenie 
jesene života obyvateľov nad 
50 rokov. V  tomto roku chcú 
seniori vo svojich aktivitách 
pokračovať, rozširovať ich, ako 
aj svoju členskú základňu.    

-kel-

Seniori boli aktívni aj vlani

Liptovský Mikuláš sa stal 
na  celý jeden rok domovom 
štvorice mladých ľudí, ktorí 
prišli na Slovensko pomáhať 
ako dobrovoľníci.  Mikulášska 
radnica im v spolupráci s kres-
ťanskou organizáciou YMCA 
ponúkla prácu v komunitnom 
centre v Hlbokom, kde sa sta-
rali o vzdelávania a výchovu 
detí a mládeže. Pomáhali tiež 
pri výučbe mikulášskych stre-
doškolákov na hodinách cu-
dzích jazykov.    

Jeden rok v hostiteľskej kra-
jine ako dobrovoľník umožňuje 
všetkým mladým ľuďom vo veku 
od 18 do 30 rokov projekt Eu-
rópskej dobrovoľníckej služby 
prostredníctvom kresťanskej or-
ganizácie YMCA. Cieľom projektu 
je podporiť solidaritu a toleran-
ciu medzi mladými ľuďmi, umož-
niť im neformálne sa vzdelávať 
a osobnostne sa rozvíjať. 

Mikuláš sa im páči
„Pochádzam z Ukrajiny a som 

študentkou sociálnej práce. 
Na univerzite som sa dozvedela  
o tejto možnosti, zoznámila som 
sa s organizáciou YMCA a som 
šťastná, že som tu. Mám rada prá-
cu s deťmi, kreslíme si, učíme sa, 
tancujeme. Mrzí ma, že musím ísť 
domov, rada by som tu ostala aj 
na dlhšie,“ povedala mladá dob-
rovoľníčka Maria Vladyka pred 
svojim januárovým odchodom 
z Liptovského Mikuláša. 

V Liptove sa dočasne usadil 
aj 22-ročný Rakúšan Miha Pack. 
„Mám korene na  Slovensku, 
chcel som si zlepšiť svoju slo-
venčinu, milujem deti a projekt 
cez kresťanské spoločenstvo bol 
vzácnou kombináciou všetkého. 
Najzaujímavejšie je asi to, že róm-
ske deti sú tu úplne iné ako u nás. 
Keď som prišiel hneď ma objali 
bez toho, aby ma poznali. U nás 

si vás deti najprv premeriavajú, 
zbližujú sa pomalšie,“ prezradil. 

Niekoľkoročná spolupráca
Mesto Liptovský Mikuláš spo-

lupracuje s organizáciou YMCA 
už niekoľko rokov. „Dobrovoľníc-
tvo je neoceniteľná a neocenená 
práca. Preto si skutočne vážime 
a chceme i naďalej podporovať 
ľudí, ktorí ho vykonávajú. Tak ako 
my dávame priestor na realizáciu 
v našom meste, aj našich mladých 
ľudí vo svete podporujú a dávajú 
im možnosť robiť veci, ktoré ich 
zaujímaj. Musím však povedať, 
že spolupráca s kresťanskou or-
ganizáciou nie  len o dobrovoľ-
níkoch. Ich pôsobenie v meste sa 
v značnej miere zameriava na prá-
cu s ľuďmi zo sociálne slabšieho 
prostredia,“ povedal zástupca 
primátora Jozef Repaský. 

Projekt Európskej dobrovoľ-
níckej služby je fi nancovaný zo 

zdrojov Európskej únie. Dobro-
voľník získava grant na pokrytie 
stravy, cestovného, poistenia, 
dostáva vreckové a stravu. „Kry-
tie nákladov samozrejme závisí 
od krajiny, do ktorej sa dobro-
voľník vyberie. Dostáva tiež men-
tora, ktorý sa stará o jeho rozvoj, 
aby jednotlivec spracoval prípad-
ný kultúrny šok. Všetky potrebné 
informácie nájdu záujemcovia 
na našej  webovej stránke,“ priblí-
žila Zuzana Konečná, projektová 
koordinátorka.  

YMCA je kresťanské združe-
nie mladých ľudí (Young Men´s 
Christian Association). Je to naj-
staršia, najväčšia a  najrozšíre-
nejšia mládežnícka organizácia 
na svete. Usiluje sa o harmonický 
rozvoj človeka - jeho ducha, dušu 
a telo. Združenie zjednocuje viac 
ako 45 miliónov členov v 125 ze-
miach sveta. 

Slávka Kellová

 Mesto podporuje dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí

Deti a mládež z nášho mes-
ta sa rozhodli opäť zapojiť 
do  projektu Dobrá novina. 
Niekoľko skupín koledníkov 
navštívilo v  predvianočnom 
a vianočnom období približne 
sto rodín v celom meste. Ko-
ledníci okrem piesní priniesli 
do  mnohých domácností aj 
radosť a kúsok ľudského tep-
la. Navštevovali aj starších či 
osamelých ľudí. Mikulášskym 
koledníkom sa podarilo vy-
zbierať takmer tritisíc eur. 

Aj vďaka nim v pomyselnom 
rebríčku získala Žilinská diecéza 
prvé miesto. Celkovo sa na Slo-
vensku podarilo prostredníc-
tvom projektu Dobrá novina 
vyzbierať 870-tisíc eur, takmer 
50-tisíc koledníkov zavítalo 
do 77-tisíc rodín.

Výťažok z Dobrej noviny po-
putuje na projekty, ktoré vytvoria 
podmienky pre dôstojný život 
detí, žien, mladých ľudí, rodín 
a komunít v Keni, Južnom Sudá-
ne či Ugande.     Peter Lehotský

 Dobrá novina opäť spojila mladých z nášho mesta
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– módnos

– invencia
– nosite nos

– istota
– spokojnos

„Minis”
obchod 
s dámskou 
konfekciou

OC JASNA SC
Garbiarska 695
031 01 Liptovský Mikuláš
tel: 0905/573 846

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
• herňu

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 

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

hľadá vhodného kandidáta na odsadenie pracovnej pozície
vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry 

Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš 
Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 

- komplexné riadenie a koordinovanie činností oddelenia vzdelávania, mládeže, 
športu a kultúry,

- zabezpečovanie výkonu činností školského úradu.

Kvalifi kačné predpoklady a iné kritéria  a požiadavky:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa základnej školy v zmysle vyhlášky  

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifi kačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných 
zamestnancov, 

- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
- prax v riadiacej funkcii výhodou,
- bezúhonnosť,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- znalosť legislatívy pre oblasť školstva,
- znalosti z oblasti  fi nancovania školstva,
- znalosť štátneho jazyka, 
- znalosť práce s PC,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- vodičský preukaz skupiny „B“.

Uchádzači k žiadosti o zaradenie  do výberového konania doložia: 
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o splnení kvalifi kačných predpokladov,
- čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti (víťaz  výberového konania pred 

uzatvorením pracovného pomeru preukáže bezúhonnosť výpisom z registra 
trestov, nie starším ako 3 mesiace),

- projekt : „Koncepcia riadenie školstva mesta Liptovský Mikuláš“ v rozsahu  
max. 5 strán,

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

Uchádzači o funkciu vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry doručia 
žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej 
obálke označenej „Výberové konanie – vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže, športu 
a kultúry“ na adresu: MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Štúrova 1989/ 41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš, najneskôr do 10. 2. 2014 do 15.00 hod. Termín osobného pohovoru bude 
uchádzačom spĺňajúcim požadované podmienky oznámený e-mailom, prípadne telefonicky. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, 
ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Kontaktná osoba: Ing. Anna Gajancová, tel.: 
044/5565216, e- mail: a.gajancova@mikulas.sk
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V zmysle § 9a  zákona č. 258/2009 Z. z. ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení
Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať
obchodnou verejnou súťažou

nehnuteľnosti – stavby: „Veľký dom služieb“ súp. č. 1994 
nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 280, verejné 
sociálne zariadenie (bez súp. č.) nachádzajúce sa na pozemku 
parc. č. KN-C 286/14, prípojky, spevnená plocha a pozemky 
parc. č. KN-C 279/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 297 
m2, parc.č. KN-C 279/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
177 m2, parc.č. KN-C 286/8 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2 547 m2, parc.č. KN-C 280 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 943 m2, parc.č. KN-C 286/9 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1 514 m2, parc. č. KN-C 286/14 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2, parc. č. KN-C 
241/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 078 m2, 
parc.č. KN-C 241/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
152 m2, parc. č. KN-C 279/4 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 14 m2 /spolu o výmere 11 856 m2/, nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Lipt. Mikuláš. Minimálna požadovaná 
cena za nehnuteľnosti je spolu 1.006.000 eur. 

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne útvar právnych 
služieb, na 2. poschodí č. dv. 207, tel. č. 044/5565245, e-mail: 
a.ilanovska@mikulas.sk Celé znenie a podmienky obchodnej 
verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a internetovej 
stránke mesta.

Dom Kultúry
Lipt. Mikulás

21. 02. 2014
od 19:00

Vstupné
16Eur

’

NAJVACSIA 
VDAKA PATRÍ

..

Predaj vstupeniek 03. - 07. 02. 2014 v Dome kultúry(bábková sála) od 14 : 30h.

N árodný týždeň manželstva
10. – 16. 2. 2014

Iniciatíva na podporu manželstva s úmyslom poukázať na hodnotu man-
želstva ako cieľavedome budovaného harmonického vzťahu muža a ženy

Motto: „Manželstvo je viac ako papier“

*11. 2. 2014 o 17.00 – 19.00
Seminár pre manželov a snúbencov na biblických základoch

Téma: Intimita – dôverní priatelia
Miesto: Zborový dom Tranovského 6 (bývala Kasa) L. Mikuláš

12. 2. 2014 o 17.00
Večerné služby Božie v evanjelickom kostole vo Vrbici

a požehnanie manželských párov

14. 2. 2014 o 17.00
Svätá omša v rímskokatolíckom kostole v L. Mikuláši

S obnovou manželských sľubov

15. 2. 2014 o 14.00 – 18.00
S Tebou ma baví svet

Športovo-zábavné popoludnie rodičov a detí
Miesto: Budova Evanjelického gymnázia J. Tranovského Komenského 

22 L. Mikuláš
Vstup voľný, čaj a káva k dispozícii, občerstvenie vítané

*16. 2. 2014 o 17.00 – 19.00
Tanečný večer pre manželov a snúbencov

Miesto: Liptovské tanečné centrum, Kpt. Nálepku 10 L. Mikuláš
Vstup voľný, počet obmedzený

*Prihlásiť sa do 7. 2. 2014
Kontakt: Marika Španková 0915/256210

Ev. a. v. farský úrad Tranovského 1008/6 L. Mikuláš (osobne)

Sériu podujatí pripravili Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Bratská 
jednota baptistov, Rímskokatolícka cirkev. Garantom Národného týždňa 

manželstva je Mesto Liptovský Mikuláš.

Upozornenie pre chodcov
Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR) upozorňuje 

na zmenu zákona o cestnej premávke. Novela nadobudla 
účinnosť od 1. januára 2014 a okrem iných zmien priniesla aj 
novú povinnosť pre chodcov. 

Chodec idúci za zníženej viditeľnosti po krajnici alebo okra-
ji vozovky je povinný používať refl exné prvky alebo refl exný 
bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale už aj v obci. Zníže-
nou viditeľnosťou je viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej 
premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, teda najmä 
od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli.     

Hlavným cieľom zavedenia tejto povinnosti je zvýšiť bezpeč-
nosť chodcov na ceste. Najmä v obciach, kde nie sú vybudo-
vané chodníky, výrazne stúpa riziko zrážky chodca s vozidlom. 
Mnohí chodci si ešte stále neuvedomujú význam základného 
pravidla bezpečnosti na cestách, ktorým je „vidieť a byť vide-
ný“. Pri zníženej viditeľnosti platí dvojnásobne. Väčšina ľudí 
nosí tmavé oblečenie, ktoré zhoršuje viditeľnosť chodcov. 

Ak chodec nemá na sebe refl exné prvky, výrazne sa skracu-
je vzdialenosť, na ktorú môže vodič chodca spozorovať. Vodič 
nestihne včas a správne zareagovať a dochádza k dopravným 
nehodám. Preto apelujeme na chodcov, aby v záujme ochrany 
vlastného života a zdravia nepodceňovali situáciu na cestách, 
dodržiavali túto zákonnú povinnosť a správali sa disciplinovane.  
V prípade nedodržania tejto povinnosti hrozí chodcovi pokuta 
do výšky 50 eur. 

kpt. Mgr. Anna Poljaková
preventistka

Okresného riaditeľstva  PZ SR
v Liptovskom Mikuláši
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Liptovský Mikuláš bude v roku 2014 Mestom umenia
Rok 2014 sa bude v našom meste niesť v znamení umenia v jeho 

najrôznejších variáciách. História i súčasnosť mesta je úzko spojená 
s umením, kultúrou a s menami desiatok významných osobností, 
ktoré sa zapísali do dejín nielen slovenskej, európskej ale i svetovej 
literatúry, hudby, výtvarníctva či divadelníctva. Začíname už vo feb-
ruári prehliadkou mesta so sprievodcom na tému Mikulášski umelci. 

„V rámci projektu Mesto umenia je naším cieľom preniesť túto ne-
odmysliteľnú súčasť spoločnosti do ulíc, priblížiť ho k ľuďom a pre ľudí, 
aby sa ho mohli dotknúť a naplno zažiť, aby neostávalo za stenami kul-
túrnych inštitúcií, ale aby naplno slúžilo tým, ktorým je určené,“ priblížila 
myšlienku jej autorka Dana Guráňová, vedúca útvaru mládeže, športu 
a kultúry Mestského úradu. 

Múzeum Janka Kráľa, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, Liptov-
ská galéria P. M. Bohúňa, Liptovské kultúrne stredisko i Liptovské múzeum 
z Ružomberka sa spoja, aby vytvorili sériu nezabudnuteľných podujatí. 
„Budú tradičné i netradičné, chceme oživiť najmä centrum mesta, ktoré 
by sa malo zaplniť profesionálnymi i amatérskymi umelcami. Novinkou 
bude korzo so svetelnými objektmi na Ulici 1. mája počas leta, čaká 
nás množstvo podujatí inšpirovaných našou históriou v zaujímavom 

prevedení. Stoličné dni budú ešte tradičnejšie a dokonca akčnejšie ako 
po minulé roky. To je však len zlomok toho, čo pripravujeme,“ priblížila 
D. Guráňová. 

 Mikulášski umelci ako tematická prehliadka mesta
Rok venovaný umeniu odštartujú bezplatné prehliadky mesta. V rámci 

tradičného Svetového dňa sprievodcov v utorok 21. februára o 15:00 h 
Informačné centrum mesta (ICM) otvorí už 6. ročník sprievodcovských 
služieb v Liptovskom Mikuláši. „Pripomenieme si pôsobenie výnimočných 
osobností – maliarov, sochárov, literátov, hudobníkov či divadelníkov, kto-
rí nachádzali a nachádzajú inšpiráciu v liptovskej krajine i spoločnosti a ich 
diela dodnes prinášajú radosť a krásu. V rozprávaní sprievodcov zaznejú 
zaujímavosti zo životných príbehov a diela manželov Martinčekovcov, 
Kolomana Sokola, Alfonza Gromu, J. L. Bellu, Janka Alexyho, G. F. Belo-
potockého, Zoltána Palugyaya a mnohých ďalších. Súčasťou prehliadky 
bude návšteva Liptovskej galérie P. M. Bohúňa a Centra K. Sokola,“ uviedla 
Jana Piatková, riaditeľka ICM.  Bezplatné prehliadky mesta so sprievod-
com na tému Mikulášski umelci budú pokračovať v júli a auguste vždy 
v piatok so začiatkom o 16:00 h pred ICM.                                                   -kel-

Žilinský samosprávny kraj
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-

Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
v spolupráci s mediálnymi partnermi

vyhlasujú 7. ročník čitateľskej súťaže

Kniha Liptova 2013
Do súťaže môžu byť nominované knihy, ktoré boli vydané v roku 

2013 a sú späté s regiónom Liptov tematicky alebo osobou autora. Knihy 
musia byť tlačené, grafi cky a knihársky spracované do formy pevne via-
zanej alebo brožovanej publikácie a musia tvoriť myšlienkový a výtvarný 
celok. Musia mať pridelené ISBN. Knižné dielo môžu do súťaže prihlá-
siť čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, 
kníhkupci, distribútori kníh alebo knižnice. Nominačný list je možné si 
stiahnuť z webovej stránky knižnice www.kniznicagfb.sk alebo vyzdvih-
núť priamo v knižnici. Nominačný list spolu s knihou je potrebné doručiť 
do knižnice. K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky, názory 
a odporúčania významných osobností a pod. 

Nominácie je možné odovzdať od 20. januára do 28. februára. Ná-
sledne od 1. marca bude prebiehať hlasovanie, ktoré bude ukončené 
14. apríla. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 23. apríla. Súťaží sa 
v kategórii beletria pre dospelých a pre deti a v kategórii odborná litera-
túra pre dospelých a pre deti. Nominované knihy budú v čase od 1. marca 
do 16. apríla vystavené v  knižnici a postupne predstavované v médiách, 
na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja. 
O víťaznej knihe rozhodne hlasovaním čitateľská verejnosť. Podrobné 
informácie o hlasovaní sú na stránkach knižnice. Kniha, ktorá získa naj-
viac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Liptova 2013!

Autorovi víťaznej knihy knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu 
a priestor pre prezentáciu jeho publikácie verejnosti a v prípade účasti 
knižnice na knižnom veľtrhu Bibliotéka aj priestor na tomto medziná-
rodnom podujatí. Z kníh, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach 
súťaže o najkrajšiu knihu v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja 
(Horné Považie, Turiec, Kysuce, Orava, Liptov), bude zostavená putovná 
výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v regionálnych knižniciach 
Žilinského samosprávneho kraja.

Kontakt: Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mi-
kuláši, Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš, tel.: 044/5526216, fax: 
044/5523084, e-mail: kniznicagfb@kniznicagfb.sk,  riaditel@knizni-
cagfb.sk, web: www.kniznicagfb.sk

Výstava Za krížom v Dome 
fotografi e opäť sprístupnená

Od januára 2014 sprístupnila Liptovská galéria P. M. Bohúňa 
vo svojom Dome fotografi e výstavu Za krížom. Znovuotvorenie 
výstavy pod taktovkou dvoch kurátoriek interpretuje každoden-
né životné okamihy nasledujúce „kríž“ v dielach súčasných slo-
venských dokumentárnych fotografov a v tvorbe významného 
českého fotografa Jindřicha Štreita. 

Výstava je venovaná 1150. výročiu príchodu solúnskych vierozvestcov 
sv. Cyrila a Metoda a realizovaná vďaka podpore ministerstva kultúry. 
Tematická výstava interpretuje púte, kresťanské sviatky a udalosti, misie, 
ako aj každodenné rituály nasledujúce „kríž“. „Práve umenie je jedným 
z prostriedkov, ktoré dokáže priblížiť tajomstvo viery svetu. Dokumen-
tárna fotografi a je toho účastná a dokumentárny fotograf odhaľuje du-
chovné obrazy, ktoré sa prejavujú navonok. Rôzne – kultúrou, tradíciou, 
folklórom, aj globalizáciou. Nedá sa uchopiť, ale vytrvalým a pozorným 
záujmom sa dá sprítomniť“, približujú koncept výstavy jej kurátorky Lucia 
Benická a Ivana Pástorová. 

Náboženská tematika a analýza života v jeho rôznych podobách boli 
už od 20. storočia námetom pre práce mnohých slovenských fotografov 
- Martina Martinčeka, Igora Grosmanna, Viliama Malíka, Karola Kállaya, 
Tibora Huszára a ďalších. Výstava predstavuje tvorbu staršej a strednej 
generácie slovenských autorov, ktorí sa dlhodobo aktívne podieľajú 
na rozvoji dokumentárnej tradície slovenskej fotografi e Pavla Breiera, 
Jozefa Sedláka, Andreja Bána, Alana Hyža, Jozefa Ondzíka a Matúša 
Zajaca. Výstava uvádza aj mladých autorov v súčasnej dokumentár-
nej fotografi i, akými sú Andrej Lojan, Michal Fulier, Laco Maďar, 
Boris Németh. Výstava je doplnená o elitný dokumentárny projekt 
významného českého fotografa Jindřicha Štreita „Brána nádeje“, čo 
otvára možnosti kultúrneho dialógu a konfrontácie klasickej hodnoty 
dokumentu s ďalšími interpretáciami v súčasnosti. 

Výstava je verejnosti prístupná do 30. marca 2014 v Dome fotografi e 
v priestoroch galérie.                                                                                           -red- 
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Na novoročnom koncerte rozdávali ocenenia
Pozvanie na tradičný novo-

ročný koncert prijal začiatkom 
nového roka 2014 talentova-
ný slovenský husľový virtuóz 
Dalibor Karvay. Spoločne 
s komorných orchestrom Sin-
fonietta Bratislava odohrali 
na pódiu v Dome kultúry tie 
najkrajšie piesne klasickej 
hudby. 

Dalibor Karvay začal svoju hu-
dobnú kariéru budovať v troch 
rokoch, kedy začal trénovať pod 
vedením svojho otca Antona. 
Prvý verejný koncert absolvoval 
ako sedemročný. Odvtedy poču-
li jeho inštrumentálne umenie 
tisícky divákov a obdivovateľov 
na celom svete. Začiatkom tohto 
roka bola svedkom jeho hudob-
nej geniality i takmer plná sála 
Domu kultúry. Na novoročnom 
koncerte odzneli skladby najzná-
mejších hudobných skladateľov. 

Ocenenia mesta 
Novoročnú atmosféru v pon-

delok 6. januára sprevádzalo 
udeľovanie ocenení mesta 
šiestim jednotlivcom a jednému 
kolektívu, ktorí svojimi aktivitami 
robili a stále robia dobré meno 
Liptovskému Mikulášu. Cenu pri-
mátora mesta za rok 2013 si z rúk 

Alexandra Slafkovského prevzal 
Ivan Cibák za úspešnú organizá-
ciu Majstrovstiev sveta juniorov 
a do 23 rokov a dlhoročnú aktív-
nu prácu v Kanoe Tatra Klube Lip-
tovský Mikuláš a Tatiana Tkáčová 
za dlhoročnú obetavú prácu pri 
integrácii osôb s telesným po-
stihnutím do plnohodnotného 
života a organizovaní Klubu te-
lesne postihnutých v Liptovskom 
Mikuláši. Ešte v novembri minu-
lého roka si cenu prevzal aj Det-
ský folklórny súbor Ďumbier pri 
príležitosti 45. výročia založenia. 

Miro Kasprzyk cenu vrátil
Cenu primátora mesta po-

čas novoročného koncertu pre-
vzal a po príhovore, v ktorom 
vysvetlil dôvody, vrátil známy 
slovenský mím Miroslav Kaspr-
zyk. Dostal ju za dlhoročnú vý-
chovnú a  umeleckú činnosť, 
organizovanie celoslovenského 
súťažného festivalu pohybového 
divadla PAN a pri príležitosti jeho 
dvadsiateho ročníka. 

„Za  tridsať rokov a  posled-
ných intenzívnych dvadsať, 
som tomuto mestu nedokázal 
vysvetliť a presvedčiť ho o tom, 
že je niekde chyba. Moje ges-
to nie je o pánovi primátorovi 

Slafkovskom. Celkovo trpená 
a odstrkovaná kultúra sa nemá 
ako brániť a ja jej roky neviem 
pomôcť. Naše mestské umenie 
a kultúra potrebujú kultúrny prí-
stup, nadhľad a spoločnú víziu, 
či koncepciu. Po zvážení celého 
môjho pôsobenia v oblasti kul-
túry v našom meste som dospel 
k záveru, že si túto cenu nateraz 
nezaslúžim. Ešte jej nie som ho-
den,“ povedal vo svojom prího-
vore Miroslav Kasrpzyk.

Ospravedlnil sa, nechcel 
ublížiť

„Úprimne priznávam, tento 
mediálny spôsob komunikácie 
ma zaskočil a je na neuverenie, 
že obyčajný občan mesta môže 
spôsobiť toľko viet a rozruchu. 
Hneď na úvod sa ospravedlňujem 
všetkým ľuďom z kultúry, ktorým 
som týmto neúmyselne ublížil, 
lebo to jednoznačne nebol môj 
zámer. Snaha pomôcť, či rozprú-
diť odbornú diskusiu, niekedy 
môže na  prvý pohľad vyznieť 
kontraproduktívne. Prepáčte 

mi...,“ uviedol následne v otvo-
renom liste adresovanom mestu 
Liptovský Mikuláš uznávaný mím. 

Spevokol Tatran, Ľ. Raši 
i odbojári

Cenu mesta dostal liptov-
skomikulášsky Spevokol Tatran 
pri príležitosti štyridsiateho vý-
ročia jeho založenia. Ocenenie 
za súbor prevzal súčasný vedúci 
a dirigent Ľubomír Raši. Za dl-
horočnú službu v armáde i vo-
jenskom školstve a za aktívnu 
prácu v Zväze protifašistických 
bojovníkov získal rovnakú ce-
nu plukovník vo výslužbe Ján 
Iľanovský. Pavol Chrapčiak ju 
dostal za  dlhoročnú činnosť 
v  Zväze protifašistických bo-
jovníkov a zásluhy pri obnove 
partizánskych bunkrov v lokalite 
Demänovská dolina - Krčahovo. 
Za prínos pri rozvoji historických 
vied, za zásluhy o poznanie slo-
venských dejín a života Slová-
kov doma i v zahraničí si cenu 
prevzal aj profesor Ferdinand 
Uličný.                     Slávka Kellová

Trojica spomedzi ocenených - Ľ. Raši, J. Iľanovský a P. Chrapčiak.

Otvorený list Mirovi Kasprzykovi
Milý Miro!             21. 1. 2014, L. Mikuláš
Poznáme sa dlho, tykáme si, nejedno podujatie mesta alebo 

športového klubu si osviežil svojim umením. Preto som si dovolil 
Ťa navrhnúť na Cenu primátora mesta, rozhodol si sa však toto 
ocenenie neprijať. Je to Tvoje rozhodnutie. Dvadsať rokov si orga-
nizoval festival pantomímy PAN a za to Ti treba poďakovať. Zvolili 
sme túto formu, ktorú si neprijal. 

Ak mesto podporovalo PAN a slovenskú pantomímu ako takú 
v minulosti, tak verím, že ich bude podporovať aj v budúcnosti a to 
v rámci svojich možností. A Ty, ak chceš robiť podujatie s väčším ce-
loslovenským dopadom, na ktoré ani fi nančná i nefi nančná podpora 
mesta Litovský Mikuláš v celkovej výške 15-tisíc eur pri ostatnom 
ročníku nie je dostatočná, potom je potrebné sa obrátiť na inštitúcie, 

ako je ministerstvo kultúry, sa-
mosprávne kraje a  sponzorov 
či donorov umenia, aby našli 
ďalšie zdroje na podporu Tvojho 
projektu v objeme podľa Tvojich 
predstáv. 

Ja viem ako ťažko sa zháňajú 
zdroje na  neziskové podujatia 
v kultúre a športe. Už dvadsiaty 
rok som predsedom vodáckeho 
klubu Kanoe Tatra klub. Teatrálne a samoľúbe gestá nepomáhajú 
tým, čo peniaze na dobré a užitočné ciele potrebujú.

Prajem Ti veľa šťastia pri hľadaní ďalších zdrojov. 
S pozdravom, 

MUDr. Alexander Slafkovský
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Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Mestský úrad upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené 

na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia 
(t.j. spaľovacie zariadenia na pevné, plynné a kvapalné palivo do prí-
konu 0,3 MW, dielne so spracovaním dreva do 50 m3 denne, lakovne 
so spotrebou organických rozpúšťadiel do 0,5 t ročne, skládky palív, 
surovín, produktov, odpadov a iné), na povinnosť v termíne

do 15. februára 2014
nahlásiť za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia spotrebu palív 

a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné 
na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených 
do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovate-
ľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečis-
tenia ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení za rok 2013.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. februára je mesto 
povinné uplatniť voči prevádzkovateľom sankčné postihy v zmysle 
ustanovenia § 8 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia uložením pokuty do 663,87 eur.

Tlačivo „Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdu-
šia“ je možné si prevziať v kancelárii č. 111 na 1. posch. MsÚ, alebo 
je k dispozícii na webovej stránke mesta www.mikulas.sk v sekcii 
Občan – Zoznam tlačív a formulárov.

Oznámenie je potrebné doručiť písomne na Mestský úrad, útvar 
životného prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova 1989/41, Lip-
tovský Mikuláš alebo osobne na podateľňu MsÚ Liptovský Mikuláš 
do 15.2.2014. Elektronicky je možné podať len oznámenie, ktoré 
je podpísané zaručeným elektronickým podpisom.                         -žp-

SEPAROVANÝ ZBERSEPAROVANÝ ZBER
Plánovací kalendár 2014

Mesiac JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN

Týždeň 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27

Pondelok 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Utorok 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Streda 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Štvrtok 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Piatok 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Sobota 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Nedeľa 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Mesiac JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

Týždeň 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

Pondelok 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Utorok 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Streda 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Štvrtok 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Piatok 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Sobota 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Nedeľa 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

1.  Zber plastov z vriec od rodinných domov – každý štvrtok v párnom týždni: Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Okoličné, Iľanovo, Ploštín
– každý štvrtok v nepárnom týždni: Demänová, Bodice, Vitálišovce, Stošice.

2.  Posledný párny štvrtok v mesiaci okrem prázdnin – zber tetrapakov zo škôl.
3.  Zelený odpad – vývoz vriec bude v mesiacoch MÁJ až NOVEMBER v dňoch: PONDELOK: Ondrašová, Ploštín, Iľanovo, Vitálišovce, Stošice

Zelený odpad má byť vyložený vo vreciach, max. 5 vriec na RD, nezhnité. UTOROK: mesto Liptovský Mikuláš
Máj až november – zber každý nepárny týždeň. PIATOK: Andice, Palúdzka, Benice, Bodice, Demänová, Okoličné
Konáre ukladať len ku veľkoobjemovým kontajnerom v čase ich vyloženia.

4.  Mobilný zber nebezpečných odpadov – DETOX, zastávky podľa obvyklého harmonogramu.
5.  Kontajnery na separovaný zber 1100 l – PLASTY – NÁBREŽIA – 1x týždenne vývoz každý štvrtok (resp: piatok) v týždni, 

PODBREZINY – 2x týždenne pondelok a piatok, PAPIER – 1x týždenne v piatok.
6.  Zvony – PAPIER Liptovská Ondrašová a Palúdzka – 1x týždenne (pondelok), SKLO 1x týždenne.
7.  Vyložené veľkoobjemové kontajnery budú na jar a na jeseň po 2 týždne (v prípade nepriaznivého počasia bude termín posunutý). 
8.  Za sviatky sú na vývoz určené náhradné termíny.

Jasná bude na prelome feb-
ruára a marca hostiť Majstrov-
stvá sveta juniorov v alpských 
disciplínach. Pre stredisko, ale 
aj pre slovenské lyžovanie, je 
to príležitosť spraviť posledný 
krok k svetovej špičke. Jasná 
vždy bola strediskom, kde sa 
rekreačné lyžovanie stretávalo 
s tým pretekovým. Snaha vrátiť 
do Jasnej vrcholné podujatia 
bola hnacou myšlienkou kan-
didatúry na usporiadanie toh-
toročných majstrovstiev sveta. 

Pridelenie takéhoto podujatia 

je výsledkom práce množstva 
ľudí zo strediska Jasná a  zo 
Slovenskej lyžiarskej asociácie, 
významných investícií do  ly-
žiarskej infraštruktúry a najmä 
športovej diplomacie. To, že sa 
Medzinárodná lyžiarska federá-
cia FIS rozhodla práve pre Jasnú 
je dôkazom toho, že táto práca 
a investície majú zmysel.

Oproti ďalším kandidátom 
sme mali navrch. Práve ochota 
pracovať naplno, zlepšovať a in-
vestovať naklonila misky váh 
na stranu Jasnej.

Počas kandidatúry, ale aj 
po potvrdení Jasnej ako orga-
nizátora majstrovstiev sveta sa 
na Chopku konali európske po-
háre, ktoré boli testovacími podu-
jatiami a mali preveriť priprave-
nosť strediska a organizátorov. 
V posledných piatich rokoch ste 
tak mali možnosť vidieť na sva-
hoch Chopka európsku špičku vo 
všetkých disciplínach vrátane tej 
kráľovskej, zjazdu. 

Jasná odnepamäti patrila 
na mapu svetového lyžovania. 
75-ročná tradícia v organizovaní 

pretekov Veľkej ceny Demänov-
ských jaskýň je veľkolepé i zavä-
zujúce dedičstvo. Na svete nie 
je veľa podujatí s takou bohatou 
históriou. Napríklad známy zjazd 
vo Wengene je len o deväť rokov 
starší a kultový kitzbühelský Hah-
nenkamm je dokonca o jeden rok 
mladší.

V Jasnej sa doteraz konalo je-
denásť európskych pohárov, dve 
svetové zimné Univerziády, jed-
ny Majstrovstvá Európy juniorov, 
jedny Majstrovstvá sveta juniorov 
a tri svetové poháre.              -tmr-

Majstrovstvá sveta juniorov v alpskom lyžovaní koncom mesiaca v Jasnej
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Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška rozhod-
nutím z 19. 12. 2013 č. 430/2013 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Sloven-
skej republiky, ktoré sa uskutočnia v sobotu,  15. marca  2014 v čase 
od 7,00 hod. do 22,00 hod. V prípade, ak ani jeden z kandidátov 
na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov oprávnených voličov, druhé 
kolo voľby prezidenta sa uskutoční v sobotu, 
29. marca 2014. 

Voľba prezidenta v roku 2014 bude v po-
radí už štvrtou priamou voľbou hlavy štátu 
Slovenskej republiky. Ofi ciálne kandiduje 
pätnásť kandidátov: Gyula Bárdos, Jozef 
Behýl, Ján Čarnogurský, Robert Fico, Viliam 
Fischer, Pavol Hrušovský, Ján Jurišta, Andrej 
Kiska, Milan Kňažko, Stanislav Martinčko, Mi-
lan Melník, Helena Mezenská, Peter Osuský, 
Radoslav Procházka a Jozef Šimko. Súčasný 
prezident Ivan Gašparovič vo voľbe už ne-
bude môcť kandidovať.

Právo voliť prezidenta Slovenskej re-
publiky majú občania Slovenskej republi-
ky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku 
a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slo-
venskej republiky. V týchto voľbách je možné 
voliť na základe voličského preukazu, ktorý oprávňuje na zápis 
do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. 
Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania 
voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo 
volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je za-
písaný, môže požiadať o vydanie voličského preukazu.  Volič môže 
požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby 

prezidenta Slovenskej republiky súčasne, pokiaľ vopred vie, že sa 
nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu. O vydanie vo-
ličského preukazu môže požiadať:

1. osobne alebo prostredníctvom ním spl-
nomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí 
byť úradne overené); splnomocnená osoba 
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí 
svojim podpisom - v Centre služieb obča-
nom mesta u pani Pagáčovej, box č. 1
2. písomne – Mestský úrad Liptovský Mi-
kuláš, Štúrova 1989/41, Jana Pagáčová 
3. alebo elektronicky (e-mailom) na adresu 
j.pagacova@mikulas.sk.

V žiadosti oprávnený volič uvedie meno 
a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého 
pobytu. V písomne alebo elektronicky po-
dávanej žiadosti je potrebné uviesť aj koreš-
pondenčnú adresu, na ktorú mu má byť volič-
ský preukaz zaslaný. Tento mu bude zaslaný 
doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Počet okrskov sa oproti posledným voľ-
bám v roku 2013 do vyšších územných celkom 

nemení, v meste Liptovský Mikuláš bude vytvorených 32 volebných 
okrskov. 

Ďalšie informácie a oznamy súvisiace s voľbou prezidenta Slovenskej 
republiky budú priebežne  zverejňované na úradnej tabuli mesta ako 
aj na webovej stránke mesta.

PhDr. Miroslava Almanová
vedúca organizačného oddelenia

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Nezaberajme zbytočne priestor vzduchom! Pre efektívnejšie využitie nádob obaly a PET fľaše „lisujeme“ stlačením 
alebo prišliapnutím, kartóny zložíme alebo rozrežeme. Nadrozmerný odpad sa nesmie ukladať ku kontajnerom! 

Všetky odpady je možné doviezť počas celého roka do zberných stredísk.

Papier do kontajnera modrej farby
Zbierame: kancelársky papier, noviny, časopisy, letáky, zošity, papierové obalové vrecká (múka, cukor, čistý papierový obal
pri kúpe porciovaných potravín), knihy bez väzby, listy, katalógy, baliaci papier, kartóny (obaly z čaju, ryže, liekov, bonboniér)
Pred uložením do zbernej nádoby odstránime kovové spony, plastové zakladače, textilnú alebo koženú väzbu kníh, lepiacu
pásku.
Nezbierame: Mastný papier, znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), papier s nepremokavou fóliou, celo-
fán, tvrdé väzby kníh, umelohmotné obaly, hygienické potreby, použité plienky, voskovaný papier.

Plasty, kovové a tetrapakové obaly
Zbierame: fľaše z minerálok, olejov, piva, mlieka, džúsov, obaly z kozmetických a čistiacich prostriedkov, bandasky, ktoré
neobsahovali horľaviny, čisté obaly z masiel, jogurtov a kyslomliečnych výrobkov, tetrapaky, plechovky a konzervy, umelé tenké
poháre a obaly, tašky, vrecká a tvrdé obalové fólie. 
Plasty, krabice od nápojov, konzervy a plechovky očistíme od zvyškov potravín a náplne.
Nezbierame: značne znečistené obaly, celofán, podlahové krytiny, molitan, gumu, korok.
Obaly z horľavín a chemikálií patria do zberu nebezpečného odpadu!
Do zmesového komunálneho odpadu patrí: Drôtené sklo, zrkadlá, keramika, lepené sklá – autosklo, žiarovky, linoleum,
novodurové rúrky.

Zelený odpad na kompostovanie
Vkladáme do vriec v primeranom množstve – max. 5 vriec 70 litrových (RD) na 1 vývoz a ukladáme ku vlastnej zbernej
nádobe na zmesový komunálny odpad. Zbierame pokosenú trávu, lístie. Orezané konáre ukladáme ku veľkoobjemovým kon-
tajnerom na jar a na jeseň, alebo ich dovezieme na zberné stredisko. 
Pri rodinných domoch so záhradkou je potrebné založiť si malé domáce kompostovisko a doň ukladať zelený odpad zo záhrad-
ky a bio-odpady z domácností s následným využitím vlastného kompostu v záhradke. Nadbytočnú úrodu si musí likvidovať
každý pestovateľ na vlastné náklady.
Nezbiera sa zhnitý zelený odpad a odpad, z ktorého tečie. Nesmie sa sypať do priekop, ku plotom, ku vodným tokom, do krovín.



1123. REPREZENTAČNÝ PLES PRIMÁTORA

Priestory hotela Jánošík sa 
v sobotu 18. januára zaplnili 
účastníkmi 23. reprezentač-
ného plesu primátora mesta. 
Na  strednom Liptove ním 
otvorili plesovú sezónu 2014.  

Hostí privítal úvodným valčí-
kom domáci orchester Art Sep-
tet Nicolaus, klasickými i latino 
tancami sa predviedla tanečná 
škola Maestro, najrôznejšími 
štýlmi tanca sa predstavila 
skupina Dancemania, nechýbali 
tradičné tóny a rytmy v podaní 
ľudovej hudby Sláčik, ani triky 
kúzelníka Talostana. Hviezdou 
večera sa stala pražská kape-
la Brouci Band s repertoárom 
slávnych Beatles. Hostí zabavila 
najznámejšími hitmi legendár-
nej štvorice z Liverpoolu. Mo-
derátorského žezla sa na celý 
ples ujal v Liptove známy Marek 
Pavlík. 

Kúpou zlosovateľných lístkov 
účastníci plesu súťažili o  prí-
ťažlivé ceny. „Za pár hodín sa 
vyzbieralo viac ako päťsto eur. 
Tento rok sme sa ich rozhodli 
venovať do dobrých rúk Spiš-
skej katolíckej charity a Evan-
jelickej diakonie. Ďakujem všet-
kým, ktorí prijali moje pozvanie, 
prišli sa zabaviť a podporili aj 
charitatívny rozmer plesu,“ po-
vedal primátor mesta Alexander 
Slafkovský. 

Medzi účastníkmi plesu sme 
mohli vidieť zástupcov čerstvo 
zmaturovanej mládeže i gene-
rácie seniorov. Okrem popred-
ných podnikateľov z  mesta 
a regiónu sa na plese výborne 
bavili aj primátor Liptovského 
Hrádku Branislav Tréger a zá-
stupca primátora Ružomberka 
Stanislav Bella.                                                                                      

-kel-

Reprezentačný ples primátora mesta bol plný skvelej zábavy
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Hráči Tatranu zarezávajú naplno, privítali aj Slovan
Futbalisti MFK Tatran sa 

naplno pripravujú na náročnú 
jarnú časť druhej najvyššej slo-
venskej futbalovej súťaže. Ich 
klub zimuje na poslednej dva-
nástej pozícii, na predposled-
né Pohronie stráca štyri body. 
9. januára sa na štarte zimnej 
prípravy trénerskej dvojici Vla-
dimír Goff a – Ján Hablák hlá-
silo 23 hráčov. Počas prípravy 
absolvujú jedenásť príprav-
ných duelov.

Prvý odohrali so Závažnou Po-
rubou, vyhrali 1:0. Náročný pre 
hráčov klubu bol nepochybne 
tretí januárový víkend. Tatran sa 

predstavil proti dvom účastníkom 
najvyššej súťaže - na  domácej 
umelej tráve hostil bratislavský 
Slovan a MFK Košice.

Hoci obidva duely Mikulášania 
prehrali zhodne 0:3, pre hráčov 
išlo o nepochybne cenné skúse-
nosti. Najmä zápas so Slovanom 
bol pravým futbalový sviatkom, 
veď na prípravnom stretnutí bolo 
prítomných 650 divákov.

Aj napriek prehre mal prezi-
dent klubu Milan Mikušiak dôvod 
na spokojnosť. Bol rád, že v Lip-
tovskom Mikuláši sa prestavilo 
také kvalitné mužstvo, akým Slo-
van nepochybne je. „Sme radi, že 

Zostávajúce prípravné zápasy MFK Tatran 

1. 2. 2014 Žilina - MFK Tatran (10:30 hod)

5. 2. 2014 B. Bystrica - MFK Tatran (17:00 hod)

8. 2. 2014 Třinec - MFK Tatran (12:00 hod)

15. 2. 2014 Dolný Kubín - MFK Tatran (10:30 hod)

22. 2. 2014 MFK Tatran - Námestovo (10:30 hod)

1. 3. 2014 MFK Tatran - Martin (10:30 hod)

V Liptovskom Mikuláši za-
čalo od 1. mája 2013 pôsobiť 
Poradenské centrum pre dospe-
lých, ktoré zriaďuje Národný 
ústav celoživotného vzdelá-
vania. Štatistiky totiž ukazujú, 
že Slováci nie sú dostatočne 
pripravení na slovenský a eu-
rópsky trh práce. Centrum 
prostredníctvom svojho 
projektu Ďalšie vzdelávanie 
a poradenstvo pre dospelých 
pomáha pri nadobúdaní aktu-
álne žiadaných zručností. 

Najväčším problémom pri 
uplatňovaní sa na slovenskom 
i európskom trhu práce je vzde-
lanostná úroveň a kvalita profe-
sionálneho zamerania Slovákov. 
Preto vznikol projekt celoživot-
ného vzdelávania, ktorý pomáha 
ľuďom bez kvalifi kovaného vzde-
lania a špecializácie získať potreb-
né zručnosti. Na otázky o projekte 
odpovedal tútor Poradenského 
centra pre dospelých Ladislav 
Pardel. 

Ako sú na tom Slováci v rámci 
uplatňovania sa na trhu práce?

Na Slovensku, ale aj v okoli-
tých krajinách existujú profesie, 

ktoré sú na trhu práce žiadané. 
Sú tu však aj profesie, o ktoré je 
momentálne menší záujem, kto-
ré vytláča moderná doba a ľudia 
často končia na úradoch práce. 
Analýza štatistík potvrdzuje, že 
pracujúci občania, ktorí sa ce-
loživotne vzdelávajú, nemajú 
problém sa kedykoľvek uplatniť 
oproti tým občanom, ktorí sa raz 
vyučili a na svojom vzdelanost-
nom raste prestali pracovať. Slo-
venská republika je v počte osôb 
zúčastňujúcich sa na  progra-
moch vzdelávania s 2,8 percen-
tami medzi poslednými člen-
skými krajinami Európskej únie. 
Preto je nevyhnutné uskutočniť 
reformu ďalšieho vzdelávania 
a nastaviť tak kvalitný systém 
poradenstva pre dospelých, kto-
rý bude odrazom vzdelanostnej 
úrovne celej našej spoločnosti, 
ako aj lepšej uplatniteľnosti ob-
čanov na trhu práce.  

Na čo slúži Poradenské 
centrum pre dospelých?

Národný ústav celoživotné-
ho vzdelávania je inštitúcia po-
verená Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a  športu SR. 

V rámci ústavu realizujeme ná-
rodný projekt Ďalšie vzdelávanie 
a poradenstvo pre dospelých ako 
nástroj lepšej uplatniteľnosti 
na trhu práce. Na Slovensku je 
vytvorených 25 takýchto pora-
denských centier pre dospelých, 
kde záujemcovia získajú potreb-
né informácie a  poradenstvo 
v  oblasti kariérnej orientácie 
a celoživotného vzdelávania.

Čo je úlohou Poradenského 
centra pre dospelých? 

Kvalifi kovaní tútori pomáhajú 
klientom zorientovať sa na trhu 
práce, poskytujú  informačné 
a poradenské služby v oblastiach 
kariérneho rozvoja, rozšírenia 
či získania kvalifi kácie. V Pora-
denskom centre pre dospelých 
je možné sa priamo prihlásiť 
do  niektorého z  ponúkaných 
44 vzdelávacích programov. 
Všetky kurzy poskytujeme našim 
klientom zadarmo.

Pre koho je centrum 
v Liptovskom 
Mikuláši určené? 

Do  kurzov sa môžu prihlá-
siť dospelí zamestnaní ľudia, 

ktorí hľadajú lepšie uplatnenie 
sa na trhu práce. Ľuďom, ktorí 
majú trvalý pracovný pomer, sú 
živnostníci alebo samostatne 
zárobkovo činné osoby (SZČO), 
na materskej alebo rodičovskej 
dovolenke, prípadne zdravotne 
ťažko postihnutí (ZŤP) a sú záro-
veň zamestnaní, radi poskytne-
me naše služby.

Do akých kurzov je 
možné sa prihlásiť? 

Vzdelávacie kurzy poskytuje-
me v odboroch, po ktorých je ak-
tuálne na Slovensku a v Európe 
najväčší dopyt. Sú to napríklad 
remeslá a služby, ťažba a úprava 
surovín, hutníctvo, poľnohospo-
dárstvo, drevospracujúci prie-
mysel, papierenský priemysel, 
automobilový priemysel, staveb-
níctvo, strojárstvo a elektrotech-
nika, ale ponúkame vzdelanie aj 
v oblasti manažmentu. 

Kde vás záujemcovia nájdu?
Sídlime v  budove Strednej 

odbornej školy stavebnej na uli-
ci Jura Ja nošku v  Liptovskom 
Mikuláši. 

-kel-

V meste otvorili centrum pre celoživotné vzdelávanie

Pomoc pre ľudí, ktorí majú v rodine alkoholika

sa tento duel podarilo zorganizovať. Myslím, že spokojní mohli byť aj 
fanúšikovia.“ Jozef Valovič, tréner bratislavského celku, poďakoval či-
novníkom v mikulášskom klube za pozvanie. „Myslím si, že diváci videli 
solídny zápas. Tatran podal dobrý výkon. Má na to, aby sa zachránil 
v druhej lige.“                                                                                                  -paš-

Klub Nádej z  Liptovského 
Mikuláša už roky pomáha ab-
stinujúcim alkoholikom. Svoju 
pozornosť tento raz zamera-
li na  rodinných príslušníkov 
a blízkych, ktorí zdieľajú spoloč-
ný život so závislým človekom. 
Príďte na spoločné posedenie 
s odborníkmi i laikmi, ktorí vám 
poradia, ako zvládnuť najťažšie 
životné situácie. 

Stretnutie širokej verejnosti 
s odborníkmi pod názvom (Od) 
Dnes budem triezvy/ a sa usku-
toční 28. februára o 15:30 h 
v  malej sále Domu kultúry 
v Liptovskom Mikuláši. „Chceme 
takto rozšíriť informáciu o tom, 
že sme tu. Pomáhame alkoho-
likom, ktorí si prešli peklom zá-
vislosti, ale chceme pomáhať 
aj ľuďom, ktorí majú vo svojom 

okolí alkoholika a nevedia, kde 
a ako vyhľadať pre neho pomoc, 
alebo ako s ním zdieľať život 
do doby, kým sa nedá na lieče-
nie. Budeme sa snažiť poradiť 
aj ľuďom, ktorí majú v rodine 
človeka, ktorý začal znovu piť,“ 
prezradila Alena Stanová, pred-
sedníčka Klubu Nádej. 

Na  stretnutie sú pozvaní 
odborníci z oblasti psychiatrie 

a z liečební. „Poteší nás, ak v tento 
deň okrem účasti čo najviac ľudí 
i bežných konzumentov prejaví 
spolupatričnosť s nami tým, že 
prežije jeden deň bez alkoho-
lu,“ dodala A. Stanová. Podujatie 
sa uskutoční v rámci projektu 
Mesto bez bariér, pretože ba-
riéry v nás sa búrajú najťažšie.                 

-kel-
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Celoslovenský tenisový turnaj seniorov v našom meste

Mladí tenisti z  Liptovské-
ho tenisového klubu privítali  
príchod nového roka súťaž-
ne. Turnaj chlapcov a dievčat 
v  piatich kategóriach odo-
hralo takmer štyridsať hráčov 
v Liptov aréne.  

Dva súťažné dni priniesli 
3. a 4. januára úspech piatim mla-
dým tenistom z Liptova, ktorí sa 
umiestnili na prvých miestach vo 
svojich kategóriách. „Zo všetkých 
hráčov by som vyzdvihol Simonu 
Jedličkovú, ktorá má len osem 
rokov, ale už hráva v  skupine 
10-ročných dievčat,“ uviedol Sta-
nislav Lisý, predseda Liptovské-
ho tenisového klubu. Podobne 
napreduje Rebeka Martančíková 
v žiackom veku, ktorej sa však 
s  prehľadom podarilo vyhrať 

Turnaj fanúšikov vyhrali vďaka partii

Novoročný tenisový turnaj mladých ukázal talenty
kategóriu dorasteniek.  „Oceňu-
jem však neúnavnú snahu všet-
kých našich hráčov, je radosť sa 
na nich pozerať,“ dodal S. Lisý. 

Piaty ročník tenisového tur-
naja sa konal pod záštitou mes-
ta Liptovský Mikuláš. Víťazi sa 
tešili z permanentiek do akva-
parku a všetci zúčastnení hráči 
zo vstupeniek do  kina, ktoré 
venovala do turnaja fi rma Tatry 
Mountain Resorts.     

Výsledky:  
Kategória detí do   6. rokov 

s penovou loptou: 1. Karolína 
Lukáčová, 2. Nicolas Jančuška, 
3.  Lucia Krevová. Deti do 8 ro-
kov s pomalou oranžovou lop-
tou: 1. Lucia Prokopová, 2.  Nela 
Nemešányová, 3. Alex Král. Deti 

do 10 rokov so spomalenou star-
terplay loptou: 1. Matúš Lengvar-
sky, 2. Matúš Piovarči, 3. Simona 
Jedličková. Dorastenci: 1. Adam 

Šlauka, 2. Erik Bachleda, 3. Matúš 
Prokop. Dorastenky: 1. Rebeka 
Martančíková, 2. Karin Petrášová, 
3. Emma Oberučová.                 -kel-

Liptovský tenisový klub 
(LTK) hostil 11. a 12. januára 
celoslovenský tenisový turnaj 
seniorov. Spomedzi tridsiat-
ky hráčov z celého Slovenska 
sa na štvrtom ročníku súťaže 
nestratili ani reprezentanti 
domácich tenisových klubov 
LTK a TK Relax. 

Tento rok sa hralo v Liptov aré-
ne v šiestich kategóriách za účasti 

hráčov zo širšej tenisovej špičky 
slovenského tenisového rebríčka 
seniorov. „Na výbornej tenisovej 
úrovni a v dobrom prostredí us-
peli naši hráči takmer  vo všet-
kých kategóriách. Najlepšie sa 
darilo Alene Vechterovej a Jánovi 
Hlavčovi, ktorí zvíťazili,“ povedal 
Stanislav Lisý, predseda LTK.

V tomto roku čaká liptovský 
tenis ešte organizácia ďalšieho 

letného celoslovenského turnaja 
seniorov Slovenského tenisové-
ho zväzu na dvorcoch LTK. 

Výsledky: Seniorky 40+: 
1. Alena Vechterová, 2. Renata 
Perašínová (obe LTK L. Mikuláš), 
3. Daniela Pagáčiková. Seniori 
40+:  1. Jaroslav Barczi, 2. Marián 
Vrško, 3. Ľudovít Petráš (TK Relax 
L. Mikuláš). Seniori 45+: 1. Vladi-
mír Karel, 2. Ján Šmeringai (LTK L. 

Mikuláš), 3. Milan Mikov a Peter 
Zmatlo. Seniori 55+ : 1. Ján Hlav-
čo (LTK L. Mikuláš), 2. Peter Mišík, 
3. Miroslav Vrbacký (LTK Lipt. Mi-
kuláš) a Ľubomír Baran. Seniori 
60+: 1. Ján Kmeť, 2. Igor Filipovič, 
3. Pavol Krivoš (LTK L. Mikuláš) 
a František Kratka. Seniori 65+: 
1. Stanislav Kobylka, 2. Marian 
Poláček (LTK L. Mikuláš), 3. Milan 
Baláž a Ján Herman.               -kel-

Tím Partisans united sa stal 
víťazom už siedmeho ročníka 
futsalového turnaja O pohár 
predsedu Fans HK 32 Liptov-
ský Mikuláš. Šesť tímov sa 
počas tretej januárovej soboty 
stretlo v telocvični Základnej 
školy na Demänovskej ceste. 
Zápasové boje rozhodli o tom, 
že vo fi nále na  seba narazil 

Partisans united a  Opičky. 
Partisans vyhrali vysoko 5:0.

Podľa kapitána víťazného 
celku Jozefa Laučíka bol turnaj 
veľmi dobre zorganizovaný. Jeho 
tím sa v skupine ťažšie rozbiehal, 
semifi nálovú prekážku v podobe 
mužstva Matice zdolal až na po-
kutové kopy. „Hrali sme ako jeden 
tím a to rozhodlo. Už sa tešíme 

na ďalší ročník,“ uviedol.
„Hlavnou myšlienkou turnaja 

je zašportovať si a utužiť vzájom-
né vzťahy. To sa podarilo aj po-
čas tohto ročníka,“ skonštatoval 
hlavný organizátor Tomáš Pap-
rčka. Spolu s predsedom fanklu-
bu Tomášom Šurym najlepších 
dekoroval aj Ivan Roháč. Útoč-
ník mikulášskeho hokejového 

klubu pozvanie na akciu prijal 
s radosťou. Fanúšikom poďako-
val za priazeň, ktorú venujú jeho 
mančaftu.

Najlepším brankárom tur-
naja sa stal Marek Hrabinský 
(Opičky), najlepším hráčom 
Dávid Macek (Partisans united) 
a najlepším strelcom bol Jakub 
Čajka (FC 52 %).                    -paš-
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Človek sa narodil aby dýchal, vi-
del, počul a cítil – aby žil...

V Liptovskom Mikuláši sa 
v decembri  narodili:
Matúš ČÁNI, Damián BALÁŽ, 
Juraj MACKO, František SI-
VÁK, Anna KLINCOVÁ, Filip 
VOZÁRIK, Diana MADLIAKO-
VÁ, Lujza MACÍKOVÁ, Kris-
tína ARBETOVÁ, Eva SZA-
BOVÁ, Radovan JAKUBEC, 
Jakub POLONEC, Gejza 
PUŠKA, Oliver TRNOVSKÝ, 
Karin JANČUŠKOVÁ, Jakub 
DVOROŽŇÁK.

... teraz už nie si len pria-
teľ, teraz si ten, ktorého 
neopustím, ktorému vždy 
pomôžem a hlavne ktorého 
navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Vladislav RUDÝ – Izabela 
Dominika WOJTANOWICZ, 
Branislav PETRÍČEK – Co-
ral Julie PALMER, Miroslav 
TOMKO – Barbora LACKOVÁ.

Dych – slovko krátke, nená-
padné. Bez neho však končí 
život ...

Zomreli:
Mária ŽUFFOVÁ – 87r., Anna 
KONEČNÁ – 90r., Anna ŠLE-
PECKÁ – 94r., Anna FELIN-
GEROVÁ – 76r., Igor ŠIKULA 
– 55r., Rastislav MIŠIAK – 78r., 
Jolana ŠLAUKOVÁ – 69r., 
Vojtech KUNA – 83r., Július 
POLIAK – 84r., Angela LIZÚ-
CHOVÁ – 89r., Katarína LISÁ 
– 49r., Emília ŽUFFOVÁ – 87r., 
Vladimír BUZÁK – 78r., Mar-
tina KONVITOVÁ – 34r., Ľubi-
ca JÁGERSKÁ – 60r., Vincent 
SLUGEŇ – 46r..

Ako tradične - alkohol
V poslednej dekáde mesiaca de-

cember sa príslušníci MsP zaoberali 
množstvom prípadov občanov pod 
vplyvom alkoholu, ktorí nezvládli 
jeho množstvo a v bezvládnosti 
ostali ležať na uliciach nášho mesta. 
V tomto ročnom období, aj keď 
nemrzne tak ako to obyčajne v ja-
nuári býva, môže veľmi ľahko dôjsť 
k podchladeniu a v tom najhoršom 
prípade aj k úmrtiu človeka. Mest-
ská polícia ratuje takýchto ľudí tým, 
že ich preberie a pomôže dostať sa 
domov alebo do tepla. V možných 
prípadoch privolajú príslušníci MsP 
blízkeho rodinného príslušníka, 
ktorý si toho svojho prevezme 
a postará sa o neho. V mnohých 
prípadoch sú to doslova zachrá-
nené životy. Bolo by deprimujúce 
hovoriť na tomto mieste o zážit-
koch príslušníkov MsP pri týchto 
zásahoch.

V boji s alkoholom sa nám príliš 
nedarí a to ani napriek fi nančnej 
kríze a nezamestnanosti. Alkohol 
je najhoršou a najrozšírenejšou 
drogou v  histórii ľudstva. Roz-
hodne nie je riešením problémov, 
naopak spôsobuje množstvo 
problémov a zničených životov, 
ba aj celých rodín. Ľudia sú však 
nepoučiteľní. 

Sprievodným javom alkoho-
lu sú tiež také udalosti ako sa 
stali napríklad dňa 21. 12. 2013 
o 1:20 hod., keď na ul. Palúčanskej 
musela zasahovať naša hliadka pri 
bitke v jednom z bytov po tom, 
čo tesne predtým o 00:50 hod. 
riešila na  ul. Kmeťovej rušenie 
nočného pokoja a ešte predtým 
o 22:57 hod. narušenie verejného 
poriadku nespratnou partiou pri 
železničnej stanici.

24. 12. 2013 o  20:07 hod. 
na štedrý večer zasahovali hliadky 
štátnej aj mestskej polície v uby-
tovni na ul. Štefánikovej, kde sa 
viacerí občania nevedeli „spra-
tať do kože“. Zásah príslušníkov 
polície rýchlo nastolil na mieste 
právny stav.

30. 12. 2013 o  15:19 hod. 
na  ul. Štúrovej a  o  23:16 hod. 
na ul. Priebežnej musela hliadka 
MsP zabezpečiť odchod pria-
teľov obyvateliek bytov, ich vy-
prataním ako nežiadúcich osôb 
nachádzajúcich sa neoprávnene 
a s nesúhlasom majiteliek v byte. 
Po výzve príslušníkov MsP z by-
tov v obidvoch prípadoch bez 
ďalších problémov odišli.

Petardy
Boli tiež dôvodom opako-

vaných zákrokov príslušníkov 
MsP vo vianočnom, ale aj po sil-
vestrovskom období a v začiatku 
roka 2014. Priestupky sa vysky-
tovali prakticky na území celého 
mesta. Je ale potrebné s poteše-
ním povedať, že početnosť tých-
to prípadov bola v  porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi pod-
statne nižšia. Priestupky s pe-
tardami páchajú väčšinou mla-
diství, ale najviac maloleté deti. 
Je nepochopiteľné, že niektorí 
rodičia ešte nepostrehli, že aký-
koľvek priestupok maloletého sa 
registruje a odstupuje na Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
v zmysle zákona o priestupkoch, 
ostáva v  evidencii priestupcu 
už po celý jeho život, ako aj to, 
že poslednou novelou sa zod-
povedným v takomto prípade 
za priestupok stáva rodič (zákon-
ný zástupca), ktorému je možné 
uložiť sankciu a v legislatívnom 
návrhu je už aj možnosť jej úhra-
dy formou verejnoprospešných 
prác. Deti ešte nechápu tieto dô-
sledky, ale čo vy rodičia, je vám 
to azda jedno?

Pomáhame pracovníkom 
nemocnice

Vo viacerých prípadoch vypo-
máhali naši príslušníci zdravot-
níckemu personálu mikulášskej 
nemocnice s ťažko zvládnuteľný-
mi resp. agresívnymi pacientmi. 
Dňa 22. 12. 2013 napadol matku 
doma psychicky chorý syn. Prísluš-
níci MsP zabezpečili jeho doprave-
nie do psychiatrickej ambulancie 
nemocnice.

Dňa 5. 1. 2014 o 15:39 hod. bol 
na centrálu MsP nahlásený pohyb 
polonahého muža pohybujúce-
ho sa po ulici kapitána Nálepku. 
Hliadka na mieste zistila, že muž 
je psychicky narušený (pravidelne 
liečený na psychiatrii), zabezpeči-
la mu okamžite termo prikrývku 
a privolaná sanitka muža po prí-
chode odviezla do psychiatrickej 
ambulancie našej nemocnice.

Krádeže materiálu na stavbe 
a podpaľovanie 

Na  Kamennom poli sa ne-
ustále stavia. Materiál, ktorým 
je prevažne drevo je žiadúcim 
artiklom našich spoluobčanov 
z neďalekej osady Hlboké. Zima 
je zima a keďže o palivo sa zrejme 

v letnom období moc nestarali, je 
každý kus dreva do piecky dobrý. 
V decembri niekoľkokrát, ale už aj 
začiatkom roku došlo k porušeniu 
zákona o priestupkoch a zároveň 
trestného zákona. Prichytení a za-
držaní páchatelia krádeže boli 
odovzdaní príslušníkom štátnej 
polície k trestnoprávnemu pokra-
čovaniu konania.

Viackrát v poslednom období 
zapálili deti z osady Hlboké kon-
tajner s odpadkami a v jednom 
prípade aj suchú trávu. Požiar 
musel byť uhasený privolanými 
príslušníkmi hasičov. Preto túto 
osadu, ako aj Kamenné pole je 
preto potrebné neustále moni-
torovať hliadkami mestskej aj 
štátnej polície.

Čierna skládka
Na základe upozornenia obča-

na z Palúdzky dňa 7. 1. 2014 preve-
rovali naši príslušníci okolie domu 
na ulici Palúčanskej. Za obytným 
domom sa potvrdila veľká skládka 
odpadu rôzneho charakteru. Me-
di odpadom sa našlo aj niekoľko 
dopravných značiek z rozobratých 
automobilov, podľa ktorých sa po-
darilo zistiť ich posledných ma-
jiteľov. Prípad je v riešení štátnej 
aj mestskej polície. Za porušenie 
všeobecne záväzného nariadenia 
mesta a niekoľkých ustanovení 
zákona o priestupkoch sa budú 
vinníci zodpovedať.

Pozorní občania 
prispeli k záchrane

11. 1. 2014 o 10:11 hod. bolo 
našim príslušníkom od občanov 
nahlásené nájdenie zraneného 
vtáka - sokola - na ul. Alexyho. 
Operačný príslušník MsP ihneď 
vyrozumel kompetentnú pracov-
níčku TANAP-u, ktorá sa prípadu 
ujala a o zachráneného zranené-
ho sokola sa postarala.

V  období od  10. 12. 2013 
do 14. 1. 2014 bolo príslušníkmi 
MsP riešených 336 priestupkov, 
z  toho 241 na úseku dopravy, 
6 priestupkov proti majetku, 
41 priestupkov proti verejnému 
poriadku, 1 priestupok proti 
občianskemu spolunažívaniu, 
7 priestupkov voľne pohybujú-
cich sa psov, 3 priestupky poruše-
nia zákona o ochrane nefajčiarov, 
7 priestupkov podania alkoholu 
a  cigariet osobe mladšej ako 
18 rokov, 3 podozrenia z trestné-
ho činu a iné.                                 -msp-

Zo zápisníka Mestskej polície od 11. 12. 2013 do 14. 1. 2014

Skúška 
sirén

V piatok 14. 2.  2014 
o 12.00 h bude 

v Liptovskom Mikuláši 
kontrola skúšky 

vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým stálym 

tónom sirén.
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