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Štvrťstoročnica si tento rok počkala aj na mestský ples. V poradí už 25. jubilejnú udalosť navštívilo 200 hostí. 
Na tombole mesto vyzbieralo 1500 eur, výťažok poputuje na charitatívne účely. K dobročinnosti prispeje aj 
tichá dražba obrazov, ktorá sa uskutočnila počas plesu.
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v  aktuálnom vydaní mesačníka Mikuláš 
vám opäť prinášame informácie o aktivitách 
našej radnice a mestských inštitúcií. Na de-
cembrovom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva sme prijali rozpočet na tento rok 
a  poslanci tiež schválili Program hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský 
Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do 
roku 2030. Sú to dva významné dokumen-
ty, ktoré z krátkodobého, ale aj dlhodobého 
hľadiska budú mať výrazný vplyv na ďalší 
rozvoj nášho mesta počas najbližších rokov. 
Aj tento mesiac nás čaká zasadnutie poslan-
cov miestneho parlamentu, počas ktorého 
sa bude rokovať o  agende, vďaka ktorej sa 
neustále krok za krokom zlepšujú podmien-
ky v našom meste v oblasti dopravy a verej-
nej zelene, životného prostredia, tepelnej 
energie, školstva, sociálnych vecí, mládeže, 
športy, kultúry, cestovného ruchu, podnika-
nia, cezhraničnej spolupráce a iných životne 
dôležitých odvetviach.  Tieto dôležité úlohy, 
ktoré zastrešuje mesto, sa však  môžu napĺ-
ňať nielen vďaka rokovaniam poslancov náš-
ho zastupiteľstva. Na mnohých agendách je 
podstatná aj aktívna spoluúčasť miestnych 
aktérov a odborníkov, no v prvom rade pod-
pora všetkých obyvateľov. Tým chcem vy-
jadriť vďaku všetkým vám, milí Mikulášania, 
ktorí prejavujete záujem o verejné veci a dia-
nie v  našom meste. Svojim záujmom pod-
necujete vedenie aj zamestnancov mesta 
k mimoriadnej aktivite, pretože všetci, ktorí 
pracujeme v prospech nášho mesta, pracu-
jeme aj v prospech vás. Vďaka spoločnému 
úsiliu si vytvárame lepšie životné podmien-
ky. Verím, že sa nám spolu podarí aj v tomto 
roku zveľadiť naše mesto k spokojnosti nás 
všetkých.

Rudolf Urbanovič
viceprimátor

Vymenovali ho členovia dozornej rady 
podniku. „Nový šéf pôsobil vo viacerých 
veľkých vodárenských spoločnostiach 
v  rámci Slovenska. Má v  tejto oblasti bo-
haté skúsenosti a  aj príslušné vzdelanie. 

Verím, že bude usmerňovať chod spo-
ločnosti v  súlade s  jej dlhodobou víziou. 
Som presvedčený, že pod jeho vedením 
sa budú vodárne významne rozvíjať, ako 
to bolo napríklad v  rokoch 2007 až 2010. 
Vtedy sa nám podarilo získať financie na 
kanalizáciu v  niekoľkých obciach horného 
Liptova a  výstavbu čistiarní odpadových 
vôd,“ konštatoval predseda dozornej rady 
Ján Blcháč. Marián Lesanský zdôraznil, že 
si váži dôveru akcionárov. „Budem sa snažiť 
o  lepšiu komunikáciu s  našimi zákazníkmi 
a  skvalitnenie služieb pre nich. Podľa mo-
jich informácií prichádzam do dobre fun-
gujúcej spoločnosti, takže chcem nadviazať 
na prácu môjho predchodcu.“ Vedením vo-
dární bol od februára 2015 dočasne pove-
rený Tomáš Benikovský. Zostáva pracovať 
v spoločnosti a vracia sa na pôvodnú pozí-
ciu výrobného riaditeľa. „Za odvedenú prá-
cu sa mu chcem poďakovať,“ podotkol Ján 
Blcháč. „Vodárne čakajú nové výzvy. Budem 
sa ich snažiť v úzkej spolupráci s novým ge-
nerálnym riaditeľom napĺňať. Zamerať sa 
chceme predovšetkým na zásobovanie pit-
nou vodou,“ konštatoval Tomáš Benikovský. 
Mesto Liptovský Mikuláš má v  Liptovskej 
vodárenskej spoločnosti vyše 45-percentný 
podiel. -red-

SPRAVODAJSTVO

Vážení 
Mikulášania,

Nájdete nás na facebooku
 facebook.com/MestoLM

Nájdete nás aj na Twitteri

twitter.com/MestoLMikulas

Príslušníci Ozbrojených síl SR 
postavili pred komunitným centrom 
v Hlbokom poľný stan pre ľudí bez 
domova. Bezodplatne ho mestu 
zapožičalo ministerstvo obrany 
na žiadosť radnice. Evidujeme 
približne 50 ľudí bez prístrešia, stan 
bude mať kapacitu 20 ľudí. Ostatní 
môžu stále využívať priestory 
nocľahárne pri komunitnom centre. 
Stan je vykurovaný pieckami 
na pevné palivo, teplé prikrývky 
mestu poskytol Slovenský červený 
kríž, teplé nápoje dáva kancelária 
vedenia mesta. V prevádzke bude 
24 hodín a k dispozícii do konca 
februára. Denne sa pre ľudí bez 
prístrešia varí v kultúrnom dome 
v Palúdzke jedno teplé jedlo, k nemu 
dostávajú kávu alebo teplý čaj.

Novým generálnym 
riaditeľom vodární sa 
stal Marián Lesanský

http://www.facebook.com/MestoLM
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Protest proti prijímaniu zmeny územ-
ného plánu poslancami mikulášskeho 
mestského zastupiteľstva prokuratúra 
nepodá. Týmto sa pre mesto definitívne 
uzatvára kauza heliport. Primátora Jána 
Blcháča o  tom informoval prokurátor 
Generálnej prokuratúry Slovenskej re-
publiky Ivan Minár listom. V  ňom tiež 
štatutárovi mesta oznámil, že ani ďalšie 
podnety v  tejto veci bez uvedenia no-
vých skutočností prokuratúra vybavo-
vať nebude.

„Na základe tejto písomnosti z  gene-
rálnej prokuratúry už nebudem iniciovať 
žiadne kroky a snahy o urovnanie vzťahov 
medzi mestom a investorom s čo najmen-
šími negatívnymi následkami pre mesto. 
V prípade, že mestu v budúcnosti vznikne 
škoda, ktorá by mohla nastať ako dôsledok 
súdnych sporov, pokiaľ sa investor rozhod-
ne na základe neuvážených rozhodnutí bý-
valého vedenia radnice podať žalobu, zod-
povednosť budú niesť iniciátori celej tejto 
kauzy,“ reagoval na stanovisko prokurátora 
primátor Ján Blcháč.

Mesto Liptovský Mikuláš vykonalo všetky 
právne kroky, ktoré vyplynuli z kontroly po-
stupu vedenia radnice pri zmene územné-
ho plánu v septembri 2013. Radniční dispo-
nujú právnou analýzou, podľa ktorej došlo 
k viacerým zásadným pochybeniam a roz-
poru s  legislatívou v  súvislosti so zmenou 
územného plánu. Investor stavby Heliport 
Liptov sa v  decembri minulého roka opä-
tovne obrátil listom na mestskú radu, mest-
ské zastupiteľstvo aj primátora s  návrhom 
na ďalšie rokovania. Poslancov o  tomto 
návrhu primátor na zasadnutí mestského 
parlamentu informoval, ďalej už však nebu-
de podnikať žiadne kroky. „Svoje možnosti 

a  vôľu urovnať spor medzi mestom a  in-
vestorom som prejavil viacerými krokmi, 
napríklad podpísaním mimosúdnej doho-
dy v dobrej viere ochrániť pokladnicu pred 
následkami zlého rozhodnutia bývalého 
vedenia Liptovského Mikuláša. Moje snahy 
a  vôľa boli obrátené proti mne, keď pred-
seda petičného výboru občanov Liptovskej 
Ondrašovej Jozef Kruták spolu so siedmimi 
opozičnými a  jedným nezávislým poslan-
com podali na mňa oznámenie o  podo-
zrení zo spáchania trestného činu, ktorého 
som sa mal dopustiť. Možnosti, ktoré som 
v  snahe uzatvoriť kauzu heliport vyčerpal, 
mali pre mesto aj pre mňa doslova fatálne 
následky, keď bolo kvôli dvojnásobnému 
nezákonnému obvineniu mojej osoby ako 
primátora mesta Liptovský Mikuláš nega-
tívne medializované a poškodzované meno 
mesta aj mňa a mojej rodiny,“ uviedol pri-
mátor, ktorý teraz v súvislosti s kauzou heli-
port bude robiť už len jediné: „Urobím všet-
ko pre to, aby sa meno mesta aj moje meno 
po uzatvorení vyšetrovania očistili.“

Kauzu, ktorá významne poškodila mesto 
Liptovský Mikuláš, otvoril súhlas radnice 
s  prípravou výstavby heliportu Liptov vo 
februári 2011. Následne bývalé zastupiteľ-
stvo vyškrtlo heliport, ktorého výstavbe 
predtým mesto dalo súhlas, z  územného 
plánu. Lietaniu tým však poslanci neza-
bránili, investor doteraz lieta z provizórnej 
pristávacej plochy. Súčasné vedenie rad-
nice sa domnieva, že zo strany doslúžilých 
radničných z minulého funkčného obdobia 
ide prostredníctvom kauzy len o  pokusy 
zdiskreditovať terajšieho primátora. Cie-
ľom má byť spochybnenie výsledkov volieb 
a  demokratické rozhodnutie väčšiny voli-
čov, ktorá mu dala mandát. -red-

SPRAVODAJSTVO

Obvinenie bolo 
nezákonné

Mikulášky primátor Ján Blcháč je ne-
vinný. Aj druhé obvinenie martinský 
okresný prokurátor zrušil a  vyhodnotil 
ho ako nezákonné. Obvinenie za prečin 
zneužívania právomoci verejného činite-
ľa voči primátorovi vzniesol vyšetrovateľ 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
Liptovský Mikuláš. „Verím, že týmto končí 
diskreditačná kampaň, ktorú proti mne dl-
hodobo vedú moji neprajníci a poškodzujú 
tak moje dobré meno, ako aj meno samot-
ného mesta,“ konštatoval Ján Blcháč. 

Šéf radnice v tejto súvislosti poukázal na 
skutočnosť, že obvinenie už tretíkrát voči 
nemu vzniesol ten istý vyšetrovateľ. 

 -red-

Kauza heliport 
je pre mesto 
minulosťou
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SPRAVODAJSTVO

V polovici januára spustili do užívania 
prekládkovú stanicu komunálneho od-
padu v Okoličnom. Stavba je dokončená 
a má oficiálne povolenie od štátnych in-
štitúcií.

V  rozhodnutí príslušného stavebného 

úradu sa uvádza, že ide o dočasné užívanie 
stavby. V  preklade to znamená, že stanica 
bude v súlade so zákonom pol roka v skú-
šobnej prevádzke. Pre vyhodnotenie skú-
šobnej prevádzky stavebný úrad určil pod-
mienky, ktorými mesto zabezpečí ochranu 

životného prostredia, zdravie ľudí a ďalšie. 
Bude potrebné predložiť protokol o meraní 
hluku v chránenom vonkajšom priestore. 

Stavebník preverí podmienky preklada-
cieho procesu a  funkčnosť zariadení v  pl-
nom rozsahu. Na základe meraní hluku 
akreditovaným pracoviskom vyhodnotí 
potrebu realizácie protizvukovej steny zo 
západnej strany areálu a výstavbu haly nad 
priestorom stanice. Skúšobná prevádzka 
potrvá do 30. júna 2016. Princíp preklád-
kovej stanice je založený na tom, že kuka 
vozidlo dovezie odpad, ktorý vysype do 
pripraveného kontajnera v  stanici. Kontaj-
nery sú v zemi na pevnom podklade, sú za-
plachtované. Ide o čistý a riadený priestor. 
„Privezený odpad kuka vozmi sa do 24 
hodín odváža na vzdialenú skládku v mar-
tinskom okrese. V súčasnosti používame 10 
kontajnerov. S Brantnerom je spolupráca 
zatiaľ bezproblémová. Aj v  čase vyššieho 
množstva vyprodukovaného odpadu oby-
vateľstvom, napríklad počas decembro-
vých sviatkov. Po oznámení skutočnosti 
Brantneru firma operatívne zareagovala 
a poslala ďalšie vozidlo na odvoz kontajne-
rov,“ pozitívne zhodnotil doterajšiu spolu-
prácu s víťazným uchádzačom na likvidáciu 
odpadu z Liptovského Mikuláša riaditeľ VPS 
Dušan Grešo.

 -red-  

Mesto predložilo žiadosť na zapoje-
nie sa do národného projektu Terénna 
sociálna práca v obciach I. V prípade zís-
kania financií budú v meste pôsobiť dvaja 
terénni sociálni pracovníci a jeden terénny 
pracovník, uviedla Marcela Pavkovčeková 
z  oddelenia projektového manažmentu 
radnice. Pracovníkov budú koordinovať 
zamestnanci Implementačnej agentúry mi-
nisterstva práce, ktorí im poskytujú meto-
dické vedenie a poradenstvo. Zamestnanci 
obce získajú možnosť odborného rastu a 
spolupracujúci subjekt získava záruku kva-

litne vykonávanej terénnej sociálnej práce 
v súlade s aktuálne platnými štandardmi, 
podotkla. Výhodou je, že mesto na projekt 
z  vlastnej kasy neprispieva. Príspevok je 
krytý z  Európskeho sociálneho fondu (85 
percent) a  zvyšok zo štátneho rozpočtu. 
Financie poskytnú na celkovú cenu práce 
zamestnancov a  náklady spojené s  po-
skytovaním terénnej sociálnej práce. Ide 
o odbornú činnosť, ktorá je prevažne vyko-
návaná v prirodzenom prostredí človeka (v 
byte, komunite, na voľnom priestranstve) 
a je zameraná na prevenciu sociálneho 

vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Taktiež 
uľahčuje život, pracovníci sprevádzajú v 
ťažkých životných situáciách a zmierňujú 
dopady zlej sociálnej situácie - chudoby a 
sociálneho vylúčenia. Má charakter priamej 
práce s človekom, rešpektuje jeho potreby, 
návrhy na riešenie problému a stavia na 
schopnostiach a mobilizácii jeho vnútor-
ných síl. Realizácia projektu by v  Liptov-
skom Mikuláši nastala od prvého kvartálu 
2016 do júna 2019, uzavrela Alena Nova-
jovská z mestského úradu.

 -js-  

Prekládkovú stanicu 
spustili do užívania

Žiadame financie 
na terénnu 
sociálnu prácu
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SPRAVODAJSTVO

Výstavba bioplynovej stanice v  Lip-
tovskom Mikuláši je v rukách poslancov. 
Na svojom februárovom zasadnutí (4. 2.) 

budú prerokovávať  petíciu obyvateľov 
proti jej výstavbe. 

„Vedenie mesta bude poslancom od-

porúčať, aby zastupiteľstvo prijalo také 
uznesenie, že bude táto investičná aktivita 
posudzovaná ako stavba, ktorá odporuje 
verejnému záujmu a teda výsledkom toho 
uznesenia by mal byť nesúhlas na vydanie 
územného rozhodnutia na túto stavbu,“ vy-
jadril sa primátor Ján Blcháč.

Petíciu proti výstavbe bioplynovej sta-
nice podpísalo bezmála 1700 obyvateľov. 
Predseda petičného výboru Ján Bonko verí, 
že sa výstavba zariadenia na spaľovanie 
odpadu najmä z priemyselnej zóny zastaví. 
„Vedenie mesta nám vyjadrilo podporu, že 
za nami stoja, preto očakávam, že sa bio-
plynová stanica v  tejto lokalite v  blízkosti 
obytnej zóny a  najväčšieho mikulášskeho 
cintorína stavať nebude.“

Bioplynovú stanicu chce investor posta-
viť v  areáli bývalých kožiarskych závodov. 
Zámer realizácie tohto projektu nebol pre-
rokovaný v komisiách mestského zastupi-
teľstva ani poslancami priamo na zasad-
nutí zastupiteľstva v roku 2014, keď v  júni 
toho roku vtedajší primátor vydal súhlasné 
stanovisko. Územný plán možnosť pred-
metnej stavby zahŕňal už v roku 1996. V sú-
časnosti je projekt výstavby bioplynovej 
stanice v štádiu územného rozhodovania.

 -red-  

Obyvatelia ani 
radniční bioplynku 
nechcú

Spoločnosť Lidl v tomto roku 
realizuje projekt s názvom Lidl detské 
ihriská, ktorý je zameraný na rozvoj 
voľnočasových aktivít detí a trávenie 
času rodín s deťmi. Mesto zareagovalo 
na túto výzvu a zapojilo sa do súťaže. 
Vybralo vhodný pozemok na výstavbu 
ihriska na sídlisku Nábrežie Dr. 
Aurela Stodolu. Od 21. januára do 

29. februára môžu obyvatelia pomôcť, 
aby sa ihrisko vybudovalo. A to tak, 
že každý deň zahlasujú za ihrisko na 
webovej stránke zihadielko.lidl.sk. 
Každý môže svojím hlasom podporiť 
tento projekt. Na súťaži sa zúčastňujú 
viaceré mestá, na území ktorých sa 
nachádzajú obchodné domy Lidl, 
a práve počet hlasov  rozhodne 

či práve u nás bude pre naše deti 
postavené nové detské ihrisko 
s plochou 16 x 20 metrov. Na ihrisku 
bude umiestnené pieskovisko, malý 
a veľký hrad, rôzne typy hojdačiek, 
kolotoč, lavičky a ďalší mobiliár. 
Hlasujte tu: https://zihadielko.lidl.sk/  
(do vyhľadávača zadajte Liptovský 
Mikuláš) 

 -red-  

Stačí zahlasovať 
a mohli by sme mať nové ihrisko



6

Spoločnosť InterTechnic plánuje v Liptovskom 
Mikuláši rozšíriť výrobu. Na stretnutí s 
primátorom to deklarovali predstavitelia podniku. 
Zo súčasných nepostačujúcich priestorov v 
areáli bývalej STS sa plánujú presťahovať do inej 
lokality. Strojárska firma pôsobí v Mikuláši od 
roku 2010. Výhľadovo do roku 2020 by chceli 
zamestnať vyše 120 nových ľudí.

 -red-

Ocenenia pre 
osobnosti, kolektív 
a cirkevný zbor

V rámci Novoročného koncertu, ktorý 
sa uskutočnil v  Dome kultúry, primátor 
Ján Blcháč slávnostne odovzdal ocene-
nia mesta.

Cenu primátora dostali Ján Drobčo (za 
osobný prínos v zdravotníctve), Karol Špá-
nik (za kultúrnu a športovú činnosť), Milan 
Grešo in memoriam (za dlhoročnú prácu 
v okresnom výbore Slovenského zväzu vo-

jenských táborov nútených prác - pomoc-
ných technických práporov) a kolektív MHK 
32 Liptovský Mikuláš-juniori (za dosiahnu-
té výsledky v  roku 2015). Čestné občian-
stvo mesta získal Vladimír Stankoviansky 
(za mimoriadne výsledky pri zveľaďovaní 
mesta, šírenie dobrého mena a vynikajúce 
výsledky v oblasti kultúry, športu, vzdeláva-
nia, spoločenského a  duchovného života). 

Cenu mesta dostal Cirkevný zbor evanje-
lickej cirkvi a. v. (pri príležitosti 230. výročia 
posvätenia hlavného mikulášskeho chrá-
mu), Jaroslav Lehotský (za prínos v oblasti 
verejnej správy), Ivan Piaček (za rozvoja 
mesta v oblasti športu) a Jaroslav Bartánus 
(za založenie a aktívnu činnosť v Klube M. R. 
Štefánika Liptovský Mikuláš).

 -vč-

Radnica požiadala vládu o  zafinanco-
vanie modernizácie a  rozšírenie mest-
ského kamerového systému. Mesto po-
trebuje vymeniť dve kamery, ktoré sú po 
dobe životnosti a  záznamové zariade-
nia. Po poskytnutí finančných prostried-
kov by tiež mestskí policajti rozšírili ka-
merový systém o šesť kamier.

„O poskytnutie dotácie zo štátneho roz-
počtu na financovanie projektov v  oblasti 
prevencie kriminality pre rok 2016 sme 
požiadali v termíne. Veríme, že aj tento pro-
jekt bude schválený a my ho budeme môcť 
úspešne realizovať, ako podobný projekt 
v roku 2015 po tom, čo rok predtým žiada-
telia z  radnice úspešní neboli,“ vyjadril sa 
náčelník mestskej polície Marián Jančuška.

 -red-  

SPRAVODAJSTVO

Chceme rozšíriť 
kamerový systém

Čestné občianstvo mesta získal 
Vladimír Stankoviansky.
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Sociálny odbor mestského úradu 
v januári podal žiadosť o pridelenie 
financií na výkon opatrovateľskej 
služby. Mesto sa tak chce zapojiť do 
národného projektu. Poskytovateľovi 
opatrovateľskej služby štát poskytne 
nenávratné peniaze na miesto 
opatrovateľky zapojenej do projektu. 
„Vzhľadom na starnutie populácie, 
ktoré je spojené s predlžujúcim 

sa vekom dožitia a nárastom 
počtu starších ľudí odkázaných na 
sociálnu starostlivosť, je potrebné 
vytvárať podmienky na dostupnosť 
a udržateľnosť sociálnych služieb 
v prirodzenom rodinnom prostredí,“ 
uviedla Erika Sabaková z mestského 
úradu.

Projekt bude realizovaný po dobu 
33 mesiacov. „Umožní poskytnúť 

opatrovateľskú službu osobám 
odkázaným na pomoc inej osoby 
a zvýši dostupnosť tejto sociálnej 
služby. Taktiež sa vytvoria pracovné 
miesta. Projektom predídeme 
odkázanosti na sociálne služby 
pobytového charakteru,“ zhrnula. 
Projekt je z 85 percent krytý 
z Európskeho sociálneho fondu a 15 
percent zo štátneho rozpočtu. -red-  

Mesto pomáha: 
Žiadame o peniaze 
na opatrovateľskú 
službu

Primátor podal koncom decembra 
trestné oznámenie na neznámeho pá-
chateľa.

Má podozrenie, že predchádzajúce ve-
denie mesta mohlo svojím konaním napl-
niť skutkovú podstatu trestného činu po-
rušovania povinnosti pri správe cudzieho 
majetku. Vtedajší predstavitelia radnice 
začali až v roku 2013 riešiť verejné obstará-
vanie stavebných úprav kotolne Základnej 

školy Československej brigády. Robili to 
ako priame rokovacie konanie na zadanie 
podlimitnej zákazky. Tento postup možno 
v  zmysle zákona použiť len v  špecifických 
prípadoch. Úrad pre verejné obstarávanie 
záležitosť skontroloval. Zistil, že mesto na 
čele s Alexandrom Slafkovským (Most-Híd) 
pri zadávaní zákazky porušilo zákon, a pre-
to radnici uložil pokutu 8 400 eur. „Keby sa 
urobila riadna súťaž, mohli z ceny zákazky 

165-tisíc eur ušetriť možno aj tretinu. Nešlo 
o  havarijný stav, teda vec nemuseli riešiť 
na poslednú chvíľu. Kontrolou sa totiž tiež 
zistilo, že vtedajší predstavitelia mesta mali 
o  zlom technickom stave kotolne vedo-
mosť dlhodobo. Projekty sa robili už v  ro-
koch 2009-2010. Za tri roky mali dostatok 
času urobiť riadne verejné obstarávanie,“ 
vysvetlil Ján Blcháč.

 -red-  

Škodu 
zo zbabraného 
obstarávania budú 
vymáhať súdnou 
cestou

SPRAVODAJSTVO
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ROZHOVOR

„Na mnohých 
miestach vidím 
výsledky našej 
tvrdej práce.“ 

Veci, ktoré dlhé roky „stáli“ sa zrazu pohli: 
Vedeniu radnice sa podaril predaj Domu 
služieb, nasleduje jeho rekonštrukcia.

Vďaka aktivitám vo vodárenskej spoločnosti 
sa podarili rozsiahle projekty kanalizácie v 
obciach horného a stredného Liptova

Za primátorovania Jána Blcháča mesto 
získalo vyše 1,5 milióna EUR na rekonštrukciu 
historického jadra mesta a priľahlých ulíc.

Významnou investíciou v katastri 
financovanou externe bola 
výstavba Liptov Arény

Dostavali lodenicu: V Mikuláši 
sa môžu uskutočniť preteky 
svetového významu.

Z eurofondov mesto za štyri roky 
(2007 - 2010) obnovilo tri základné a 
jednu materskú školu.

Ján Blcháč
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 � Začnime možno odľahčene. Čo vás na-
pĺňa pri prechádzke mestom?

Na mnohých miestach vidím výsledky 
našej tvrdej práce z rokov 2007 až 2010, ale 
aj za ostatný rok.

 � Vaše aktivity ako primátora boli v  ro-
koch 2007 až 2010 markantné predovšet-
kým v samotnom Mikuláši.

Áno. Spomeniem len najdôležitejšie. 
Z eurofondov sa nám podarilo zrekonštru-
ovať tri základné školy a  jednu materskú 
školu. Zabezpečili sme Eurofondy na rekon-
štrukciu centrálnej mestskej zóny, vynove-
nie ulíc Štúrovej, Školskej a Tranovského. 
Významnou aktivitou financovanou z  ex-
terných zdrojov bola lodenica, separačná 
hala, kotolňa na drevoštiepku, Liptov aréna 
či kruhový objazd.

 � Pristavme sa bližšie pri lodenici. Údajne 
ste operovali sľubom ministra obrany?

V roku 2009 sa nám podarilo presvedčiť 
vtedajšiu vládu, ktorá vyčlenila financie na 
výstavbu dôstojného stánku pre vodákov. 
Prostredníctvom Dukly Banská Bystrica sa 
investovalo 1,5 mil. eur. Za tieto prostriedky 
postavili do začiatku roku 2011 tri štvrtiny 
lodenice v rámci prvej etapy. Potom sa dva 
roky nič nedialo, až kým nastúpil minister 
obrany Martin Glváč. Prisľúbil, že lodenicu 
dokončia, ak naši vodáci prinesú nejakú 
medailu z  olympiády v  Londýne. Michal 
Martikán získal bronz, a  tak bola lodenica 
dostavaná a  slúži verejnosti. Vďaka tomu 
môžu byť v Mikuláši preteky aj európskeho 
alebo svetového významu.

 � V  tom období ste bol aj predsedom 
predstavenstva Liptovskej vodárenskej 
spoločnosti…

Áno, z  tejto  pozície ma tešia viaceré in-
vestičné akcie podniku, na ktoré sme v spo-
mínaných rokoch zabezpečili významné 
finančné zdroje. Išlo o  vybudovanie kana-
lizácie v  obciach Važec, Východná, Hybe, 
Závažná Poruba, Trstené, Bobrovec a  Jalo-
vec, ale aj v  časti Mikuláša. S  tým súviseli 
aj budované, respektíve intenzifikované 
čistiarne odpadových vôd.

 � Čo vás v minulom roku nepotešilo?
Negatívna kampaň voči mojej osobe 

a  mojim spolupracovníkom, ktorá zača-
la vytváraním falošného obrazu o  našom 
prístupe ku kauze heliport aj so všetkými 
dôsledkami, ktoré sú všeobecne známe. 
Pri kauze heliport dokázali niektoré médiá 
zneužiť aj meno olympijského víťaza Jana 
Železného v  ťažení proti primátorovi. Pre 
mesto je kauza heliport aj na základe roz-
hodnutia generálnej prokuratúry definitív-
ne uzavretá. Taktiež nám pripisujú „zásluhy“ 
na „moste do Hlbokého“. Pritom za predo-
šlé štyri roky nikomu tento most nevadil.

 � Čo je podľa vás za nekonečnými naťa-
hovačkami v kauze heliport?

Niekto sa zrejme nevie zmieriť s  výsled-
kami komunálnych volieb. Vyzerá to, ako 
keď dieťaťu zoberú hračku a  robí okolo 
seba krik. Ľahkosť, s akou dosahujeme vý-
sledky, asi irituje neprajníkov, ktorí nevedeli 
s  niektorými problémami dlhodobo poh-
núť. Ako hovorí jeden môj priateľ „Dá sa bo-
jovať proti nenávisti, ale nedá proti závisti.“

 �Mesto sa prezentovalo viacerými po-
činmi s  pozitívnou odozvou, pokiaľ ide 
o  podporu športu a  zdravého životného 
štýlu pre mladých ľudí, rodiny s deťmi, ale 
aj seniorov. Skúste ich aspoň v skratke pri-
pomenúť…

Podporujeme šport a zdravie pre všetky 
vekové kategórie. V zime napríklad funguje 
ľadová plocha pod holým nebom na Pod-
brezinách, lyžovačka v Iľanove je zadarmo, 
cyklochodník sa zmení na bežkársku trať, 
na zimný štadión sme zakúpili novú rolbu, 
otvorili obnovený skatepark.

 � Posuňme sa v  čase do roku 2015. Na-
stali udalosti, ktoré ste vnímali pozitívne 
z pohľadu šéfa radnice, ale aj z osobného 
hľadiska?

Bolo ich mnoho. V  prvej polovici roku 
som prevzal medzinárodné ocenenie 
Osobnosť horských zemí za permanentné 
aktivity v oblasti turizmu. S ľahkosťou sme 
rozlúskli viaceré agendy, ktoré sa našim 
predchodcom nedarilo dlhé roky. Predali 
sme štyri roky chátrajúci Dom služieb, kto-
rý investor čoskoro obnoví. Elegantne sme 
vyriešili na roky dopredu problematiku ko-
munálneho odpadu. Som rád, že mnohé 
hlasovania v  zastupiteľstve nepodliehajú 
politickým tlakom, ale poslanci sa rozhodu-
jú na základe vedomia a svedomia. Drvivú 
väčšinu uznesení sa nám podarilo prijať, 
za čo poslancom ďakujem. Opäť sme dali 
do poriadku verejné osvetlenie. V tejto sú-
vislosti sme urovnali všetky spory s  naším 
partnerom FIN.M.O.S. Taktiež sme predali 
objekty Bytového podniku, ktoré chátrali. 
Stabilizovali sme kolektív spolupracovní-
kov, ktorí sú schopní a ochotní napĺňať náš 
program Dobre spravované mesto.

 �Na záver. Ktoré záležitosti podľa vás 
prijali obyvatelia s  kladnou odozvou? 
Máme na mysli veci, ktoré sa vám podari-
lo vybaviť respektíve zorganizovať?

S  vysoko kladnou odozvou a  mimo-
riadnou návštevnosťou sme sa stretli pri 
Mikulášskom jarmoku, krásne boli aj Via-
nočné trhy, vianočná výzdoba na Námestí 
osloboditeľov sa páči obyvateľom mesta aj 
návštevníkom. Do Palúdzky pribudli auto-
busové spoje. Neutíchajú snahy o oživenie 
centra, od januára je k dispozícii bezplatné 
wi-fi, pomáhame pri oživení galerijnej zá-
hrady. Dokončili sme rekonštrukciu Domu 
kultúry, na bezpečnosť v  meste dohliada 
viac kamier. Od vlády SR sme do mesta zís-
kali takmer 500 tisíc eur. Nechýbalo mnoho 
drobných akcií aj na periférii či v mestských 
častiach, ktoré zlepšili infraštruktúru a uľah-
čili život tamojším obyvateľom. Našou sna-
hou je, aby sa všetky aktivity či už v oblasti 
kultúry, športu alebo organizačne udiali 
a  prezentovali dôstojne s  ohľadom na vy-
tváranie dobrého mena mesta.

 -red-

ROZHOVOR

ktorý vytvárajú neprajníci
Rok 2015 bol z pohľadu 
diania v Liptovskom Mikuláši 
na viacerých fórach turbulentný. 
Na druhej strane tím 
zamestnancov mesta pripravil 
niekoľko noviniek, ktoré zlepšia 
život obyvateľov mesta. Vedeniu 
mesta sa podarilo vyriešiť 
problémy, ktoré Mikuláš už dlhšie 
kvárili. Vyriešiť ich bolo nutné 
nielen kvôli dikcii zákona, ale 
hlavne v prospech ďalšieho rozvoja 
mesta. Obzretie sa za predošlým 
rokom, ale aj časmi dávnejšími, 
podal primátor Ján Blcháč.

Primátor: Trápi 
ma falošný obraz 
o meste,  
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SPRAVODAJSTVO

Zápis detí do materských škôl na 
nasledujúci školský rok 2016/2017 sa 
uskutoční od 22. do 26. februára v čase 
od 8.00 do 16.00 hod. vo všetkých ma-
terských školách v  zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta. Ide o materské školy: 
Agátová, Kláštorná, ZŠ s  MŠ Okoličian-
ska, A. Stodolu, 4. apríla, Čsl. brigády, 
MŠ Komenského, MŠ Vranovská, MŠ 
Palúčanská, MŠ Ondrašovská, ZŠ s  MŠ 
Demänovská. 

Pobyt detí v  materskej škole podporuje 
priaznivý všestranný rozvoj osobnosti. Pri-
pravuje deti na život v  súlade s  individu-
álnymi a  vekovými osobitosťami, pomáha 
rodičom pri výchove a zároveň zabezpeču-
je odbornú prípravu detí na vstup do zák-
ladnej školy, uviedla Zuzana Pavelicová z 
odboru školstva mestského úradu.

Zákonný zástupca dieťaťa  môže do-
niesť vyplnenú žiadosť  na prijatie dieťaťa 
do MŠ /na webovej stránke školy i mesta/, 
potvrdenie o  zdravotnom  stave  dieťaťa 
od všeobecného lekára pre deti a  dorast. 
Rozhodnutie o  prijatí/neprijatí dieťaťa do-
stane zákonný zástupca do  30. apríla. Pred-
nostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty 
rok veku; s  odloženým začiatkom plnenia 
povinnej školskej dochádzky; s dodatočne 
odloženým začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky.

Aké sú platby v materských školách?
Výška príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni vo výške nákla-
dov nákupu potravín na jedno dieťa a deň: 
desiata - 0,28 eur, obed - 0,68 eur, olovrant 
– 0,23 eur a režijné náklady 0,10 eur. Spolu 

1,29 eur na deň. Výška príspevku v  MŠ na 
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťa-
ťa je 12 eur/mesiac. Príspevok sa neuhrádza 
za dieťa, ktoré má rok pred plnením povin-
nej školskej dochádzky; ak je zákonný zá-
stupca dieťaťa poberateľom dávky v hmot-
nej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi, podľa zákona č. 417/2013 o pomoci 
v  hmotnej núdzi a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov. V  tomto prípade sa 
poskytuje aj štátna dotácia na stravovanie 
euro/deň; ak dieťa viac ako 30 po sebe na-
sledujúcich dní nenavštevovalo MŠ  z  dô-
vodu choroby; alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom; v čase prázd-
nin. Bližšie informácie nájdete na webe jed-
notlivých materských škôl.

 -red-

Mesto Liptovský Mikuláš upozorňu-
je právnické a fyzické osoby oprávnené 
na  podnikanie, ktoré prevádzkujú malé 
zdroje znečisťovania ovzdušia (spaľovacie 
zariadenia na pevné, plynné a kvapalné pa-
livo do príkonu 0,3 MW, dielne so spracova-
ním dreva do 50 m3 denne, lakovne so spot-
rebou organických rozpúšťadiel do  0,5 t 
ročne, skládky palív, surovín, produktov, 
odpadov – pozn. aut.) na povinnosť v  ter-
míne do 15. februára 2016 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 znečistenia ovzdušia 

a o druhu a  účinnosti odlučovacích zaria-
dení za rok 2015. Za nesplnenie oznamo-
vacej povinnosti je mesto povinné uplatniť 
voči prevádzkovateľom sankčné postihy v 
zmysle zákona uložením pokuty do 664 eur. 
Tlačivo Nahlásenie údajov o  malom zdroji 
znečisťovania ovzdušia je možné si prevziať 
v kancelárii č. 111 na 1. poschodí Mestské-
ho úradu Liptovský Mikuláš, alebo je k dis-
pozícii na  webovej stránke mesta www.
mikulas.sk v  sekcii Občan – Zoznam tlačív 
a  formulárov. Oznámenie je potrebné do-
ručiť písomne na Mestský úrad, oddelenie 
životného prostredia a poľnohospodárstva, 
Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, ale-
bo osobne do  podateľne mestského úra-
du do  15. februára. Elektronicky je možné 
podať len oznámenie, ktoré je  podpísané 
zaručeným elektronickým podpisom. -ml-

Pozývame vás 
na zápis detí do 
materských škôl 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta

Upozornenie: 
Do polovice 
februára 
nezabudnite 
nahlásiť malé 
zdroje znečistenia
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Dôvodom je výstavba v mestskej časti 
Palúdzka, v ktorej pribudne 23 rodin-
ných domov.

Palúdzka sa naďalej rozrastá. Dôkazom 
je aj projekt Domy Mikuláš, v rámci ktorého 
pribudne spolu 23 rodinných domov. Pro-
jekt odštartoval v roku 2013.

„Štrnásť domov je už hotových, výstav-
ba posledných deviatich bude pokračovať 
v tomto roku,“ informoval Ivan Kubáň zo 
spoločnosti LEVING s.r.o., ktorá výstavbu 
realizuje.

V rámci infraštruktúry pribudlo v tejto 

lokalite 1270 metrov štvorcových cesty a 
530 metrov štvorcových chodníkov. „Ide o 
majetok v hodnote bezmála 90 tisíc eur. Na 
základe dohody investora s mestom získa 
tento majetok za symbolické euro mesto 
Liptovský Mikuláš,“ uviedol Ivan Kubáň.

Cesta je zhotovená zo zámkovej dlažby. 
Investor tak nadviazal na už vybudovanú 
infraštruktúru v tejto časti Liptovského Mi-
kuláša.

„Vybudovanie tejto infraštruktúry záro-
veň poskytne príležitosť na rozširovanie ce-
lej juhovýchodnej časti Palúdzky aj ďalším 

potenciálnym investorom,“ poznamenal 
viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf 
Urbanovič. 

Palúdzka zaznamenala v ostatných ro-
koch veľký rozvoj. Pribudli rodinné domy 
i byty. Na tento fakt mesto nezabudlo ani 
pri takej dôležitej oblasti pre občanov, akou 
mestská autobusová doprava nepochybne 
je. Práve do Palúdzky pribudli po decem-
brovej úprave cestovných poriadkov nové 
spoje, ktoré aj obyvateľom domov z projet-
ku Domy Mikuláš zabezpečia jednoduchú 
dostupnosť do centra mesta.  -ml-

Sprievodcovské služby majú v  meste už 
sedemročnú tradíciu, počas ktorej   mala   
verejnosť   možnosť spoznávať rôzne tváre 
mesta viažuce sa k histórii, umeniu, tradíci-
ám, legende Jánošík, či osudom židovskej 
komunity.   „Symbol zeleného dáždnika, 
ktorý je typický pre turistických sprievod-
cov v Liptovskom Mikuláši, Vám predstavu-
jeme aj v novom logu. Ovál v ktorom sa na-
chádza symbolizuje prehliadkový okruh.“  

V tomto roku Informačné centrum spolu 
s  novým logom uvedie do života aj ďalšie 
dva prehliadkové okruhy -   Prvenstvá mi-
kulášskeho turizmu a  trasu k 730. výročiu 
prvej písomnej zmienky o meste.  

 -ml-

Počas jarných prázdnin bude Iľanovo 
pre lyžiarov otvorené každý deň.

Predstavitelia Telovýchovnej jednoty 
Iľanovo prijali ponuku radnice a počas nie-
koľkých dní spustili umelé zasnežovanie, 
aby sa lyžovačka mohla začať. „Je to náš prí-
spevok k  zlepšeniu lyžiarskej gramotnosti. 
Zároveň ide o  vynikajúcu príležitosť pre 
rodiny s deťmi, aby si zalyžovali v dobrých 
podmienkach,“ uviedol viceprimátor Ru-
dolf Urbanovič. V Iľanove stačí na bezplatné 
lyžovanie kedykoľvek počas sezóny pred-
ložiť občiansky preukaz, ktorý potvrdzuje 
bydlisko v okresnom meste. V  predošlých 
rokoch 2013 a  2014 mesto poskytovalo 
15-tisícovú dotáciu pre lyžiarske stredisko 
na Podbrezinách, v roku 2015 13-tisícovú. „S 
predstaviteľmi Telovýchovnej jednoty Jas-
ná sme sa ešte v októbri dohodli na čiastke 
10-tisíc eur, ktoré boli schválené v rozpočte 
pre rok 2016. Tesne pred začiatkom sezóny 

však predstaviteľ strediska z Podbrezín po-
žadoval zvýšenie dotácie na 15-tisíc eur. Za 
túto cenu ponúkal lístok na jednu lyžovač-
ku za sezónu za euro, ale len pre deti zo zá-
kladných škôl,“ vysvetlil viceprimátor. Po ro-
kovaniach radničných s vedením TJ Iľanovo 
dospeli k  dohode, že Mikulášania si môžu 
zalyžovať práve v stredisku, ktoré je v tejto 
mestskej časti. „Podstatnou zmenou oproti 
Podbrezinám je, že lyžovačku majú všetci 
Mikulášania, je pre nich zadarmo a  počas 
celej zimnej sezóny,“ upozornil Rudolf Ur-
banovič. Stredisko je v prevádzke v sobotu 
a nedeľu v čase od 9.00 do 16.00 hod. Cez 
týždeň si môžete zalyžovať v stredu a pia-
tok pri umelom osvetlení v  čase od 16.00 
do 20.00 hod. Počas jarných prázdnin bude 
otvorené od pondelka do nedele v  čase 
9.00 – 16.00 hod. 

 -red-

SPRAVODAJSTVO

Mesto získa 
do majetku 
cesty a chodníky 
v Palúdzke

V Iľanove 
lyžujte zadarmo

Sprievodcovské 
služby prezentuje 
nové logo
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DOTAZNÍK

Vážení spoluobčania, prijímatelia sociálnych služieb, 

Dotazník ku komunitnému plánu sociálnych služieb
A. Základné údaje o Vašej osobe

1. Pohlavie:
 muž
 žena

2. Vek: 
 18 - 25 rokov  50 - 59 rokov
 26 - 29 rokov  60 - 69 rokov 
 30 - 39 rokov  70 - 79 rokov
 40 - 49 rokov  80 a viac  rokov

3. Vzdelanie: 
 bez vzdelania  SOU s maturitou
 základné   úplné stredoškolské 
 SOU bez maturity  vysokoškolské

B. Sociálne služby 

1. Do ktorej sociálnej kategórie patríte (môžete vyznačiť aj viac možností):

 dôchodca  občan s duševnou chorobou 
 nezamestnaný  občan s chronickou, nevyliečiteľnou chorobou
 osamelý rodič  občan po výkone trestu
 občan v hmotnej núdzi  občan bez prístrešia 
 občan s telesným postihnutím   mladý dospelý po náhradnej starostlivosti
 občan so zmyslovým postihnutím  závislý na návykových latkách  
 občan s mentálnym postihnutím   obeť násilia 
 príbuzný občana z vyššie uvedených kategórií (uviesť, akej)

....................................................................................................

 iné (uviesť) 

....................................................................................................

mesto Liptovský Mikuláš sa v  rámci príp-
ravy Komunitného plánu sociálnych slu-
žieb mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 
– 2020 obracia na obyvateľov s  prosbou 
o spoluprácu. Vyplnením anonymného do-
tazníka sa zapojíte do samotného procesu 
komunitného plánovania.  S vašou pomo-

cou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom 
poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšie určiť potreby 
občanov v  oblasti poskytovania sociálnych služieb a  stanoviť 
ciele a  priority budúceho rozvoja sociálnychslužieb v  meste 
Liptovský Mikuláš. 

Vyplnený dotazník môžete zaslať do 26. februára 2016 na 
adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Odbor sociálny, Štú-

rova 1989/41, 031 42   Liptovský Mikuláš, prípadne ho môžete 
odovzdať v denných centrách – kluboch seniorov alebo pros-
tredníctvom poslancov jednotlivých mestských časti. Dotazník 
môžete vyplniť aj na webe www.mikulas.sk (rotujúci baner na 
hlavnej stránke) alebo po stiahnutí do svojho počítača zaslať e-
mailom na adresu: komunitnyplan@mikulas.sk.

Údaje z  vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre 
potreby   spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 – 2020.

Za čas strávený vyplňovaním dotazníka ďakujeme a tešíme 
sa, že sa zaujímate o veci verejné.

Spracovatelia komunitného plánu

DOTAZNÍK
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2. Aký je Váš / Vášho príbuzného súčasný sociálny problém:

 problém s mobilitou       problém s vykonávaním sebaobsluhy
 problém s bývaním     problém so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa 
 problém s komunikáciou     problém so zabezpečovaním prípravy stravy
 problém s využívaním voľného času   problém so starostlivosťou o domácnosť
 problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (vybavovanie úradných záležitostí, p
 moc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, 
 vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku...)

 iné (prosíme konkretizovať)

....................................................................................................

3.Vužívate v súčasnosti niektorú sociálnu službu?: 

 áno 
 nie 

4. Ak ste v predchádzajúcej otázke odpovedali áno, označte akú sociálnu službu využívate: 

 nocľaháreň     terénna sociálna práca 
 útulok     poskytovanie sociálnej služby v dennom centre 
 nízkoprahové denné centrum    práčovňa 
 opatrovateľská služba     detské jasle 
 domov sociálnych služieb    sociálne poradenstvo 
 denný stacionár     komunitné centrum  
 zariadenie pre seniorov     odľahčovacia služba 
 prepravná služba     krízová linka 
 poskytovanie sociálnej služby v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu
 iné (uviesť)    

....................................................................................................

5. Ak využívate niektorú sociálnu službu uvedenú v predchádzajúcej otázke, uveďte prosím mieru
     Vašej spokojnosti: 

 veľmi spokojný/á
 mierne spokojný/á
 priemerne spokojný/á 
 spokojný/á 
 nespokojný/á

6. Ktorá z ďalej uvedených sociálnych služieb je z Vášho pohľadu potrebná, resp. o ktorú uvedenú službu 
    by ste mali          záujem:   

 domov na pol ceste       stredisko osobnej hygieny 
 zariadenie núdzového bývania         krízové stredisko 
 zariadenie podporovaného bývania      tlmočnícka služba 
 sprievodcovská služba a predčitateľská služba     jedáleň 
 poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti 
 poradenské centrum pre rodiny ohrozené domácim násilím  
 iné (uviesť) 

....................................................................................................

7. Aká forma poskytovania sociálnej služby by Vám vyhovovala najviac: 

 ambulantná (za sociálnou službou prijímateľ sociálnej služby dochádza)
 terénna (sociálna služba sa poskytuje v prirodzenom rodinnom prostredí prijímateľa služby)
 pobytová (súčasťou sociálnej služby je ubytovanie)

8. Aký rozsah poskytovania sociálnej služby by Vám vyhovoval najviac: 
 
 denne
 týždenne
 celoročne

DOTAZNÍK DOTAZNÍK
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9. Aké ďalšie sociálne služby alebo zariadenia podľa Vás v meste chýbajú a sú podľa Vás potrebné:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

10. S akými problémami sa stretávate pri využívaní sociálnych služieb (popíšte návrhy riešení):

...................................................................................................................................................................

11. Ak máte záujem zapojiť sa do realizácie Komunitného plánu, prosím uveďte akým 
       spôsobom by  ste prispeli k jeho realizácii (vecne, finančne, dobrovoľnícka práca a pod.):

..........................................................................................................................................................

VYSVETLENIE (ZÁKLADNÝCH) POJMOV
Opatrovateľská služba – vykonáva ju profesionál-

na opatrovateľka, poskytuje sa osobe, ktorá je odká-
zaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, 
udržiavania domácnosti a sociálnych aktivitách. 

Stredisko osobnej hygieny – zariadenie pre za-
bezpečenie osobnej hygieny pre občana, ktorý nemá 
k dispozícii sociálne zariadenie (WC, sprcha) alebo je 
z dôvodu sociálneho vylúčenia bez prístrešia. 

Prepravná služba – poskytuje sa osobe s obme-
dzenou pohyblivosťou (s ťažkým zdravotným posti-
hnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom) 
odkázanej na individuálnu prepravu. 

Odľahčovacia služba – poskytuje sa (neprofesi-
onálnemu) opatrovateľovi, ktorý má nárok na 30 dní 
„dovolenky“. Vtedy treba opatrovanému zabezpečiť 
primeranú starostlivosť. 

Sociálne poradenstvo – je odborná činnosť za-
meraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej so-
ciálnej situácií. Poskytuje základný balík informácií o 
možnostiach riešenia problému podľa potreby kli-
enta. 

Práčovňa – v práčovni sa utvárajú podmienky na 
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej 
osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné pod-
mienky na uspokojovanie základných životných pot-
rieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaz-
nivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. 

Domov sociálnych služieb – je sociálna služba 
poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby, podľa stupňa odkázanosti. Po-
skytované služby: ubytovanie, stravovanie, uprato-
vanie, sociálne poradenstvo, ošetrovateľská starost-
livosť    a i. 

Hospic – poskytuje starostlivosť ťažko chorým ľu-
ďom v posledných štádiách ich ochorenia, ktorých 
už nie je možné zachrániť pomocou dostupných le-
kárskych postupov. Dôraz sa kladie na kvalitu života 
pacienta. Hospicová starostlivosť sa zameriava aj na 
pomoc a podporu rodiny chorého. Hospic poskytuje 
služby v zariadení. 

Komunitné centrum – je miestom stretávania 
komunity, ľudí, kde prebieha vzdelávanie, spoločen-
ské aktivity, workshopy, premietanie filmov, riešia sa 
spoločné problémy a plánujú nové aktivity a i. Ko-
munitné centrum je miesto mobilizácie občanov po-
mocou, ktorých sa uskutočňujú zmeny v komunite. 

Detské jasle – zariadenie poskytujúce služby rodi-
nám s malými deťmi. 

Domov na pol ceste – poskytuje sociálne služby 
na určitý čas osobe, ktorá nemá zabezpečené nevy-
hnutné podmienky na uspokojenie základných ži-
votných potrieb po skončení poskytovania sociálnej 
služby v zariadení, alebo po skončení starostlivosti v 
zariadení sociálnoprávnej ochrany a kurately, alebo 
po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody ale-
bo z väzby. 

Nízkoprahové denné centrum – poskytuje so-
ciálne služby počas dňa osobe, ktorá nemá zabezpe-
čené nevyhnutné podmienky základných životných 
potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie. Využíva sa 
princíp „nizkoprahovosti“ ako napr. voľný vstup a po-
byt v zariadení, prípustná pasivita klienta, pravidelná 
dochádzka nie je podmienkou, zaručená anonymita 
a i. 

Útulok – je určený pre osoby, ktoré nemajú zabez-
pečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb a nemajú zabezpeče-
né ubytovanie alebo nemôžu užívať doterajšie býva-
nie. Poskytuje sa ubytovanie na určitý čas, sociálne 
poradenstvo a nevyhnutné ošatenie a obuv. 

Nocľaháreň – je určená pre osoby, ktoré nemajú 
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspoko-
jovanie základných životných potrieb, ktoré nemajú 
zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu užívať dote-
rajšie bývanie. Poskytuje sa ubytovanie poskytnutím 
prístrešia na účel prenocovania a sociálne poraden-
stvo. Denné centrum – slúži na udržiavanie spolo-
čenských kontaktov a záujmové činnosti rôznych 
skupín obyvateľov. 

Jedáleň - poskytuje stravovanie osobe, ktorá nemá 
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojo-
vanie základných životných potrieb alebo dovŕši dô-
chodkový vek. 

Zariadenie pre seniorov (bývalé Domovy dô-
chodcov) – v  zariadení pre seniorov sa poskytuje so-
ciálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchod-
kový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 
podľa príslušného stupňa odkázanosti alebo fyzickej 
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytova-
nie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z 
iných vážnych dôvodov.

DOTAZNÍK
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POZVÁNKA

Ako sa objavili prvé lyže v Liptovskom Mikuláši?
Kedy a kde sa zrodil prvý slovenský Sprievodca  
po Tatrách, či prvý slovenský turistický spolok? 
Akými prvenstvami sa hrdí mesto dnes?

p r v e n s t v á 

19. február 2016

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

O histórii, súčasnosti a budúcnosti mikulášskeho turizmu sa do-
zviete počas hodinovej prechádzky so sprievodcom, ktorú zakon-
číme v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva – 
najmodernejšom múzeu v republike. Uvidíte jedinečný exponát 
– kostru jaskynného leva nájdenú v Západných Tatrách. Získate aj 
možnosť prehliadnuť si ďalšie unikáty múzea – pravekú kultovú 
masku, záhadné kalcity z doby ľadovej, zaliezť si do medvedieho 
brlohu, posedieť si v tatranskej útulni, alebo sa zahrať na objaviteľa 
skamenelín SO ZĽAVOU AŽ DO 50 % ZO VSTUPNÉHO.

mikulášskeho turizmu

o 15.00 pred Informačným 
centrom - uvedenie novej 
prehliadkovej trasy bezplatne!
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Liptovský Mikuláš si v  tomto roku 
pripomína 730. výročie prvej písomnej 
zmienky. Prvý zápis o Svätom Mikuláši 
sa nachádza v listine kráľa Ladislava IV., 
ktorou povýšil svojich vojakov Mikuláša 
a Ondreja (synov Serafína, rytiera české-
ho pôvodu) do stavu uhorských šľachti-
cov, a to na základe ocenenia ich vojen-
skej služby.

Súčasne im priznal oprávnené vlastníc-
tvo majetkov, lebo novopečeným šľach-
ticom Mikulášovi a Ondrejovi už vtedy 
v  Liptove patrili majetky a dediny Svätý 
Peter, Svätý Mikuláš a Ondrašová. Listinu 
o opísanom právnom akte vyhotovila krá-
ľovská kancelária na hrade Spiš v stredu 8. 
mája 1286.

Toto významné výročie pripomenie 
mestské Múzea Janka Kráľa počas celého 
tohto roka sériou podujatí a výstav. „Od 8. 
júna do 21. augusta ponúkneme širokej 
verejnosti výstavu pod názvom Liptovský 
Mikuláš na starých pohľadniciach,“ infor-
movala Iveta Blažeková, ktorá sa venuje sys-
tematickému budovaniu zbierky pohľadníc 
mesta od roku 1995 so snahou získať všetky 
novo vydané pohľadnice a dopĺňať histo-
rické. Aktuálne zbierka obsahuje 374 kusov 
pohľadníc Liptovského Mikuláša, najstaršie 
pochádzajú z  posledných rokov 19. storo-
čia. O dve desaťročia staršie sú fotografie, 
ktoré dokumentujú vzhľad mesta po veľ-
kom požiari, ktorý poznačil vzhľad mesta 
27. apríla 1878.

„Výstava je koncipovaná ako prechádzka 
ulicami mesta. Prostredníctvom dobových 
kolorovaných i  čiernobielych pohľadníc, 
krátkych popisných a  ďalších historických 
textov sa návštevníci zoznámia s podobou 
jednotlivých mikulášskych ulíc, súkrom-
ných domov i  verejných budov  od konca 
19. storočia do 50. rokov minulého storo-
čia,“ dodala Blažeková s  tým, že výstava 
tak nielen sprostredkuje atmosféru zašlých 
čias, ale aj zdokumentuje plynutie času 
a premeny Liptovského Mikuláša.  Stane sa 
tak aj vďaka spolupráci s dvoma liptovsko-
mikulášskymi zberateľmi – Matejovi Krevo-
vi a Ladislavovi Kopincovi.

 -mjk-

KULTÚRA

Nebezpečným 
cencúľom 
na odkvapoch 
múzea odzvonilo

Odkvapy historických sídelných budov 
mestského Múzea Janka Kráľa v centre 
Liptovského Mikuláša už nebudú v  zim-
ných mesiacoch predstavovať hrozbu pre 
návštevníkov a okoloidúcich chodcov. 
Vytváraniu nebezpečných cencúľov za-
braňuje automatický ochranný systém, 
ktorý sa podarilo nainštalovať ešte v po-
sledných dňoch minulého roka.

„Naša veľká vďaka za pochopenie a 
ústretovosť, že sme mohli časť ušetrených 
prostriedkov použiť na túto nesmierne 
užitočnú investíciu, patrí vedeniu našej 

radnice. Manuálne odstraňovanie cen-
cúľov s nasadením špeciálnej techniky 
Verejnoprospešných služieb bolo veľmi 
náročné, nebezpečné a stálo nemalé fi-
nančné prostriedky,“ skonštatoval riaditeľ 
MJK Jaroslav Hric.

Majiteľ zhotoviteľskej spoločnosti Elek-
trotherm Milan Kováč vysvetlil princíp 
a prednosti nainštalovaného systému. 
„Chráni fasády, odkvapy a odtokové trub-
ky pred poškodením nahromadeným ľa-
dom, no najmä zdravie a životy okoloidú-
cich. Táto jednorazová investícia sa vráti 
za pár rokov rokov a potom už bude dlhé 
roky iba šetriť náklady,“ spresnil.

„Základom je doslova inteligentný ká-
bel v  odkvapoch a programovacia jed-
notka, ktorá automaticky vyhodnotí, kedy 
má byť systém nevyhnutne v prevádzke a 
tým sa minimalizuje spotreba elektrickej 
energie. Deje sa tak s pomocou vlhkost-
ného snímača v odkvape a priestorového 
snímača teploty na fasáde,“ dodal Kováč.
 -mjk-

730. výročie 
pripomenie výstava 
starých pohľadníc
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KULTÚRA

Múzejné starinky vydáva Múzeum Jan-
ka Kráľa každoročne temer bez prestáv-
ky už od roku 1999. Sú pohľadom do mú-
zejného zákulisia, depozitárov a archívu 
múzea, pripomienkou známych i  menej 
známych osobností, príbehov a udalostí 
našej regionálnej histórie, ale i poobzre-
tím sa za vydarenými výstavami, poduja-
tiami, projektami.

Aj najnovšie vydanie Stariniek sa svojím 
obsahom vracia k najväčším výročiam uply-
nulého roka. Špeciálna farebná štvorstrán-
ka je návratom k  70. výročiu oslobodenia 
mesta Liptovský Mikuláš. Článok dlhoroč-
nej správkyne expozície Tatrín a  literárnej 
historičky Daniely Fiačanovej približuje päť 
liptovskomikulášskych návštev Ľudovíta 
Štúra, ktorého 200. výročie narodenia sme si 
pripomínali počas celého roka 2015 v rámci 
celoslovenských osláv. Nezabudli sme ani 
na okrúhle narodeninové výročia menej 
známych osobností mikulášskych dejín. Pri 
príležitosti 100. výročia narodenia detskej 
lekárky Margity Schwalbovej sme zverej-
nili prepis jej rozprávania zo Stretnutia na 
Starej fare v roku 1997. Schwalbová v ňom 
spomína na medzivojnový Mikuláš, Osvien-
čim i  Mikulášanov, ktorí sa z  najväčšieho 
nacistického koncentračného tábora ne-
vrátili. Nedožitú sedemdesiatku výtvarníka, 
básnika, novinára, múzejníka, kultúrneho 
a  environmentálneho aktivistu Ivana Kor-
mana sme si pripomenuli priblížením jeho 
životného príbehu. Záverečné stránky Stari-
niek sa venujú unikátnej akvizícii minulého 
roka (korešpondencia maliarky Ester Šime-
rovej-Martinčekovej a  výtvarnej teoretičky 
Ľudmily Peterajovej) a  spolupráci Múzea 
Janka Kráľa s miestnym zariadením pre se-
niorov a domovom sociálnych služieb.

Aktuálne Múzejné starinky sú k dispozícii 
v  elektronickej podobe na webovej strán-
ke múzea a v tlačenej podobe vo všetkých 
expozíciách a  pracoviskách Múzea Janka 
Kráľa. -zun-

Na svete je 
najnovšie vydanie 
Múzejných stariniek
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O historický úspech v kategórií hoke-
jových veteránov sa zaslúžili aj Liptáci. 
Bývalý hokejový obranca Ivan Droppa, 
a  stále aktívny hráč v  službách MHK32 
Liptovský Mikuláš Marek Uram, vybo-
jovali na dvanástom Vianočnom pohá-
ri, neoficiálnych majstrovstvách sveta, 
v bieloruskom Minsku tretie miesto.

Za úspechom stojí kolektív
„Zišla sa skutočne skvelá partia,“ potvrdili 

Droppa s  Uramom. Pozvanie generálneho 
manažéra Štefana Pjonteka prijali skutoč-
né esá ako Miroslav Šatan, Ľubomír Seke-
ráš, Ľubomír Vaic či Braňo Jánoš. Husársky 
kúsok sa podaril aj pri obsadzovaní tréner-

ského postu, ktorého sa ujal skúsený Július 
Šupler.

Na ceste za medailou aj proti exotic-
kým súperom a prezidentovi

Rovnako si minulý rok naši zmerali sily so 
Švajčiarmi, ale aj s tímom Spojených arab-
ských emirátov. „Vidno, že hokej ide dopre-
du aj v  takýchto nehokejových krajinách, 
oproti minulému roku bolo v  ich mužstve 
viac skutočných hráčov,“ zhodnotil v  sú-
časnosti asistent trénera MHK32 Liptovský 
Mikuláš Ivan Droppa. V zápase sa skutočne 
snažil Marek Uram, ktorý si domov prinie-
sol pohár za najlepšieho hráča stretnutia. 
„Chcel som sa predať, ale šejk sa po prob-

lémoch na stretnutie nedostavil,“ dodal 
s úsmevom výborný technik Uram.

Vianočný pohár priniesol Slovákom aj 
jedinečnú šancu zahrať si proti preziden-
tovi Bieloruska Alexandrovi Lukašenkovi. 
„Musím povedať, že na korčuliach vie stáť, 
a pôsobil na nás príjemne. Všade rozdával 
úsmevy,“ okomentoval prezidentovu prí-
tomnosť Marek Uram.

Bronzový úspech
V základnej A skupine zdolali naši Spoje-

né arabské emiráty aj Švajčiarsko. Bronzové 
medaily im zavesili na krk po triumfe nad 
Švédmi, ktorých prestrieľali vysoko 17:3. 
„Potrebovali sme útočníkov, ktorí vedia dať 
gól, a tento rok sme ich skutočne mali,“ po-
vedal Droppa.

Pamiatkou na historický úspech sú pre 
našich hokejistov nielen cenné kovy, ale aj 
špeciálna edícia alkoholu, ktorú im venoval 
hostiteľ – bieloruský prezident Lukašenko.

„Šampionát bol skvelo zorganizovaný, 
pripomínal mi Majstrovstvá sveta seniorov,“ 
konštatoval Marek Uram. „V  oblasti športu 
im máme čo závidieť, bodaj by sme aj my 
na Slovensku mali také štadióny,“ dodal 
Droppa.

Liptáci by chceli na úspech nadviazať aj 
v  ďalšom ročníku Vianočného pohára. Ak 
dostanú dôveru trénerov, do reprezentač-
ného dresu sa oblečú aj v budúcom roku.

 -MP-

Hokejoví veteráni priviezli 
z Minska bronz

Ako jeden zo zakladateľov športo-
vých hokejových tried približuje Dušan 
Halaj ich význam pre Mestský hokejový 
klub 32 (MHK). Pred 35 rokmi vznikla 
prvá trieda v Mikuláši v Základnej škole 
4. apríla Márie – Rázusovej Martákovej.

V  tejto dobe vznikol veľký problém pre 
budúcnosť hokeja v meste. „Pokračovatelia 
našej myšlienky nedokázali otvoriť nové 
ročníky športových hokejových tried. Pri-
tom trend je práve opačný. Aj v menej ho-
kejovo vyspelých mestách ako sú Levice, 
Levoča či na Orave sa snažia a  robia všet-
ko, aby triedy otvárali a  príprava mladých 
športovcov na základnej škole bola práve 
touto formou.  Absolventi hokejových tried 
z  Liptovského Mikuláša sú mnohonásobní 
reprezentanti Československa, Slovenska 
a získali mnoho medailí pre „ešku“ počas 
štúdia v hokejovej škole. Nešlo však ani tak 
o  výsledky, ale o  morálne, spoločenské a 
v neposlednom rade športové návyky, kto-
ré žiaci získali,“ podotkol Dušan Halaj. Zistili, 
že úspech bez tvrdej driny sám od seba ne-
príde. Zaradili sa do života, v ktorom si do-
kázali vážiť autoritu, starších ľudí a sú príno-
som pre spoločnosť. V triedach vyrastali nie 
len hokejisti, ale aj športovci z iných odvet-
ví. Najznámejším nehokejovým absolven-
tom je bezpochyby Michal Martikán, zlatý 
olympionik, ktorého netreba zvlášť pred-
stavovať. Športové hokejové triedy majú 

za úlohu vytvoriť v ročníku dobrý kolektív, 
bez ktorého sa kolektívny šport, akým ho-
kej je, nezaobíde. Žiaci v  hokejových trie-
dach mali nielen dobré športové výsledky 
pri reprezentovaní školy, ale rovnako dobre 
si počínali aj vo vedomostných súťažiach, 
na ktorých sa zúčastnili. Pred tromi rokmi 
bývalí hráči a  zakladatelia žiadali zmenu 
v  organizovaní mládežníckeho hokeja. Vý-
sledkom je neotvorenie nových ročníkov 
hokejových tried.

Obmedzený režim
Chlapci teraz chýbajú a  mládež funguje 

v obmedzenom režime. Zúžil sa tréningový 
čas. Časy, ktoré mali vyhradené na tréningy 
v raňajších či obedných hodinách už nie je 
možné využívať, pretože chlapci nie sú sú-
stredení v jednej organizácii, v jednej bun-
ke. Tento tréningový čas im nikto nevráti 
a chýba im v  ich ďalšom športovom raste, 
zhodnotil. V minulosti fungovala komisia 
mládeže, ktorá usmerňovala a kontrolovala 
prácu s  mládežou v  spolupráci s  výborom 
hokejového oddielu. Členmi komisie boli 
rodičia, ktorí mali kontrolu nielen nad špor-
tovým vývinom svojho dieťaťa, ale rovnako 
aj nad financiami, ktoré platili v  podobe 
príspevkov na svoje deti. „Už v  roku 1979 
sme museli predkladať zoznam a  počet 
hráčov v triedach, na základe ktorého nám 
boli pridelené finančné prostriedky. Tieto 

zoznamy zároveň slúžili na kontrolu počtu 
chlapcov, aby sa nestalo, že finančné prí-
spevky sa schvália a deti - hráči v ročníkoch 
nie sú. Je dôležité, aby sa zodpovední ľudia, 
ktorí pracujú v hokejovom klube, zamysleli 
nad súčasnou organizáciou mládežníckeho 
hokeja a nedopustili, aby sa z toho stal bi-
znis pre pár vyvolených, upozornil Dušan 
Halaj. Je potrebné mať v  organizácii ľudí, 
ktorí majú vzťah k športu a pracujú zodpo-
vedne s  oduševnením pre dobro mikuláš-
skeho hokeja. „Chcem poďakovať primáto-
rovi Jánovi Blcháčovi, že sa snaží vytvoriť zo 
svojej pozície lepšie finančné podmienky 
pre rast mládeže a hráčov v  našom mes-
te. „Verím, že keď sa bude dobre pracovať 
s mládežou, položíme kvalitný základný ka-
meň pre napredovanie A mužstva MHK 32.  
Rodičia sa nesmú báť zapísať svoje deti do 
hokejových tried. Pri správnom organizo-
vaní tried, hlavne tréningov, budú mať viac 
času na štúdium a  voľnočasové aktivity,“ 
dodal Dušan Halaj. Poprial súčasnému ve-
deniu MHK  32 na čele s  Jánom Blcháčom 
veľa úspechov. Verím, že sa im v najbližšej 
dobe podarí vrátiť „ešku“ na patričnú úro-
veň, ktorú si za svoju existenciu vybudova-
la. Mikulášsky hokej sa musí vrátiť na svoje 
stratené pozície. Prajem si, aby fanúšikovia 
znova chodili húfne na liptovskomikulášsky 
zimný štadión užívať si hokej a krásu tohto 
športu“, uzavrel. -pa-

Športové hokejové triedy v Liptovskom Mikuláši

Š PORT
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Ponuka štúdia pre školský rok 2016/2017 

 STROJÁRSTVO    MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ  

  4  r oč n é  š t ú d i um  s  ma t ur i to u  a  vý uč n ým l i s t o m ( k ó d  2 3 1 4  K )  
  z v ý š e n á  d o t á c i a  p r a k t i c k é h o  v y u č o v a n i a  
   ŠTIPENDIUM 30-50 € MESAČNE 

Profilové predmety:                                 
technické kreslenie 
strojárska technológia 
elektrotechnika 
technológia montáže 
CNC stroje a zariadenia 
automatizácia strojárskej výroby  
programovanie CNC strojov a zariadení 
odborný výcvik vo firmách 

Spolupracujúce firmy: 

 POTRAVINÁRSTVO    PODNIKANIE V POTRAVINÁRSTVE  

4  r o č n é  š t ú d i u m  s  m a t u r i t o u  ( k ó d  2 9 4 0  M  0 8 )   
Profilové predmety:  Spolupracujúce firmy: 
technológia výroby potravín MILEX NMV a.s. Liptovský Mikuláš 
podnikanie a služby  ST. NICOLAUS a.s. Liptovský Mikuláš 
manažment    SNICO, s.r.o. Liptovský Mikuláš 
marketing 
ekonomika 
účtovníctvo 
prax vo firmách 

KONTAKT:KONTAKT:KONTAKT:   
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ 

Demänovská cesta 669, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
        tel/fax: +421 44 5521 849, 5541 272 
        e-mail: sekretariat@polytechnika.sk 

        www.polytechnika.sk 

POĽNOHOSPODÁRSTVO 

 AGROPODNIKANIE  
AGROTURISTIKA, CHOV KONÍ, JAZDECTVO 

4  r o č n é  š t ú d i u m  s  m a t u r i t o u  ( k ó d  4 2 1 0  M  1 1 )  
Profilové predmety:  
pestovanie rastlín, chov hospodárskych zvierat, 
podnikanie a služby, účtovníctvo, marketing,  
mechanizácia, turistika na vidieku, odborná prax, 
výživa, kŕmenie a plemenitba v chove koní, 
teória jazdy na koni, pedagogika tréningu 

BIOCHEMIK -  mliekarenská výroba  
3  r o č n ý  u č e b n ý  o d b o r  s  m o ž n o s ť o u  n a d s t a v b o v é h o  š t ú d i a  ( k ó d  2 9 8 7 H 0 1 )  

 Profilové predmety:  

 technológia mliekarenstva 
 mikrobiológia 
 stroje a zariadenia 
 ekonomika a účtovníctvo 
 základy administratívy 
 odborný výcvik vo firmách 

AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR  
3  r o č n ý  u č e b n ý  o d b o r  s  m o ž n o s ť o u  n a d s t a v b o v é h o  š t ú d i a  ( k ó d  4 5 2 4  H )  

 Profilové predmety:                      Spolupracujúce firmy: 
strojníctvo      Poľnohospodárske družstvo Smrečany  
technológia opráv     AGRO-RACIO s.r.o. Lipt. Mikuláš ,  
stroje a zariadenia     Milan Brezňan Liptovské Sliače, Gofex Liptovské Vlachy           
motorové vozidlá     Poľnohospodárske družstvo Liptovský Mikuláš 
prevádzka horských DZ     Agria a.s. Liptovský Ondrej 
odborný výcvik  

Stredná odborná škola polytechnická 
v  Liptovskom Mikuláši zareagovala na 
výzvu v rámci programu Erasmus + 2015 
a požiadala o grant na zrealizovanie od-
bornej pracovnej stáže svojich žiakov 
v zahraničí.

V  náročnej výberovej procedúre sme 
boli úspešní a  tak 40 žiakov zo študijných 
odborov agropodnikanie – chov koní a jaz-
dectvo, potravinárstvo - podnikanie v  po-
travinárstve, mechanik - elektrotechnik, 
mechanik strojov a  zariadení a  učebného 
odboru agromechanizátor, opravár - má 
možnosť spoznať v dvoch turnusoch život 
vo Francúzsku vo všetkých jeho rozmani-
tostiach.

Odborná pracovná stáž sa bude realizo-
vať v okolí mesta Chateauroux počas 3 týž-
dňov. Táto oblasť Francúzska bola miestom 
realizácie aj predchádzajúcich dvoch pro-
jektov, a preto sa tam cítime ako doma. Žia-
ci sa na absolvovanie pracovnej stáže pri-
pravovali už od augusta, a to v jazykových 
aj odborných kurzoch.

18. septembra 2015 odcestovalo do Fran-
cúzska dvadsať žiakov a traja pedagógovia 
spoznávať niečo nepoznané, lebo vo Fran-
cúzsku zatiaľ nebol ani jeden žiak. Odborná 
stáž trvala do 13. októbra 2015 a  jej hlav-
ným cieľom bolo využitie doposiaľ získa-

ných vedomostí a zručností zo školy na svo-
jich pracoviskách vo Francúzsku. Odborná 
stáž však umožnila získať aj nové pracovné 
vedomosti a zručnosti, ktoré môžu zrealizo-
vať vo svojich domácich podmienkach.

Žiaci študijného odboru agropodnika-
nie  – chov koní a  jazdectvo pracovali na 
konských farmách, tzv. pony kluboch, kde 
sa starali o parkúrové kone so všetkým, čo 
k  tomu patrí. Žiaci študijného odboru po-
travinárstvo – podnikanie v potravinárstve 
pracovali v rodinných podnikoch – či už na 
farmách, kde sa priamo spracovávala poľ-
nohospodárska produkcia na potravinár-
ske výrobky alebo v rodinných pekárňach. 
Žiaci študijného odboru mechanik  – elek-
trotechnik pracovali v  špecializovaných 
elektrotechnických firmách a  spolu so 
svojimi majstrami chodili na výjazdy opráv 
elektrotechnických zariadení. Žiaci učeb-
ného odboru agromechanizátor, opravár 
pracovali na farmách, kde pomáhali pri 
každodennom kolobehu prác nielen v ob-
lasti využívania a  údržby poľnohospodár-
skej techniky, ale pracovali aj v  rastlinnej 
a živočíšnej výrobe. Takýmto aktívnym pô-
sobením na svojich pracoviskách spozná-
vali prácu, ktorá je blízka ich študijnému 
a učebnému zameraniu.

Bonusom pobytu bolo zlepšenie ko-

munikácie v  cudzom jazyku, spoznanie 
srdečnosti a pracovnej morálky svojich za-
mestnávateľov, kultúrnych rozdielov medzi 
našimi národmi a  zistenie, že máme veľa 
spoločného. Ďalším prínosom projektu je 
to, že nie je úzko zameraný len na získanie 
nových pracovných skúseností v rámci od-
bornej stáže, lebo jeho súčasťou je aj spo-
znávanie hostiteľskej krajiny. Okrem obdi-
vovania historických a kultúrnych pamiatok 
Paríža, sme využili príležitosť previesť sa po 
jednom z  najúžasnejších mostov na svete 
v  meste Saint Nazaire a  poprechádzať sa 
po starobylom romantickom bretónskom 
mestečku Geraund. V  relaxačnej časti sme 
navštívili zábavný park Puy du Fou, ktorý 
bol v danom roku vyhlásený za najlepší zá-
bavný park sveta a Futuroskop.

Pozitívne hodnotenia prvého turnusu 
projektu zo strany žiakov a  pedagógov 
oprávňujú organizátorov projektu konšta-
tovať, že tak ako predchádzajúce projekty 
v oblasti medzinárodnej spolupráce, bude 
aj tento projekt veľkým prínosom pre našu 
školu. Máme na čom stavať, lebo dvadsať 
rokov existencie medzinárodných kon-
taktov so školami v  Belgicku, v  Írsku a  vo 
Francúzsku v  rámci rôznych projektov nás 
presvedčil, že je to správna cesta aj pre za-
traktívnenie štúdia na našej škole.

Žiaci SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši boli znova 
vo Francúzsku na odbornej stáži
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OZNAMY

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI 

ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
KLUBY SENIOROV MESTA

Príďte sa spolu s nami zabaviť pred blížiacim sa pôstnym obdobím. 
Všetky formy pohostenia členov sprievodu sú vítané... 

Kedy: 5. februára 2016
O kolkej: 16.00 h
Kde: začiatok sprievodu pred mestským úradom v Liptovskom Mikuláši 
           smerom cez pešiu zónu na Nádvorie NKP Čierny orol 
Kto: ĽH Haluška, DFS Ďumbier, DFS Pramienok, FS Váh, Vŕbové prútie, FS Smrečany, FS Poludnica zo Závažnej Poruby, 
          FS Chabenec z Dúbravy, Kluby seniorov z mesta a jednotlivých mestských častí

ŠPORTOVCOV MESTA
ZA ROK 2015 Vstup zdarma

Mesto Liptovský Mikuláš
Vás pozýva na slávnostné

VYHODNOTENIE 

dňa 19. februára 2016 o 15.00 h
Dom kultúry, veľká sála

Hosť programu:
SuperStar 2015 Emma Drobná
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SKÚŠKA SIRÉN
5. februára 2016 o 12.00 h. bude 

v Liptovskom Mikuláši
kontrola skúšky vyrozumenia obyvateľstva 

dvojminútovým stálym tónom sirén.

Mestské 
zastupiteľstvo

Rokovanie mestského zastupiteľstva 
sa uskutoční 4. februára o 10. hodine 

na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

Človek sa narodil aby dýchal, 
videl, počul a cítil – aby žil...

V Liptovskom Mikuláši
sa v decembri narodili:

  Daniela MODROVSKÁ, Tobias ŠRAMO, 
Anna Mária HORANSKÁ, Jakub ZÁPO-
TOČNÝ, Michal POKĽUDA, Vallery VOJ-
KOVIČ, Ema MAJDIŠOVÁ, Matej MA-
CÍK, Richard KMOŠENA, Lukáš BERNÍK, 
Samuel GROSS, Alexandra COWLING, 
Dominik KACIAŇ, Tobias MÄSIAR, Vla-
dimír DANKO, Kristína KAMIENOVÁ, 
Ela VOLÁRIKOVÁ, Marko POTFAJ, Lau-
ra ROSSOVÁ, Anton DŽURMAN, Eliška 
HRNČIAROVÁ.

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

Manželstvo uzavreli:

  Jaroslav ČONKA – Margita BALÁŽOVÁ, 
Roman VOJTKO – Jana STUPKOVÁ, 
Marián DROPPA – Daniela POGÁDLO-
VÁ, Peter ANDRIS – Mária SOLÁROVÁ, 
Marek GVORA – Michaela PORUBIA-
KOVÁ,  Jaroslav BEDNÁR – Tatiana UR-
BANOVÁ.

Dych – slovko krátke, nenápadné.
Bez neho však končí život ...

Zomreli:

  Anna PRUŽINSKÁ- 82r., Mária PAJUN-
KOVÁ – 66r., Anna BAYEROVÁ – 95r., 
Oldřich MATAL – 90r., Fridrich PETHÖ 
– 80r., MUDr. Stanislav HAJDUK – 78r., 
Milan JAVUREK – 58r., Mária MAJER-
ČIAKOVÁ – 74r., Mária VAJDÍKOVÁ – 
82r., Mária KŘIVOHLAVÁ – 80r., Peter 
HORVAY – 57r., Viera KARASOVÁ – 70r., 
Margita ČERVENÁ – 86r., Miroslav 
MULTÁŇ – 59r., Jozef PUŠKA – 51r., 
Emília BAĎOVÁ – 94r., PaedDr. Július 
LICHARDUS – 63r., Božena MARU-
ŠIAKOVÁ – 93r., Emília ADAMČÍKOVÁ 
– 86r., Miroslav HOLAZA – 60r., Mária 
DOBÁKOVÁ – 70r., Žofia PALACKOVÁ 
– 78r.

Občansky servis 
DECEMBER 2015
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Markantne vzrástol záujem o voľby poštou

Ako si vybaviť hlasovací preukaz

V našom meste o možnosť voľby poštou 
požiadalo 185 voličov. Oproti predchádza-
júcim parlamentným voľbám z  roku 2012, 

kedy voľbu poštou využilo 54 občanov, 
sme zaznamenali značný nárast záujmu 
o tento spôsob uplatnenia volebného prá-
va, konštatovala Miroslava Almanová z mi-
kulášskej radnice. V  súčasnosti sa mesto 
pripravuje na doručenie oznámenia o čase 
a  mieste konania volieb a zoznamu zare-
gistrovaných kandidátov do volieb. Tieto 
oznámenia budú po zmene zákona doru-
čované do 9. februára do domácností, teda 
nie tak, ako sme boli zvyknutí všetkým vo-
ličom na meno.  

 -red-

Aktuálne je aj vydávanie hlasovacích 
preukazov pre voličov, ktorí sa v deň volieb 
síce budú zdržiavať na území štátu, ale ne-
budú sa zdržiavať v mieste svojho trvalého 
pobytu. Takýto volič môže požiadať obec 
o vydanie hlasovacieho preukazu: osobne 
- najneskôr posledný pracovný deň pred 
konaním volieb (t. j. 4. 3. 2016) v Centre slu-
žieb občanom mesta pri pulte č. 1 v úrad-
ných hodinách, kedy mu bude hlasovací 
preukaz vydaný bezodkladne; prostredníc-
tvom osoby splnomocnenej žiadateľom 
možno požiadať o vydanie hlasovacieho 
preukazu najneskôr v posledný deň predo 
dňom konania volieb (t.j. 4. 3. 2016). Žia-
dosť musí obsahovať údaje o  voličovi; v 
listinnej forme, aby žiadosť o  vydanie hla-
sovacieho preukazu bola doručená mestu 
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom 
konania volieb (t. j. 15. 2. 2016); elektro-
nicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o  vyda-
nie hlasovacieho preukazu bola doručená 
mestu najneskôr 15 pracovných dní pre-

do dňom konania volieb (t. j. 15. 2. 2016). 
Mesto na tieto účely zriadilo a zverejnilo na 
svojom webovom sídle elektronickú adresu 
na doručovanie žiadostí: volbyNRSR-2016@
mikulas.sk, prípadne môžete použiť adresu 
zodpovednej zamestnankyne: e.simceko-
va@mikulas.sk. Žiadosť musí obsahovať 
údaje o  voličovi, a  to meno a  priezvisko, 
rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trva-
lého pobytu (obec, ulica, číslo domu), ko-
rešpondenčnú adresu, na ktorú doručíme 
hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz za-
šleme voličovi doporučenou zásielkou „Do 
vlastných rúk“ na adresu trvalého pobytu, 
ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú 
adresu. Ak volič v písomnej žiadosti alebo 
elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací 
preukaz prevezme iná osoba, musí v žia-
dosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo ob-
čianskeho preukazu. Táto osoba je povinná 
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť 
svojím podpisom.   

 -red-

Pozvánka
Občianske združenie „Živé námestie“ Liptovský Mikuláš a mesto Liptovský Mikuláš 

pozýva prevádzkovateľov obchodov, zariadení služieb, zástupcov spoločností, firiem 
pôsobiacich v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš, občanov žijúcich v tejto časti 

mesta, ale aj ostatných záujemcov na spoločné stretnutie s vedením mesta Liptovský 
Mikuláš, ktoré sa uskutoční

dňa 23. februára 2016 o 15.00 hod.
v zasadacej miestnosti č. 54 na prízemí Mestského úradu Liptovský Mikuláš.

Predmetom rokovania bude spoločné hľadanie možností oživenia historického centra 
mesta Liptovský Mikuláš, prerokovanie návrhov, podnetov, pripomienok a pod., týkajú-

cich sa uvedenejtémy. 
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