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Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Vážení spoluobčania!

V noci zo 6. na 7. februára 2013 takmer 
presne ako znela výstraha Slovenského 
hydrometeorologického ústavu, Liptov-
ský Mikuláš pokryla približne pol metro-
vá vrstva mokrého snehu. Zamestnanci 
Verejnoprospešných služieb zaradení do 
výkonu zimnej služby v súlade s Operač-
ným plánom zimnej údržby miestnych 
komunikácií v tú noc pracovali v plnom 
nasadení už od pol tretej a do tretej dvor 
na Družstevnej ulici opustilo všetkých štr-
násť mechanizmov spolu s obsluhami. 

Tieto „sily a prostriedky“ mali za úlohu 
zvládnuť odstránenie snehu z deväť-
desiatich kilometrov miestnych ciest 
a z takmer sto kilometrov chodníkov, 

očistenie dvadsiatich autobusových za-
stávok, siedmich mostov, troch lavíc, 
troch schodísk,  všetkých prechodov pre 
chodcov, siedmich parkovísk a odstráne-
nie popadaných konárov.

Ráno cestársku techniku (posýpače, 
pluhy a traktory) posilnili dva naklada-
če a snehová fréza. Od siedmej hodiny 
sa do čistiacich  prác zapojili aj tridsiati 
aktivisti z verejnoprospešných prác. Stav 
a priebeh prác s námestníkom Verejno-
prospešných služieb Rastislavom Miku-
lášom osobne monitoroval aj primátor 
Alexander Slafkovský, ktorý na rokovaní 
operačného štábu zimnej služby už o je-
denástej hodine mohol konštatovať, že 
všetky hlavné cesty v meste sú zjazdné, 
situáciu sme zvládli vlastnými silami 

a nemuseli sme v meste vyhlásiť ani prvý 
kalamitný stupeň.

Postupné dočisťovanie miestnych ko-
munikácií, uvoľňovanie odtoku vody 
z topiaceho sa snehu do kanalizačných 
vpustov a odvoz snehu z kritických bodov 
ako sú ulice Janoškova, Borbisova, Parti-
zánov, Pišútova, Rumanova a podobne 
pokračovalo však až do rána 8. februára.

Mesto Liptovský Mikuláš týmto vyjad-
ruje vďaku všetkým občanom za pocho-
penie a trpezlivosť počas zvládania nad-
mernej snehovej nádielky a osobitne si 
cení príkladný postoj tých občanov, ktorí 
sa osobne zapojili do boja s haldami sne-
hu v okolí svojich obydlí. 

Ing. Milan Kružliak,
zástupca primátora

Návaly snehu v meste sme zvládli aj bez vyhlásenia kalamity 
Približne pol metra mokrého 

snehu napadlo od večera do rána 
v Liptovskom Mikuláši v noci zo 6. 
na 7. februára. „Vlastnými silami 
sme zvládli situáciu a nemuseli 
sme v meste vyhlásiť ani prvý ka-
lamitný stupeň,“ skonštatoval pri-
mátor Alexander Slafkovský.

Na rokovaní Operačného štábu 
zimnej služby okolo jedenástej 
predpoludním vo štvrtok 7. feb-
ruára  zhodnotili situáciu. „Všetky 
hlavné cesty v meste sú zjazdné. 
Do odhrabávania snehu sme 
v dvojzmennej prevádzke nasadili 
všetkých štrnásť mechanizmov. 
Okrem mestských komunikácií 
sme pomohli sprejazdniť aj väč-
šinu autobusových zastávok pri 
štátnych cestách, ktoré nestíhala 
Slovenská správa ciest. Teraz bu-
deme pokračovať v mestských 
častiach a vo vnútri sídlisk,“ kon-
štatoval Rastislav Mikuláš z Verej-
noprospešných služieb mesta.  

„Dopravnú situáciu sme zvládli 
až na jeden problém v Liptovskej 
Ondrašovej. Pri odťahovní kamió-
nu s autami, ktorý zablokoval ces-
tu, nám pomáhali hasiči s ťažkou 
technikou,“ doplnil Vladimír Bella, 

náčelník mestskej polície.
Do úpravy chodníkov a parkovísk 

v centre mesta sa zapojilo aj pri-
bližne šesťdesiat ľudí v rámci ak-
tivačných prác. Na sídliskách boli 
ráno kopy snehu, ľudia sa pustili aj 
sami do vyhrabávania áut z parko-
vísk. „Chcem poďakovať občanom, 
ktorí sa aktívne zapojili do odpra-
távania snehu z parkovísk a chod-
níkov. Príkladne sa zachovali aj 
majitelia nehnuteľností a prevá-
dzok v centre mesta. Ukázalo sa, že 
Liptáci sa zimy neboja a sú na ňu 
pripravení,“ dodal primátor.

Vo viacerých mestách a okre-
soch na severe a východe Sloven-
ska vyhlásili počas spomínaných 
zasnežených dní mimoriadnu 
situáciu. Mestá apelovali na obča-
nov, aby ak je to možné, nešli mo-
torovými vozidlami a neblokovali 
cesty a parkoviská. Podľa Sloven-
skej správy ciest bol vo štvrtok 7. 
februára v okrese Liptovský Miku-
láš vyhlásený od pol deviatej ráno 
prvý kalamitný stupeň pre všetky 
cesty. V samotnej metropole re-
giónu však situáciu spoločnými 
silami občania a radnica zvládli.  
 -mp- Foto: Miroslav Parobek
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Čierne odbery 
elektriny 

v Hlbokom 
dostali červenú

vlani menej priestupkov

Mestskí riešili skoro 4 700 uda-
lostí, z čoho bolo takmer 3 400 
priestupkov a 38 trestných činov. 
Oproti minulým rokom zazname-
nali ich štatistiky  pokles.

Väčšina z diskutujúcich poslan-
cov vyslovila Mestskej polícii po-
chvalu. Avšak zaznelo aj veľa po-
žiadaviek, napríklad na rozšírenie 
kamerového systému. Pomocou 
súčasných 14-tich kamier sa 
podarilo v roku 2012 odhaliť až 
541 priestupkov. Poslanci sa do-
žadovali aj zriadenia pracoviska 
mestskej polície priamo na Pod-
brezinách. Predošlá existencia ta-
kéhoto pracoviska však ukázala 
jeho nepotrebnosť. Doba sa však 
odvtedy zmenila, je preto prav-
depodobné, že sa k tejto myš-
lienke vedenie polície opäť vráti.

Mestská polícia sa aj minulý rok 
venovala prevencii. Cez rôzne 
projekty, podujatia a besedy pre-
šlo takmer 5-tisíc žiakov škôl.

nepodporili výstavbu 
zabezpečených trafostaníc

Poslanci sa oboznámili aj s via-
cerými kontrolami hlavnej kon-
trolórky. Potom prišiel na rad 
bod, v ktorom išlo o zdanlivo 
bezvýznamný predaj 30 metrov 
štvorcových pozemkov v osade 
Hlboké. So záujmom o ich od-
kúpenie sa na mesto obrátila 
Stredoslovenská energetika kvôli 

rekonštrukcii elektrických vedení 
a najmä výstavbe dvoch kioskov 
na bezpečné umiestnenie roz-
vodov a elektromerov, aby došlo 
v tejto osade k minimalizácii ne-
legálnych odberov elektriny. 
Poslanci za SMER-SD, SNS, a ĽS-
-HZDS návrh nepodporili a keď-
že na schválenie bola potrebná 
trojpätinová väčšina, predaj  po-
zemkov neprešiel. Členovia opo-
zičného poslaneckého klubu tak 
v podstate znemožnili zamedze-
niu čiernych odberov v Hlbokom.

nové povinnosti 
stravovacích zariadení

Poslanci schvaľovali aj niekoľko 
zmien vo všeobecne záväznom 
nariadení mesta o odpadoch, 
vzhľadom na to, že od 1. januá-
ra platí novela zákona o nakla-
daní s ním. Novinkou je najmä 
povinnosť obcí zaviesť triedený 
zber biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu. Najviac 
sa táto zmena dotkla alebo veľ-
mi rýchlo dotkne podnikateľov 
v stravovaní, pretože nakladanie 
s biologicky rozložiteľným ku-
chynským a reštauračným odpa-
dom si budú hradiť sami. Zmena 
bude mať vplyv aj na rozpočet 
mesta, keďže toto je zriaďovate-
ľom školských kuchýň a jedální, 
ktoré si musia obstarať špeciálne 
nádoby, zber, odvoz a zneškod-
nenie biologicky rozložiteľného 
odpadu.

Domácnosti sú zatiaľ od zberu 
a zabezpečenia zneškodnenia 
biologicky rozložiteľného ku-
chynského odpadu oslobodené 
a to s ohľadom na ekonomicky 
neúnosnú výšku potrebných 
nákladov. Novelizované VZN 
mesta o odpadoch vám od-
porúčame naštudovať si, lebo 
spomenuté zmeny nie sú jediné 
podstatné.

Galéria p. M. bohúňa
s novou riaditeľkou

Mestské zastupiteľstvo na 
svojom prvom rokovaní predis-
kutovalo aj správu o činnosti 
a hospodárení Centra Kolomana 
Sokola, predložila ju nová riadi-
teľka Galérie P. M. Bohúňa, ktorej 
je centrum súčasťou, Viera Cho-
delková. Poslanci schválili aj do-
datok k zmluve o zabezpečení 
verejnej osobnej dopravy, pred-
metom dodatku je zosúladenie 
zmluvy s platnou legislatívou. 
Týka sa špecifikovania ekono-
micky oprávnených nákladov 
a výnosov pri poskytovaní do-
pravných služieb vo verejnom 
záujme v mestskej autobusovej 
doprave. Dodatok hovorí aj o 
úprave niektorých bodov zmlu-
vy na základe vzájomných roko-
vaní.

Mestský poslanci sa na najbliž-
šom riadnom zasadnutí majú 
stretnúť 7. marca.

 -ker-

Po tom, ako na zasadaní 
zastupiteľstva 31. januára 
mestskí poslanci za Smer-SD, 
SNS a ĽS-HZDS  nepodporili 
predaj pozemkov pre Stre-
doslovenskú energetiku, na 
ktorých plánuje spoločnosť 
vybudovať dve zabezpečené 
trafostanice, schválil mestský 
parlament zmluvu o budúcej 
zmluve na ich predaj vo štvr-
tok 14. februára. 

„Okrem toho, že za pozem-
ky od elektrární získame do 
mestského rozpočtu peniaze, 
má transakcia aj spoločenský 
rozmer. Elektrárne evidujú na 
území Hlbokého nelegálne 
odbery, nové trafostanice tie-
to aktivity nepoctivým obyva-
teľom skomplikujú,“ povedal 
primátor Alexander Slafkov-
ský. Z rozhodnutia väčšiny 
poslancov tak čierne odbery 
v Hlbokom dostali červenú.   
 -red-

Januárové zastupiteľstvo: mestská polícia, kontroly a odpad

Pripomenuli si výročie oslobodenia Okoličného
Ukončenie bojov o Okoličné na 

konci druhej svetovej vojny na za-
čiatku roka 1945 si v piatok 1. feb-
ruára pripomenuli slávnostným 
zhromaždením predstavitelia rad-
nice, prednosta obvodného úra-
du Ján Galvánek, poslanci mest-
ského zastupiteľstva, členovia 
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov a širšia verejnosť.

Prítomným pri pamätníku sa 
prihovoril zástupca primátora 
mesta Jozef Repaský. Pripomenul 
význam udalostí pred 68 rokmi. 
Následne slovo odovzdal priame-

mu účastníkovi oslobodzovacích 
bojov a zástupcovi SZPB Pavlovi 
Chrapčiakovi (na fotografii). Spe-
vokol klubu seniorov Brezinka 
spestril slávnostné podujatie za-
spievaním niekoľkých starostlivo 
vybraných piesní.

Deň pred slávnostným zhro-
maždením sa pri príležitosti oslo-
bodenia Okoličného uskutoč-
nilo podujatie, ktoré malo túto 
významnú udalosť pripomenúť 
najmladšej generácii občanov 
mesta. V priestoroch Základnej 
školy Okoličianska sa uskutočnil 

florbalový turnaj žiakov, nechý-
bala ani tradičná beseda na tému 

bojov o Liptovský Mikuláš počas 
druhej svetovej vojny.  -leh-

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa stretli v posledný januárový deň na pr-
vom tohtoročnom zasadnutí. Zaoberali sa okrem iného napríklad novými pravidlami nakladania s od-
padom, či riešením nelegálnych odberov elektriny v osade Hlboké. V úvode zasadnutia poslanci zobrali 
na vedomie správu o činnosti Mestskej polície za rok 2012. 
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Kvapka krvi
Vážení priatelia, ako viacnásobný darca krvi Vám chcem pripo-

menúť, že tohtoročná Valentínska kvapka krvi začala 14. februára 
a potrvá do 21. marca 2013. Som presvedčený, že ak sa rozhod-
nete v rámci tejto akcie darovať krv, po úspešnom odbere pocí-
tite radosť z toho, že ste zdraví a hlavne, že svojim činom pomá-
hate tomu, kto Vašu pomoc potrebuje. Pôstny čas je príležitosťou 
pripraviť sa na zmysluplné slávenie Veľkej noci. Tiež Vám prajem 
radosť z prebúdzajúcej sa prírody. Ing. Milan Kružliak, 

 zástupca primátora

Mesto získalo pozemky za dva milióny eur

O novej tréningovej hale sa bude rokovať  začiatkom marca

V uplynulých dvoch rokoch 
nadobudlo mesto do svojho vý-
lučného vlastníctva pozemky  
v celkovej výmere 334 579 m2. 
Ide o pozemky pod bytovými 
domami a verejnými priestran-
stvami v katastrálnom území 
Liptovský Mikuláš. 

Mesto sa stalo ich vlastníkom 
vložením právnych listín do ka-
tastra nehnuteľností. Išlo o právne 
listiny, na základe ktorých bývalý 
česko-slovenský štát realizoval 
v minulosti vyvlastnenia a výkupy  
nehnuteľností pre komplexnú by-
tovú výstavbu na území mesta. 

Predmetné nehnuteľnosti tak 
nadobudol štát, ktorý nezabez-

pečil vyznačenie zmien vlastníc-
kych vzťahov na základe kúpnych 
zmlúv a vyvlastňovacích rozhod-
nutí. Tým nastala situácia, že listi-
ny dokazujúce zmenu vlastníctva 
nikdy neboli predmetom zápisu 
do katastra nehnuteľností. 

V rámci ROEP (register obnove-
nej evidencie pozemkov) mesto 
získalo v uvedenom období 
ďalšie pozemky o výmere cca 
167 074 m2, pričom išlo o pozem-
ky, ktoré boli pôvodne zapísané 
v pozemkovej knihe v prospech 
bývalého mestského národné-
ho výboru Liptovský Mikuláš.  
Nadobudnutím týchto po-
zemkov o celkovej výmere  

501 653 m2 sa zvýšila hodnota 
majetku mesta o viac ako 2 milió-
ny eur.  

Z uvedenej výmery sa v rámci 
majetkovoprávneho usporiada-
nia vlastníckych vzťahov k po-
zemkom na sídlisku Nábrežie  
Dr. A. Stodolu usporiadalo 
139 339 m2. 

V rámci duplicitného vlastníc-
tva bolo formou dohody medzi 
mestom a vlastníkmi pozemkov 
usporiadaných  10 922 m2.  

V nasledujúcich mesiacoch sa 
pripravuje majetkovoprávne vy-
sporiadanie nehnuteľností v ďal-
ších katastrálnych územiach, a to 
Okoličné a Palúdzka.                            -pá-

Plánovaný bod rokovania 
mestského zastupiteľstva vo 
štvrtok 14. februára – schválenie 
zmluvných vzťahov týkajúcich 
sa vybudovania novej hokejo-
vej tréningovej haly – primátor 
z programu zasadnutia zastupi-
teľstva v jeho úvode stiahol. 

Stalo sa tak po tom, ako ešte 
pred začiatkom zasadnutia pred-
niesli členovia klubu nezávislých 
poslancov Ján Droppa, Martin 
Krajčí a Jozef Bobák niektoré 
nové pripomienky. Práve ich tri 

hlasy môžu dať hale zelenú, keď-
že opoziční poslanci zámer hoke-
jového reprezentanta Jána Laca 
nepodporujú vôbec.

„Vzhľadom na zložitosť obsahu 
predkladaných zmlúv radšej pri-
pomienky prediskutujeme v po-
koji, ak by sme ich zapracovali iba 
ako pozmeňovacie návrhy počas 
zasadnutia, mohlo by sa stať, že 
sa dopustíme nejakej nechcenej 
chyby. Je preto správne nechať si 
na posúdenie všetkých súvislostí 
vyplývajúcich z nových postre-

hov nezávislých poslancov viac 
priestoru a času,“ komentoval po 
zastupiteľstve stiahnutie materiá-
lu primátor. 

nová tréningová hala 
je ohrozená, ale stále reálna

Podľa jeho slov je vznik tréningo-
vej haly stále reálny, upravený ma-
teriál predloží po jeho spracovaní 
na najbližšom možnom zastupi-
teľstve. Zástupca investora – spo-
ločnosti JL aréna, s ktorou majú 

byť zmluvné strany uzatvorené 
postup primátora akceptoval. 

„Vzhľadom na začiatok budúcej 
hokejovej sezóny sa čas na reali-
záciu zámerov v tomto roku kráti,“ 
podotkol A. Slafkovský.

Zástupca investora nevylúčil, že 
plánovanú časovú postupnosť 
krokov súvisiacich s investíciou 
budú musieť po schválení a pod-
písaní zmlúv nastaviť podľa toho, 
kedy budú môcť začať s investí-
ciou rekonštrukcie chladiarenskej 
technológie mestského zimné-
ho štadióna a s výstavbou novej 
haly, ktorá bude technológiu vy-
užívať tiež. 

O tom, či tréningová hala pre 
hokejistov v meste začne vyras-
tať, by mali poslanci rokovať opäť 
7. marca. Celý projekt by zname-
nal okrem vzniku nového objektu 
aj rekonštrukciu a zefektívnenie 
prevádzky chladiarenského za-
riadenia mestského zimného šta-
dióna za peniaze investora.  

Ten okrem toho počas pätnás-
tich rokov hodlá dávať mestu aj 
bezplatný ľad na trénovanie kra-
sokorčuliarov i hokejistov v novej 
hale v počte niekoľko sto hodín 
ročne. Nová chladiareň a bezplat-
ný ľad by mali počas trvania zmlu-
vy mestu ušetriť oproti súčasnosti 
až 750-tisíc eur.   -red-

Štátne a krajské cesty v meste sú deravé, mestské treba opravovať tiež
Situáciou na cestách vedúcich 

Liptovským Mikulášom plných 
dier a výtlkov sa vedenie mes-
ta intenzívne zaoberá. Väčšina 
komunikácií, na stav ktorých 
občania poukazujú, je vo vlast-
níctve štátu a kraja. 

„Vzhľadom na situáciu komuni-
kujeme so Slovenskou správou 
ciest, organizáciou, ktorá je zod-
povedná za hlavný ťah mestom 
– štvorprúdovku a cesty do oko-
litých obcí. Cesta I/18 je na mno-
hých úsekoch vo veľmi zlom sta-
ve,“ hovorí Ľubomír Hán, vedúci 
oddelenia životného prostredia, 
dopravy a verejných priestran-
stiev Mestského úradu v Liptov-
skom Mikuláši. Na jeho upozor-
nenia prišla od Slovenskej správy 
ciest (SSC) 15. februára odpoveď. 

pod zlý stav sa podpisujú 
teplotné výkyvy

V liste, ktorý radnica zverejnila 
na svojom webe, SSC uvádza: „V 
zimnom období vplyvom opa-

kovaných veľkých teplotných 
výkyvoch dochádza k rýchlemu 
narušeniu celistvosti povrchu 
vozovky. Z dôvodu zmiernenia 
následkov pri prejazde vzniknu-
tého výtlku pri nepriaznivých 
klimatických podmienkach boli 
a sú opravy vzniknutých výtlkov 
realizované iba provizórne. Tieto 
dočasné opravy sa realizujú bez-
odkladne podľa počasia a podľa 
materiálových a personálnych 
možností našej dodávateľskej or-
ganizácie.“ 

Podľa SSC do doby súvislých 
opráv bude upozorňovať na zlý 
stavebno-technický stav vozov-
ky dočasné dopravné značenie, 
ktoré by mali vodiči v záujme 
vlastnej bezpečnosti plne reš-
pektovať a prispôsobiť svoju 
jazdu vozidlom aktuálnemu sta-
vu povrchu vozovky.

Motoristi by však ocenili vozov-
ky lepšom stave, akého sú aktuál-
ne svedkom. „Turistická metropo-
la, akou naše mesto je, potrebuje 
kvalitnejšie cesty, viem, že kom-

petentní sú si toho vedomí,“ 
hovorí primátor Alexander Slaf-
kovský. „Som rád, že Správa ciest 
Žilinského samosprávneho kraja 
chce zrekonštruovať z eurofon-

dov cestu L. Ondrašovou smerom 
na Bobrovec a akvapark. Určite to 
bude želaná zmena k lepšiemu,“ 
tvrdí. Prioritu však majú opravy 
po zime. (viac na str. 4 a 5)
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Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
so sídlom v Liptovskom Mikuláši

oznamuje verejnosti, 

že v akademickom roku 2013/2014 otvára pre absolventov 
bakalárskeho štúdia (1. stupňa vysokoškolského vzdelania)

civilné inžinierske/magisterské štúdium 
v akreditovaných externých študijných programoch:

• Počítačové systémy, siete a služby • Bezpečnosť a obrana štátu 
• Manažment obranných zdrojov • Výzbroj a technika ozbrojených síl

Termín podania prihlášky do: 5. apríla 2013 
Bližšie informácie:  

www.aos.sk/prijímacie konanie, e-mail: vzdelavanie@aos.sk   
tel.: 0960/423 458, 0960/423 457, 0960/423 350

(pokračovanie zo str. 1)
Vlastník a správca štátnych ciest zároveň tvrdí, že 

v súčasnosti nie sú zaradené v pláne žiadne súvislé 
opravy v oblasti Liptovského Mikuláša. „Vlani v jeseni 
mali cestári naplánovanú rekonštrukciu osemnástky 
od mosta v Palúdzke po križovatku pri nemocnici, 
práve preto tam vodárne vymieňali v auguste po-
trubie,“ konštatuje primátor. Nakoniec však koncom 
októbra ministerstvo dopravy rekonštrukciu zrušilo. 

súvislé opravy štátnych ciest nechystajú, 
krajských áno

Podľa SSC „v prípade zabezpečenia finančného kry-
tia bude stavba zrealizovaná v roku 2013“. Oprava sa 
týka aj úseku, na ktorom je dnes rekordné množstvo 
jám v celej šírke vozovky. 

„Takýto stav je podľa našich zistení aj na viacerých 
úsekoch na hlavnom ťahu do Liptovského Hrádku či 
na ceste do akvaparku,“ hovorí Ľ. Hán. 

Cesty v správe Žilinského samosprávneho kraja 
(ŽSK) na území Liptovského Mikuláša sú takisto vo 
veľmi zlom stave. „Za všetky spomeňme Žiarsku uli-
cu na Podbrezinách či cestu do Bobrovca vedúcu 
Ondrašovou,“ menuje najhoršie udržiavané vozovky 
viceprimátor Jozef Repaský. „Žilinský samosprávny 
kraj v súčasnosti pripravuje rekonštrukciu cesty od 
okružnej križovatky Jánošík po križovatku Matuško-
va, Revolučná a rekonštrukciu cesty vedúcu do obce 
Bobrovec,“ dopĺňa.

ŽSK zastrešuje Správu ciest ŽSK, ktorá nakladá s pe-
niazmi motoristov získaných z cestnej dane. Platia ju 
tí, ktorí využívajú svoje autá na podnikanie. Daň je 
za rok 2012 pri osobných vozidlách s kubatúrou od 
1 200 do 1 500 cm3 najvyššia na Slovensku, predsta-
vuje sumu až 135 eur. V Banskobystrickom kraji za 
rovnaké vozidlá platili iba 108 eur. Žilinský kraj je 
najdrahší aj pri osobných vozidlách s objemom val-
cov do 2 000 cm3. Rozdiel medzi žilinskou sadzbou 
a najnižšou slovenskou predstavuje až 32 eur.

Mestské cesty treba opravovať tiež

Teplotné výkyvy počas zimných mesiacov, mráz, 
sneh a voda sa na stave vozoviek podpisujú bez 
ohľadu na to, v koho vlastníctve či správe sú. Verej-
noprospešné služby (VPS) opravujú objavujúce sa 
výtlky aj počas zimy, trvácnosť opráv je v priemere 
tri mesiace. 

Štátne a krajské cesty v meste sú deravé, mestské treba opravovať tiež

„Tohto roku máme oproti vlaňajšku v rozpočte na 
údržbu viac peňazí, na jar sa preto priebežne pustí-
me do trvácnejších opráv, ich životnosť by mala byť 
až päť rokov,“ hovorí riaditeľ VPS Jozef Klepáč. Tvrdí, 
že peňazí na tieto práce by si vedel predstaviť určite 
viac, za tie, ktoré má jeho organizácia k dispozícii sa 
však snažia urobiť maximum. „Ulice Hodžova a Nová 
však potrebujú súrne veľkoplošné opravy,“ dopĺňa.

„Sme si vedomí toho, že občania sú nespokojní. 
Treba však chápať možnosti mestského, krajského 
aj štátneho rozpočtu,“ povedal A. Slafkovský. 

 Peter Lehotský

Kontakty:
Slovenská správa ciest 
Investičná výstavba a správa ciest 
ul. M. Rázusa 104/A, 01 001 Žilina

 Úsek správy a prevádzky ciest: 
 Ing. Marián Pikuliak 
 tel.: 041/507 46 53 
 e-mail: marian.pikuliak@ssc.sk

 Oddelenie správy ciest: 
 Ing. Jitka Lapošová 
 tel.: 041/507 46 48 
 e-mail: jitka.laposova@ssc.sk

Správa ciest ŽSK, Závod Liptov 
Pod Stráňami 4 
031 01 Liptovský Mikuláš

 Ing. Július Bačkor - riaditeľ 
 tel.: 044/552 19 70-72, 044/552 00 42
 e-mail: riaditel.suclm@vuczilina.sk
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Mikulášske ucho
Milí čitatelia, v tejto rubrike 

prinášame výber z internetovej 
stránky mesta zo sekcií Mikuláš-
ske ucho a Otázky a odpovede. 
Nájdete v nich vaše postrehy, 
podnety a problémy, ktorými sa 
vedenie mesta zaoberá.

 V mesačníku Mikuláš č. 
02/2013 bol uverejnený zoznam 
organizácii, ktorým sa môže od-
viesť 2% dane z príjmu. Nie je tam 
uvedený útulok v Lipt. Mikuláši. 
Každý rok mi chodí požiadavka z 
útulku zvierat v Bratislave o pou-
kázanie príspevku. Lepšie je ale po-
ukázať peniaze na útulok v našom 
meste. Možno príspevok z dane 
poukázať aj naň a ak áno, aké má 
číslo účtu? 

 Dobrý deň, zoznam sme zo-
stavovali z vlastnej iniciatívy tak, 
že boli oslovené fungujúce sub-
jekty z databázy útvaru mládeže, 
športu a kultúry. Dr. Guráňová 
rozoslala mail, tí, ktorí potvrdili, 
že sú registrovanými prijímateľmi, 
poslali svoje identifikačné údaje. 
Rovnakým spôsobom boli oslove-

né subjekty aj cez odd. školstva (Dr. 
Jurkovič). 

Takto vytvorenú databázu sme 
doplnili podľa našich vedomostí 
o ďalšie subjekty, ktoré sa v získa-
ných zoznamoch nenachádzali ale 
vieme o nich, že vykonávajú aktivi-
tu, overili sme si, či sú oprávnenými 
resp. registrovanými prijímateľmi, 
snažili sme sa z portálu Rozhodni.
sk uviesť všetkých registrovaných 
pôsobiacich na území mesta.  
Mohlo sa stať, že pri takto prácne 
zostavovanom zozname sa v ňom 
niekto neocitol, ako napríklad OZ 
Očami psa, čo nám je úprimne 
ľúto, nebol to však úmysel ani zá-
mer, mrzí nás to o to viac, že toto 
občianske združenie a jeho aktivity 
mesto výrazne podporuje. Vzhľa-
dom na to, že mesačník takýto zo-
znam zverejňoval a pripravoval po 
prvýkrát, bola pravdepodobnosť, 
že bude niekto opomenutý. 

Údaje pre nasmerovanie Vašich 
dvoch percent z dane z príjmu pre 
OZ Očami psa sú:
Názov subjektu: OZ OČAMI PSA – 
Útulok Liptovský Mikuláš 
Právna forma: Občianske združe-
nie 

IČO/SID: 42218004 
Sídlo: 03104 Liptovský Mikuláš 4, 
Prvá 217/9 
Číslo účtu: 0334993583/0900
Kontakt: www.ocamipsa.sk. 
  
 Ing. Peter Lehotský,

komunikačný manažér mesta

 Dobrý deň, chcem sa opýtať 
dokedy bude chirurgická ambu-
lancia fungovať týmto spôsobom? 
Prečo zákroky a úrazy neošetruje 
nemocnica? Popri miestnych pa-
cientoch ambulancia prijíma ešte 
aj turistov, pokiaľ by bol minimál-
ne ešte jeden chirurg v meste, situ-
ácia by bola oveľa lepšia. Súvisiac 
s touto problematikou chcem vy-
jadriť obrovský obdiv a poďako-
vanie doktorovi Kršákovi za jeho 
nadľudský výkon a priateľský prí-
stup ku každému pacientovi aj pri 
takom obrovskom počte pacien-
tov aký denno-denne má. 

Ambulantnú činnosť chirur-
gickej ambulancie vedenú mojim 
kolegom MUDr. Jozefom Kršákom 
obdivujem dlhodobo. O tom, že 
v našom meste je len jedna chi-

rurgická ambulancia  rozhoduje 
spolu so zdravotnými poisťovňa-
mi ministerstvo zdravotníctva, 
ktoré nevydalo licenciu na ďalšiu 
ambulanciu.
 MUDr. Alexander Slafkovský,

primátor mesta

 Bolo by možné zo strany Mest-
skej polície zabezpečiť zvýšený 
dohľad nad autami parkujucimi 
v okolí nemocnice v Palúdzkej? 
Po spoplatnení parkovania autá 
parkujú prednostne mimo parko-
viska, napr. aj priamo v križovatke 
pri nemocnici. Ďakujem.

 Ďakujeme za podnet. Prís-
lušníci mestskej polície boli už 
na problémovú situáciu v okolí 
nemocnice upozornení riadiacimi 
pracovníkmi MsP a v rámci bež-
nej hliadkovacej činnosti budú 
kontrolovať situáciu v uvedenej 
lokalite a v prípade zistených ne-
dostatkov riešiť nezodpovedných 
vodičov motorových vozidiel, kto-
rí budú nevhodne parkovať.

 Mgr. Vladimír Bella,
náčelník Mestskej polície   

Kniha Liptova 2012
aké knihy môžu byť nominované 
do súťaže? 

• knihy, ktoré boli vydané v roku 
2012 a sú späté s regiónom Liptov 
tematicky alebo osobou autora  

• knihy musia byť tlačené, graficky 
a knihársky spracované do formy 
pevne viazanej alebo brožovanej 
publikácie, a musia tvoriť myšlien-
kový a výtvarný celok

• knihy musia mať pridelené ISBN 

kto môže nominovať knihu?
• čitateľská verejnosť
• autori
• zostavovatelia, redaktori
• vydavatelia, kníhkupci, distribútori 

kníh
 

ako nominovať?
• nominačný list je možné si stiahnuť 

z internetovej stránky knižnice ale-
bo vyzdvihnúť priamo v knižnici

•  nominačný list spolu s knihou je 
potrebné doručiť do knižnice

• k nominácii môžu byť priložené re-
cenzie, kritiky, názory a odporúča-
nia významných osobností a pod. 

Dôležité termíny súťaže
• od 21. januára do 28. februára 2013 

odovzdanie nominácií 
• od 1. marca do 16. apríla 2013 pre-

bieha hlasovanie 

• 23. apríla 2013 vyhlásenie výsled-
kov súťaže 

súťažné kategórie
1. kategória: beletria pre dospelých 

a pre deti
2. kategória: odborná literatúra pre 

dospelých a pre deti
 

kde nájdete nominované knihy?
nominované knihy budú v čase od 1. 
marca do 16. apríla 2013 vystavené 
v  knižnici a postupne predstavované 
v médiách, na internetovej stránke 
knižnice a Žilinského samosprávneho 
kraja

kto rozhodne o výsledkoch 
súťaže? ako hlasovať?
• o víťaznej knihe rozhodne hlasova-

ním čitateľská verejnosť 
• hlasovacie lístky budú uverejnené 

na web stránke knižnice alebo ich 
nájdete priamo v knižnici

• na jednom hlasovacom lístku mô-
žete udeliť jeden hlas knihe v prvej 
kategórii (beletria pre dospelých 
a pre deti) a jeden hlas knihe 
v druhej kategórii (odborná litera-
túra pre dospelých a pre deti) 

• hlasovací lístok, kde bude udelené 
viac hlasov, než je stanovené, je 
neplatný

• počas trvania súťaže môže hlasujú-

ci hlasovať len jedenkrát
• hlasovací lístok doručte do knižni-

ce osobne, poštou, mailom alebo 
faxom

Kniha, ktorá získa najviac čitateľ-
ských hlasov, získa ocenenie Kniha 
Liptova 2012!

knihy sa po skončení súťaže 
stanú vlastníctvom knižnice, 
aby boli natrvalo prístupné jej 
čitateľom.

Autorovi víťaznej knihy knižnica bez-
platne ponúkne spoluprácu a priestor 
pre prezentáciu jeho publikácie verej-
nosti a v prípade účasti knižnice na 
knižnom veľtrhu Bibliotéka aj priestor 
na tomto medzinárodnom podujatí.

Z kníh, ktoré sa umiestnia na prvých 
troch miestach súťaže o najkrajšiu 
knihu v regiónoch Žilinského sa-
mosprávneho kraja (Horné Považie, 
Turiec, Kysuce, Orava, Liptov), bude 
zostavená putovná výstava, ktorá 
bude postupne prezentovaná v regi-
onálnych knižniciach Žilinského sa-
mosprávneho kraja.

kontakt: 
Liptovská knižnica 
G. F. Belopotockého v L. Mikuláši, 
Štúrova 56, 031 80  Liptovský Miku-
láš, tel. č.:   044/5526216 
fax: 044/5523084 
e-mail: kniznicagfb@kniznicagfb.sk
riaditel@kniznicagfb.sk
www.kniznicagfb.sk

Žilinský samosprávny kraj, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši v spolupráci 
s mediálnymi partnermi vyhlasujú 6. ročník čitateľskej súťaže
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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 - stavba: 
„Školský objekt“ súp. č. 1225 postavený na po-

zemku parc. č. KN-C 1726/6 a pozemok parc. č. 
KN-C 1726/6 zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 470 m² nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Lipt. Mikuláš (ul. kpt. Nálepku). Minimálna poža-
dovaná cena za nehnuteľnosti je spolu 63.600 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 sú-

ťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a interneto-
vej stránke mesta.

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“
Projekt: Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja

22. 3. 2013
OC JASNA 

Shopping City LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Trvanie podujatia 
od 10:30 do 16:00

VSTUP JE ZADARMO!

14.00
-15.00
hod.

12.00
-13.00
hod.

Vystúpenia  
folklórnych 
súborov

Vystúpenia 
detských
folklórnych 
súborov

Prezentácia 
tradičných 
remesiel

Prezentácia 
a ochutnávky 
tradičných jedál

Organizátor projektu: M KREO, s.r.o. | www.mkreo.sk | nájdete nás na Facebooku.
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Mestskí učitelia si mierne prilepšia

Folkloristi
v Poľsku

Primátor Alexander Slafkovský 
sa v stredu 13. februára stretol 
s riaditeľmi základných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Hlavným bodom programu bola 
informácia o novom financovaní  
školstva v zmysle aktuálneho na-
riadenia vlády, kde sa uvádza, že 
každá základná škola dostane sto 
percent mzdového normatívu. 

Táto skutočnosť zabráni rozdeľo-
vaniu normatívu na mzdy zriaďo-
vateľovi a tým pre školy nastanú 
rozdielne podmienky vo financo-
vaní. Dobrou správou je, že pre rok 
2013 zahŕňajú financie aj navýše-
nie miezd pedagogických zamest-
nancov o päť percent. 

Porada primátora s riaditeľmi 
priniesla aj prehľad o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch v prvom 
polroku aktuálneho školského 
roka a informáciu o vyhodnotení 
počtu zapísaných žiakov do prvé-

Vyšehradský zimný festival je 
podujatie, ktorého ôsmy ročník 
sa uskutočnil v prvej polovici ja-
nuára v poľskom meste Zywiec. 
Financovaný bol z Medzinárod-
ného vyšehradského fondu. 
Počas dvoch dní od 11. do 13. 
januára predstavil vianočné 
koledy a piesne z Poľska, Čiech, 
Maďarska a Slovenska.

Okrem folkloristov z L. Miku-
láša mali diváci možnosť oceniť 
vystúpenia súborov z jeho part-
nerských miest Opava a Zywiec 
a z maďarského mesta Gödöllö. 
Umelci súťažili v kategóriách 
jednotlivcov, sólistov a skupín, 
zároveň boli rozdelení aj do 
troch vekových skupín – deti, 
mládež do 16 rokov a dospelí.

Mikulášsky súbor Vŕbové prú-
tie, ktorého členom je aj posla-
nec zastupiteľstva Martin Krajčí, 
získal na Vyšehradskom zimnom 
festivale druhé miesto vo svojej 
kategórii a roztlieskal zaplnenú 
sálu miestneho centra kultúry. 
Členmi oficiálnej mikulášskej 
delegácie, ktorí v Poľsku naše 
mesto reprezentovali, boli po-
slanci Dušan Vinčur a Jozef 
Gonda.  -red-

skúška sirén
V piatok 8. 3. 2013 o 12.00 h 
bude v Liptovskom Mikuláši 

kontrola skúšky vyrozumenia 
obyvateľstva 

dvojminútovým  stálym 
tónom sirén.

ho ročníka v nastávajúcom škol-
skom roku.

Na záver pracovnej porady ocenil 
A. Slafkovský za dlhoročné pôso-
benie v školstve končiaceho riadi-
teľa Základnej školy s materskou 
školou na Demänovskej ulici. Mi-

chala Husára (na snímke) na zákla-
de nedávneho výberového kona-
nia nahradí vo funkcii úspešnejší 
kandidát. Je ním Juraj Chrapčiak, 
doterajší vedúci oddelenia vzde-
lávania, mládeže, športu a kultúry 
mestského úradu.       -škol-

Belopotockého Mikuláš Otvorili Jánošíkovu cestu
Prípravy festivalu amatérskeho 

divadla v Liptovskom Mikuláši 
sú v plnom prúde. Každoročne 
sa ochotníci z Liptova stretávajú 
v mesiaci marec v Dome kultúry, 
kde na doskách javiska prezentujú 
dobré divadlo. Takto jednoducho 
treba pomenovať tvorivú činnosť 
našich liptovských divadelníkov, 
ktorí vedia nielen dobre pobaviť, 
ale aj prekvapiť divákov mimoriad-
ne odvážnym a netradičným insce-
novaním aktuálnych tém. 

Čo je však tiež dôležité v tejto 
chvíli pripomenúť, že prezentácia 
našich liptovských divadelníkov 
na vyšších úrovniach súťažných 
festivalov je mimoriadne úspešná. 
Sme presvedčení o tom, že je to aj 
vďaka festivalu Belopotockého Mi-
kuláš, ktorý vytvára priestor na ich 
vzájomnú súťažnú konfrontáciu. 
Festival organizuje Liptovské kul-
túrne stredisko v spolupráci a s fi-
nančnou podporou mesta Liptov-
ský Mikuláš, čo je ďalšia a veľmi 
dôležitá skutočnosť. 

Festival Belopotockého Mikuláš 

mal v minulosti významnú celo-
slovenskú platformu a konal sa 
raz za dva roky. V súčasnosti za 
posledným šesť rokov je síce len 
s regionálnou pôsobnosťou, ale je 
náš liptovský, otvorený pre všet-
ky ochotnícke divadelné súbory  
v Liptove, od detského divadla, cez 
divadlo mladých, pre ochotnícke 
divadlo, či už so súťažnou, ako aj 
nesúťažnou účasťou na festivale.

Aj tento rok bude mať festival 
svojich hostí. Z minulého roka už 
známe detské divadlo z družob-
ného mesta z Opavy k nám pri-
cestuje so svojou inscenáciou pre 
deti O červenej Karkulke. Záver fes-
tivalu bude patriť Radošínskemu 
naivnému divadlu a jeho hre Jááá-
nošííík. Či už náhoda tak chcela, 
alebo osud mieša karty, tento rok 
divadelný festival sa koná v dňoch, 
kedy pred tristo rokmi popravili 
zbojníka Jura Jánošíka. Nuž nie div, 
že legendárna postava zbojníka 
ožije aj na doskách javiska.   

 Eva Štofčíková,
 Liptovské kultúrne stredisko

Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov 21. februára otvorili novú pre-
hliadkovú trasu mestom pod názvom Jánošíkova cesta. Účastníci pre-
hliadky absolvovali niekoľko zastávok s lektorkou na miestach spojených 
so známym zbojníkom. V Múzeu Janka Kráľa si pozreli scénku zo zlapa-
nia, mučenia a súdu Jánošíka.  Foto: Zdenko Blažek



9kuLtúra 

V meste si pripomenieme legendárneho zbojníka sériou podujatí
Tento rok v marci uplynie tristo 

rokov od smrti legendárneho 
slovenského zbojníka Juraja Já-
nošíka. Mesto Liptovský Mikuláš 
spolu s ďalšími organizáciami 
usporiadajú pri tejto príležitosti 
rozsiahlu sériu podujatí pod ná-
zvom Jánošík – 300 rokov legendy.

Prvým z nich bolo už 21. febru-
ára – pri príležitosti Svetového 
dňa sprievodcov – otvorenie no-
vej prehliadkovej trasy mestom 
pod názvom Jánošíkova cesta. 
Účastníci prehliadky absolvujú 

niekoľko zastávok na miestach 
spojených so známym zbojní-
kom.

Na divadelnej prehliadke Be-
lopotockého Mikuláš sa pred-
staví 17. marca Radošínske na-
ivné divadlo so svojou kultovou 
divadelnou hrou Jááánošííík. 
Liptovské múzeum pripravuje 
na marec kostýmový sprievod 
mestom ukončený symbolickou 
popravou obesením na hák na 
námestí. 

Liptovská knižnica v apríli usku-

toční jánošíkovské podujatia naj-
mä pre deti, v máji bude Jánošík 
témou tradičnej Noci v Múzeu 
Janka Kráľa. Zbojnícka legenda 
bude vládnuť aj Stoličným dňom 
v júni, kedy si zaspomíname na 
jeho súd a popravu v Liptov-
skom Sv. Mikuláši.

V auguste bude súčasťou Mi-
kulášskeho leta Jánošíkov víkend 
plný filmov o ňom. A na ten 
istý mesiac pripravuje Múzeum 
Janka Kráľa vydanie publikácie 
a otvorenie zrekonštruovanej 

expozície mučiarne. Publikácia 
bude mať názov Jánošík - od 
skutočnosti k legende. Na jej vy-
danie získalo múzeum financie 
z projektu cezhraničnej spolu-
práce a pripravuje ju s partner-
ským mestom Žywiec.

„Tak ako iné národy, aj my 
máme svoju legendu. Keďže je 
historicky spojená s Liptovským 
Mikulášom, rozhodli sme sa ju 
dôstojne tohto roku pripome-
núť,“ povedal primátor Alexan-
der Slafkovský.    Peter Lehotský
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Fašiangový 
karneval detí

Fašiangový karneval detí  
v Liptovskej Ondrašovej 
potešil aj dospelých. 

V sobotu 10. februára 
ho už tradične zorgani-
zoval tamojší občiansky 
klub na čele s poslancom 
Jozefom Gondom (na 
snímke v bielom) za vý-
datného prispenia riadi-
teľky miestnej materskej 
škôlky Lenka Kellová.

 -red-

Vytvorené srdcom
Tak sa volá výstava výtvarných prác detí a žiakov so zdravot-

ným znevýhodnením v národnej kultúrnej pamiatke Čierny orol 
v Liptovskom Mikuláši. Vernisáže 15. februára sa zúčastnili Anna 
Klein-Krušinová z Obvodného úradu v Žiline, viceprimátor Milan 
Kružliak, pracovníci Čierneho orla, rodičia detí so zdravotným po-
stihnutím, riaditelia, pedagógovia a žiaci.

Výtvarné práce boli vytvorené v mikulášskom Centre špeciálno-
-pedagogického poradenstva, počas činnostnej terapie pod ve-
dením liečebného pedagóga Mgr. Stanislavy Rúfusovej.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa vernisáže zúčastnili a vyjadrili tak 
svoj úprimný vzťah k deťom so zdravotným postihnutím. Záro-
veň ďakujeme za podporu Ing. Jánovi Fenclovi, riaditeľovi Peči-
vární v Liptovskom Hrádku a občianskemu združeniu Premeny.

 PaedDr. Zuzana Ábelová, 
 riaditeľka Centra špeciálno-pedagogického poradenstva

Klub filatelistov 53-06 v Liptovskom Mikuláši Vás 
srdečne pozýva na

REGIONÁLNU  VÝMENNÚ  SCHÔDZU 

zberateľov poštových známok, pohľadníc a mincí do 
Reštaurácie VRBICA na sídlisku Nábrežie 

v Liptovskom Mikuláši.

                         10. MAREC 2013 od 8.00 hodiny do 12.00 hodiny

                                                             
Tešíme sa na spoločné stretnutie

Kontakt: PaedDr. Jozef Oško, Vrbická 1894/18, 031 01, Liptovský Mikuláš
 Tel: 044/5523526,   0908091311
e-mail : jozef.osko@imafex.sk
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Zvýšenie kvality hokeja mládeže
Ing. Vlastimil Škandera – výkonný riaditeľ MHK 32 Liptovský 

Mikuláš, o.z. a člen Komisie pre komplexný rozvoj ľadového 
hokeja na Slovensku takto objasnil zámery zvýšenia kvality 
mládežníckeho hokeja: Klub pracuje v súlade so 4-ročným plá-
nom: Programového rozvoja mládežníckeho hokeja v SR, ktorého 
tézy sú detailne rozpracované v Programovom vyhlásení MHK 32 
na obdobie od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2014.

Perspektívne ako aj operatívne ciele na jednotlivé hokejové 
sezóny obsahujú hlavne úlohy v rozvojovej oblasti (náborové 
činnosť v rámci Náborového projektu SZĽH), v oblasti športovej 
(najdôležitejším a prioritným záujmom je vychovať slušného člo-
veka a zároveň skvalitnením obsahu všeobecnej i špeciálnej po-
hybovej prípravy zabezpečiť plynulý prechod hráčov cez špor-
tové hokejové triedy (ŠHT) a centrá talentovanej mládeže (CTM) 
tak, aby sa títo hráči v čo  najväčšom počte uplatnili v seniorskej 
vekovej kategórii), v oblasti trénerskej (zvýšenie kontrolnej čin-
nosti klubových trénerov a postihovať neodborný obsah trénin-
gového procesu), v oblasti mediálnej a v oblasti financovania.

V januári vedenie SZĽH menovalo 12 členov do Komisie pre 
komplexný rozvoj ľadového hokeja na Slovensku s programový-
mi úlohami do roku 2017. Komisia predkladá na schválenie VV 
SZĽH prioritné tézy na zvýšenia kvality hokeja:
• Zavedenie funkcie „team leader“ – metodik v minimálne 15 

kluboch, (financuje SZĽH), ktorí budú v celom rozsahu zodpo-
vedať metodickému úseku zväzu za dodržiavanie obsahu jed-
notného tréningového procesu na klubovej úrovni.

• Na úrovni mládežníckeho hokeja bude tréner povinný dodr-
žiavať až 90% tréningovej jednotky podľa osnov jednotného 
tréningového procesu SZĽH (tento model je typický pre Škan-
dinávske krajiny).

• Zabezpečiť centralizovanú prípravu reprezentačných mužstiev 
U20 (Bratislava) ako aj U18. (Predložili sme návrh, že v prípade 
vybudovania novej tréningovej haly v Liptovskom Mikuláši sa 
uchádzame o centrum pre U18).

• Cez Ministerstvo školstva SR zabezpečiť všeobecnú korčuliarsku 
gramotnosť – ako povinnú výuku v prvých dvoch ročníkoch ZŠ, 
čím by sa výrazne pomohlo k náboru, výberu a spôsobu prípra-
vy v hokejových prípravkách“.  -mhk-

Rozvoj mládežníckeho hokeja je našou prioritou
J. Bača: „Naša koncepcia je založená na výchove vlastných hráčov od žiakov až po seniorov.“

Spoločné zasadnutie Dozor-
nej rady akciovej spoločnosti 
(a.s.) Mestského hokejového 
klubu 32 (MHK) a Správnej 
rady občianskeho združenia 
(o.z.) MHK 32 Liptovský Miku-
láš v pondelok 18. februára 
sa zaoberalo situáciou v práci 
s mládežou. Primátor mesta 
Alexander Slafkovský ho zvolal 
na základe otvoreného listu, 
ktorí poslali bývalí a súčasní 
hráči – odchovanci klubu.

Na rokovanie pozvali aj ich zá-
stupcov – Juraja Halaja (špor-
tový manažér a člen predsta-
venstva MHK 32, a.s. v sezóne 
2011/12) a Jána Plevu (tréner 
hokejovej prípravky a asistent 
trénera dorastu). Podľa iniciáto-
rov listu veľa súčasných problé-
mov pochádza z nekoncepčnej 
práce s mládežou od prípravky 
až po 9. hokejovú triedu. „Za po-
sledných približne 10 rokov ne-
došlo k zásadným personálnym 
zmenám na postoch mládežníc-
kych trénerov,“ uvádza sa v liste. 
Je potrebné „vypracovať dlho-
dobú koncepciu práce a cieľov 
klubu“. Zároveň predstavili kom-
pletnú systematiku tréningové-
ho procesu od prípravky až po 
juniorov, ako aj novú štruktúru 
a personálne obsadenie klubu.

v tejto sezóne
najviac reprezentantov
„Popísané problémy poznáme 

a snažíme sa riešiť ich s vedením 
klubu. Vytvorili sme funkciu me-
todika pre mládež a od budúcej 
sezóny to bude už šéftréner mlá-
deže, ktorý bude mandátnym 
trénerom plateným zväzom,“ 
vysvetľuje Vlastimil Škandera, 
riaditeľ MHK 32, o.z., ktoré zastre-
šuje prípravku a hokejové triedy. 

„V tomto roku máme v mlá-
dežníckych výberoch Slovenska 
najviac reprezentantov za os-
tatné roky - až šestnásť hráčov. 
Štyria sú vo výbere do 15 rokov 
(Roman Durný, Karok Šimek, 
Adam Nechaj, Vladimír Vybíral),  
piati do 16 rokov (Jakub Nemec, 
Matej Niňaj, Patrik Oško, Miro-
slav Struška, Lukáš Žiak), traja do 
17 rokov (Matej Moravčík, Jakub 
Sukeľ, Matúš Sukeľ), dvaja v repre-
zentácii SR do 18 rokov (Andrej 
Lištiak, Michal Kabáč) a jeden  
v juniorskej reprezentácii SR do 
20 rokov (Michal Uhrík), ktorý sa 
zúčastnil majstrovstiev sveta,“ 
dopĺňa Jerguš Bača, predseda 
predstavenstva MHK 32, a.s. 

„Dorast, juniorka a seniori 
postúpili do play off, deviataci 
majú šancu po dlhých rokoch sa 
prebojovať na majstrovstvá Slo-
venska - aj to je výsledok práce 
mládežníckych trénerov. Naša 
koncepcia je založená na výcho-
ve vlastných hráčov od žiakov 
až po seniorov, ktorí dostávajú  
dostatok priestoru v mužstvách, 
aby mohli vytvoriť základ kádra 
seniorov z vlastných odchovan-
cov, ktorý  zabojuje v najbližších 
rokoch o návrat do extraligy,“ 
dodáva Jerguš Bača. 

 problémy chceme
riešiť spoločne
Pred začiatkom sezóny sa ve-

denie klubu stretlo so zástup-
cami združenia a neziskovej 
organizácie Hokejové talenty Lip-
tova. „Najznámejší odchovanci 
mikulášskeho hokeja, ktorí ak-
tívne hrajú v prestížnych ligách 
v zahraničí, ponúkli konkrétnu 
pomoc, ktorú si ceníme. Dohodli 
sme sa na vzájomnej spolupráci 
a keďže majú seriózny záujem 
pomôcť najmä mládeži, ponúkli 
sme im miesto v Správnej rade 
občianskeho združenia ktoré 
zastrešuje mládežnícky hokej,“ 
hovorí poslanec Milan Trnovský, 
predseda Dozornej rady MHK 
32, a.s. a člen Správnej rady MHK 
32, o.z. 

„V minulom roku sme dali do 
hokeja dostatok finančných pro-
striedkov, aby sa zmazali staré 
dlhy a prijali opatrenia, aby sa 
nevytvárali nové. Pripravený je 
projekt novej tréningovej haly, 
kde bude viac priestoru na tré-
ning mládežníckeho hokeja 
i korčuľovania pre verejnosť,“ 
konštatuje Alexander Slafkov-
ský. „Vítame preto každú iniciatí-
vu, ktorá pomôže vrátiť mikuláš-
sky hokej späť na pozície, ktoré 
mu právom patria. Dohodli sme 
sa, že vytvoríme pracovnú sku-
pinu zloženú so zástupcov klu-
bu a iniciátorov listu, ktorá do-
pracuje spomínanú koncepciu 
a pripraví návrh na personálne 
obsadenie,“ uzatvára primátor.  
 -bek-
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Deti sú naša budúcnosť 
Vážení priaznivci nášho klubu, ak ste sa ešte nerozhodli komu ur-

číte 2% z odvedenej dane, poukážte tieto finančné prostriedky nám. 
Každý rok sa uchádzajú rôzne subjekty o možnosť poskytnutia 2 % 
dane z príjmu. Nie inak je tomu aj v našom klube, kde našou snahou 
je, aby darcov bolo čo najviac. Mládež nášho klubu je budúcnosť 
futbalu v Liptovskom Mikuláši a preto je aj jednou z hlavných priorít 
vedenia klubu. 

Prostriedky, ktoré budú poukázané touto formou na mládežnícky 
účet MFK Tatran Liptovský  Mikuláš, budú použité účelovo na pod-
poru mládeže. Klub sa zaväzuje zverejniť na internetových stránkach 
výšku takto získaných prostriedkov a priebežne bude verejnosť infor-
movať o ich použití.

Funkcionári a vedenie klubu chcú touto formou požiadať všetkých 
fanúšikov a priateľov futbalu Liptovského Mikuláša o pomoc pre  
našu mládež. Všetky fyzické a právnické osoby môžu určiť 2% dane 
z príjmov buď formou formulára (fyzické osoby) alebo uvedením  
do daňového priznania dane z príjmov.

 Martin Pohlod, 
 výkonný riaditeľ  MFK Tatran

Názov subjektu: Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš
Sídlo: Smrečianska 612, 03104 Liptovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie       IČO: 14221195

Plávanie 
registrovaných 

športovcov 

Prevádzková doba ľadových plôch v Liptovskom Mikuláši

Od 4. februára bola obnovená 
možnosť využívania plavárne 
pre členov športových klubov 
počas ich spoločných tréningov. 

Jedná sa o reprezentantov mi-
nimálne krajských a vyšších sú-
ťaží, ktorým bude zároveň po-
skytnuté zľavnené vstupné vo 
výške 0,75 eur na dve hodiny 
tréningu. Pre týchto športov-
cov sú každý  utorok a  štvrtok 
v čase od 14.00 do 16.00 hod. 
vyčlenené na krytej plavárni 
dve dráhy. 

Pred vstupom do bazéna sa 
budú športovci musieť preu-
kázať platným registračným 
preukazom s fotografiou 
a identifikačnými údajmi. Špor-
tové kluby, ktoré majú záujem 
využívať takýto tréning musia 
zároveň poskytnúť krytej pla-
várni presný zoznam členov 
a vopred si dohodnúť s vede-
ním plavárne deň a hodinu 
nástupu na športové plávanie, 
ako aj počet športovcov na tré-
ningu.     -gur-

K informácii o  požičovni kor-
čúľ zriadenej v rámci zvyšovania 
korčuliarskej gramotnosti obyva-
teľov uverejnenej v predchádza-
júcom čísle mesačníka Mikuláš, 
prinášame na doplnenie ešte 
informáciu o cenách a otváracích 
hodinách ľadových plôch v mes-
te pre verejnosť:

Mobilná ľadová plocha 
podbreziny

Prevádzková doba: denne  8.00 
– 22.00 hod. (do 31. marca)

Verejné korčuľovanie: denne 
16.00 – 19.00 hod., 

Vstupné: 1,00 eur/hodina
Individuálne objednávky na 

ľadovú plochu je možné dohod-
núť denne na recepcii  „Fitness B“ 
v čase od 8.00 do 15.00 osobne, 
alebo na tel. čísle 044/55 34 158.

Možnosť požičania pánskych 
a dámskych korčúľ, cena 0,50 eur 
za 1 pár korčúľ vo veľkostiach pre 
deti i dospelých.

zimný štadión L. Mikuláš 
Prevádzková doba: denne  

6.00 – 22.00 hod (do 31. marca  
a od 1. augusta) 

Milan Mikušiak opäť v čele MFK Tatran

Pravidelná konferencia naj-
úspešnejšieho mikulášskeho fut-
balového klubu MFK Tatran, ktorá 
sa uskutočnila v piatok 15. febru-
ára, priniesla v jeho vedení zme-
nu. Po štyroch rokoch sa na čelo 
klubu vracia doterajší predseda 
dozornej rady Milan Mikušiak. Po 
vzájomnej dohode si tak vymení 
pozíciu s končiacim prezidentom 
klubu Jozefom Repaským, ktoré-
mu skončilo funkčné obdobie. 

„Dva roky na čele Tatranu sú pre 
mňa veľká skúsenosť. Na začiatku 
som si dal podmienku, že do toho 
pôjdem len v tíme so skúsenými 
funkcionármi a kolegami poslan-
cami Dušanom Vinčurom a Jarom 
Čefom. Splnili sme ciele, ktoré 
sme si dali – udržať A mužstvo 
v druhej lige, stabilizovať ekono-

mickú situáciu klubu a zadefino-
vať víziu rozvoja mládežníckeho 
futbalu,“ povedal. 

Teší ho, že Tatran, ktorý je mest-
ským futbalovým klubom, pod 
jeho vedením obhájil prítomnosť 
v druhej najvyššej ligovej súťa-
ži. Podľa jeho slov sa opätovne 
o funkciu prezidenta neuchádzal, 
pretože je náročná na čas a po-
vinnosti. 

„Ako zástupca primátora mes-
ta budem mať viac priestoru na 
ostatné povinnosti ako doteraz. 
Tým, že je Tatran mestským klu-
bom budem na jeho činnosť 
dozerať z pozície viceprimátora 
i predsedu dozornej rady klubu, 
takže neutekám,“ dodal J. Repas-
ký.

Staronový prezident Milan Mi-
kušiak si je vedomý zložitosti 
doby, ktorá má dopad aj na eko-
nomiku klubu. „Doba je ťažká, 
tým sponzorom, ktorí nás podpo-
rujú, patrí naša vďaka. Za ostatné 
dva roky ich pár pribudlo, ale bo-
jujeme stále o prežitie,“ vysvetlil. 

Teší ho, že z dlhodobého pohľa-
du všetky tímu Tatranu stúpajú. 
Pred sedemnástimi rokmi „áčko“ 
vybojovalo tretiu ligu, dnes sa 

drží v druhej. Do vyšších líg po-
stúpili žiaci aj dorastenci. „Chce-
me fungovať ako seriózny klub, 
vytvárať si záväzky, ktoré dokáže-

me plniť. Od toho sa bude odvíjať 
aj ďalšia politika klubu,“ dodal M. 
Mikušiak.

  Peter Lehotský

Verejné korčuľovanie: podľa 
rozpisu ľadu uvedeného na ofi-
ciálnej stránke www.mhk32lm.sk 

Vstupné: dospelí – 1,00 eur, deti 
do 15 rokov - 0,75 eur, sprievod – 
0,50 eur/jeden vstup

Individuálne objednávky na 
ľadovú plochu je možné dohod-
núť v pracovných dňoch v čase 
od 8.00 do 15.00 osobne, alebo  
v kancelárii Zimného štadióna 

na tel. čísle 044/56 21 449, príp.  
na sekretariáte  HK 32 na tel. čísle 
044/55 24 345. 

Možnosť požičania pánskych 
a dámskych korčúľ, cena 0,50 eur 
za 1 pár korčúľ vo veľkostiach pre 
deti i dospelých.

 Organizované žiacke skupiny 
majú korčule na oboch ľadových 
plochách zadarmo.

 -gur-
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Občiansky servis 

JaNuár 2013
Narodil sa človek, zapálila sa 
na oblohe nová hviezda. Tak 
vitaj človiečik…
v  januári  2013  sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Eva ZáHORCOVá, Lukáš 
ŠTEVLíK, Barbora BORDIGO-
Vá, Simon MRáZ, Šimon LE-
HOTSKý, Dorota VyŠňANOVá, 
Alexandra ŠMOLOVá, Timea 
LAŠOVá, Liana IĽANOVSKá, 
Tereza PAVLíNyOVá, Matúš 
KRáĽ, Michal MAJERSKý, Peter 
MAZáNEK, Matúš JANČUŠKA, 
Jozef GáBOR, Matúš KLENKO, 
Dominik BORSíK, Aneta Zá-
BORSKá, Karolína KUBáTOVá, 
Samuel KOTLáR, Emma TRŠO-
Vá, Oliver SLOTKA, Patrik NA-
RVáTIL, Agáta GóRALSKá.

Láska nie je len byť spolu, lás-
ka je ísť spolu. Nájsť hlinu pre 
svoje korene… 
Manželstvo uzavreli:
Andrej SUCHA – Ing. Iveta DE-
VEČKOVá, Peter KUBíK – Mo-
nika KANDOVá, Ján ČONKA 
– Zuzana BAZELOVá, Petrus 
Roelof Jacobus ROUx – MVDr. 
Katarína ŠAFRANOVá, Martin 
PUŠKA – Renáta BERKyOVá, 
Peter DUNAJ – Diana MORAV-
ČíKOVá, Ing. Štefan LIPOVSKý 
– Ing. Jana ŠTIAVNICKá, Dávid 
PUŠKA – Ramona BALáŽOVá.

Roztrhla sa niť, už sa nedá 
spojiť. Život vyhasol, zostáva 
spomienka … 
opustili nás:
Berta ŠPITKOVá – 87r., Šte-
fan VRLíK – 75r., Danka JA-
NOVSKá – 67r., Magdaléna 
KOROLIŠINOVá – 72r., Anna 
HáNOVá – 90r., Ján MARO – 
82r., Jozef TKáČ – 66r., Anna 
MATLOňOVá – 61r., Mária 
ČARNOGURSKá – 90r., Ber-
ta MARKOVá – 79r., Jozefína 
MINDEKOVá – 92r.Margita 
DARáNIOVá – 85r., Ing. Ján 
KLEPáČ – 61., Klementína 
KUSá – 92r., Miroslav MAS-
KAL – 59r.  
 -matr-

18. 1. 2013 o 22.19 hod. v byte na ul. Kemi ru-
šil nočný kľud hlučnou hudbou pán V. S. Svojím 
konaním porušil § 47 ods. 1, písm. b) zákona 
o priestupkoch, za čo bol na mieste riešený hliad-
kou MsP v zmysle zákona.

29. 1. 2013 o 14.00 hod. predal petardy v OD 
Prior na Námestí mieru maloletým chlapcom pán 
J. B. z Hýb, čím sa dopustil priestupku proti VZN 
mesta č. 9/2012. Vec je v riešení mestskej polície.

03. 02. 2013 o 00.41 hod. rušila nočný kľud v 
byte na 4. poschodí na ul. Brezovej skupinka mla-
dých ľudí hlučnou oslavou. Zodpovedný bol pán 
J. M. z uvedenej ulice. Svojim správaním porušili 
§ 47 ods. 1, písm. b) zákona o priestupkoch, za čo 
boli na mieste riešení hliadkou MsP.

10. 2. 2013 o 13.09 hod. za diaľničným mostom 
za Palúdzkou na ľavej strane vyrubovali stromy 
bez povolenia p. Mária J. z ul. Okružnej a pán Jo-
zef Š. z Námestia SNP. Uvedeným konaním poru-
šili VZN č. 6/2007, čl. 11, ods. 5 mesta, za čo boli na 
mieste riešení hliadkou MsP v blokovom konaní.

12. 2. 2013 o 22.08 hod. na ul. Opavskej sa stala 
dopravná nehoda, pri ktorej došlo k poškodeniu 
verejného osvetlenia. Vec bola okamžite nahláse-
ná štátnej polícii, ktorá ako vecne príslušný orgán 
prípad prevzala. Poškodené verejné osvetlenie 
bolo nahlásené na VPS, zamestnanci tejto orga-
nizácie vykonali okamžité opatrenia na odstráne-
nie havarijného stavu a hroziaceho nebezpečen-
stva pre občanov.

 V období od 16. 1. 2013 do 14. 2. 2013 bolo 
MsP riešených 273 priestupkov,  z toho na úse-
ku dopravy 196  priestupkov, 7 priestupkov proti 
majetku, 26 priestupkov proti verejnému poriad-
ku, 2 priestupky proti občianskemu spolunažíva-
niu, 5 priestupkov voľne pohybujúcich sa psov, 
18 priestupkov porušenia zákona o ochrane ne-
fajčiarov, 2 priestupky podania alkoholu a ciga-
riet osobe mladšej ako 18 rokov, 8 priestupkov 
pitia alkoholu na verejnom priestranstve, a iné. 
 -msp-

Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú za Vašimi dverami, 
má dobré úmysly, to však neznamená, že môžete 
byť dôverčiví a neopatrní. Je stále dosť tých, ktorí 
Vás môžu pripraviť o majetok alebo Vám ublížiť a 
niektorí sa o to pokúsia aj v čase, keď ste doma. 

Nikdy neotvorte dvere cudzím osobám a nedaj-
te vedieť, že ste sami doma!

Nikdy nepozývajte do bytu ľudí, s ktorými ste sa 
práve zoznámili!

Ak Vám niekto zvoní, vždy sa pozrite cez prie-
zor, kto to je, ak priezor nemáte, dajte si ho na-
montovať.

Nepúšťajte do bytu cudzie osoby! Pod rôznymi, 
často neskutočnými zámienkami, sa skrývajú 
„tipári“, ktorí si potrebujú pozrieť Váš byt a jeho 
zabezpečenie. 

Neotvárajte nikdy dvere svojho bytu, kým si nie 
ste úplne istí, že človeka za dverami poznáte. Ak 
Vás niekto osloví menom, to ešte neznamená, že 
Vás pozná, meno si možno prečítal na Vašej me-
novke.

Požiadajte údržbárov a iných servisných techni-
kov, aby Vám ukázali cez priezor poverenia alebo 
preukaz. Venujte čas tomu, aby ste si ho riadne 
prezreli. Neostýchajte sa tejto osobe povedať, 
aby ho chvíľu dlhšie podržala pred Vašimi očami.

Stáva sa dokonca aj to, že si páchatelia lúpež-
ných prepadnutí obstarajú falošné preukazy a 
vymyslia si dôvod, aby ste im otvorili (porucha 
kúrenia, kontrola televíznej alebo telefónnej prí-
pojky, odkaz alebo telegram, rýchla telefonická 
pomoc, nevoľnosť atď.). Ak máte telefón, overte 
si či uvedený podnik k Vám naozaj takého člove-
ka poslal.

Neotvárajte ľuďom, ktorí Vám prinesú domov 
výhru, finančnú hotovosť za vyúčtovanie bytu, 
elektriny alebo chcú rozmeniť vyššiu sumu a 
pod. Chcú len zistiť či máte doma peniaze a kde 
ich máte uložené.

Peniaze a cennosti radšej uchovávajte v príruč-
ných trezoroch. 

Ak môžete, urobte si  fotografie cenností, aby 
ich  bolo možné  pri strate identifikovať. Napíšte 

si aj výrobné čísla Vášho technického vybave-
nia. 

Ak idete na dovolenku, do kúpeľov, do nemoc-
nice požiadajte člena rodiny alebo priateľa, kto-
rému dôverujete, aby počas zalievania kvetov, 
o ktoré ste ho požiadali, otvoril na chvíľu okná 
dokorán, či pustil nahlas rádio.

Pri odchode z domu nenechávajte na dverách 
lístok kde idete a kedy sa vrátite, neinformujte o 
svojej ceste široké okolie, že odchádzate mimo 
bydliska. 

Nedávajte si robiť opravy rôznym „fuškárom“, 
ktorých nepoznáte. Riskujete nielen nekvalitne 
odvedenú prácu, ale i možnosť neskoršieho vy-
kradnutia bytu.

Prekontrolujte si funkčný stav okien a dverí. 
Nezabudnite vždy zamknúť, aj keď idete vonku 
len na niekoľko minút. Ak môžete, nainštalujte si 
bezpečnostné dvere alebo aspoň druhý kvalit-
nejší zámok, bezpečnostné retiazky.

Presvedčte sa poklepaním, či zárubne nie sú 
duté. Ak áno, dajte si ich zaliať betónom.

Na štítku s menom (menovke) je vhodné uvá-
dzať priezvisko v množnom čísle (Bielikovci, Ko-
váčovci) alebo v mužskom rode, zvlášť v takých 
prípadoch, keď žije v byte sama žena.

Ak stratíte kľúč, radšej si vymeňte celú vložku, 
prekontrolujte si aj stav zámkov, nemajte na jed-
nom mieste kľúč a kartičku na výrobu kľúča. 

Ak bývate na prízemí alebo prvom poschodí 
namontujete si na balkón okrasnú mrežu, alebo 
ak je to možné, sťahovacie žalúzie. Vo večerných 
hodinách vždy zaťahujte rolety alebo žalúzie, 
hlavne v bytoch na prízemí. Nikto nemusí vedieť, 
že máte počítač, televízor, video, cenné obrazy, 
vzácne zbierky alebo iné cenné veci.

V prípade bezprostredného ohrozenia volajte 
pomoc z okna. Kričte, aby k Vám pomoc prišla do 
bytu, uveďte poschodie a číslo dverí. Pre rýchlej-
šie upútanie pozornosti ľudí v bezprostrednom 
okolí je dobré vyhodiť z okna nejaký predmet. 
Jeho zvuk nezanikne v okolitom hluku tak, ako 
Vaše volanie.  -msp-

Zo zápisníka Mestskej polície 
od 16. 1. 2013  do 14. 2. 2013  

Mestská polícia radí nielen seniorom...
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