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Vážení Mikulášania,
po fašiangovom období, ktoré má v našom
meste bohatú tradíciu, prichádza obdobie
pôstu. Som nesmierne rád, že tohtoročná fa-
šiangová nálada sa okrem tradičných podu-
jatí v našich mestských častiach dostala aj
do srdca nášho mesta, do Kultúrneho domu.
Mladí ľudia, študenti si aj s podporou mesta
už po piatykrát zorganizovali svoju veselicu.
Nenechali sa zahanbiť ani naši seniori, ktorí
dokonca tento rok zrejme založili skvelú tra-
díciu seniorských fašiangových zábav. Dô-
stojný priebeh mal opäť aj Mikulášsky ples
pod záštitou primátora, ktorý tento rok napí-
sal 24. ročník. 

Napriek slabšej snehovej nádielke na za-
čiatku zimy prišli skutočne bohaté dni na
sneh. Naše Verejnoprospešné služby napriek
zanedbanému vozovému parku si s touto si-
tuáciou poradili nad očakávania. Určite bu-
deme mať záujem ešte viacej skvalitniť sys-
tém zimnej údržby pre ďalšie obdobia. Dal
som si aj osobne záležať a nie raz som sa zú-
častnil na celomestskej inšpekcii zjazdnosti
komunikácií. Aj keď napríklad cyklochodník
sme nemali v pláne údržby, a teda by sa ne-
mal v zime na ňom odhŕňať sneh, pristúpili
sme k jeho čisteniu, pretože mnohí občania
mali záujem o prechádzky popri Váhu aj
v tomto období. V tejto súvislosti bude nevyh-
nutné zamyslieť sa nad dopravným znače-
ním na cyklochodníku, keďže v súčasnosti
sú na ňom viaceré úseky, ktoré nie sú určené
pre peších. Letná sezóna sa blíži.

Aj približne po dvoch mesiacoch v úrade
stále prichádzajú informácie, ktoré dokážu
dobre prekvapiť. Až po odchode bývalého ve-
denia mestskej polície vyšlo najavo, že sme
nemali riadne vybavené viaceré priestupky
a dokonca, že dodávateľ elektriny odpojil
niektoré kamery, pretože boli pripojené na-
čierno. Verím, že po stabilizácii pomerov
v mestskej polícii si táto zložka opätovne svo-
jou kvalitnou prácou získa prirodzený reš-
pekt našich obyvateľov.

Svojimi postrehmi a nápadmi máte mož-
nosť prispieť k zlepšeniu práce úradu a na-
šich servisných organizácií aj Vy, vážení spo-
luobčania. Teším sa na Vaše podnety.

S úctou

Podľa zistení hlavnej kontrolórky
predsedajúci mestského zastupiteľ-
stva, bývalý primátor, nevyzval ná-
vrhovú komisiu na predloženie hlaso-
vania o samotnom návrhu VZN, kto-
rým sa vyhlasujú záväzné časti Územ-
ného plánu mesta Liptovský Mikuláš
– zmeny a doplnky č. 2. O zisteniach
z kontroly informoval novinárov primá-
tor Ján Blcháč.

„Táto nekončiaca kauza traumati-
zuje už dlho našu mestskú komunitu.
V tejto súvislosti mestské zastupiteľ-
stvo na svojom nedávnom zasadnutí
požiadalo mestskú kontrolórku 
o prešetrenie platnosti hlasovania

z 19. septembra 2013. Jej zistenia
iba potvrdili indície, že bývalé vedenie
mesta nepostupovalo v súlade s plat-
nými normami,“ uviedol pred novinár-
mi. Kontrolórka zároveň odporučila,
aby sa mesto v tejto súvislosti obrátilo
na prokuratúru. „V prvom rade bude-
me o tomto zistení bez akéhokoľvek
komentára informovať všetky dotknu-
té orgány, miestny stavebný úrad,
Okresný úrad v Žiline, krajskú i gene-
rálnu prokuratúru či ministerstvo do-
pravy,“ vysvetlil Blcháč. Podľa jeho
slov ďalší krok urobí zastupiteľstvo,
ktoré sa musí oboznámiť s výsledkami
kontroly.

Kontrolórka zistila 
pochybenie bývalého vedenia
Mestské zastupiteľstvo sa na marcovom rokovaní bude musieť zaoberať
zisteniami hlavnej kontrolórky, ktorá skonštatovala, že pri prijímaní do-
datku k územnému plánu zastupiteľstvo v septembri 2013 vôbec nehla-
sovalo o samotnom texte nariadenia. Touto zmenou územného plánu
chcelo bývalé vedenie mesta vypustiť možnosť výstavby heliportu na
území mesta.
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Veľká vďaka patrí
hlavne aktívnym
študentom z Ho-
telovej akadé-
mie, Evanjelic-
kého gymnázia
Juraja Tranov-
ského a Gymná-
zia Liptovský
Hrádok. Bál sláv-
nostne otvoril zá-
stupca primátora
mesta Rudolf Ur-
banovič. Násled-
ne bol pre štu-
dentov priprave-
ný skvelý pro-
gram v podobe
mnohých spe-
váckych vystúpení ako klavírny koncert Mareka
Masarika, na úvod večera spev talentovanej
speváčky Barbory Hazuchovej a aby spevu
nebolo málo, predviedla sa aj kapela Flowers
v zložení troch dievčat z Dolného Kubína.
Krátko pred otvorením červeného koberca
s občerstvením sa o zábavu postarala tanečná
skupina REFRESH.

Počas večera mohli študenti kúpou tom-
bolového lístka prispieť na dobrú vec a pod-

poriť Združenie Koliesko, ktoré predstavuje
združenie rodičov so zdravotne postihnutý-
mi deťmi. Mladí zo združenia sa tiež ako
špeciálni hostia organizátorov tento rok ak-
cie zúčastnili a spoločne s nimi zabávali.
Čerešničkou na torte bol koncert členov ka-
pely Smola a Hrušky. Na záver oficiálneho
programu sa všetci mohli tešiť na vyhlásenie
kráľa a kráľovnej bálu. Zábava naďalej po-
kračovala do skorých ranných hodín.

Ples Matičiarov
V sobotu 21. februára sa konal v Dome
kultúry v Liptovskom Mikuláši, už po dru-
hýkrát ples Matice slovenskej. Organizátori
si pre hostí pripravili pestrý program,
v ktorom si každý prišiel na svoje. Po
úvodnom tanečnom kole vystúpila známa
liptovská kapela Ploštín punk. Predstavila
sa aj folklórna skupina Stráne z Važca.
V neskorých hodinách ľuďom tuhla krv
pri ohnivej šou. Hostia plesu si mohli
zaspievať aj ľudové piesne so skupinou
Haluška. Celý večer sa o zábavu staral
DJ Dobo. Ako na každom plese, ani na
tomto nemohla chýbať tombola s hod-
notnými cenami. Pri vyhlasovaní výsledkov
kráľa a kráľovnej plesu kráľ Matičného
plesu šokoval, keď pred zrakmi všetkých
požiadal svoju kráľovnú o ruku. „Som
veľmi spokojný s celým priebehom a mu-
sím poďakovať každému, kto priložil po-
mocnú ruku pri organizácii plesu. Ešte
raz, veľká vďaka všetkým a tešíme sa na
budúci rok,“ skonštatoval riaditeľ Matice
Slovenskej v Liptovskom Mikuláši Marek
Nemec.

Petra Grešková

Bryndziarstvo, syrárstvo, liehovarníctvo
či garbiarstvo patria viac ako sto rokov
k mikulášskym tradíciám. Práve im za-
svätilo Informačné centrum mesta Lip-
tovský Mikuláš tohtoročnú sprievod-
covskú službu. Novú trasu otvorili v pia-
tok 20. februára pri príležitosti Svetové-
ho dňa sprievodcov. 

Jej cieľom je priviesť návštevníkov do histo-
rického centra mesta, kde so sprievodcom
spoznajú miesta spájajúce sa s tamojšími
tradíciami. „Ďaleko za hranicami krajiny
bola žiadaná chutná bryndza, oštiepky
a syry, kvalitné liehoviny a prvotriedne
spracované kože mikulášskych garbiarov
a kožušníkov. Výroba týchto výrobkov sa
v našom meste zachovala dodnes. Aj pre-
to sme hovorené slovo spojili s ochutnáv-
kami tradičných farmárskych bio syrov či
likérov,“ uviedla riaditeľka informačného
centra Jana Piatková.

Za zmienku stoja aj podnikateľské
schopnosti mikulášskych továrnikov. „Ján
Pálka vlastnil továreň na remeň. Tu zavie-
dol vlastnú socializačnú koncepciu, v kto-
rej z robotníkov urobil svojich spoločníkov
a účastníkov na zisku. Zaviedol rôzne be-

nefity a štipendiá. Pavol Žuffa bol spolu-
vlastník garbiarne Andrej Žuffa a synovia.
Jeho meno sa spája i s vynálezom kruho-
vého logaritmického pravítka. Počas pre-
hliadkovej trasy sme nahliadli priamo do
jeho jedálne v Múzeu Janka Kráľa,“ priblí-
žila zaujímavosti zo života mikulášskych
osobností turistická sprievodkyňa Darina
Hofereková. „Návštevníci sa v našom mú-
zeu zoznámia aj s tradičným spracovaním
kože z čias stredoveku,“ doplnil riaditeľ mú-
zea Zdenko Blažek. 

Okrem bratov Steinovcov sa v prvej polo-
vici 20. storočia výrobou bryndze a syra za-
oberalo niekoľko ďalších mikulášskych fi-
riem. Boli to prosperujúce podniky, ktoré
svoje výrobky vyvážali do Maďarska, Poľska,

Rakúska, Nemecka, Rumunska, Juhoslá-
vie, Francúzska i Ameriky.

Prvú rafinériu liehu založil v roku 1867
Armin Stark a rozhodol sa v nej vyrábať naj-
kvalitnejšie liehoviny. Jeho meno dodnes
zdobí etiketu známeho alkoholického nápo-
ja. „Na prelome 19. a 20. storočia bola ra-
finéria veľkým a moderným podnikom. Jej
výrobky mali dobré meno ďaleko za hrani-
cami,“ odhalila časť mikulášskej histórie tu-

ristická sprievodkyňa. Bezplatné prehliadky
mesta so sprievodcom Mikulášske tradície
budú pokračovať v júli a auguste každý pia-
tok o 16. hodine.

V. Stredoškolský bál
Aj študenti sa vedia zabávať. Už po piatykrát o tom presvedčili tým najlepším spôso-
bom. V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši sa 30. januára uskutočnil už 5. ročník
veľmi úspešnej študentskej akcie Stredoškolský bál. Organizáciu zabezpečil Mest-
ský študentský parlament mesta Liptovský Mikuláš.

Otvorili sprievodcovskú trasu 
o mikulášskych tradíciách
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V prvej polovici februára sa uskutočnil už 5. ročník
Národného týždňa manželstva s hlavnou témou ON
a ONA - jednota v rozdielnosti. Cieľom všetkých
stretnutí bolo identifikovať rozdielnosti medzi mužmi
a ženami, manželmi a manželkami, dvojicou, ktorá
pochádza z rôznych rodinných prostredí, má rôzne
osobnostné vybavenie, či kultúrne pozadie. 

V spolupráci s Liptovský tanečným centrom organizátori
pripravili Tanečný večer pre manželov a snúbencov. 

Manželia Ivan a Ester Staroňovci pripravili pre manželov
prednášku Vieš čo potrebujem? Podobne sa venovali

slobodným, ktorí si hľadajú partnerov a uvažujú o manželstve.
V téme Skôr než povieš áno im predstavili program pre
prípravu na manželstvo, s dôrazom, aby ešte pred sobášom
urobili cieľavedomé kroky pre svoj vzťah. 

Národný týždeň manželstva vyvrcholil požehnaním man-
želských párov, resp. obnovou manželských sľubov
v rámci nedeľných bohoslužieb vo všetkých troch cirkvách.

Organizátormi boli Občianske združenie NTM, cirkvi
pôsobiace na území mesta Liptovský Mikuláš – Bratská
jednota baptistov, Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku
a Rímskokatolícka cirkev a mesto Liptovský Mikuláš.

Vladimír Ferenčík

Národný týždeň 
manželstva

Stredná zdravotnícka škola (SZŠ)
v Liptovskom Mikuláši začína rokom
2015 písať svoju 65-ročnú exis-
tenciu medzi strednými školami
Liptova.

Jej vývoj nemožno oddeliť od jej
histórie, tradície a meniacich sa pod-
mienok v našej spoločnosti. Počas
svojej existencie prešla viacerými zme-
nami, ktoré odrážali hlavne zmeny
v zdravotníckom školstve. Kto by si
nepamätal študijné odbory akými boli
detská a zdravotná sestra, neskoršie
všeobecná sestra, či diplomovaná
všeobecná sestra.

Priestory školy v poliklinike, kde
dlhé roky sídlila, už nepostačovali po-
kryť náročnejšie požiadavky na vzde-
lávanie zdravotníkov. V roku 1990 boli
nahradené modernými priestormi v bu-
dove mestského úradu, kde škola
sídlila až do roku 2008. Zmenil sa aj
systém práce, škola sa stala otvorenou
školou. Využíva nápady, tvorivosť, ini-
ciatívu pedagógov, žiakov i rodičov.
Otvára sa spolupráci s potenciálnymi
zamestnávateľmi i širokou verejnosťou.
Kladie sa dôraz na väčšiu, priamu
zodpovednosť pedagógov a žiakov za
dosiahnuté výsledky, aby z dobrých
výsledkov prežívali spoločne pocit
úspechu a radosti. 

Vývoj smeroval i naďalej smeruje
k poskytovaniu výchovy a vzdelania,
ktoré najviac vyhovuje konkrétnemu
žiakovi, napomáha jeho všestrannému
rozvoju a jeho uplatneniu sa na sú-
časnom trhu práce, rešpektujúc pritom
aj nové trendy v ošetrovateľskej praxi
a v kvalite poskytovaných zdravotníc-
kych služieb. Zdravotnícka škola pružne

reagovala na požiadavky trhu práce
a zo školy s jedným študijným odborom
sa stala škola, ktorá pripravuje pre
trh práce zdravotníckych asistentov,
masérov a zubných asistentov v štu-
dijných odboroch s maturitou. Denné
štúdium rozšírila o externé a to v štu-
dijnom odbore zdravotnícky asistent
a v učebnom odbore sanitár.

SZŠ prebrala 1. septembra 2014
správcovstvo budovy na ulici Vrbická,
kde poskytuje vzdelávanie 260 žiakom
denného a externého štúdia. Pro-
stredníctvom finančnej pomoci svojho
zriaďovateľa – Žilinského samospráv-
neho kraja a zapojením sa do projektov
EÚ a rezortu školstva získané priestory
modernizuje a dopĺňa modernými
učebnými pomôckami, ktoré zodpo-
vedajú súčasným moderným trendom
a inovatívnym prístupom vo vzdelávaní.
Tiež novinkou v školskom roku
2015/2016 bude rozšírenie formy ex-
terného štúdia o dvojročné pomaturitné
štúdium v študijnom odbore masér.

V čase blížiaceho sa významného
výročia chce SZŠ svoj potenciál i na-
ďalej rozvíjať v súlade s koncepciou
rozvoja regionálneho školstva ŽSK,
liptovského regiónu a samotného
mesta Liptovský Mikuláš. Drží palce
svojim absolventom, aby tak ako ich
predchodcovia, boli úspešní na trhu
práce, či v ďalšom štúdiu na VŠ. Teší
sa na nových žiakov, ktorí rozšíria rady
študentského kolektívu, na spoločnú
prospešnú školskú i mimoškolskú čin-
nosť. Nech pri ďalšom bilancovaní
môže byť Stredná zdravotnícka škola
hrdá na svojich študentov a svoje
činy.

SZŠ

Zdravotnícka škola 
oslavovala



V akom stave ste prevzali agen-
du?

Aj napriek krátkosti času od
môjho nástupu do funkcie zá-
stupcu náčelníka Mestskej polície
Liptovský Mikuláš som zistil veľké
nedostatky v priestupkovom ko-
naní a to najmä v nedodržiavaní
zákonných lehôt na vybavenie
priestupkového spisu. Za rok
2013 eviduje oddelenie MsP L.
Mikuláš 109 priestupkových spi-
sov, z čoho je do dnešného dňa
nevybavených 17 spisov! Za rok
2014 z celkového nápadu 95
priestupkových spisov je do dneš-
ného dňa nevybavených 38 prie-
stupkových spisov. Z analýzy
skutkov za rok 2013 vyplynulo,
že za nedodržaním lehoty na vy-
bavenie spisu nie sú zákonné
dôvody, ktoré by bránili túto
lehotu dodržať, ale tými dôvodmi
je nečinnosť a nedôsledná res-
pektíve žiadna kontrola. Je nutné
uviesť, že objasňovanie priestupku
sa v zmysle zákona o priestup-
koch skončí spravidla do jedného
mesiaca. Uvedený stav vypovedá
o fatálnom zlyhaní kontrolnej
a riadiacej činnosti v danej ob-
lasti.

Ďalšia oblasť ktorá vypovedá
o nedostatočnej organizačnej
činnosti je plánovanie a čerpanie
dovoleniek policajtov MsP Lipt.
Mikuláš. Tu bolo zistené, že viac
ako 50 percent policajtov nemá
vyčerpanú dovolenku za rok
2014, pričom prenos počtu ne-
vyčerpaných dní je viac ako po-
lovica nároku za daný kalendárny
rok.

Akým smerom by ste mali zá-
ujem rozvíjať činnosť mestskej
polície?

Bude trvať istý čas do doby,
kedy nahromadené problémy
odstránime, ale súbežne s tým
je potrebné skvalitniť a zefektívniť
výkon služby. Prioritou bude ope-
ratívne inštruovanie hliadok a ich
následné vysielanie do miest,
kde najčastešie dochádza k po-
rušovaniu zákona, alebo VZN.
Aktuálne riešime problém s od-
pojením niektorých kamier z ná-
šho kamerového systému z dô-
vodu toho, že bol zo strany SSE
zistený neoprávnený odber elek-
triny. Zámerne neuvediem, o kto-
ré kamery ide, ale zarážajúca je
skutočnosť, že v roku 2004,
kedy sa jednotlivé kamery v rámci
kamerového systému zapájali už
teraz neexistujúcou firmou, tak
táto ich zapojila bez uzavretej
zmluvy, a tak vznikol neoprávnený
odber elektriny. Zo strany MsP
Lipt. Mikuláš bude vyvíjaná ini-
ciatíva rozšíriť kamerový systém
do miest, kde najčastejšie do-
chádza k páchaniu protiprávnej
činnosti. Úlohy mestskej polície
sú jasne uvedené v zákone a mo-
jou snahou bude odovzdať svoje
dlhoročné skúsenosti z rôznych
oblastí policajných služieb. Hlav-
nou snahou bude priblížiť činnosť
MsP k potrebám všetkých ob-
čanov nášho mesta tak, aby ne-
vnímali mestských policajtov ako
tých, čo vedia len zakladať pa-
puče alebo naháňať psičkárov
či neporiadnych fajčiarov.

Na prelome januára a februára
došlo k incidentu v blízkosti
sídla mestskej polície, keď
dvaja mladíci lúpežne prepadli
dospelého muža. Napriek jeho
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PETRA: Mestská polícia 
musí opäť získať kredit u občanov

V súčasnosti vedie Mestskú políciu v Liptovskom Mikuláši ako
zástupca náčelníka Mgr. Igor Petra, keďže obaja predstavitelia
bývalého vedenia skončili na vlastnú žiadosť krátko po sebe.
Opýtali sme sa ho na prvé kroky pri ďalšom smerovaní polície.

ZZáássttuuppccaa   nnááččeellnn ííkkaa   MMssPP  
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Geografická a dejepisná
olympiáda sa tešia obľube
desiatok žiakov z mikulášs-
keho okresu. Účastníkom
rozširujú nielen celoslovens-
ké, ale najmä regionálne ve-
domosti. 

Obe olympiády hostil Mest-
ský úrad v Liptovskom Mikuláši.
Do okresného kola geografickej
súťaže sa 5. februára prebojo-
valo viac ako 130 úspešných
riešiteľov základných škôl z mi-

kulášskeho okresu. Olympiádu
organizuje už 43 rokov pre žia-
kov piatych až deviatych roční-
kov Centrum voľného času
(CVČ) v Liptovskom Mikuláši. „V
porovnaní s inými olympiáda-
mi je o ňu veľký záujem, preto-
že okrem naberania nových
vedomostí, môžu účastníci

svoje poznatky využiť pri ces-
tovaní po Slovensku,“ zdôraznil
riaditeľ CVČ Roman Králik. 

Slovenská, európska, ale
i svetová história boli 12. fe-
bruára náplňou okresného kola
dejepisnej olympiády pre žiakov
siedmych ročníkov. „Nielen
Slovensko, ale i naše mesto je
rodiskom mnohých význam-
ných dejateľov a buditeľov.
Som rád, že sa na nich neza-
búda ani takouto formou,“
uviedol počas otvorenia primá-

tor mesta Ján Blcháč. „Takéto
aktivity jednoznačne podporu-
jeme. Je našou povinnosťou
dať deťom dostatočné vzdela-
nie. Verím, že tradícia olym-
piád bude v našom meste živá
aj v ďalších rokoch,“ doplnil zá-
stupca primátora Rudolf Urba-
novič.

Olympiády sú stále 
veľkým lákadlom

oznámeniu na dispečing mest-
skej polície tá nezasahovala,
ale odkázala ho na štátnu po-
líciu. Ako chcete predchádzať
takýmto pochybeniam v bu-
dúcnosti?

K uvedenému incidentu došlo
v čase, keď som na MsP L. Mi-
kuláš ešte nepracoval. Z dostup-
nej dokumentácie je možné ko-
nanie príslušníka vyhodnotiť ako
individuálne a momentálne zly-
hanie, za čo predošlým vedením

MsP bola písomne upozornená
na porušenie pracovnej disciplíny.
Takéto prípady, kedy došlo k zly-
haniu a chybnému vyhodnoteniu
vzniknutej situácie slúžia ako pod-
klady pre nasledujúce preškolenie
z interných predpisov, služobných
postupov a zákonov. Cieľom je
eliminovať nedostatky a pred-
chádzať javom, ktoré znižujú kredit
mestskej polície a vytvárajú dojem
neprofesionálneho a nedôvery-
hodného útvaru MsP vo vzťahu
k občanom.
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Manažér projektu výstavby rodinných
domov v Palúdzke Ing. Ivan Kubáň vy-
svetľuje výhody bývania v novom ro-
dinnom dome z projektu Domy Miku-
láš v porovnaní s nájomným bytom.

Z akých dôvodov je bývanie vo vlast-
nom novom dome výhodnejšie než bý-
vanie v nájomnom byte?

Ak sa zamyslíme nad tým, čo je dôležité
pri riešení vlastného bývania, tak určite be-
rieme do úvahy mesačné náklady na býva-
nie, lokalitu, kvalitu bývania, dostupnosť
a ďalšie faktory, ktoré nás ovplyvňujú pri
výbere miesta kde sa chceme usadiť a žiť. 

Predstavte si situáciu, že do vlastného
nového domu investujete mesačne rovna-
kú čiastku ako do nájomného bytu.

Napríklad na nový 3-4 izbový dom
z projektu Domy Mikuláš za 99 990 € si
zoberiete hypotéku vo výške 85%. Mesač-
ná splátka takejto hypotéky je cca 304 €.
Za spomínaných 304 € bývate vo vlastnom
novom nízkoenergetickom dome s plo-
chou od 108,8 m2. V dome z projektu
Domy Mikuláš sú predpokladané mesačné
náklady na energie od 100 € do150 €,
podľa počtu osôb v domácnosti.

Spolu teda investujete mesačne na
splátku hypotéky a energií od 404 do 454
€. Sú to celkové náklady na vlastné býva-
nie v novom dome, ktorý je v širšom centre
Liptovského Mikuláša s plnou občianskou
vybavenosťou a je postavený z materiálov
od renomovaných výrobcov. Dôležité je že
každý, z tehál murovaný dom, je postavený
ako samostatný celok, bez spoločných
častí so susedným domom. Bežné denné
potreby: nákupy, škôlka a škola sa dajú vy-
riešiť aj pešo bez ďalších nákladov na ces-
tovanie.

Na druhej strane máme nájomný trojiz-
bový byt. Priemerne mesačná výška ná-
jomného za takýto byt sa pohybuje na
úrovni 240 – 300 €. Náklady na energie
môžu byť od 100 do 160 €, spolu sa teda
dostávame na sumu 340 až 460 €. Ak sa
takýto byt nenachádza priamo v meste, je
potrebné pripočítať cestovné náklady spo-
jené s dochádzaním do práce, do školy,
na nákupy, za záujmami, ktoré môžu me-
sačne presiahnuť aj 100 €. 

Ak sa teda pozrieme na porovnanie len
cez mesačné náklady, tak zistíme, že ná-
klady na vlastný dom v porovnaní s nájom-
ným bytom sú na minimálne na rovnakej
úrovni alebo nižšie.

Odpoveď na otázku si každý nájde
sám, ak zváži či chce mesačne investovať
porovnateľnú čiastku do vlastného alebo
do prenajatého bývania.

Spomínali ste kvalitu materiálov použi-
tých pri výstavbe domov z projektu
Domy Mikuláš, môžete túto problema-
tiku vysvetliť podrobnejšie?

Kvalita použitých materiálov na výstav-
bu sa odráža aj na kvalite bývania. V pro-
jekte Domy Mikuláš si môžete vybrať býva-
nie podľa vlastných predstáv s istotou kva-
lity použitých stavebných materiálov od re-
nomovaných spoločností.

A čo ďalšie náklady a starosti s nájom-
ným bývaním?

V nájomnom byte musíte platiť za fond
opráv (údržba výťahu, spoločných priesto-
rov, zateplenie bytového domu ...). Platíte
aj za energie v spoločných priestoroch, či
za výťah. Platíte dlhodobo a bez istoty
vlastného bývania. 

Projekt Domy Mikuláš ponúka úplne
nové bývanie vo vychytenej lokalite Liptov-
ský Mikuláš Palúdzka. Pri každom dome
sú dve parkovacie miesta na vlastnom po-
zemku. Asi nie je nutné čitateľom vysvetľo-
vať, aký je problém s parkovaním na našich
sídliskách a aké výhody so sebou prináša
bývanie vo vlastnom novom dome. 

Keby ste mali porovnať vybavenie na-
príklad nájomného bytu a rodinného
domu z projektu Domy Mikuláš?

Určite vieme klientovi poskytnúť omno-
ho viac a hlavne vieme zrealizovať jeho
vlastné predstavy bývania. V projekte
Domy Mikuláš ponúkame vlastný dom
s pozemkom v rôznych variantách, so spo-
mínanými parkovacími miestami a vybave-
ním podľa individuálnych potrieb klientov
už v štandardnom prevedení. 

V nájomnom byte je vybavenie na zá-
kladnej úrovni bez možnosti zásadnejších
zmien. 

O tejto problematike by sa dalo hovoriť
ešte dlho.

Určite áno. Prijmite preto milé čitateľky
a milí čitatelia moje pozvanie a príďte sa
sami pozrieť na rôzne varianty vzorových
domov z projektu Domy Mikuláš, ktoré sú
už postavené.

Dohodnúť obhliadku vzorových domov
si môžete na telefónnom čísle 0911 996
442. 

Na záver dodávam, že hypotekárne
úvery sú momentálne najvýhodnejšie v his-
tórií Slovenska, a preto sa do nového vlast-
ného bývania oplatí investovať práve teraz. 

Viac o projekte Domy Mikuláš nájdete aj
na našej stránke www.domymikulas.sk

Bývanie vo vlastnom dome sa oplatí viac!
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Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
 U  N Á S  N Á J D E T E : U  N Á S  N Á J D E T E :

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• 

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

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

Európsky deň logopédie –
6. marec

Reč je najdôležitejšia
ľudská schopnosť. Je dôleži-
té starať sa o ňu už od útleho
veku. S pomocou reči sa do-
rozumievame, vzdelávame
a zaraďujeme do spoločnos-
ti. Jej vývoj však neprebieha
vždy optimálne. Podľa štatis-
tík poruchy komunikácie po-
stihujú až 15 percent popu-
lácie a obmedzujú človeka vo
všetkých spoločenských vzťahoch. Hlavne u malých detí sa vy-
skytujú častejšie - poruchami reči trpí takmer každé štvrté dieťa.
Skúmaním narušenej komunikačnej schopnosti človeka z hľa-
diska prejavov, príčin, dôsledkov, možností diagnostiky, terapie,
prevencie a prognózy sa zaoberá samostatná vedná disciplína
– logopédia.

Pri príležitosti Európskeho dňa logopédie a šírenia osvety
ponúka Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 6.marca v čase od
8. do 15. hodiny v budove Mestského úradu v Liptovskom Mi-
kuláši na 4. poschodí. Ochotne Vám tu odpovieme na vaše
otázky, týkajúce sa reči, jej vývoja a porúch reči u detí. Podelí-
me sa s vami so svojimi skúsenosťami pri náprave výslovnosti
a podpore komunikačných schopností, od ktorých závisí napre-
dovanie v škole, nadväzovanie vzťahov, voľba povolania a celko-
vý osobnostný rozvoj dieťaťa.

JV

KURZ EFEKTÍVNEHO RODI OVSTVA

- mrzí vás, že vaše die a „neposlúcha”?
- cítite, že trestanie i kupovanie si autority nefunguje?
- neviete, o si po a  s detským hnevom? 
- chceli by ste zlepši  atmosféru vo vašej rodine?

+ porozumie  správaniu detí
+ vies  deti k samostatnosti a spolupráci
+ rozvíja  detskú sebadôveru
+ nau i  sa správne komunikova

POMÔŽEME VÁM

MILÍ RODI IA

Všetky otázky vám rada zodpovie lektorka
telefonicky +421 948 066 788 alebo e-mailom phdr.zivcic@gmail.com
Podrobné informácie o kurze a iných aktivitách združenia nájdete na www.kolegium.net

POZÝVAME VÁS NA UKÁŽKOVÚ HODINU
do priestorov starej evanjelickej fary
na ulici Tranovského 6 (oproti Galérii P.M. Bohú a)
v Liptovskom Mikuláši v d och
4. a 11. marca 2015 o 17.00 hod.
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Odkupujú pozemky
pod svojimi bytmi

Viacerí majitelia bytov prejavujú
záujem o odkúpenie pozemkov
pod bytovými domami, v ktorých
vlastnia byty, no pozemky ešte ne-
majú majetkovoprávne vysporiada-
né. Podľa ich vyjadrení sa tak sna-
žia predchádzať problémom do
budúcna, ak by svoje byty predá-
vali a nemali by k dispozícii aj po-
diel na pozemku.

Mesto pri odpredaji týchto pozem-
kov postupuje podľa zákona o vlast-
níctve bytov a nebytových priestorov.
V prípade vlastníka bytu, ktorý nado-
budol byt od Stavebného bytového
družstva, cena sa určuje podľa vyhlá-
šky Ministerstva financií SR a predsta-
vuje 12 centov za meter štvorcový.
V ostatných prípadoch je cena stano-
vená vyhláškou na 16,60 eura za me-
ter štvorcový.

Mesto Liptovský Mikuláš zároveň
týmto spôsobom informuje občanov -
vlastníkov bytov, ktorí zatiaľ nemajú
odkúpený pozemok pod bytovým do-
mom, že majú možnosť podať žiadosť
na mesto o kúpu predmetných po-
zemkov.

Deti v materskej škôlke
v Liptovskej Ondrašovej sa
tešia z nového nábytku.

Riaditeľka škôlky Lívia Kraj-
čušková priznala, že niekto-
ré časti nábytku už doslu-

hovali a ich výmena prišla
vo vhodnú dobu. „Oslovili
ma ľudia, ktorí chceli po-
môcť. Podarilo sa nám
sponzorsky zabezpečiť
nový nábytok. Ide o viaceré
skriňové a poličkové zosta-
vy. Celková cena darované-
ho nábytku pre škôlku bola
vo výške približne 1500
eur. Za tento sponzorský
dar by som sa chcel v mene
celej Ondrašovej poďako-
vať spoločnosti IKEA In-
dustry Liptovský Mikuláš,“
uviedol poslanec za mests-
kú časť Ľuboš Trizna.
Z jeho rúk si prevzal ďalší
sponzorský dar – notebook
aj bežecký oddiel ŠK Kriváň
Ondrašová. Techniku veno-
vala firma venujúca sa infor-
mačným technológiám.
Predstavitelia oddielu sa
daru veľmi potešili, bude
pre nich významným po-
mocníkom pri organizovaní
bežeckých podujatí, najmä
Ondrašoveckej horičky.

Materská škôlka 
sa teší novému nábytku

RRaaddoossťť   zz nnáábbyyttkkuu   
mmaallaa   aa jj   rr iiaaddii tteeľľkkaa   šškkôô llkkyy..
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Miesto bojiska a priľahlých sek-
torov vyhradených na parkovanie
a pre divákov je umiestnené
neďaleko výšiny Nicovô, na poľ-
nohospodárskom pozemku (pa-
sienky) patriacemu do katastra
obce Smrečany a katastrálneho
územia mesta L. Mikuláš.

V sektore označenom Bo-
jisko-priestor ukážky bude
samotná dynamická ukážka bo-
jov za použitia dobovej techniky

a rôznych pyrotechnických efek-
tov. Sektor označený Statické
ukážky bude prezentovať do-
bový tábor vojakov s prislúcha-
júcou technikov a vybavením,
divákom bude prístupný na
zhliadnutie po ukážke.

V priestore Divácky sektor
sa budú môcť pohybovať ná-
vštevníci podujatia, v priestore
bude aj stánok s občerstvením
ako aj WC.

Po verejnej ukážke bojov o kótu
č. 729 Nicovô a pietnom akte
na cintoríne Háj budú vojaci
1. ČSAZ pochodovať do mesta
L. Mikuláš. Trasa a smer po-
chodu je naplánovaná tak, aby
jednotky mohli vo finálnej fáze
prechádzať po tých istých mies-
tach ako to bolo v roku 1945.
Táto časť podujatia je verejne
prístupná divákom.

V meste sa budú jednotky
pohybovať po nasledovných uli-
ciach:

Nemecké jednotky ustúpia
do mesta najskôr po žltej trase
a následne pokračujú po modrej

trase. Mestom sa budú pohy-
bovať po ulici Milana Pišúta
a následne ukončia pochod na
Námestí osloboditeľov.

Jednotky 1. ČSAZ pôjdu
smerom do mesta (žltá trasa)
po uliciach - Milana Pišúta,
Podtatranského, M. M Hodžu,
Námestie mieru, Námestie oslo-
boditeľov.

Po ukončení prezentácie
budú opúšťať mesto po trase
(červená farba) - Námestie oslo-
boditeľov, Milana Pišúta, Kuz-
mányho, tranovského,Česko-
slovenskej brigády, Kap. Ná-
lepku, Cesta Hrdinov na smer
Smrečany.

Prístup motorovým vozid-
lom na odstavné plochy na
Háji Nicovô bude umožne-
ný len do naplnenia kapa-
city parkovísk. Po naplnení
kapacity budú motorové
vozidlá odstavované na Ul.
kpt. Nálepku. Z ul.
Kpt. Nálepku bude v čase
od 9:15 hod. zabezpečo-
vaná na miesto podujatia
kyvadlová doprava autobu-

som s odchodom od býva-
lého Liptostavu. Preto pro-
síme vodičov motorových
vozidiel o vzájomnú tole-
ranciu počas prejazdu po-
zemnými komunikáciami.
Po ukončení podujatia pri-
bližne o 12. hodine bude
zabezpečená kyvadlová
autobusová doprava od
záchytného parkoviska po
ul. Kpt. Nálepku.

PIETNE AKTY V MESTSKÝCH ČASTIACH:
27. marca 2015 o 9.30 h Nábrežie K. Petroviča
27. marca 2015 o 9.50 h Železničná stanica 
27. marca 2015 o 10.30 h Vrbica, pri Zbierke „Matka“, Nábrežie 4. apríla
27. marca 2015 o 10.45 h Vrbická ulica, Nábrežie 4. apríla
27. marca 2015 o 11.00 h Vrlíkova ulica, Nábrežie 4. apríla
27. marca 2015 o 15.00 h MŠ Ondrašová
1. apríla 2015 o 16.00 h Bodice 
1. apríla 2015 o 17.30 h ZŠ Demänová
4. apríla 2015 o 17.00 h Iľanovo
4. apríla 2015 o 18.00 h Ploštín

SPRIEVODNÉ AKTIVITY:
Námestie osloboditeľov, pri fontáne Metamorfózy
25. 3. - 10. 5. 2015 Outdoorová výstava historických fotografií
NKP Čierny orol
30. marca 2015 o 9.00 h Oslobodzovanie mesta kóta 747 - seminár pre

učiteľov ZŠ a SŠ
31. marca 2015 o 9.00 h Výstava k oslobodeniu a prednáška pre žiakov

ZŠ a SŠ
1. apríla 2015 o 9.00 h Výstava k oslobodeniu a prednáška pre žiakov

ZŠ a SŠ
Súčasťou budú ukážky dobovej výzbroje voja-
kov a partizánov v II. sv. vojne pri oslobodzo-
vaní mesta

Miesto bojových ukážok Pochod jednotiek

Organizácia dopravy 
počas osláv

V rámci zabezpečenia plynulého prístupu k miestu
konania bojovej ukážky - Boj o kótu 729 Háj Nicovô
a pietneho aktu pri pamätníku NKP Háj Nicovô si do-
voľujeme požiadať účastníkov osláv, aby dodržiavali
pokyny organizátorov podujatia.
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10 KULTÚRA

Kultúrny dom v Liptovskej On-
drašovej zažíva za posledné me-
siace kultúrny boom. Ešte na
konci minulého roka dobrovoľný
divadelný súbor Matice Sloven-
skej z Liptovského Mikuláša
otvoril oživovanie kultúrneho ži-
vota v tejto mestskej časti. Di-
vadlo o voľbe vicišpána - Preka-
zená voľba prilákalo približne
70 ľudí. Celý výťažok zo vstup-
ného organizátori venovali ma-
terskej škôlke v Liptovskej On-
drašovej. V januári sa po doho-
de s poslancom Ľubošom Triz-
nom a občianskym klubom
otvoril kultúrny dom aj ondrašo-
veckej mládeži, ktorá pod vede-

ním Adama Šablatúru začala vy-
užívať jeho veľkú sálu na precvi-

čovanie crossfitu. Aj vo februári
na pódium vystúpili divadelníci,

tento raz zo susedného Bobrov-
ca. Predstavenie Náš pán ujo
od F. Urbánka navštívila takmer
stovka ľudí. S februárom sa
v Ondrašovej spája aj karneval
pre najmenších, ktorý pripravilo
mesto Liptovský Mikuláš
s miestnym poslancom, maters-
kou škôlkou a občianskym klu-
bom. Zúčastnili sa na ňom nie-
len deti materskej škôlky. Vyso-
ká účasť milo prekvapila všet-
kých organizátorov a už teraz sa
tešia na pokračovanie o rok.

Najskôr primátor mesta Ján
Blcháč spolu s Alenou Boďovou
pokrstili knihu Varíme zdravo
a hravo. Autor v nej v prehľad-
ných kapitolách píše o moder-
ných trendoch v stravovaní,
o návratoch k pôvodným sloven-
ským potravinám a uverejňuje
päťsto zaujímavých a praktic-
kých receptov. Ako jediný z re-
giónov Slovenska má v knihe
zastúpenie Liptov. V kapitole
Liptovské pastorále autor pred-
stavil Jána Blcháča ako zdatné-
ho kuchára a fotografie štyroch
liptovských špecialít sa nachá-
dzajú aj na obálke knihy. 

Erotická kuchárka s podtitulom
Jedlá a láska bola druhá kniha,
ktorú uviedli do života. Stalo sa
tak v predvečer sviatku sv. Va-
lentína, patróna zaľúbených. 

O literárnej tvorbe Štefana
Packu prehovoril podpredseda
spolku slovenských spisovateľov
Peter Mišák. Obe knihy vyšli vo
vydavateľstve GEORG v Žiline vo
vysokom náklade. 

Takmer stovka obrazov pútala
pozornosť návštevníkov v oboch
sálach Domu Matice slovenskej.
Výstava má názov ŽIVOT JE KO-
LÁŽ, KOLÁŽ JE SEN. Autor vy-
stavil aj obrazy, ktoré boli ocenené
na celoslovenskej súťaži Výtvarné
spektrum (Pocta M. Martinčekovi,
Liptovská krajina, a iné). 

V kultúrnom programe zaujali
verše Milana Rúfusa, Mikuláša
Kováča a Štefana Packu v pred-

nese Kvetoslavy Staroňovej. Svo-
jimi piesňami sa predstavili folkový
pesničkár Ján Svetlan Majerčík
a spevácke duo Amália Bartošová
a Jolana Lamajkinová. Známy
slovenský humorista, autor de-
siatich satirických kníh Milan Le-
chan obveseľoval svojimi bon-
motmi účastníkov podujatia počas
celého programu. Vo veselom
duchu pokračovalo aj „grilovanie“
autora Štefana Packu, jeho ko-
legom spisovateľom Petrom Vrlí-
kom.

Text a foto: DOMINIK PLEVA

Seniori 
s vlastnou 

fašiangovou
zábavou

Mikulášski seniori pravde-
podobne založili novú tra-
díciu batôžkovej Mikulášs-
kej fašiangovej zábavy.
V piatok 6. februára sa ich
asi 250 zišlo vo veľkej sále
Domu kultúry v Liptovskom
Mikuláši, aby sa spoločne
zabavili a zatancovali si.

Na organizácii fašiangovej
zábavy sa podieľali mesto Lip-
tovský Mikuláš, Dom kultúry
Liptovský Mikuláš a mestské
kluby seniorov. „Je príjemné
sledovať ľudí v bohatými ži-
votnými skúsenosťami ako
sa vedia zabaviť. Chcem ve-
riť, že im nikdy nebudú chý-
bať nadhľad a pohoda, akú
sme tu dnes videli,“ uviedol
primátor mesta Ján Blcháč.
Mikulášskych seniorov prišiel
pozdraviť spoločne so svojim
zástupcom Rudolfom Urba-
novičom.

V programe vystúpili členky
Klubu seniorov Palúdzka a do
tanca zahral Senior Bend
z Liptovského Jána. „Podľa
odozvy mal prvý ročník fa-
šiangovej zábavy veľmi dob-
ré ohlasy a účastníci prejavili
záujem o jej pokračovanie
aj v budúcnosti,“ povedala
spoluorganizátorka Valika Hro-
mádková zo sociálneho od-
delenia na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši.

Do Ondrašovej sa vracia kultúra

Keď koláže a knihy idú dokopy
V Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnili
v piatok 13. februára 2015 tri podujatia, na ktorých sa ako
autor prezentoval Štefan Packa.

AAuuttoorr   kknnííhh   aa   kkoo lláážž íí   ss   mmiikkuu llááššsskkyymm
ššééffoomm  MMaatt iiccee ..
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Mestské časti Iľanovo, Ploštín, Bodice,
Ondrašová a Palúdzka sa zapojili do
slovenských fašiangových zvykov.
Okrem tradičného sprievodu nechýba-
la počas februára ani pravá liptovská
zabíjačka. 

Každoročne ju organizujú v Iľanove. „Za-
číname sprievodom vždy v inej časti obce.
Tento rok sme cez ulicu Ponad ohrady
prešli ku kultúrnemu domu, kde člen
nášho klubu seniorov Janko Tomčík viedol
obecnú zabíjačku,“ priblížil poslanec za
mestskú časť Miroslav Burgel. Okrem klubu
seniorov sa do organizácie zabíjačky zapojili
tamojší urbariát a občiansky klub. 

V Bodiciach je tradícia fašiangovej bur-
sy silno zakorenená. Až stovka účastníkov
v maskách či v civile prešla horný aj dolný
koniec obce. „Súčasťou sprievodu je sú-

ťaž o najkrajšiu masku. Tento rok bol me-
dzi nami arabský naftár z Abú Dhabí, kto-
rý núkal svoju tekutú naftu,“ povedal
s úsmevom miestny poslanec Štefan Ga-
noczy. Po sprievode čakala na účinkujú-
cich veselica v kultúrnom dome v sprievo-
de obecných hudobníkov. 

Minuloročný prvý pokus o obnovenie
fašiangových sprievodov sa vydaril v mest-
skej časti Palúdzka. Desiatky Palúdžanov
prišli aj tento rok pred kultúrny dom privítať
asi tridsiatku bursovníkov, ktorí sa ulicami
niekdajšej samostatnej obce vybrali vinšo-
vať do jednotlivých domov. „Mali sme so
sebou skvelú harmonikárku Nikolu Dobá-
kovú, ku ktorej sa neskôr pridal aj otec
Edo Dubák,“ prezradil organizátor a posla-
nec za mestskú časť Marek Nemec.

Najdlhšie sa tradícia fašiangových
sprievodov drží v mestskej časti Ploštín,

kde členov sprievodu sprevádza desiatky
rokov starý drevený kôň. „Ešte ako dieťa
si pamätám, že sme chodili po obci
a vinšovali susedom veľa hojnosti. Koník
vyrobený z drevenej kostry, šatiek
a s krásnym odliatym spiežovcom je ur-
čite starší ako ja,“ zaspomínala si Soňa
Čupková z Ploštína. Fašiangový sprievod
uzavrel karneval pre dospelých z kultúr-
nom dome.

Zahanbiť sa nedali ani v Liptovskej On-
drašovej, kde do ulíc opäť vyrazili masky
pod vedením pána Oška, predsedu klubu
seniorov v tejto mestskej časti. Na dobroty
mali pripravení aj veľký vozík. „Som rád, že
nielen naši seniori zachovávajú dobré
zvyky aj v našej mestskej časti. Ich nad-
šenie a nezlomná aktivita je pre mno-
hých motivujúca,“ dodal poslanec za On-
drašovú Ľuboš Trizna.

Bohaté fašiangy
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Ešte predtým, v štvrťfinále, zviedli pravú
hokejovú bitku s Michalovcami. Séria,
hraná na tri víťazné zápasy, sa skončila
3:2 v prospech Liptovského Mikuláša.
V rozhodujúcom domácom meraní síl
Liptovský Mikuláš vyhral 2:1, keď sa
o obidva jeho presné zásahy postaral
Peter Bartík.

„Z postupu sme, samozrejme, boli všetci
šťastní. Je jedno, kto skóruje. V minulých
zápasoch to boli chalani, teraz to padlo
mne. Šance mali aj ostatní, no chvalabohu
som skóroval a postúpili do semifinále
sme,“ priznal úspešný strelec.

V semifinále bola súperom Liptovského
Mikuláša Spišská Nová Ves, víťaz ligy po
hlavnej časti. Kto čakal vyrovnanú sériu, nemýlil
sa. Po dvoch zápasoch na Spiši bol jej stav
1:1. Doma Liptovský Mikuláš pred návštevou
2600 divákov prehral 1:3. O deň neskôr bol
na programe štvrtý duel série, hostia mali na
hokejkách mečbal. V prípade výhry by sa na
mikulášskom ľade mohli tešiť z postupu.

Hostia ešte po dvoch tretinách viedli 2:5,
no v tej poslednej sa Liptovskému Mikulášu
podaril dokonalý obrat a troma gólmi si vypý-
tal predĺženie. V ňom o výhre rozhodla strela
obrancu Michala Školiaka. „Za stavu 2:5
nám už veril asi len málokto. Som rád, že
sme zápas otočili a vynútili si rozhodujúci
duel na Spiši,“ povedal.

Za drámu so šťastným koncom pre miku-
lášske farby označil duel asistent trénera
Ivan Droppa. „Po druhej tretine sme trošku
mali hlavy dole. Výsledok 2:5 bol hrozivý.
V šatni sme si povedali určité veci. Hráči do
bodky splnili naše pokyny a obrat sa poda-
ril,“ dodal.

„Hoci pred treťou tretinou bolo 2:5, išli
sme do nej s cieľom urobiť všetko preto, aby
sme zápas otočili. Najmä pre divákov. Tí boli
skutočne fantastickí. Povedali sme si, že
keď dáme gól každých päť minút, tak to mô-
žeme otočiť. Podarilo sa a vynútili sme si
rozhodujúci piaty duel,“ skonštatoval Matúš
Sukeľ, autor dvoch gólov. 

Posledný duel sa hral v pondelok 23. fe-
bruára a na Spiš meralo cestu aj množstvo
fanúšikov z Liptovského Mikuláša. Po vý-
sledku 5:1 sa z postupu do finále prvej ligy
tešila Spišská Nová Ves. Hralo sa vo výbor-
nej atmosfére, cestu na štadión si našlo
3300 divákov. 

Pre áčko MHK 32 sa tak sezóna skonči-
la. Naopak, ťažké boje nepochybne čakajú
juniorov. Tí skončili v základnej časti extrali-
gy na prvom mieste s 95 bodmi. Partia oko-
lo trénera Pavla Paukovčeka ešte určite pri-
nesie radosť fanúšikom mikulášskeho hoke-
ja.

V mikulášskej partii bol v základnej časti
najproduktívnejším hráčom Patrik Števuliak.
V 38 zápasoch zaznamenal 59 bodov za 22
gólov a 37 asistencií. O zápas menej odo-
hral Ľudovít Dunčko, do kanadského bodo-
vania získal 50 bodov za 21 gólov a 29 asis-
tencií.

Text a foto: Michal Paška

Práve v nej sa počas predpo-
slednej februárovej soboty
uskutočnilo slávnostné vy-
hodnotenie. Spolu s hlavným
organizátorom Jakubom Bar-
toněkom (pri vedení ligy mu
pomáhal aj Pavel Balážik)
najlepších dekoroval vicepri-
mátor Liptovského Mikuláša
Rudolf Urbanovič.

„V prvom rade ďakujem or-
ganizátorom za odvedenú prácu
počas celej sezóny. Viem, že
organizovať takúto ligu stojí ne-
málo času a úsilia. Pre aktív-
nych futbalistov je súťaž vhod-
ným spestrením prípravného
obdobia. Teší ma, že ju hrávajú
aj tí, ktorí sa nevenujú futbalu.

Ľudia z Liptovského Mikuláša
a okolia takto zmysluplne trávia

voľný čas,“ povedal viceprimá-
tor.

Víťazom ligy sa stala partia
nazvaná Koniferum, ktorá v sú-
ťaži len raz prehrala a v desia-
tich dueloch odchádzala z palu-
bovky ako víťaz. Na druhej
priečke skončil Prosiek, tretí bol
tím nazvaný Pagáč. Najlepším
brankárom bol Peter Kello z Pri-
my, strelcom s 39 gólmi Patrik
Laco z Prosieka a hráčom Mar-
tin Malacký z mužstva Lynnfield.

„Oproti vlaňajšej sezóne
štartovalo päť nových mančaf-
tov. Tri z nich boli slabšie, to sa
podpísalo aj na úrovni ligy. Niek-
toré merania síl skúsených tí-
mov však boli ozaj kvalitné,“
zhodnotil hlavný organizátor.

Text a foto: Michal Paška

Stopka pre Mikulášanov prišla v semifinále

Tucet futsalových tímov ukončil sezónu
Dvanásť účastníkov mal šiesty ročník Mestskej futsalovej ligy, ktorej dejiskom bola 

multifunkčná športová hala Liptov aréna.

ZZľľaavvaa ::   vv iicceepprr iimmááttoorr   
RRuuddooll ff   UUrrbbaannoovv iičč ,,   
II vvaann  PPeenncciiaakk   zz tt íímmuu  
PPaaggááčč   aa hh llaavvnnýý   
oorr ggaannii zzááttoorr   
JJaakkuubb  BBaarr ttoonněěkk ..

Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš skončili svoje tohtosezónne účinkovanie v semifinále prvej hokejovej ligy.
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V Liptovskom Mikuláši, ktorý
sa hrdí aj prívlastkom mesto
olympijských víťazov, najlepších
športovcov oceňujú od roku
1999. Na podujatí, ktoré otvori-
lo vystúpenie žiakov Základnej
umeleckej školy J. L. Bellu,
ocenili 10 športovcov v kategórii
do 18 rokov a rovnaký počet
v kategórii nad 18 rokov. Oce-
nenie si odniesli aj tri kolektívy.
Stalo sa tak, ako býva zvykom,
bez určenia poradia.

„Som veľmi rád, že športov-
covi, ktorých oceňujeme, sú
predovšetkým vzormi pre mla-
dých ľudí. Vzormi vo fair-play,
v bojovnosti, v statočnosti. Spo-
ločne si želáme, aby sa im splni-

li nielen športové, ale i osobné
ciele. Tešíme sa na ich výkony
v tomto i v nasledujúcom roku,“
povedal primátor Ján Blcháč.

Spolu s ním v kategórii do 18
rokov úspešných športovcov
dekoroval horolezec a skialpi-
nista Miroslav Peťo. Ako prvá
prišla na pódium Aneta Smer-
čiaková z Klubu bežeckého ly-
žovania Jasná. Na výzvu mode-
rátora Rastislava Pertziana pre-
zradila, koľko trénuje. „Dopo-
ludnia tri hodiny, popoludní dve.
Stojí to však za ten čas,“ prizna-
la úspešná bežkyňa na lyžiach.

Aj v kategórii nad 18 rokov
mal tradične silné zastúpenie
Kanoe Tatran klub. Niektorí jeho
členovia sa na vyhodnotení ne-
zúčastnili, lebo v tom čase boli
na sústredení. Nechýbali však
úspešní zástupcovia „svalo-
vých“ športov z VTJ Technika
FBC pod vedením trénera Ľu-
bomíra Hečka – fitnesska Domi-
nika Multáňová a chlapi s po-
riadnym svalmi – Ľuboš Maliňák

a Erik Halaška. Najskúsenejší
z tejto partie Ľuboš Maliňák je
rád, že mesto si vždy takýmto
spôsobom uctí tých, ktorí aj za
hranicami našej krajiny repre-
zentujú nielen Liptovský Miku-
láš, ale celé Slovensko. „Z ná-
šho klubu boli na pódiu traja
majstri sveta, čo je veľavravné.
Stáť na pódiu je vždy veľká poc-
ta a odmena za prácu tak
v tvrdom športe, akým kulturisti-
ka či fitness nepochybne sú,“
dodal.

Veľkú radosť fanúšikom ho-
keja momentálne robia juniori
pod vedením Pavla Paukovče-
ka. V čase konania podujatia
boli prví v základnej časti extrali-

gy. „Sú to rozumní, disciplinova-
ní chalani. Počúvajú, čo im na-
ordinujeme,“ prezradil tréner re-
cept na úspech.

Špeciálne ocenenie za dlho-
ročnú aktívnu športovú činnosť
patrilo 72-ročnému Ivanovi Se-
manovi z ŠK Kriváň Liptovská
Ondrašová. Dlhoročný prete-
kár, tréner a organizátor ľahko-
atletických súťaží je v prístupe
k športovým povinnostiam
a v tréningovom procese vzo-
rom pre mladú generáciu. „Keď
človek dlho robí a vydrží, vráti sa
mu to. Je príjemné prevziať si
toto ocenenie. Je to o zodpo-
vednosti, teším sa z práce
s mladými ľuďmi. Dobíjajú ma
energiou.“

Bodku za programom, v kto-
rom svoje umenie s basketbalo-
vými a futbalovými loptami pred-
viedlo zoskupenie Hands up
crew, dalo vystúpenie kapely
King shaolin. 

Michal Paška

Ocenení športovci
DO 18 ROKOV: 
Aneta Smerčiaková (Klub bežeckého lyžovania JASNÁ)
Gabriela Gajanová (Atletický klub Kriváň)
Pavlína Matulániová (Kanoe Tatra Klub) (KTK)
Ján Mikuš (Klub bežeckého lyžovania JASNÁ) 
Samuel Mensák (Športový klub GRAFON)
Boris Baláž (Liptovský školský lukostrelecký klub)
Marko Mirgorodský (KTK)
Marko Gurecka (KTK)
Miroslav Zoller (Sazuka kickbox klub)
Jakub Grigar (KTK)

NAD 18 ROKOV:
Dominika Multáňová (VTJ Technika FBC) 
Elena Kaliská (KTK)
Ľuboš Maliňák (VTJ Technika FBC)
Erik Halaška (VTJ Technika FBC) 
Pavel Balážik (ŠK Kriváň L. Ondrašová)
Tomáš Kučera (KTK)
Ján Bátik (KTK)
Matúš Sukeľ (MHK 32) 
Michal Martikán (KTK)
Alexander Slafkovský (KTK)

KOLEKTÍVY:
Družstvo mládeže Liptovskej šachovej školy
Hliadka 3 x C1 M do 18 rokov (Gurecka, Mračna, Mirgorodský)
Družstvo MHK 32 juniori

ŠPECIÁLNE OCENENIE 
ZA DLHOROČNÚ AKTÍVNU ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ: 
Ivan Seman (ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová).

Spoznali sme športovcov mesta za rok 2014
Veľká sála Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši bola počas tre-
tej februárovej stredy dejiskom milej športovej slávnosti. Spoz-
nali sme športovcov mesta za rok 2014.
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Občiansky servis
JANUÁR 2015

Človek sa narodil aby dý-
chal, videl, počul a cítil –
aby žil...

V Liptovskom Mikuláši sa
v januári narodili:
Dominik KRUŽLIAK, Alex
STROMKO, Marián LACKO,
Mária BUBISOVÁ, Terézia
RUSŇÁKOVÁ Martin LEHOT-
SKÝ, Lucas HORVÁTH, Ma-
xim ŽIAK, Samuel MURGOŠ,
Viktória Lea ŠTRICOVÁ, Karin
KUBÁŇOVÁ, Lujza SZABO-
VÁ, Matej TURČANÍK, Erik
RAGULA, Ján TÓTH, Lucia
STODOLOVÁ, Adrián CA-
BÚK, Lukáš SÁLUS, Nela
LABAŠKOVÁ.

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

Manželstvo uzavreli:
Ing. Martin PAULÍNYI – Ema
ZAFIROVA, Michal GAZÍK –
Andrea VOSTIKOVÁ, Ľudovít
TURČIAK – Martina CHLUS-
TOVÁ, Jozef KRÁL – Zdena
ŠIMOVÁ. 

Dych – slovko krátke, ne-
nápadné. Bez neho však
končí život ...

Zomreli:
Júlia MIKULAJČÍKOVÁ –
79r., Dušan NEMEŠÁNY –
72r., Eufen FRONKO – 83r.,
Alena ZLEJŠIA – 64r., Mária
BALÁŽOVÁ – 80r., Františka
TEKELJAKOVÁ – 85r., Ka-
tarína NOVÁKOVÁ – 63r.,
Anna MAJERČÍKOVÁ – 82r.,
Peter SABADÍN – 59r., Anna
SRNKOVÁ – 78r., Ing. Ja-
romír NÉMETH – 58r., Emília
TRNOVSKÁ – 93r., Ružena
HURTAJOVÁ – 85r., Viera
RIESSOVÁ – 75r., Margita
VAŠTÍKOVÁ – 64r., Janka
RUSŇÁKOVÁ – 91r., Mária
GAJDÁROVÁ – 95r., Štefan
MAJERČÍK – 77r., Želmíra
NIKOLIOVÁ – 89r., Jozef
KOZÁK – 92r., Vladimír
DZÚR – 92r., Žofia BALÁ-
ŽOVÁ – 58r.

Mestská polícia si vo štvrtok
12. februára posvietila na prí-
tomnosť a požívanie alkoholu
mladistvými osobami v miku-
lášskych podnikoch. Zame-
rali sa aj na mládež, ktorá po-
píja alkoholické nápoje na
verejných priestranstvách. 

Kontrolou prešiel Kozel pub
na Štúrovej ulici, kde mestskí
policajti skontrolovali dvanásť
osôb. „V dvoch prípadoch sme
zistili podanie alkoholu mladi-
stvým osobám a v piatich prí-

padoch porušenie zákazu po-
žívania nedovolených nápojov
mladistvými osobami,“ skon-
štatoval Petra. Príslušníci mest-
skej polície navštívili aj Reiders
Club na Ulici Pišútovej. Šestica
skontrolovaných mladistvých al-
kohol, našťastie, nepožila. 

Kontrolám zameraným na
nežiaduce spoločenské javy
bude mestská polícia naďalej
venovať pozornosť. Preventívne
a neplánované kontroly budú
vykonávať spoločne s pracov-
níčkami Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v L. Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN 
13. marca 2015 o 12.00 h. bude v Liptovskom Mikuláši kontrola

skúšky vyrozumenia obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

Starček 
neotváral

byt
Pracovníčky sociálneho od-
delenia Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši zalar-
movali v utorok 17. februára
mestskú políciu. Mali totiž
obavy o zdravie 72-ročného
nájomníka mestského bytu
na Pltníckej ulici. Na miesto
bola prizvaná i štátna polícia
a mikulášski hasiči. „Jeho
byt sa nachádzal na príze-
mí. Pohľadom cez okno
sme zistili, že starší muž leží
na posteli. Búchaním na
okno sa nám ho podarilo
prebrať. Napriek tomu, že
bol značne dezorientovaný,
nám byt otvoril,“ priblížil
okolnosti prípadu zástupca
náčelníka Mestskej polície
v Liptovskom Mikuláši (MsP)
Igor Petra.

Príbuzní o starčeka neja-
via záujem, preto je v staro-
stlivosti opatrovateľky. Zasa-
hujúce hliadky privolali mužo-
vi kvôli silnej dezorientácii
rýchlu zdravotnú službu, kto-
rá ho odviezla do liptovskomi-
kulášskej nemocnice.

Obyvatelia Liptovského Miku-
láša sa v posledných týždňoch
stávajú svedkami častého tú-
lavého pohybu líšok v uliciach
mesta. „Prichádzajú až k ľud-
ským obydliam. Hoci ich od-
chyt nie je v našej kompe-
tencii, v prípade, že nás po-
ľovnícke zväzy požiadajú
o spoluprácu, sme ochotní
pomôcť alebo zapožičať našu
odchytovú klietku,“ skonšta-
toval zástupca náčelníka mest-
skej polície. 

„Líšky sú istým rizikom šírenia
besnoty. Na celom území Slo-

venska však v súčasnosti ne-
evidujeme jej výskyt, aj vďaka
leteckej aplikácii orálnej vakci-
nácie. Neodporúčame obyva-
teľom mesta ich prikrmovanie,
čím by si mohli zvieratá vytvoriť
návyk a domáhať sa potravy,“

zdôraznil riaditeľ správy TANAP-
u Pavol Majko. 

Náplňou činnosti mestskej po-
lície je i odchyť túlavých psov.
Od polovice februára skončili
v liptovskomikulášskej karanténnej
stanici štyri zatúlané zvieratá.

Akcia zameraná na alkohol

Časté návštevy líšok na sídliskách

OOddcchhyytteennáá   ll íí šškkaa   
ddoo   kk ll iieettkkyy   MMssPP  LLMM..

Dvojica oddychových zón
vznikne pri cyklochodníku v blíz-
kosti Iľanovského mosta na Ná-
breží a pri sútoku riek Váh
a Smrečianka v Okoličnom.
„Súčasťou cyklistických odpočí-
vadiel budú spevnené plochy
doplnené verejnou zeleňou, prí-
strešky s lavičkami, informačné
tabule, stojany na bicykle a od-
padkové koše. Niekoľko lavičiek
osadíme i mimo prístreškov,“

uviedla projektová manažérka
mesta Jana Kormaníková. 

Náklady na prevádzku mesto
ušetrí použitím šetriaceho solár-
neho osvetlenia. „Aj počas zimy
je cyklochodník využívaný viac
ako sa očakávalo. Investície do
športu sú určite jedným z množ-
stva možností ako môžeme zvy-
šovať kvalitu života v našom
meste,“zdôraznil primátor Ján
Blcháč. 

Celkové náklady vo výške
takmer 34 tisíc eur budú v rámci
projektu Historicko – kultúrno –
prírodná cesta okolo Tatier hra-
dené z prostriedkov Európskej
únie, štátneho rozpočtu a finan-
cií mesta. Výstavba odpočíva-
diel musí byť ukončená do sep-
tembra 2015.

Pri cyklochodníku 
pribudnú odpočívadlá

Popri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši už čoskoro pribud-
nú lavičky s prístreškom a stojany na bicykle so solárnym
osvetlením. Výstavbou odpočívadiel samospráva zvýši komfort
športu chtivých obyvateľov a návštevníkov.
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