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Vo štvrtok 15. mája sa lip-
tovskomikulášski poslanci 
stretli na 45. rokovaní mest-
ského zastupiteľstva. Okrem 
rozhodnutia o prevode fi nanč-
ných prostriedkov na dôležité 
investičné akcie, prijali prís-
nejšie pravidlá pri vyhradzo-
vaní parkovacích miest pre 
zdravotné postihnuté osoby.    

Mikulášski poslanci prijali no-
vé znenie všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN), ktoré hovorí 
o podmienkach spoplatnené-
ho parkovania na území mesta. 
Výška poplatkov na mestských 
parkoviskách novým VZN ostáva 
v rovnakej výške. Boli informova-
ní o plnení podmienok zmluvy so 
SAD - Liorbus, ktorá v meste za-
bezpečuje autobusovú dopravu, 
o pláne kontrolnej činnosti hlav-
nej kontrolórky mesta, o činnosti 
detských jaslí a o plnení činnosti 
Komunitného plánu sociálnych 
služieb.

V rámci programu rokovania 
sa poslanci zaoberali predajom 
prebytočného majetku mesta 
a zmenou VZN o úhradách, spô-
sobe určenia a platenia úhrad 
za sociálne služby. „V platnosti 
je ďalšia novela zákona o sociál-
nych službách, ktorá sa musela 
premietnuť do nášho všeobecne 

záväzného nariadenia mesta. Ide 
o legislatívno-technické zmeny, 
ktoré sa poberateľov tejto služby 
nijako nedotknú, poplatky ostá-
vajú v doterajšej výške,“ vysvetlila 
Erika Sabaková, vedúca sociálne-
ho oddelenia. 

Televízia vynoví 
svoju techniku 

Poslanci prijali program od-
padového hospodárstva mesta 
do roku 2015 a odsúhlasili na-
výšenie základného imania pre 
spoločnosť Televízia Liptov, a.s., 
vo výške 20-tisíc eur. Tie budú 
použité na skvalitnenie televíz-
nej techniky a súvisiaceho sof-
tvérového vybavenia. „Televízia 
zažila dve zásadné investície 
do svojej techniky, v roku 2005 
a 2009. Vývoj v tejto oblasti na-
preduje, používané zariadenia 
sú už opotrebované, v záujme 
zachovania akcieschopnosti 
televízie potrebujeme urobiť 
revitalizáciu používaných zaria-
dení,“ povedal poslancom Peter 
Lehotský, predseda predstaven-
stva spoločnosti prevádzkujúcej 
televíziu.

Nové cesty, detské 
ihriská i parkovanie

Poslanci odsúhlasili prevod 

fi nančných prostriedkov vo výške 
300-tisíc eur na niekoľko investič-
ných akcií. Jednou z nich je vybu-
dovanie chodníka k spoločnosti 
Ikea Industry Slovakia, s.r.o., v Zá-
važnej Porube, čím sa zvýši bez-
pečnosť asi 900 zamestnancov. 
30-tisíc eur poputuje  na výstavbu 
detských ihrísk na území mesta, 
takmer 7-tisíc na rekonštrukciu 

a modernizáciu podlahy telocvič-
ne Základnej školy Janka Kráľa 
a 30-tisíc eur radnica poskytne 
na dofi nancovanie futbalového 
ihriska v Okoličnom. Kvôli výstav-
be druhého ihriska je potrebné 
posunutie hlavnej hracej plochy 
a vybudovanie nového oplotenia. 

(Pokračovanie na s. 3)

Poslanci schválili nové investičné akcie, mesto sa rozvíja

ani sme sa nenazdali a leto opäť prišlo akoby rýchlikom. Krát-
ka búrková aktivita, ktorá tomu predchádzala, nestihla napáchať 
rozsiahlejšie škody. Naše mesto i Liptov sa už pripravujú na turistov, 
ktorí k nám zavítajú za oddychom. Liptovský Mikuláš bude okrem 
návštevníkov žiť aj čulým pracovným ruchom. Investičné akcie, 
ktoré nás čakajú, prinesú opravené mestské chodníky a cesty, cyk-
lochodník či rekonštrukciu plavárne. Konkrétne aktivity sa chystajú 
aj na mestskom zimnom štadióne.

Nebudeme venovať energiu na boj s ohováraním, ale sústredíme 
sa na tvorivú činnosť. Človek má vždy možnosť vybrať si a rozhod-
núť sa. Naše mesto napreduje, rozvíja sa a darí sa mu. Problémy 
a súvisiace výzvy riešime s chladnou hlavou. Život prináša to i ono. 
Dôležitý je výsledok, nie reči okolo toho.

Vážení Mikulášania,
Som rád, že poslanecký zbor naprieč takmer celým jeho spek-

trom podporil ďalší rozvoj Televízie Liptov. Investícia do majetku 
média, ktoré ako jediné prináša aktuálne obrazové spravodajstvo 
z mesta i regiónu bude znamenať zachovanie a zvyšovanie kvality 
vysielaných informácií. Verím, že o podrobnostiach a novinkách 
bude vedenie televízie informovať aj prostredníctvom mesačníka 
Mikuláš.

Prajem všetkým čitateľom pokojné dni plné pohody, nech ich 
počas nastávajúceho leta budete tráviť doma na záhrade, v horách 
alebo pri mori!

Jozef Repaský,
zástupca primátora
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V  Liptovskom Mikuláši 
začali na  jar s  dopĺňaním 
a obnovou mestskej zelene. 
Zelenšie sú nielen sídliská, ale 
i širšie centrum mesta. Podľa 
požiadaviek obyvateľov a po-
treby obnovy zelene mesto 
v tomto roku vysadilo takmer 
osemdesiat kusov stromov, 
okrasných kríkov a viac ako 
140 metrov živých plotov.

„Na úrad v poslednej dobe 
prichádzalo čoraz viac žiadostí 
o výrub drevín. Prevažne išlo 
o vyrastené dreviny vysade-
né obyvateľmi na mestských 
pozemkoch, kde bolo buď ne-
vhodne zvolené miesto výsad-
by alebo druh dreviny,“ uviedla 
Iveta Klepáčová, vedúca útvaru 
životného prostredia. Mesto 
už dlhšiu dobu cíti potrebu 
komplexného riešenia verejnej 

zelene. Preto dalo pre Nábre-
žie 4. apríla vypracovať štúdiu 
na obnovu Parku Margity Dob-
rovičovej. „V budúcnosti by sme 
chceli dať spracovať štúdie aj 
pre ostatné sídliská a mestské 
časti,“  priblížila I. Klepáčová.

Pôvodné dreviny 
vhodné do mesta

Nábrežie Dr. A. Stodolu po-
pri chodníku od Alexyho ulice 
rovnobežne s Chalúpkovou je 
už teraz bohatšie o dvadsať 
javorov. Stromy a kry pribud-
li i na Vrlíkovej ulici a na ulici 
Eduarda Penkalu v mestskej 
časti Palúdzka. Okrasné hraby 
a borovice mesto vysadilo popri 
novej separačnej hale na Pod-
brezinách a viac ako 140 met-
rov živého plota rastie na ulici 
Školskej a Guothovej v centre 

mesta. Nové stromy pribudnú 
ešte na Kláštornej ulici v mest-
skej časti Okoličné a za vodným 
tokom Smrečianka na sídlis-
ku Podbreziny. „Dreviny sme 

vyberali tak, aby to boli pôvod-
né druhy a ich kultivary, ktoré 
spĺňajú podmienky mestskej 
zelene,“ dodala vedúca útvaru 
životného prostredia.          -kel-

Mesto je každý deň zelenšie vďaka jarnej výsadbe

V Liptovskom Mikuláši do-
chádzalo k  zneužívaniu vy-
dávania vyhradených parko-
vacích miest pre ľudí so zdra-
votným postihnutím. Poslanci 
preto sprísnili podmienky ich 
vyhradzovania a  užívania. 
Nové pravidlá, ktoré schválili 
všeobecne záväzným naria-
dením mesta 15. mája, sú už 
v platnosti. 

Do konca roka 2010 parkova-
lo v Liptovskom Mikuláši na vy-
hradených parkovacích miestach 
takmer 120 ľudí so zdravotným 
postihnutím. „Od roku 2011 nám 
enormne stúpol počet žiadostí 

a preto sme vydávanie vyhra-
dených miest pre týchto ľudí 
zastavili. Žiadosti sme však prijí-
mali naďalej,“ vysvetlil Ľubomír 
Hán, vedúci oddelenia dopravy 
mestského úradu. V súčasnosti 
ich mesto eviduje 54. 

Miesta sa budú pravidelne 
prehodnocovať

Najčastejšie mesto vyhradzo-
valo parkovacie miesta pre osoby 
s ťažkým zdravotným postihnu-
tím (ZŤP) v lokalitách s nedostat-
kom parkovacích miest, najmä 
na sídliskách. „Veľmi dobre vie-
me, že už vyhradené parkovacie 

miesta sú často zneužívané. 
Parkujú na nich rodinní 
príslušníci osôb so zdravotným 
postihnutím a mnohokrát už 
človek, ktorému bolo povolenie 
vydané, v spoločnej domácnosti 
so skutočnými užívateľmi 
nebýva. Naďalej chceme ľuďom 
so zdravotným postihnutím 
vychádzať v ústrety. Bolo však 
potrebné presne stanoviť 
podmienky vyhradzovania 
a užívania parkovacích 
miest. Zákon o pozemných 
komunikáciách ich totiž bližšie 
nešpecifikuje,“ spresnil Ľ. Hán.

V najbližších týždňoch mesto 

začne s kontrolou a prehodno-
covaním existujúcich vyhrade-
ných parkovacích státí. Nové 
miesta pre držiteľov parkovacie-
ho preukazu ZŤP budú vydávané 
na dva roky a následne opätovne 
prehodnocované. „V minulosti 
sme pri vydávaní vyhradených 
miest vyžadovali len potvrde-
nie o trvalom pobyte, parkovací 
preukaz pre ZŤP, alebo osobit-
né označenie vozidla pre ZŤP. 
Odteraz budú musieť žiadatelia 
predložiť aj vodičský a technický 
preukaz,“ dodal vedúci oddele-
nia dopravy MsÚ.

-kel-

Nepriaznivé počasie v po-
lovici mája potrápilo aj oby-
vateľov Liptovského Mikuláša. 
Od stredy 14. mája vyhlásil Slo-
venský hydrometeorologický 
ústav pre mikulášsky okres 
výstrahu tretieho stupňa pred 
vetrom a povodňami. So živla-
mi museli bojovať v mestskej 
časti Liptovská Ondrašová. 
Menšie škody napáchalo poča-
sie aj v ďalším častiach mesta.    

V plnej sile sa počasie v Liptov-
skom Mikuláši prejavilo v noci zo 
štvrtka na piatok 16. mája. „Neutí-
chajúci dážď zdvihol hladinu Váhu 
do výšky asi 1,60 metra Do rána 
poklesla o asi 10 centimetrov . 
Na približne tridsaťmetrovom 
úseku za garážami na sídlisku 
Nábrežie sme pripravili vre-
cia s pieskom pre prípad, že by 

hladina rieky stúpla. Na Jalovčian-
ke v Liptovskej Ondrašovej sme 
pred polnocou museli vyhlásiť 
tretí stupeň povodňovej pohoto-
vosti. Do rána sa hladina vodného 

toku stabilizovala,“ spresnil primá-
tor mesta Alexander Slafkovský. 
Okrem rozbúrenej vody potrápil 
L. Ondrašovú niekoľkohodinový 
výpadok elektrickej siete .  

Pohotovostný režim vyhlásili 
na 48 hodín Verejnoprospešné 
služby ako i Mestský hasičský zbor 
(MHZ). „Počas štvrtkovej noci sme 
monitorovali hladinu Jalovčianky. 
O urgentnú pomoc nás požiadal 
profesionálny Hasičský a záchran-
ný zbor pri zásahu  v Kvačanoch, 
kde vyrazili šiesti naši členovia,“ 
priblížil Marek Poliak, veliteľ MHZ. 

Poškodené oplotenie 
i elektrické vedenie

Vo štvrtok 15. mája v popo-
ludňajších hodinách poškodil 
vietor oplotenie s ochranou 
sieťou na školskom ihrisku ZŠ 
Janka Kráľa. „Silná veterná smršť 
ohla a polámala oporné stĺpy štyri 
metre vysokého a asi 20 metrov 
širokého oplotenia,“ uviedol riadi-
teľ školy Július Lichardus.     -kel-

Vyhradené parkovanie už nebude zneužívané

Povodne i vietor mesto zvládlo
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Pracovníci Technickej ob-
novy a ochrany železníc začali 
vo štvrtok 15. mája s odstra-
ňovaním železničného prie-
cestia na Revolučnej ulici. Spo-
ločnosť koľajnice, pretínajúce 
turistami využívaný cestný ťah 
II/584, už potrebovať nebude.    

„So Správou ciest Žilinské-
ho samosprávneho kraja sme 
sa dohodli, že koľajisko vytrh-
neme a oni zabezpečia zaliatie 
asfalto-betónovou zmesou. Kvô-
li počasiu dočasne použili štrk,“ 
uviedol Antonín Moravec zo 
spoločnosti Technická obnova 

a ochrana železníc. 
Práce si vyžiadali čiastočné 

obmedzenie dopravy. „Sme 
radi, že vlastník priecestia takto 
vyšiel v ústrety vodičom, ktorí nás 
na tento úsek cesty upozorňovali 
už dávnejšie,“ dodal Ľubomír 
Hán, vedúci oddelenia dopravy 
mestského úradu. Jozef Gonda, 
mestský poslanec za Liptovskú 
Ondrašovú odstránenie priecestia 
víta tiež: „Tlačili sme na to niekoľko 
rokov, naši občania ho križovali 
denne. Jeho odstránenie zvýši 
bezpečnosť premávky na danom 
úseku,“ konštatoval.                  -kel-  

Takmer tisícka žiakov a  občanov sa 
v stredu 7. mája zapojila do mestských 
osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Okrem 
tradičných pietnych aktov pri pamätníku 
Červenej armády a pomníku zahraničné-
ho odboja na Námestí osloboditeľov, ako 
i vojenskom cintoríne Háj Nicovô, sa veľ-
ká časť osláv odohrávala v mestskom Mú-
zeu Janka Kráľa. Tu sa na niekoľko hodín 
vrátili späť do vojnových čias z polovice 
20. storočia.     

O návrat dobových udalostí sa postara-
li tri kluby vojenskej histórie, ktoré najmä 
pre školopovinné deti pripravili špeciálny 
program. „Mali sme tu simulátor výsadkár-
skeho výcviku, ktorý predvádzal skutočný 
výsadkár. Deťom sme ukázali výsadkársky 
dril tesne pred zoskokom, aby videli, ako 
vojaci vyskakujú z lietadla. Osobne som sa 
venoval ukážkam výcviku boja zblízka čes-
koslovenských vojakov vo Veľkej Británii,“ 
uviedol Juraj Vanovčan.  

Medzi výstrojou a výzbrojom našli náv-
števníci trojicu vojenských vozidiel, ktoré 
záujemcov previezli po námestí. Poťažkať si 
mohli i obávaný nemecký guľomet MG 42. 
„Do bojov ho nasadili približne v polovici 
vojny. Nemci ho používali na každom fronte 
a bol obávanou zbraňou. Kvôli vysokej ka-
dencii streľby ho tiež volali ‚Hitlerova píla‘, 
pretože dokázal človeka doslova prerezať 
na polovicu,“ vysvetlil Peter Šabík z Klu-
bu priateľov vojenskej histórie Slovenska 
z Bratislavy.

Osviežením živých vojenských ukážok 
bol kôň s originálnym vojenským sedlom 
a uzdou. Práve kone boli neodmysliteľnou 
a nevyhnutnou súčasťou druhej svetovej 

vojny. „Prevládajú domnienky, že druhá 
svetová vojna bola plne motorizovaná, ale 
nie je to pravda. Všetky armády, okrem ame-
rickej a britskej, používali kone. Wehrmacht 
mal na východnom fronte nasadených asi 
5 miliónov koní. V boji alebo následkom 
chorôb a nehôd zahynulo každý deň asi 
5-tisíc z nich,“ dodal J. Vanovčan. 

„Chcela by som vysloviť veľké poďakova-
nie členom klubov vojenskej histórie, ktorí 
sa počas celého dňa bez prestávky venovali 
nielen detským návštevníkom. Tento rok sme 
tu mali viac ako osemsto detí, ktorým priblížili 
významnú časť našej histórie a pripravili pre 
nich jedinečný zážitok,“ povedala Katarína 
Verešová, lektorka Múzea Janka Kráľa.

Pietne spomienky
Pietne spomienky prebehli v dôstojnej 

atmosfére na Námestí osloboditeľov a Há-
ji Nicovô. Prítomným sa prihovorili Pavol 
Chrapčiak, dlhoročný člen Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov, Ján Galvá-
nek, prednosta Obvodného úradu v Liptov-
skom Mikuláši a primátor mesta Alexander 
Slafkovský. „Pred 69 rokmi mali dni, ktoré 
teraz prežívame, rozhodujúci význam pre 
našu budúcnosť. Súčasné udalosti na vý-
chode Európy napovedajú nejasné dôsledky. 
Budem preto veľmi rád, ak sa tu takto o rok 
stretneme v mieri zas,“ prihovoril sa prítom-
ným primátor Liptovského Mikuláša.

Slávka Kellová

(Dokončenie zo s. 1)
„Rozširovanie ihrísk sme zača-

li realizovať v spolupráci so spon-
zormi. Potreby dobudovania 
riadneho ihriska však prekročili 
naše možnosti,“ vysvetlil Martin 

Pohlod, výkonný riaditeľ MFK 
Tatran Liptovský Mikuláš.

Zmenou pozdĺžneho státia 
na kolmé sa na Brezovej ulici 
výrazne zvýši počet parkova-
cích miest na 32. „Oceňujem 

tento krok,“ povedal po zastupi-
teľstve Jaroslav Čefo, poslanec 
Podbrezín. 

Rekonštrukčné a moderni-
začné práce čakajú i parkovis-
ko na ulici Parkovej v Palúdzke, 

v úseku od  ulice Glejárskej 
po Švermovu. Päť tisíc eur mesto 
investuje do prípravy projektovej 
dokumentácie na nové protipo-
vodňové opatrenia v mestských 
častiach Ploštín a Bodice.      -kel-

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom voňali históriou

Nefunkčné priecestie na Revolučnej minulosťou

Poslanci schválili nové investičné akcie, mesto sa rozvíja
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Hneď dve významné dejinné udalosti 
sme si pripomenuli v prvý májový deň. 
Predpoludním pred budovou Čierneho 
orla zorganizovalo mesto spomienkové 
stretnutie na  Mikulášsku manifestáciu 
a rezolúciu spred 96 rokov. Na Námestí 
osloboditeľov sme si potom popoludní 
pripomenuli prvých desať rokov Sloven-
ska v spoločenstve európskych štátov.     

Prvomájová manifestácia z roku 1918 sa 
do dejín Slovenska zapísala ako jedno z pr-
vých významných verejných vystúpení našich 
predkov za spoločný štát Čechov a Slovákov. 
Vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši sa 
asi dvom tisícom zhromaždených prihovoril 
Vavro Šrobár. „Mikulášska rezolúcia požado-
vala na tú dobu pokrokové veci - ukončenie 
štvrtý rok trvajúcej svetovej vojny, nastolenie 
mieru, politické spojenie Čechov so Slovák-
mi, ale i tajné všeobecné hlasovacie právo či  

osemhodinovú pra-
covnú dobu,“ pove-
dal zhromaždeným 
občanom primátor 
Alexander Slafkov-
ský. Pietnu chvíľu 
oživilo vystúpenie 
Detského folklórne-
ho súboru Ďumbier. 
Primátor mesta spo-
lu s jeho zástupcami 
Jozefom Repaským a Milanom Kružliakom 
v sprievode predstaviteľa Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov Pavla Chrapčiaka 
zavesili na budove Čierneho orla k pamätnej 
tabuli Mikulášskych prvých májov slávnostný 
veniec.

Popoludňajším oslavám vstupu Sloven-
ska do Európskej únie predchádzalo otvo-
renie fontány Metamorfózy na Námestí 

osloboditeľov, ktorú symbolickým kľúčom už 
tradične odomkol primátor. Počas slávnost-
ného programu pre širokú verejnosť vystúpili 
Spevokol Tatran, orchester Art Septet Nicolaus 
a tanečná skupina Dancemánia. Za príjemného 
májového počasia sa pri fontáne predstavili aj 
žiaci z výtvarného odboru Základnej umelec-
kej školy J. L. Bellu, ktorí využili popoludnie 
na tvorbu nových diel.                          -kel-

Žiadosti slovenského národa 
stále v pozornosti mesta

Predstavitelia mesta Liptovský Mikuláš si v piatok 9. mája 
pripomenuli dejinné udalosti dôležité pre celý slovenský národ. 
V predvečer spísania Žiadostí slovenského národa vzdali úctu de-
jateľom meruôsmych rokov pred pamätníkom na Revolučnej ulici. 

Žiadosti slovenského národa sú národnorevolučný program 
Slovákov, ktorí 10. mája 1848 spísali na mikulášskej evanjelickej fare 
slovenskí národovci  Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav 
Hodža, Ján Francisci, Štefan Marko Daxner a ďalší. Verejne ich vyhlásili 
na druhý deň v Ondrašovských  kúpeľoch. Presne na mieste, kde dnes 
hrdo stojí pamätník zasvätený týmto historickým udalostiam. „Zem 
alebo krajina, z ktorej pochádzame je ako matkina náruč. Môžeme sa 
do nej kedykoľvek vrátiť. Preto je dôležité, aby sme našu zem a históriu 
uchovávali vo svojich  srdciach,“ povedal pred zhromaždením Jozef 
Repaský, zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš. 

Počas pietnej chvíle zazneli i dialógy z úst študentov Evanjelického 
gymnázia Juraja Tranovského, ktorí predviedli úvahy štyroch zo spomí-
naných dejateľov. Národné piesne zaspieval zbor mikulášskych seniorov.

Prosba o zveľadenie pamätníka
Pamätník Žiadostí slovenského národa na Revolučnej ulici leží na srdci 

aj členom Pozemkového spoločenstva Komposesorát Ondrašová, ktorí 
sú majiteľmi pozemkov pod a v okolí pamätníka. „Vlani sme začali s vy-
sporiadaním svojich pozemkov, aby sme mali všetko legislatívne v po-
riadku. Ako vlastníci pozemkov sme sa obrátili na mesto s požiadavkou 
viacerých úprav tohto pietneho miesta, hoci oceňujeme, že mesto sa 
s úctou každoročne stará o jeho údržbu,“ uviedol Jozef Gonda, poslanec 
za mestskú časť Liptovská Ondrašová. 

Členovia komposesorátu navrhli mestu dohodu o symbolickom 
jednoeurovom ročnom nájme, úpravu dátumu a uvedenie textu 
žiadostí na pamätníku, vztýčenie slovenskej vlajky či organizovanie 
pravidelného futbalového turnaja v Liptovskej Ondrašovej. „Verím, že 
tak v našej mestskej časti začneme milú a dlhoročnú tradíciu,“ dodal 
na záver J. Gonda.                  -kel-

Prvý máj priniesol oslavy dvoch udalostí

O čom bol 1. máj 1918?
Štyri roky trvajúca svetová vojna, rozklad rakúsko-uhor-

skej monarchie a hľadanie vlastnej identity viac ako desiatky 
národov habsburského kráľovstva hýbali od jesene 1917 
druhou najväčšou európskou krajinou. Napriek zákazu 
zhromažďovania sa liptovským sociálnym demokratom po-
darilo v Liptovskom Mikuláši zorganizovať asi dvojtisícový 
– v dobovej reči „demonštratívny pochod a verejné ľudové 
zhromaždenie“. Robotníci a inteligencia z mesta a okolia pri-
jali všetkých šesť bodov prednesenej rezolúcie s nadšením.

Až v dvoch bodoch sa v mikulášskej prvomájovej rezolúcii 
hovorilo o vojne a jej skončení. Zrušenie cenzúry a zavedenie 
slobody slova písaného i hovoreného bolo ďalšou významnou 
požiadavkou. Všeobecné tajné hlasovacie právo nebolo pred 
takmer storočím samozrejmosťou, aj na ňom zhromaždení tr-
vali. Požiadavka na bezpodmienečné právo národov monarchie, 
aby mohli o sebe rozhodovať bez Budapešti a Viedne sa konči-
la konštatovaním, že samourčenie prináleží aj „uhorskej vetve 
československého kmeňa“. Prvé verejné prihlásenie sa Slovákov 
k etablujúcemu sa spoločnému štátu s Čechmi – vznikol koncom 
októbra 1918 – sa takisto zapísalo do dejín.

Keďže mikulášsku manifestáciu organizovali sociálni demokra-
ti, zapracovali do svojej rezolúcie na samotný záver aj požiadavku 
týkajúcu sa pracovného práva. „Žiadame, aby osemhodinový 
pracovný čas bol zákonom zaistený.“ Je iróniou, že predstavitelia 
sociálnych demokratov zo svojho bratislavského centra odmietli 
poslať v obave z represií svojho zástupcu. Pre istotu v Bratisla-
ve – a ani inde na Slovensku – v ten deň nijakú demonštráciu 
nechystali. Slovenskú históriu vo Svätom Mikuláši teda písal 
ružomberský poslanec uhorského snemu Vavro Šrobár. 

Napriek neskorším deformáciám výkladu mikulášskeho prvé-
ho mája ostáva toto zhromaždenie v prvom rade apolitickou 
mierovou a štátotvornou manifestáciou. Že si ju po roku 1948 
komunistická vládna moc predefi novala na politické vystúpenie 
utláčaných robotníkov, vytesnila zo spomienky na manifest požia-
davku na právo slobodných volieb a zrušenie cenzúry ostáva iba 
konštatovaním. Ctiť si tradície a históriu tak, ako sa naozaj udiali, 
a nie tak, ako ich niekto samoúčelne prepísal je povinnosťou 
každého sebavedomého Slováka.

Peter Lehotský

POZNÁMKA
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Mesto Liptovský Mikuláš 
podpísalo s Akadémiou ozbro-
jených síl gen. M. R. Štefánika 
súčinnostnú dohodu o spolu-
práci. Obe strany sa zaviazali 
k vzájomnej pomoci v prípade 
mimoriadnych udalostí. 

Dohoda bola uzavretá 

v zmysle zákona o civilnej 
ochrane obyvateľstva pre prí-
pad živelných pohrôm, havárií, 
katastrof či nevojnových mimo-
riadnych situácií.  „Navzájom sa 
budeme informovať o ich vzniku. 
V uvedených situáciách spres-
ňuje mesto následky možného 

ohrozenia alebo mimoriadnej 
udalosti a budeme spolupra-
covať  pri riešení evakuačných 
opatrení,“ uviedol Alexander 
Slafkovský, primátor mesta Lip-
tovský Mikuláš.

Na základe dohody si obe 
strany určili spôsob vyrozumenia 

kompetentných osôb. „V prípade 
mimoriadnej situácie na území 
mesta poskytneme núdzové 
ubytovanie pre osemsto obyva-
teľov metropoly Liptova,“ dodal 
Boris Ďurkech, rektor vojenskej 
akadémie.

-kel-

Vedenie mesta sa neustá-
le snaží pozdvihnúť záujem 
o  strojárske odvetvia v  re-
gióne. Nezáujem vzdelávať 
sa v tomto odbore zapríčinil 
nedostatok mladej odbor-
nej pracovnej sily. Stretnutia 
na  pôde mesta so zástupca-
mi strojárskych spoločností, 
riaditeľmi stredných škôl, 
výchovnými poradcami a zá-
stupcami krajského odboru 
školstva, priniesli svoje ovo-
cie. Po zavedení nového odbo-
ru mechanik strojov a zariade-
ní prichádza možnosť vzdelá-
vať sa aj externou formou.  

Odbor pre budúcich strojných 
špecialistov otvorí na základe do-
pytu mikulášskych strojárskych 
podnikov Stredná odborná ško-
la polytechnická v Liptovskom 
Mikuláši v septembri tohto roka. 
Prvé kolo prijímačiek sa usku-
točnilo 12. a 15. mája. Druhé je 
naplánované na jún pre prípad, 
že to prvé nenaplní kapacity no-
vého študijného odboru.

Vybudujú moderné učebne
V rámci projektu Z odbor-

ných učební do praxe zriadi 
polytechnická škola aj pre nový 
strojársky odbor dve moderne 
vybavené učebne. Jedna bude 
zameraná technicko-mechani-
začne, vybavená počítačovou 

technikou s kresliacimi progra-
mami na vyučovanie technické-
ho kreslenia a tiež programova-
teľnými stavebnicami na lepšie 
pochopenie fungovania strojov 
a zariadení. Druhá učebňa má 
byť zariadená malým progra-
movateľným sústruhom a fré-
zou pre výučbu programovania 
a automatizácie. 

Na odbornom výcviku v pr-
vom ročníku sa študenti budú 

venovať najmä ručnému obrá-
baniu materiálov a základným 
montážnym a demontážnym 
úkonom na strojoch  a zariade-
niach. Od druhého ročníka má 
prebiehať odborný výcvik pria-
mo vo fi rmách.

Liptovskomikulášski zamest-
návatelia takýto postup viac než 
vítajú. „Hoci sa hovorí iné, práca 

v tomto odvetví je dostatočne 
cenená aj fi nančne. My sami sa 
snažíme šikovných pracovníkov 
primerane odmeňovať. Samo-
zrejme, nie hneď po nástupe, 
ale vďaka svojim schopnostiam 
a zručnostiam si vedia zarobiť aj 
viac ako 900 eur, čo je priemerná 
mzda v Žilinskom kraji,“ povedal 
Dezider Machovec, konateľ stro-
járskej spoločnosti v Liptovskom 
Mikuláši.   

Externá forma štúdia  
Aktuálny dopyt zamestnáva-

teľov podmienil vznik myšlienky 
externého štúdia večernou alebo 
víkendovou formou. Popri práci 
si záujemcovia budú môcť do-
plniť vzdelanie. Dokonca aj za-
mestnávatelia, s ktorými poly-
technická škola spolupracuje, 
prejavili záujem o zvyšovania 

kvalifi kácie svojich pracovníkov. 
Externé štúdium by mohlo byť 
otvorené v prípade dostatoč-
ného záujmu a schválenia Žilin-
ským samosprávnym krajom už 
od septembra tohto roka. Štú-
dium bude bezplatné.

„Slovensko je postavené 
na strojárskej výrobe. Hoci sa to 
nezdá, technika a poľnohospo-
dárske stroje sú dnes na vysokej 
technickej úrovni, ktorá si žiada 

zručnosti. Som rád, že všetky zú-
častnené strany máme spoločný 
úmysel a chceme, aby sa naďa-
lej udržiavala strojárska tradícia 
v našom meste. Prvé výsledky 
sme dosiahli, teraz už záleží len 
na záujme žiakov a rodičov o tie-
to odbory,“ dodal primátor mesta 
Alexander Slafkovský.

Slávka Kellová

Naučiť ľudí ako si správne čistiť zuby a  motivovať ich 
k lepšej starostlivosti o ústne zdravie. To je hlavná myšlien-
ka projektu „na cestách“, ktorý realizujú študenti zubného 
lekárstva. So svoju roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev 
sa zastavili aj v našom meste. 

„Úroveň ústneho zdravia na Slovensku je v alarmujúcom stave. 
Preto sme rozhodli takto preventívne šíriť osvetu o dôležitosti sta-
rostlivosti o naše zuby,“ uviedol Gabriel Műller, jeden zo študentov 
zubného lekárstva.

Projekt realizujú budúci zubári zámerne pod stanom, aby sa 
ľuďom viac priblížili a aby osvetu šírili v príjemnejšom prostredí ako 
je zubná ambulancia. „Je to pre nás zároveň veľká skúsenosť. Učíme 
sa viac komunikovať s ľuďmi a získavame neoceniteľné vedomosti 
do svojej budúcej zubnej praxe,“ dodal G. Műller.                         -kel-

Strojárstvu môže pomôcť externé štúdium

Spolupráca medzi mestom a Akadémiou ozbrojených síl zazmluvnená

Učili ľudí čistiť si zuby
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Opravy TV ANTÉN
a SATELITOV

POHOTOVOS� NONSTOP

0910 612 750

 
Pod a ustanovenia § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení 

obchodná spolo nos  Liptovská vodárenská spolo nos , a.s. so sídlom 
Revolu ná  595, 031 05 Liptovský Mikuláš, I O: 36672441  

vyhlasuje 

obchodnú verejnú sú až 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva 

k nehnute nostiam:  
 

administratívna budova íslo súpisné 1780,  postavená na pozemku KN-C parcela . 989/2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  
pozemky  parcela . KN-C 989/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2059 m2 a parcela 
. KN-C 989/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 567 m2 katastrálne územie Liptovská 

Ondrašová, Mesto Liptovský Mikuláš, zapísané na liste vlastníctva 1897. 
   

Minimálna požadovaná cena za ktorú sa predmet sú aže ponúka na predaj je cena celkom    
vo výške  306.975,14 EUR  

v lenení :  
     - pozemky vo výmere 2 626 m2       za cenu  117.697,32 EUR 
     - stavba administratívnej budovy     za cenu  189.277,82 EUR 
 Bližšie informácie o nehnute nostiach poskytne v pracovných d och od 7:00 do 14:30 Ing. 
Miroslav Kohút na tel. . +421/ 0905 453 491, e-mailom: miroslav_kohut@lvsas.sk alebo 
osobne v stanovených hodinách na 2. posch., . dverí 3.11 

Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej sú aže sú zverejnené na internetovej stránke 
Liptovskej vodárenskej spolo nosti, a.s. na adrese www.lvsas.sk 

Aktuálnos : do 24.06.2014 

Skúška 
sirén

V piatok 13. 6. 2014 
o 12.00 h bude 

v Liptovskom Mikuláši 
kontrola skúšky 

vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým stálym 

tónom sirén.

O rekonštrukciu Domu služieb 
prejavili záujem dvaja investori

Na Mestskom úrade sa v utorok 20. mája otvárali obálky s ná-
vrhmi budúceho riešenia Domu služieb v centre mesta. Záujem 
o odkúpenie budovy a jej ďalší rozvoj prejavili dva subjekty. 

V šiestom kole obchodnej verejnej súťaže ponúkalo mesto bu-
dovu Domu služieb spoločne s priľahlým parkoviskom a trhoviskom 
za 1,06 mil. eur. V marci tohto roka, po predchádzajúcich neúspešných 
kolách súťaže, mestské zastupiteľstvo upravilo  súťažné podmienky. 
Tie prilákali dvoch investorov z Ružomberka a Popradu, ktorí predložili 
svoje urbanisticko-architektonické návrhy. 

„Na stretnutí komisie pre vyhodnotenie verejnej súťaže sme obe 
ponuky otvorili a vyhodnotili splnenie súťažných podmienok. Návrhy 
sme vystavili pre verejnosť, aby mala taktiež možnosť nahliadnuť 
na prípadné budúce riešenie tejto časti centrálnej zóny mesta,“ uviedol 
Jozef Repaský, zástupca primátora  mesta. 

Návrhy budú pre verejnosť prístupné vo vestibule Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši do 6. j úna počas úradných hodín. Súťažné ná-
vrhy vyhodnotia 10. júna o 10.00 h.                                                         -kel-

14 bazénov (minerálna, číra a morská 

voda), 28 toboganov, 19 parných, vodných 

a masážnych kúpeľov, sáun a procedúr, 

Wellness balíky, masáže, kúpele, zábaly, 

masky, elektroliečba, Animácie, Funpark
14. JÚN 2014

AQUAPARK TATRALANDIA

Príďte s nami odštartovať 11. letnú sezónu v Tatralandii
a užiť si tretí ročník medzinárodného súboja národov,
v ktorom si svoje sily zmerajú tímy zo Slovenska, Česka a Poľska.

Čakajú na Vás známe tváre a hviezdy šoubiznisu.

www.tatralandia.sk

14.6.2014  Aquapark Tatralandia

Otvor letnú sezónu v Tatralandii
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Piatok 27. júna 2014 - Nám. osloboditeľov
14.30 Tanculienka a rómsky folklór - v podaní žiakov Spojenej  

 školy J. Rumana 

15.00 Freeze - hip hopové vystúpenie domácej skupiny

16.00 FS Váh - folklórne vystúpenie súboru z Liptovského   

 Mikuláša

16.30 RK Jazzband - swingový orchester z Ružomberka   

 v big - bandovej úprave

18.15 Film Rasťa Hatiara - z tvorby mikulášskeho filmára

 Film o Opave - partnerské mesto Liptovského Mikuláša

19.00 OTVORENIE STOLIČNÝCH DNÍ
19.15 Ploštín Punk - obľúbená domáca skupina, bez ktorej by to  

 nebolo ono

21.00 Zoči Voči - najpopulárnejšia mladá skupina hrajúca   

 energický pop - punk

22.30 Modré hory - skupina získala cenu za nahrávku roka   

 na Radio Head Awards 2013. 

23.30 Video Dance Mix - Dj Manolo - videodiskotéka do 01:00 h

Sprievodné podujatia
25. júna 2014
Z histórie Horskej služby  - výstava pri príležitosti 60. výročia vzniku Horskej 

služby na Slovensku. Vernisáž výstavy: streda 25. 6. 2014 o 16.00 h vo 

výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa. Trvanie výstavy: 25. 6. 2014 – 24. 8. 2014

26. júna 2014
Rozprávkové popoludnie - premietanie rozprávok pre deti. Liptovská 

knižnica G.F. Belopotockého Liptovský Mikuláš 26. - 27.6. 2014 13.00 - 15.00 h.

Kniha Liptova 2013 - stretnutie s autormi víťazných kníh súťaže Kniha 

Liptova 2013.  Liptovská knižnica G. F. Belopotockého Liptovský Mikuláš, 

26. 6.2014 o 16.00 h

Generálny partner: Hlavní partneri: Partneri podujatia:Mediálni partneri:

26. - 28. júna 2014
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

STOLIČNÉ DNI

Sprievodné podujatiaodu atiaevodné p Sprievodné podujatia

Sobota 28. júna 2014 - Nám. osloboditeľov
10.00 Agazaga - domáca skupina hrajúca hudbu 50. - 60. rokov

16.00 Giňolove starosti - malí ... veľkí ... najväčší ...    

 pridajte sa k jarmočnému divadlu pre deti aj dospelých

17.00 Živé šachy – šachové figúrky v ľudskej veľkosti a šachový  

 súboj, aký ste ešte nevideli

19.00 Liptov Champions Masters 2014  - slávnostné otvorenie  

 medzinárodného futbalového turnaj mládeže

19.15 Martin Harich a Musitany Hope - po dvoch rokoch sa  

 opäť predstaví populárny spevák z Liptovského Mikuláša  

 so svojou skupinou

20.30 Balkanansabel - nechajte sa strhnúť energickou hudbou  

 balkánskych rytmov 

22.00 Funkiez - členovia skupiny Made2Made a ich najväčšie  

 funky hity a mnoho iného

28. júna 2014
Stoličný streetball - turnaj v uličnom basketbale pre deti a mládež na 

parkovisku pred Domom kultúry (informácie: kralik@lmbasket.sk)

28. 6. 2014, 9.00 - 12.00 h.

Tenisový turnaj Peter Open - 30. ročník turnaja dospelých v dvojhre 

28.- 29. 6. 2014, v čase 8.30 - 18.00 h - tenisové kurty LTK.

Liptov Champions Masters 2014 - medzinárodný futbalový turnaj 

mládeže. Štadión MFK Tatran Podbreziny. 28. - 29. 6. 2014

Zmena v programe vyhradená.

www.mikulas.sk

Štvrtok 26. júna 2014
10.00 Začiatok jarmoku spojený s tradičným predajom a ľudovými remeslami
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detí a 
rodinyLIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Vás pozýva na

MESTO LIPTOVSSKÝ
Vás pozýva naVás pozýva naVás pozýva na

Den detí a 
rodiny

1. jún 2014 ( nedeľa)j
Námestie osloboditeľov

Cordoba
cukráreň

Den 

Partneri podujatia:

 V čase od 14.00 – 18.00
 Program:

- vozidlá Hasičskej záchrannej služby, 
   výšková technika, cisternové vozidlá na likvidáciu požiarov, výstroj, výzbroj, 
   vedomostný test „sloníka Hasíka“ pre deti  od 6  do 11  rokov, možnosť vyskúšať 
   si ručné striekačky a iné zariadenia

- výstroj, výzbroj, vozový park, 
   ukážky činnosti, poznávanie dopravných značiek, rady z oblasti prevencie 
   kriminality a inej protispoločenskej činnosti

, hry a súťaže 
  pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže - chôdza pomedzi prekážky 
  s okuliarmi simulujúcimi opitosť, jazda zručnosti pre malých kolobežkárov, 
  testovanie vedomostí z pravidiel cestnej premávky (dopravné značky a pod)

 - ošetrenie 
   a maskovanie poranení

14.00 – 15.00
 -  Wan hwa do- kórejské bojové umenie

 - scénka s hudbou, Hip Hop - tanečná scénka, vystúpenie moderných gymnastiek,
vystúpenie športového krúžku džudo

15.00 – 16.00
– divadelné predstavenie na chodúľoch, ktoré prinesie bláznivý 

príbeh o obrom cirkuse plnom zábavy, fantázie a akrobaticky premyslených scén,
pri ktorých nezostane žiadne detské ani dospelácke oko suché od smiechu. V tejto 
cirkusantskej show uvidíte popletených klaunov, krotiteľku Slona, štvormetrovú
žirafu Malvínu, Koňosomára Alberta, Medveďa Ivana na jednokolke, rozdvojenú 
zebru s prenosným priechodom pre chodcov. To všetko, za plnohodnotnej 
podpory divákov, ktorí budú  do cirkusantských akrobacií naživo zapojení.

16.00
Ukážka činnosti Hasičského záchranného zboru
Hasenie horiaceho objektu a záchrana zraneného

LETNÁ PRAZDNINOVÁ ČINNOSŤ CVČ L. MIKULÁS  2014

NÁZOV TÁBORA ZAMERANIE MIESTO ZODPOVEDNÝ VEDÚCI

I. prázdninový týždeň 
30.6.-4.7.

Liptáčik Poznávací, športovo turistický
CVČ -Nábr. 
Dr.A.Stodolu

Ján Bella

Podbrezáčik Turisticko poznávací
CVČ – Podbreziny 
ul. J.Kráľa

Mgr. Sylvia Motýľová

II. prázdninový týždeň
7.7. - 11.7  Pohoďáčik Poznávací, športovo turistický

CVČ -Nábr. 
Dr.A.Stodolu

PaedDr. Tatiana 
Sukhomlinová

III. prázdninový týždeň
14.7. - 18.7.  Túlavé topánky Poznávací, cestovateľský, turistický

CVČ -Nábr. 
Dr.A.Stodolu

Mgr. Alena Siváková

IV. prázdninový týždeň
21.7- 25.7    Turista Športovo – plavecký, cestovateľský

CVČ -Nábr. 
Dr.A.Stodolu

Mgr. Ľuboš Maliňák

V. prázdninový týždeň
28.7 - 1.8 Šporťáčik Športovo – plavecký, cestovateľský

CVČ -Nábr. 
Dr.A.Stodolu

PhDr. Roman Králik

VI. prázdninový týždeň
4.8.-8.8 Relaxáčik Športovo – plavecký, cestovateľský

CVČ -Nábr. 
Dr.A.Stodolu

Mgr. Tibor Pelach

SPOLU: 7 táborov, predpokladaný počet účastníkov 300 

V Liptovskom Mikuláši   7. 5. 2014 

PhDr. Roman Králik, riaditeľ CVČ Liptovský Mikuláš

Centrum voľného času pre deti a mládež
Nábrežie  Dr. Aurela Stodolu 1932,  03101  Liptovský  Mikuláš

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

hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície
referenta útvaru územného rozhodovania a stavebného poriadku
Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 
- koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úse-

ku územného rozhodovania a stavebného poriadku po získaní 
osobitného kvalifi kačného predpokladu;  

- rozhodovacia činnosť vrátane priestupkovej a kontrolnej činnosti 
v súlade so zákonom  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a zákonom  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

Termín nástupu:  1. júl  2014
Kvalifi kačné predpoklady: ysokoškolské vzdelanie II. stupňa tech-
nického zamerania (stavebná  fakulta)
Ďalšie  kritériá a požiadavky na kandidáta: občianska bezúhonnosť; 
prax v odbore výhodou; znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť; znalosť 
práce s PC; znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave; 
asertívne správanie a komunikačné schopnosti; samostatnosť, zodpo-
vednosť, precíznosť; vodičský preukaz skupiny „B“; osvedčenie o získaní 
osobitného kvalifi kačného predpokladu na zabezpečenie činnosti sta-
vebného úradu  podľa § 117 ods. 3  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) výhodou.

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky  a máte záujem zúčastniť 
sa osobného pohovoru  na uvedenú pracovnú pozíciu, doručte svoju  
žiadosť spolu s profesijným životopisom a  písomným súhlasom  s po-
užitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013  Z. z. v platnom 
znení do 6. júna 2014  na uvedenú adresu.

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňajúcim po-
žadované podmienky oznámený e-mailom,  prípadne telefonicky. 
V prípade, že víťazný kandidát nebude spĺňať požiadavku osobitného 
kvalifi kačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného 
úradu v zmysle platnej legislatívy, bude  musieť dodatočne absolvovať 
požadované vzdelávanie. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na  osobný pohovor 
tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktná osoba: Ing. Anna Gajancová, útvar RĽZ, 
tel.: 044/5565216, e- mail: a.gajancova@mikulas.sk



9INZERCIA

– módnos

– invencia
– nosite nos

– istota
– spokojnos

Krása a elegancia v každom detaile

– módnos
Krása a elegancia v každom detaile

Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
 U  N Á S  N Á J D E T E : U  N Á S  N Á J D E T E :

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

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

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 – stavbu: „Administratívna budova“ 
súp. č. 3938 postavená na pozemku parc. č. KN-C 358/4, 
pozemok parc. č. KN-C 358/4 zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 640 m² a pozemok parc. č. KN-C 358/28 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m² nachá-
dzajúce sa v katastrálnom území Lipt. Mikuláš (areál 
bývalých Považských kasární). Minimálna požadovaná 
cena za nehnuteľnosti je spolu 145.000,- €.  

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne útvar 
právnych služieb, na 2. poschodí č. dv. 206, tel. č. 
044/5565242, e-mail: m.dzuroskova@mikulas.sk. Celé 
znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zve-
rejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.
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Zažila som veľmi neprí-
jemnú skúsenosť. 12. apríla 
sme boli zbierať odpadky 
na brehoch Liptovskej Mary. 
Sme Mikulášania, Liptáci, lo-
kápatrioti, Mara je i naša ob-
ľúbená „destinácia“. Boli sme 
v lokalite Koliby Greta. Dostali 
sme každý vrece a šli vytýče-
ným úsekom. Neďaleko sme 
našli  riadnu kopu odpadkov. 
Museli sme sa vrátiť po  ďal-
šie prázdne vrecia.  Našli sme 
všeličo - starú pneumatiku, 
končatinu nejakého zvieraťa... 
Usporiadateľov sme upozor-
nili na miesto, kde sme odpad 
sústredili. S pocitom dobre vy-
konanej práce sme si pochu-

tili na guľáši, ktorý pripravili 
usporiadatelia.

Akosi mi nedalo... 1. mája 
som šla na bicykli okolo Mary 
a už z diaľky som videla „naše“ 

neodvezené vrecia. Telefonovali 
sme na obecný úrad v Liptovskej 
Sielnici, do Koliby Greta. V prie-
behu ďalších dvoch týždňov 
sa situácia nezmenila. Vlastne 

- zmenila. Na našej skládke od-
padu pribudli ďalšie smeti - plas-
tové taniere, poháre, príbory... 
Že by z gulášu pre ľudí, ktorí 
čistili brehy Mary? A že by tá 
kopa odpadu, ktorú sme našli, 
boli nazbierané vrecia z minu-
lého roka?

Akosi mi z toho nie je veľmi 
dobre. Ako to pomenovať? Han-
ba, hlúposť, hulvátstvo, hyeniz-
mus? Na čo sa vlastne niektorí 
hráme? Jedno viem iste - od-
padky si po sebe z prírody vždy 
odnesiem. Ale na takejto  akcii 
sa viac nezúčastním.

 
PhDr. Ivana Parasková,

obyvateľka mesta

Ondrašovská horička je späť
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  - Bežecké preteky Ondrašov-
ská horička vstúpia tento rok do štvrtého desať-
ročia svojej histórie. Druhé najstaršie podujatie 
pre bežcov v Liptove privíta záujemcov v polovi-
ci júna.

Dobrú náladu, športového ducha a fair play súťa-
ženie očakávajú organizátori od 31. ročníka On-
drašovskej horičky. Na štartovaciu čiaru pri fut-
balovom ihrisku ŠK Kriváň v Liptovskej Ondrašovej 
sa v nedeľu 15. júna postaví opäť takmer dvesto 
pretekárov zo širokého okolia Liptova. „Tento rok 
plánujeme predĺženie trate v hlavnej kategórií z 5560 
na 9500 metrov, pretože sa nám pretekári sťažovali, 
že by pokojne zvládli aj viac,“ uviedol s úsmevom Ru-
dolf Dorniak, spoluorganizátor podujatia.

Aj tento rok sú na prevažne prírodných vyšliapaných 
chodníčkoch vítané všetky vekové kategórie od troch 
rokov. „Nie je žiadnou výnimkou, že k nám prichádza-
jú 70 aj 80-roční pretekári, ktorí majú na trati stále čo 
ukázať aj mladým,“ dodal R. Dorniak. 

Zozbieraný odpad nechali ležať vo voľnej prírode 

nová CK v L.Mikuláši • letenky, zájazdy slovenských a rakúskych CK, poistenie • info@maximumtravel.sk

Takmer dvesto účastníkov 
z celého Slovenska sa v nedeľu 
27. apríla postavilo na štarto-
vaciu čiaru počas tradičné-
ho Behu oslobodenia Bodíc. 
V poradí 34. ročník pretekov 
privítal v mestskej časti veko-
vé kategórie bežcov od päť až 
nad 70 rokov. 

„Tím, ktorý organizuje beh 

oslobodenia našej mestskej časti, 
si pamätá posledných dvadsať 
ročníkov. Šesťkrát sme boli sú-
časťou seriálu Majstrovstiev Slo-
venska, čo je pomerne veľká uda-
losť pre tak malú obec. Okrem 
Ondrašovskej horičky sme jed-
nými z dvoch pretekov, ktoré 
sa tu v Liptove zachovali. Preto 
si vážime všetkých, ktorí nás 

podporujú,“ uviedol Štefan Ga-
noczy, riaditeľ pretekov a posla-
nec mestského zastupiteľstva. 

„Veľmi rád vidím toľko ak-
tívnych ľudí na jednom mieste. 
Najviac ma tešia naši najmladší, 
pretože aj toto je spôsob ako ich 
viesť k aktívnemu životu,“ pove-
dal viceprimátor Jozef Repaský.   

Na podujatí štartovali takmer 

dve stovky bežcov v 27 kategóri-
ách. „Trať nebola ťažká, aj keď sa 
trochu šmýkalo na zablatenom 
teréne. S výsledkom som spokoj-
ný, hoci tento rok nemám toho 
toľko nabehané. Trénoval som 
iba na lyžiach,“ povedal Július Lu-
pták, víťaz spomedzi najstarších 
pretekárov.

-kel-

Piatykrát sa Materské 
centrum Zornička zapojilo 
do  celoslovenského podu-
jatia venovaného Dňu ma-
tiek. Na jednom mieste sa im 
do spoločnej myšlienky poda-
rilo spojiť takmer dvesto ľudí.  

„Predošlé ročníky sme orga-
nizovali v centre mesta. 
Vlani sme sa rozhodli 
podujatie presťaho-
vať do areálu Zák-
ladnej školy Janka 
Kráľa na Podbrezi-
nách a dobre sme 
urobili. V počte účast-
níkov sme predbehli aj 
také veľké mesto, akým je 
Banská Bystrica. Tento rok by 
sa ich zúčastnilo aj viac, ale pri-
chádzali už po registrácii,“ uviedla 
Eva Vetríková z Materského cen-
tra Zornička. Podporiť dobrú vec 
a odštartovať rodinný maratón 
prišli aj zástupcovia mesta Jozef 
Repaský a Milan Kružliak.

V tomto roku organizátori 
opäť prepisovali tabuľky s rekord-
mi. „Zapojilo sa totiž až 67 mater-
ských centier zo Slovenska. Pridali 
sa k nám aj centrá z Čiech, Srbska 
a Írska. Celkovým počtom 27-tisíc 
účastníkov sme tak na Slovensku 

prekonali rekord z roku 2011 
o približne 8-tisíc ľudí,“ 

dodala E. Vetríková.
Tento rok bola 

trasa liptovsko-
mikulášskej sym-
bolickej  míle pre 
mamu o niečo 

jednoduchšia. „Vy-
nechali sme stanoviš-

tia, ale rodiny sa mohli 
spoločne prejsť a stráviť spolu 

príjemné chvíle. V cieli ich čakal 
sprievodný program, ktorý sme 
pripravili z rôznych úloh a súťaží 
pre malých aj veľkých,“ dodala 
na záver organizátorka rodinné-
ho podujatia.                                                 

   -kel-

Beh oslobodenia Bodíc s dvoma stovkami bežcov

Míľa pre mamu lákala 
aj v tomto roku
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Dobrá  propagácia a spolu-
práca organizátora  so školami  
pri príprave piateho ročníka 
súťaže znamenala zapojenie 
sa súťažných družstiev zo šies-
tich základných škôl z Liptov-
ského Mikuláša, z Liptovského  
Jána a Partizánskej Ľupče, čím 
súťaž získala aktuálnosť ob-
vodného kola.   

Po oboznámení účastníkov  
s podmienkami súťaže  zo stra-
ny vedúceho odboru krízového 
riadenia Okresného úradu  Miro-
slava Psotku, po sľuboch súťažia-
cich a rozhodcov, samotnú súťaž 
v olympijskom  duchu otvoril 
prednosta Okresného úradu 
Ján Galvánek.      

Použitie ochrannej masky, 

improvizovaných prostriedkov 
individuálnej ochrany, výber 
evakuačnej batožiny, rozoznáva-
nie varovných signálov a určenie 
postupu po ich zaznení preverilo 
teoretické znalosti aj praktické  
zručnosti súťažiacich. Zdravot-
nícka príprava, práca s mapou 
a buzolou, orientácia v teréne, ha-
senie malých požiarov aj streľba 

zo vzduchovky – to boli ďalšie sú-
ťažné disciplíny. Najlepším bolo 
družstvo ZŠ Čsl. brigády, v ktorej 
sa súťaž konala. Druhá skončila 
ZŠ M. R. Martákovej a tretia ZŠ 
s materskou školou Partizánska 
Ľupča.

Miroslav Psotka, 
vedúci odboru krízového riadenia 

OÚ Liptovský Mikuláš.

Mladí záchranári civilnej ochrany súťažili
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Verejnosti dobre známu 
divadelnú prehliadku Belo-
potockého Mikuláš pri svojom 
štyridsiatom jubileu obda-
rovali významnou zmenou. 
Z regionálneho divadelného 
festivalu sa stala krajskou sú-
ťažnou postupovou prehliad-
kou amatérskeho divadla 
dospelých a divadla mladých. 
Pred liptovským publikom 
sa prezentovalo viac ako 190 
ochotníckych hercov. 

Na festivale sa tento rok pred 
odborným štvorčlenným lek-
torským zborom predstavilo 15 
divadelných súborov z Liptova, 
Turca, Oravy, Kysúc a Horného 
Považia. V celkovom hodnote-
ní sa na prvých troch miestach 
s návrhom na postup na celo-
slovenskú prehliadku Exit 2014 
v Levoči umiestnili domáce Di-
vadlo Gasparego s inscenáciou 
Martina McDonagha Osamelý západ v réžii Jána Kuráňa, Znievske 
radosťdajné divadlo z Kláštora pod Znievom s inscenáciou I. S. Tur-
geneva Šľachtické hniezdo v réžii Ľubomíry Krkoškovej a Divadlo 
Lemniskáta zo Žiliny s inscenáciou Ľ. Feldeka Smrť v ružovom v réžii 
Vlada Moresa.

Divadelná prehliadka Belopotockého Mikuláš si svoje 40. vý-
ročie pripomenula aj publikáciou. „Pri tejto príležitosti sme vydali 
spomienkovú brožúru Belop otockého Mikuláš v svetle štyridsiatich 
ročníkov divadelnej prehliadky. Stostranová brožúra mapuje vznik 

a vývoj divadelnej prehliadky od jej počiatkov po súčasnosť,“ uviedla 
organizátorka podujatia Eva Štofčíková, metodička Liptovského 
kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši. 

Ocenenie od primátora mesta Alexandra Slafkovského sa k vý-
znamnému jubileu dostalo Karolovi Komanderovi, Nadežde Gilá-
niovej, Emilovi Hižnayovi, Eve Štofčíkovej, Márii Grajciarovej, Petrovi 
Vrlíkovi a in memoriam Ivanovi Šenšelovi za dlhoročné aktívne 
pôsobenie a organizovanie festivalu Belopotockého Mikuláš.  

-red-

Už desať rokov žije Liptov-
ský Mikuláš bez svojho Osa-
melého bežca Ivana Laučíka. 
Slovenský básnik, publicista 
a  obľúbený pedagóg  opus-
til tento svet 12. mája 2004. 
Presne v deň výročia úmrtia sa 
pri jeho hrobe stretli priatelia, 
spolupracovníci a  priaznivci 
jeho tvorby. 

Každoročné stretnutia na Vr-
bickom cintoríne organizuje Lip-
tovská knižnica G. F. Belopotoc-
kého v Liptovskom Mikuláši. 
Chvíľou rozjímania a úryvkami 

z jeho prozaickej i lyrickej tvorby 
sa tak neustále vracajú k tvor-
be človeka, ktorý vo svojich 
dielach neprestajne spomínal 
rodný Liptov, jeho históriu a ge-
ológiu. Spolu s Ivanom Štrpkom 
a Petrom Repkom bol členom 
literárnej skupiny Osamelí bežci. 

Spomienka na okrúhle výro-
čie smrti Ivana Laučíka patrila  
do série celoročných podujatí 
v rámci tohtoročného projektu 
Liptovský Mikuláš 2014 – mesto 
umenia. 

-kel-

Petr Janda a Olympic opäť v meste
Už po tretíkrát zavíta v priebehu relatívne krátkej doby do mi-

kulášskej reštaurácie a baru Route 66 legendárna česká skupina 
Olympic. Organizátor koncertu a spolumajiteľ reštaurácie má s lídrom 
skupiny Petrom Jandom dobré vzťahy. „Páči sa im u nás, ľudia vedia 
zakaždým urobiť vynikajúcu atmosféru,“ prezradil.

Vo štvrtok piateho júna tak budú mať fanúšikovia možnosť v Route 
66 zažiť najznámejšie hity skupiny Olympic. Vznikla v roku 1963, najväč-
šej popularite sa tešila na sklonku šiestej dekády a potom na prelome 
sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.

 Peter Lehotský

Spomienka na Ivana Laučíka na Vrbickom cintoríne 

Štyridsať ročníkov Belopotockého Mikuláša je za nami
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Festival dobrovoľníckej 
práce s  deťmi a  mládežou 
Bambiariáda už po siedmykrát 
otvorí svoje brány do voľného 
času. Organizátori – mladí 
dobrovoľníci z  rôznych 
o r g a n i z á c i í ,  p r i p rav i l i 
7 sprievodných podujatí 
v  bambiriádnom týždni 
od 2. do 8. júna. 

Počas celého týždňa môžete 
navštíviť Stanišovskú jaskyňu 
v Liptovskom Jáne či Medvediu 
štôlňu v Žiarskej doline a v ne-
deľu Tarzaniu v Demänovskej 
doline, samozrejme za zľavne-
né vstupné. V stredu 4. júna sa 
stretnú členovia žiackych škol-
ských rád a organizácií, aby sa zo-
hrali na Team buildingu. Poobe-
de pozývame všetkých duchom 
mladých na diskusiu do Župného 

domu s našimi poslancami 
za VÚC. Vo štvrtok 5. júna si budú 
podávať ruky futbalisti v Liptov-
skom Hrádku a v piatok 6. júna 

volejbalisti v Liptov aréne. 
Vyvrcholením celého festiva-

lu je Hlavný prezentačný deň, 
na ktorý vás srdečne pozývame 

v sobotu 7. júna na námestie 
osloboditeľov v Liptovskom Mi-
kuláši. Deti a mladí sa predstavia 
na pódiu, ale aj v prezentačných 
stánkoch. Bude možnosť spo-
znať rôzne organizácie, ktoré sa 
starajú o voľný čas našich detí 
a tiež súťažiť o malé odmeny.

Celým festivalom sa nesie 
motto „podaj ruku“. „Chceme, aby 
sa ľudia zbavovali predsudkov 
a budovali si úctu ku každému 
človeku. Práve šport, kultúra či 
dobrovoľníctvo ponúka podanú 
ruku všetkým zainteresovaným,“ 
uviedol hlavný koordinátor Jozef 
Korený.  Ďakujeme samospráve, 
ale aj našim sponzorom, že tiež 
prijali túto výzvu a pomohli nám 
aj po siedmy raz zorganizovať 
festival Bambiriáda.                                                     

-red-

Na ihrisku Základnej školy Janka Kráľa sa v utorok 6. mája 
športovalo naplno. V atletických disciplínach bojovalo medzi 
sebou 120 detí z pätnástich základných škôl z mesta a okolia. 

Liptovská Kinderiáda je podujatie určené deťom prvých až 
piatych ročníkov.  „Atletický klub Kriváň tri roky organizoval súťaž 
Kinderiáda. Hoci projekt podporovaný súkromnou spoločnosťou 
skončil, rozhodli sme sa v ňom pokračovať s novým názvom,“ 
uviedla Zuzana Dubovská, organizátorka súťaže, ktorá nechala 
zažiariť hneď niekoľko účastníkov. „Deti sú veľmi šikovné. Výsled-

ky ukazujú, že by sa medzi nimi mohli nachádzať  nádejní adepti 
atletiky. Niektorí majú šancu dostať sa do školského športového 
strediska,“ priblížil vedúci rozhodca Vladislav Lahoda.

„Pre naše deti nemôžeme urobiť nič lepšie ako podporovať ich 
v aktivitách akéhokoľvek zamerania. V dnešnej dobe plnej počítačov 
majú takéto podujatia viac než opodstatnenie,“ dodal Jozef Repaský, 
zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš.                              -kel-

Siedma Bambiriáda v našom okrese bude v júni

Kinderiáda odhalila 
nové športové talenty

V Mikuláši bolo cez tristo 
mariášistov

LDom kultúry už hostil podujatia rôzneho typu. Počas druhej 
májovej soboty ním bola Veľká cena Liptova a Oravy v mariáši. 
Jej osemnásty ročník privítal 312 hráčov z celého Slovenska. Sú-
ťaž bola súčasťou celoslovenskej extraligy. V srdci Liptova sa vo 
veľkej konkurencii najviac darilo Romanovi Vavríkovi z Bratisla-
vy. Na druhej priečke skončil Ján Max zo Sniny, tretí bol Vladimír 
Gavalier z Vranova nad Topľou.

Zastúpenie mal, samozrejme, aj Liptovsko-oravsko mariášový klub. 
Najlepšie obstál jeho prezident Milan Mikušiak, skončil na desiatej 
priečke. 24. miesto patrilo Rudolfovi Beňovi, 32. bol Ivan Bibza, 36. 
Ľudovít Kocúr, 38. Milan Tkáč.

„Tešia nás pozitívne odozvy od účastníkov. Dom kultúry nám po-
skytol skutočne reprezentatívne priestory na podujatie tohto typu,“ 
skonštatoval Milan Mikušiak, ktorý Veľkú cenu otvoril spolu s primá-
torom Liptovského Mikuláša Alexandrom Slafkovským.

Michal Paška

Trojica najlepších spolu s Milanom Mikušiakom (vľavo) a riaditeľom pretekov 
Ľubomírom Stankom (vpravo).
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Vitaj na tomto svete…

V apríli  2014 sa 
v L.  Mikuláši narodili:
Matúš Gejdoš, Sebastián 
Durdiak, Oliver Zajac, Andrea 
Sochorová, Ivan Džurman, 
Lukáš Vongrej, Richard Dani-
hel, Dominika Słodka, Rebe-
ka Lacková, Antónia Puško-
vá, Mia Šichtová, Adam Plch, 
Patrik Čižmár, Adam Hriň, 
Natália Juríková, Alexej Jo-
zef Ondrušek, Adam Hric, 
Jasmína Bartošová, Karolína 
Vozáriková, Alex Baláž, Kevin 
Baláž, Lukáš Klonga.

To životy sa ich navždy 
spojili, pre nich už osve 
v svete miesta niet …

Manželstvo uzavreli:
Marek Kuna – Jarmila Hlad-
ká, Ľubomír Baláž – Zlatica 
Murgošová, Peter Didek – 
Petra Zemková, Ing. Ľubo-
mír Pavlíny – Dominika Hi-
deghétiová, Bc. Peter Benko 
– Simona Skruteková, Peter 
Kokavec – Elisabet Parra 
Martinez, Martin Odlevák – 
Jana Ďuroňová, Ing. Vladimír 
Bátik – Mgr. Lenka Kubač-
ková, Ing. Vladimír Bazela – 
Jana Ďurišová, Peter Brnický 
– Alžbeta Janíková, Ing. Ra-
dovan Kadlic – Ing. Mgr. Bar-
bara Kovaľová.

Je taká chvíľa. Skončí sa ži-
vot, začne spomienka …

Opustili nás:
Ivan Čupka – 78r., Ladislav 
Černota – 82r., Katarína Kin-
dernayová – 82r., Emília Ma-
tejková – 74r., Ing. Stanislav 
Kandler – 86r., Mária Šmol-
lová – 68r., Jozef Krakovský 
– 72r., Kveta Hrnčiarová – 68r., 
Ján Droppa – 64r., Marta Ma-
gurová – 83r., Kvetoslava Na-
hálková – 81r., Mária Graždie-
lová – 89r., Gustav Čiap – 74r., 
Ing. Juraj Klimo – 67r., Elena 
Pavellová – 83r., Elena Laučí-
ková – 84r., Milan Stromko 
– 50r., Želmíra Kovalčíková 
– 82r., Zuzana Matejková – 
92r., Mária Jurkovičová – 84r., 
Zuzana Hudáková – 80r., Mi-
lan Vyšný – 80r..

Zo zápisníka Mestskej polície od  14. 4. 2014 do 13. 5. 2014

Dopravné pravidlá pre žiakov
V mesiacoch marec a apríl 

2014 oboznamovala preven-
tistka Mestskej polície v Lip-
tovskom Mikuláši všetkých žia-
kov prvého stupňa z deviatich 
základných škôl nášho mesta 
(spolu 1 290 žiakov) s pravidla-
mi cestnej premávky – ich veku 
primeranou formou. Žiaci  si 
opakovali správny postup pri 
prechádzaní cez priechod pre 
chodcov,  dozvedeli sa niečo 
o povinnej výbave bicykla, učili 
sa spoznávať dopravné značky 
a ich význam predovšetkým 
pre chodcov a cyklistov, tiež sa 
oboznamovali s riešením križo-
vatiek a nakoniec boli informo-
vaní o dôležitosti a povinnosti 
používania refl exných prvkov. 
Každý žiak štvrtého ročníka  
(v celkovom počte 328)  dostal 
refl exnú pásku, každá  trieda 
jednu refl exnú vestu a letáky 
o chodcoch a cyklistoch s dôle-
žitými informáciami,  ktoré pre 
žiakov poskytlo ministerstvo do-
pravy. Refl exné prvky budú žiaci 
využívať, keď sa budú ako útvar 
presúvať zo školy na iné miesto 
v rámci vyučovania. 

V rámci preventívnej činnos-
ti príslušníčky Mestskej polície 
učili jazdiť na kolobežkách a bi-
cykloch po detskom dopravnom 
ihrisku aj deti z Materskej školy 
na Komenského ulici na po-
dujatí „Bezpečne a zdravo“. 
Najskôr ich  krátko oboznámili 
s činnosťou MsP a potom podľa 
najjednoduchších základných 
pravidiel v sprievode MsP jaz-
dili v jazdných pruhoch, učili 
sa odbočovať a predovšetkým 
nepredbiehať sa a hlavne jazdiť 
a chodiť bezpečne. 

V práci s deťmi sa nám po-
merne dobre darí.  Nemôžeme 
ale byť spokojní so správaním 
sa niektorých dospelých. Bi-
cyklovanie po chodníkoch, 
priechodoch na cestách a krí-
žom -  krážom po verejných 
priestranstvách je prejavom 
netolerancie.  Dlho sme veľmi 
citlivo naznačovali a upozorňo-
vali na uvedenú situáciu, ale to 
žiaľ nepomohlo. Je čas si s ňou 
poradiť inak. Plánujeme aj doku-
mentačné snímky konkrétnych 
prípadov, na ktorých sa previnil-
ci  pri ich zverejnení spoznajú, 
prípadne budeme pristupovať 
k iným represívnym opatreniam.  

Kamery pomáhajú 
pri objasňovaní

Kamerový monitorovací  sys-
tém sa stal súčasťou nášho života  
a onedlho bude už takmer všade. 
Finančná dostupnosť rôznych ka-
merových systémov umožňuje 
pre súkromníkov, obchodníkov, 
prípadne iným podnikateľským 
subjektom nainštalovať si ich 
do svojich obydlí, predajní či pre-
vádzok. Vďaka tomu sú schopní 
pružne zaregistrovať krádež, prí-
padne poškodzovanie majetku 
a prichytiť páchateľa, alebo v prí-
pade potreby poskytnúť záznam 
z kamier polícii a pomôcť tak pri 
pátraní po páchateľoch.  

V obchodných domoch okrem 
toho praktizujú aj sledovanie uta-
jenými pracovníkmi. Ak budeme 
ešte aj všetci dostatočne všíma-
ví voči priestupcom, určite sa 
nám spoločne podarí dosiahnuť 
bezpečné a príjemné prostredie 
v našom meste. Najefektívnejšou 
cestou pre úspešné prichytenie 
resp. identifi kovanie páchateľa 
nezákonnej činnosti je okamžité 
kontaktovanie a nahlásenie sku-
točnosti príslušníkovi Mestskej 
alebo štátnej polície. Riešeniu 
krádeží a ich postihovaniu určite 
prispela aj zmena v legislatíve, 
ktorá hodnotí opakovanú krá-
dež - čiže už druhú - bez ohľadu 
na hodnotu veci ako trestný čin. 

Čriepky z našej práce 
Napriek zvýšeným sadzbám 

pokút pri neoprávnenom zabratí 
parkovacieho miesta pre telesne 
postihnutých sú niektorí vodiči  
nepoučiteľní a potom nemilo 
prekvapení výškou udelenej fi -
nančnej pokuty. Stalo sa tak na-
príklad dňa 14. 4. 2014 na ul. Ke-
mi alebo dňa 21. 4. 2014 na Já-
nošíkovom nábreží, tieto prípady 
neboli však jediné.

S bezdomovcami sa prob-
lémy neustále opakujú a nikdy 
neprestávajú. Nevhodné a často 
až vulgárne správanie sa na ve-
rejnosti, v obchodných domoch 
alebo ich  správanie sa pod vply-
vom alkoholu je neprestajne 
predmetom práce našich prís-
lušníkov. Nepríjemný a nežiadúci 
je rozhodne taký prípad ako sa 
stal dňa 15. 4. 2014 , keď sa opitý 
bezdomovec  ponevieral v areáli 
Základnej školy  o 8:12 hod ran-
nej,  odkiaľ ho musela vyviesť až 
naša hliadka. 

Priestupky spojené s alko-
holom asi nikdy neskončia. Veď 
prečo by aj mali, vtedy rozum ne-
vládne. Dňa 19.4.2014 bol opitý 
priateľ nevyberane silný k svojej 
priateľke v domácnosti a prípad 
bol odovzdaný štátnej polícii, 
kde je vyšetrovaný ako prípad 
domáceho násilia. Pod vplyvom 
alkoholu často dochádza k ruše-
niu nočného kľudu. Tak sa stalo 
aj dňa 22. 4. 2014 o 23:30 hod. 
na ul. Penkalovej v Palúdzke, kde 
nakoniec musela zasiahnuť privo-
laná hliadka Mestskej polície a na-
stoliť poriadok. Dňa 23. 4. 2014 
o 21:30 hod. došlo k fyzickej 
potýčke v reštaurácii Papuča. 
Opäť tu svoju rolu zohral alkohol 
a nevyhnutná bola aj prítomnosť 
príslušníkov MsP. 

Priestupok proti majetku sa stal 
na ul. Revolučnej dňa 28. 4. 2014 
o 18:01 hod., kde po ohlásení po-
zorného občana zasiahli úspešne 
príslušníci Mestskej polície a pri-
chytili páchateľov priamo pri čine. 
Prípad je vzhľadom na možnosť  
hodnotenia ako trestného činu 
už v rukách štátnej polície.

Dňa 3. 5. 2014 o 8:15 hod.  
boli príslušníci Mestskej polície 
privolaní k spaľovaniu odpadu 
do areálu bývalej fabriky Maytex.  
Páchateľov prichytili pri čine, za čo 
ich po zásluhe odmenili blokovou 
pokutou.

Ako pomoc v núdzi možno 
hodnotiť  čin príslušníkov Mest-
skej polície, ktorí pomohli staršej 
žene nachádzajúcej sa na Vr-
bickom cintoríne. Žena stratila 
orientáciu a nevedela sa dostať 
domov  a nevedela povedať ani 
ako sa volá. Príslušníci Mestskej 
polície totožnosť ženy nakoniec 
zistili a ženu dostali do bezpečia 
jej domova.

V období od 14. 4. 2014 
do 13. 5. 2014 bolo príslušník-
mi MsP riešených 204 priestup-
kov z toho na úseku dopravy 
121 priestupkov, 7 priestupkov 
proti majetku, 23 priestupkov pro-
ti verejnému poriadku, 3 priestup-
ky proti občianskemu spoluna-
žívaniu, 9 priestupkov voľne po-
hybujúcich sa psov, 2 priestupky 
porušenia zákona o ochrane ne-
fajčiarov, 3 priestupky podania 
alkoholu a cigariet osobe mlad-
šej ako 18 rokov, 9 priestupkov 
požívania alkoholických nápojov 
na verejnom priestranstve a iné.

Kolektív MsP
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