
www.m i ku l a s . s k6/2015

Vážení spoluobčania,
je za nami jeden z najkrajších mesiacov
v roku - máj. Naše mestečko zažívalo rôzne
aktivity. Jednou z najvýznamnejších boli
nesporne opäť po piatich rokoch celoštát-
ne oslavy 70. výročia ukončenia fašistickej
apokalypsy. Práve v Liptovskom Mikuláši
ako nemý svedok tých hrozných čias
máme najväčší pamätník s vojnovými
hrobmi takmer 1400 príslušníkov 1. česko-
slovenského armádneho zboru. Účasť
všetkých troch najvyšších ústavných čini-
teľov, ale aj niekoľko desiatok veľvyslancov
krajín z celého sveta a mnohých ďalších
vzácnych hostí vrátane tisícok účastníkov
a divákov priameho prenosu RTVS určite
posilnila pozitívne vnímanie nášho mesta.
Dôstojne sme sa s úlohou spoluorganizá-
tora vysporiadali.

Stojíme na prahu mesiaca jún. Tento
začína oslavou detí a končí vysvedčeniami
žiakom a študentom, ktorí sa pripravujú na
život v našich školách. Chceme napĺňať
náš program Dobre spravované mesto.
Chceme sa seriózne vysporiadať so všetký-
mi výzvami, ktorým čelíme. Aj s tými dob-
rými, aj s menej príjemnými. Lebo aj o tom
je život.

V týchto dňoch sumarizujeme výsledky
rozhovorov, ktoré sme viedli so zástupca-
mi jednotlivých mestských častí. Zapísali
sme všetky očakávania na investičné či or-
ganizačné opatrenia, ktorých realizácia pri-
nesie Vám - ľuďom Mikuláša, našim obyva-
teľom - lepšiu kvalitu života. Chceme to ro-
biť systematicky počas celých štyroch ro-
kov, na ktoré sme dostali vašu dôveru.
Máme záujem, aby vysvedčenie, ktoré
o pár rokov príde, bolo čo najlepšie. Nemu-

sia byť samé jednotky, ale neradi by sme
prepadli. Náš tím denno-denne pracuje
a výsledky sa preto musia dostaviť. Limi-
tom môžu byť iba financie, ktoré sme našli
v pomerne zlom stave. Nesťažujeme sa,
radšej prezentujeme náš postoj. Keď sa ma
niekto spýta, ako sa mi darí, moja odpoveď
znie: je to dobre, hlavne ma to baví. A ako
sa darí Vám, drahí Mikulášania?

Želám Vám, milí spoluobčania, príjem-
ne a užitočne strávený nastávajúci čas.
Možno sa aj s mnohými z Vás budem môcť
stretnúť osobne - napríklad počas Stolič-
ných dní, ktorých príprava je v plnom prú-
de. Majte sa pekne.

Poslanci mestského zastupiteľ-
stva v Liptovskom Mikuláši na
neplánovanom rokovaní schvá-
lili postup výberu dodávateľa na
zneškodňovanie odpadu z mes-
ta verejným obstarávaním.

K tomuto kroku pristúpili po
tom, ako mesto Liptovský Hrá-
dok vypovedalo zmluvu na zne-
škodňovanie odpadu. Podľa nej
sa odpad z Mikuláša vyváža na
skládku pri Podturni, po vypo-
vedaní zmluvy už iba do konca
septembra.

Poslanci ešte v apríli odporu-
čili primátorovi Jánovi Blcháčovi
zabezpečiť kontinuálne zhod-
nocovanie tuhého komunálne-
ho odpadu z Liptovského Miku-
láša po ukončení zmluvy s Lip-
tovským Hrádkom pri využití
všetkých dostupných možností.

Liptovský Mikuláš po ukon-
čení prevádzky skládky odpa-
dov Veterná Poruba riešil zne-
škodňovanie odpadu uzatvore-
ním zmluvy s Liptovským Hrád-
kom na dobu dvoch rokov. Po
polroku ju Hrádok vypovedal.
„Považujem to za výsledok
chaotického riadenia odpado-

vého hospodárstva za posledné
roky. Teraz musíme zachraňovať
to, čo sa zanedbalo,“ skonštato-

val primátor Blcháč. Podľa jeho
slov verejná súťaž vygeneruje
takú cenu, ktorá nebude zna-

menať zvýšenie poplatkov pre
občanov mesta a bude stabili-
zovať situáciu odpadového hos-
podárstva na 15 rokov.

Do hodnoty zákazky je zapo-
čítaný odvoz zložiek komunál-
neho odpadu z miesta ich zhro-
mažďovania do zariadenia na
ich zneškodnenie a ich zneškod-
nenie v tomto zariadení. Zvoz
týchto zložiek z územia mesta
Liptovský Mikuláš do miesta ich
zhromažďovania sa bude vyko-
návať ako doposiaľ. Doba pred-
metu zákazky je 15 rokov. Dlhšia
lehota zabezpečí mestu stále
jednotkové ceny za ktorých sa
bude počas celej lehoty plniť
predmet zmluvy bez ohľadu na
zmenu cien palív, skládok a po-
dobne.

Poslancov zároveň informo-
val, že sa pripravuje štúdiu, kto-
rá definitívne cez prepočty ná-
kladov do budúcnosti okrem
iného stanoví, aký model likvi-
dácie odpadu by mohol byť vy-
užitý, aby nedochádzalo k zvy-
šovaniu poplatkov.

Text: Michal Jurči, Foto: VPS

Mesto hľadá dodávateľa 
na zneškodňovanie odpadu
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Slovenský červený kríž (SČK)
územný spolok Liptov ocenil viac
ako 80 bezpríspevkových darcov
krvi a dobrovoľníkov z mikulášs-
keho okresu. Z rúk viceprimátora
Liptovského Mikuláša Rudolfa Ur-
banoviča a predstaviteľov SČK si
prevzali bronzové, strieborné
a zlaté plakety MUDr. Jana Jan-
ského. Morálne ocenenie v po-
dobe diamantovej plakety za 80
odberov si vyslúžili traja darco-
via.

„Ďakujem územnému spolku,
ktorý zabezpečuje oceňovanie
darcov. Darovanie krvi nie je len
fráza, má hlbší význam. Ja za ním
vidím záchranu života. Sám som
darcom a podľa mňa je takéto
ocenenie ocenením služby, soli-
dárnosti a lojálnosti. Dovolím si
využiť túto príležitosť a poďakovať
sa nielen oceneným darcom, ale
všetkým, čo darujú krv a poďa-
kovať sa v mene všetkých, ktorí
vďaka darcom krvi dostali život a sami nevedia, komu zaň vlastne

môžu ďakovať, “ rozvinul vice-
primátor Urbanovič myšlienku
o anonymnom darcovstve, keď
ľudia v núdzi dostávajú krv od
niekoho, komu kvôli anonymite
nebudú môcť za záchranu svojho
života nikdy poďakovať.

V Mikuláši odovzdali aj mi-
moriadne ocenenie – Kňazovic-
kého medailu, ktorá sa dáva pri
100 darcovských odberoch krvi.
„Začínal som s darcovstvom ako
študent na vysokej škole. Ďalšie
kroky v oblasti darcovstva boli
na základnej vojenskej službe,
kde vznikla istá mimoriadna uda-
losť a ďalším impulzom po nejakej
pauze k darovaniu bolo narodenie
môjho syna, ktorý sa narodil s ne-
jakými problémami a potreboval
krv. Tak sa to tak spontánne roz-
behlo, že som sa zastavil viac
menej až pri tejto stovke. Je to
pre mňa ocenenie celoživotného
smerovania darcovstva,“ prezradil
držiteľ Kňazovického medaily Ar-
tur Schwarcz z Liptovského Mi-
kuláša. -red-

Zastupiteľstvo 
požiadalo o stanovisko 

k súdnemu sporu
Mestské zastupiteľstvo v Lip-
tovskom Mikuláši na roko-
vaní 14. mája uložilo hlavnej
kontrolórke predložiť do 21.
mája právny názor na súdny
spor so spoločnosťou AKT,
ktorá žiada od mesta vyplatiť
takmer 300 tisíc eur.

Podľa stanoviska spoloč-
nosti ide o pohľadávku, ktorá
mala v minulosti vzniknúť
realizátorovi stavby počas
rekonštrukcie Základnej školy
na Demänovskej ceste v Lip-
tovskom Mikuláši. Firma AKT
v žalobe napadla postup bý-
valého vedenia mesta v sú-
vislosti so zápočtom vzájom-
ných pohľadávok.

Poslanci schválili plán
kontrolnej činnosti pre druhý
polrok, kedy by mala hlavná
kontrolórka zrealizovať šesť
kontrol. Preverí poskytnutie
dotácií mesta právnickým
a fyzickým osobám, stav a vý-
voj dlhu, plnenie uznesení
a vybavovanie petícií a sťaž-
ností.

Budovy bytového podni-
ku na Námestí osloboditeľov
sa pokúsi mesto odpredať
v obchodnej verejnej súťaži
s minimálnou cenou 505 tisíc
eur. Zastupiteľstvo zároveň
znížilo zábezpeku z 20 na 10
percent minimálnej ceny,
aby tak umožnilo prihlásiť
sa väčšiemu počtu prípad-
ných záujemcov. Cena po-
zemkov je ohodnotená na
280 tisíc eur. Na potrebe pre-
daja týchto chátrajúcich bu-
dov sa zhodla koalícia aj opo-
zícia.

Primátor Ján Blcháč in-
formoval zastupiteľstvo, že
prokuratúra sa naďalej za-
oberá podnetom na preskú-
manie priebehu hlasovania
pri schvaľovaní zmeny územ-
ného plánu, ktorý súvisel
s vypustením možnosti vý-
stavby heliportu na území
mesta. Podľa jeho slov mesto
počká na definitívne stano-
visko a bude ho rešpekto-
vať.

V dozornej rade spoloč-
nosti Tranoscius, a. s., bude
mesto ako akcionára zastu-
povať primátor Ján Blcháč.

Michal Jurči

Liptovský Mikuláš sa na tri dni
stal centrom archivárov z celé-
ho Slovenska aj zahraničia. Na
Liptov ich prilákala digitalizácia
archívneho kultúrneho dedič-
stva, ktorá sa stala témou konfe-
rencie XIX. Archívnych dní v SR.

„Každá takáto udalosť s me-
dzinárodnou účasťou znamená
pre naše mesto prezentáciu.
Naše mesto dokáže v sebe skĺbiť
ponuku na organizáciu takýchto
podujatí spolu s možnosťami na
spoznávanie slovenskej histórie
aj krás našej krajiny. Archivári
denne pracujú s historickými
dokumentami, k vzniku ktorých
výrazným spôsobom prispel
v minulosti aj Liptovský Mikuláš.
Štúrovci u nás založili spolok Ta-
trín, Gašpar Fejérpataky-Belopo-
tocký založil nielen prvú knižni-
cu na Slovensku, ale aj ochotníc-

ke divadlo. Nesmieme zabúdať
ani na významné historické míľ-
niky ako je 1. máj 1918 a prijatie
Žiadostí slovenského národa.
Dnes naše mesto a región k his-
tórii ponúka aj krásy prírody
a športové vyžitie. Pred návštev-
níkmi sa môžeme prezentovať aj
ako mesto olympijských víťa-
zov,“ povedal primátor Liptov-

ského Mikuláša Ján Blcháč. Pri
príležitosti 25. výročia založenia
Slovenskej spoločnosti archivá-
rov odovzdal prvý muž mesta
pamätnú plaketu do rúk pred-
sedníčky spoločnosti Márii Gró-
fovej. Mesto zabezpečilo ná-
vštevníkom prehliadku historic-
kým centrom so sprievodcami
z Informačného centra. -lm-

Rokovanie zastupiteľstva
Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa
stretnú na najbližšom rokovaní vo štvrtok 25. júna. Prerokujú vý-
sledky hospodárenia obchodných spoločností za rok 2014,
v ktorých má mesto majetkovú účasť. Hovoriť budú aj o správe
o činnosti združení za predchádzajúci kalendárny rok. Poslanci
prerokujú aj návrh na predaj majetku a nakladanie s majetkový-
mi právami mesta. -red-

V Mikuláši sa stretli archivári

Červený kríž ocenil darcov krvi
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O kúpu Domu služieb a okolitých pozemkov
v centre Liptovského Mikuláša prejavila záujem
spoločnosť Vincentis z Bratislavy. Ponúkla mili-
ón a šesť tisíc eur. „Predložený návrh predstavu-
je kvalitatívne zlepšenie urbanisticko-architek-
tonických podmienok v tejto oblasti. Okrem ob-
chodov a služieb ponúka aj nadstavbu exkluzív-

nych bytov, detské ihrisko a zeleň,“ uviedol
predseda komisie pre vyhodnotenie verejnej
obchodnej súťaže Pavel Bobák. Návrh rieši pešie
prepojenia a zachováva zaužívané smery pohy-
bov chodcov. Na západnej strane má byť parko-
visko pre 138 áut a na východnej strane ďalších
54 parkovacích miest. 

Komisia skonštatovala, že
záujemca splnil všetky pod-
mienky súťaže. Investor musí
zrealizovať celý zámer do
konca roku 2020. „Súťažné
podklady si prevzalo šesť fi-
riem. Ponuku nakoniec zasla-
la jedna. Aj to svedčí o tom,
že nejde o žiadne nereálne
pokusy. Napomohla k tomu
určite aj zmena pri výške zá-
bezpeky. Návrh je zaujímavý
a realizovateľný v stanove-
ných termínoch,“ zdôraznil
primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč po otváraní sú-
ťažných obálok. Vyhodnote-
nie celej súťaže je naplánova-
né na 5. júna.

-mj-

Mesto prehralo ďalší súdny spor.
Tento raz nebolo úspešné proti
spoločnosti FIN.M.O.S., ktorú
ešte v apríli 2013 žalovalo o vy-
danie bezdôvodného oboha-
tenia za prenájom priestorov
pre zariadenia mestského roz-
hlasu. 

„Od začiatku išlo o nezmy-
selnú žalobu zo strany bývalého
vedenia mesta. Zmluvy jasne
hovorili o právach a povinnos-
tiach oboch strán, čo nakoniec
skonštatovali aj súdy. Radnica
tak prišla o ďalšie peniaze, ktoré
sme museli uhradiť ako trovy
konania,“ uviedol primátor Ján
Blcháč.

Tak Okresný súd Bratislava
III ako aj Krajský súd v Bratislave
sa s návrhom mesta ako žalobcu
nestotožnili a žalobu v plnom
rozsahu zamietli. Mesto v roku
2013 požadovalo od spoločnosti
FIN.M.O.S. zaplatiť sumu 2593
eur za prenájom priestorov na
mestskom úrade a v jednotli-
vých kultúrnych domoch
v mestských častiach, kde boli
umiestnené počítačové zaria-
denia na prevádzkovanie roz-
hlasu. Obidva súdy skonštato-
vali, že medzi mestom a spo-

ločnosťou bola riadne uzatvo-
rená zmluva o nájme počítačo-
vých zostáv za jedno euro a tak-
tiež sa obe strany dohodli na
tom, že mesto ako nájomca nie
je oprávnené požadovať aké-
koľvek náklady vynaložené v sú-
vislosti s nájmom.

Podľa krajského súdu tak-
tiež mesto nepreukázalo, že

vypovedaním nájomnej zmlu-
vy by došlo k obohateniu spo-
ločnosti, keďže mestu nič ne-
bránilo v tom, aby prenajaté
zariadenia po vypovedaní
zmluvy vrátil firme a nenechá-
val ich ďalej vo svojich nehnu-
teľnostiach.

Michal Jurči

Papiere 
vymenia za
notebooky

Poslanci mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši budú na
júnovom rokovaní už pracovať
s materiálmi elektronicky. Veľké
kopy papiera na poslaneckých
laviciach nahradia notebooky.
Radnica sa tak v súčasnej dobe
informatizácie snaží správať eko-
nomicky, ale aj ekologicky.

Umožní to zmena rokovacieho
poriadku, ktorú schválil miestny
mestský parlament. Takzvané
elektronické zastupiteľstvo umož-
ní poslancom získať jednoduchší
prístup aj k všeobecne-záväzným
právnym predpisom, vnútorným
normám mesta a ďalším infor-
máciám, ktoré potrebujú pri svo-
jej práci.

„Poslancom je potrebné k prá-
ci vytvoriť primerané a hlavne
technicky potrebné podmienky.
Dnes je už takmer samozrejmos-
ťou mať doma vlastné počítačové
vybavenie, čo sa u poslancov
mesta očakáva, ale jeho využitie
pre potreby prepojenia s mest-
ským informačným systémom
by bolo zložité,“ skonštatoval šéf
radnice Ján Blcháč. Integritu za-
bezpečia len rovnaké PC, rovnaký
operačný systém, jednotné na-
stavenia, zabezpečené prístupy
a originálne kancelárske progra-
my.

S týmto zámerom mesto za-
kúpilo jednotnú zostavu note-
bookov pre novozvolených po-
slancov mesta. Cena jedného no-
tebooku na primeranej úrovni
vyšla na 470 eur, pričom záruka
od dodávateľa na jeho fungova-
nie je po celé štyri roky práce
poslanca pre mesto.

Doteraz mesto vynakladalo
veľké náklady na samotnú tlač
materiálov pre potreby mestskej
rady a zastupiteľstva a ich distri-
búciu. Len v roku 2014 vytlačilo
takmer 150 tisíc listov papiera.
Stovky eur stál aj samotný rozvoz
materiálov. Do prípravy zastupi-
teľstva museli byť zapojení viacerí
zamestnanci, ktorí teraz budú
tento čas venovať svojej práci.
„Modernizácia práce by sa mala
v budúcnosti odraziť i v kvalite
informácií, rozhodovania a prí-
nosu práce poslancov pre svojich
voličov,“ uzavrel primátor.

-red-

Mesto prehralo súdny spor

Investor prejavil záujem 
o Dom služieb
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Vedenie mesta si počas mája
pripomenulo viaceré významné
výročia. V centre pred tamojšou
budovou Čierneho orla, bývalé-
ho hostinca, sa rovnako ako
v roku 1918, aj tento rok na
1. mája stretli zástupcovia mes-
ta a občania, aby si pripomenuli
tento významný medzník v deji-
nách nielen Mikuláša, ale celého
Slovenska.

„O tri roky oslávime sté výro-
čie, keď Vavro Šrobár tu predná-
šal slávnostnú reč. Stojíme na
Ulici 1. mája, tak prečo by sme
v budúcnosti nemohli stáť na
Námestí 1. mája. Možno to tak
bude, keď budeme sláviť storoč-
nicu,“ vyjadril presvedčenie
pred prítomnými šéf radnice
Ján Blcháč. Podľa jeho slov by
sme mali všetci deklarovať, že si
vážime prácu. „My, ktorí sme te-
raz zodpovední za chod mesta,
sa chceme poďakovať podnika-
teľom, že vytvárajú podmienky,
aby naši ľudia mali aspoň toľko
práce, koľko majú. Budeme sa
určite usilovať, aby jej bolo
v meste viacej,“ zdôraznil.

O dva týždne neskôr si vede-
nie mesta pripomenulo 167.
výročie Žiadostí slovenského

národa pri pamätníku na Revo-
lučnej ulici v Liptovskej Ondra-
šovej. Text žiadostí predniesol
Milan Stromko z miestneho od-
boru Matice slovenskej. „Našou
účasťou si pripomíname vzťah
k tomu, o čo všetko pred 167
rokmi museli bojovať naši náro-

dovci. Dnes je to takmer samo-
zrejmosť. Tento sviatok pova-
žujeme za sviatok všetkých ľudí
v Liptovskom Mikuláši,“ zdôraz-
nil primátor. Pred siedmimi rok-
mi, pri príležitosti 160 výročia,
boli v Liptovskom Mikuláši veľ-

mi dôstojné oslavy tejto uda-
losti. V meste je aj námestie ne-
súce názov Žiadostí slovenské-
ho národa. Tieto udalosti je
podľa slov primátora potrebné
si stále pripomínať. „Vrelá vďa-
ka všetkým, ktorí tak robia,“
uviedol.

„Všetci môžeme byť hrdí na
to, že žijeme v meste, ktoré vý-
znamnou mierou tvorilo dejiny
slovenského národa v 19. storo-
čí. Bol to práve Liptovský Miku-
láš, v ktorom sa odohrali mnohé
významné udalosti. Vyhlásenie

Žiadostí slovenského národa
k nim nepochybne patrí,“ vy-
zdvihol viceprimátor Liptovské-
ho Mikuláša Rudolf Urbanovič.
Dodal, že sviatok, ktorý je zlatý-
mi písmenami zapísaný v deji-
nách slovenského národa, si sú-
časné vedenie mesta bude vždy
pripomínať veľmi úprimne a dô-
stojne.

Riaditeľ Matice slovenskej
v Liptovskom Mikuláši Marek
Nemec zdôraznil, že dnešná
mladá generácia zrejme moc
nechápe dôležitosť a posolstvo
Žiadostí slovenského národa.
„Aj preto je potrebné si nielen
túto, ale aj mnohé významné
udalosti v našich dejinách neus-
tále pripomínať. Práve vďaka
Žiadostiam slovenského národa
sme sa stali suverénnym štá-
tom. Ďakujem všetkým, ktorí si
túto významnú udalosť pripo-
menuli,“ uzavrel.

Podujatia zorganizovalo
mesto Liptovský Mikuláš, Slo-
venská národná strana v Liptov-
skom Mikuláši, SMER-SD Liptov-
ský Mikuláš a Dom Matice slo-
venskej v Liptovskom Mikuláši.

Text a foto: PP

Do tohtoročnej Míle pre mamu sa zapojil
opäť aj Liptovský Mikuláš a tento raz s re-
kordnou účasťou takmer 300 ľudí. Symbolic-
ká míľa začala v sobotu 9. mája v areáli Zá-
kladnej školy Janka Kráľa v Liptovskom Mi-
kuláši. Účastníci prešli po pravom brehu
Smrečianky a vrátili sa späť do areálu školy.

V ňom primátor Liptovského Mikuláša
Ján Blcháč spolu s poslancom za Podbreziny
Michalom Paškom rozdávali ruže matkám,
ktoré na druhý deň oslavovali svoj sviatok.
„Som veľmi rád, že sa tohtoročná Míľa pre
mamu stretla s takým priaznivým ohlasom.
Ďakujem organizátorom za odvedenú prácu
a všetkým, ktorí podujatie podporili,“ pove-
dal primátor. Ten zároveň začal plniť svoj zá-
väzok, ktorý dal na aprílovom mestskom za-
stupiteľstve. Časť zo svojej mzdy venoval na
zabezpečenie tejto peknej akcie pre mamič-
ky s deťmi. Pre deti boli v areáli školy pripra-
vené rôzne súťaže a atrakcie.

Na podujatie zavítalo rekordných 290
účastníkov. „Vlani ich bolo 198. Môže nás
len tešiť, že padol aj celoslovenský rekord.

V minulom roku sa do Míle pre mamu zapo-
jilo 27 543 účastníkov, počas tejto soboty
ich bolo 28 213. K tomuto číslu treba prirátať
aj viac ako 27 tisíc účastníkov v Českej repu-
blike, v Írsku, v Srbsku a v Anglicku,“ uviedla
jedna z organizátoriek, Eva Vetríková z Ma-
terského centra Zornička.

-red-

Pripomenuli si 
Žiadosti slovenského národa a 1. máj

Kontroly alkoholu
pokračujú

Mestská polícia si opäť posvietila na po-
žívanie alkoholu mladistvými v miku-
lášskych podnikoch. Počas poslednej ak-
cie skontrolovali 18 mladistvých, pričom
požitie alkoholu zistili u piatich z nich.

„Je zarážajúce, že išlo iba o osoby
nežnejšieho pohlavia. U jednej z nich
sme namerali až 1,88 promile alkoholu
v dychu, čo je v prípade takého mladého
veku až život ohrozujúce. V tomto prípade
si po dievčinu museli prísť jej rodičia
osobne na mestskú políciu,“ uviedol jej
náčelník Marián Jančuška.

Mestská polícia plánuje zintenzívniť
tieto kontroly najmä počas letných me-
siacov, kedy mladiství trávia školské
prázdniny aj v centre mesta.

Preventívne a neplánované kontroly
vykonávajú policajti spoločne s pracov-
níčkami Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Liptovskom Mikuláši. Od za-
čiatku roka už zrealizovali päť kontrol
so zameraním na alkohol.

-mj-

Míľa pre mamu 
s rekordnou účasťou
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Železničná trať, ktorej koľaje vedú priamo
cez srdce Liptova, bola vybudovaná už
v 90-tych rokoch 19. storočia. V tom období
priniesla výstavba železnice v mikulášskom
okrese veľký rozmach. Po 120 rokoch pre-
vádzky však trať potrebuje rekonštrukciu.
Koľaje nie sú prispôsobené zvyšujúcej sa
prevádzkovej rýchlosti, v kuloároch že-
lezničiarov sa povráva aj o nevhodnom
podloží súčasnej železničnej trate. Moder-
nizácia štreky na úseku Žilina - Košice je
podľa investora, generálneho projektanta
stavby a aj súčasného vedenia liptovsko-
mikulášskej radnice historickou príleži-
tosťou aj pre Liptovský Mikuláš, ktorá sa
už nemusí opakovať.

„Táto trať bola postavená okolo roku
1895. Bola navrhnutá na rýchlosť okolo 100
km/h. Ak ju budeme upravovať na pôvod-

nom telese a len zabudujeme moderné za-
riadenia súvisiace s prevádzkou a bezpeč-
nosťou, tak zachováme tento stav na naj-
bližších minimálne sto rokov a v Liptovskom
Mikuláši a okolí sa tak bude ďalej jazdiť len
rýchlosťou 100 km/h, kým inde na území
Slovenska to bude do 160km/h a za hranica-
mi Slovenska aj viac,“ vyjadril sa Karol Do-
bosz, zástupca firmy Reming Consult, a. s.,
ktorá je generálnym projektantom moder-
nizácie železničnej trate. 

Starú trať ohrozuje zosuv
Pôvodný zámer investora, ktorým sú Že-

leznice Slovenskej republiky, bola moderni-
zácia starej trate popri Liptovskom Mikuláši
bez úvah o jej prekládke. Počas rokovaní však
vystúpilo na povrch viac faktorov, pre ktoré
bolo potrebné opustiť staré koľaje a vydať sa
na cestu prekládky železnice v úseku Liptov-
ský Mikuláš – Liptovský Hrádok. V nepros-

pech starej trate hralo totiž podmáčané pod-
ložie v jej viacerých úsekoch, prišlo sa tiež na
aktívny zosuv v Okoličnom. Tieto hrozby na-
koniec rozhodli o preložení železnice. Pláno-
vaná prekládka železničnej trate okolo Lip-
tovského Mikuláša vstupuje do mesta po juž-
nej strane diaľnice, od Výhybne Paludza pri
Dechtároch a vedie ponad cintorín v Palú-
dzke. Prechádzať bude popod diaľničný kru-
hový objazd v L. Mikuláši. Na pôvodnú trať sa
koľaje napoja v Liptovskom Hrádku. 

Prekládka trate otvorí 
sever Mikuláša relaxu

Radniční v preložení trate v úseku pri Lip-
tovskom Mikuláši našli aj významné plus pre
rozvoj turizmu. „Keďže mesto je uzatvorené
medzi diaľnicou na juhu a železnicou na se-
vere, po preložení úseku trate zo severu na
južnú časť pozdĺž diaľnice sa sever otvorí.

Vznikne tu priestor pre rozvoj Liptovského
Mikuláša a jeho okolia smerom na sever.
Uvoľní sa tiež prístup k Liptovskej Mare, lebo
v súčasnosti je odrezaný Mikuláš od priehrady
práve železnicou. Keď tam trať nebude, vznik-
ne tu priestor pre rozvoj rekreačných možností
pre Mikulášanov i návštevníkov,“ upozornil
primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč
na možnosti, ktoré ponúka projekt moderni-
zácie. Doplnil, že po odstránení koľají a vedenia
trate by mal celý zvršok prejsť do vlastníctva
mesta. Vďaka tomu by v miestach súčasnej
železničnej trate mala vzniknúť mestská ko-
munikácia s cyklochodníkom na rekreačné
využitie. „Bola by to tiež veľmi dobrá spojnica
medzi Podbrezinami so samotným mestom.
Riešilo by to súčasnú situáciu obmedzenej
dopravy na túto mestskú časť, denne sa stre-
távam s tunajšími Podbrezinčanmi, ktorí majú
ťažkú hlavu s presunom do mesta,“ priblížil
primátor. 

Moderná trať znamená 
odľahčenie cestnej dopravy 

Vďaka skráteniu jazdnej doby prepravy
prostredníctvom možnej 160 kilometrovej
rýchlosti sa zvýši záujem využívať železničnú
miesto kamiónovej prepravy. Táto rekon-
štrukcia však predpokladá odľahčenie cestnej
siete aj v rámci mikulášskeho okresu. Podľa
slov primátora Blcháča by sa malo uľaviť od
hustej premávky nielen Palúdžanom: „Od
Demänovej je naplánované vybudovanie sú-
bežnej komunikácie, ktorá bude viesť popri
preloženej železnici až do priemyselnej zóny
a k mostu v Okoličnom. Mesto dalo v roku
2009 urobiť štúdiu na prepojenie Andíc, Beníc
a tejto novej cesty. Taktiež na úsek mostu
v Okoličnom poza závod SWEDWOOD až do
Stošíc. Výsledkom prepojenia by bolo od-
ľahčenie celej dopravnej situácie na ceste
I/18. Najviac sa odľahčí cestná doprava v Pa-

lúdzke, lebo tá dnes trpí aj z hľadiska pribú-
dajúcich motorizovaných obyvateľov. Okrem
iného sa však odľahčí napríklad aj premávka
v Okoličnom.“ Priecestia na modernizovanej
trati nahradia podchody, podjazdy alebo
mosty, čo zvýši bezpečnosť.

Odborný posudok vyhodnotil 
most cez Váh ako potrebný

Železničnú stanicu v Mikuláši naprojektovali
v blízkosti poľnohospodárskeho družstva. Au-
tobusová stanica sa premiestni k Areálu vod-
ného slalomu Ondreja Cibáka a popod diaľnicu
sa prepojí s budúcou železničnou stanicou.
Preloženie týchto staníc znamená zvýšený
pohyb ľudí v tejto lokalite. Generálny projektant
s investorom a ďalšími zainteresovanými ve-
novali niekoľko rokovaní vyriešeniu dopravnej
situácie na Nábreží okolo Vrbického kostolíka,
kadiaľ by sa sústredila celá doprava. Aby
vytiahli dopravu mimo centra mesta, navrhli
autorizovaní odborníci využiť možnosť, ktorú
zahŕňal už Územný plán mesta L. Mikuláš
z roku 1996, a to predĺžiť Belopotockého ulicu
mostom cez rieku Váh. „Tým sa odľahčí do-
prava okolo kostolíka, ktorého statika by bola
zvýšenou intenzitou premávky ohrozená,“
vysvetlil predseda komisie výstavby a územ-
ného rozvoja Mestského zastupiteľstva v Lip-
tovskom Mikuláši Pavel Bobák. Investor s pro-
jektantom súhlasili s požiadavkou vedenia
mesta, aby most cez Váh nebol určený pre
chodcov. Podľa odborného posudku na po-
trebu mostu cez Váh je jeho zakomponovanie
do dopravnej infraštruktúry logické a dôležité.
„Prípadná nerealizácia tohto prepojenia medzi
jednotlivými časťami mesta by vyvolala pre-
rozdelenie dopravy nielen v samotnej infra-
štruktúre južného mesta, ale i priľahlej cestnej

Modernizácia železničnej trate 
je historickou príležitosťou 

pre Liptovský Mikuláš

VVii zzuuaa ll ii zzáácc iiaa   nnoovvee jj   ss ttaanniiccee ..   
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sieti na oboch brehoch Váhu s dopadom na
životné prostredie, plynulosť a bezpečnosť
premávky,“ uviedol v odbornom stanovisku
Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen spo-
ločnosti Dopravoprojekt.

Petície môžu ohroziť 600 miliónovú 
investíciu a rozvoj mesta

S mostom cez Váh na Belopotockého ulici
sa počítalo v Územnom pláne mesta Liptovský
Mikuláš už v roku 1996. Jeho výstavba v rámci
celého kolosálneho projektu modernizácie
železnice je len podružnou líniou. V súčasnosti
toľko skloňovaná otázka jeho existencie a pe-
tície proti jeho výstavbe však môžu ohroziť
realizáciu celého projektu. „Pokiaľ chceme
v našom meste túto gigantickú investíciu do
modernej železnice, je potrebné pokračovať
v príprave a realizácii projektu. Čiastkové pro-
jekty v rámci realizácie hlavnej línie projektu
môžeme riešiť za pochodu. Veď po začatí
stavby môžeme s investorom ďalej vyjednávať
o alternatívnych spôsoboch zabezpečenia do-
pravy medzi plánovanou stanicou a mestom.
Zastaviť proces prípravy projektu by znamenalo
zastaviť rozvoj regiónu,“ ukončil primátor. 

Existuje ešte alternatíva spojiť autobusovú
a železničnú stanicu komunikáciou cez Ka-
menné pole. „Keď si môže dať mesto pro-
stredníctvom investície Železníc SR postaviť
most, ktorý je oveľa drahšou investíciou, ako
je výstavba cesty, prečo túto možnosť ne-

využiť? Omnoho lacnejšiu mestskú komuni-
káciu smerom na Kamenné pole môže mesto
zrealizovať ako združenú investíciu investorov
na území obchodného centra. Ale na nový
most cez Váh v predpokladanej investičnej
hodnote asi 7 miliónov eur naše mesto
nebude mať finančné zdroje,“ ukončil pred-
seda komisie Pavel Bobák. 

Miliónový projekt sa blíži k realizácii
„Železnice SR ako investor majú doku-

mentáciu pre stavebné povolenie schválenú
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR a v súčasnosti už vykonávajú

výkupy pozemkov podľa právoplatnej do-
kumentácie,“ priblížil manažér investičnej
činnosti Generálneho riaditeľstva ŽSR Ján
Kurta. Pripravený je aj projekt pre realizáciu
stavby. Modernizácia sa tak po šiestich rokoch
prípravy dokumentácií blíži k realizácii. „Podľa
najnovších informácií z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR nám
štátny tajomník Viktor Stromček potvrdil, že
pokiaľ nenastanú žiadne komplikácie, pred-
poklad vydania posledného stavebného po-
volenia je december 2015,“ priblížil primátor
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Železnica
by sa mala začať modernizovať vo februári
2017 po zrealizovaní verejného obstarávania.
Po tichšej a bezpečnejšej trati by mali vlaky
v úseku Žilina – Košice cez prekládku v Lip-
tovskom Mikuláši – Liptovskom Hrádku pre-
mávať od roku 2020. Finančné prostriedky
bude investor čerpať z Európskej únie, len
do prekládky trate pri Liptovskom Mikuláši
sa predpokladá investícia vo výške 600 mi-
liónov eur bez dane. 

Železnica prinesie komfort 
aj pracovné príležitosti

Modernizácia železničnej trate má cestu-
júcim zvýšiť komfort cestovania. Výrazne sa
skrátia aj jazdné časy. „Samotné cestovanie
vo vlaku bude tiché vďaka moderným prvkom
použitým na trati. Trať a premávanie vlakov
bude oveľa tichšie aj vzhľadom na svoje
okolie. Pri výstavbe sa použijú ekologické
materiály,“ uviedol Dobosz z Reming Consultu.
Modernizácia trate by znamenala pozitívum
aj v oblasti zvýšenia počtu pracovných miest
na Liptove nielen pre jednotlivcov. Materiály
a služby by počas plánovaných troch až šty-
roch rokov výstavby mohli dodávať aj malé
miestne firmy. 

-red-

Vyjadrite svoj názor na modernizáciu železničnej trate pri Liptovskom Mikuláši 
Vyplňte priložený anketový lístok a najneskôr do 18. júna ho vložte do urien na zberných miestach: 

Mestský úrad – Centrum služieb občanom, Informačné centrum, 
STOP SHOP, Tesco, Billa – Podbreziny, Dom Matice slovenskej.

Svojim názorom smerujete budúcnosť nášho mesta.

Ďakujeme, že sa zaujímate o dianie vo svojom meste.

VVii zzuuaa ll ii zzáácc iiaa   nnoovvee jj   ss ttaanniiccee ..   
FFOOTTOO::   RReemmiinngg  CCoonnssuull tt ,,   aa ..   ss ..

Most v predlžení Belopotockého ulice bol schválený už v predchádzajúcich
Územných plánoch mesta L. Mikuláš (ÚPN), napríklad v ÚPN z roku 1996. Do
ÚPN z roku 2010 bol následne po schválení Generelu dopravy vyhodnotený ako
opodstatnený.

MOST

ÚÚ PP NN   zz rr oo kk uu   11 99 99 66
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Prípadom výstavby heliportu
pri Liptovskej Ondrašovej sa
naďalej zaoberá prokuratúra.
Mesto sa na mikulášsku proku-
ratúru obrátilo po tom, ako
mestské zastupiteľstvo infor-
movala hlavná kontrolórka
o svojich zisteniach. Skonštato-
vala, že pri prijímaní dodatku
k územnému plánu zastupiteľ-
stvo v septembri 2013 vôbec
nehlasovalo o samotnom texte
nariadenia. Touto zmenou
územného plánu chcelo bývalé
vedenie radnice vypustiť mož-
nosť výstavby heliportu na úze-
mí mesta.

Podľa zistení hlavnej kontro-
lórky predsedajúci mestského
zastupiteľstva, bývalý primátor,
nevyzval návrhovú komisiu na
predloženie hlasovania o sa-
motnom návrhu VZN, ktorým sa
vyhlasujú záväzné časti Územ-
ného plánu mesta Liptovský Mi-
kuláš – zmeny a doplnky č. 2.
Kontrolórka zároveň odporučila
uvedený postup mesta pri
schvaľovaní VZN preskúmať
prokuratúrou. 

Samospráva sa preto obráti-
la na okresnú prokuratúru. „Od-

poveď prokuratúry svojím zdô-
vodnením mesto neuspokojila,
preto bol podaný opakovaný
podnet koncom apríla 2015. Po-
stup okresnej prokuratúry by
tak mala preveriť nadriadená
krajská prokuratúra. O výsled-
koch budeme verejnosť infor-
movať. Od začiatku hovoríme,
že aj v tomto prípade musí byť
prioritou dodržiavanie zákona

a verejného záujmu,“ skonštato-
val primátor Ján Blcháč.

Všetky doterajšie aktivity tak
zástancov ako aj odporcov toh-
to projektu neviedli k jednoz-
načnému výsledku. Na jednej
strane investor stále nemôže
postaviť heliport, na druhej stra-
ne nad Liptovom helikoptéry
neprestali lietať. „Faktom je, že
dnes investorovi nevieme zaká-

zať lietať z pracovnej plochy. Od
začiatku tvrdíme, že kauzu, kto-
rá už roky traumatizuje našich
spoluobčanov, malo mesto
v minulosti riešiť iným spôso-
bom. Dôležitá je komunikácia
a hľadanie kompromisných rie-
šení, keďže je zrejmé, že ani jed-
na strana úplne neustúpi,“ uza-
vrel primátor.

-red-

Prípadom heliport sa stále zaoberá prokuratúra

PPoohhľľaadd  nnaa   MMiikkuu lláášš   zz   hhee ll ii kkooppttéérr yy..



9POZVÁNKY / INZERCIA

OFSETOVÁ 
A DIGITÁLNA 
TLAČ

REPRO.SKWWW.

Lipt. Mikuláš, Hodžova 1160
tel./fax: 044/552 09 78, objednavky@repro.sk

KATALOGYLETAKY.SKWWW.

I/2
01

5/
06

/0
1

Letné prímestské tábory CVČ
Aj počas tohtoročných letných prázdnin pripravilo Centrum
voľného času Liptovský Mikuláš ponuku pre deti a mládež na
prázdninovú letnú činnosť formou detských prímestských tábo-
rov a detskej univerzity v spolupráci s vysokou školou Inštitútu
Aurela Stodolu v L. Mikuláši.

JÚL 2015
Dátum Názov Miesto
6. -10. 7. Liptáčik v CVČ Nábr. A. Stodolu
6. -10. 7. Podbrezáčik v CVČ Podbreziny
6. -10. 7. Bakalárik Detská univerzita na Inštitúte

Aurela Stodolu v Liptovskom
Mikuláši

13. - 17. 7. Pohoďáčik v CVČ Nábr. A. Stodolu 
13. - 17. 7. Kvietok v CVČ Nábr. A. Stodolu 
20. - 24. 7. Túlavé topánky v CVČ Nábr. A. Stodolu
27. - 31. 7. Šporťáčik v CVČ Nábr. A. Stodolu

AUGUST 2015
Dátum Názov Miesto
3. - 7 .8. Relaxáčik v CVČ Nábr. A. Stodolu
10. - 14. 8. Turista v CVČ Nábr. A. Stodolu
24. - 28. 8. Letný gymnastický v CVČ Nábr. A. Stodolu

tábor LETAGYM

Bližšie informácie získate na www.cvclm.edu.sk alebo osobne
v CVČ. Prihlášky prijímame do naplnenia kapacity.

PhDr. Roman Králik
riaditeľ CVČ

Modelklub Liptov z Liptovského
Mikuláša organizuje 6. a 7. júna
už 19. ročník najväčšej letecko-
modelárskej exhibície na Slo-
vensku. Obry 2015 sa tento rok
uskutočnia na letisku Jasná v ka-
tastri obce Dúbrava.

Pomenovanie obrie modely
alebo modely XXL dostali od
modelárov vďaka rozpätiu krí-
del, ktoré je väčšie ako dva met-
re a ťažšie ako päť kilogramov.
V súčasnosti nie sú výnimkou
ani modely lietadiel s rozpätím
krídiel štyri metre a hmotnosťou
20 kíl. Modely sú zvyčajne pre-
pracované kópie skutočných
lietadiel stavané v mierke 1/4
a 1/3, čo predstavuje 25 alebo
33 percentnú veľkosť predlohy.

Modelári si ich stavajú sami
alebo v skupinách zameraných
na individuálne kategórie (mo-
dely vetroňov, civilných alebo
vojenských motorových lieta-
diel). Väčšinou pri stavbe použí-
vajú vlastné konštrukcie, prí-
padne si ich skladajú z rôznych
polotovarov. Pri stavbe využíva-
jú celé spektrum dostupných

materiálov (najmä balzové,
smrekové a bukové drevo, kovy,
lamináty, plasty, uhlík a iné).
Stavba modelu je veľmi časovo
ale aj finančne náročná záleži-
tosť. Podľa náročnosti spracova-
nia a vybavenia modelu sa cena
môže pohybovať aj v tisíckach
eur.

Obrie modely nemajú pres-
ne stanovené pravidlá. Napriek
tomu organizátori väčšinou
oceňujú modelárov v niekoľ-
kých kategóriách: najväčší mo-
del, najlepšia letová ukážka, naj-
mladší účastník a najväčší smo-
liar podujatia. Nie je výnimkou,
že vek najmladšieho účastníka
je päť alebo šesť rokov.

-mj-

Najväčšia exhibícia 
obrích leteckých modelov
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Liptovský Mikuláš po piatich rokoch opäť
hostil celonárodné oslavy. Tentoraz pri
príležitosti 70. výročia ukončenia druhej
svetovej vojny v Európe a Dňa víťazstva
nad fašizmom.

V piatok 8. mája na pamätníku Háj –
Nicovô položili vence padlým hrdinom pre-
zident SR Andrej Kiska, predseda parlamentu
Peter Pellegrini, predseda vlády SR Robert
Fico, zástupcovia mesta pod vedením pri-
mátora Jána Blcháča, vojnoví veteráni, zá-
stupcovia diplomatických misií, členovia Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov
a ďalší hostia.

„Sme hrdí na to, že päťročný cyklus uspo-
riadania celonárodných osláv sviatku víťazstva
nad fašizmom práve tu, pod Liptovskými ho-
ľami, sa stáva tradíciou. A nie je to náhoda,
veď práve v našom Liptove i tu, v našom
meste, sa udalosti protifašistického odboja
natrvalo zapísali do osudov mnohých rodín
i jednotlivcov,“ uviedol primátor Blcháč v sláv-
nostnom príhovore. Podľa jeho slov by sme
mali urobiť všetko preto, aby sme sa v súčas-
nom mierovom Slovensku a v mierovej Európe
nestali nepriateľmi seba samých.

Premiér SR Robert Fico zdôraznil, že Slo-
vensko si musí a chce pamätať obete zverstiev
napáchaných fašizmom. "V dnešný deň si
symbolicky podáva ruku na zmierenie celá
Európa a nemalo by to byť len formálnym
gestom, ale pevným stiskom všetkých, ktorí
hodnotu života ctia nadovšetko," zdôraznil
predseda vlády. Minister obrany Martin Glváč
odovzdal prítomným veteránom vyzname-
nania. Na celonárodné oslavy do Mikuláša
zavítali tisíce ľudí z celého Slovenska.

Bohatý popoludňajší program na Námestí
osloboditeľov bol určený pre všetky vekové
kategórie. Predstavila sa prezidentská čestná
stráž. Organizátori pripravili množstvo sta-
tických a dynamických ukážok ako aj vystú-

penie vojenských policajných kynológov
a špeciálnej jednotky. Návštevníci si mohli
prezrieť rozsiahlu vojenskú techniku, ukážky
služobného zásahu vojenskej polície, ako aj
boj zblízka. Deti v branných disciplínach
súťažili o vecné ceny. Kultúrny program oživili
vystúpenia umeleckého súboru Lúčnica, spe-
vákov Zuzany Smatanovej, Adama Ďuricu
a ďalších.

„Som rád, že sa nám opäť podarilo pripraviť
dôstojné oslavy, na ktoré máme veľmi pozi-
tívny ohlas. Aj touto cestou by som sa chcel
poďakovať všetkým, ktorí merali cestu a roz-
hodli sa na nich zúčastniť,“ uzavrel primátor
Blcháč.

Michal Jurči
Foto: Gabriel Lipták

Mikuláš opäť pripravil dôstojné 
celonárodné oslavy
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Ďakovnými listami vyjadrili spo-
kojnosť s organizáciou celoná-
rodných osláv predstavitelia
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov (SZPB) vedeniu
liptovskomikulášskej radnice.
Predseda Základnej organizácie
SZPB v Liptovskom Mikuláši Mi-
roslav Hudec a historik Oldřich
Vaněk odovzdali poďakovanie
mestu Liptovský Mikuláš a pri-
mátorovi Jánovi Blcháčovi.

„Toto poďakovanie si veľmi
vážim. Veľká vďaka patrí aj všet-
kým mojim spolupracovníkom,
ktorí sa pričinili za kvalitnú orga-
nizáciu tohto celonárodného
podujatia, za krátky čas sme do-
kázali zorganizovať dôstojné
oslavy pre niekoľko tisíc ľudí.
Rôznorodý program prilákal na
námestie veľa ľudí. Odozvy od
občanov sú pozitívne a to je pre

nás najlepšie zadosťučinenie,“
prezradil primátor.

Celé podujatie bolo prefi-
nancované z prostriedkov Úra-
du vlády SR. Mesto čaká ešte
jedna pozitívna aktivita spojená
s dozvukmi osláv oslobodenia.
„Tešíme sa na rekonštrukciu
cesty, ktorá vedie k vojnovému
pamätníku na Háji Nicovô. Pro-
striedky na túto rekonštrukciu
sme získali od úradu vlády pri
príležitosti organizovania celo-
národných osláv práve v našom
meste a ľudia budú môcť využí-
vať túto cestu nielen na návšte-
vy pamätníka, ale aj ako re-

kreačnú cestu pre cyklistov
s prepojením na ďalšie časti re-
giónu,“ doplnil šéf radnice.

Viceprimátor Rudolf Urbano-
vič vyzdvihol organizáciu v ob-
lasti dopravy, ktorej sa pôvodne
obával. „Tento rok sa realizovalo
počas osláv oveľa viac aktivít,
ako pred piatimi rokmi a aj po-
čet návštevníkov bol vyšší.
Chlapci z oddelenia dopravy
v súčinnosti s našimi mestskými
policajtmi však všetko zvládli
bez jedinej komplikácie. Dokon-
ca aj priestory na parkovanie sa
nám podarilo vyriešiť vzhľadom
na očakávané kapacity veľmi
dobre,“ vysvetlil viceprimátor
Urbanovič.

Primátor Blcháč na zasadnutí
Rady starších vyjadril úprimnú
vďaku všetkým seniorom, ktorí
pomáhali pri príprave vojnové-

ho areálu Háj Nicovô na celoná-
rodné oslavy. „Bola to pre naše
mesto významná udalosť a naši
seniori nám pomohli pripraviť
dôstojné podmienky pre jej
uskutočnenie. Pamätník je sym-
bol piety a úcty, druhá svetová
vojna zapríčinila utrpenie aj
mnohým z nich osobne. Nepo-
chybujem o tom, že pomôcť pri
príprave tohto pietneho miesta
bola pre nich osobná forma
vďaky vojakom padlým za naše
oslobodenie,“ uzavrel prvý muž
mesta.

Text a foto: vc

Blcháč: V našom meste sa udalosti
protifašistického odboja natrvalo
zapísali do osudov mnohých rodín

Príhovor primátora L. Mikuláša Ján Blcháča 
počas celonárodných osláv.

Vážení priami účastníci protifašistického odboja, vážený pán
prezident SR, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený
pán predseda vlády SR, Excelencie, ctení hostia, dámy a páni,
milí občania,

predovšetkým mi, prosím, dovoľte vás ubezpečiť, že pre nás,
obyvateľov Liptova a Liptovského Mikuláša, je veľkou cťou privítať
vás tu pod Tatrami a v našom meste práve dnes, 8. mája, v tento
historicky významný deň, ktorý je sviatkom všetkých členských
krajín Európskej únie, všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí
na svete.

Stretávame sa na pôde posvätnej pre každého odporcu násilia,
ničenia, vraždenia, nenávisti a netolerancie. Práve s týmito
pojmami zvykneme spájať udalosti, ktoré sa skrývajú za slovom
„vojna“. Tá najkrutejšia a najničivejšia, šesť rokov trvajúca vojnová
epizóda v histórii ľudskej civilizácie, neobišla ani tento nádherný
kút Slovenska. 

Sme hrdí na to, že päťročný cyklus usporiadania celonárodných
osláv dnešného sviatku víťazstva nad fašizmom práve tu, pod
Liptovskými hoľami, sa stáva tradíciou. A nie je to náhoda, veď
práve v našom Liptove, i tu, v našom meste, sa udalosti protifa-
šistického odboja natrvalo zapísali do osudov mnohých rodín
i jednotlivcov. Mnohí poslúchli volanie srdca a vysoko do hôr vy-
niesli pochodeň Slobody. Tak sa do našej národnej i európskej
histórie natrvalo zapísali liptovské vrchy Ostrô, Sidorovo, Prašivá,
Chabenec, Kráľova hoľa i toto malebné podnožie kráľa slovenských
vrchov – Kriváňa. Náš Liptov a jeho hory poskytli útulok i ochranu
raneným, ustatým, umierajúcim, ľuďom čakajúcim na oslobodenie
a slobodu. Tá k nám, do Liptova, po krutých bojoch a ťažkých
obetiach, zavítala v apríli 1945.

Smutné dôkazy o ich intenzite nachádzame na tomto mieste
piety, nad naším mestom, v Háji Nicovô, kde tu, bližšie k nebu,
svoj večný sen o Slobode sníva 1 369 hrdinov, čo sa jej nikdy ne-
dožili.

Vážení hostia, dovoľte mi poďakovať sa všetkým vám, ktorí
ste prišli vzdať úctu žijúcim účastníkom nášho spoločného zápasu
o slobodu i tým hrdinom, ktorí sa tiež chceli vrátiť domov,
k svojim rodičom, manželkám, deťom, priateľom a s nimi si vy-
chutnávať plody slobodného života. Ich sen o živote v mieri sa
nenaplnil. Zostali naveky odpočívať tu, v liptovskej zemi.

Učiňme všetko pre to, aby sme sa v súčasnom mierovom Slo-
vensku a v mierovej Európe nestali nepriateľmi seba samých.
Buďme v strehu a nezabúdajme!

To bude náš najväčší záväzok voči všetkým miliónom obetí
fašistickej zloby a krutovlády, voči ich strateným životom, ktoré
považujeme za najsvätejšie dary na oltár nášho mesta, našej
vlasti a slobodnej Európy.

Protifašistickí bojovníci
poďakovali mestu
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Verejnoprospešné služby a Mests-
ká polícia v Liptovskom Mikuláši
upozorňujú motoristov, najmä
na sídlisku Podbreziny, aby svoje
vozidlá neparkovali v blízkosti
kontajnerov na tuhý komunálny
odpad a na separovaný zber. Vo-
zidlá zaparkované pri kontajne-
roch znemožňujú pracovníkom
VPS vysypať smetné nádoby.

„Vyskytli sa tiež prípady, že
vozidlá parkovali priamo medzi
kontajnermi, napríklad na Hra-
dišskej ulici, čo znemožnilo vy-
sypať odpad i obyvateľom priľa-

hlých bytových domov. Parko-
vanie pri kontajneroch tiež môže
poškodiť jednotlivé vozidlá, najmä
pri silnejšom vetre,“ upozorňuje
riaditeľ VPS Dušan Grešo.

Mestská polícia uvedené prí-
pady rieši najskôr napomenutím,
pri opakovaných prípadoch pri-
stúpi aj k uloženiu pokút. „Žia-
dame preto vodičov, aby parko-
vali len na miestach na to urče-
ných,“ dodal náčelník mestskej
polície Marián Jančuška.

Text a foto: red

Frekventovaný chodník pri
hlavnom cestnom ťahu v Lip-
tovskom Mikuláši bude po
skončení stavebných úprav bez-
bariérový. Pracovníci Verejno-
prospešných služieb v Liptov-
skom Mikuláši opravujú časť
chodníka na Ulici 1. mája, blízko
apartmánových domov. Okrem
toho v tomto úseku opravujú aj
časť chodníka, ktorá sa prepad-
la. „Chodník využíva denne
množstvo chodcov, vrátane
starších ľudí či mamičiek s kočík-
mi. Pristúpili sme k jeho bezba-
riérovej úprave, ktorá je nepo-
chybne potrebná. Prepadnutá
časť chodníka už ohrozovala
bezpečnosť ľudí,“ vysvetlil vice-
primátor Rudolf Urbanovič.

Podľa jeho slov bude radnica
v bezbariérových úpravách
chodníkov v meste a jeho mest-
ských častiach pokračovať ešte
v tomto roku. „Pravidelne sa
s takýmito požiadavkami stretá-
vame napríklad počas rokova-
nia Rady starších. Bariér v meste
teda bude postupne čoraz me-
nej,“ dodal viceprimátor.

Aktivační pracovníci v tomto
období asistujú VPS aj pri po-

mocných prácach v súvislosti
s kosením zelených plôch
v meste. Šetria tak prácu za-
mestnancom VPS, ktorí sa pri-
oritne venujú kosbe. „Už dáv-
nejšie sme deklarovali náš zá-

ujem o to, aby aktivační pracov-
níci v čo najvyššej možnej miere
prispeli k čistému a upravené-
mu mestu,“ pripomenul vicepri-
mátor. Okrem verejných trávna-
tých plôch v meste sa VPS stará
aj o údržbu cintorínov. Práce
prebiehali podľa vopred schvá-
leného harmonogramu. Popa-
sovať sa s vysokou trávou bolo
cieľom tak vedenia mesta, ako aj
VPS v čo najkratšom čase.

Text a foto: red

Pri kontajneroch neparkujte! Chodník bude bezbariérový
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Ochotní spolupracovníci
Dobrý deň vážený pán pri-

mátor,
touto formou ako priamemu

nadriadenému a hlavnému zá-
stupcovi mesta by som Vám
chcela adresovať poďakovanie
Vašim zodpovedným pracovní-
kom, hlavne pani hlavnej kon-
trolórke mesta pani Kuchárovej,
za jej vždy promptné vybavenie
mojich občianskych podnetov,
ktoré viedli k vyriešeniu a k ná-
slednej spokojnosti občanov
mestskej časti Iľanovo.

Riešila už z mojej strany pod-
nety - prepadávajúci chodník -
Ing. Hán, odpratanie posypovej
hmoty pán Grešo VPS, zapácha-
júce hnojisko blízko obytných
plôch počas Juniorských sveto-
vých kanoe pretekov, ktoré som
podávala ako občan mestskej
lokality, nakoľko starší občania
nemajú možnosť a ani vedo-
mosť, kam sa obrátiť a smerovať
svoje požiadavky, ktoré neza-
padnú do zabudnutia, ale po-
môžu vyriešiť dane.

Týmto ma opäť presvedčila
jej práca a práca zainteresova-
ných osôb, že mesto Liptovsky

Mikuláš je „Naše mesto“ a sme-
ruje k občanovi a nie od občana.

Budem rada, keď sa aj naďa-
lej budeme stretávať s takouto
ústretovosťou, spolupatričnos-
ťou, aby sme zlepšovali naše
spolužitie a vytvárali čo najlep-
šie podmienky na rozvoj mesta.

Želám Vám a Vašim spolu-
pracovníkom aj naďalej nadše-
nie, chuť a ochotu pracovať pre
celospoločenské dobro. :-) 

So želaním pekného dňa 
Andrea Vyoralová

Srdečné a prajné 
náručie Liptova

Dobrý deň, moje meno je
Janka Bernáthová a som člen-
kou Autorského klubu (A-klubu)
v Banskej Štiavnici. Prežili sme
nádherný deň na Liptove. Chce-
me sa podeliť o naše zážitky
a zároveň poďakovať za krásne
prijatie a prehliadku krásneho
mesta s bohatou históriou.
Chcela by som pochváliť ľudí,
ktorí sa o nás tak úžasne starali. 

Autorský klub literátov, hu-
dobníkov a výtvarníkov z Ban-
skej Štiavnice sa 22. mája vydal
po stopách liptovských umel-

cov. Prvé zastavenie sme si na-
plánovali v Liptovskom Mikuláši,
kde sa nám dostalo prvého
srdečného prijatia priamo v In-
formačnom centre mesta. Z bo-
hatej a zaujímavej ponuky tema-
tických sprevádzaní sme si vy-
brali prehliadku ,,Mikulášski
umelci“. Sympatická sprievodky-
ňa Ing. Darina Hofereková nám
pri Fontáne Metamorfózy po-
rozprávala o osobnostiach vedy
a umenia, ktoré sa s týmto mes-
tom spájajú. Dozvedeli sme sa,
že svoju pečať tu zanechali ma-
liari P. M. Bohúň, K. Sokol, J. Ale-
xy, E. M. Šimerová, bratia Ru-
manskí, sochári A. Groma
a M. Ksandr, umelecký fotograf
M. Martinček, národný buditeľ
M. M. Hodža, spisovatelia J. Kráľ,

a súrodenci Rázusovci, I. Stodo-
la, hudobní skladatelia J. L. Bella
a D. Pálka, muzikant Jožko Piťo,
zakladateľ slovenského ochot-
níckeho divadla G. F. Belopotoc-
ký a mnohí iní výnimoční ľudia.
Navštívili sme úchvatnú Galériu
P. M. Bohúňa, prešli sme sa his-
torickým námestím, malebnými
zákutiami mesta, obdivovali
sme krásne budovy, sochy i kos-

tol sv. Mikuláša. Vnímali sme čis-
tú a pokojnú atmosféru pešej
zóny, obdivuhodný stav kultúr-
nych pamiatok, ale aj ľudskú
ochotu a pohostinnosť. Náš po-
cit z Liptovského Mikuláša a ľudí,
ktorí sa starajú o pohodu a infor-
movanosť návštevníkov mesta
je úžasný. Ďakujeme a určite sa
na Liptov ešte radi vrátime.

Janka Bernáthová
Autorský klub v Banskej Štiavnici

Poďakovanie
Rada by som sa poďakovala

za celé Materské centrum Zor-
nička za Vašu ústretovosť, pre-
vzatie záštity nad podujatím
Míľa pre mamu, za poskytnutie
finančného sponzorského daru,
ale aj za krásne ružičky, ktoré

potešili každú ženu – matku. Po-
dujatie prebehlo bez akýchkoľ-
vek problémov, rodiny a deti
boli veľmi spokojné a prežili
krásne popoludnie. V našom
meste prešlo míľu 290 účastní-
kov, čo je takmer o sto viac ako
minulý rok. Ďakujem a teším sa
na spoluprácu.

Margaréta Turanová
štatutár MC Zornička

Zastupiteľstvo 
nie je politický orgán

Poslanec Alexander Slafkovský, ktorý bol poslancom Národnej
rady SR a 16 rokov primátorom mesta, označil mestské zastupi-
teľstvo za politický orgán. Vo svojom príspevku počas májové-
ho zasadnutia zastupiteľstva toto vyhlásenie zopakoval. Podľa
zákona o obecnom zriadení je mestské zastupiteľstvo orgánom
samosprávy, nie politickým orgánom. 

red.

P O Z N Á M K A

Listy primátorovi
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Múzeum Janka Kráľa je už šesťdesiat rokov
súčasťou kultúrneho diania, vzdelávacieho
procesu i turistického ruchu v Liptovskom
Mikuláši. Rozsahom zbierok, počtom expo-
zícií a šírkou svojho záberu sa radí k najväč-
ším a najvýznamnejším mestským múzeám
na Slovensku.

Návštevníkom ponúka štyri stále expozí-
cie, krátkodobé výstavy a v letnej sezóne aj
prehliadku synagógy. Eviduje takmer 37 500
kusov zbierkových predmetov vo fonde his-
tórie, literárnej histórie, etnografie a výtvar-
ného umenia. Je sídlom občianskych zdru-
žení Spolok Martina Rázusa a Spolok priate-
ľov MUDr. Pavla Straussa. V rebríčku ná-
vštevnosti sa medzi 109 registrovanými slo-
venskými múzeami každoročne umiestňuje
v jeho prvej polovici. Za posledných dvadsať
rokov prešlo jeho expozíciami 440 917 ná-
vštevníkov.

Šesťdesiatročná cesta Múzea Janka Kráľa
nebola vždy jednoduchá a priamočiara.
Vzniklo uznesením rady Okresného národ-
ného výboru v Liptovskom Mikuláši 3. júna
1955, ale len na papieri. Jeho prvý riaditeľ
a jediný pracovník Martin Martinček vynalo-
žil veľa úsilia, aby mohlo byť v júli 1961 otvo-
rené. V nasledujúcich rokoch sa múzeum na
čele so Slávkom Churým, neskôr Alojzom
Lutonským, Jozefom Kasanickým, Jánom
Hlavienkom, Danielou Komárovou-Hronco-
vou a Zdenkom Blažekom postupne vzmá-
halo a rozrastalo. Mnohokrát znásobilo
zbierkové fondy, skvalitňovalo ponuku ex-
pozícií, výstav, kultúrno-výchovných vzdelá-
vacích a prezentačných podujatí či publi-
kačnej činnosti. Zaznamenalo však aj roky
stagnácie, nezáujmu riadiacich orgánov
a prehodnocovania jeho postavenia v sieti
múzeí. S dlhoročným problémom adekvát-
neho personálneho obsadenia sa múzejníci
pasovali až do roku 1992, keď vedenie mes-
ta podporilo nové smerovanie Múzea Janka
Kráľa ako mestského múzea. 

Ale vráťme sa do histórie. Zo začiatku
bolo múzeum otvorené len sezónne. Zimné
mesiace boli vyhradené výskumnej, akvizič-
nej činnosti a technickým úpravám. V pr-

vých desiatich rokoch sa okrem tzv. izby
Janka Kráľa prezentovalo prevažne dlhodo-
bo inštalovanými výstavami. Populárna vý-
stava Jánošík v histórii a tradícii, ktorá vznik-
la pri 250. výročí Jánošíkovej popravy v roku
1963, zostala v rôznych podobách inštalova-
ná v múzeu šestnásť rokov. Stala sa predo-
brazom neskoršej jánošíkovskej expozície
v renesančnom kaštieli Palugyayovcov v Pa-
lúdzke. 

Čas na prvú stálu expozíciu nastal pri
150. výročí narodenia Janka Kráľa v roku
1972. Jej realizáciu urýchlilo zaradenie tohto
výročia do kultúrneho kalendára UNESCO.
Moderná literárnohistorická expozícia Janko
Kráľ v kontexte literárnych a kultúrnych de-
jín Liptova znamenala významný zlom v his-
tórii múzea, vzniklo prakticky nové literárne
múzeum. Keď v roku 1992 expozícia doslúži-
la, nahradila ju po dvoch rokoch dnešná his-
torická expozícia. 

V decembri 1981 sa Literárnohistorické
múzeum Janka Kráľa rozrástlo o ďalšiu expo-
zíciu Jánošíkovské tradície v Liptove a na
Slovensku a stálu výstavu Z dejín mesta Lip-
tovský Mikuláš v atraktívnom prostredí pa-
lugyayovského kaštieľa Vranovo. Expozíciu
známu aj ako Jánošíkovo väzenie vyhľadá-
valo nielen veľa domácich, ale aj zahranič-
ných návštevníkov. Pätnásť rokov bola naj-
navštevovanejšou expozíciou múzea. Kvôli
reštitučným nárokom majiteľov kaštieľa ju
múzejníci museli 31. marca 1997 zatvoriť

a zbierkové predmety presťahovať do sídel-
nej budovy múzea.

Súčasná expozičná ponuka múzea je na-
ozaj pestrá. V období školských výletov
a odborných exkurzií ju využívajú pedagó-
govia, žiaci a študenti z celého Slovenska.
Prichádzajú do expozície Tatrín a Žiadosti
slovenského národa (1987) v starej evanje-
lickej fare na Tranovského ulici, ktorá oživu-
je roky pôsobenia kňaza a politika Michala
Miloslava Hodžu a odkazuje na štúrovské
tradície z rokov 1844-1849, keď sa tu zrodil
prvý nadkonfesionálny kultúrny spolok Ta-
trín a tiež Žiadosti slovenského národa, prvý
politický program Slovákov. V minulom
roku opravený a reinštalovaný Rodný dom
Rázusovcov (1993) vo Vrbici pripomína die-
lo súrodencov - spisovateľov Martina Rázu-
sa, Márie Rázusovej-Martákovej a ich bratov
kníhtlačiarov Michala a Mateja, rovnako ako
dejiny kedysi samostatnej obce Vrbica. Širo-
ko koncipovaná expozícia Kapitoly z histórie
mesta Liptovský Mikuláš v sídle múzea na
Námestí osloboditeľov slúži verejnosti od
novembra 1994. O päť rokov mladšia je Mi-
kulášska mučiareň venovaná súdnemu pro-
cesu zbojníckeho kapitána a legendárneho
ľudového hrdinu Juraja Jánošík. Priťahuje
stále viac a viac návštevníkov. V lete mú-
zeum opäť otvorí synagógu na Hollého ulici,
ktorú vlastní Ústredný zväz židovských ná-
boženských obcí SR. Okrem panelov o histó-
rii mikulášskych Židov ponúka výstavy
a koncerty. Medzi nimi aj najnavštevovanej-
ší hudobný projekt Mosty - Gesharim.

Okrem stálych expozícií múzejníci pre-
zentujú históriu mesta aj prostredníctvom
vlastných výstav, vyučovacích hodín, pre-
zentačných podujatí ako napríklad Noc
v múzeu. Vydávajú aj publikácie. Viac sa
o aktivitách múzea môžete dozvedieť na
stránke www.mjk.sk. Aktuálne v múzeu mô-
žete navštíviť jubilejnú výstavu 60 rokov slo-
vom a obrazom a vo výstavnej sieni od
24. júna 2015 inštaláciu Príbehy modrých
svadobných šiat.

Iveta Blažeková

Múzeum Janka Kráľa jubiluje

II zzbbaa   JJaannkkaa   KKrrááľľaa   ((11996655)) II zzbbaa   JJaannkkaa   KKrrááľľaa   ((ssúúččaassnnoossťť ))
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Pracovníci Domu Matice sloven-
skej v Liptovskom Mikuláši pri-
pravili pri príležitosti 200. výro-
čia narodenia Ľudovíta Štúra
podujatie Po štúrovských sto-
pách v Liptove. Malú sálu miku-
lášskeho Kultúrneho domu tak
6. mája zaplnila široká kultúrna
verejnosť, ale aj študenti miku-
lášskych stredných škôl. Keďže
kapacita sály nestačila na usa-
denie všetkých návštevníkov,
študenti si ochotne posadali aj
na schodíky. Prítomných privítal
riaditeľ Domu MS v Liptovskom
Mikuláši Marek Nemec a správ-
ca Matice Maroš Smolec.

Na úvod sa predstavili členo-
via Matičnej divadelnej ochot-
níckej scény (MADOS) s drama-
tickým pásmom zo života Ľudo-
víta Štúra pod názvom „Tŕnistá
cesta Štúrova.“ V réžii Mareka
Nemca sa predstavili Jozef Sálus
(Štúr), Milan Stromko (Hurban),
Peter Vrlík (Hodža), Lenka Oško-
vá (Pokušiteľka), komentár číta-
la Anička Brisudová. Fragmenty
z významných Štúrových život-
ných medzníkov účinkujúci ná-
zorne priblížili najmä študen-
tom.

Následne prednášatelia pri-
bližovali dielo tohto významné-
ho predstaviteľa nášho národa
z viacerých aspektov. Ako prvý
vystúpil Peter Vrlík s príspev-
kom Liptovské dotyky Ľudovíta
Štúra. Odprezentoval významné
udalosti, ktoré spájali Štúra
s Liptovom. Išlo predovšetkým
o jeho výstup na Kriváň v roku
1841, bol pri založení kultúrne-
ho a národného spolku Tatrín
v roku 1844, pri vyhlásení Žia-
dostí slovenského národa
v roku 1848 a naposledy Liptov
navštívil v roku 1851, kedy tu
bol na liečení v Korytnici. Osob-
né priateľstvo ho viazalo s vý-

znamnými Liptákmi: Jankom
Kráľom, Jonášom Bohumilom
Guothom a Samom Bohdanom
Hroboňom.

Ďalším prednášateľom bol
významný slovenský spisovateľ,
riaditeľ Slovenského literárneho
ústavu Matice slovenskej Ma-
rián Grupáč. Vo svojom príspev-
ku „S láskou Ľudovít Štúr“ sa za-
meral na lásky tohto, ako sa vo
všeobecnosti uvádza, „nepriate-
ľa žien“. Všeobecne ľudia pozna-
jú iba jeho lásku Adelu Ostrolúc-
ku. Málokto vie o jeho dvoch
ďalších láskach - Márii Pospíšilo-
vej a Bohuslave Rajskej. Marián
Grupáč nechal prítomným na-

hliadnuť aj do tejto trinástej
Štúrovej komnaty.

Študentom sa prihovoril aj
vedecký tajomník Matice slo-
venskej Peter Cabadaj, ktorý si
ako tému svojho príspevku zvo-
lil „Nadčasový Ľudovít, alebo
Štúrov odkaz dnešku“. Formou
nezáväzného dialógu s prítom-
nými študentmi sa snažil priblí-
žiť Štúra súčasníkom. Vyzdvihol
jeho úlohu pri kodifikovaný slo-
venčiny, jeho postoj pri tvorbe
Slovenských národných novín
a ich literárnej prílohy Orla ta-
tranského. 

Študenti mali možnosť sa
opýtať aj na ďalšie témy, ktoré
ich v súvislosti s týmto veliká-
nom zaujímali. Marek Nemec
skonštatoval, že podujatie malo
veľký ohlas a dokázalo zaujať aj
prítomnú mladú generáciu. „Bo-
hužiaľ, je to len pri pripomenutí
si okrúhleho výročia tejto vý-
znamnej osobnosti. Záujem
o Štúra by mal byť však trvalý.
Bol to on, ktorý načrtol smero-
vanie moderného slovenského
národa. Na to by sa nemalo za-
búdať,“ zdôraznil Nemec.

Text a foto: MS LM
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Po štúrovských stopách v Liptove
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Krytá plaváreň v Liptovskom Mi-
kuláši bola počas prvého májo-
vého víkendu dejiskom piateho
ročníka Veľkej ceny Liptova.
Predstavilo sa na nej 344 plav-
cov z 23 slovenských a poľských
klubov. Sily si zmerali spolu
v dvadsiatich disciplínach.

Pretekári z Ukrajiny sa ospra-
vedlnili pre napätú situáciu

v krajine a českí plavci museli
absolvovať kvalifikačné preteky.
Plavecké zápolenie odštartoval
primátor Liptovského Mikuláša
Ján Blcháč spolu s Petrom Fer-
kom, riaditeľom pretekov
a predsedom Mestského pla-
veckého klubu.

„Môže nás len tešiť, že v sil-
nej konkurencii sa nestratili ani

naši pretekári. Získali 18 medailí.
Jednu zlatú, desať strieborných
a sedem bronzových,“ rozmenil
na drobné Ferko. Najúspešnej-
šou plavkyňou z mikulášskeho
klubu bola Karolína Kubová, za
svoje výkony získala jednu zlatú,
jednu striebornú a štyri bronzo-
vé medaily. Dve medaily patrili
Kláre Benkovej, Marike Marčin-
činovej a Viktórii Matyusovej.
Na stupňoch víťazov s jednou
medailou ešte v mikulášskych
farbách stáli Samuel Bebko, Mi-
chal Šurina, Kristína Gábrišová,
Rebecca Gerecová, Emma Šin-
ková-Morales a Monika Mudro-
ňová.

„Podujatie malo veľmi pozi-
tívne ohlasy a z roka na rok sa
stáva vyhľadávaným a obľúbe-
ným podujatím slovenského
plávania. Poďakovanie patrí
v prvom rade celému organizač-
nému výboru a tiež vedeniu
mesta, ktoré vyšlo organizáto-

rom maximálne v ústrety,“ vy-
zdvihol riaditeľ pretekov. Dodal,
že so spolupracovníkmi a všet-
kými, ktorí sú pri organizácii ná-
pomocní, chcú pokračovať v na-
stúpenom trende skvalitňovať
preteky v ďalších rokoch.

Text: Michal Paška
Foto: Mestský plavecký klub

MHK 32 povedie v ďalšej sezóne
tréner Róbert Spišák. V pondelok
18. mája 2015 v priestore press
centra na zimnom štadióne v Lip-
tovskom Mikuláši počas tlačovej
konferencie klubu slávnostne
podpísal zmluvu na sezónu
2015/2016. 

Minulú sezónu začal na lavičke
tohtoročného nováčika 1. ligy
z Nových Zámkov. V novembri
však zmenil pôsobisko a sezónu
ukončil ako hlavný tréner v poľ-
skom klube GKS Katowice. Tréner
Spišák sa vracia na miesto, kde
už pôsobil ako hráč v rokoch
1982/1983 a aj v sezóne
1986/1987.

„Na Liptov sa vraciam po prí-
jemnej hráčskej skúsenosti z mi-
nulosti. Liptovský Mikuláš je tra-
dičný slovenský klub s históriou
a tradíciou. Má silné meno v mlá-
dežníckych kategóriách, je to
značka, ktorá vyprodukovala do
hokejového sveta veľa kvalitných
a známych hráčov. Tí hrali v NHL,
KHL alebo v slovenských extrali-
gových kluboch. Som odhodlaný
a namotivovaný. Chcel by som
mu svojimi skúsenosťami pomôcť
prinavrátiť jeho postavenie v slo-
venskom hokeji. Veľmi sa teším
na spoluprácu s funkcionármi,
hráčmi a v neposlednom rade

s fanúšikmi, ktorí, verím že budú
chodiť na naše zápasy v 1. lige,
a pomôžu mužstvu v ťažkých
chvíľach k víťazstvám,“ uviedol
Spišák po podpise zmluvy. Ho-
kejisti už začali s prípravou na
suchu. Na ľad by mali naskočiť
začiatkom augusta. V pláne majú
osem až deväť prípravných zá-
pasov. 

Na jar nastali v klube zmeny.
V predstavenstve klubu nahradili
dvojicu Jerguš Bača a Vlastimil
Škandera nové tváre na čele s Iva-
nom Droppom a Marekom Ura-
mom. Tí sa po zvolení do štruktúr

klubu už naplno pustili do kaž-
dodenných problémov chodu
profesionálneho hokejového klu-
bu. „Po tom, čo sme dostali dô-
veru viesť klub, sme sa začali zoz-
namovať, čo všetko obnáša funk-
cionárčenie. Sme radi, že sme
dotiahli príchod trénera Spišáka.
V ďalších krokoch budujeme hráč-
sky káder. Našim cieľom je pri-
navrátiť mikulášskeho fanúšika
na náš zimný štadión. Mohli sme
vidieť na záver sezóny, že ľudia
na hokej prídu. Chceme im preto
v prvom rade ponúknuť dobrú
hru a nasadenie. Divákov chceme

jednoznačne prilákať hrou. To sú
asi najbližšie méty. Uvidíme, aké
pohyby ešte nastanú v kádri na
novú sezónu,“ prezradil Ivan
Droppa.

Pomôcť mikulášskemu hokeju
tanto raz z pozície funkcionára
prichádza aj Marek Uram. „Ja sa
vraciam po rokoch strávených
mimo svojho domovského klubu.
Tu som doma, tu som vyrástol
a vyletel do veľkého hokeja. Ve-
rím, že ľudia ocenia našu snahu
a budú húfne chodiť na náš sta-
ručký zimák. Verím, že znova
bude na zápasoch vládnuť ho-
kejová atmosféra,“ zdôraznil.

Asistenta trénera bude Spišá-
kovi robiť Ivan Droppa. V úspešnej
juniorke po odchode Pavla Pav-
kovčeka do Popradu sa chopí
kormidla jeho doterajší asistent
a rovnako odchovanec klubu
Juraj Halaj. „Juniorské mužstvo
je už v letnej príprave. Na začiatku
augusta naskočíme na ľad rov-
nako ako A mužstvo. Plánujeme
odohrať 8 prípravných zápasov,“
uviedol Halaj.

Dorastenecké mužstvo pove-
die rovnako ako v minulej sezóne
Dušan Halahija. K obidvom tré-
nerom sa v tejto dobe hľadajú
vhodí asistenti.

Text a foto: MHK 32

Hokejisti sa už pripravujú na novú sezónu
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Na Veľkej cene Liptova 
privítali takmer 350 plavcov
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Na 20. júna 2015 je na sídlisku
Podbreziny naplánované vy-
vrcholenie už trinásteho roč-
níka Mestskej hokejbalovej
ligy. Jej jarná časť je v tomto
období v plnom prúde a muž-
stvá tvrdo bojujú o každý
bod. Základná časť má 14 kôl.

Po nich príde na rad tradičné
playoff.

V dvanástom kole ligy
Subtech unity podľahol Gre-
en Power 3:13. O tom, že
Green Power je skutočne silný
súper svedčí fakt, že tento
tím má z každého ročníka

súťaže medailu. V tíme majú
nejedného obávaného ka-
noniera. V poslednom zápase
šesť gólov strelil za „zelených“
Michal Mravec.

Toto kolo prinieslo aj re-
prízu vlaňajšieho finále. Partia
okolo Tomáša „Papa“ Paprč-
ku, aktuálneho majstra súťa-
že, nestačila na tím z ružom-
berskej mestskej časti Baničné
po výsledku 6:1. V jarnej časti
to lepšie „šliape“ tímu LM
Wings, ktorý je posilnený o ta-
lentovaných hokejistov. Práve
jeden z nich, Michal Uhrík,
prispel dvoma gólmi k výhre
3:0, čím nepochybne potešil
aj kapitána tímu Mareka
Nemca. Black Devils si poradili
s námestovskými Pantermi
po výsledku 9:7.

Text a foto: (paš)

Pavel Balážik z mikulášskeho sídliska Pod-
breziny bodoval na ďalších pretekoch. Spolu
s kolegami z Powerlifting Beňadiková sa pred-
stavil na slovenskom šampionáte v tlaku na
lavičke a v mŕtvom ťahu, ktorého dejiskom
bol Púchov.

„Na pretekoch sa predstavilo dvadsaťdva
klubov. V konečnom hodnotení patrila tomu
nášmu štvrtá priečka,“ informoval Balážik. Na
Liptov priniesli siláci spolu deväť medailí.
Jozef Harandza, Ladislav Beňo a Pavel Balážik
boli vo svojich kategóriách najlepší v tlaku
na lavičke, Karol Štrbka skončil druhý.
V mŕtvom ťahu zlato získali Ľubomír Trstenský
a Jozef Harandza. Tretí bol Štrbka. Trstenský
bol najlepší aj v kategórii EQ.

Balážika nepochybne môže tešiť aj fakt, že
sa mu podarilo zlepšiť slovenský rekord. V ab-
solútnom poradí (bez rozdielu váhy) obsadil
v dvoch kategóriách dvakrát tretie miesto.

(paš)

Na radnicu opäť zavítali majstri
sveta. Trojica vodákov z KTK Dukla
Liptovský Mikuláš vylovila kon-
com apríla na majstrovstvách
sveta juniorov a pretekárov do
23 rokov v brazílskom Foz do
Iguacu tri zlaté medaily. Zaslúžili
sa o to juniori Marko Mirgorodský
v kategórii C1, Jakub Grigar v K1
a Michaela Haššová v K1 junio-
riek.

Primátor Ján Blcháč spolu s vi-
ceprimátorom Rudolfom Urba-
novičom im odovzdali pamätné
medaily mesta a zaželali veľa
športových úspechov v ich dobre

odštartovanej kariére. Zaujímali
sa, ako stíhajú popri vrcholovom
športe študovať a zároveň držať
si vysokú úroveň športových vý-
sledkov.

„V Mikuláši máme záujem pri-
oritne rozvíjať päť športov – hokej,
futbal, vodný slalom, lyžovanie
a basketbal. Športovci v nich do-
sahujú skvelé výsledky a v mno-

hých máme veľmi silnú tradíciu.
Sme mestom olympijských víťa-
zov vo vodnom slalome, máme
majstrov sveta v hokeji, držiteľa
Stanley cupu, majsterky v lyžo-
vaní. Samozrejme, aj ostatné špor-
ty nezostanú úplne bokom, aby
do športovania v meste mohol
byť zapojený skutočne každý, kto
má o to záujem,“ zdôraznil pri-
mátor Blcháč.

Koncom augusta čakajú na
juniorských vodákov Majstrovstvá
Európy v poľskom Krakove.

-vmj-

Na radnicu zavítali majstri sveta

Hokejbalisti sú v plnom nasadení Balážik s ďalším
úspechom

SStt rree lleecc   ddvvoocchh  ggóólloovv   
MMiicchhaa ll   UUhhrr ííkk   (( vvľľaavvoo)) ..
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Občansky servis
APRÍL 2015

Narodil sa človek, zapá-
lila sa na oblohe nová
hviezda. Tak vitaj človie-
čik…
V mesiaci apríl 2015 sa
v Liptovskom Mikuláši na-
rodili:
Hana Priebrachová, Barbora
Blanárová, Michal Cút, Ale-
xandra Mišíková, Matúš Kyp-
ta, Stella Buzáková, Luciana
Bugošová, Katarína Trebu-
lová, Simona Španková, Nina
Ďuriková, Rebeka Drusková,
Liliana Lörincová, Matilda
Kráľová, Mia Psotná, Oliver
Kapolka, Adela Prevuzňáko-
vá, Martin Hroš, Sára Dzu-
riaková, Jessica Holičková,
Peter Kotlár, Aneta Veselovs-
ká, Ivan Šrol, Romana Balá-
žová, Ľubomír Hreha, Filip
Farkaš, Krištof Hanus, Ivan
Baláž, Daniel Horanský. 

Láska nie je len byť spolu,
láska je ísť spolu. Nájsť
hlinu pre svoje korene… 
Manželstvo uzavreli:
Ing. Viliam Tomša – Bc. Mar-
tina Gavorníková, Mgr. To-
máš Podhor – Miroslava Kor-
čeková, Martin Majerík – Mi-
roslava Štefanisková, Juraj
Glemba – Monika Adamčí-
ková, Dušan Vyskočáni – Mar-
tina Kalivodová, Michal Maro
– Tatiana Lenková, Tomáš
Majsniar – Andrea Sivčiaková,
Martin Malacký – Michaela
Pártlová, Ing. Peter Melich –
Mgr. Jana Španková,
Ing. Martin Bako – Mgr. Mária
Žúreková. 

Roztrhla sa niť, už sa nedá
spojiť. Život vyhasol, zo-
stáva spomienka… 
Opustili nás:
Dušan Baláž – 66r., Želmíra
Volková – 83r., Dušan Chrap-
čiak – 61r., Ján Krajčí – 91r.,
Anna Marčaníková – 92r., Jo-
lana Gondová – 76r., Irena
Surmová – 88r., Zdeněk Hý-
pal – 79r., Milan Modrovský
– 62r., Viktor Šefčík – 89r.,
Nadežda Šáleková – 80r.,
Magda Mlýnková – 82r., Ján
Mišík – 72r., Ivan Vnuk – 73r.,
Monika Pušková – 45r., Anna
Gazdaricová – 89r., Michal
Plichta – 90r.

Beh olympijského dňa
Už 22. ročník Behu olympijského dňa sa uskutoční 23. júna od 9. do
11 hodiny. Zraz pretekárov je pred mestskou plavárňou. Trať pove-
die po uliciach Vajanského, Partizánov a po Nábreží Janka Kráľa. Vy-
hlasovateľmi sú ministerstvo školstva a Slovenský olympijský výbor.
Podujatie organizuje Centrum voľného času Liptovský Mikuláš,
Olympijský klub Liptova, mikulášska radnica a mestská polícia.

-rk-

Mesto Liptovský Mikuláš
zverejňuje zámer odpredať

obchodnou verejnou súťažou
nehnuteľnosti – stavby: administratívna budova súp.č. 73 na-
chádzajúca sa na pozemku par.č. KN-C 145/3, administratívna
budova súp.č. 74 nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN-C
145/2, dielne (sklad) súp.č. 4436 nachádzajúce sa na pozemku
parc.č. KN-C 145/5, obchodný objekt súp.č. 72 nachádzajúci sa
na pozemku parc.č. KN-C 147/1, garáž (bez súp.č.) nachádzajúca
sa na pozemku parc.č. KN-C 145/4, objekt - kotolňa (bez súp.č.)
nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 147/3 a 147/5, objekt
– Stela bar (bez súp.č.) nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-
C 147/2, prípojky, spevnené plochy a pozemkov parc.č. KN-C
147/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2, parc.č. KN-
C 147/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, parc.č.
KN-C 147/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, parc.č.
KN-C 147/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2,
parc.č. KN-C 147/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere
276 m2, parc.č. KN-C 148/3 záhrady o výmere 157 m2, parc.č. KN-
C 145/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m2, parc.č.
KN-C 145/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 502 m2,
parc.č. KN-C 145/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere
913 m2, parc.č. KN-C 145/5 zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 473 m2 /pozemky spolu o výmere 3 295 m2/ nachádzajúce sa
v katastrálnom území Lipt. Mikuláš (LV č. 4401). Minimálna po-
žadovaná cena za nehnuteľnosti je spolu 505.000 eur.

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne odbor právny,
na 2. poschodí č. dv. 207, tel. č. 044/5565245, e-mail: a.ilanovs-
ka@mikulas.sk Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťa-
že sú zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Aj tento rok budú naše ulice strá-
žiť príslušníci mestskej polície na
bicykloch. Umožní im to flexibilne
reagovať na udalosti najmä v tých
obytných častiach, kde by sa rých-
lo autom nedostali.
„V týchto dňoch už naplno hliad-
kujú nielen v mestských častiach,
ale aj na novovybudovanom cy-
klochodníku, ktorý čaká prvá letná
sezóna. O poriadok a bezpečnosť
sa bude starať cyklohliadka po-
zostávajúca poväčšine z dvoch
policajtov,“ zdôraznil náčelník
mestskej polície Marián Jančuš-
ka. -mj-

SKÚŠKA SIRÉN 
12. júna 2015 o 12.00 h.
bude v Liptovskom Mikuláši
kontrola skúšky vyrozumenia
obyvateľstva dvojminútovým

stálym tónom sirén.
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Nábor mladých
futbalistov

v Ondrašovej
Športový klub Kriváň Lip-
tovská Ondrašová znovu or-
ganizuje nábor pre všetkých
mladých záujemcov o futbal
v kategóriách prípravky,
mladších a starších žiakov.
Prihlásiť sa môžu všetci
chlapci aj dievčatá vo veku
od 5 do 14 rokov. Nábor sa
koná pravidelne každý týž-
deň vždy v utorok, stredu
a piatok o 16.30 hod. na ta-
mojšom fut-
balovom
ihrisku.

J e
p o -
treb-
né pri-
niesť si
vhodné
športové ob-
lečenie a obuv. Lopty a ostat-
né tréningové pomôcky za-
bezpečuje klub. Mladší žiaci
by mali prísť v sprievode ro-
dičov. Nábor aj ďalší trénin-
gový proces je pre všetkých
záujemcov zabezpečovaný
bezplatne. Tréningy vedú
kvalifikovaní tréneri s tré-
nerskou licenciou. Bližšie in-
formácie získate na tel. čí-
slach 0907/497 673,
0915/234 356 alebo na 
e-mailovej adrese trenerzia-
cilo@gmail.com.

-lt-

Cyklohliadka mestskej
polície je už v teréne
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