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Dnešná doba potrebuje 
ľudí, ktorí vnímajú sociálne 
problémy občanov a záro-
veň vedia riešiť problémy 
tých, ktorí  im prácu posky-
tujú – podnikateľov. Štát 
niekedy pomôže, ale riešenia 
sú na nás. Za tie roky v sa-
mospráve viem veľmi veľa 
o procesoch prebiehajúcich 
medzi samosprávou a štát-
nou správou. 

Nezmeniteľný fakt je, že 
samospráva je najbližšie 
k občanom a pravda je, že 
sociálnu problematiku ešte 
nikto nevyriešil. Ale dá sa 
to v  podmienkach mesta 

Vážení spoluobčania, Mikulášania, Liptáci. 
vyskladať. Len treba chcieť a od-
ložiť predsudky. Slušný človek 
myslí určite v prvom rade na svo-
ju rodinu a  deti, ale zároveň 
chce, aby možnosť mať sa lepšie 
mali aj tí druhí. Nie je to o sebec-
tve, je to o  chápaní, tolerancii 
a súdržnosti. Preto dnešná ob-
čianska spoločnosť nemá rada 
politikov ale tých, ktorí sa ľudí 
vedia zastať. To, čo mi je absolút-
ne protivné, je manipulácia ľudí. 
Viem, že existuje veľa postupov 
a metód, ako na to.  To nie je na-
ša cesta. 

Chceme sa dívať do  očí 
ľuďom, ktorým záleží na  na-
šom meste a  zároveň nie sú 

Vyhodnotenie súťažných 
návrhov na  prestavbu Do-
mu služieb ukončilo viac ako 
dvojročný proces hľadania 
investora prostredníctvom 
obchodných verejných súťaží. 
V utorok 10. júna predstavili 
svoje návrhy dvaja prihlásení 
účastníci súťaže. Jej výsled-
kom je víťazný investor a viac 
ako milión eur pre mestskú 
kasu. V centre mesta by mala 
vyrásť moderná polyfunkčná 
stavba s  dôrazom na  zeleň 
a prepojením na pešiu zónu. 

Finálne riešenie prestavby 
Domu služieb, Námestia mieru, 
priľahlého parkoviska a trhoviska 
vzišlo zo šiesteho kola obchod-
nej verejnej súťaže. „Vychádzali 
sme zo základného konceptu 
vytvoriť v Liptovskom Mikuláši 
niečo, čo tu ešte nie je. Poloha 
Domu služieb je predurčená 
na to, aby bola napojená na pe-
šiu zónu, aby vytvorila jej kon-
covú ikonu so službami, zeleňou 
a dostatočným priestorom pre 
oddych,“ priblížil Rudolf Skokan, 
zástupca spoločnosti AF Develo-
pment z Popradu, ktorá komisii 

pre otváranie obálok a vyhodno-
tenie súťažných návrhov pred-
ložila víťazný model budúceho 
riešenia socialistickej stavby 
v centre mesta.

Miesto na oddych, hotel 
a obchodné priestory

Prvá fáza prestavby Domu 
služieb počíta s nadstavbou 
tretieho a štvrtého podlažia, 

komplexným vytvorením od-
dychovej zóny, prepojením 
pešej zóny na samotný ob-
jekt až do priľahlej Rohonciho 
záhrady. „Chceme do mesta 
priniesť obchodné značky, ktoré 
tu ešte nie sú a máme s nimi 
podpísané predbežné dohody. 
Naším cieľom je vybudovať 
ucelenú nákupnú zónu, ktorá 
bude funkčná a príjemná v lete 

i v zime. Terajší nájomníci budú 
predmetom rokovaní presne 
tak, ako znela podmienka zo 
strany mesta,“ dodal zástupca 
investora.

Milión eur a nové 
parkovisko v centre

Súčasťou návrhu je aj 
výstavba hotela a takmer 240 
parkovacích miest. „Myslím, 
že komisia sa jednomyseľne 
zhodla v tom, že víťazný návrh 
bol lepší, pretože bol navrhnutý 
reálne. Verím, že tejto časti mesta 
navráti odchádzajúci život,“ 
uviedol Jozef Repaský, zástupca 
primátora. „Sme radi, že sa nám 
podarilo správne nasmerovať 
k nášmu cieľu, ktorým je ďalšie 
zveľadenie centra mesta. Okrem 
estetického prínosu spomínaná 
investícia prinesie do mestskej 
pokladne 1,03 milióna eur,“ dodal 
viceprimátor.

Investor chce s realizáciou 
projektu začať čím skôr. Po zís-
kaní potrebných povolení by mo-
hol s výstavbou začať už v lete 
budúceho roka.

Slávka Kellová

Dom služieb sa zmení na moderný objekt

malicherní a vedia, že všetky veci 
nejdú zariadiť zázračným prúti-
kom. Je to o nás. Ako pochopí-
me, čo môžeme pre tých druhých 
v  každodennom živote urobiť. 
Samozrejme v  rámci pravidiel 
a  možností. Veľmi malé veci - 
pieskovisko doplnené pieskom 
na hranie pre všetky deti - zábra-
na rýchlym šoférom, ktorá nič 
nestojí -  vytrhnúť burinu, ktorá 
nás bezprostredne trápi, ale nie 
je v „našej kompetencii“. 

Veľa vecí, ktoré musí urobiť 
človek, aby ho ten druhý mal 
rád. Bez falošnej úcty. Len pre-
to, že má snahu urobiť niečo, 
čo sa inému nechce alebo to 

nemôže urobiť. Buďme hraví 
a hľadajme v tomto našom 
uponáhľanom živote to, čo 
nás baví a to, čo chceme dať 
iným. Radosť a úsmev – veď 
žijeme v krásnej, prenádher-
nej scenérii Liptova. 

Radosť, pohodu a úsmev 
želám občanom, ale aj náv-
števníkom nášho mesta po-
čas nasledujúcich letných 
dní. Mesto umenia 2014, 
pešie zóny, korzo umelcov, 
parky, kultúrne a  športové 
zariadenia sú nám všetkým 
k dispozícii.

Jozef Repaský,
zástupca primátora
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Vo štvrtok 5. júna sa konalo 
46. zasadnutie mestského za-
stupiteľstva. Poslanci stanovili 
výšku nájomného v Dominan-
te, schválili spolufi nancovanie 
projektu rómskych hliadok 
a oboznámili sa s protokolom 
o výsledkoch kontroly Najvyš-
šieho kontrolného úradu. 

Poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili výšku nájomného 
za nájomné byty v polyfunkčnom 
objekte na Hviezdoslavovej ulici 
- v Dominante. „Výška ročného 
nájomného v hodnote viac ako 
53-tisíc, predstavuje 3,44 per-
centa z celkových obstarávacích 
nákladov, čo je v súlade s platnou 
legislatívou. Tá povoľuje výšku ná-
jomného maximálne do piatich 
percent obstarávacej ceny bytu,“ 
uviedol Jaroslav Chomo, vedúci 
oddelenia správy majetku mesta 

Mestského úradu v Liptovskom 
Mikuláši.

Primátor mesta predložil pro-
tokol o výsledkoch kontroly hos-
podárenia s fi nančnými prostried-
kami a nakladanie s majetkom 
mesta, ktorý v Liptovskom Miku-
láši vykonal od januára do apríla 
tohto roka Najvyšší kontrolný 

úrad Slovenskej republiky. Vyplý-
va z neho, že všetky kontrolované 
úkony mesta za rok 2013 sú hos-
podárne, v súlade so zákonom 
a verejným záujmom (viac na s. 3).

Mestské zastupiteľstvo za-
čiatkom mesiaca odsúhlasilo 
aj spolufi nancovanie projektu 
rómskych občianskych hliadok. 

Mesto požiadalo o dotáciu pri-
bližne 111-tisíc eur, z vlastných 
prispeje necelými šiestimi tisíc-
kami. „O doloženie uznesenia 
zastupiteľstva o schválení spo-
lufi nancovania projektu nás po-
žiadala implementačná agentúra 
pre program, z ktorého budeme 
peniaze čerpať, ak nám projekt 
schvália. Hliadkami chceme pod-
poriť rozvoj komunity v Hlbokom 
a znížiť páchanie protispoločen-
ských konaní,“ spresnila Jana Kor-
maníková, projektová manažérka 
mesta. 

V prípade schválenia projektu 
sa vytvoria dve hliadky, čím vznik-
ne päť nových pracovných miest. 
„Štyria členovia hliadky budú vy-
braní priamo z rómskej komunity 
a jeden koordinátor zo skupiny 
sociálne znevýhodnených osôb,“ 
dodala.                                         -kel-

Novú generáciu špeciali-
zovaných mechanikov strojov 
a zariadení bude od septembra 
vzdelávať Stredná odborná 
škola polytechnická v Liptov-
skom Mikuláši. Bude pripra-
vovať chýbajúcich odborníkov 
nielen pre mikulášske strojá-
renské fi rmy. 

Nový odbor je výsledkom 
takmer dvojročného snaženia sa 
primátora Alexandra Slafkovského 
pomôcť tradičnému strojárskemu 
priemyslu v meste, ktorému chý-
ba vyučená mladá pracovná sila. 

„Zatiaľ máme do odboru zapísa-
ných trinásť žiakov. Tieto počty 
sa môžu do septembra mierne 
upraviť. Strednej odbornej ško-
le stavebnej sa do príbuzného 
odboru strojný mechanik prihlá-
silo dvanásť žiakov,“ informoval 
Drahomír Krčmárek, riaditeľ SOŠ 
polytechnickej.

Na vzdelávaní žiakov sa budú 
aktívne podieľať horno-liptovské 
strojárenské fi rmy. Prax na praco-
viskách pribudne budúcim stro-
járom už od druhého ročníka. 
„Výsledky sú viditeľnejšie, keď 

žiaci praxujú dlhšie obdobie pri 
jednom školiteľovi, ako keď ne-
ustále menia svoje pôsobisko,“ 
uviedla Ivica Multáňová, zástup-
kyňa spoločnosti Esox z Liptov-
ského Hrádku počas stretnutia 
Klubu strojárov vo štvrtok 12. 
júna.

„Je však potrebné dotiahnuť 
legislatívu a zladiť zmluvné pod-
mienky medzi školami a fi rmami, 
aby sa školitelia nebáli dať žiakom 
prácu pre prípadné úrazy. Na to 
totiž praxovanie vo fi rmách na-
ráža. Žiaci pre hrozbu úrazu viac 

zametajú, ako skutočné pracujú,“ 
zdôraznil Dezider Machovec, ko-
nateľ spoločnosti Fiving z Liptov-
ského Mikuláša.

„Máme za sebou prvé konkrét-
ne kroky. Som rád, že školám aj fi r-
mám stále ostáva entuziazmus pri 
riešení tejto otázky. Očakával som 
síce vyšší záujem o tieto odbory, 
ale určite môžeme byť spokojní 
aj s tým, čo sme dosiahli,“ dodal 
primátor Alexander Slafkovský 
a iniciátor spolupráce medzi ško-
lami a strojárenskými fi rmami.

Slávka Kellová

Poslanci určili výšku nájomného v Dominante

Záujem o strojárstvo sa pomaly prebúdza

Začiatkom júna sa v  zák-
ladnej škole v mestskej časti 
Palúdzka začalo s  rekon-
štrukciou strechy nad telo-
cvičňou. Na  jej kompletnú 
výmenu mesto investovalo 
viac ako 23,5-tisíc eur. Tento 
rok plánuje za 356-tisíc zre-
alizovať opravy aj v  ďalších 
vzdelávacích zariadeniach.

„Každoročne sme sa snaži-
li riešiť havarijný stav strechy 
svojpomocne, stačili sme si 
na to vlastnými prostriedkami. 
Havária však prerástla do štádia, 
že rozpočet školy nebol schop-
ný pokryť celú rekonštrukciu,“ 
uviedol Juraj Chrapčiak, riadi-
teľ Základnej školy s materskou 
školou na Demänovskej ulici.

R o z s i a h l e  z a t e k a n i e 
a tvorenie plesní v triedach 

i jednom z tamojších kabine-
tov si vyžiadali opravu hydro-
izolácie a kompletnú výmenu 
strešného plášťa. 

356-tisíc do ďalších škôl
Opravy čakajú tento rok aj 

ďalšie školské a predškolské 
zariadenia v pôsobnosti mesta. 
Za viac ako 356-tisíc eur z vlast-
ných zdrojov vymení mikulášska 
samospráva okná v materských 
školách na uliciach Vranovská 
a Kláštorná. Časť nových okien 
pribudne deťom v materskej 
škole na Nábreží 4. apríla, kde 
mesto obnoví i hygienické zaria-
denia, podobne ako v škôlkach 
v Liptovskej Ondrašovej a Pa-
lúdzke. Materskej škole na ulici 
Komenského zrenovujú vonkaj-
šiu terasu.  

V Okoličnom nové okná    
Najväčšie investície vo výš-

ke 128-tisíc eur plánuje mesto 
vložiť do výmeny časti okien 
v základnej škole v Okoličnom, 
ktorú čaká aj čiastočné zateple-
nie a oprava zničenej západnej 

steny telocvične. Za 62,5-tisíc 
eur mesto v tomto roku vymení 
a zmodernizuje podlahu telocvič-
ne v ZŠ Janka Kráľa na sídlisku 
Podbreziny, ktorú čaká i nákup 
prístrojov a technologického za-
riadenia školskej kuchyne.    -kel-

Mesto investuje do zveľadenia svojich škôl 380-tisíc eur
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Vlani v  jeseni realizova-
ná petícia Stop drancovaniu 
mestského majetku, za ktorou 
stáli mestskí poslanci Rudolf 
Urbanovič a Ján Blcháč bola 
postavená na mýtoch. Potvr-
dili to výsledky kontroly, ktorú 
od januára do apríla vykonal 
na mestskom úrade Najvyšší 
kontrolný úrad (NKÚ). 

„Na podnet občanov mesta 
kontrolovali najmä rozpočtové 
hospodárenie za rok 2013 a via-
ceré podnety spomenuté v petícii 
Stop drancovaniu majetku mesta, 
ktorá bola namierená proti súčas-
nému vedeniu. V protokole NKÚ 
konštatuje, že mesto hospodári vo 
verejnom záujme, podľa platných 
predpisov a zákonov a že kontrola 
nenachádza žiadne nedostatky pri 
prešetrovaných rozhodnutiach, 
okrem dvoch  nedostatkov, ku kto-
rým sme prijali opatrenia,“ uviedol 
primátor Alexander Slafkovský. 

Pozitívne výsledky kontroly
„Trojmesačná kontrola preu-

kázala správnosť našich krokov 
a rozhodnutí. Snažíme sa naprá-
vať chyby z nedávnej minulosti. 

Len v tomto roku sa nám podarilo 
vrátiť do rozpočtu mesta viac ako 
dva milióny eur,“ dodal primátor.

Podľa protokolu NKÚ o vý-
sledku kontroly boli všetky 
v opozičnej petícii napádané 
kroky v súlade so zákonom a ve-
rejným záujmom. 

V súlade s verejným záujmom
Petícia vtedy napadla prevod 

školských objektov v prospech 
ZŠ Apoštola Pavla aj vstup 
mesta do spoločnosti LMT, a.s., 
ktorej mesto v roku 2008 nevý-
hodne prenajalo svoje tepelné 
hospodárstvo na dvadsať ro-
kov. Autori petície ňou v jeseni 
napádali aj prenájom Liptov 
arény a cenu, za ktorú mesto 
chcelo predať bývalú budovu 
bytového podniku. Vo všetkých 
prípadoch po trojmesačnej kon-
trole Najvyšší kontrolný úrad 
skonštatoval, že mesto konalo 
v súlade s právnymi predpismi 
a verejným záujmom.

Poslanec Ján Blcháč na za-
stupiteľstve výsledky kontroly 
odmietol. „Kontrola bola vyko-
naná, mne osobne to pripadá, 

že bola urobená na objednávku 
a zdá sa mi, že bola značne úče-
lová,“ povedal. 

„Len naivka si môže mys-
lieť, že pracovníci NKÚ sa dajú 
ovplyvniť, aby urobili účelovú 
kontrolu na niečiu objednávku,“ 
reagoval Alexander Slafkovský 
na opozičné napádanie pozitív-
nych výsledkov kontroly. 

Poslal list občanom
Primátor je s výsledkom 

kontroly, ktorá potvrdila, že 
mesto postupuje v súlade so 
zákonom i verejným záujmom 
spokojný. Na adresu vlaňajšej  
petície na okraj povedal: „Ne-
očakávam od jej iniciátorov 
ospravedlnenie. Rozhodol som 
sa však občanov, ktorí ju zrejme 
v dobrej viere podpísali, poslať 
list, v ktorom dostanú osobnú 
informáciu o výsledkoch nezá-
vislej kontroly NKÚ.“

Protokol o výsledkoch kon-
troly je k dispozícii na mest-
skom úrade i na webovej strán-
ke NKÚ.                                      

   -red-

Opravy TV ANTÉN
a SATELITOV

POHOTOVOS� NONSTOP

0910 612 750

Primátorov 
list otvára 

občanom oči
Občania, ktorí vlani pod-

písali opozičnú petíciu Stop 
drancovaniu mestského 
majetku dostali od primá-
tora Alexandra Slafkovské-
ho list. Informuje v  ňom 
o výsledku kontroly Najvyš-
šieho kontrolného úradu, 
ktorá od januára do apríla 
preverovala petíciou napá-
dané kroky mesta. 

Adresátom listu bolo 2 018 
občanov, ktorí petíciu vlani 
podpísali. Pod petíciou bolo 
2 769 platných podpisov. Pri-
mátor rozdiel medzi počtom 
listov a podpisov vysvetlil takto: 
„Neposielali sme listy všetkým 
signatárom. Ak bolo z mena 
a adresy uvedenej na petícii 
zrejmé, že ide o rodinných 
príslušníkov, list bol doručený 
iba jednému z podpísaných.“

Podľa jeho slov k výnimoč-
nému kroku v podobe osob-
ných listov pristúpil preto, lebo 
list je adresná forma, ktorou je 
možné dostať správnu informá-
ciu na správne miesto. „Petícia 
bola adresovaná priamo mne. 
Každý, kto ju podpísal, teda 
oslovoval mňa. Považujem 
za slušné osobne reagovať,“ 
vysvetlil primátor. Náklady 
na kancelársky papier, obálky 
a poštovné boli asi tisíc eur. 

„Správne informácie majú aj 
v demokracii svoju cenu a hod-
notu. Trojmesačná kontrola NKÚ 
preukázala správnosť našich 
krokov a rozhodnutí,“ povedal 
A. Slafkovský. „Využiť mesačník 
Mikuláš by bolo určite lacnejšie, 
ale už by nebola v takej miere 
zachovaná adresnosť, ktorá bola 
cieľom listovej formy oslovenia. 
Ľudia podpísaní pod petíciu si 
mesačník nemusia prečítať, 
alebo si nemusia všimnúť text 
venovaný tejto téme,“ dodal.

Zároveň skonštatoval zau-
jímavú skutočnosť, ktorá vy-
plávala na povrch po tom, ako 
občania jeho list dostali. „Viacerí 
z podpísaných občanov sa nám 
ozvali. Povedali, že sa cítia byť 
organizátormi petície oklama-
ní. Viacerí ďalší zase tvrdili, že 
žiadnu takúto petíciu nikdy 
nepodpisovali,“ uzavrel.     

Peter Lehotský

Najvyšší kontrolný úrad potvrdil názor mesta

Ostáva odstrániť ešte zopár 
kolaudačných nedostatkov 
a aréna Jána Laca bude môcť 
bežať na plné obrátky. Stroje 
už začali chladiť a od polovice 
júna beží skúšobná prevádzka. 

„Spoločnosť JL aréna 
a mesto Liptovský Mikuláš teraz 
pristúpia aj k rekonštrukčným 
prácam a údržbe na starom 
štadióne,“ uviedol primátor 
Alexander Slafkovský. Mest-
ský štadión prejde premenou 
zvonku aj zvnútra. Čaká ho vý-
mena osvetlenia, mantinelov, 
oprava svetlíkov, šatní hostí 
a sociálnych zariadení. Celá fa-
sáda „zimáku“ bude opravená 
a premaľovaná.                     -red-

JL aréna je 
skolaudovaná

Z reakcií občanov
 

Vážený pán primátor mesta,

Petíciu som podpísal preto, lebo bohužiaľ, na 
Slovensku sa ešte stále veľa občanov nezákonne 
obohacuje. Teraz ale vyslovujem rozpočtovému 
hospodáreniu mesta uznanie za prácu v prospech 
verejným záujmom a rozkvetu mesta.

Vám aj zastupiteľstvu želám veľa úspechov.
 
Nikdy nepodpisujem žiadnu petíciu a hlavne 

nie na ulici. Petíciu podpísal môj syn, od ktorého 
činnosti sa absolútne dištancujem.

Vašu prácu som si vždy vážil a vážim si aj Vás 
ako človeka a primátora mesta.

 
Ďakujem za list, v ktorom ste ma informovali 

o výsledku kontroly hospodárenia na mestskom 
úrade.

Prijmite, prosím, moje ospravedlnenie. Viem, 
že všetky tieto nedorozumenia pochádzajú z to-
ho, kde osobne dávame priority a tiež som si 
vedomá, že keby ste nám dali možnosť „posaďte 
sa na moje miesto“, určite by sme mnohí cúvli.

Prajem veľa pracovných úspechov. 
 

nemenovaní občania
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Novým vybavením, ale i kul-
túrnymi a športovými poduja-
tiami chce mesto Liptovský 
Mikuláš vrátiť život do svojich 
parkov. Sedem zelených plôch 
v katastri mesta dostalo v mi-
nulom roku ofi ciálne pomeno-
vanie. V týchto mesiacoch po-
kračujú práce na ich skultúrňo-
vaní, aby sa stali lákadlom pre 
ľudí, vyhľadávajúcich oddych 
a príjemné posedenie.  

Na revitalizácii mestských 
parkových plôch sa v minulom 
roku začalo v Parku Márie Rázu-
sovej-Martákovej na Rachma-
ninovom námestí, kde skupina 
dobrovoľníkov zveľadila tamojšie 
chodníky. „Pracovníci mesta orezali 

niektoré dreviny, aby park presvet-
lili. Pred pár týždňami chodníky 
vysypali novým štrkom a pribudli 
tu lavičky so smetnými košmi,“ 
uviedla Iveta Klepáčová, vedú-
ca útvaru životného prostredia 
a poľnohospodárstva mestského 
úradu. Novými lavičkami sa od au-
gusta 2013 pýši i Park Martina 
Rázusa pred mestským úradom. 
Ofi ciálne pomenovanie zelených 
plôch mesto zdôraznilo osadením 
kameňa s názvom parku.

Oáza pokoja uprostred 
mestského ruchu

Začiatkom jari sa výrazne 
zmenila tvár Rohonciho záhrady 
v centre mesta, ktorá bola 

v minulosti vychýreným miestom 
zábavy a čulého spoločenského 
života. „Osadili sme tu lanovú 
špirálu pre deti a nové lavičky. 
Už teraz máme veľmi dobrú 
odozvu od ľudí, ktorí oceňujú, že 
sa toto miesto opäť mení na oázu 
oddychu a pokoja uprostred 
mestského ruchu. Návštevnosť 
parku chceme podporiť kultúrno-
spoločenskými podujatiami 
a atmosféru tohto miesta určite 
dotvoria lampióny v rámci  
projektu Magická záhrada, ktoré 
sa rozsvietia 21. júla,“ povedala 
Anna Rašiová, prednostka 
mestského úradu.   

Cyklochodník tiahnuci sa cez 
Park Ivana Laučíka na Nábreží 

Dr. Aurela Stodolu a jedno 
z najväčších detských ihrísk 
predurčili toto miesto na športové 
vyžitie. „Spolu s mladými 
dobrovoľníkmi sme tu umiestnili  
hrazdy  a bradlá z agátového dreva 
na cvičenie v prírode, aby sme tak 
podporili aktívny oddych ľudí,“ 
prezradila I. Klepáčová.

V procese spracovania je pro-
jektová štúdia na úpravu Parku 
Margite Dobrovičovej na síd-
lisku Nábrežie 4. apríla. „Keď 
bude pripravená, ponúkneme 
ju na verejné prerokovanie. Po-
dobne by sme chceli postupovať 
aj v prípade ďalších parkov, ktoré 
chceme upraviť,“ dodala vedúca 
životného prostredia.           -kel-

Do mestských parkov sa vracia život

Naše mesto sa zapojilo do projektu, 
ktorý podporuje aktívny oddych oby-
vateľov. Z  podnetu dobrovoľníkov zo 
združenia SebeRevolta vyrástli na dvoch 
sídliskách fi tnes prvky na cvičenie vlast-
ným telom.  

Myšlienka SebeRevolta vznikla v Čes-
kej republike vďaka rapperovi Marekovi 
Kaletovi, ktorý je známy skôr ako Revol-
ta. Jeho odkaz prekročil hranice Sloven-
ska a vo viacerých mestách sa realizuje 
formou verejných miest na cvičenie 
vlastným telom. „Cieľom projektu Sebe-
Revolta je zabrániť mladým ľuďom, aby 
sa dostávali do styku s alkoholom  či dro-
gami a začali so zdravším životným štý-
lom,“ priblížil študent Peter Špirec, ktorý 
spoločne s ďalšími mladými Mikulášanmi 
oslovili vedenie nášho mesta. 

„Doteraz sme cvičili na sta-
rých preliezkach. Chceli sme však 
vytvoriť miesto, kde by sa k nám 
pridala širšia verejnosť,“ dodal 
P. Špirec. Mesto na tento účel vy-
členilo sumu 5-tisíc eur. Na sídlis-
ku Nábrežie v Parku Ivana Laučíka 
a na Podbrezinách medzi ulicami 
Agátová a Brezová už stoja dreve-
né cvičebné pomôcky. 

„Osadili sme hrazdy a bradlá. 
Zatiaľ sme vyčerpali polovicu z ur-
čených prostriedkov. Ak bude zo 
strany ľudí záujem, určite tieto 
prvky rozšírime aj do iných lokalít, 
ktoré máme vytypované,“ uviedol 
Jozef Repaský, zástupva primátora 
mesta.  

Slávka Kellová

Fitnes prvky v parkoch podporia aktívny oddych

Viac ako trojročné snaženie 
pomenovať všetky ulice v de-
viatich mestských častiach sa 
dostáva do úspešného konca. 
Po Okoličnom, Andiciach, Be-
niciach, Bodiciach, Demänovej, 
Ploštíne a Iľanove, bolo v čase 
uzávierky mesačníka do zastu-
piteľstva pripravené na schvá-
lenie názvov ulíc v mestských 
častiach Vitálišovce a Stošice. 

V našom meste bol dlhodobo 
zaznamenávaný nesúlad s legis-
latívou. Názvy ulíc a orientačné 
čísla budov nemali v deviatich 
mestských častiach. „Bez týchto 
údajov nastávajú v praxi prob-
lémy pri doručovaní zásielok, 
pri zásahu záchranných zložiek, 
vybavovaní úradných podaní 
a komplikuje sa i orientácia po-
mocou GPS navigácie,“ priblížila 

Anna Rašiová, prednostka mest-
ského úradu. 

Preto vznikol v roku 2011 
osemčlenný pracovný tím od-
borných pracovníkov mestského 
úradu, ktorý sa podujal na ná-
ročnú úlohu. Názvy ulíc posu-
dzovala názvoslovná komisia 
zložená z historikov, kultúrnych 
pracovníkov a zamestnancov 
mestského i stavebného úradu. 
„Pri pomenovaní ulíc sme vy-
chádzali z histórie mesta, jeho 
historických míľnikov a osob-
ností tu pôsobiacich, alebo sme 
ofi ciálne použili názvy, ktoré sú 
obyvateľmi zaužívané od nepa-
mäti. O stanovisko sme požiada-
li i Jazykovedný ústav Ľudovíta 
Štúra v Bratislave,“ uviedla Dana 
Guráňová, vedúca útvaru mláde-
že, športu a kultúry.

K ostatným návrhom sa v po-
lovici mája 2014 mohli vyjadriť 
aj obyvatelia mestských častí 
Stošice a Vitálišovce na verej-
nom prerokovaní. „Teraz nás 
čaká schválenie nových názvov 
ulíc mestským zastupiteľstvom. 
Tým ukončíme dlhodobý proces 
náročný na čas, dobre premys-
lený postup, organizáciu aktivít 

a najmä na dôslednú komu-
nikáciu s verejnosťou. Ďaku-
jem celému pracovnému tímu 
za nasadenie pri realizácii tohto 
projektu, ktorý priniesol do sys-
tému i života obyvateľov mesta 
poriadok,“ dodala A. Rašiová v 
čase uzávierky júlového vydania 
mesačníka Mikuláš.  

 -kel-

Ukončili pomenovanie ulíc v mestských častiach

Nekrológ
Dňa 16. mája zomrel vo veku 84 rokov  MUDr.  Ján  Čík. Bol 

zakladateľom  urologického oddelenia  v nemocnici v Liptovskom 
Mikuláši a primárom tohto oddelenia v rokoch 1967 -  1991. 

Popri  práci na vlastnom oddelení zastupoval aj riaditeľa tejto 
nemocnice. Svojimi odbornými prednáškami a svojou činnos-
ťou sa staral  o  rast  a odbornú úroveň nielen spolupracovní-
kov svojho oddelenia, ale aj celej nemocnice.

Nech odpočíva v pokoji!                       -red-  
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Centrum Liptovského Miku-
láša sa v piatok 30. mája stalo 
na  niekoľko hodín symbolic-
ky prvým Námestím diabeti-
kov na  Slovensku. Oficiálne 
otvorenie združilo na jednom 
mieste lekárov, ľudí s  diabe-
tom, pacientske organizácie, 
známe osobnosti, inovátorov 
zdravotnej starostlivosti a zá-
stupcov samosprávy. Tí vyjad-
rili jednotu v boji  s diabetom 
spoločným potiahnutím za la-
no, ktorým odhalili tabuľku 
s nápisom ViaDIA – Námestie 
diabetikov.

Slovenská diabetologická 
spoločnosť chce takto upriamiť 
pozornosť verejnosti na choro-
bu, ktorú rozšírením možno pri-
rovnať k rakovine. Život s ňou je 

však omnoho jednoduchší. Práve 
mýty o cukrovke sa búrali na hlav-
nom mikulášskom námestí.  „Vô-
bec nie je pravdou, že cukrovka je 
nákazlivá a že diabetici nemôžu 
športovať. Práve fyzická aktivita 
zlepšuje hodnoty cukru. Taktiež 
neplatí, že cukrovku dostane iba 
ten, kto konzumuje sladkosti. 
Takým ľuďom sa nanajvýš poka-
zia zuby. Iným prípadom je však 
obezita spôsobená prejedaním 
sa a tá je spúšťačom diabetu 
druhého typu,“ ozrejmil Zbynek 
Schroner, internista a diabetológ.

Miss s diabetom
Príkladom plnohodnotného 

života s  diabetom je 
osemnásťročná Zuzana Herce-
gová, fi nalistka Miss Slovensko 

2014, ktorá žije s diabetom už 
dvanásť rokov. „Do súťaže krásy 
som sa prihlásila práve preto, 
aby som ukázala, že aj s takouto 
diagnózou možno viesť normál-
ny život bez väčších obmedzení,“ 
prezrádza mladá diabetička.

„V našom meste sa snažíme 
prijímať nové výzvy, zapájať sa 
do zmysluplných projektov a to-
to je myšlienka, ktorú sa nedalo 
nepodporiť,“ povedal Jozef Re-
paský, zástupca primátora mesta 
Liptovský Mikuláš.

Cukrovka a jej prejavy 
V posledných desaťročiach 

zažíva diabetes výrazný vzostup. 
Kým v roku 1980 bolo na Slo-
vensku asi 100-tisíc pacientov, 
dnes evidujú diabetologické 

ambulancie približne 375-tisíc 
chorých. Odhaduje sa, že ďalších 
100-tisíc ľudí ani len netuší, že 
má cukrovku.

Príznaky diabetu závisia 
od toho, či ide o cukrovku prvé-
ho alebo druhého typu. Medzi 
klasické príznaky patria zvýšený 
smäd, časté močenie, chudnutie, 
celková slabosť, únava, nehojace 
sa infekcie, infekcie močových 
ciest a rôzne zápaly. 

„Nebezpečenstvom druhého 
typu napr. u starých je ľudí je 
to, že prebieha úplne bez prí-
znakov. Pacient nevie, že má 
cukrovky. Preto sú dôležité pre-
ventívne prehliadky,“ upozornil 
Vladimír Uličiansky, internista 
a diabetológ.   

     Slávka Kellová

Doslova veľkolepý bol tohto-
ročný Deň detí a rodiny na Ná-
mestí osloboditeľov. Na  ne-
deľu 1. júna pripravilo mesto 
pre tých najmenších množstvo 
atrakcií, ukážok, súťaží, ale naj-
mä kopec zábavy, ktorú si prišli 
do centra mesta užiť stovky detí 
so svojimi rodinami.   

Otvorenie detského popolud-
nia zverili organizátori žiakom zo 
záujmových krúžkov Centra voľ-
ného času. Vystúpenia pretkávali 
ukážky výzbroje a výstroja štátnej 
polície a hasičov, obrovská šmý-
kačka, trampolína či maľovanie 
na tvár. Dobrovoľníci zo Združe-
nia postihnutých civilizačnými 
chorobami zmerali záujemcom 
krvný tlak a cukor v krvi. Nechý-
bali ani členovia Motoklubu Lip-
tov, ktorí malou improvizovanou 
výstavou ukazovali krásu svojich 
nablýskaných strojov.

Obrie divadlo
Zlatým klincom popoludnia 

bolo divadelné predstavenie 
na chodúľoch Cirkus Obrov II., 
ktoré prinieslo do Liptova blázni-
vý príbeh o obrom cirkuse plnom 

zábavy, fantázie a akrobaticky 
premyslených scén. V cirkusant-
skej šou vystúpili popletení klauni, 
štvormetrová žirafa Malvína, Koňo-
somár Albert, medveď Ivan na jed-
nokolke a rozdvojená zebra s pre-
nosným priechodom pre chodcov.

Vyvrcholením osláv Dňa detí 
a rodiny bola už tradične ukážka 
z činnosti Hasičského a záchran-
ného zboru z Liptovského Miku-
láša priamo v akcii.

Autobusom zadarmo
Pred veľkým dňom všetkých 

detí pripravilo mesto Liptovský 
Mikuláš v spolupráci so SAD 
Liorbus prekvapenie pre deti 
do pätnásť rokov. V piatok 30. 

mája mohli všetky cestovať au-
tobusom bezplatne. Mestské 
autobusy takto odviezli takmer 
1 300 detí.                

Slávka Kellová

Svoj deň si na námestí užili stovky detí

V Liptovskom Mikuláši otvorili prvé Námestie diabetikov
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Táto sezóna kosenia verej-
ných priestranstiev je mimo-
riadna. Občania oprávnene 
hundrú. Nestíhame! Skorá 
jar, dažde, chladno, občas 
teplo sú ideálne podmienky 
pre rast trávy. Na záhradke je 
to poslabšie, no tráva rastie 
neskutočne. Ak vlani bola 
v  podstate len jedna kosba, 
tohto roku v  máji začala už 
druhá. Verejnoprospešné 
služby na takúto situáciu nie 
sú technicky dostatočne vy-
bavené. Kosenie Podbrezín sa 
muselo riešiť prostredníctvom 
subdodávateľa. 

Ešte zložitejšie je to však 
s hrabaním. Stabilne túto prácu 
vykonávame prostredníctvom 
aktivačných pracovníkov.  Veľa 
daždivých dní (na prácu za ta-
kého počasia nemáme vystro-
jených ľudí), rýchle prerastanie 
a zahnívanie, nadčasy koscov, 
proste neviete, kam skočiť skôr. 
Okrem toho aktivačnými pra-
covníkmi pokrývame množstvo 
iných potrieb mesta. 

Robíme všetko, čo treba
Separácia triedeného odpadu 

by bez „aktivačkárov“ skolabo-
vala, kopeme jamy pre stromy 
a sadíme nové, vykopávame sta-
ré pne, kopeme a čistíme proti-
povodňové kanály, nakladáme 
na odvoz bielu techniku, elektro 
a nebezpečný odpad, vykoná-
vame práce na skládke, zaska-
kujeme závozníkov, prevážame, 
nakladáme, natierame, odstra-
ňujeme burinu na spevnených 
plochách. Prevzali sme kosenie 
Námestia osloboditeľov, Námes-
tia mieru a pamätníka Žiadostí 
slovenského národa v Ondrašo-
vej, k tomu práce na cintorínoch 
a Háji Nicovô, pomocné práce 
na školách, občas chce niečo 
charita či športoviská, kosenie 
krovinorezmi, odstraňovanie ne-
poriadku po nás všetkých... Sme 
dievča pre všetko. 

Je toho strašne veľa. Nevadi-
lo by mi to, i keď „moji“ ľudia sú 
väčšinou akosi menej výkonní. 
Dokázať motivovať a ustrážiť  
desiatky ľudí na celom území 
mesta,  ktorí za 63 eur majú  od-
pracovať 64 až 80 hodín mesačne 
bez nároku na stravný lístok, do-
volenku, či s povinnosťou nahra-
diť si prípadný sviatok  je naozaj 

nesmierne náročné. Opäť si však 
nesťažujem, ale tento nával prá-
ce sa skutočne nedá bezchybne 
zvládnuť.  Okrem našich objek-
tívnych i subjektívnych ťažkostí 
nám komplikuje prácu ešte jeden 
fakt. 

Nezamestnaní majú záujem
O aktivačné práce má v meste 

záujem zhruba 200 nezamest-
naných. Na všetky uvedené 
i neuvedené práce potrebujeme 
a sme schopní zvládnuť asi 70 
ľudí denne, teda celkom zhruba 
180 týždenne. Som dosť vníma-
vý k osobitostiam tejto skupiny 
občanov, no je hranica, za ktorou 
nezodpovednosť riešim prepus-
tením z práce, čo pre dotyčného 
znamená ročný dištanc na akti-
vačných prácach a stratu 63 eur 
mesačne. Od niektorých za to 
mám sľúbené „po papuli“, keď 
prídem do Hlbokého (stále tam 
chodím a chodiť budem), alebo, 
čuduj sa svete, ak ich opäť po ro-
ku zamestnám, sú to iní ľudia 
(na toto som, priznám sa, hrdý). 

Takže v opakujúcich sa 
turnusoch zamestnávame 
tých istých osvedčených, či 

„prevychovaných“ ľudí. Má to 
však ďalší háčik. Od 1. januára 
platí zákon, podľa ktorého tí, 
ktorých najviac zamestnávame, 
majú nárok na aktivačný príspe-
vok len 18 mesiacov nepretrži-
te a potom naň majú nárok až 
za 6 mesiacov.  Nie je to práve 
najšťastnejšie riešenie, pretože 
bráni pracovať práve tým naj-
serióznejším. Je to asi 50 našich 
„aktivačkárov“. Mali by sme ich 
nahradiť tými, ktorí sa doteraz 
o aktivačné práce nezaujímali, 
alebo by chceli byť len na výplat-
nej páske štátu.  

Nestotožňujem sa s tým a tu-
ším ani už nemám vôľu vycho-
vávať ďalších. Využívam preto 
nedokonalosť zákona. Pred-
metných 50 ľudí si odpracovalo 
17 mesiacov nepretržite, mesiac 
budú bez práce,  potom opäť na-
stúpia a bude im plynúť ďalšia 18 
mesačná lehota. Prepáčte preto, 
občania mesta, niekoľko desiatok 
ľudí denne v meste chýba a je to 
na práci aj vidieť. Zvážte však, či 
by ste na mojom mieste konali 
ináč.

Miroslav Mičuda, 
koordinátor aktivačných prác

Našich Rómov pribudlo 
za posledných 25 rokov dosť. 
Nevieme povedať presne koľ-
ko, lebo také štatistiky nemá-
me a ani nesmieme mať. Mne 
sa však stačí obzrieť dozadu 
a  pôrodnosť približne šty-
roch detí na rodinu sa muse-
la nejako prejaviť. Naschvál 
hovorím o  našich Rómoch, 
lebo za ostatné roky ich po-
čet rástol len prirodzeným 
spôsobom a žiadni iní okrem 
rodinných väzieb u nás nepri-
budli, respektíve nedostali 
trvalý pobyt. 

Z centra do iných častí
Predpokladám, že si ešte 

väčšina Mikulášanov spome-
nie na to, koľko Rómov posedá-
valo na námestí pred Nežnou 
revolúciou, ako vyzerali ulice 
Moyzesova, Kmeťova, Vol-
ka-Starohorského alebo „verej-
ný dom“ pri súde. Keby sme si 
kedysi povzdychli a povedali, 
že s tým nič neurobíme, tak by 
to dnes v niektorých lokalitách 

Nestíhame. Na aktivačných prácach chýba 50 ľudí

Naši Rómovia v meste – štvrťstoročie zmien a polemík
vyzeralo takmer ako v typickej 
rómskej osade. Rozhodli sme 
sa však konať, napriek tomu, že 
práca s Rómami je z politického 
hľadiska veľmi nevďačná. Vždy sa 
nájde nejaký „gádžo“, ktorý bu-
de tvrdiť, že nová lavička na jeho 
ulici je dôležitejšia ako to, že róm-
ske deti si môžu pod dohľadom 
pedagóga napísať domácu úlo-
hu. Jeho lavička na slnku je však 
dôležitejšia a keďže ju nemá, 
na vine je primátor!

Ale nech, výsledok práce  je 
však vidieť. Byť prísny, ale spra-
vodlivý sa oplatí.

Nižšia pôrodnosť 
ako výsledok 

Dnes je v Mikuláši polovič-
ná pôrodnosť u našich Rómov 
oproti deväťdesiatym rokom 
minulého storočia. Takmer nu-
lová záškoláckosť, zlepšujúca sa 
situácia vo vedomostiach hlavne 
vďaka obetavej práci pedagógov 
a uplatňovaniu takzvaných nul-
tých ročníkov pre deti nastupu-
júce do školy. 

Životná úroveň mnohých 
rodín sa zlepšila, zlepšili sa 
bytové pomery a s tým prišli aj 
nové predstavy o živote, o počte 
detí, o potrebe vzdelávať sa. Kus 
dobrej práce urobili aj cirkvi. Nie, 
nemáme všetky problémy vyrie-
šené. Klesol nám záujem o ná-
jomné byty medzi nerómami, ale 
stúpli požiadavky na nájomné 
byty nízkeho štandardu z dôvo-
du dorastania do reprodukčného 
veku silnej rómskej generácie. 
Počty Rómov v trvalom pracov-
nom pomere rastú len pomaly, 
aj keď dopyt po aktivačných 
prácach je veľký  a bez „aktivač-
károv“ by nám dnes nefungovala 

separácia odpadov, ani údržba 
verejných priestranstiev.

Otázka, ktorú musí 
riešiť každý

Ja som sa rozhodol už ne-
kandidovať na post primátora 
mesta. Verím však, že ktokoľ-
vek po mne príde si nájde toho 
svojho dobrého aj zlého Róma 
a neprestane sa rómskou otáz-
kou zaoberať. Lebo otočiť sa 
takémuto problému chrbtom 
je chvíľkovo jednoduché, ale 
z dlhodobého hľadiska to naj-
horšie riešenie.

Alexander Slafkovský, 
primátor 
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Dvadsiatka svetelných 
objektov, ktorá lemuje Ulicu 
1. mája, spestruje centrum. 
Svetelné objekty podčiarkujú 
neopakovateľnú atmosféru 
mesta v  srdci Liptova. Diela 
z rúk mladých umelcov  sa stali 
súčasťou celoročného projek-
tu Liptovský Mikuláš 2014 – 
mesto umenia.

„Iniciatívu mladých Mikulá-
šanov sme viac ako uvítali, na-
koľko táto ulica v centre mesta 
viac-menej vymiera. Toto je jeden 
zo spôsobov, ako tu návštevníkov 
udržať,“ uviedla autorka projektu 

Mesto umenia Dana Guráňová, 
vedúca útvaru mládeže, športu 
a kultúry mestského úradu.

Pod svetelným korzom náj-
du návštevníci príjemné miesto 
na prechádzky a posedenie. „Myš-
lienka korza je koncipovaná na tri 
až päť rokov. V úvodnom ročníku 
mali tvorcovia voľnú ruku, pri-
čom diela venovali významným 
osobnostiam Liptova. Máme tu 
básnikov, maliarov i fotografov. Ak 
bude projekt úspešný, v budúcom 
roku zadáme inú tému, aby sme 
korzo ozvláštnili,“ povedal Rasťo 
Kubáň, spoluautor Umeleckého 

korza, ktoré slávnostne rozsvietili 
v piatok 30. mája. Svetelné ob-
jekty, budú už čoskoro zaradené 
do súťaže o atraktívne ceny.

Mapa To do Liptov 
Otvorením Umeleckého korza 

uviedli tvorcovia do života webo-
vú stránku TodoLiptov.sk, ktorá si 
dala za úlohu zmapovať známe 
i menej známe miesta v Liptove. 
„Nič uchopiteľné tu totiž nebolo 
a tak mi napadol koncept inte-
raktívnej mapy, ktorú som pre-
pojil s mojou diplomovou prá-
cou. Zatiaľ obsahuje asi stovku 

najpútavejších lokalít, ktoré sme 
zozbierali počas dvoch mesia-
cov vo všetkých osemdesiatich 
obciach Liptova,“ priblížil druhý 
spoluautor Andrej Medla.

Mapa má byť akýmsi samo 
rastúcim organizmom. Na jej 
tvorbe sa môže podieľať každý, 
kto chce ďalej šíriť dobré me-
no turisticky pútavých atrakcií 
v Liptove. Súčasťou projektu je 
aj printová mapa v slovenskom 
a anglickom jazyku, ktorú záu-
jemcovia nájdu v infocentrách 
a na vybraných miestach v celom 
Liptove.                     -kel-

Umelecké korzo spestruje centrum

Mikulášski rodáci Martin 
Rázus a Mária Rázusová-Mar-
táková sú už dvadsať rokov 
ústrednými postavami regio-
nálnej prehliadky recitačného 
umenia a literárnej tvorby detí 
a mládeže Rázusovie Vrbica. 
Tento rok uzavrela svoju dva-
dsaťročnú tradíciu.   

Súťažná prehliadka reci-
tačného umenia v prednese 
tvorby literárnych autorov a li-
terárnej tvorby detí a mládeže 
Rázusovie Vrbica je miestom, 

kde ožívajú verše liptovských 
autorov M. R. Martákovej, Mar-
tina Rázusa, Janka Kráľa, Milana 
Rúfusa, Margity Dobrovičovej 
a ďalších.

„Otvorenie jubilejného roč-
níka súťaže sa konalo tradične 
na dvore pred Galériou P. M. 
Bohúňa na mieste, kde známi 
súrodenci drali školské lavice 
v bývalej evanjelickej škole,“ 
uviedla Eva Štofčíková, odborná 
metodička Liptovského kultúr-
neho strediska, ktoré spoločne 

s Domom Matice slovenskej 
v Liptovskom Mikuláši stáli v ro-
ku 1994 pri zrode súťaže Rázu-
sovej Vrbica pri príležitosti 30. 
výročia úmrtia M. R. Martákovej. 

Pamätná brožúra 
Výročie súťaže si organizáto-

ri pripomenuli brožúrou, ktorá 
zobrazuje uplynulých dvadsať 
rokov. „Podrobne tu mapuje-
me účasť recitátorov a literár-
nych autorov od 15. ročníka 
prehliadky. Zverejnili sme aj 

najúspešnejšie literárne práce 
ocenených žiakov a študentov,“ 
priblížila E. Štofčíková.

Počas súťažného dňa účast-
níci položili vence na hrob 
M. R. Martákovej a k pamätníku 
M. Rázusa a navštívili rodný dom 
Rázusovcov vo Vrbici. Vybraní 
súťažiaci prezentovali svoje 
recitačné umenie počas fi nále 
na nádvorí Národnej kultúrnej 
pamiatky Čierny orol, kde vy-
hlásili aj výsledky súťaže.   
                               -kel-

Rázusovie Vrbica oslávila 20 rokov

Informačné centrum 
očakáva prílev turistov 

Informačné centrum mesta je pripravené na prílev turistov. 
Do septembra očakáva príchod približne 40-tisíc návštevníkov. 
Každému z nich poskytnú pomoc pri zorientovaní sa v regióne, ale-
bo na počkanie poradia pri zostavovaní dovolenkového programu.

Aj tento rok nájdu domáci i zahraniční klienti v Informačnom centre 
mesta (ICM) širokú škálu služieb od aktuálnych informácií o turistic-
kých možnostiach v meste a Liptove, po zabezpečenie služieb priamo 
na mieste. „Zakúpiť si u nás môžu poistenie do hôr, rybársky lístok, 
vstupenky na podujatia či spomienkové predmety. V ústrety vyjdeme 
aj zákazníkom, ktorí budú hľadať zmenárenské či ubytovacie služby,“ 
priblížila riaditeľka Jana Piatková.  

Špeciálne na leto pripravilo ICM súhrn informácií v podobe 
propagačných materiálov, ktoré návštevníci nájdu aj na stránke
www.mikulas.travel. V nich si prečítajú o novinkách v akvaparkoch, 
ponuke múzeí a galérií,  programoch podujatí, možnostiach turistiky 
či cykloturistiky a ďalšom športovom i kultúrnom vyžití v štyroch ja-
zykových variáciách.  Pravidelné prehliadky mesta so sprievodcom sú 
už tradičnou súčasťou letných mesiacov. „Tento rok sme v poradí už šiestu 
prehliadkovú trasu venovali výnimočným osobnostiach umeleckej sféry 
nášho mesta,“ prezradila riaditeľka ICM. Každý piatok o 16:00 h počas 
mesiacov júl a august sa návštevníci mesta bezplatne dozvedia viac 
na tému Mikulášski umelci pri príležitosti celoročného projektu Liptovský 
Mikuláš 2014 – mesto umenia. Od júla do polovice septembra rozšíri 
Informačné centrum svoje služby na sedem pracovných dní. Cez leto by 
mal do priestorov centra pribudnúť aj infokiosk, ktorý bude obsahovať 
prezentáciu mesta, jeho okolia a atrakcií v Liptove, spolu s prehľadom 
podujatí v regióne v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku. „Aj toto 
je cesta, ktorou sa snažíme zdokonaľovať naše služby smerom k zákaz-
níkom,“ uzavrela riaditeľka ICM.                                 -kel-
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 Učenie je pre ňu poslaním 
a deti sú jej slniečkami. Niet 
pre to, divu, že Janka Brezo-
vá z Liptovského Mikuláša sa 
dostala medzi osmičku najo-
bľúbenejších učiteľov v celo-
slovenskej súťaži Zlatý Ámos. 

Janka Brezová zo Základnej 
školy Okoličianska učí sedem ro-
kov. Pre svojich terajších tretiakov 
je príkladom pedagóga, ktorý svo-
ju prácu vykonáva ako poslanie. 
„O tom, že ma chcú prihlásiť do sú-
ťaže som sa dozvedela, keď som 
musela dať súhlas s prihláškou. Bol 
to týždňový ‚boj‘ s mamičkou jed-
nej z mojich žiačok. Nakoniec som  
súhlasila,“ spomína s úsmevom 
pani učiteľka Janka. O postupe zo 
77 najobľúbenejších učiteľov z ce-
lého Slovenska medzi dvadsiatich 
semifi nalistov súťaže Zlatý Ámos   

rozhodol 40-stranový pamätníček 
plný básničiek a kresieb od detí. 
„Bol krásny, až mi bolo ľúto sa ho 
vzdať a poslať,“ doplnila.

Semifinálovou úlohou boli 
scénky učiteľov s piatimi žiakmi 
na tému Rysavá jalovica. „Odborná 
porota vybrala osem najlepších 
skupín. My sme sa medzi nich 
prebojovali ako najmladší žiac-
ky kolektív. Hoci sme nevyhrali, 
zažili sme kopec zábavy. Prvýkrát 
sme absolvovali kamerové skúšky, 
ktoré si deti neskutočne užili, bo-
la to skúsenosť na nezaplatenie,“ 
prezradila Janka Brezová, ktorá 
ako jediná nominovaná učiteľka 
reprezentovala liptovský región. 
„Neskutočne si vážim toto ocene-
nie, pretože je to úprimná forma 
poďakovania od detí. Učiteľstvo 
je pre mňa poslanie. V dnešnej 

dobe sa tomuto povolaniu venu-
jú už asi iba nadšenci. Mám úžas-
nú triedu, vďačných rodičov, ši-
kovných, vychovaných, slušných 

žiakov, prosto moje slniečka,“ do-
dala na záver jedna z najlepších 
slovenských učiteliek. 

Slávka Kellová

Oznam 
V dňoch 7. až 10. augusta bude Krytá plaváreň v Liptovskom 

Mikuláši  dočasne uzatvorená. Dôvodom je výmena vody vo veľ-
kom bazéne na základe zákona č. 308/2012 Z.z. Za porozumenie 
ďakujeme.               Ľubomír Droppa, Krytá plaváreň LM

Poďakovanie...
Úspech neprichádza sám od seba. Treba na ňom niekedy 

tvrdo pracovať. Hovorí sa, že úspešní využívajú 5 percent ta-
lentu a zvyšok je drina. V každom človeku, v každom dieťati je 
potenciál byť dobrým človekom. Aj v tom, ktorý nepatrí medzi 
úspešných žiakov. Pedagogickým majstrovstvom je objaviť 
v každom jedincovi to dobré a na tom postaviť jeho budúcnosť. 
Samozrejme, nezastupiteľnú úlohu tu zohráva aj rodina, ktorá 
školákovu úspešnosť musí sledovať počas celého roka, pomáhať 
mu zdolávať problémy.  Vyvodzovať dôsledky zo strany rodičov 
pri pohľade na koncoročné vysvedčenie je neskoro a alibistické. 

Víziou našej školy sú úspešní žiaci, usmievaví učitelia a spokojní 
rodičia. Práve ukončený školský rok 2013/2014 patrí k tým rokom, 
kde naši žiaci pod vedením svojich učiteľov a za podpory rodičov  
úspešne reprezentovali školu, mesto, okres, ba aj kraj vo vedomost-
ných, umeleckých a športových súťažiach. 

Naša pani učiteľka PaedDr. Jana Brezová bola fi nalistkou súťaže 
Zlatý Amos, do ktorej ju prihlásili jej malí tretiaci v spolupráci s ro-
dičmi. Ďakujem rodičom za ocenenie práce pani učiteľky so svojimi 
zverencami a tiež mestu Liptovský Mikuláš za podporu tejto aktivity 
rodičov a žiakov.  Veľkou motiváciou pre prácu učiteľa je skutočnosť, 
že má slušných a dobre vychovaných žiakov, ktorí sa do školy tešia. 
Potom  každý deň je v škole pre nich dobrodružstvo, ktoré spolu 
v triede s pani učiteľkou prežívajú. Ďakujem pani učiteľke Brezovej 
za vzornú reprezentáciu školy na celoštátnej úrovni.  Choroba, ktorá 
ma vytrhla z kolobehu denného života, mi dovolila byť v druhom 
polroku školského roka len morálnou oporou školského diania. 
Chcem touto cestou poďakovať celému pedagogickému zboru 
pod vedením zástupkyne riaditeľky školy PaedDr. Evy Holkovej, 
všetkým žiakom a ich rodičom za vynaložené úsilie, za empatiu, 
pomoc a spoluprácu v čase, keď som nemohla osobne niesť plnú 
zodpovednosť za chod školy.     

Mgr. Ľudmila Sedliaková, riaditeľka ZŠ Okoličianska

Jednou z najlepších učiteliek je Janka Brezová

Tohtoročné leto na Liptove 
bude žičiť cyklistike. Svedčia 
o tom nielen desiatky kilomet-
rov novo vyznačených trás, ale 
aj prítomnosť najlepších cyk-
listov sveta. Do regiónu zaví-
tali najskôr začiatkom júna 
v rámci 58. ročníka pretekov 
Okolo Slovenska a začiatkom 
augusta na  Liptov nazrie aj 
jedna z  etáp populárneho 
podujatia Tour de Pologne.

Saganoci, Velitsovci, ale na-
príklad aj Cavendish či Greipel. 
Tieto cyklistické hviezdy by už 
o niekoľko mesiacov mohli šlia-
pať do pedálov aj po liptovských 
cestách v rámci pretekov Okolo 
Poľska. Podmienkou je, aby ich 
tímy na tieto preteky nominovali. 
No už účasť tímov Cannondale, 
BMC Racing Team, Omega Phar-
ma-Quick-Step Cycling Team 
a mnohých ďalších svedčí o tom, 
že Liptáci sa majú na čo tešiť. 

„Nestáva sa často, aby sa naj-
lepší svetoví cyklisti preháňali 
po našom regióne. Fanúšikovia 
tohto športu budú mať jedineč-
nú príležitosť nasať atmosféru 
veľkých cyklistických pretekov 
a povzbudiť svoje idoly. Podľa 
vzoru Tour de France by sa vďa-
ka týmto pretekom mohlo Slo-
vensko dostať do povedomia 
miliónov ľudí na celom svete 
v priamom prenose a záznamoch 
na televíznej stanici Eurosport,“ 
upozorňuje primátor Alexander 

Slafkovský. Tour de Pologne si to 
namieri na Liptov počas svojej 
piatej etapy 7. augusta. Preteká-
ri vyrazia zo Zakopaného a cez 
Západné Tatry okolo Liptovskej 
Mary a akvaparku Tatralandia 
dorazia do metropoly Liptova, 
kde bude rýchlostná prémia 
a odkiaľ budú pokračovať cez 
Liptovský Hrádok až do cieľa 
na Štrbskom Plese. 

„Podarilo sa zavŕšiť našu spo-
ločnú snahu s poľskými partner-
mi dostať toto významné podu-
jatie aj na slovenskú stranu Tatier. 
Trasa je súčasťou dlhodobého 
prihraničného projektu Na bi-
cykli okolo Tatier, do ktorého sa 
naše mesto zapája aj budovaním 
cyklochodníka, ktorý prechádza 
naším mestom a spojí Liptovský 
Trnovec so Žiarskou dolinou,“ avi-
zuje viceprimátor Jozef Repaský.

Najväčším ťahákom Tour de 
Pologne bude určite prípadná 
účasť nášho momentálne naj-
lepšieho cyklistu Petra Sagana, 
ktorý sa stal celkovým víťazom 
pretekov Okolo Poľska pred tro-
mi rokmi. „Je to pre nás veľká prí-
ležitosť predstaviť sa svetu nie-
len ako lyžiarska destinácia. Lip-
tov je vďaka viac ako sedemsto 
kilometrom vyznačených trás 
ideálne miesto na cykloturisti-
ku,“ dodáva Miroslav Parobek, 
vedúci oddelenia marketingu 
mestského úradu.     
                                                 -red- 

Tour de Pologne zavíta 
aj do nášho mesta
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Te r m í n  p o d a n i a  p r i h l á š ok  
 

d o 3 1 . 5 . 2 0 1 4  
a  d o  31 . 7 . 20 14  

n a  t l ač i ve  z ve r e j n e n o m  n a  
w e be  š k o l y  

 
w w w.p o l y t e c h n i k a . s k  

Štúdium je určené pre uchádzačov: 
so základným vzdelaním, ktorí majú záujem získať 
úplné stredné odborné vzdelanie (maturitu).  

              štúdium trvá 4 roky 
s výučným listom, ktorí chcú získať novú kvalifikáciu         
s maturitou v ponúkanom odbore. 

              štúdium trvá 3 roky 
s maturitou, ktorí chcú získať novú kvalifikáciu         
v ponúkanom odbore.  

              štúdium trvá 2 roky 

Bližšie informácie:   krcmarek@polytechnika.sk   0905 431 408 

ponúka od 1.9.2014 EXTERNÉ ŠTÚDIUM 
v študijných odboroch 

2413 K  mechanik strojov a zariadení  (strojárstvo) 
4210 M 13 agropodnikanie  

  EXTERNÉ ŠTÚDIUM - ZADARMO 

ilustračné foto

všetko 
pre moderný 
interiér

TEX-MOTEX-MO
www.peknesny.skwww.peknesny.sk
TEX-MO
www.peknesny.sk

ilustračné foto

PONUKA

METROVÉHO

A BYTOVÉHO

TEXTILU

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 
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Desať dní plných nezabud-
nuteľných zážitkov pripravila 
Obchodná akadémia z Liptov-
ského Mikuláša pre svojich 
tureckých hostí. Vďaka bilate-
rálnemu projektu Comenius 
- Priateľstvo nás spája hostili 
v Liptove žiakov a pedagógov 
z  partnerskej strednej školy 
z mesta Yalvaç, ktoré leží pri-
bližne 250 km od  známeho 
turistického mesta Antalye, 
aby si spoločne vymieňali skú-
senosti, vzájomne spoznávali 
cudzie kraje, kultúry, jazyky, 
tradičné jedlá, budovali part-
nerstvá a odbúravali predsud-
ky. Dorozumievacím jazykom 
sa stala angličtina.

Bilaterálny projekt Come-
nius s tureckou školou Şehit 
Latif Keçeci Anadolu Öğretmen 
Lisesi vznikol na základe pred-
chádzajúcich dobrých skúse-
ností. „Tento projekt je založený 
na výmenných pobytoch v danej 
krajine na minimálne desať dní. 
My sme Turecko s našimi žiakmi 
navštívili vo februári tohto roka,“ 
uviedla Jana Chovanová, peda-
gogička Obchodnej akadémie 
v Liptovskom Mikuláši. 

Od 30. mája do 10. júna pre-
cestovala 25-členná turecká 
výprava Liptov, Oravu, Vysoké 
Tatry, hlavné mesto Slovenska 
i Viedeň. „Absolvovali návštevu 
školy, našich študentov, peda-
gógov a tiež ofi ciálne, ale srdeč-
né návštevy u primátora mesta 
Liptovský Mikuláš a u tureckej 
veľvyslankyne v Bratislave. Bola 
to pre našich hostí veľká česť,“ 
opísala J. Chovanová. Otláčaním 
svojich rúk zanechali žiaci z Tu-
recka „svoju stopu“ v Galérii P. M. 
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, 
prezreli si mesto, jeho pamiat-
ky, múzeá, ako i hrady v okolí 
aj na Orave. 

Predstavili tradície
Jeden večer patril vzájomnej 

slovensko-tureckej prezentácii, 
kde obe krajiny predstavili svoje 
tradície, zvyky a obyčaje. Turnaj 
v lukostreľbe a minigolfe či fut-
balový zápas dali účastníkom 
pobytu možnosť si zašportovať 
a nechýbali ani adrenalínové 
atrakcie v podobe raftingu či 
bungee jumpingu. „Obrovským 
zážitkom bola takmer pre všet-
kých jazda v skutočnom tanku 
počas návštevy Oravy, ktorý nás 

Študenti z Turecka spoznávali Liptov

Novopostavený objekt na Kamennom poli 
v Liptovskom Mikuláši (pri kobercoch Trend) ponúka 

REŠTAURAČNÉ a OBCHODNÉ PRIETORY 
na prenájom.

Reštaurácia - 266 m2 s terasou, detským 
kútikom a vonkajším detským ihriskom

Obchodné priestory vo výmere 

91,9 m2, 74,5 m2, 73,4 m2. 

kontakt: 0908 881 404

previezol po krajine. Okrem toho 
sme sa kúpali v akvaparku, plavi-
li na Liptovskej Mare, na pltiach 
a zažili Liptov aj z vtáčej perspek-
tívy z vrtuľníka,“ vymenovala ďal-
šie z aktivít Alexandra Záhradní-
ková, pedagogička Obchodnej 
akadémie.

Liptov je zelený raj   
Ohlasy tureckej návštevy ne-

nechali na seba čakať. „Veľmi sa 
nám páči vaša krajina. Pripadá 
nám to tu ako v zelenom raji. 
Oceňujeme úroveň služieb, tu-
ristického ruchu, prezentáciu 
jednotlivých miest, ktoré sme 
navštívili a najmä sa nám páčia 
ľudia ako takí. Hoci je naša kra-
jina turisticky rozvinutá, ešte sa 
máme veľa čo učiť, aby sme na-
šim turistom ponúkli tak dobre 
a dôstojne pripravené prezentá-
cie, ako máte vy. Všade sme boli 
prijatí veľmi srdečne a to v nás 
zanechá asi najväčší dojem,“ 
povedal Mustafa Gűnes, učiteľ 
anglického jazyka z Yalvaça.  

Slovensko–turecká spolu-
práca sa však nekončí. Druhou 
časťou projektu bude výmena 
pedagógov v októbri tohto roka, 
aby si vzájomne nahliadli do vyu-
čovacieho procesu, práce s deťmi 
a fungovanie škôl. Projekt bude 
trvať do septembra 2015 a prine-
sie výstupy vo forme časopisov, 
fi lmu, kalendára s fotografi ami 
z projektových aktivít a mnohé 
ďalšie.  

„Chceli by sme sa poďako-
vať pánovi riaditeľovi, všetkým 
učiteľom a žiakom, ktorí nám 

skutočne ochotne pomáhali. 
Taktiež zástupcom inštitúcií 
a spoločností, ktoré nám po celý 

čas vychádzali v ústrety,“ dodala 
na záver J. Chovanová.  

-kel-
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MESTO 
LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ

Vás pozýva na

Disciplíny:
hod šípkami
slalom pomedzi kužele so slepeckou palicou
hod loptičkami do plechoviek
hod granátom
slalom pre vozíčkarov
kolky
hod loptičkami do kruhu
kopanie lopty do bránky
hmatová identifikácia predmetov
lukostreľba

PROGRAM:
10.00 h - slávnostné otvorenie (od 09.30 h prezentácia účastníkov) 

10.15 h - 14.00 h - súťaže na stanovištiach
14.00 h - 15.00 h - občerstvenie
15.00 h - vyhodnotenie víťazov, voľný program

Občerstvenie a zábava pre súťažiacich zabezpečené
Sladkosti pre deti a grilovanie špekáčikov
Meranie tlaku, hladiny cukru v krvi, maľovanie na tvár
Prezentácie kompenzačných pomôcok, jazda na handbike

Ceny pre víťazov v kategóriách ženy, muži, vozíčkari

 

Partneri:                                    

 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, 
Slovenský zväz telesne postihnutých, 

Klub Venuša, 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 

Klub sclerosis multiplex,
 Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR,  

Back -Fit – regeneračné centrum chrbtice

ŠPORTOVÝ DEN
ZDRAVOTNE  POSTIHNUTÝCH

19. júla 2014  v areáli Hotela Lodenica

ParP tneri:rtne iri:

j
Voľný vstup pre všetkých členov i nečlenov občianskych združení zdravotne postihnutých

Mesto Liptovský Mikuláš
v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie  
na obsadenie funkcie - riaditeľ/ riaditeľka materskej školy:

Materská škola, Ondrašovská ul. č. 55, Liptovský Mikuláš
A. Kvalifi kačné predpoklady: 

□ odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifi kačných predpokladov 
a osobitných kvalifi kačných požiadaviek uchádzača do funkcie riaditeľa školy 
a školského zariadenia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon 317/2009 Z. z.“) a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvalifi kačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odbor-
ných zamestnancov,

□ najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti. 
A. Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov, najmä: 
□ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
□ bezúhonnosť
□ zdravotná spôsobilosť
□ ovládanie štátneho jazyka

C.  Požadované doklady:
□ písomná prihláška do výberového konania, 
□ štruktúrovaný profesijný životopis, 
□ overené kópie dokladov o vzdelaní,
□ doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, 
□ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
□ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti, 
□ písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (v rozsahu max 4 strany),
□ súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

□ čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti 
a jej prílohách. 

D.  Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:
Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Mesto Liptovský Mikuláš, ul. 
Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš. 

Uzávierka prijímania prihlášok je 11. júla 2014 o 13,00 hod. 
Obálku označte heslom: „VK – MŠ Ondrašovská – neotvárať“.
Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky 
na zaradenie do výberového konania oznámený predsedom rady školy príslušnej materskej 
školy 7 dní pred jeho konaním (§5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).
Vybavuje: Mgr. Rastislav Kudlička, vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kul-
túry, 044/ 5565361
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Celoslovenský festival 
Bambiriáda vedie deti a mlá-
dež k plnohodnotnému tráve-
niu voľného času. Tento rok sa 
účastníci riadili heslom „podaj 
ruku“, aby sa zbavili predsud-
kov, vybudovali si úctu ku kaž-
dému človeku a to všetko cez 
hry, zábavu a športovanie. 

„Ruky si podávali hráči volej-
balových a futbalových tímov 
počas športových turnajov, 
ako aj členovia žiackych rád 

stredných škôl a organizácií. 
Rukou sme si potriasli  s ná-
hodnými okoloidúcimi v centre 
Liptovského Mikuláša počas 
otvorenia festivalu v stredu 4. 
júna,“ priblížil Jozef Korený, ko-
ordinátor podujatia.

Od 2. do 8. júna bolo pre deti 
a mládež pripravených množ-
stvo sprievodných aktivít. Videli 
Stanišovskú jaskyňu, navštívili 
Medvediu štôlňu  a vyskúšali si 
Tarzániu.    

Dvesto účinkujúcich, 
dve tisícky návštevníkov

V mikulášskom okrese sa 
prezentovalo viac ako dvesto 
talentovaných účinkujúcich. 
Na príprave festivalu pracovalo 
asi sedemdesiat dobrovoľníkov 
a jednotlivých aktivít sa zúčast-
nilo takmer 2-tisíc návštevníkov. 

Vyvrcholením festivalu bol 
prezentačný deň v sobotu 
7. júna na Námestí osloboditeľov. 
Na pódiu sa striedali vystúpenia 

talentovaných detí. Námestie 
opäť zaplnili i prezentačné stán-
ky rôznych záujmových krúžkov 
a organizácií. „V dnešnom svete 
plnom globalizácie a miešania sa 
národov je búranie predsudkov 
viac ako na mieste. Úcta k sebe 
samému a človeka k človeku sú 
veľmi dôležité, aby sme všetci 
spoločne dokázali spolu nažívať,“ 
prihovoril sa prítomným Jozef Re-
paský, zástupca primátora mesta.

Slávka Kellová

Druhé najstaršie poduja-
tie pre bežcov v Liptove pri-
vítalo v nedeľu 15. júna viac 
ako dve stovky pretekárov 
z  Liptova a  širšieho okolia 
a načalo štvrtú dekádu svojej 
existencie.  

„Myslím si, že Ondrašovská 
horička zapustila v Liptove pev-
né korene, nielen ako cezpoľ-
ný beh, ale zároveň aj ako Beh 
olympijského dňa pod hlavič-
kou mesta Liptovský Mikuláš, 
Medzinárodného olympijské-
ho výboru a športového klubu 
Kriváň Liptovská Ondrašová,“ 
uviedol Jozef Gonda, spoluor-
ganizátor a poslanec mestského 
zastupiteľstva. Nové desaťročie 
otvorili organizátori predĺžením 
trate v hlavnej kategórií z 5 560 
na 9 500 metrov.

Najmladšími účastníkmi 31. 
ročníka pretekov Ondrašovská 
horička boli po minuloročnej 
úspešnej premiére deti z Mater-
skej školy Liptovská Ondrašová. 
Vekovú hranicu na druhej strane 
tabuľky reprezentoval 79-ročný 
Daniel Paško z Popradu. 

„Tento rok sa nám  prihlásilo 
o tretinu viac detí ako po minu-
lé roky. V tom vidím najväčšie 
pozitívum pretekov, že sa nám 
aj vďaka tamojšej materskej 
škole darí podchytiť k športo-
vaniu najmladšie deti a mládež,“ 
dodal Jozef Gonda. 

Usporiadatelia ďakujú všet-
kým sponzorom, ako i Pozem-
kovému spoločenstvu kom-
posesorát Ondrašová, vďaka 
ktorým sa preteky podarilo 
zorganizovať.                         -kel-  

Jubilejný ročník Bambiriády zaujal

Ondrašovská horička 
čoraz atraktívnejšia

Naše mesto hostilo v pia-
tok 30. mája deviaty ročník  
Medzinárodných majstrov-
stiev Slovenska v hokejbale 
mestských polícií. Štvorica 
slovenských tímov medzi 
seba prizvala zahraničného 
hosťa z  českého Třinca. Ani 
ten nenarušil osemročné 
víťazné ťaženie domáceho 
mužstva. 

Tímy zložené z mestských 
a štátnych policajtov z L. Mi-
kuláša, Martina, Žiaru nad 
Hronom a Třinca sa proti sebe 
postavili v každoročnom ho-
kejbalovom zápolení. „Hráme 
systémom každý s každým, 
kde sa najlepšie ukáže, aké 
silné sú jednotlivé družstvá. 
Dôležitejšie ako zápasiť je 

však pre nás dobre sa zabaviť, 
zašportovať si a navzájom sa 
stretnúť s kolegami. Aj toto je 
totiž príležitosť, ako si vymeniť 
skúsenosti, poznatky či postre-
hy a zdokonaliť našu činnosť 
smerom k občanom,“ pove-
dal Vladimír Bella, náčelník 
Mestskej polície v Liptovskom 
Mikuláši.   

Osem ostatných ročníkov je 
mikulášsky tím neohrozeným 
lídrom turnaja a inak tomu ne-
bolo ani tento rok. 

„Zažili sme aj veľmi tesné 
výhry. Prialo nám tiež šťastie, 
keď sme s družstvom, ktoré 
malo rovnaké skóre ako my, 
žrebovali o prvé miesto,“ do-
dal V. Bella.

-kel-

Mikulášska mestská polícia 
obhájila post lídra v hokejbale

Ako seniori sa držíme hesla, 
že si je potrebné spríjemňovať 
život, lebo čas plynie a  nedá 
sa vrátiť. Preto sme v  našom 
Klube seniorov Podbreziny – 
Okoličné usporiadali 28. mája 
tretí ročník športových hier. 
Svoje zručnosti si preverili tri 
zmiešané družstvá posilnené 
o účastníkov z Klubu seniorov 
Poprad.

Súťažili sme v niekoľ-
kých disciplínach - hod granátom 
na cieľ a do jamky, prenášanie 
loptičky na rakete na čas a pria-
my kop lopty na bránku. Výsledky 
v športových disciplínach i name-
raných hodnotách tlaku krvi boli 
na prekvapenie nás všetkých veľ-
mi dobré. Najlepšie bolo družstvo 

z Podbrezín, za ním skončili seniori 
z Okoličného. Hostia z Popradu 
obsadili tretie miesto. Odmenou 
pre súťažiacich boli diplomy. 

K dobrej nálade, ktorá vládla 
v klube aj napriek upršanému 
počasiu prispel aj výborný guláš 
a piesne nášho a popradského 
spevokolu. Vzájomné rozhovory 
a výmeny skúseností z činnosti 
oboch klubov nás utvrdili o dobrej 

myšlienke zmysluplného spolo-
čenského života seniorov. Všetkým 
účastníkom ďakujeme za prejave-
nú ochotu podieľať sa na príprave 
vydareného podujatia.

Anna Piovarčiová
 predseda ZO KS, 

Podbreziny - Okoličné

Športový deň seniorov v Okoličnom 

Áčko MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš bude aj v nasledujú-
cej sezóne pôsobiť v  druhej 
futbalovej lige.

V sezóne 2013/2014 obsadil 
Tatran poslednú dvanástu priečku. 
Preto nasledoval barážový zápas 
o udržanie sa v súťaži s tímom 
z tretej ligy ŠK Futura Humenné. 
V stredu 18. júna v Poprade v riad-
nom hracom čase gól nepadol, 
rovnako ani v predĺžení dvakrát 
15 minút. Rozhodli penalty.

Na ich konci sa však tešili hráči 
MFK Tatran, keď séria skončila 5:4. 

Rozhodujúcu penaltu premenil 
Martin Kubena. Duel v Poprade 
sledovalo 887 divákov, veľa z nich 
bolo z nášho mesta a okolia. Náš 
klub pre fanúšikov zabezpečil 
autobus. Fanklub pod vede-
ním Jozefa Laučíka a Richarda 
Kunu hráčom vytvoril neustá-
lym povzbudzovaním domáce 
prostredie.

„Fanúšikovia boli perfektní. 
Dva dni nebudú rozprávať,“ po-
vedal s úsmevom viceprimátor 
Jozef Repaský po kľúčovom zá-
pase.               -paš-

Tatran sa zachránil penaltami
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Občiansky servis 
Máj 2014

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

V Liptovskom Mikuláši 
sa v máji  narodili:

Ivana BEDNARČÍKOVÁ, Lucia BEŤKOVÁ, 

Matúš JANČI, Vladimír FLOREK, Natália 

KOVÁČOVÁ, Emma BORSÍKOVÁ, Ma-

rianna PEISERLE, Jakub ŠTEFANČIAK, 

Viktória POLIAKOVÁ, Matej OŠKO, Alžbeta 

KOLLÁRIKOVÁ, Timotej MURGOŠ, Ri-

chard PISARČÍK, Tobias VOZÁR, Liana 

KRIŽIANOVÁ, Oliver HORVÁT, Svetlana 

KRULIŠOVÁ, Jakub MIKUŠIAK.

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

Manželstvo uzavreli:

Mgr. Peter CVENGROŠ – Martina KOHÚ-

TOVÁ,  Juraj MOJŽIŠ -  Dominika VLČKO-

VÁ, Marek ČEFO – Zuzana NAVRÁTILOVÁ, 

Grégory Romain Damien TAVAN – Petra 

KOVÁČIKOVÁ, Daniel NEMTUŠIAK – Zuza-

na PETRANOVÁ, Pavel HERICH – Ing. Jana 

UHRÍNOVÁ, Mário GUZI – Katarína JUR-

ČOVÁ, Ing. Peter DOBROTKA – Ľubomíra 

ŠTEVČEKOVÁ,  Ondrej MURGOŠ – Nataša 

MURGOŠOVÁ, Jozef HORVÁTH – Vilma 

HORVÁTHOVÁ, Marek RUSŇÁK – MU-

Dr. Zuzana OROSZOVÁ,  Ladislav JUHÁS – 

Zuzana POTKANOVÁ, Ing. Peter ŠMIHULA 

– Mgr. Jana JAKABOVIČOVÁ,  Mgr. Tibor 

PELACH -  Petra MIČUDOVÁ.

Dych – slovko krátke, nená-
padné. Bez neho však končí 
život ...
Opustili nás:

Ľubomír MIKULÁŠ – 66r., Jiří MACKO 

– 71r., Dušan MIKYTA – 86r., Etela ČAT-

LOŠOVÁ – 85r., Rudolf  ŽILLA – 73r., 

Katarína LESÁKOVÁ – 84r., Helena HOLLÁ 

– 73r., Igor KONIAR – 47r., Anna LÍŠKOVÁ 

– 86r., Božena PRIECHODSKÁ – 82r., 

Mária DVORSKÁ – 65r., Jozef SLABE-

CIUS – 71r., Štefan BARAN – 68r., Marta 

ŠEFRANKOVÁ – 78r., Dana FRONKOVÁ 

– 59r., Zuzana MATONOKOVÁ – 73r., 

Dionýz KUCHTA – 58r., Karol SZÉKE-

LY – 84r., Pavol REPČÍK – 89r., Emília 

PIATKOVÁ – 91r., Mária SURMOVÁ – 86r., 

Ján JAKVIRT – 93r., Darina DEBNÁROVÁ 

– 80r., Martin KUBIŠTA – 33r., Helena 

GALICOVÁ – 83r., Mária REVAJOVÁ – 

93r., Silvester TEREŠTÍK – 69r., Ondrej 

ŠEVČÍK – 85r., .

Zo zápisníka Mestskej polície od  14. 5. 2014 do 11. 6. 2014

Je tu leto a to pre políciu zna-
mená časté strety s alkoholom 
a jeho prejavmi v rôznej podobe. 
Dňa 14.5.2014 o 23:40 hod. pri-
šlo na Mestskú políciu hlásenie 
o podozrení z poškodzovania 
automobilov na ul. Kláštornej. 
Okamžitý zásah našich prísluš-
níkov bol reakciou na opodstat-
nený podnet. Na mieste prichy-
tili mladého muža pod vplyvom 
alkoholu. Súčasne bolo zistené 
aj poškodenie dverí na blízkej 
reštaurácii a preto bola okamžite 
vyrozumená jej majiteľka reštau-
rácie, ktorá vec na mieste prevzala 
na ďalšie došetrenie.

16.5.2014 bolo v priebehu je-
diného dňa riešených desať prí-
padov požívania alkoholu na ve-
rejných priestranstvách. Stalo sa 
tak na ul. Starohorského, na ná-
mestí Mieru aj na ul. Garbiarskej. 
Všetci priestupcovia boli riešení 
za požívanie alkoholických nápo-
jov na verejných priestranstvách 
a tým za porušenie príslušného 
všeobecnezáväzného nariadenia.

Prírodný živel vyčínal aj u nás
16.5.2014 aj v našom meste 

ukázala príroda svoju silu. V Zá-
kladnej škole J. Kráľa silný vie-
tor zhodil časť oplotenia, na Ul. 
1. mája pri mliekárňach zvalil 
strom na komunikáciu, rovnako 
tiež na Nábreží A. Stodolu pri 
bytových domoch B2, C2 a C3 
a popri tom ešte polámal množ-
stvo konárov rôznej veľkosti. Nie-
čo naši príslušníci v rámci svo-
jich možností odpratali priamo 
na tvári miesta a zvyšok zariadili 
a dali do pôvodného stavu Verej-
noprospešné služby.

Dňa 16.5.2014 o 15:40 hod. 
bolo hlásené neoprávnené za-
beranie parkovacieho miesta 
na parkovisku pri ČSOB. Kontrola 
ukázala, že vodič, ktorý  na danom 
mieste parkoval zneužíval kartič-
ku telesne postihnutého, preto-
že ten sa vo vozidle nenachádzal 
a vozidlo neplnilo žiadnu službu 
v súvislosti so službou telesne 
postihnutému, ktorému kartič-
ka bola vydaná. Vodič porušil 
ustanovenia zákona o premávke 
na pozemných komunikáciách. 
Keďže vodič s príslušníkmi MsP 
nespolupracoval pri objasňo-
vaní a riešení priestupku, bola 
na miesto privolaná štátna polí-
cia, ktorá vec prevzala a riešila vo 
svojej kompetencii.

Dňa 19.5.2014 o 01:22 hod. 
prišlo na tiesňovú linku Mest-
skej polície hlásenie o prepade 
muža na ceste smerom od Váhu 
na Kamenné pole. Vyšetrova-
nie trestnej činnosti na mieste 
nepreukázalo skutok, naopak,  
potvrdilo zneužitie tiesňovej 
linky vymysleným tvrdením 
podnapitých mladíkov, ktorí sa 
navyše chovali arogantne a dr-
zo. Na miesto bola privolaná 
štátna polícia, ktorá u mladíkov 
vykonala skúšku na prítomnosť 
alkoholu v krvi, ktorá alkohol 
v krvi potvrdila a vec prevzala 
na ďalšie riešenie v rámci svojej 
kompetencie.

V období od 14.5.2014 
do 11.6.2014 riešili naši prís-
lušníci 296 priestupkov, z to-
ho na úseku dopravy 220  
priestupkov, 1 priestupok 
proti majetku, 26  priestupkov 
proti verejnému poriadku, 5 
priestupkov proti občianskemu 
spolunažívaniu, 7 priestupkov 
voľne pohybujúcich sa psov, 
5 priestupkov porušenia zá-
kona o ochrane nefajčiarov, 1 
priestupok podania alkoholu 
osobe mladšej ako 18 rokov, 13 
priestupkov požívania alkoho-
lu na verejnom priestranstve, 
8 priestupkov jazdy na bicykli 
po chodníku a iné.

Rady nielen pred dovolenkou
Ochrana nášho majetku pred 

trestnou činnosťou často závisí 
na dôslednom dodržiavaní 
jednoduchých pravidiel, ktoré 
nie sú vôbec nové a v podstate 
ich všetci poznáme. Prevencia 
proti vlámaniu začína dobre 
zamknutými dverami, zatvore-
nými oknami a zabezpečenými 
balkónmi. Nechváľte sa svojimi 
majetkovými pomermi. Neho-
vorte každému, kedy a na ako 
dlho odchádzate na dovolenku, 
nespomínajte to ani na sociál-
nych sieťach.  Nezaťahujte rolety 
a žalúzie. Uschovajte cenné ve-
ci a doklady do bezpečnostnej 
schránky alebo do domáceho 
trezora. Nikdy nenechávajte 
kľúče pod rohožkou, v kvetiná-
čoch, v schránke ani na inom 
mieste pred vchodom do bytu. 
Zverte kľúč od bytu spoľahlivé-
mu susedovi alebo príbuznému, 
ktorý bude Váš byt pravidelne 
kontrolovať a vyberať poštu zo 
schránky. Vytvorte zdanie, že je 

v byte niekto prítomný, napr. 
využite elektronické spínacie za-
riadenia, ktoré podľa nastavenia 
na určitý čas rozsvietia svetlá, 
zapnú rádio, televíziu a pod.

Keď idete na dovolenku bez 
vášho vozidla, ak môžete, zapar-
kujte ho po dohode u niekoho 
na dvore, v garáži (priateľ, rodi-
na, zamestnávateľ). Ak nemáte 
túto možnosť, nezaparkujte svo-
je vozidlo na opustenom alebo 
málo osvetlenom mieste alebo 
na mieste, ktoré má zlú povesť.

Pozor si treba dávať aj na do-
volenke. Odporúčame niekoľko 
rád. Keďže aj cestovné doklady 
sa občas strácajú, odporúčame 
urobiť si pred odchodom ich kó-
piu a uložiť ju na iné miesto ako 
originálne doklady. Vždy zamy-
kajte svoje auto, zatvorte úpl-
ne všetky okná a nezabúdajte 
i na kufor či strešné okno. Nene-
chávajte nikdy náhradné kľúče, 
doklady od auta a ďalšie dôleži-
té doklady v aute, ani viditeľne 
žiadne iné veci, uzatvorte si ich 
do batožinového priestoru, prí-
padne do odkladacej skrinky. 
Zvýšte ostražitosť v nákupných 
strediskách, reštauráciách, kde 
je predpoklad páchania krádeží 
vecí pri sebe a na sebe. K mo-
ru, na pláž nenoste cenné veci, 
doklady a od  svojho miesta sa 
nevzďaľujte bez dohľadu!      

Príjemnú dovolenku vám želá 
kolektív Mestskej polície 

Liptovský Mikuláš

Skúška 
sirén

V piatok 11. 7. 2014 
o 12.00 h bude 

v Liptovskom Mikuláši 
kontrola skúšky 

vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým stálym 

tónom sirén.

Kondolencia 

Prajeme úprimnú sú-
strasť rodine a blízkym 
Jeana Luca Jolimaitreho. 
Jemu patrí vďaka za rozvoj 
a napredovanie spoločnosti 
Gelima.

Vedenie mesta 



JÚL 2013JÚL 2014

2. júla 2014
Hudobná streda  JÁN SVETLAN MAJERČÍK Liptovský Mikuláš  
Fontána Metamorfózy  pesničkár, ktorého hlavným zdrojom inšpirácie je ľudová pieseň.  
17.00 h   

Klub priateľov dobrého filmu KANDIDÁT 
Nádvorie Múzea J. Kráľa  (CZ / SK, 2013, réžia: Jonáš Karásek)
20.30 h   Staré aj nové kultové filmy od kultových režisérov.  
   

4. - 6 . júla 2014  MOBILIS – Festival umenia

Nám. osloboditeľov Nultý ročník festivalu umenia venovaný odkazu básnika Ivana  
10.00 h   Laučíka, literárnej skupiny Osamelí bežci a výtvarníka Michala  
   Kerna.

4. 7.    MESTO UMENIA VO FOTOGRAFII 
Fontána Metamorfózy Vernisáž výstavy Fotoklubu pri Dome kultúry.
17.00 h

4. 7.    STREET MUSIC ART
Pešia zóna mesta Pulzujúca noc plná hudby, tanca a umenia.    
21.00 h   V programe vystúpia FREEZE, BOD OMYLU, AZÚR CUBANA  
   a MALALATA.

9. júla 2014

Hudobná streda  ART SEPTET NICOLAUS Liptovský Mikuláš
Fontána Metamorfózy koncertné úpravy skladieb Beatles, Bee Gees, ABBA, svetové  
17.00 h   evegreeny, hudba z muzikálov  a rockových opier.

Klub priateľov dobrého filmu GRAVITÁCIA
Nádvorie Múzea J. Kráľa (USA / Veľká Británia, 2013, réžia: Alfonso Cuarón)
20.30 h   Staré aj nové kultové filmy od kultových režisérov.  
   

11. - 13. júla 2014 ZA SIEDMYMI HORAMI...

11. 7.   O ZLATOM KURIATKU, Scéna Prešov  
Nám. osloboditeľov Činoherné, rozprávkové, interaktívne (diváci sú súčasťou deja) 
17.00 h   predstavenie s podtitulom O slastiach a strastiach výchovy  
   detí určené pre mladších i starších žiakov. 

12. 7.   ALADINOVA ZÁZRAČNÁ LAMPA, Divadlo bez opony  B. Bystrica
Nám. osloboditeľov Rozprávka z končín bájneho Orientu, ktorá divákov pobaví  
17.00 h   humorom, ale určite okúzli  i dramatickým, výtvarným   
   a hudobným spracovaním.

13. 7.   HAVKO A MŇAUKA, Harry Teater Banská Bystrica: 
Nám. osloboditeľov Bábkové predstavenie s pesničkami, v ktorom deti pomáhajú psíkovi 
17.00 h   a mačičke riešiť ich životné starosti.

11. júla 2014  RETROTANČIAREŇ

Záhrada Múzea J. Kráľa Hudobno-tanečné retro podujatie.
20.00 h

12. júla 2014  MAGICKÁ ZÁHRADA + ŠIKOVNÝ TRH 

Rohonciho záhrada Tradičné podujatia s novou dimenziou.
14.00 h   Otvorenie Šikovného trhu
21.00 h   Rozsvietenie Magickej záhrady

16. júla 2014

Hudobná streda  CHIGAGA MAROKO - Saharskí nomádi v Liptove
Fontána Metamorfózy Hudba, rytmus, tanec, varenie čaju – kus Afriky zavíta priamo k nám.
17.00 h     

Klub priateľov dobrého filmu 12 ROKOV OTROKOM
Nádvorie Múzea J. Kráľa  (USA / Veľká Británia, 2013, réžia Steve McQueen )
20.30 h   Staré aj nové kultové filmy od kultových režisérov. 

18. júla 2014  OPAVA v Liptovskom Mikuláši                            

Synagóga   DOMINO
17.00 h   Vystúpenie detského speváckeho zboru z Opavy k 50. výročiu  
   partnerskej spolupráce miest.

Zmena v programe vyhradená. Viac info na www.mikulas.sk 

18. - 20. júla 2014   LM ART - mikulášske umenie 

   Stretnutia s našimi umelcami a ich umeleckou tvorbou.

18. 7.   RAŠI & BRTÁŇ REENTRY FEAT + B. ŠVIDRAŇOVÁ
Nám. osloboditeľov koncert mikulášskych hudobníkov – jazzového gitaristu a skladateľa 
19.00 h   Ľuboša Brtáňa, bubeníka Juraja Rašiho s ich hudobnými  
   priateľmi a speváčkou Barborou Švidraňovou, herečkou   
   a speváčkou kapely BASIE FRANK BAND. 

19. 7.   FREEZE a DANCEMANIA 
Nám. osloboditeľov  prezentácia tvorby domácich tanečných skupín.
19.00 h      

20. 7.   FRAGMENTY Z HISTÓRIE MESTA 
Nádvorie Múzea J. Kráľa účinkujú ART SEPTET NICOLAUS, DANCEMANIA, herci Divadla 
19.00 h   GASPAREGO. 

23. júla 2014

Hudobná streda  GAILARD Liptovský Mikuláš
Fontána Metamorfózy hudobná skupina renesančného folku, ktorá nehrá  
17.00 h   renesančnú hudbu, ako si mnohí myslia. 

Klub priateľov dobrého filmu SEDEM SAMURAJOV 
Nádvorie Múzea J. Kráľa (Japonsko, 1954, réžia Akira Kurosawa)
20.30 h   Staré aj nové kultové filmy od kultových režisérov. 

24. - 27. júla 2014  BAŽANT KINEMATOGRAF 

Nám. osloboditeľov  Letné filmové kino priamo na námestí pod holým nebom a výber 
21.30 h   zo slovenskej a českej filmovej tvorby.

24. 7.   TIGRE V MESTE (SK, 2012, réžia: Juraj Krasnohorský)

25. 7.   KANDIDÁT (CZ / SK, 2013, réžia: Jonáš Karásek)

26. 7.   OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
   (CZ, 2012, réžia: Jan Prušinovský )

27. 7.   EŠTEBÁK (SK / CZ / PL, 2011, réžia: Juraj Nvota )

25. júla 2014 ARTISTIQUE VOL-AU-VENTS / UMELECKÉ JEDNOHUBKY 

Pešia zóna mesta Mozaika umelcov a umenia, ktorí sa budú prezentovať na  
16.00 h   rôznych miestach pešej zóny.

Záhrada Vily Dr. Stodolu DVA KONCERTY ZA VEČER
18.00 h   Koncerty skupín LAVAGENCE a KING SHAOLIN.

25.  –  27. júla 2014  MIKULÁŠSKY JAZZOVÝ FESTIVAL

Čierny orol - nádvorie X. ročník festivalu, ktorý prináša do Liptovského Mikuláša  
19.00 h   rôzne formy džezu v podaní domácich aj zahraničných  
Vstupné 10 € interpretov na nádvorí NKP Čierny orol. 
   (V prípade nepriaznivého počasia sa koncerty uskutočnia  
   v kultúrno-spoločenskom centre Reduta)

25. 7.    Katarzia a jej frajeri, Chris Woods + Stano Počaji, Honest Talk

26. 7.    Jazzabell, Sisa Fehér Quartet, Slawek Jaskulke trio

27. 7.    Michal Motýľ, T entet Martin Chodúr Quintet,Oskar Rózsa Trio

27. 7.   Peter Lipa Band  
Nám. osloboditeľov
16.30 h
 

30. júla 2014

Hudobná streda  SLÁČIK Liptovský Mikuláš
Fontána Metamorfózy  Folklór v podaní známej ľudovej hudby.
17.00 h     
Klub priateľov dobrého filmu SEDEM PSYCHOPATOV 
Nádvorie Múzea J. Kráľa  (Veľká Británia, 2012, réžia Matin McDonagh)
20.30 h   Staré aj nové kultové filmy od kultových režisérov.

MIKULÁŠSKI UMELCI
Bezplatné prehliadky mesta so sprievodcom.  
Informačné centrum mesta, Námestie mieru 
16.00 h   Každý piatok

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 2014 - MESTO UMENIA
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