
11/ 2012 www.mikulas.sk

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Mesto začalo uzatvárať skládku vo Veternej Porube, plní sľuby
Na základe nájomnej zmluvy 

s  majiteľmi pozemkov, na kto-
rých prevádzkuje mesto Liptov-
ský Mikuláš skládku tuhého ko-
munálneho odpadu, začali práce 
s  jej uzatvorením. Trvať by mali 
do 31. októbra 2014. Práce budú 
stáť približne 1,3 milióna eur. In-
formovali o  tom primátor mesta 
Alexander Slafkovský a  riaditeľ 
Verejnoprospešných služieb Jo-
zef Klepáč.

Verejnoprospešné služby ako 
organizácia v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta, ktorá má v sprá-
ve skládku vo Veternej Porube, 
realizujú počas jesene práce, 
ktoré potrvajú dva roky. „Uložený 
odpad prekrývame štyrmi vrstva-
mi. Prvá a tretia je izolačná hmo-
ta, druhá a  vrchná zemina. Na 
poslednej vrstve vysejeme na jar 
trávu a vysadíme stromy a krovi-
naté porasty,“ informoval riaditeľ 
VPS Jozef Klepáč. Skládka tak za-
čne dostávať nový vzhľad. 

Začiatok uzatvárania skládky 
považuje primátor za dôležitý 
moment. Verí, že je to signál pre 
obyvateľov obce i  majiteľov po-
zemkov, že zo strany mesta  je 
vôľa dohody dodržiavať. „Na čom 

Mesiac úcty k starším

Bolo by zle, keby starší občania boli odká-
zaní čakať na október, aby si ich niekto  na 
radnici všimol. Ja aj moji kolegovia a kole-
gyne, ktorí majú na starosti seniorov mes-
ta Liptovský Mikuláš, by sme radi rozdali 
rovnaké množstvo financií, ako so tomu 
dialo pred dvoma - tromi rokmi. Bohužiaľ 
to však nie je možné. Krízové obdobie v kra-
jine a osobitne dlhy mesta nás tlačia k zemi.  
V  pripravovanom rozpočte  na rok 2013 
chceme zachovať príspevky na prevádzku 
klubov seniorov v takom rozsahu, aby boli 
pokryté všetky ich prevádzkové náklady 
tak, ako tomu bolo aj tento rok. 

Horšie to bude so  Zariadením pre senio-
rov a  domom sociálnych služieb mesta v 
Palúdzke. Tento rok vláda obmedzila dotá-
cie, ktoré sme dostávali na jeho prevádzku, 
takmer o  štvrtinu. Chýbajúce financie si 

máme vybrať od seniorov, o ktorých sa sta-
ráme, alebo zaplatiť z mestskej pokladne... 
Keďže si spolu s odborníkmi myslíme, že je 
dôležitejšie udržať domácu starostlivosť 
pre seniorov, príde so schválením nového 
všeobecne-záväzného nariadenia ku mier-
nemu zníženiu poplatkov za opatrovateľ-
skú službu poskytovanú seniorom v  do-
mácom prostredí. Naopak, zvýšené budú 
poplatky v spomínanom zariadení tak, aby 
hradili približne 50% ekonomicky oprávne-
ných  nákladov zariadenia. Verím, že nová 
pani riaditeľka Mgr. Jana Hapčová to spolu 
s klientmi zariadenia zvládne.

Tradične, už po štvrtý raz, si aktívni seniori 
v  ich kluboch na október pripravili kultúr-
ny program pod názvom Sami sebe. A tak 
v  piatok  19. októbra dvakrát v  priebehu 
poobedia  „vypredali“  veľkú sálu Domu kul-
túry. Najväčšou odmenou pre účinkujúcich 
a  organizátorov  boli „standing ovations“ 

priateľov a blízkych. Verím, že aj budúci rok 
budú mať  seniori s novým programom rov-
naký úspech.

V novembri nám na dvere klope Sviatok 
všetkých svätých a VPS-ka sa bude musieť 
popasovať s  lístím na cintorínoch aj verej-
ných priestranstvách. Pri tejto príležitosti by 
som chcel požiadať, aby sa rodiny pocho-
vaných na  časti starého cintorína v Palúdz-
ke, východne od privádzača na autostrádu, 
vyjadrili pre VPS, či si želajú premiestniť po-
zostatky svojich zosnulých na iný mestský 
cintorín, alebo nie. Nakoľko táto časť staré-
ho cintorína bude s definitívnou platnosťou 
v lete budúceho roku uzavretá. 

Predpoveď počasia na obdobie sviatku 
je  neistá, preto si dovolím upozorniť  naj-
mä vodičov na potrebu ohľaduplnosti  voči 
chodcom seniorom a pri parkovaní v okolí 
cintorínov.  Alexander Slafkovský,

 primátor mesta   

sme sa dohodli, to platí,“ povedal.
„Na ukladanie ďalšieho odpadu 

máme vo Veternej Porube k dis-
pozícii novovybudovanú kaze-
tu. Jej kapacita nám umožňuje 
pohodlne uskladňovať odpad 
z  mesta i  od podnikateľských 
subjektov naďalej. Aktuálne prá-
ce sú kryté z existujúcich zdrojov, 
ktoré Verejnoprospešné služby 
tvoria od vzniku skládky z  po-
platku za ukladaný odpad,“ uvie-

dol primátor mesta Alexander 
Slafkovský. 

Podľa jeho slov radnica už viac 
ako rok rieši aj likvidáciu odpa-
du po vypršaní nájomnej zmlu-
vy s  majiteľmi pozemkov pod 
skládkou. „Koniec októbra 2014 
je jasne definovaným termínom. 
Zaväzuje nás mať preto už dnes 
jasnú ďalšiu stratégiu a  postup,“ 
vysvetlil A. Slafkovský. 

Budúcnosť likvidácie komunál-

neho odpadu pod Tatrami vidí 
mikulášsky primátor v  spojení 
síl všetkých, ktorých sa problém 
týka. „Je vôľa riešiť túto tému na 
úrovni Združenia miest a  obcí 
Liptova. Máme rôzne ponuky via-
cerých technológií – od likvidá-
cie odpadu vysokoekologickým 
energetickým zhodnocovaním 
až po jeho ďalšie skládkovanie, 
nie už však v lokalite Veterná Po-
ruba.“  Peter Lehotský
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Izraelský veľvyslanec navštívil mesto, pozrel si synagógu
Veľvyslanec štátu Izrael na Slo-

vensku Alexander Ben-Zvi zavítal 
vo štvrtok 4. októbra do Liptov-
ského Mikuláša. 

V  sprievode vedenia mesta sa 
prešiel časťou zrekonštruovaného 
centra. Navštívil  miestnu synagó-
gu, zaujímal sa o jej stav a perspek-
tívy využívania v  budúcnosti. Od 
primátora Alexandra Slafkovského 
sa dozvedel základné informá-
cie o  histórii židovskej komunity 
v  metropole Liptova. V  medzivoj-
novom období tvorila v L. Mikuláši 
až tretinu obyvateľstva.

„Máte tu nádhernú prírodu,“ kon-
štatoval veľvyslanec. „Teším sa, že 
v  spolupráci s  Ústredným zväzom 
židovských náboženských obcí 
mesto spolupracuje pri využívaní 

synagógy,“ uviedol. Zaujala ho aj 
informácia o pravidelnom poduja-
tí, ktoré sa koná v jej priestoroch – 
Mosty-Gesharim.

„Pána veľvyslanca som informo-
val o  podnikateľskom prostredí 
v  našom meste a  regióne. Zaují-
mal sa aj o  to, ako môže pomôcť 
pri zachovaní a obnove synagógy,“ 
povedal o  stretnutí s  izraelským 
diplomatom Alexander Slafkovský. 

Veľvyslanec Alexander Ben-Zvi 
navštívil Liptovský Mikuláš po 
prvýkrát. Počas svojej diplomatic-
kej kariéry pôsobil v Poľsku, Rusku, 
Kostarike, Peru i Argentíne. Jeho 
korene siahajú na Ukrajinu. Na 
Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme 
absolvoval medzinárodné vzťahy 
a slavistiku.  Peter Lehotský

Úspešní absolventi samosprávy mesta
Devätnástim  účastníkom vzdelá-

vania v oblasti informačných tech-
nológií odovzdali certifikáty ECDL 
START vo štvrtok 11. októbra  Anna 
Rašiová, prednostka mestské úra-
du a Ivan Kováč, riaditeľ pobočky 
spoločnosti Gamo, a.s. 

Cieľovú skupinu vzdelávania, 
ktoré bolo zahájené v roku 2010 
tvorili zamestnanci mestského 
úradu, mestskej polície, ako aj  
zamestnanci rozpočtových a prí-
spevkových organizácií zriadených 
mestom. Vďaka podpore súčasné-
ho vedenia  radnice, ako aj ústreto-
vosti dodávateľa vzdelávania  spo-
ločnosti  Gamo bol tento modul 
vzdelávania v roku 2012 úspešne 
dokončený.

 V priebehu mesiaca august a sep-
tember účastníci  vzdelávania po-
tvrdili potrebnú úroveň znalostí a 
zručností úspešným absolvovaním 
skúšky štyroch modulov Sylabu 
ECDL START a splnili tak podmien-
ky na udelenie certifikátu Euro-

pean Computer  Driving Licence 
Start, medzinárodne rešpektova-
ného  dokladu o tom, že jeho drži-
teľ preukázal požadovanú úroveň 
znalostí a zručností podľa celosve-
tovo platnej metodiky v  oblasti 
práce s výpočtovou technikou.

„Teší ma, že zamestnanci našej 
samosprávy majú záujem o ďalšie 
vzdelávanie. Takýto záujem bude 
vedenie mesta vždy podporovať. 
Vzdelávanie okrem zvyšovanie 
zručností zamestnancov prispie-
va aj k zvyšovaniu úrovne kvality 
poskytovaných služieb verejnosti. 
Prajem vám, aby ste získané ve-
domosti a zručnosti využili nielen  
v profesionálnom, ale aj v osob-
nom živote,“ povedala Anna Ra-
šiová úspešným absolventom pri 
odovzdávaní certifikátov.

Projekt vzdelávania bol financo-
vaný zo zdrojov Európskej únie a 
mesta Liptovský Mikuláš.

 Ing. Anna Gajancová, 
špecialista útvaru riadenia ľudských zdrojov

Opatrenia proti neplatičom
 

 Z októbrového rokovania mestského zastupiteľstva

Nový – ešte tvrdší prístup k neplatičom, zlepšenie parkovania na síd-
liskách Podbreziny a Nábrežie, delegovanie nových zástupcov do rady 
školy – to boli asi najdôležitejšie body októbrového zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. 

Prerokovanie dodatku k zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov a Do-
mova sociálnych služieb mesta, odvolanie delegovaných zástupcov mesta 
z rád škôl zrušených škôl – ZŠ s materskou školou P. J. Kerna a ZŠ Demänov-
ská cesta 5 a následné delegovanie zástupcov mesta do novovzniknutého 
subjektu – ZŠ s materskou školou Demänovská ulica 408/4A. Aj tomu sa 
venovali vo štvrtok 4. októbra liptovskomikulášski mestskí poslanci.

Zastupiteľstvo prerokovalo návrhy na predaj prebytočného majetku 
mesta. Búrlivú debatu vyvolala správa o stave platenia nájomného a vy-
máhania nedoplatkov v nájomných bytoch mesta. Dlh na nájomnom sa 
dosiaľ vyšplhal na necelých 350-tisíc eur, z toho dve tretiny sú nedoplatky 
z iných mestských častí ako je Hlboké. Podľa správy problémy s platením 
majú najmä ľudia z Palúdzky či Nábrežia, alebo tí, ktorí sa dostali do sociál-
nej či hmotnej núdze.

Práve pre neplatičov majú slúžiť podštandardné byty, ktorých výstavbu 
poslanci na októbrovom zasadnutí schválili. Celkovo ich bude dvanásť, tri 
štvrtiny investície by mal zaplatiť štát. Spolu s nimi vyrastie v Hlbokom aj 
šesť nízkoštandardných bytov. Radnica tam plánuje začať s vysťahováva-
ním neplatičov z ostatných mestských častí. Náklady na výstavbu „polep-
šovne pre dlžníkov“ by mali byť nižšie ako výška pohľadávok, ktoré mesto 
na nájomnom eviduje.

„Bude to výstraha i motivácia platiť,“ myslí si primátor Alexander Slafkov-
ský. „Normálne je platiť najskôr za strechu nad hlavou, až potom prichádza 
na rad auto, elektronika do domácnosti či dovolenka. Nájomníkov treba 
naučiť určovať si priority. Potom si rozmyslia, či zaplatia nájomné alebo 
dajú prednosť kúpe plazmového televízora či ojazdeného BMW,“ povedal 
s dôvetkom: „Kto si nevie povinnosti plniť, skončí v bytoch s najnižším štan-
dardom v Hlbokom. Bude mať však šancu polepšiť sa.“

Podľa jeho slov mesto musí zo zákona zabezpečovať ubytovanie všet-
kým, ktorí sa starajú o  nezaopatrené deti. Veľká časť pohľadávok mesta 
na nájomnom je preto výsledkom zneužívania systému. „Ak by existovala 
reálna hrozba, že neplatič by išiel na ulicu alebo do väzenia a jeho deti do 
detského domova, platobná disciplína by bola výrazne lepšia. V tomto ale 
musí urobiť poriadok štát prostredníctvom legislatívy,“ dodal primátor.

Zámer novej parkovacej koncepcie i  priebežné hodnotenie plnenia 
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta boli ďalšími téma-
mi, ktoré zastupiteľstvo na svojom októbrovom stretnutí prerokovalo. Naj-
bližšie zasadnú poslanci do svojich lavíc 8. novembra.  -leh-Prednostka A. Rašiová (vľavo) odovzdáva absolventom certifikáty.
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V Iľanove a Ploštíne budú mať ulice tiež svoj názov
Po prijatí všeobecne záväzného 

nariadenia o určení nových náz-
vov ulíc v mestskej časti Andice a 
Benice a s tým súvisiacimi zmena-
mi súpisných a orientačných čí-
siel, pokračovalo vedenie mesta 
v procese prípravy pomenovania 
ulíc v ďalších mestských častiach. 
V zmysle prijatej koncepcie a za 
aktívnej spolupráce poslankyne 
Soni Čupkovej ako aj zástupcov 
občianskych klubov, boli do po-
kračujúceho procesu zapojené  
mestské časti  Iľanovo a Ploštín.

Mestský úrad pripravuje názvy 
ulíc v úzkej súčinnosti s občanmi 
mestských  častí a  vychádza im v 
ústrety. Požiadal preto občianske 
kluby o predloženie návrhu ná-
zvov jednotlivých ulíc. Následne 
sa uskutočnili verejné stretnutia 
občanov v Ploštíne aj v Iľanove. Za 
účasti primátora mesta a  jeho zá-
stupcu prednostka Anna Rašiová 
a odborní zamestnanci mesta ob-
jasnili  prítomným občanom celý 

proces pomenovania ulíc ako aj 
číslovania domov a odpovedali na 
ich otázky.

Na stretnutiach primátor mesta 
zdôraznil, že pomenovaním ulíc sa 
podčiarkne osobitosť mestských 
častí Iľanovo a Ploštín a tieto budú  
v zmysle platnej legislatívy nadra-
dené jednotlivým názvom ulíc. Na 
základe diskusie a pripomienok 
občanov boli návrhy názvov ulíc 
doplnené a upravené. Potom ich  
prerokovala názvoslovná komisia. 
Tá rovnako ako aj vedenie mesta 
má za to, že pri určovaní názvov 
ulíc v stávajúcich mestských čas-
tiach je potrebné rešpektovať  za-
užívané  názvy ktoré vychádzajú z 
histórie, alebo pripomínajú miest-
ne zvyklosti. 

„Do Ploštína, Iľanova, Bodíc, De-
mänovej, Andíc, Beníc a Stošíc vás 
navigačný systém nezavedie pred 
číslo domu. Niektoré ulice dokon-
ca nepozná. Preto je potrebné 
schváliť názvy ulíc a lokalít a dostať 

ich do registra ministerstva vnútra. 
Potom navigačný systém dovedie 
hasičov, záchranárov, zásielkovú 
službu alebo turistu presne pred 
dom. Oficiálne adresy v  občian-
skych preukazoch budú mať tvar 
Liptovský Mikuláš - mestská časť- 
ulica – popisné a orientačné číslo,“ 
komentoval určovanie ulíc v  prís-
lušných mestských častiach primá-
tor Alexander Slafkovský.

Názvy ulíc navrhnuté občanmi 
mestských častí Ploštín a Iľano-
vo, budú v zmysle legislatívneho 
procesu predložené na rokovanie 
mestského zastupiteľstva vo štvr-
tok 8. novembra. Ak ich poslanci 
schvália, Ploštín a  Iľanovo budú 
mať po prvýkrát svoje názvy ulíc.

 PhDr. Dana Guráňová,
 vedúca útvar mládeže, športu a kultúry

Na Podbrezinách pribudne tridsať 
parkovacích miest

Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva

Navštívili budúce priestory 
karanténnej stanice

Na najväčšom mikulášskom sídlis-
ku budujú Verejnoprospešné služ-
by viac ako tridsať nových parkova-
cích miest. Potešia predovšetkým 
obyvateľov ulíc Žiarska a Za traťou. 
„Dolné Podbreziny si už dlhšiu 
dobu vyžadovali rozšírenie súčas-
ných parkovacích plôch. Som rád, 
že sa nám v rozpočte podarilo nájsť 
potrebné peniaze,“ hovorí primátor 

Alexander Slafkovský. Investícia by 
nemala stáť viac ako 50-tisíc eur.

Časť nových parkovacích miest 
vznikne vďaka zmene umiestnenia 
plôch pre kontajnery na komunál-
ny odpad, ďalšie budú vybudova-
né na miestach, kde je pre ne ešte 
vhodné miesto. Nové parkovacie 
plochy by mali byť hotové do kon-
ca novembra.  -red-

Na svojom ďalšom zasadnutí pre-
rokujú vo štvrtok 8. novembra mi-
kulášski poslanci zámer výstavby 
novej hokejovej haly v meste. 

Venovať sa budú aj návrhu opat-
rení na zníženie nedoplatkov na 
nájomnom v nájomných bytoch, 
všeobecne záväznému nariadeniu 
o určení názvu ulíc, návrhu na ude-
lenie čestného občianstva mesta in 
memoriam, úprave miestnych daní 

a  poplatku za komunálny odpad. 
Prediskutujú aj výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v ško-
lách a v školských zariadeniach.

Kompletný program rokovania 
mestského zastupiteľstva nájdu 
občania na webovej stránke mesta. 
Zasadnutie mestského zastupteľ-
stva sa začne vo štvrtok 8. novem-
bra už tradične o 15.00 hod.  

  -red-

V  priestoroch bývalých sklení-
kov v Okoličnom sa primátor Ale-
xander Slafkovský stretol s  Janou 
Dvořáčkovou, predsedkyňou ob-
čianskeho združenia Očami psa 
a  Editou Havránkovou, zástupky-
ňou záujmov chovateľov psov v 
regióne. Cieľom stretnutia bolo 
prediskutovať perspektívu vybu-
dovania karanténnej stanice v tej-
to lokalite. Spolu s  primátorom 
rozoberali budúce riešenie aj jeho 
zástupca Milan Kružliak a námest-
ník riaditeľa správcu objektu – Ve-
rejnoprospešných služieb – Rasti-
slav Mikuláš. 

Od J. Dvořáčkovej a  E. Havrán-
kovej sa dozvedeli o  predstavách 
občianskeho združenia pri využí-
vaní priestoru, prekonzultovali aj 
budúce plány VPS v súvislosti s po-
trebou vybudovania kompostárne 
či prípadného zriadenia zberného 
dvora v  priestore bývalých sklení-

kov. Z diskusie vyplynulo, že bude 
možné skĺbiť činnosť občianskeho 
združenia Očami psa i  zámerov 
VPS po vybudovaní karanténnej 
stanice. 

Dohodli sa na vzájomnej spolu-
práci tak, aby mohla karanténna 
stanica poskytovať v  budúcnosti 
svoje služby v  požadovanej kvali-
te. Termín jej otvorenia je predpo-
kladaný už budúci rok, presnejšie 
informácie budú známe po ďalších 
vzájomných rokovaniach.  -red-

Opravy TV ANTÉN
a SATELITOV

rozšírenie tv signálu
na 2. a 3. televízor

0910 612 750
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                Deň boja za slobodu  
  a demokraciu 

Vedenie mesta Liptovský Mikuláš pozýva všetkých občanov 
na slávnostný akt spojený s oslavami štátneho sviatku 

Deň boja  za slobodu a demokraciu.
Uskutoční sa 17. novembra o 15.30 hod.  na Námestí osloboditeľov.

Žirafka má novú strechu Seniori opäť potešili sami seba i verejnosť

Diskutovali o budúcoročnom rozpočte

Jedným z výsledkov februárových 
a  marcových inšpekčných návštev 
školských zariadení v  zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta je aj rekon-
štrukcia a  zateplenie strechy na 
prvom pavilóne materskej škôlky 
Žirafka na Nábreží 4. apríla. 

„Chcel som si urobiť obraz o situ-
ácií a  detailne zistiť, v  akom stave 
naše školské zariadenia sú. Mesto 
financuje ich prevádzku a  osobná 
návšteva mi poskytla priestor uvi-
dieť, aké sú priority. Miestami sú 
potrebné menšie stavebné opravy, 
niekde treba investovať do vykuro-

vania, inde vymeniť okná,“ povedal 
začiatkom marca primátor Alexan-
der Slafkovský. 

Na základe vtedajších zistení 
preto mesto uvoľnilo 10-tisíc eur, 
z  ktorých na prvom pavilóne ma-
terskej škôlky zrekonštruovali a za-
teplili strechu. Riaditeľka materskej 
škôlky Ľubica Lakotová sa výsled-
ku prác potešila: „Som rada, že sa 
to urobilo.“ Ako dodala, na opra-
vy čaká ešte tretí pavilón, okrem 
úprav strechy by bolo potrebné 
vymeniť aj okná.

 -mk-

Seniori v  kluboch žili celú jeseň 
rušnou prípravou na piatok 19. 
októbra. Na tento deň pripravi-
li program s  názvom Sami sebe. 
Tento rok sa s ním predstavili už po 
štvrtýkrát. Všetkých deväť mikuláš-
skych klubov seniorov starostlivo 
pripravovalo svoj program pre všet-
kých dôchodcov i širokú verejnosť, 
aby ukázali, čím sa okrem iného po-
čas celého roku zapodievali a čím 
žili. „Činnosť klubov je pestrá, tu 
realizujeme svoje športové aktivity, 
turistiku, rôzne školenia, zábavy, 
spoločenské podujatia, prednášky, 
ručné práce, hry a  tiež sa zapája-
me do verejnoprospešnej práce,“ 
hovorí seniorka Oľga Lehotská z 
Palúdzky. 

„Náš program Sami sebe je len 
pohľadom na časť aktivít seniorov 
v  kultúrno-zábavnej oblasti. Aby 
tohoročný večer bol lepší ako tie 
predchádzajúce, s  jeho prípravou 
sme začali už v  apríli,“ vysvetľuje. 
Zástupcovia všetkých klubov sa 
viackrát stretli, navrhli, čo si pripra-

via, aby vystúpenia boli pestré. Už 
v minulosti sa dohodli, že každý rok 
okrem zábavnej časti bude venova-
ný aj jednej významnej osobnosti 
Liptova. Tento rok to bolo krátke 
pripomenutie národného umelca 
Andreja Plávku.

Nacvičené programy si režiséri 
večera, Oľga Lehotská, Zdenka Ma-
tějková a Milan Červený,  prezreli už 
v auguste, poradili, spoločne zosta-
vili scenár, upozornili na možnosti 
zlepšenia. „Veľmi nás teší  záujem 
aj širokej verejnosti, o  čom svedčí 
takmer do posledného miesta zapl-
nená veľká sála domu kultúry. Sme 
radi, že tohoročný program Sami 
sebe mal úspech. Možno bol lepší, 
pútavejší, veď toľko ochoty, nadše-
nia a zápalu pre vec sa musí prejaviť 
na výkonoch celej stovky účinku-
júcich amatérskych umelcov a  to 
i napriek tomu, že mnohí majú len 
malé skúsenosti s  vystupovaním 
pred verejnosťou,“ prezradila jedna 
z režisérov Zdenka Matějková.

 Milan Červený

V  piatok 5. októbra sa uskutočni-
lo mimoriadne zasadnutie komisie 
finančnej, majetkovo-právnej a ces-
tovného ruchu mestského zastupi-
teľstva. Zúčastnili sa ho aj členovia 
vedenia mesta a  pozvánku dostali 
aj všetci mestskí poslanci, ktorí nie 
sú členmi komisie. 

Predmetom zasadnutia bola od-
borná diskusia k možnostiam úprav 
všeobecne záväzných nariadení 

mesta v  oblasti poskytovania soci-
álnych služieb a určenia miestnych 
daní a poplatkov s dopadom na ná-
vrh rozpočtu príjmov pre rok 2013,  
ktoré predložili odborní zamest-
nanci mesta.  Odporúčania z tohto 
zasadnutia sa stali podkladom pri 
spracovaní návrhov všeobecne 
záväzných nariadení, ktoré budú 
prerokované v  mestskom zastupi-
teľstve dňa 8. novembra.                 -red- 

        Ako z dlhov?
Taký bol názov panelovej diku-

sie na septembrovej konferencii 
mesačníka Trend, ktorá sa kaž-
doročne venuje komunálnemu 
manažmentu. Otázka ako z dlhov 
bola položená štyrom mestám. 
Dve z  nich patrili k  najzadĺženej-
ším na Slovensku a dve k najmenej 
zadĺženým. Petržalka a  Turzovka 
zastupovali nezdĺženú časť miest 
a  Liptovský Mikuláš s  Trenčínom 
predstavovali tú zadĺženú časť. 

Úsmev na tvári  Vlada Bajana 
a  Mira Rejdu, starostu Petržalky 
a primátora Turzovky počas disku-
sie nemizol. Dlhodobý  obozretný 
spôsob hospodárenia im dnes dáva 
kľudnejší spánok ako primátorom 
a starostom zadĺžených obcí. 

Mňa zaujal spôsob kalkulácie 
dlhu mesta Trenčín, ktoré uvádza 
aktuálny stav dlhu tvoreného ko-
merčnými úvermi a Štátnym fon-
dom rozvoja bývania. Pohybuje 
sa na úrovni 539 eur na obyva-

teľa. Na túto úroveň klesol za 18 
mesiacov z výšky  asi 748 eur. Dlh 
mesta Liptovský Mikuláš na oby-
vateľa pri zarátaní všetkých dlhov 
a záväzkov s povinnosťou každo-
ročnej splátky je v súčasnosti 586 
eur na obyvateľa, čím sme o  47 
eur „predbehli“ Trenčín. Ten po 
brutálnom znižovaní zadĺženosti 
v roku 2011 a 2012 prešiel do fázy 
spomalenia znižovania dlhu. 

Podobne ako my sa snaží mať 
prebytkový bežný rozpočet 
a  z  prebytku uhrádzať svoju dl-
hovú službu. Spolu s primátorom 
Richardom Rybníčkom sme sa 
zhodli, že je potrebná rozpočto-
vá disciplína, aby sme nemuseli 
„vyrážať klin klinom“. Len tak je pri 
dlhodobom (10-15 rokov) rešpek-
tovaní zásad obozretného hospo-
dárenia šanca vyhnúť sa kolapsu 
mestkých financií a ako tak uspo-
kojovať životné potreby mesta.

 Alexander Slafkovský, primátor mesta

POzNáMkA

POzVáNkA
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Televízia Liptov má novinky, rozširuje vysielanie

Mestská polícia víta spoluprácu s občanmi

Hovory vedenia mesta s občanmi

Pozitívny príklad
Od októbra 

Televízia Liptov 
z i n t e n z í v n i l a 
svoju prácu, aby 
prinášala aktu-
álnejšie správy, 

ktoré budú atraktívne pre široké 
spektrum divákov. V praxi to zna-
mená, že spravodajská relácia Lip-
tovské noviny je premiérovaná už 
štyrikrát mesačne, nie dvakrát, ako 
tomu bolo od júna. Diváci ju teda 
môžu sledovať v premiére každý 
týždeň v stredu od 18-tej hodiny. 
Spravodajstvo tak nestráca na ak-
tuálnosti, a dokáže pružne reagovať 
na súčasné dianie. 

K Liptovským novinám TV Liptov 
pridala aj týždňové premiéry doku-
mentárnych filmov, najmä od au-
torov z regiónu Liptova.  Počínajúc 
každou stredou na divákov čakajú 

dokumenty z prírody, cestopisné 
dokumenty, ale aj filmy o zaujíma-
vých ľuďoch a či miestach.  

Ak radi súťažíte, TV Liptov pripra-
vuje od januára ďalšiu reláciu Päť-
ka. Za správnu odpoveď na otázku 
položenú štábom televízie získa 
respondent bez zbytočných rečí päť 
eur v hotovosti. Reláciou Päťka chce 
TV Liptov otvoriť dvere aj liptov-
ským podnikateľom, pre ktorých 
bude znamenať exkluzívny priestor 
na reklamu za veľmi výhodných 
podmienok. 

Na obrazovkách si buduje miesto 
aj nová diskusná relácia Zaostre-
né na..., v ktorej sa dostávajú „pod 
lupu“ problémy samosprávy. Vo 
vysielaní má už tradičnú pozíciu re-
lácia 14 minút pod arkádami, ktorá 
ponúka príjemné pozastavenie sa 
s pútavými hosťami, alebo témami. 

Pre milovníkov hudby a zábavy 
ponúka mestská televízia pravidel-
ne reláciu Kapela klub. Na obra-
zovkách nebude chýbať tematické 
vysielanie, napríklad k 17. novem-
bru, vianočnému či fašiangovému 
obdobiu. Ak ešte nemáte Televíziu 
Liptov doma, navštívte stránku 
www.tvliptov.sk. Tu nájdete infor-
mácie o možnostiach príjmu, ale 
aj o Televíznom multiplexe Liptov, 
ktorého je TV Liptov súčasťou. Za-
mestnanci televízie intenzívne pra-
cujú na rozšírení pokrytia signálom 
do všetkých bytových domov a aj 
do odľahlejších častí mesta a regió-
nu. Ak chcete vedieť hocikedy, čo 
sa deje a  vysiela vo vašej televízii, 
sledujte www.tvliptov.sk. Alebo sa 
zaraďte medzi jej priaznivcov na Fa-
cebooku.  Mario Kermiet,

 výkonný riaditeľ TV Liptov

Už dvadsať rokov uplynulo od 
vzniku mestských polícií v novej 
politicko–ekonomickej situácii po 
roku 1989. Obdobie, ktorým sme 
všetci prešli bolo veľmi náročné 
a  bolo sprevádzané množstvom 
prijímaných a neustále sa  menia-
cich zákonov.

Vznik samospráv priniesol do živo-
ta našich občanov úplne iný, nový 
pohľad na riešenie vecí a  riadenie 
života v našich mestách. Aj v našom 
meste sa toho od tých čias udialo 
veľmi veľa. 

Ľudia si zvykali aj na nový orgán 
samosprávy, ktorým sa stala  mest-
ská polícia. Názov čierni šerifovia, 
ktorý podľa nás na Slovensko ne-
patrí, veľmi nelákal, skôr vzbudzo-
val obavy u občanov. Mestské po-
lície sa preobliekli v  zmysle novely 
zákona o obecnej polícii do modré-

ho a ľudia si na nich postupne zvy-
kli. Dnes sú už pre ľudí podstatne 
bližšími partnermi. Mestská polícia 
sa stala základnou súčasťou života 
v našom meste. Svojou už dvadsať 
ročnou službou občanom získala  
postavenie ochrancu a  pomocníka 
v očiach našich občanov. 

Žiaľ veľmi často dochádza k tomu, 
že občania zrejme z nedostatočnej 
znalosti legislatívy požadujú od 
mestskej polície úkony, ktoré nie sú 
v  jej kompetencii. Mestská polícia 
nemá a  zrejme nikdy mať ani ne-
bude také kompetencie  a v takom 
rozsahu, ako ich majú príslušníci 
štátnej polície. Nie je určená ani na 
vyšetrovanie a riešenie závažnej 
trestnej činnosti a nemá špecializo-
vané útvary, ani nemôže riešiť veci 
na úrovni jednotlivých špecializova-
ných zákonov.

Mestská polícia v  zmysle sloven-
skej ústavy môže vykonávať iba 
to, k  čomu ju zákon oprávňuje. Je 
poriadkovým útvarom pôsobiacim 
pri zabezpečovaní verejného po-
riadku, ochrany životného prostre-
dia a plnení úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných nariadení, z 
uznesení zastupiteľstva a z rozhod-
nutí starostu či primátora. 

Občania sa častokrát pýtajú, aké 
právomoci má mestský policajt na-
príklad v  oblasti dopravy. Zjedno-
dušene môžeme povedať, že rieši 
priestupky proti bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky súvisiace 
s  dopravnými značkami zákaz za-
stavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, 
zákaz odbočovania, zákaz otáčania, 
prikázaný smer jazdy, prikázaný 
smer obchádzania, vyhradené par-
kovisko, obytná zóna, pešia zóna, 

Primátor mesta Alexander Slafkovský pozýva obyvateľov Liptovského Mikuláša na spoločné stretnutia - hovory 
s občanmi. Spolu s poslancami za jednotlivé mestské časti si vypočuje názory a postrehy občanov. Všetky získané 
informácie pomôžu pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013. O svojich problémoch a podnetoch na zlepšenie života  
vo svojej mestskej časti a meste tak môžete diskutovať s tými najkompetentnejšími v týchto termínoch: 

Považujem za pozitívne, ak si 
rómska rodina vlastnými rukami 
zarobí na stavbu svojho obydlia 
a  zároveň si ho aj postaví v  sú-
lade so zákonom na svojom 
pozemku. Zo skúsenosti sa dá 
predpokladať, že sa bude o svoj 
majetok aj starať. Bude pôsobiť 
pozitívnym príkladom na zvy-
šok svojej komunity a možno aj 
vyvolá u niektorých pocit závis-
ti. Primeraná závisť je pomerne 
veľký stimul ku zmene správania 
človeka, nesmie však prerásť  do 
nenávisti a zaslepenosti.

Bohužiaľ som mal nedávno 
počas jednej diskusie v  klube 
seniorov veľmi negatívnu skú-
senosť. Bol som opakovane 
požiadaný, napriek vysvetleniu 
situácie, o  zastavenie stavebnej 
činnosti rómskeho spoluobča-
na. Tento začal stavať na svojom 
pozemku na základe toho, že 
splnil všetky podmienky staveb-
ného zákona k  tomu, aby mu 
bolo platné stavebné povolenie 
vydané. 

Viem, že málokto chce za su-
seda rómsku rodinu, ale poru-
šovať zákon a  diskriminovať pri 
vydávaní stavebného povolenia, 
najmä ak ide o ulicu, alebo štvrť, 
kde Rómovia žijú už vyše tridsať 
rokov, mesto nemôže.  Ak si ako 
primátor dám na misku váh, čo 
je dôležitejšie, či pozitívny prí-
klad v radoch rómskej komunity, 
alebo spokojnosť neobjektívnej 
skupiny občanov, potom pre 
dobro mesta preváži pozitívny  
príklad.

                        Alexander Slafkovský, 
 primátor mesta

školská zóna, zóna s dopravným ob-
medzením a parkovisko. 

Ak aj napriek obmedzeným mož-
nostiam má mestská polícia úspeš-
ne zabezpečovať bezpečnosť oby-
vateľov a  návštevníkov mesta, je 
pritom nevyhnutná aktívna spolu-
práca občanov. 

Nie však zneužívaním polície na 
riešenie svojich súkromných po-
trieb, alebo vzájomné vyrovnávanie 
si účtov jej prostredníctvom, (čo pri 
svojich dvadsaťročných skúsenos-
tiach vieme veľmi rýchlo zistiť). Svo-
jou všímavosťou a tým, že dokážu 
včas, najlepšie ihneď v  danej chvíli 
upozorniť,  že sa deje niečo nie dob-
ré, alebo nebezpečné, v rozpore so 
zákonmi, dokážu výrazne napo-
môcť našej práci.  -msp-

Mestská časť Dátum Deň Hodina Miesto
Iľanovo 12.11.2012 pondelok 16,00 hod. KD Iľanovo
Ploštín 12.11.2012 pondelok 18,00 hod. KD Ploštín
Bodice 13.11.2012 utorok 16,00 hod. KD Bodice

Demänová 13.11.2012 utorok 18,00 hod. ZŠ s MŠ na ul. P. J. Kerna v Demänovej
Andice, Benice 14.11.2012 streda 16,00 hod. KD Benice

Palúdzka 14.11.2012 streda 18,00 hod. ZŠ s MŠ na ul. Demänovskej v Palúdzke

Staré Mesto 15.11.2012 štvrtok 18,00 hod. Malá zasadačka MsÚ
Okoličné 19.11.2012 pondelok 16,00 hod. ZŠ Okoličianska

Podbreziny, Stošice, Vitálišovce 19.11.2012 pondelok 18,00 hod. ZŠ Janka Kráľa
Lipt. Ondrašová 20.11.2012 utorok 18,00 hod. KD Lipt. Ondrašová

Nábrežie - Vrbica 21.11.2012 streda 18,00 hod. ZŠ M. R. Martákovej
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Regulované parkovanie uľahčí občanom život na sídliskách v našom meste

Potreba komplexne riešiť parko-
vanie na území mesta Liptovský Mi-
kuláš je v súčasnosti citeľná hlavne 
v  mestských častiach Podbreziny, 
Nábrežie – Vrbica a Staré Mesto. 
Zavedenie celoplošnej regulácie 
parkovania musí viesť k zlepšeniu 
parkovacích podmienok. Z tohto 
dôvodu musí mesto rozhodnúť o 
spôsobe a postupoch zabezpeče-
nia cieľov mestskej parkovacej po-
litiky. 

„Akékoľvek odkladanie riešenia da-
nej situácie len vyvolá následné väč-
šie problémy vzhľadom na neustály 
nárast motorizmu na území mesta,“ 
uviedol na októbrovom zastupiteľ-
stve Ľubomír Hán, vedúci oddele-
nia životného prostredia, verejných 
priestranstiev a  pozemných komu-
nikácií mestského úradu.

Chýba tisícka parkovacích miest
„Podľa našich odhadov v  súčas-

nosti chýba v Starom Meste, na 
Podbrezinách a  vo vrbickej časti 
Nábrežia spolu asi tisíc parkovacích 
miest. Náklady na vybudovanie 
jedného parkovacieho miesta sa 
pohybujú v  súčasnosti medzi tisíc 
až poldruha tisícom eur. To predsta-
vuje potrebu zdrojov na ich vybu-
dovanie až do výšky 1,5 mil. eur. Pri 
rozdelení výstavby na päť rokov je 
to 200 až 300 tisíc eur ročne,“ uvie-
dol Ľ. Hán, hlavný tvorca parkova-
cej politiky. 

Pri súčasnom stupni motorizá-
cie však ani táto výška finančných 
zdrojov nemusí postačovať na za-
bezpečenie parkovania pre všetky 
motorové vozidlá. Podľa Ľ. Hána 
mesto nemá zákonnú povinnosť 
budovať odstavné plochy pri byto-
vých domoch pre vozidlá vo vlast-
níctve súkromných alebo právnic-
kých osôb. „Je preto spravodlivé, 
ak sa na skvalitnení parkovania na 
sídliskách budú podieľať aj samotní 

motoristi,“ uviedol. 
anketa potvrdila 
záujem o zónové parkovanie
Radnica sa už od začiatku roka 

2011 zaoberá riešením parkova-
nia na území mesta. Uvedomuje 
si kritickú situáciu aj na sídlisku 
Podbreziny. Začiatkom tohto roka 
mesto preto pripravilo anketu, 
ktorá obsahovala šesť konkrét-
nych otázok. „Ich prostredníctvom 
sme sa snažili od motorizovaných 
obyvateľov sídliska získať infor-
mácie, ktoré by napomohli k vy-
riešeniu dlhotrvajúceho problé-
mu s parkovaním,“ vysvetlil zámer 
ankety Ľ. Hán. 

Cieľom bolo zistiť názory občanov 
na rôzne varianty riešenia parkova-
nia a aj s ich pomocou zadefinovať 
parametre optimálnej stratégie na 
sídlisku. Z  výsledkov ankety vyplý-
va, že je relatívne vysoký záujem 
občanov o zavedenie takzvaného 
zónového regulovaného parkova-
nia. Podľa Ľ. Hána sa k  tejto otáz-
ke vyjadrilo až 94% respondentov 
ankety. Za zónové parkovanie bolo 
69% domácností a 25% bolo proti, 
6% sa nevyjadrilo.

na rade je spracovanie 
mestskej parkovacej politiky
Mesto sa na základe týchto vý-

sledkov rozhodlo spracovať zámer 
zavedenia zónového regulovaného 
parkovania. Parkovať v  danej zóne 
budú môcť iba motorové vozidlá 
s  príslušnou parkovacou kartou 
zóny. Každá domácnosť bude mať 
nárok na jednu parkovaciu kartu 
za symbolický poplatok. Jeho výška 
by mala byť odvodená od skutoč-
ných nákladov na čistenie parkova-
cích plôch, zimnú údržbu a obnovu 
dopravného značenia. 

Parkovacia karta pre ďalšie moto-
rové vozidlá by bola spoplatnená 
progresívnou sadzbou. Pre druhé 
auto by stála, napríklad, 100 eur, 
tretia karta by domácnosť vyšla na 
300 eur, štvrtá päťsto. Príjmy z par-
kovacích kariet budú používané na 
rozširovanie parkovacích miest v tej 
obytnej zóne, kde boli získané. 

„Predpokladáme, a  skúsenos-
ti to potvrdzujú, že domácnosti 
s  viacerými autami si rozmyslia, či 
chcú i naďalej parkovať pred vlast-
ným vchodom či v  jeho blízkosti 
za poplatok, alebo odstavia auto 
na vzdialenejšom bezplatnom zá-
chytnom parkovisku a  uvoľnia tak 
priestor pre iné domácnosti, tvrdia  
odborníci na parkovanie v sloven-
ských mestách.

Držitelia kariet 
zaparkujú v centre zadarmo
„Uvedomujeme si, že vydaním 

parkovacej karty rezidentovi by sa 
vzťah medzi mestom a motoristom 
mal iba začínať, nie končiť. Preto 
uvažujeme o  tom, aby držitelia 
kariet boli oproti ostatným moto-
ristom zvýhodnení nielen pri par-
kovaní pred vlastnými obydliami, 
ale aj pri parkovaní na mestských 
parkovacích plochách v  centre 
mesta,“ myslí si primátor Alexander 
Slafkovský. 

Držitelia kariet by mali mať opro-
ti ostatným prvú polhodinu alebo 
hodinu parkovania zadarmo. „Tento 

krok vnímame ako potrebné gesto, 
ktoré upevní filozofiu novej parko-
vacej politiky v  Liptovskom Miku-
láši v  povedomí motorizovaných 
občanov,“ uzavrel primátor.

O  tom, ako bude nakoniec nová 
parkovacia politika vyzerať rozhod-
nú v najbližších mesiacoch poslanci 
mestského zastupiteľstva. Už teraz 
je zrejmé, že popri zmene súčas-
ného systému prinesie aj reorga-
nizáciu existujúcich parkovacích 
miest. Výsledkom by mal byť ich 
nárast, ktorý tak bude predchádzať 
rozsiahlejšiemu budovaniu nových 
parkovísk v blízkej budúcnosti.

 -red-

V  Akadémii ozbrojených síl 
v  Liptovskom Mikuláši (AOS) bola 
otvorená ďalšia v  poradí štvrtá 
Univerzita tretieho veku (UTV). Do 
tejto progresívnej formy celoživot-
ného vzdelávania, ktorá je špeciál-
ne orientovaná na ľudí stredného a 
vyššieho veku, sa  zapísalo 68 štu-
dentov, seniorov z Liptova. Najstar-
ší z nich má 81 rokov. 

V  AOS budú študovať podľa 
zásad  Medzinárodnej asociácie 
Univerzít tretieho veku (AIUTA) 
a  modelu, ktorý zahŕňa 3-ročné 
vzdelávanie. Po všeobecne zame-
ranom jednoročnom štúdiu sa im 
ponúka špecializované štúdium 
v  študijných programoch anglický 
jazyk, ruský jazyk, zdravotná teles-
ná výchova, počítače a  internet, 
Ozbrojené sily SR, duchovná prob-
lematika a envirovýchova.

Univerzitu tretieho veku otvoril 
rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Bo-
ris Ďurkech, CSc., ktorý uviedol, že 
prvú UTV začala AOS organizovať v 
roku 2005, absolvovalo ju 25 účast-
níkov v  študijnom programe počí-
tače a internet. Druhú v tom istom 
programe ukončilo 13 študentov 

a  v  súčasnosti beží 3. ročník tretej 
UTV a študuje v ňom 17 študentov 
v  študijnom programe anglický 
jazyk pre začiatočníkov. Dodal, že 
Akadémia ozbrojených síl má sna-
hu poskytovať ľuďom stredného 
a  vyššieho veku záujmové vzdelá-
vanie, chce stimulovať ich záujem 
o súčasné dianie, vytvárať stály ak-
tívny prístup k životu. 

Rektor zároveň odovzdal novým 
študentom UTV imatrikulačný list 
a výkaz o štúdiu v tejto vzdelávacej 
forme.

Prezidentka Asociácie univerzít 
tretieho veku Slovenska, vicepre-
zidentka Európskej federácie Uni-
verzít tretieho veku  a generálna 
sekretárka Medzinárodnej asoci-
ácie Univerzít tretieho veku PhDr. 
Nadežda Hrapková, PhD. ktorá po-
zdravila študentov 4. UTV, kvitova-
la, že záujem seniorov o  štúdium 
na UTV v Akadémii ozbrojených síl 
sa oproti minulým rokom niekoľko-
násobne zvýšil a uviedla, že akadé-
mia pestrou ponukou študijných 
programov, vytvára dobré pod-
mienky pre záujmové vzdelávanie 
seniorov v regióne Liptova.         -hg-

Otvorenie Univerzity tretieho veku
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Mikulášske ucho
Milí čitatelia, v tejto rubrike 

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

 Je čas výsadby stromov a pre-
to by som sa chcel opýtať, či by 
VPS na námestí v severnej časti, 
kde sú 3 prázdne štvorce po stro-
moch, ktoré tam v minulosti boli, 
nemohli miesto nich zasadiť nové 
stromy. Teraz je to už dlhý čas 
plné kameňov, čo špatí a kazí cel-
kový dojem zrekonštruovaného 
námestia. 

 Dva prázdne štvorce na Ná-
mestí osloboditeľov máme už 
dlhšiu dobu - niekoľko rokov. 
Počas leta sme kontrolovali stav-
bu tribún pre akcie, ktoré sa na 
námestí uskutočňovali a záro-
veň sme konzultovali možnosť 
doplnenia zelene s potrebami 
Domu kultúry. Počas kultúrnych 
podujatí veľké tribúny potrebujú 
priestor a dosadbou drevín do 
pôvodných štvorcov by tribúny 
zabrali pol námestia a nebol by 

splnený účel hromadného pod-
ujatia. 
V týchto dňoch by mal byť spra-
covaný dokument starostlivosti o 
dreviny, ktorý zhodnotí stav dre-
vín aj v okolí budovy na Námestí 
osloboditeľov. Je celkom možné, 
že v tejto lokalite vyplynie potre-
ba obmeny ďalších drevín a do 
dnes prázdnych štvorcov budú 
nové dreviny vysadené, ale aj nie-
ktoré dreviny mudú musieť byť 
odstránené. V tomto roku nebu-
deme realizovať dosadbu drevín 
do tohto územia.

Ing. Iveta Klepáčová
vedúca útvaru životného prostredia 

a poľnohospodárstva 

 Dobrý deň, chcela by som 
sa opýtať ako pokročil problém 
s parkovaním na Podbrezinách. 
Zaujíma ma ulica Hradišská (ze-
lené a hnedé „U-čko“) a Senická 
ulica. Blíži sa zima a keďže je 
to už teraz hrozné, neviem si to 
predstaviť v zime. Autá stoja vo 
všetkých smeroch a na každom 
voľnom kúsku, takže niekedy z 
parkoviska medzi bytovkami led-
va vyjdete. Ak niekomu stoja pred 
bytovkou aj tri autá + služobné, 
tak sa ani nečudujem.

 Problematika parkovania 
sa nedá vyriešiť za jeden deň, 
keď bola predtým dlhodobo za-
nedbávaná. Zámer regulácie a 
spoplatnenia parkovania bol v 
mesiaci október odsúhlasený v 
mestskom zastupiteľstve. Detail-
mi nového systému parkovania 
sa bude ešte len zaoberať od-
borná pracovná komisia. Záväz-
né informácie budeme vedieť 
poskytnúť v jarných mesiacoch 
budúceho roka, kedy bude návrh 
koncepcie parkovania definitív-
ne dopracovaný a predložený 
na schválenie poslancom. Podľa 
harmonogramu sa so samotným 
realizovaním systému parkovania 
uvažuje v letných mesiacoch. 

Ing. Ľubomír Hán
vedúci oddelenia životného prostredia, 

dopravy a správy verejných komunikácií 

 Dobrý deň. Chcem sa poďa-
kovať za cyklochodník, ktorý ste 
dali na Nábreží do prevádzky. 
Už teraz ho využívajú nielen cyk-
listi, ale aj bežní ľudia, ktorí sa 
chcú poprechádzať. Mrzí ma, že 
tu znovu zaúradovala slovenská 
choroba - nedokončená práca. 
Okolo chodníka sú porozhadzo-
vané suché konáre zo spílených 
stromov, niektorým stromom vi-

sia poškodené odlomené konáre, 
v teréne vedľa cyklochodníka sú 
nahádzané skaly a sú tam veľké 
nerovnosti, ktoré sa budú veľmi 
ťažko kosiť a ošetrovať. Škoda, 
že 10% tejto nedokončenej práce 
neguje tých 90%. Stačí málo, aby 
výsledok bol vynikajúci. Neplá-
nuje mesto dotiahnuť celú prácu 
do finále?.

 Pokračovať vo výstavbe 
cyklochodníka mesto ráta aj v 
nasledujúcom roku podľa schvá-
lenej projektovej dokumentácie, 
na ktorú bolo vydané stavebné 
povolenie. V pokračovaní tra-
sy cyklochodníka chce využiť 
viac korunu hrádze, kde na túto 
tému prebehlo rokovanie s pre-
vádzkovateľom Povodím Váhu 
Piešťany. O akú dĺžku predĺžime 
cyklochodník bude zrejmé až po 
schválení rozpočtu na rok 2013, 
kedy budeme vedieť, aké finanč-
né zdroje sa uvolnia na túto akciu. 
Pokiaľ ide o nevyzbierané skaly a 
nedokončené terénne úpravy, 
kolaudácia tejto časti prebehne 
až po odovzdaní úseku, kedy sta-
vebné práce prevezme mesto od 
VPS koncom októbra. 

Ing. Miloš Berník
vedúci oddelenia investícií
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Mesto Liptovský Mikuláš 
vyhlasuje v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení

 obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností -  bytov:

1.     3 izbového č. 20, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 626, vchod č. 5 na Senickej ulici (Podbreziny),

 2.     3 izbového č. 6, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 447, vchod č. 5 na ulici Pobrežnej (Okoličné),

 3.     3 izbového č. 33, nachádzajúceho sa na prízemí bytového 
domu súp. č. 511, vchod č. 4 na Gaštanovej ulici (Podbreziny),

 4.     3 izbového č. 51, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 519, vchod č. 8 na ulici Pod slivkou (Podbreziny),

 5.      2 izbového č. 61, nachádzajúceho sa na 6. poschodí bytového 
domu súp. č. 522, vchod č. 3  na Morušovej ulici (Podbreziny),

 6.     1 izbového č. 54, nachádzajúceho sa na 4. poschodí bytového 
domu súp. č. 522, vchod č. 3  na Morušovej ulici (Podbreziny),

 7.     garsónky č. 79, nachádzajúcej sa na 3. poschodí bytového 
domu súp. č. 1797, vchod č. 58  na Nábreží Dr. Aurela Stodolu,

 8.     garsónky č. 88, nachádzajúcej sa na 6. poschodí bytového 
domu súp. č. 1797, vchod č. 58  na Nábreží Dr. Aurela Stodolu,

 9.     garsónky č. 50, nachádzajúcej sa na prízemí bytového domu 
súp. č. 1861, vchod č. 12  na Nábreží 4. apríla,

10. 4 izbového č. 2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu 
súp. č. 626, vchod  č. 4 na Senickej ulici (Podbreziny).

Podmienky sú vyvesené na úradnej tabuli vo vestibule na prízemí 
Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41. K dispozícii sú 
aj na internetovej stránke www.mikulas.sk , na informáciách na prí-
zemí MsÚ v Liptovskom Mikuláši. Do znaleckých posudkov je možné 
nahliadnuť na č. dverí 207, na 2. poschodí MsÚ v Liptovskom Mikuláši, 
Štúrova 1989/41. Tel. kontakt: 044/5565245.

SKLO 
A PORCELÁN
NA KAŽDÚ

PRÍLEŽITOSŤ

SKLO 
A PORCELÁN
NA KAŽDÚ

PRÍLEŽITOSŤ

zimný 
tovar
už na 
pulte!!!

zimný 
tovar
už na 
pulte!!!

Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
 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 

 
 

 

 

Prenájom nebytových priestorov 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. prenajme kancelárske a skladové priestory na 
ulici  Štefánikovej  1780,  031 80 Liptovský Mikuláš.  Cena ročného nájomného už od 
60 € bez DPH/m² vrátane energií. 

Kontakt: 0905 453 491, 0917 503 368 

 

 

 

 
 

 

 

Prenájom nebytových priestorov 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. prenajme kancelárske a skladové priestory na 
ulici  Štefánikovej  1780,  031 80 Liptovský Mikuláš.  Cena ročného nájomného už od 
60 € bez DPH/m² vrátane energií. 

Kontakt: 0905 453 491, 0917 503 368 
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Nezisková organizácia Hokejové talenty Liptova, n.o.  
bola založená 2. augusta 2011 zakladateľmi: Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch, Marek Uram, Michal Mravec, Pavel 
Paukovček, Ján Cibuľa, Ján Laco, Karol Križan, Peter Klepáč, Richard Huna, Tomáš Krátky, Rudolf Huna, Ján Pleva a 
Peter Lištiak. 
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, s dôrazom na rozvoj 
telesnej kultúry. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na športovo talentované deti a mládež na Liptove. 
Nezisková organizácia poskytuje svoje služby formou:  
- organizovania a zabezpečovania kultúrnych, najmä športových a spoločenských podujatí, materiálno-technickej 
podpory, výstav a prezentácií; 
-  organizovania športových výcvikov, kurzov, sústredení a iných sprievodných aktivít, s dôrazom na všestrannú podporu 
hokeja a hokejových talentov v Liptovskom regióne. 
 
Neinvestičný fond Hokejové talenty, n.f.  
bol založený 2. septembra 2011 zakladateľmi a zriaďovateľmi: Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch a Karol Székely. 
Neinvestičný fond Hokejové talenty, n.f. bol zriadený za účelom plnenia všeobecne prospešného účelu v oblasti podpory 
mládežníckeho športu, najmä hokeja. Neinvestičný fond združuje peňažné prostriedky určené na plnenie individuálnej 
pomoci pre telesne zdatnú a športovo nadanú mládež v ľadovom hokeji na celom území Slovenskej republiky. 
Finančné prostriedky z fondu sú poskytované predovšetkým na: 
- zaobstaranie výstroja, športového náčinia a vecí potrebných na realizáciu ľadového hokeja; 
- materiálno-technické zabezpečenie tréningov a sústredení; 
- podporu vzdelávania a výchovy mládeže v oblasti ľadového hokeja; 
- podporu telesnej výchovy a zdravého životného štýlu hokejovej mládeže; 
- podporu účasti hračov ľadového hokeja, hokejových mužstiev žiakov a dorastu  
  na súťažiach na domácej aj medzinárodnej úrovni. 

 

 

VIAC O NÁS 
Myšlienka pomoci mladým začínajúcim hokejistom v nás bola omnoho skôr, ako sme sa ju rozhodli aj 
reálne napĺňať v praxi. Nášmu odhodlaniu začať v auguste 2011 pomohol fakt, že situácia s mladou 
nastupujúcou generáciou bola prinajmenšom na zamyslenie. 
 
Sme presvedčení, že pokiaľ začneme od prvých náznakov záujmu o hokej u najmenších nádejných 
hokejistov a budeme ho ďalej rozvíjať v chcenie a záujem niečo dokázať, nielen naše, ale hlavne tých, 
ktorých budeme viesť, podaria sa nám v budúcnosti nemalé zázraky, premenené na nové hokejové 
talenty, ktoré zažiaria nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Stojí to za tú námahu, nemyslíte? 

Aktuálne projekty 
Hlavným našim cieľom v sezóne 2012/13 je pomoc začínajúcim hokejistom pri nákupe hokejovej 
výstroje. 
 
Rozhodli sme sa podporiť začínajúcich mladých hokejistov (1-3 hokejovú prípravku) hokejovou 
výstrojov vo forme štarter setov. 
 
Máme záujem zakúpiť 30 kusov štarter setov, ktorého všetky časti budú u nás evidované pod hráčskym 
číslom na drese a pod týmto číslom budú aj zapožičiavané bezplatne (na zálohu) mladým nádejným 
hokejistom v 1-3 hokejových prípravkách. Každý štarter set sa bude po sezóne vracať a následne 
znova požičiavať ďalším novým hokejovým nadejám. 
 

KONTAKT 
 

Hokejové talenty Liptova, n.o. 
Hokejové talenty, n.f. 
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1808/60 
031 01 Liptovský Mikuláš 
 
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu 
office@hokejovetalenty.sk . 

Ako začať ? 
Prihláste svoje dieťa na hokej prostredníctvom HK 32 Liptovský Mikuláš a následne v prípade potreby 
nás môžete žiadať o pomoc vo forme základnej hokejovej výstroje. Napíšte nám email 
(office@hokejovetalenty.sk) alebo vyplňte kontaktný formulár na webovej stránke 
(www.hokejovetalenty.sk) . 
 
Veľa ďalších informácií nájdete na našej domácej webovej stránke www.hokejovetalenty.sk . 
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Deň otvorených dverí mikulášskej samosprávy 
15. novembra 2012 od 8.00 do 14.00 hod.

R.S.V.P. tel.: 044 5565 201, 203,206 
           e-mail: sekretariat@mikulas.sk

Mesto Liptovský Mikuláš 
Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa 
Múzeum Janka Kráľa 

Vás pozývajú na 

dňa 17. novembra 2012
14.00 h  
Pavol Strauss - človek pre nikoho - človek pre všetkých 
vernisáž výstavy
Múzeum Janka Kráľa, Nám. osloboditeľov

15.30 h  
Deň boja za slobodu a demokraciu
spomienkové stretnutie pri príležitosti 23. výročia „nežnej“ revolúcie
Námestie osloboditeľov
16.00 h  
Pocta Pavlovi Straussovi 
slávnostný koncert
Dom kultúry

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Oslavy MUDr. Pavla Straussa 
pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia
Oslavy MUDr. Pavla Straussa 
pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia

DISTRIKT 2240

ROTARY KLUB
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

erb mesta - krivky.pdf   1   26. 8. 2011   12:04:10

Vážení občania,
samospráva mesta Liptovský Mi-

kuláš otvára dvere svojim obča-
nom. 

Pozývame Vás na prehliadku čin-
nosti všetkých jej organizácií, všet-
kých jej pracovísk. Samospráva nie 
je len Mestský úrad, ale aj mestské 
múzeum, Dom kultúry, Informačné 
centrum, Komunitné centrum, Za-
riadenie pre seniorov a Domov so-
ciálnych služieb, mestská televízia. 
Ale tiež Verejnoprospešné služby 
so svojimi prevádzkami ako sklád-
ka tuhých a komunálnych odpa-
dov, zberné dvory, triediaca linka, 
vozový park a ďalšie. 

Príďte si pozrieť kanceláriu pri-
mátora mesta, obradnú miestnosť, 
oboznámiť sa s  pracoviskami cen-
tra služieb občanov, sadnúť si do 
poslaneckej lavice a  vyskúšať si 
hlasovacie zariadenie. Spýtať sa na 
všetko, čo Vás zaujíma. 

Príďte sa oboznámiť s úlohami 
a  oprávneniami Mestskej polície, 

pozrieť si ukážky jej vybavenos-
ti (taktické vesty, zbrane, tomfa, 
obušok, alkohol tester, vysielačka, 
osobná kamera, okuliare stimulu-
júce opitosť a pod.). Prehliadnuť si 
centrálu a kamerový systém mest-
skej polície priamo na mieste. 

Viete, ako pracuje Komunitné 
centrum v Hlbokom? Navštívte ho. 

Viete ako je vybavené a aké služby 
poskytuje Zariadenie pre seniorov 
a domov sociálnych služieb  v Pa-
lúdzke ? Príďte sa pozrieť v čase od 
9.00 – 12.00 h. a 13.00 – 15.00 h.

15. novembra od 8.00 do 14.00 h  
budú pre Vás v hodinových vstu-
poch otvorené:

Mestský úrad, Mestská polícia, 
Múzeum Janka Kráľa,  Dom kultúry, 
Komunitné centrum, TV Liptov.

Verejnoprospešné služby (VPS) 
Vás čakajú od 8.00 h. každú hodinu 
na svojich pracoviskách:
· Areál VPS na Družstevnej ul.,  

ukážka vozového parku 
· Skládka tuhého a komunálneho 

odpadu Veterná Poruba
· Separácia a zberné dvory ul. Pod-

tatranského a Podbreziny. 
Informačné centrum pozýva zá-

ujemcov na bezplatnú prehliadku 
„ŠESŤ ZASTAVENÍ V  SRDCI LIPTOV-
SKÉHO MIKULÁŠA“.  Zraz o 15.00 h. 
pred budovou Informačného cen-
tra na Námestí mieru. 

V  rámci Európskeho roku starnu-
tia a solidarity medzi generáciami 

ako sprievodná akcia bude pre Vás 
vo vestibule mestského úradu pri-
pravená prehliadka prác našich se-
niorov a v malej zasadačke hodina 
otázok a  odpovedí - diskusia štu-
dentov s vedením mesta o činnosti 
samosprávy. 

Tešíme sa na Vás!

 Ing. Anna Rašiová,
prednostka MsÚ
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Liptovské mú-
zeum v  Ružom-
berku získalo do-
táciu z  rozpočtu 
mesta Liptovský 

Mikuláš pre rok 2012 pre projekt 
s názvom „Remeslo má zlaté dno“. 
Projekt sa realizuje v Múzeu Čierny 
orol v Liptovskom Mikuláši.

Prostredníctvom projektu chcú 
pracovníci múzea prezentovať je-
dinečné kultúrne dedičstvo - tra-
dičné ľudové remeslá vytvárajúce 
protipól ére internetu, počítačov, 
mobilov a komerčnej kultúry, kto-
rou je veľmi zaťažená najmä mladá 
generácia. Chceli by prostredníc-
tvom tohto projektu vytvoriť pod-
mienky pre propagáciu kultúrnych 

tradícií a vytvárať nové interaktívne 
programové produkty pre školy za-
merané na regionálnu výchovu. 

Do spolupráce na projekte, ktorý 
sa realizuje v  priebehu septembra 
až novembra, sa zapojila Stred-
ná odborná škola polytechnická 
z  Liptovského Mikuláša. Projekt sa 
stretol s kladnou odozvou vedenia 
školy a veríme, že aj študentov. Štu-
denti sa zúčastňujú na worksho-
poch zameraných na prezentáciu 
tradičného spracovania ovčej vlny 
a  na praktické ukážky (čuchranie 
vlny, pradenie, výroba úžitkových 
predmetov z  ovčej vlny) a  na pre-
zentáciu modrotlače, taktiež spoje-
nú s praktickými ukážkami tlačenia 
technológiou drevených foriem. 

V piatok 5. októbra  sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie Miest-
neho odboru Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Zhromaždenie 
matičiarov sa uskutočnilo v malej zasadačke MsÚ. Po správach o činnos-
ti MO MS a správe o hospodárení MO MS prebehla voľba funkcionárov. 
Predsedom sa stal Mgr. Patrik Fuzák, členmi výboru Mgr. Marián Boch-
nička, Mgr. Martin Cibák , Mgr. Marcela Feriančeková , Bc. Tomáš Janega, 
RSDr. Michal Kotian, Marek Nemec, Mgr. art. Miroslava Palanová a Juraj 
Zlejší. Členmi dozorného výboru sa stali Doc. RNDr. Ferdinand Chova-
nec, CSc., Ing. Miroslav Uličný a Jozef Sálus.

Treba poďakovať doterajšiemu výboru za jeho prácu a všetkým no-
vozvoleným funkcionárom zapriať veľa energie pri realizovaní matičné-
ho programu.   

 Marek Nemec, Matica slovenská

Novovzniknutá stála expozícia 
v priestoroch františkánskeho kláš-
tora v  Okoličnom s  názvom „Mú-
zeum Ladislava Mattyasovszkého“ 
počas prvých mesiacov vlastnej 
existencie privítala viacerých do-
mácich i zahraničných návštevní-
kov, aby ponúkla históriu, umenie 
a v neposlednom rade aj duchovný 

aspekt neskorogotického sakrálne-
ho miesta – Kostola sv. Petra z  Al-
kantary. 

Zrodenie výnimočného diela 
v  krížovej chodbe kláštora a teda 
na pôde Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosti Okoličné spozorovala a 
zároveň ocenila aj odborná verej-
nosť Slovenska prostredníctvom 

Remeslo má zlaté dno
– projekt  s podporou mesta

Matica v našom meste s novým vedením

Múzeum Ladislava Mattyasovszkého v Okoličnom 
vyhlásili za Expozíciu 2011

                                                                                    

Remeslo má zlaté dno – projekt s podporou mesta

Liptovské  múzeum  v Ružomberku  získalo  dotáciu  z rozpočtu  mesta 
Liptovský Mikuláš pre rok 2012 pre projekt s názvom „Remeslo má zlaté dno“. 
Projekt sa realizuje v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši.

Prostredníctvom  projektu  chcú  pracovníci  múzea  prezentovať  jedinečné 
kultúrne  dedičstvo  -  tradičné  ľudové  remeslá  vytvárajúce  protipól  ére  internetu, 
počítačov,  mobilov  a  komerčnej  kultúry,  ktorou  je  veľmi  zaťažená  najmä  mladá 
generácia.  Chceli  by  prostredníctvom  tohto  projektu  vytvoriť  podmienky  pre 
propagáciu kultúrnych tradícií a vytvárať nové interaktívne programové produkty pre 
školy zamerané na regionálnu výchovu. 

Do  spolupráce  na  projekte,  ktorý  sa  realizuje  v priebehu  septembra  až 
novembra, sa zapojila Stredná odborná škola polytechnická z Liptovského Mikuláša. 
Projekt  sa  stretol  s kladnou  odozvou  vedenia  školy  a veríme,  že  aj  študentov. 
Študenti  sa  zúčastňujú  na  workshopoch  zameraných  na  prezentáciu  tradičného 
spracovania  ovčej  vlny  a na  praktické  ukážky  (čuchranie  vlny,  pradenie,  výroba 
úžitkových  predmetov  z ovčej  vlny)  a na  prezentáciu  modrotlače,  taktiež  spojenú 
s praktickými ukážkami tlačenia technológiou drevených foriem. Na záver projektu 
budú v expozičných priestoroch  múzea  vystavené práce účastníkov  workshopov.

Výhodou projektu „Remeslo má zlaté dno“ je jeho trvalá udržateľnosť, pretože 
po  skončení  projektu  bude  Múzeum  Čierny  orol  ponúkať  tento  program  ako 
doplňujúcu aktivitu regionálnej výchovy pre všetky základné a stredné školy v meste 
Liptovský Mikuláš.

odovzdania výročnej ceny revue 
Pamiatky a múzeá v  kategórii Ex-
pozícia 2011. Ocenenie si v  brati-
slavskej Redute prevzali tvorcovia 
múzea Mgr. Jozef Tomaga, správca 
farnosti Okoličné, Ing. arch Július 
Rybák, projektant expozície, Dr. 
Dušan Buran, historik umenia a 
ak. soch. Juraj Maták, reštaurátor. 
Výročnú cenu každoročne udeľuje 
Slovenské národné múzeum, Pa-
miatkový úrad SR a redakčná rada 
revue Pamiatky a múzeá. 

Udelená výročná cena odzrkadľu-
je kvalitu európskych štandardov, 
ktorých sa  očami priam môžete 
„dotýkať“ a ktoré vám prinesú je-
dinečný zážitok poznania našej 
histórie a viery predchádzajúcich 
generácii. Františkánsky komplex 
v Okoličnom chce aj takto prezen-
tovať vzťah k pravým hodnotám  a 
to nielen v našom meste, ale aj za 
jeho hranicami.    

 Jozef Tomaga,
 správca farnosti

Na záver projektu budú v expozič-
ných priestoroch  múzea  vystave-
né práce účastníkov  workshopov.

Výhodou projektu „Remeslo má 
zlaté dno“ je jeho trvalá udržateľ-
nosť, pretože po skončení projektu 

bude Múzeum Čierny orol ponúkať 
tento program ako doplňujúcu 
aktivitu regionálnej výchovy pre 
všetky základné a  stredné školy 
v meste Liptovský Mikuláš.

 -red-

Tretia zmena 
pri prepise 

vozidiel počas roka
Okresný do-

pravný inšpek-
torát v  Liptov-
skom Mikuláši 
oznamuje, že 
z  dôvodu  ne-

dostatku parkovacích miest na 
ul. Školskej v  Liptovskom Mi-
kuláši  nebude možné, pri úko-
noch súvisiacich s  evidenciou 
vozidiel, vykonávať kontrolu 
údajov uvádzaných v  osvedče-
ní s  údajmi priamo na vozidle 
(kontrola vozidla)  na ul. Škol-
skej.

Od 01. novembra do odvola-
nia budú policajti ODI OR PZ  
vykonávať kontroly vozidiel 
na parkovisku pred budovou 
Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru na ul. Komenského 
841 (pri hoteli Jánošík) počas 
stránkových dní v čase od 07.45 
– 09.30 hod.  -pz-
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         Pozitívny impulz pre skatepark 

Mestská športová olympiáda zmerala sily žiakov našich škôl

Finalistky Miss Tatry sú už známe, 
kráľovnú spoznáme v decembri

Skatepark v  Liptovskom Mikuláši 
sa za poslednú dobu nachádzal v 
nie príliš dobrej kondícii, a to kvôli 
viacerým poškodeným prekážkam, 
ktoré by potrebovali kompletnú 
rekonštrukciu. Veď práve tento 
stav skateboardovému klubu St. 
Nicolaus nedovolil usporiadať kon-
com augusta pretek s najdlhšou 
tradíciou na Slovensku s názvom 
Spectrum Cup.

Mestu Liptovský Mikuláš samo-
zrejme skatepark pri tenisových 
kurtoch nie je ľahostajný, a v rámci 
svojich možností sa ho snaží udr-
žiavať. Tak tomu bolo aj pred pár 
dňami, kedy sa z mestských financií 

podarilo zrekonštruovať najpopu-
lárnejšiu prekážku, ktorá bola už 
nepoužiteľná.

Takzvaný Straight box je prekáž-
ka, ktorá je vhodná nie len pre za-
čiatočníkov, ale aj pre pokročilých 
jazdcov. Jej rekonštrukcia bola po-
zitívnym impulzom aj pre samotný 
skatepark v našom meste, čo sa 
teraz odzrkadľuje na jeho návštev-
nosti v tomto jesennom období.

Mesto Liptovský Mikuláš v  spo-
lupráci s  klubom St. Nicolaus tiež 
podalo prednedávnom projekt na 
rekonštrukciu skateparku, a v  ja-
nuári 2013 budú známe výsledky. 
Pevne veríme, že bude úspešný, a 

Už siedmy ročník rozsiahleho špor-
tového podujatia sa konal aj za účas-
ti hostí z partnerského mesta Opava. 
Na olympiádu k  nám pricestovala 
45-členná delegácia. Organizátor-
stvo tohto tradičného podujatia sa 
totiž každoročne strieda medzi Lip-
tovským Mikulášom a Opavou. 

Dňa 5. októbra v troch základných 
školách mesta  súťažili žiaci v atletic-
kých disciplínach, vo volejbale a vo 
futbale. Z  nášho mesta vyslalo svo-
jich zástupcov na súťaže všetkých 
desať pozvaných škôl, a  dokopy na 
športoviskách súťažilo takmer štyri-
sto detí.

Turnaj vo volejbale prebiehal na 
ZŠ Janka Kráľa, a víťazne z neho vy-
šlo miešané družstvo hostí z Opavy, 
striebro patrilo družstvu ZŠ Okoli-
čianska a  bronz družstvu ZŠ Apoš-
tola Pavla. Podobne tomu bolo aj 
vo futbale, kde Opaváci vo finále 
porazili hráčov hosťujúcej ZŠ Okoli-
čianska. Tretia sa umiestnila ZŠ Jan-
ka Kráľa. 

Atletické súťaže sa konali na ZŠ 
Demänovská ulica, pričom dievčatá 
a  chlapci súťažili v  piatich disciplí-
nach a  v  štafetách. Počasie bolo 
priaznivé a súťažiaci podali hodnot-
né výkony.

Za snahu boli všetci odmenení su-

venírmi s logom mesta, víťazi dostali 
medaile, poháre, diplomy a  vecné 
ceny. 

V ten istý deň sa zároveň konala v 
Gymnáziu M. M. Hodžu aj Olympi-
áda stredných škôl, kde si svoje sily 
v  atletických disciplínach merali 
stredoškoláci mikulášskeho okresu 
za účastí hostí Kroměříže.

Výsledky atletických disciplín:
CHLapCi - 60 m: 1. Michal Kubov-
čík, 2. Lukáš Konupka, 3. Jakub Vr-
bičan. 800 m:  1. Dominik Fiačan,  
2. Martin Rolný, 3. Ladislav Poru-
ban. Skok do výšky: 1. Ján Capko, 
2. Andrej Ladislav Kováč, 3. Ladislav 
Kružliak. Skok do diaľky: 1. Mi-
chal Kubovčík, 2. Lukáš Konupka, 
3. Jakub Mecner. Hod kriketovou 
loptičkou: 1. Rastislav Kružliak,  
2. Šimon Čonka, 3. Adrián Holub-
čík. Štafeta 4 x 200m: 1. ZŠ Opava, 
Englišova, 2. ZŠ M.R.Martákovej,  
3. ZŠ Okoličianska. 

Dievčatá - 60 m: 1. Romana Oš-
ková, 2. Kamila Korejsová, 3. Petra 
Králová. 600 m:  1. Veronika Svo-
zilová, 2. Zuzana Lhotská, 3. Lucia 
Murzová. Skok do výšky:1. Roma-
na Králiková, 2. Vendula Gerecká,  
3. Lucie Kantorová. Skok do diaľky: 

Súťaž krásy a  tela mladých žien 
spod tatranských štítov zazname-
nala veľký záujem. Počas kástingu, 
ktorý sa pred nedávno uskutočnil 
v Grand Hoteli Bellevue v Hornom 
Smokovci vo Vysokých Tatrách sa 
osemčlennej porote predstavili 
desiatky dievčat. Porote predse-
dala Karin Majtánová, prvá Miss 
Slovensko z roku 1993. Pri výbere 
finalistiek mala ťažkú úlohu, pri-
hlášky do súťaže zaslalo množstvo 
záujemkýň. 

Potešiteľné je, že prišli záujem-
kyne takmer z  celého Slovenska. 
Najväčšie zastúpenie mali sa-
mozrejme  podtatranské mestá 
Poprad, Liptovský Mikuláš, Kež-
marok, Vysoké Tatry, Levoča, Svit 
či Ružomberok. Kástingu sa zú-
častnili aj dievčatá z takých miest 
ako Banská Bystrica, Vranov nad 
Topľou, ba dokonca aj Komárno.

Kuriozitou je skutočnosť, že sa 
do súťaže Miss Tatry 2012 prihlá-
sila aj tohtoročná Miss Spiša Patrí-
cia Šebestová a  Dievča leta 2012 
denníka Nový Čas Annamária Krá-
ľová z  Partizánskej Ľupče. Všetky 
súťažiace dievčatá potvrdili vyso-
ký štandard krásy Sloveniek ako 
i jemnú ženskosť a inteligenciu. 

„To všetko je vlastne potvrdením 
nášho očakávania a  našej ambí-
cie urobiť do budúcnosti z  Miss 
Tatry veľkú prestížnu celosloven-
skú súťaž krásy. Myslíme si, že do 

centra turistiky, akým sú naše Vy-
soké a Nízke Tatry, rozhodne patrí 
a  bude očakávanou udalosťou 
v  tejto unikátnej prírodnej a  tu-
ristickej destinácii Slovenska,“ po-
vedala riaditeľka súťaže a  produ-
centka podujatia Edita Kmeťová. 

Finále Miss Tatry 2012 v podobe 
galavečera sa uskutoční 14. de-
cembra v  Grand Hoteli Bellevue. 
Okrem súťaže 12-tich finalistiek 
uvidia diváci aj mnoho atraktív-
nych hudobných hostí, tanečných 
čísiel a  v  neposlednom rade aj 
módnu prehliadku na najvyššej 
úrovni.

Miss Tatry 2012 organizuje agen-
túra Amade-Pop v  spolupráci 
s  APH Agency, Grand Hotelom 
Bellevue a  mestami Vysoké Tatry 
a Liptovský Mikuláš.

Do finále Miss Tatry 2012 
postúpili:

Paulína Kriššáková, Kežmarok  
Karolína Miková, N. Smokovec
Patrícia Šebestová, Poprad
Katarína Francúzová, Podolinec
Nicole Naelová, Poprad
Miriama Chmúrová, Poprad
Miroslava Chlebovcová, Levoča
Jaroslava Hrošová, Vranov nad 
Topľou
Barbora Sarnovská, Poprad
Bibiána Bachledová, Podbanské
Annamária Kráľová, Part. Ľupča 
Frederika Kovalčíková, Poprad

že sa v jarnom období vďaka zís-
kaným financiám podarí skatepark 
v  Liptovskom Mikuláši kompletne 
zrekonštruovať a prinavrátiť mu tak 

časy najväčšej slávy, ako tomu bolo 
v predošlých rokoch.

 Marek Hliničan,
 St. Nicolaus skateboard klub

1. Romana Ošková, 2. Petra Králová, 
3. Lenka Ľubeľanová. Hod kriketo-
vou loptičkou: 1. Simona Šimče-
ková, 2. Ivana Dideková, 3. Katarína 

Mičudová. Štafeta 4x200m: 1. ZŠ 
Opava, Englišova, 2. Gymnázium 
M. M. Hodžu, 3. ZŠ M. R. Martákovej.
  -red-
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Mikulášski futbalisti budú mať po roku opäť svoje vianoce

Jerguš Bača: „Chceme postaviť základ tímu na domácich hráčoch.“

V živote je to tak, že ak sa ľuďom 
podarí v  práci nejaký cieľ, majú 
potrebu to zopakovať. Na základe 
minuloročného úspechu sme sa aj 
tento rok rozhodli, že zorganizuje-
me podujatie s  názvom Futbal je 
hra a hrať by sa mal človek pre ra-
dosť. 

V súčasnosti nie som presvedčený 
o tom, že na Slovensku momentál-
ne futbal prináša radosť. Všade oko-
lo seba počúvam, ako je zle. Futbal 
podľa môjho názoru v  minulosti 
prinášal viac úsmevu. Myslím, že 
forma takýchto podujatí má svoje 
čaro a  ľudia sú vtiahnutí do klu-
bového diania. My sa v  klube o to 
snažíme. 

Charakter samotnej akcie bude 
nezmenený. Poďakujeme sa všet-
kým činovníkom v klube, ktorí nám 
v tomto roku pomohli v akejkoľvek 
forme. Opäť príde aj Mikuláš, ktorý 
rozdá darčeky našim hráčom. Oce-
níme najlepších chlapcov v  jed-
notlivých kategóriách. Dospelí, 
ktorí prídu budú mať pri vstupe do 
Domu kultúry pripravené anketové 
lístky v  súvislosti s  vyhodnotením 
najlepšieho hráča. 

Keďže v  tom čase bude predvia-
nočné obdobie, ani my nechceme 
zabúdať na ľudí, ktorým životný 

  Keďže máme za sebou určitý čas 
v prebiehajúcej sezóne, chceli by 
sme zhodnotiť jej doterajší prie-
beh a priblížiť ciele v kategóriách 
dorast, juniori a A–mužstvo se-
niorov, ako aj celkové smerovanie 
akciovej spoločnosti Mestský ho-
kejový klub 32 Liptovský Mikuláš 
s Jergušom Bačom, predsedom 
predstavenstva (na fotografii).

Vlani sa dorast podarilo zachrá-
niť len v poslednej chvíli, ako to 
vyzerá tohto roku?

V doraste je veľmi omladený 

káder, kde nastala tzv. ročníková 
výmena, to znamená, že od bu-
dúceho roku budú  v  doraste hrať 
len dva a  v  juniorke tri ročníky. 
Ročníky 1995, ktoré mali byť dnes 
nosné v  tejto kategórii, musia hrať 
v juniorskej súťaži a len v obmedze-
nom počte piatich hráčov v doras-
te, preto je ten káder tak omladený. 
Cieľom je vyhnúť sa tým najhorším 
možným scenárom, ktoré sme zažili 
v minulej sezóne a pripraviť chlap-
cov tak, aby za rok alebo dva boli 
platnými hráčmi v juniorskom tíme. 
Čo nás veľmi teší, že v kategóriách 
do 16, 17 a 18 rokov máme repre-
zentantov, čo je naozaj veľmi pozi-
tívne a sme na chlapcov hrdí.

Juniori mali výborne rozbehnutú 
sezónu vlani a začali dobre aj túto 
sezónu...

Na juniorský tím čaká tiež veľmi 
náročná sezóna. Posledné štyri 
mužstvá čaká baráž o  udržanie 
v  extralige. No vstup do sezóny 
juniorov aj dorastencov bol veľmi 
dobrý a  budeme len radi, keď sa 
udrží ten trend, ktorý nastúpili tieto 
dve kategórie. Chceli by sme, aby 

juniorka nadviazala na výsledky 
z posledných dvoch ročníkov a sa-
mozrejme, je na nás funkcionároch 
a tréneroch, aby sme chalanov 
z  juniorky postupne zapracovávali 
do nášho A-mužstva.

Aké sú ciele seniorov v tejto a na-
sledujúcich sezónach?

Hlavným cieľom nového vedenia 
klubu je vrátiť sa k  histórií - v  tom 
zmysle, že chceme postaviť základ 
tímu na  domácich hráčoch, čo sa 
nám darí a  skutočne k  tým skúse-
nejším hráčom, ako sú Juraj Kled-
rowetz, Michal Mravec, Peter Bartík 
a  Juraj Kuric postupne pridávame 
mladších hráčov. Je to začiatok bu-
dovania tímu, ktorého základ je po-
stavený na odchovancoch junior-
ky z  posledných dvoch rokov. Aj 
v  tomto období už zapracúvame 
do „áčka“ chlapcov, ktorí súčasne 
nastupujú aj za juniorský tím, ako 
napríklad Mezovský, Pawelski, Kan-
dra a Janči. Pozitívne je to, že máme 
ďalšieho odchovanca v  reprezen-
tačnej „dvadsiatke“ Michala Uhríka, 
o  ktorom máme dobré referencie 
a mal by sa po majstrovstvách sveta 

juniorov do 20 rokov vrátiť a doplniť 
A-mužstvo. Chcel by som fanúšikom 
ozrejmiť to, že množstvo chlapcov 
v  dnešnej dobe študuje na vyso-
kých školách a  tí starší majú popri 
hokeji aj svoje civilné zamestnanie, 
čiže podmienky v  klube sú polo-
profesionálne. Neberieme mužstvo 
ako profesionálne a  chalani majú 
možnosť študovať na školách. Aj 
napriek týmto skutočnostiam sme 
spokojní s  aktuálnymi výsledkami 
nášho tímu.

Ako hodnotíte štart všetkých 
troch tímov do novej sezóny?

Začiatok vo všetkých troch spomí-
naných kategóriách je veľmi dobrý, 
ale je to len začiatok sezóny a uvi-
díme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. 
Chcel by som verejnosti ešte pri-
pomenúť, že celkové smerovanie 
sa zmenilo hlavne v tom, že základ 
seniorského tímu by sme chceli 
vytvoriť z mladých a domácich hrá-
čov, čo zatiaľ potvrdzujeme a uvidí-
me, aké budú možnosti posilnenia 
mužstva v  tom prestupovom ob-
dobí. 

 Rastislav Majerík

  ŠŠPPEECCIIÁÁLLNNAA  AAKKCCIIAA  PPOOKKRRAAČČUUJJEE!!!!!!  
 

Región Liptov patrí medzi najnavštevovanejšie regióny na Slovensku. Tisícky návštevníkov počas 
celého roka prichádzajú do regiónu Liptov objavovať, zabávať sa, relaxovať, jednoducho užiť si 
nezabudnuteľnú dovolenku!  
Vy, obyvatelia regiónu, nemusíte precestovať stovky kilometrov, aby ste vyskúšali najdlhší tobogan, 
zažili tropickú klímu, vyskúšali blahodarné účinky liečivej termálnej vody, alebo si do sýtosti 
zalyžovali v najlepších lyžiarskych stredísk na Slovensku! 

 

Získajte zľavovú kartu LIPTOV Region Card len za 3 EUR (ušetríte až 8 EUR!)                              
a až do 23. decembra 2012 čerpajte atraktívne zľavy na TOP atrakcie regiónu Liptov. 

 

Jedine s Liptov Region Card získate jedinečné  

ZZĽĽAAVVYY  ddoo  AAQQUUAAPPAARRKKOOVV  aa  nnaa  SSKKIIPPAASSYY  aažž  ddoo  3300  %%!!!!!!  
 

     
 

Spoznávajte LIPTOV s regionálnou zľavovou kartou LIPTOV Region Card - ešte výhodnejšie! 
 

 

Nárok na zakúpenie LRC v rámci špeciálnej akcie majú obyvatelia s trvalým pobytom v meste alebo obci, ktoré sú 
členom Klastra LIPTOV a OOCR REGION LIPTOV a obyvatelia obce Liptovský Ján. Kartu s platnosťou od 17.09.2012 
do 31.10.2013 je možné zakúpiť v termíne od 1.11.2012 do 21.12.2012 v Informačných centrách Liptovský Mikuláš 
a Ružomberok a na obecných úradoch členských obcí. Pri kúpe je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti 
s fotografiou (OP, deti do 15 rokov preukazom poistenca). Kompletné informácie o produktoch a službách, na ktoré 
si môžete uplatniť zľavu s LRC a zoznam členských miest a obcí nájdete na www.visitliptov.sk, www.liptovcard.sk 

osud neprial. Opäť výťažok z  ak-
cie pôjde na charitatívny účel, 
ktorý bude jasne zadefinovaný. Je 
povinnosťou nás dospelých, aby 
sme deti viedli k  záujmu o  han-

dicapovaných ľudí už v  mlados-
ti. V  programe vystúpi aj známy 
freestyler Marko Popovski, ktorý 
predvedie svoje umenie našim 
futbalistom. Presný program bude 

verejnosti známy v druhej polovici 
novembra. Podujatie sa uskutoční 
5. decembra v Dome kultúry.

 Martin Pohlod, 
 výkonný riaditeľ MFK Tatran



14 servis

 

skúška sirén
V piatok 9. novembra 

2012 o 12.00 hod. bude 
v Liptovskom Mikuláši 

vykonaná kontrola 
skúšky vyrozumenia 
obyvateľstva dvoj-
minútovým stálym 

tónom sirén.

Občiansky servis 
September 2012

Človek sa narodil aby dýchal, videl, po-
čul a cítil – aby žil...
v Liptovskom Mikuláši sa narodili:
Marek ŠVAŇA, Kristína VOZÁRIKOVÁ, 
Natália PUŠKOVÁ, Šimon ŠOTNÍK, Lilien 
SONTELECAN, Matej KULTAN, Charlotte 
STAROŇOVÁ, Radovan DRBIAK, Ela AN-
TOŠKOVÁ, Viktória PORUBENOVÁ, Natá-
lia MAJERČÍKOVÁ, Nela ANDREUTTIOVÁ, 
Ema VARGOVÁ, Stela VRBENSKÁ, Júlia 
Nela ŠTRICOVÁ, Dávid KOVAĽ, Šimon 
HOLAZA, Nikolas BALÁŽ, Alexandra BE-
NIANOVÁ, Diana DURSTINOVÁ, Viliam 
VIGLASKÝ, Michal KRIŽIAN, Lilly KOLESÁ-
ROVÁ, Karin MIŠANKOVÁ, Nikol VOZÁRI-
KOVÁ, Alžbeta BEŤKOVÁ.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, ktorého neopustím,
ktorému vždy pomôžem a hlavne ktoré-
ho navždy milujem...
Manželstvo uzavreli:
Miroslav BAČÍK – Ing. Michaela DROPPO-
VÁ, Lukáš SLOSIAR –Ing. Patrícia MIKU-
ŠIAKOVÁ,  Michal MEDERLY – Miroslava 
KARFIOLOVÁ,  Dušan SAJTÁK – Ing. Mar-
garéta Dobáková, Miroslav HALADĚJ – 
Ing. Miroslava STROMKOVÁ, Jozef Fáber 
– Kateřina SLUŠNÁ, Pavol NOSKO – Sla-
vomíra BIBZOVÁ, Michal DRAHOVSKÝ – 
Miroslava SUSKÁ, Ing. Ján FAJNOR – Ing. 
Martina ŠUBROVÁ, Oto HANUS – Alžbe-
ta LOZOVSKÁ, Mgr. Vladimír ŠČAMBA 
– Mgr. Iveta PLAČKOVÁ, Gejza PUŠKA – 
Rozália PUŠKOVÁ, Vasil PUŠKA – Adriana 
BALÁŽOVÁ, Zdenko MURGOŠ – Denisa 
ORAČKOVÁ, Mgr. Michal ŠARAFÍN – Jana 
PANČUŠKOVÁ, Marián GURÁŇ – Radka 
VYŠNÁ, Binghai WU – Yifen CHEN, Alojz 
PAČAN – Denisa PAČAJOVÁ, Marek BA-
LÁŽ – Alena ŽIGOVÁ, Tomáš BARBIER – 
Gabriela JURKECHOVÁ, Ing. Marián KIKTA 
– Bc. Ing. Eva VOZÁRIKOVÁ.

Dych – slovko krátke, nenápadné.
Bez neho však končí život ... 
Zomreli:
Eduard HIC – 62r., Ján TEKEL – 80r., Zuza-
na STAROŇOVÁ – 90r., Mária Hegedűšo-
vá – 92r., Mária KONFÁLOVÁ – 83r., Alica 
KAŽOVÁ – 74r., Mária GREŠÍKOVÁ – 78r., 
Libuša HAVALCOVÁ – 77r., Mária ĎURI-
ŠOVÁ – 87r., Jaroslav ZÁVODNÝ – 65r., 
Ján ŠIMOVČEK – 79r., Gabriela JURKO-
VIČOVÁ – 86r., Ivan CHVOJKA – 55r., La-
dislav MIKOLAJ – 59r., Vladimír KRAJČÍ 
– 60r.   -matr-

15. 9. 2012 o  04.46 hod. 
na ul. Garbiarskej na čerpa-
cej stanici Shell rušili nočný 
kľud Peter P. z Lipt. Trnovca 
a  Juraj K. z  Lipt. Mikuláša. 
Svojím konaním porušili 
§47 ods. 1, písm. b) zákona 
č. 372/90 Zb. o  priestup-
koch. Za priestupok boli na 
mieste riešení hliadkou MsP 
v zmysle zákona.

17. 9. 2012 o  23.15 hod. 
pili alkoholické nápoje 
v  areáli základnej školy 
Janka Kráľa na sídlisku Pod-
breziny Jakub Č. a  Milan P. 
z  Lipt. Mikuláša, ktorí svo-
jim konaním porušili VZN  
mesta L. Mikuláš č. 8/92 čl. 
2, ods. 1, písm. b). Obidvaja 
boli hliadkou MsP riešení 
v zmysle zákona o priestup-
koch.

20. 9. 2012 o  08.50 hod. 
bolo kamerovým systémom 
zistené, že na nástupišti SAD 
na ul. Štefánikovej znečis-
ťujú verejné priestranstvo 
Dominik J. z  Trstenej, Peter 
G. z Trstenej a Dávid K. z Tvr-
došína tým, že pľuvali na 
zem. Uvedeným konaním 
porušili §47 ods. 1, písm. 
d) zákona č. 372/90 Zb. 
o  priestupkoch. Menovaní 
boli riešení  na mieste vysla-
nou  hliadkou MsP v zmysle 
zákona o priestupkoch. 

26. 9. 2012 o  11.20 hod. 
hliadka MsP zistila, že pán 
Ladislav K. z Rožňavy svojím 
motorovým vozidlom zne-
čistil verejné priestranstvo 
na Nábreží 4. apríla chla-
diacou kvapalinou z  chla-
diča vozidla.  Uvedeným 
konaním porušil §47 ods. 
1, písm. d) zákona č. 372/90 
Zb. o  priestupkoch, za čo 
bol na mieste riešený hliad-
kou MsP v  zmysle zákona 
o priestupkoch.

29. 9. 2012 o  07.05 hod. 
pán Róbert V. z  Ružomber-
ka fajčil na nástupišti SAD 
na ul. Štefánikovej. Svojím 
konaním porušil §7 ods. 1, 
písm. a)   zákona č. 377/04 
Z.z., za čo bol hliadkou MsP 
riešený na mieste v  zmysle 
zákona.

5. 10. 2012 o  13.45 hod. 
jazdila na bicykli po chodní-
ku na ul. Jilemnického pani 
Beáta M. z  Lipt. Mikuláša, 
ktorá  svojím konaním poru-
šila VZN mesta Lipt. Mikuláš 
č. 8/92 čl.2, ods. 2, písm. b), 
za čo bola na mieste riešená 
hliadkou MsP o podľa záko-
na priestupkoch.

10. 10. 2012 o 11.35 hod. 
bolo kamerovým systémom 
zistené, že na ul. Vrlíkovej  
znečistila verejné priestran-
stvo zvratkami Iveta B. z Hl-

bokého. Svojím konaním 
porušila §47 ods. 1, písm. 
d) zákona č. 372/90 Zb. 
o  priestupkoch za, čo bola 
na mieste riešená hliadkou 
MsP v zmysle zákona. 

13. 10. 2012 o 19.40 hod. 
voľne pobehoval pes bez 
majiteľa na ul. Lipovej. 
Hliadka na mieste zistila, že 
majiteľom psa je pani J. N. 
z uvedenej ulice, ktorá svo-
jim konaním porušila VZN  
mesta L. Mikuláš č. 4/2009, 
čl. 6, ods. 1, písm. e). Meno-
vaná bola na mieste riešená 
hliadkou MsP v  zmysle zá-
kona o priestupkoch.

V  období od 14. 9. 2012 
do 15. 10. 2012 bolo prí-
slušníkmi mestskej polície 
riešených 245 priestupkov, z 
toho na úseku dopravy 139 
priestupkov, 10 priestupkov 
proti majetku, 43 priestup-
kov proti verejnému poriad-
ku, 8 priestupkov proti ob-
čianskemu spolunažívaniu, 
20 priestupkov – povinnosti 
majiteľov psov, 8 priestup-
kov porušenia zákona 
o  ochrane nefajčiarov, 17 
priestupkov pitia alkoholu 
na verejnom priestranstve, 
8 priestupkov jazdy cyklis-
tov po chodníku a iné.  

 -vb-

Zo zápisníka mestskej polície 
od 14. 09. 2012   do   15 . 10. 2012

Výmenu poznatkov, názo-
rov a skúseností zo širokého 
spektra teórie a  praxe ma-
nažmentu ľudských zdrojov, 
ekonomiky, logistiky a krízo-
vého manažmentu zahrnul 
v  poradí 8. ročník medziná-
rodnej vedeckej konferencie 
„Manažment - teória - výuč-
ba a prax 2012“, ktorú organi-
zovala Katedra manažmentu 
Akadémie ozbrojených síl 
(AOS) v Liptovskom Mikuláši.

Konferencia sa uskutočni-
la v  dňoch 26.-28.9.2012 a 
zúčastnilo sa jej 80 odbor-
níkov, zastúpené boli vojen-
ské a  civilné vysoké školy a 
univerzity nielen zo Sloven-
ska ale aj z Českej republiky, 
Rumunska a  Maďarska. Prí-

tomní boli aj odborníci z Mi-
nisterstva obrany SR, Ozbro-
jených síl SR, tiež hostia zo 
štátnej správy a  samosprávy 
regiónu Liptova, podujatia 
sa zúčastnil primátor mesta 
Alexander Slafkovský a pred-
nosta obvodného úradu Ján 
Galvánek.

  Konferenciu otvoril rektor 
AOS Boris Ďurkech, ktorý 
ocenil fakt, že konferencia sa 
stala už tradičnou a  vyzdvi-
hol rastúci počet subjektov, 
ktoré sa do jej rokovaní za-
pájajú.

Na konferencii odznelo 
viac ako 30 vedeckých prí-
spevkov v  širokospektrálnej 
problematike, čo ukázalo na 
potrebu ďalšieho riešenia 

„ Manažment – teória - výučba a prax  2012“ 
otázok pri vzdelávaní odbor-
níkov v tejto oblasti.  Svedčili 
o  tom aj nosné prednášky, 
bohatá diskusia a  zložitosť 
výberu záverov z  rokovania. 
Závery smerovali jednak do 
vzdelávacieho procesu, jed-
nak do oblasti  verejného zá-
ujmu, k riadiacim subjektom 
v oblasti krízového riadenia.                       
 -hg-
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