
Fašiangy, Turíce,
Veľká noc ide,
kto nemá kožúška
zima mu bude.
Ja nemám kožúška, 
len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, 
nech sa napasiem.

(ľudový vinš)

Vážení čitatelia a spoluobčania, 
pravdepodobne sa Vám dostalo do rúk vy-
danie informačného štvrťročníka SDKU-DS
s názvom MODRÝ MIKULÁŠ. Tento nový ča-
sopis je dôkazom neochoty pripojiť sa k po-
zitívnym zmenám, ktoré nové vedenie mesta
s elánom uskutočňuje v našom meste. 

Ja osobne, spolu s mojimi kolegami,
sme plne koncentrovaní na prácu v pro-
spech obyvateľov mesta a jeho návštevní-
kov. Výsledky sú už v prvom roku viditeľné
a nespochybniteľné, na čo sme právom
hrdí.

Musíme pritom naprávať mnoho nepo-
darených vecí „akože manažérov“, zavá-
dzať reformy do práce MsÚ a mestských
inštitúcií.

Rád by som touto cestou požiadal auto-
rov uvedeného časopisu, aby odpovedali
úprimne, pravdivo, s uvedením faktov ob-
čanom tohto mesta na nasledujúce otázky:

Bývalý pán primátor:
1) V našej nemocnici, o budúcnosť kto-

rej úspešne lobujeme, ste po neúspechu
v primátorských voľbách obsadili miesto le-
kára. Vysvetlite verejnosti, ako je možné,

že po viac ako 7-ročnej lekárskej nečin-
nosti (neboli ste na detskom oddelení za-
mestnaný), môžete bez straty atestácie lie-
čiť deti našich občanov?

2) Počas svojho pôsobenia v kresle pri-
mátora bolo jednou z Vašich priorít lobova-
nie v prospech Kanoe Tatra Klubu, ktorého
ste boli a naďalej ste predsedom. Tento
klub získal neuveriteľných niekoľko desia-
tok miliónov korún z rôznych štátnych úra-
dov na investície. Prečo ste sa rovnako in-
tenzívne nevenovali hokeju, futbalu a iným
športom v meste?

Pokračovanie na 2. strane.

Tradičné fašiangy v Liptove.
Foto: Zdenko Blažek
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Jedným z najprestížnejších plesov je už tradične
ples primátora mesta. Minulú sobotu sa Dom kul-
túry premenil na pestrofarebnú scénu s bohatým
kultúrnym programom, na ktorej sa konal XVIII.
benefičný ples primáto-
ra. V programe, ktorý
moderoval Martin Niko-
dým zažiarili Janko Lehotský a skupina G-band (so
zakladajúcimi členmi skupiny Modus) s hitmi
Sklíčka dotykov, Mená lodí stratených, miliónové
dievča Karin Olasová. O polnoci bola za prítom-

nosti notárky JUDr. Kupcovej vyžrebovaná tombo-
la, ktorej výťažok vo výške 67 150 Sk bude veno-
vaný na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok v mes-
te. Výborná zábava pokračovala až do skorých

ranných hodín. Plesu
sa zúčastnili aj vzácni
hostia – Ing. Milan

Mojš, štátny tajomník Ministerstva dopravy pôšt
a telekomunikácií, Ing. Viktor Stromček, vedúci
kancelárie NR SR, honorárny konzul Poľskej re-
publiky Tadeusz Frackowiak a primátori miest –

Branislav Tréger z Liptovského Hrádku
a Milan Slašťan z Ružomberka.

„Naším cieľom bolo pripraviť ples, ktorý
bude mať vyššiu spoločenskú a kultúrnu
úroveň, čo sa nám podľa pozitívnych ohla-
sov účastníkov plesu aj podarilo. Rád by
som tiež poďakoval všetkým sponzorom,
ktorí prispeli finančne na organizáciu ple-
su a poskytli vecné dary do tomboly. V bu-
dúcnosti by sme chceli, aby sa plesu moh-
li zúčastniť všetci občania, ktorí si radi vy-
chutnajú kvalitnú plesovú atmosféru. To si
však vyžaduje väčšie priestory, ktoré v sú-
časnosti nemáme. Pevne verím, že do-
stavbou športovej haly Ráztoky sa nám po-
darí naplniť túto ambicióznu myšlienku.“ –
hovorí Ján Blcháč, primátor mesta. DB

Foto: G. Lipták

Vedenie mesta
počíta s rozvojom
Členovia Mestskej rady v L. Mikulá-
ši schválili koncom januára správu
o pripravovaných rozvojových pro-
jektoch mesta na najbližšie štyri
roky. Prostredníctvom týchto inves-
tičných plánov bude môcť dominan-
ta stredného Liptova čerpať penia-
ze z eurofondov v rámci Národného
strategického referenčného rámca.
Ak sa vedeniu mesta L. Mikuláš po-
darí zrealizovať najdôležitejšie zá-
mery, príjmy mestského rozpočtu
sa v porovnaní s minulým rokom
zvýšia o 563,6 milióna korún. 

Jedným z finančne najnáročnej-
ších projektov je rekonštrukcia
troch základných a dvoch mater-
ských škôl, ktorá sa zrejme začne
už tento rok. „Plánujeme úplnú ob-
novu budov, v ktorých sídlia školy
a škôlky na nábreží 4. apríla a na
ulici Československej brigády a zre-
konštruujeme aj Základnú školu
Janka Kráľa,“ spresnila projektová
manažérka Mestského úradu v L.
Mikuláši Lucia Cukerová. Náklady
na obnovu škôl dosiahnu okolo 167
miliónov korún. „V takomto trende
chceme pokračovať aj v budúcnos-
ti,“ potvrdil primátor mesta Ján
Blcháč.

Ďalším projektom s veľkými in-
vestíciami je výstavba novej viacú-
čelovej športovej haly v lokalite Lipt.
Mara – Ráztoky v blízkosti aquapar-
ku Tatralandia. V rámci vybudovania
moderného strediska cestovného
ruchu s medzinárodným významom
tu pribudnú nové parkoviská, príjaz-
dové cesty a chodníky. „Celkové
náklady na túto stavbu dosiahnu
vyše 189 miliónov korún, pričom
z fondov Európskej únie sme na ňu
získali nenávratný príspevok 170
miliónov,“ uviedla Cukerová. „Zvyš-
ných 19 miliónov pôjde z rozpočtu
mesta,“ dodala. Do konca minulé-
ho roka preinvestovalo mesto L. Mi-
kuláš na vybudovanie haly už tak-
mer 23 miliónov korún. Ak pôjde
všetko podľa plánu, slávnostne ju
otvoria pre verejnosť v auguste.

Okrem toho na roky 2008 až
2011 je pripravený rozvoj zóny na
Námestí Mieru s priľahlým Domom
služieb, ale aj sprístupnenie oddy-
chového parku pri Galérii P. M. Bo-
húňa, rekonštrukcia Synagógy
a Domu kultúry, vybudovanie re-
kreačného lesoparku na Háji, revi-
talizácia areálu vodného slalomu či
rekonštrukcia historických budov
v centre mesta. O správe o poda-
ných projektoch a stave príprav čer-
pania peňazí z eurofondov budú
hlasovať poslanci mestského zastu-
piteľstva na svojej najbližšej schôdzi
vo februári.

Stretnutia s primátorom
Aj vo februári budú pokračovať stretnutia občanov s primátorom mesta Jánom Blcháčom.
Záujemcovia o stretnutie môžu si vopred dohodnúť stretnutie na dni 11. a 25. februára
2008 od 13.00 do 15.00 hod. Prosíme občanov, aby si dohodli osobne, alebo telefonicky
(tel. č. 044/5565201) presný čas návštevy s pracovníkmi kancelárie vedenia mesta.

Primátorský ples

Dokončenie z 1. strany.
3) Čo ste ako poslanec NR

SR urobili pre Liptovský Miku-
láš napríklad v roku 2007?

4) V Aquaparku prišlo mesto
aj z Vašej iniciatívy o 10%-ný
podiel na majetku (akcie)
v hodnote takmer 100 mil. ko-
rún. Môžete vysvetliť, prečo ste
toto podporili?

5) Prečo nemá mesto do-
končené majetkovo-právne vy-
sporiadanie pozemkov zapísa-
né v zmluvách, čo je pre nové
vedenie mesta bariérou pri po-
dávaní žiadostí o financie
z EÚ?

Bývalý pán zástupca 
primátora:

1) Mohli by ste vysvetliť na-
šim občanom, čo ste robili celé
tie roky na Mestskom úrade,
keď ste svojim nástupcom ne-
odovzdali žiadnu agendu? 

2) Mohli by ste vysvetliť ob-
čanom, prečo sa svojim truco-
vaním počas zasadania Mest-
ského zastupiteľstva, skresľo-
vaním informácií a zavádzaním
snažíte odviesť pozornosť od
skutočných výsledkov, ktoré
nové vedenie mesta dosahuje?

3) Prečo ste sa ako zástup-
ca primátora vo svojej pozícií
člena štatutárneho orgánu spo-
ločnosti TDG a.s. nemo prize-
rali na to, ako mesto prichádza
o majetok v hodnote takmer
100 mil. korún v Aquaparku?

4) Prečo ste sa prizerali na
predražené verejné obstaráva-
nie v projekte infraštruktúry
cestovného ruchu a teraz sa
bojíte, že sa verejnosť dozvie,
ako ste pri tom „šafárili“?

5) A nakoniec – investovali
ste niekoľko miliónov korún do
zriadenia Centra služieb obča-
nom mesta. Pravdepodobne
zbytočne. Občania tak či tak
navštevujú pracovníkov mest-
ského úradu v kanceláriách
a naši pracovníci sú im k dispo-
zícii počas úradných hodín.
Môžete vysvetliť plytvanie tými-
to finančnými prostriedkami?

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

SPONZORI XVIII. BENEFIČNÉHO PLESU PRIMÁTORA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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Primátor Liptovského Mikuláša
Ján Blcháč odovzdal v piatok
18. 1. 2008 honorárnemu kon-
zulovi Poľskej republiky Tadeus-
zovi Frackowiakovi pamätnú
medailu za zásluhy o rozvoj
mesta L. Mikuláš pri príležitosti
oslavy piateho výročia otvorenia
Honorárneho konzulátu Poľskej
republiky. 

Na recepcii, ktorú usporia-
dal honorárny konzul pri príleži-
tosti oslavy otvorenia konzulátu
v Liptovskom Mikuláši sa zú-
častnili aj primátori ďalších lip-
tovských miest, susedných
obcí, hostia z Poľska, najmä zá-
stupcovia z mesta Źywiec a ďal-
šie osobnosti z verejnej a pod-
nikateľskej sféry. Počas sláv-
nostného programu Ing. Pavol
Mikušiak prečítal pozdravný list
od veľvyslanca Poľskej republi-
ky. Honorárny konzul Tadeusz
Frackowiak odovzdal list o ude-

RNDr. Anton Droppa, CSc. nie
je známy ako politik, športovec
či umelec. Napriek tomu získal
v januári vysoké štátne vyzna-
menanie. Geológ Anton Drop-
pa, ktorý preskúmal viac ako
500 domácich jaskýň, sa stal
nositeľom Pribinovho kríža II.
triedy. Za významné zásluhy pri
rozvoji jaskyniarstva a geológie
na Slovensku mu toto ocenenie
na návrh vlády Slovenskej repu-
bliky udelil prezident Ivan Gaš-

parovič. „Som dojatý a šťastný,
že aspoň v jeseni môjho života
sa mi dostalo toľkej pocty," pre-
zradil 87-ročný a stále aktívny
rodák z Laziska. V súčasnosti
dokončuje tri knihy venované
autobiografickým spomienkam,
Nízkym Tatrám a Liptovskej kot-
line. 

Pri tejto príležitosti A. Drop-
pu prijal aj primátor mesta
a udelil mu pamätnú plaketu
mesta. JK

Pribinov kríž 
mikulášskemu jaskyniarovi

Z činnosti MsP
22.12.2007 o 00.05 hod. bola

hliadka MsP privolaná do Kozel
Pubu. Šetrením sa zistilo, že dvaja
mladíci fyzicky napadli iných dvoch
mladých mužov. Po príchode hliad-
ky musel jeden príslušník poskyt-
núť prvú pomoc jednému z poško-
dených, nakoľko bol v ohrození ži-
vota. Privolaná sanitka oboch po-
škodených odviezla na ošetrenie
do nemocnice. Pre podozrenie
z trestného činu vec prevzala privo-
laná štátna polícia spolu so zadrža-
nými podozrivými osobami.

01.01.2008 o 02.50 hod.
v súkromnom dome mali medzi
sebou roztržku občania poľskej
národnosti a majiteľovi pri tom roz-
bíjali nábytok. Skupina 15-tich Po-
liakov majiteľovi domu spôsobila
škodu na zariadení, ktorú po prí-
chode hliadky MsP a šetrení prí-
padu hneď na mieste zaplatili. Na-
koniec bola privolaná štátna polí-
cia, ktorá vec prevzala.

07.01.2008 o 22.53 hod. bol
na Nám. osloboditeľov fyzicky na-
padnutý muž. Podozrivý z trestné-
ho činu sa mu navyše vyhrážal za-
bitím. Vyslaná hliadka MsP na
mieste zjednala nápravu a vec
odovzdala privolanej štátnej polícii. 

11.01.2008 o 21.20 hod. boli
v Kozel Pube zistení dvaja mladi-
ství, ktorí konzumovali alkoholické
nápoje. Čašníkovi, ktorý im predal
alkohol, uložili blokovú pokutu.

V období od 20.12.2007 -
20.01.2008 sa MsP zaoberala
539 priestupkami, z toho na úse-
ku dopravy bolo 376 priestupkov,
29 voľne pohybujúcich sa psov, 7
priestupkov proti majetku, 60
priestupkov proti verejnému po-
riadku, 14 priestupkov proti ob-
čianskemu spolunažívaniu, 14 prí-
padov parkovania motorovými vo-
zidlami na verejnej zeleni, 14 prí-
padov konzumácie alkoholu na
verejnom priestranstve, 4 prípady
znečistenia vozovky neočistenými
vozidlami.

Ing. Ľubomír Marjovič
náčelník MsP 

Občiansky 
servis

Počnúc marcovým vydaním
v „Mikuláši“ budeme zverej-
ňovať informácie o narode-
ných, sobášiacich sa a zo-
mrelých občanoch mesta
Liptovský Mikuláš a jeho prí-
mestských častí. V zmysle
zákona č.428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov
budú zverejnené údaje tých
dotknutých osôb, ktoré dajú
k zverejneniu súhlas.

lení poľského štátne-
ho vyznamenania
„Zlatý kríž za zásluhy“
lekárovi Jánovi Drob-
čovi ako prvému Slo-
vákovi v histórii. Ján
Drobčo je primárom
chirurgického odde-
lenia v Nemocnici
s poliklinikou v Lip-
tovskom Mikuláši.
Keďže vysokú školu
vyštudoval v Poľsku,
výborne hovorí poľšti-
nou. Často pomáha
zraneným poľským turistom,
pretože okrem praktickej chi-
rurgie sa ako dobrovoľný člen
venuje aj práci v Horskej služ-
be. Ďakovné listy honorárneho
konzula Tadeusza Frackowiaka
obdržali tiež Mgr. Artur Holu-
biczko, prefekt asociácií mest-

ských polícií v Poľskej republike
za príkladnú spoluprácu pri
utváraní medzinárodných vzťa-
hov medzi partnerskými mesta-
mi a ich mestskými políciami
a pani Jolanta Drobčová za
obetavú prácu v honorárnom
konzuláte. DB

Piate výročie otvorenia konzulátu

Vedenie mesta Liptovský Miku-
láš sa rozhodlo podať pomocnú
ruku občanom v materiálnej nú-
dzi. Spoločne s Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej repu-
bliky pripravilo vhodné pod-
mienky pre vznik novej regionál-
nej pobočky Centra právnej po-
moci, ktorá začne v Liptovskom
Mikuláši fungovať v polovici fe-
bruára.

Centrum bude pomáhať so-
ciálne slabším jedincom a rodi-
nám, ktoré nemajú dostatok fi-
nančných prostriedkov, aby
mohli uplatňovať a ochraňovať
svoje zákonom stanovené prá-
va. Občania spĺňajúci kritériá
hmotnej núdze, teda tí, ktorých
príjem nedosahuje 1,4-náso-
bok životného minima, čo je
v prepočte 7.182,- Sk, budú
môcť požiadať o takmer bez-

platnú právnu pomoc vo vnútro-
štátnych sporoch týkajúcich sa
občianskoprávnej, rodinno-
právnej a pracovnoprávnej ob-
lasti. Zamestnanci centra im
navyše poradia aj v cezhranič-
ných sporoch súvisiacich s ob-
chodným právom. Za tieto služ-
by klienti zaplatia iba správne
poplatky.

„Zriadením Centra právnej
pomoci v našom meste chce-
me umožniť sociálne slabším
spoluobčanom, aby získali
plnohodnotnú právnu pomoc
a ochranu,“ uviedol primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč. „Preto sme centru
uvoľnili tri kancelárie v Dome
služieb. Prístup k ním budú mať
aj telesne postihnutí občania.
Na presun môžu využívať vý-
ťah,“ dodal.

Podľa riaditeľky bratislavské-
ho Centra právnej pomoci Mi-
loslavy Čutkovej v týchto dňoch
prebieha personálne a technic-
ké zabezpečenie novej poboč-
ky v srdci Liptova. „Kancelárie
sprístupníme verejnosti pravde-
podobne 18. februára,“ spres-
nila.

Hovorca Ministerstva spra-
vodlivosti Michal Jurči potvrdil,
že na slávnostnom otvorení, kto-
ré sa uskutoční začiatkom mar-
ca, sa zúčastní aj minister Šte-
fan Harabin. Liptovský Mikuláš
sa tak stane po Tvrdošíne dru-
hým okresným mestom na Slo-
vensku, kde bude Centrum
právnej pomoci pôsobiť. Zo za-
čiatku bude mať dvoch zamest-
nancov – sociálneho pracovní-
ka prvého kontaktu a právnika
alebo advokáta. JK

Centrum právnej pomoci 
pomôže sociálne slabším
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V tomto roku nastali zmeny pri
všetkých miestnych daniach,
vrátane poplatku za komunálny
odpad. Nové sadzby síce od-
zrkadľujú súčasný trend zvyšo-
vania cien, z dôvodu prechodu
na euro od 1.1.2009 sa však aj
naše mesto zaviazalo v budú-
com roku daň nezvyšovať. Roč-
ná sadzba dane z pozemkov pre
všetky druhy pozemkov je 0,50
% zo základu dane. Ročná sa-
dzba dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy sa
v jednotlivých katastrálnych úze-
miach stanovuje nasledovne:

Ročná sadzba dane z bytov
za každý začatý m2 podlahovej
plochy bytu v Beniciach, Iľanove
a Ploštíne predstavuje 3,50 Sk,
v Bodiciach, Demänovej, On-
drašovej, Okoličnom, Palúdzke
a Ráztokách 5 Sk a v Lipt. Miku-
láši 6 Sk. Za každý začatý m2

podlahovej plochy nebytového
priestoru slúžiaceho ako garáž
zaplatíme 30 Sk, čiže menej
ako vlani, ak nebytový priestor
využívame na iný účel, ročná sa-
dzba dane za m2 bude 50 Sk.

Daň z nehnuteľností sa platí
z majetku, ktorý občan vlastní
alebo užíva, čiže podľa princípu
platného v EÚ väčšia hodnota
majetku znamená vyššiu daň.
Zásadná zmena nastala v určení
zdaňovacích území, doteraz
platné členenie podľa jednotli-
vých častí mesta sa mení na čle-
nenie podľa katastrálnych úze-
mí. 

Ani táto novela zákona ne-
umožňuje mestu zvýšiť daň za
rodinné domy a byty , ktoré slú-
žia na podnikanie alebo prená-
jom. Môžeme len upozorniť sta-
vebný úrad na to, že stavba sa
užíva v rozpore s vydaným ko-
laudačným rozhodnutím. Každý,
kto v stavbe na bývanie podni-
ká, je povinný požiadať o zmenu

účelu časti objektu na nebytový
priestor.

Zmena nastala vo vyrubovaní
a platení dane. Daň nižšia ako
100 Sk sa nevyrubí, ani sa ne-
bude vyberať. Daň z nehnuteľ-
ností nižšia ako 1 000 Sk vyru-
bená fyzickým osobám a nižšia

ako 10 000 Sk právnickým
osôb je splatná jednorazovo do
15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného vý-

meru. Ak je vyrubená daň vyš-
šia, je splatná v dvoch rovna-
kých splátkach, prvá do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právo-
platnosti platobného výmeru,
druhá do 30. septembra bežné-
ho zdaňovacieho obdobia.

Bola zrušená možnosť zvýšiť
daň za každého ďalšieho psa,
takže odteraz sa platí rovnako
za každého psa, bez ohľadu na
ich počet. Preplatok dane
správca vráti, len ak je vyšší ako
100 Sk. Osamelý dôchodca už
nie je oslobodený od dane za
psa, má zníženú daň o 50%.
Nárok na zníženie dane má aj
vlastník psa, ktorý je poberate-
ľom príspevku v hmotnej núdzi,
treba si ho však písomne uplat-
niť u správcu dane.

Daň za dočasné užívanie ve-
rejného priestranstva za účelom
krátkodobého parkovania moto-
rového vozidla sa zmenila na
poplatok za parkovanie a vyberá
ho VPS-ka. 

Zásadná zmena nastala aj pri
dani za ubytovanie a to v tom, že
daňovníkom je vo vzťahu k správ-
covi dane ubytovaný, nie ten, kto
prechodné ubytovanie poskytu-
je. Ubytovateľ je len sprostred-
kovateľ pri výbere tejto dane.
Upozorňujeme, že podľa stano-

viska Živnostenského oddelenia
Obvodného úradu v L. Mikuláši
je na ubytovávanie potrebné živ-
nostenské oprávnenie. Od nové-
ho roka je sadzba tejto dane jed-
notná vo výške 20 Sk. 

Daň za vjazd do historickej
časti mesta sa v Lipt. Mikuláši

v tomto roku nevyberá. Rozhod-
lo o tom mestské zastupiteľstvo
na návrh správcu dane. 

Sociálne cítenie súčasného
vedenia mestského úradu sa
najviac prejavuje v poplatku za
komunálny a drobný stavebný
odpad. Pre vybrané kategórie
občanov bolo schválené 30%
zníženie sadzby poplatku. Ob-
čanom starším než 70 rokov

(2 900 prípadov) a rodinám so
štyrmi a viac neplnoletými deťmi
(240 prípadov) bude poplatok
upravený priamo, bez oznamo-
vacej povinnosti daňovníka.
V ostatných prípadoch si musí
každý daňovník písomne uplat-
niť nárok na oslobodenie, prí-
padne zníženie poplatku. K žia-
dosti je potrebné priložiť prísluš-
ný doklad. Sadzba dane pre ob-
čana, právnickú osobu, posky-
tovateľa prechodného ubytova-
nia či reštauračných služieb je
jednotná. Upozorňujeme prevá-
dzkovateľov reštauračných za-
riadení, ktorí doteraz platili po-
platok vo výške 900 Sk za za-
mestnanca, aby prišli podať
nové priznanie k tomuto poplat-
ku. 

Ing. R. Proč, oddelenie
daní a poplatkov MsÚ

Miestne dane po novom

Výzva na delegovanie
členov rady školy

Podľa § 24, ods. 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je funkčné obdobie or-
gánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného dôvodu via-
cerým radám škôl ustanovených pri školách a školských zariade-
niach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš kon-
čí funkčné obdobie.

Sú to nasledovné školy a školské zariadenia:
Základná škola Janka Kráľa Žiarska 13, Liptovský Mikuláš
Základná škola M.R.Martákovej Nábrežie 4. apríla 20 L. Mikuláš
Základná škola Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš
Základná škola A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš
Základná škola Čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš
Základná škola Demänovská cesta 5, Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Nábrežie A. Stodolu 1932, L. Mikuláš
Základná umelecká škola J.L.Bellu M.M.Hodžu 5, L. Mikuláš
Materská škola Agátová 637, Liptovský Mikuláš
Materská škola Kláštorná 550, Liptovský Mikuláš
Materská škola Nábrežie A.Stodolu 1888, Liptovský Mikuláš
Materská škola Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš
Materská škola Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš
Materská škola Komenského 13, Liptovský Mikuláš
Materská škola Ondrašovecká 55, Liptovský Mikuláš
Materská škola Palúčanská 22, Liptovský Mikuláš
Materská škola Vranovská 601, Liptovský Mikuláš

V súlade s ustanovením § 25, ods. 5 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení ne-
skorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a § 1, ods. 2 a 3 vyhlášky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprá-
vy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

vyzývame 

iné právnické osoby, alebo fyzické osoby, ktoré sa podieľa-
jú na výchove a vzdelávaní uvedených škôl a školských za-
riadení a majú záujem mať svojich zástupcov v rade školy, aby
svoje návrhy zasielali na adresu: Mestský úrad - Školský úrad,
Štúrova 1989/41, 031  42 Liptovský Mikuláš.

Meno, kontaktnú adresu, číslo telefónu, prípadne e-mailovú
adresu navrhovaného zástupcu očakávame v termíne do 15. fe-
bruára 2008 s určením školy, pre ktorú je návrh zaslaný.
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Vlani vyzbierali Verejno-
prospešné služby 428 ton
skla, 337 ton papiera a tak-
mer 194 ton plastov. Okrem
toho osobitne triedia aj ne-
použiteľné batérie, akumulá-
tory, elektronický šrot, kovy
či žiarivky. „Keďže sústavne
narastá objem vytriedeného
odpadu, rozhodli sme sa
zmodernizovať recyklačnú
stanicu na Podbrezinách,“ uvie-
dol spoluautor predkladaného
projektu Milan Kružliak, ktorý je
námestníkom VPS.

„Ak Recyklačný fond náš zá-
mer schváli, pridelené financie
použijeme na nákup nového, vy-
sokovýkonného lisu na odpad
a nového vysokozdvižného vozí-
ka,“ povedal riaditeľ VPS Dušan
Grešo. „Okrem toho je nevyh-

nutné zmodernizovať triediacu
linku a nakúpiť ďalšie kontajne-
ry,“ dodal.

V spolupráci s Občianskym
združením Tatry rozbehli Verej-
noprospešné služby novú kam-
paň s heslom „Neseparujte sa,
separujte s nami“ zameranú na
informovanie občanov o potre-
be triedenia komunálneho od-
padu. V rámci nej sa má rozší-

Ceny „Green Apple Envi-
ronmental Awards“ sa
udeľujú už trinásť rokov
a sú považované za jedny
z najprestížnejších ocene-
ní vo Veľkej Británii. Držite-
lia cien preberajú trofeje
v Dolnej snemovni parla-
mentu ako hostia minister-
ky obchodu a priemyslu
Patricie Hewitt.
Cieľom ocenení je jednak
uznanie za úspechy v oblasti
udržateľného rozvoja, ako aj
zverejnenie (v Zelenej Knihe)
a propagácia týchto prístupov,
aby z nich mohli profitovať ostat-
ní. Ceny sú udeľované v kategó-
riách, ktoré pokrývajú všetky
oblasti priemyslu, obchodu, ar-
chitektúry, verejnej správy ako
aj osôb a skupín vo Veľkej Britá-
nii, aj v medzinárodnom merad-
le. Medzi ocenenými za rok
2007 bolo aj Občianske zdru-
ženie Tatry z Lipt. Mikuláša, kto-
ré získalo zlatú cenu Internatio-
nal Green Apple Environmental
Awards za projekt „Toky nie sú
stoky“ a prácu v oblasti environ-
mentálnej výchovy a environ-
mentálnych aktivít v podtatran-
skom regióne. 

Kampaň „Toky nie sú stoky“ po-
zostáva z monitorovacích, prak-
tických, osvetových, propagač-
ných a represívnych aktivít, kto-
rých cieľom je zvyšovať občian-
sku zodpovednosť a aktivitu pri
ochrane vodných tokov a vod-
ných zdrojov. Je zameraná na
dodržiavanie zákona o odpa-
doch, zákona o vodách, zákona
o ochrane prírody a krajiny v tzv.
voľnej krajine, logistickú podpo-
ru zvyšovania miery separácie
odpadov a pod. Celkový dobro-
voľnícky vklad vložený do pro-
jektu pri prepočte na hodinovú
mzdu predstavuje viac ako 940
tisíc korún. 

Mgr. Rudolf PADO 
Predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

O b č i a n s k e
združenie TAT-
RY (OZ TAT-
RY) vzniklo
v októbri

2000. Cieľom OZ TATRY je
ochrana životného prostredia
a kultúrneho dedičstva v podta-
transkej oblasti v spolupráci so
štátnymi a samosprávnymi or-
gánmi, podnikateľskými subjek-
tami ako aj ďalšími mimovládny-
mi organizáciami. 

Ako popredná mimovládna
environmentálna organizácia
má svoju dlhodobú víziu zadefi-
novanú v „Programe obnovy
krajiny v podtatranskom regió-

ne“. Ten zahŕňa výchovno-vzde-
lávacie aktivity, občiansky moni-
toring vodných tokov, manaž-
ment chránených území a dru-
hovú ochranu, propagáciu bio-
produktov a tradičných reme-
siel, ochranu prírodných zdro-
jov a hospodárenie s nimi. 

Mesto Liptovský Mikuláš
podpísalo koncom septemb-
ra 2007 s OZ TATRY memo-
randum o spolupráci.

S Mgr. Rudolfom Padom,
predsedom OZ TATRY, bude-
me v „Mikuláši“ pripravovať
stránku zameranú na separá-
ciu, recykláciu a ochranu ži-
votného prostredia. VS

Vlastníci pozemkov v areáli býva-
lých firiem MAYTEX a Kožiar-
skych závodov, v zastúpení fir-
mou Pro BioSpace s.r.o., požia-
dali mesto o výrub asi 150 topo-
ľov, vysadených v tejto lokalite
v období rokov 1955 – 1965.
V decembri sa uskutočnili viace-
ré rokovania za účasti zástupcov
Občianskeho združenia Tatry
a Verejnoprospešných služieb
Liptovský Mikuláš. Po posúdení
aktuálneho zdravotného a kon-
dičného stavu topoľov, ich funk-
cie a významu pre životné pro-
stredie v danom priestore, mesto

po predložení odborného posud-
ku š. p. Lesy SR rozhodlo vydať
súhlas na ich výrub. 

Za vyrúbané stromy bude vy-
konaná náhradná výsadba. Keď-
že nie vždy je možné urobiť ná-
hradnú výsadbu v priestore, kde
došlo k výrubu, žiadatelia mestu
odvedú finančné prostriedky ur-
čené výhradne na uskutočnenie
ďalšej náhradnej výsadby. Mesto
bude sledovať dodržanie urba-
nisticko-krajinárskych podmie-
nok, vrátane vhodnej druhovej
skladby drevín podľa miesta loka-
lity a nadmorskej výšky. ikl, ti

Mestský úrad upozorňuje práv-
nické a fyzické osoby – podnika-
teľov prevádzkujúcich malé zdroje
znečisťovania ovzdušia (t.j. prevá-
dzky vykurované pevným palivom
aj plynom do príkonu 0,3 MW,
prevádzkovateľov teplovzdušných
agregátov na spaľovanie oleja,
dielne so spracovaním dreva do
20 ton ročne, čerpacie stanice
LPG), že do 15. februára je po-
trebné podať oznámenie údajov
potrebných na zistenie škodlivos-
ti vypúšťanej znečisťujúcej látky
do ovzdušia a o veľkosti zdroja
prevádzkovaného v uplynulom
roku. Nenahlásenie údajov je po-
rušením zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťova-
nie ovzdušia a v zmysle § 8 ods.

3 uvedeného zákona uloží mesto
tomu, kto si túto povinnosť ne-
splní, pokutu do 20 000 Sk. Oz-
námenie má obsahovať príkon,
výkon a účinnosť kotlov používa-
nej kotolne, druh a množstvo pali-
va za minulý rok, LPG - množstvo
distribuovaných pohonných hmôt
za predchádzajúci rok a emisný
faktor (kg.m-3) - množstvo emito-
vaných prchavých uhľovodíkov na
1 m3 pohonnej látky, stolárske
dielne – množstvo spracovaného
dreva v tonách, účinnosť odsáva-
cích zariadení a množstvo pilín
a prachového odpadu. Oznáme-
nia treba zaslať písomne na Mest-
ský úrad, oddelenie životného
prostredia a poľnohospodárstva.

- ikl -

riť zber smetí do farebne odlí-
šených plastových vriec. „Vre-
cový separovaný systém už
funguje v Okoličnom, Ondra-
šovej, Iľanove a Ploštíne. Také-
to užitočné, praktické a jedno-
duché triedenie druhotných
surovín chceme zaviesť aj
v ďalších prímestských a mest-
ských častiach, napríklad v Pa-
lúdzke a inde,“ prezradil Gre-
šo. „Podstatné nie je iba zvyšo-

vať objem separovaného odpa-
du, ale aj jeho pomer k celko-
vému nevyužiteľnému odpadu,
ktorý končí na smetiskách,“
doplnil predseda OZ Tatry Ru-
dolf Pado. Obe organizácie sa
usilujú zvýšiť množstvo vytrie-
dených odpadkov, aby VPS
mohli v ďalších rokoch ukladať
na skládku menej škodlivej
zmesi a šetriť tak životné pro-
stredie.

Verejnoprospešné služby zefektívňujú triedenie odpadu
Rozvojový projekt so žiadosťou o dotáciu vo výške 4,5 milió-
na korún doručili koncom januára Recyklačnému fondu zá-
stupcovia Verejnoprospešných služieb (VPS) v Liptovskom
Mikuláši. Získané peniaze umožnia zrýchliť triedenie odpadu
v recyklačnej stanici na Podbrezinách.

Občianske združenie TATRY

„Toky nie sú stoky“

Výrub drevín

Oznam pre znečisťovateľov ovzdušia

Jana Júdová a prof. David Bellamy.
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Pod záštitou mesta Liptovský Mi-
kuláš sa v dňoch 8. a 9. januára
2008 uskutočnil v Dome kultúry
1. ročník festivalu tanca a spevu
ukrajinských a liptovských umel-
cov „Liptovská vločka“.

Organizátori tohto podujatia
CK LiMiT a jej ukrajinský partner
CK BUSOL voyage z Užhorodu
týmto podujatím chceli poukázať
nielen na blízkosť našich kultúr,
ale aj na ich vysokú úroveň.

Prvý deň predviedlo svoje
umenie pred 150-timi žiakmi mi-
kulášskych škôl 60 mladých ta-
nečníkov z Ukrajiny. V nasledujú-
ci večer začal dva a pol hodino-

vý súťažný festival tanca
a spevu. Súťažilo sa
v tancoch folklórnych,
moderných a detských.
Spevácku kategóriu roz-
delili usporiadatelia na
piesne folklórne, mo-
derné  pre deti do 12 ro-
kov a nad 12 rokov.
V oboch kategóriách sa zúčast-
nilo 55 súťažiacich z Ukrajiny
a 16 žiakov zo Základnej ume-
leckej školy Jána Levoslava Bel-
lu v Liptovskom Mikuláši.

Porota udelila po 3 hlavné
ceny v oboch kategóriách. Miku-
lášania si odniesli cenu za mo-

derné tance, zvyšné ocenenia
získali ich ukrajinskí kamaráti.

V 2. ročníku tohto úspešného
festivalu, ktorý sa uskutoční začiat-
kom januára 2009, mladých miku-
lášskych a ukrajinských taneční-
kov a spevákov doplnia súbory
z Ruska a Bieloruska.

VS

Fotograf
Liptova

V priestoroch Galérie P. M. Bohú-
ňa v L. Mikuláši si 15. januára
jeho priaznivci pripomenuli nedo-
žité 95. narodeniny významného
slovenského fotografa a rodáka
z Liptova, Martina Martinčeka.
V medailóne, ktorý pripravila pra-
covníčka galérie Alida Hižnayová,
spomínal výtvarný teoretik
PhDr. Karol Maliňák nielen na
Martinčekovu svetovo uznávanú
tvorbu, ale aj na jeho zásluhy pri
vzniku Múzea Janka Kráľa a Galé-
rie P. M. Bohúňa. Sám sa účast-
níkom prihovoril, aj keď už len
prostredníctvom televíznej obra-
zovky, kde si na sklonku života
spomínal na svoje diela a hlavne
na svoju veľkú lásku - Liptov a ľudí
v ňom. Večerom sprevádzala vo-
kálna skupina Laeto animo. Na
rozlúčku odznela báseň Milana
Rúfusa z Martinčekovej knihy fo-
tografií Vám patrí úcta. VS

V starostlivosti o ochranu pa-
miatok náročnou reštaurátors-
kou prácou vynikal akademický
maliar - reštaurátor Mikuláš Štal-
mach (*15.11.1907 Lipt. Miku-
láš). Celý svoj život podriaďoval
zachovaniu výtvarného umenia
minulých storočí. Už ako chla-
pec sa učil od svojho otca zá-
kladom reštaurovania a pozla-
covania. Odborné vzdelanie na-
dobudol na súkromnej škole
maliara Gustáva Mallého v Brati-
slave a u prof. K. Kerenyiho na
Vysokej škole výtvarných umení
v Budapešti. Počas práce
v Štátnych reštaurátorských ate-
liéroch v Krakove spolu s bra-
tom Rudolfom úspešne zreštau-
rovali nástenné maľby a rene-
sančné drevorezby zdobiace
kostol v dedinke Kacwin na slo-
vensko-poľskom pomedzí.

Slovenský pamiatkový ústav
si u neho v roku 1951 objednal
reštaurovanie interiéru gotické-
ho kostola v Smrečanoch. Aj tu
pracoval spoločne s bratom. Na
severnej stene objavili nástenné
maľby sv. Mikuláša, sv. Jána
a Madony zo 14. storočia, reš-
taurovali aj drevený renesančný
strop s ľudovými maľbami. 

Pod jeho vedením pracoval
umelecký kolektív na obnove go-
tického kostola z XV. storočia na
námestí v Spišskej Novej Vsi.
V skrížení lodí pod klenbami, tak-
mer v 15-metrovej výške, odkryli
reštaurátori nástenné maľby šty-
roch evanjelistov, zhotovené ob-
divuhodne čistými pigmentmi,
prekvapujúce pôvabnou lineár-
nou kresbou, či gotické orna-
menty namaľované býčou krvou.
V lete 1957 pri rekonštrukcii le-
vočskej radnice vyriešil otázku
snímania premalieb fresiek, zú-
častňoval sa tvorby polychrómie

a zlátenia plastík pastierov z hlav-
ného oltára chrámu sv. Jakuba,
neskorších exponátov čsl. pavi-
lónu na Svetovej výstave EXPO
1958 v Bruseli. 

Začiatkom 60-tych rokov
20. storočia sa venoval výsku-
mu umeleckých artefaktov v ka-
štieľoch a mestských stavbách
v rodnom meste. V lete 1969
spolu s prof. arch. Alfredom
Pifflom vypracoval projekt archi-
tektonického výskumu kaštieľa
Vranovo v Palúdzke. Jeho reali-
záciou sa napríklad podarilo zis-
tiť, že kaštieľ bol pôvodne stre-
dovekou strážnou baštou
v predpolí mesta Lipt. Mikuláša,
chránenou vodnou priekopou.
V období renesancie boli nad
pevnosťou vybudované dve
podlažia, z ktorých vrchné ne-
skôr zničil požiar. 

Mikuláš Štalmach sa v ro-
koch 1953—1955 aktívne po-
dieľal na vzniku Galérie P. M.
Bohúňa. Bol nositeľom štátne-
ho vyznamenania Za zásluhy
o výstavbu, držiteľom Ceny Cy-
priána Majerníka. Vykonával
funkciu predsedu odboru reš-
taurovania pri Zväze sloven-
ských výtvarných umelcov. Zo-
mrel 8. mája 1990.

Majster Štalmach všetky reš-
taurátorské postupy neúnavne
dokumentoval, filmoval. Jeho
precízne budovaná dokumentá-
cia o ochrane pamiatok je však
dnes bohužiaľ rozptýlená na
rôznych miestach. S plnou váž-
nosťou a úctou by mala byť sú-
stredená v osobitnej expozícii
na pôde mesta. Tým by sa na-
plnilo úsilie autora o zachovanie
kultúrneho dedičstva minulosti
a formovanie historického pove-
domia súčasníkov. 

Anna Barancová

Jánošík
v umeleckých

dielach
18. januára otvorili vo výstavnej
sieni Múzea Janka Kráľa na Ná-
mestí osloboditeľov pri príleži-
tosti 320. výročia narodenia
a 295. výročia popravy Juraja
Jánošíka výstavu „Jánošík v ľu-
dovom umení“. Pripravilo ju Po-
važské múzeum v Žiline v spolu-
práci so Slovenským národným
etnografickým múzeom v Marti-
ne. Doteraz ju uviedli v regió-
noch Moravy, Poľska a Slovens-
ka, v ktorých Juraj Jánošík za
svojho krátkeho, jeden a pol
ročného zbojstva pôsobil. Vý-
stava prezentuje stvárnenie já-

nošíkovskej témy očami ľudo-
vých umelcov. Zastúpená je
maľbami na skle, kresbami, dre-
venými reliéfmi a plastikami, ale
aj úžitkovými predmetmi – pra-
slicami, črpákmi, valaškami
s motívmi inšpirovanými posta-
vou zbojníckeho kapitána. 

Ľudovú atmosféru nenavodila
len samotná výstava, ale aj ľudo-
vá hudba „Sláčik“, spríjemňujúca
návštevníkom popoludnie. Výsta-
va potrvá do 15. marca.

VS

Rocková skupina Quarreling
Men z Liptovského Mikuláša zví-
ťazila koncom minulého roku
v celoslovenskej hudobnej súťa-
ži Slovak Live Award 2007. Pr-
venstvo si vybojovala v silnej
konkurencii 270 kapiel. Vďaka
tomuto triumfu dostala príleži-
tosť reprezentovať mesto Liptov-
ský Mikuláš a s ním aj farby Slo-
venska na medzinárodnej súťaži
International Live Award vo
Viedni. Pätica mikulášskych hu-
dobníkov – Radovan Krass (gi-
tara), Jozef Matejka (gitara), An-
drej Šimon (bicie), Michal Tom-
čík (basgitara) a Roman Tomčík
(basgitara) – predviedla 20. ja-

nuára v rakúskej metropole
strhujúcu šou. V druhom štvrťfi-
nálovom kole, v ktorom sa stret-
lo deväť skupín z Maďarska, Ra-
kúska, Slovinska a Slovenska,
obsadila napokon 5. miesto.
Od postupu do veľkého finále ju
delili dve priečky.

JK

Liptovská vločka tanca a spevu

Bude nová expozícia?

Mikulášski hudobníci 
reprezentovali mesto vo Viedni

Foto: Peter Kováč

Foto: Zdenko Blažek

Foto: Martin Kubeš
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(pokračovanie z minulého čísla)

Ako sa staval štadión
V roku 1932 TJ Sokol Liptov-

ský Mikuláš dal hokejistom
k dispozícii kúpalisko, ktoré sa
nachádzalo na mieste terajšie-
ho zimného štadióna. V oplote-
nom areáli boli bazén pre do-
spelých i deti, drevené šatne,
murovaný objekt slúžiaci ako
bufet, šatňa pre hráčov a otvo-
rená plocha ihriska, ktorá sa pô-
vodne používala pre hromadné
sokolské cvičenia.

Práce na projekte zimného
štadióna sa začali už v roku
1949. František Javúrek, bývalý
hráč L. Mikuláša bol v tom čase
už v Banskej Bystrici, kde sa
rozbiehala výstavba krytého

zimného štadióna s umelou ľa-
dovou plochou. Bezplatne ob-
staral projektovú dokumentáciu
a rozpočty. Vybudovanie umelej
ľadovej plochy bolo zaradené
do plánu Slovenského ústred-
ného výboru ČSZTV Bratislava,
ktorý na akciu poskytol 50 tis.
Kčs. Napriek minimálnej pod-
pore sa s výstavbou umelej ľa-
dovej plochy - bez zakrytia - za-
čalo. Medzi zapálených organi-
zátorov výstavby v I. etape patri-
li najmä Ján Nemeček, Ján Dia-
čik, Pavol Benko, Ján Čaja, Pa-
vol Uličný, Jozef Valaštiak, Ivan
Tomašovič, Ján Kresák a iní.

Po dokončení I. etapy výstav-
by mnohí miestni funkcionári vy-
víjali na štátne a politické orgány
tlak, aby čím skôr došlo k zakry-

tiu umelej ľadovej plochy. Ich
úsilie bolo korunované úspe-
chom a prvé hokejové stretnutie
pod strechou bolo už 22. no-
vembra 1967. Celkové náklady
na zastrešenie zimného štadió-
na predstavovali 16 mil. Kčs.

V roku 1986 padlo vo vedení
československého ľadového
hokeja rozhodnutie, že na bu-
dúci rok sa v Lipt. Mikuláši
uskutoční Svetová zimná univer-
ziáda. V jej rámci bola podľa
medzinárodných zásad ľadové-
ho hokeja vybudovaná prístavba
tlačového strediska. I napriek
všetkým týmto investíciám však
ešte stále štadión dnešného
MHK 32 svojím vybavením za-
ostáva za úrovňou iných štadió-
nov na Slovensku.

Dozorná
rada MHK 32
V pondelok 14. januára za-
sadala Dozorná a Správna
rada Mestského hokejového
klubu 32 L. Mikuláš. Hlav-
nou témou boli ekonomické
výsledky klubu za rok 2007
a stav hráčskeho kádra. Ve-
denie klubu sa dohodlo na
postupe, ktorý uplatní pri
hráčoch, ktorým končia
zmluvy 30. apríla. Ďalej sa
zhodli, že v tejto sezóne, na-
priek ponukám niektorých
klubov, už neuvoľnia žiad-
nych hráčov. Dozorná rada
schválila hlavnú organizačnú
štruktúru, vytvorila sa funkcia
riaditeľa MHK 32 a. s. Na
obsadenie tejto pozície
bude v krátkom čase vyhlá-
sené aj výberové konanie.

Príprava mikulášskych vodákov
na Letné olympijské hry v Pe-
kingu, ktoré sa začnú 8. augus-
ta, je v plnom prúde. Naše naj-
horúcejšie želiezko v ohni - ka-
noista Michal Martikán - odces-
toval 15. januára na dvojmesač-
né sústredenie do Austrálie.
Spolu s kajakármi Jánom Šajbi-
dorom a Alexandrom Slafkov-
ským trénuje na kanáli v Penrit-
he. „Absolvujem tu dva preteky.
Najprv Australian Open, ktorý je
súčasťou celosvetovej série
pretekov a v polovici marca
Oceanian Open, ktorý sa počí-
ta do Svetového pohára,“ pove-
dal vlaňajší najlepší športovec
Slovenska.

Martikán načrtol aj novú tré-
ningovú stratégiu. „Chcem sa
zamerať na rozvoj vytrvalosti,
aby som na vode zvládol dlhé
nacvičovanie techniky jazdy.
Viac prezradiť nemôžem,“ uvie-
dol. Okrem toho pripustil, že
jeho kajak prejde zmenami tý-
kajúcimi sa konštrukčného ma-
teriálu a sedenia v člne.

„Koncom januára a začiat-
kom februára odcestujú do Au-
strálie aj ďalší nádejní olympio-
nici, kajakárka Elena Kaliská,
Tomáš Mráz, Filip Machaj a Pe-
ter a Michal Cibákovci,“ potvrdil
tajomník Kanoe Tatra klubu Ivan
Cibák. Kvalifikácia na Olympijs-
ké hry bude trojkolová. „Začne

sa v apríli v Holandsku, odtiaľ sa
presunie na bratislavský kanál
v Čunove a vyvrcholí v polovici
mája na jubilejnom 60. ročníku
Medzinárodného tatranského
slalomu v Liptovskom Mikuláši,“
dodal Cibák.

Najväčšie súboje o miesten-
ky do Pekingu sa odohrajú me-
dzi kajakárkami Elenou Kalis-
kou a Janou Dukátovou a kaja-
kármi Jánom Šajbidorom s Pe-
trom Cibákom. „Úvod sezóny
musím mať excelentný, aby
som dosiahla, čo chcem. Bu-
dem sa snažiť vyvarovať chýb.
Uvidíme, ktorej z nás to vyjde,“
brúsi si zuby na svoju súperku
Kaliská. JK

Napriek tomu, že Lip-
tovský Mikuláš je do-
slova liahňou vodác-
kych olympijských
šampiónov, budovy
Areálu vodného slalo-
mu Ondreja Cibáka
sú v žalostnom stave.
Primátor Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč
sa preto usiluje získať
finančné prostriedky,
ktoré by vodákom po-
mohli. Ešte minulý rok
v lete prezentoval ne-
závideniahodné podmienky, v ktorých mikulášski
kanoisti a kajakári trénujú, prezidentovi Slovenskej
republiky Ivanovi Gašparovičovi, podpredsedovi
vlády Dušanovi Čaplovičovi, ministrovi výstavby
a regionálneho rozvoja Marianovi Janušekovi a bý-
valému ministrovi obrany Františkovi Kašickému.
„Ukázali sme im, v akých katastrofálnych šatniach
sa prezliekajú naši olympijskí víťazi,“ posťažoval sa
primátor. „Zabezpečenie prípravy vodákov v tunaj-

ších hospodárskych
budovách je na veľmi
slabej úrovni,“ súhlasí
Ivan Cibák z Kanoe
Tatra klubu. „Do územ-
ného plánu, ktorý pri-
pravuje vedenie mes-
ta, preto chceme za-
členiť novú budovu lo-
denice, ktorá poskyt-
ne dôstojné a repre-
zentatívne zázemie
pretekárom, delegá-
ciám a novinárom
z celého sveta. Jej

projekt by mal byť hotový na jar,“ zdôraznil Cibák.
Podľa Jána Blcháča v minulosti už takéto pro-

jekty existovali, no žiadny z nich sa nerealizoval.
„Od spomínaných štátnych predstaviteľov sme
však dostali prísľub, že nám pomôžu získať penia-
ze, aby sa tréningové podmienky pre vodákov
zlepšili,“ povedal. Mikulášsky areál vodného slalo-
mu tak možno čoskoro získa novú tvár.

JK

Mikulášania v Austrálii

Ako ďalej s vodáckym areálom?

75. výročie ľadového hokeja u nás

Žiarce hostili
mladých lyžiarov
Lyžiarske stredisko Žiarce v Pav-
činej Lehote sa stalo dejiskom
1. ročníka pretekov o Malú cenu
Demänovských jaskýň v slalome
predžiakov. „Počas posledného
januárového víkendu sa na trať
s celkovým prevýšením 113 me-
trov postavilo takmer 80 začína-
júcich športovcov zo Slovenska
a Česka vo veku 6 až 11 rokov,“
uviedol riaditeľ pretekov Martin
Kupčo zo Športového klubu
ESL. V sobotu museli zlyžovať
svah s 24 bránkami, v nedeľu
ich čakali o dve bránky menej.
Spomedzi starších predžiačok
sa najviac darilo Veronike Flos-
níkovej z Lyžiarskeho klubu
Opalisko v Závažnej Porube,
ktorá ziskom prvého a druhého
miesta zvíťazila v celkovej kombi-
nácii. Medzi staršími predžiakmi
dominoval Radovan Hradil z bra-
tislavského klubu Victory, ktorý
sa v dvoch pretekoch umiestnil
na druhom a treťom mieste, čo
mu v súčte vynieslo titul.
Výsledky staršie predžiačky
– kombinácia: 1. Veronika
Flosníková – LK Opalisko, Záv.
Poruba; 2. Laura Adámková 
– ŠK Jasná, Dem. Dolina; 3. Lu-
cia Martinová – LK Victory, Bra-
tislava
Výsledky starší predžiaci 
– kombinácia: 1. Radovan Hra-
dil – LK Victory, Bratislava; 2.
Tomáš Varjassi – LO PS, Brati-
slava; 3. Henrich Katrenič – LO
PS, Bratislava
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NADÁCIA INTEGRA
pozýva ženy, ktoré podnikajú, 
alebo chcú začať podnikať, na
školenie podnikateľských 

zručností.

Témy: marketing, financie, 
cash flow, výpočet ceny, 

komunikácia, prezentácia, 
podnikateľský zámer.

Po vypracovaní podnik. zámeru 
je možné požiadať o mikropôžičku.

Termín: 27.2.08 – 04.03.08

Miesto: Centrum podpory 
podnikania žien Happy Hand,
Bernoláka 18, Ružomberok

Cena: zdarma

Info: 044 / 432 84 11, 0903 620 731,
www.happyhand.sk

POZVÁNKA NA MAREC
Ste mladí a talentovaní. Pozývame
Vás zažať svoju hviezdu v rámci
projektu „Horské súhvezdie“

24. – 30. marca 2008 sa v prie-
storoch Domu kultúry v L. Mikuláši
uskutoční 4. medzinárodný súťažný

festival detí a mládeže „Horské súh-
vezdie“.

Svoje majstrovstvo predvedú voka-
listi, tanečníci, inštrumentalisti, výtvar-
níci, sochári, remeselníci ale aj žong-
léri, klauni, artisti, cirkusoví umelci.

Pozvánka pre domácich: Sólisti
a súbory zo Slovenska, ktorí sa chcú

zúčastniť festivalu, nájdu podrobné in-
formácie na www.barvinok.org.ua ale-
bo priamo na MsÚ na Oddelení kultú-
ry a ZPOZ, kontaktovať osobne: Antó-
niu Papčovú, tel.: 044 55 65 236, 
e-mail: a.papcova@mikulas.sk. 

Prihlásiť sa môžete 
do 29. februára 2008.
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