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Milí čitatelia!
Už po viac než tridsiaty krát od začiat-

ku roka 2007 vám aj dnes, vážení obča-
nia, prinášame v aktuálnom vydaní me-
sačníka MIKULÁŠ informácie o aktivitách
nášho mesta. Pozitívne veci, ktoré sme-
rujú k dennodennému napĺňaniu nášho
sloganu „Mesto pre všetkých“.

Drvivá väčšina mojich spolupracovní-
kov nielen na Mestskom úrade, ale vo
všetkých mestských firmách a inštitú-
ciách, pracuje v prospech vás, milí Lip-
tovskomikulášania. Každému z nich patrí
česť a naša vďaka, či je to manažér ale-
bo ktorýkoľvek iný zamestnanec. Tu
i tam sa objaví nejaká tá chybička, kto ju
nerobí. Každý aktívny človek má právo
na omyl, z ktorého sa má zároveň po-
učiť.

Žiaľ, čoraz intenzívnejšie cítime neko-
rektné ataky, ktoré sú zamerané na de-
zintegráciu mestskej štruktúry, na spo-
chybňovanie pozitívnych výsledkov a ne-
prehľiadnuteľného pokroku v každej ob-
lasti mestskej samosprávy. Naprávame aj

chyby minulosti, nesťažujeme sa. Je to
naša obyčajná povinnosť.

Tí, ktorí si ešte nezvykli, že sa dajú veci
robiť aj inak a lepšie, vnášajú do nášho
mesta svár a nenávisť. Snažia sa usilovne
vytesniť z mesta tradičné hodnoty toleran-
cie a slobody. Hovoria si často demokrati.
Ďakujem pekne. Najhoršie na tom je, že
sa to deje „pod zástavou“ istej slovensko-
anglickej politickej strany, ktorá by si mala
prvá ctiť princípy demokracie a kresťan-
stva so všetkými ich pozitívnymi atribútmi.

Vzhľadom na takéto nezdravé javy,
ktoré sa vnášajú do nášho mesta, pomô-
žem si takpovediac z exteriéru, citátom
autority, ktorej život a dielo nám môže
byť príkladom i poučením.

Jeden z najväčších lídrov v Spojených
štátoch amerických, prezident Theodore
Roosevelt, bol fanúšikom boxu. Jeho
známy citát obsahuje práve analógiu
s boxom: „Česť nepatrí ani ľuďom, ktorí
ukazujú prstom, ako sa silný potkol, ale-
bo kde niekto mohol urobiť niečo lepšie.
Česť patrí človeku, ktorý je priamo v aré-
ne, ktorého tvár je ufúľaná od prachu,

potu a krvi, ktorý statočne zápasí, ktorý
chybí a znova a znova vychádza naprázd-
no, ktorý vie, čo je maximálne oduševne-
nie a odovzdanie sa, ktorý sám seba obe-
tuje pre vec, ktorá za to stojí, človeku,
ktorý v lepšom prípade spozná triumf
a veľké výsledky a v horšom prípade, ak
prehrá, urobí to s veľkou cťou, a tak nik-
dy nebude mať spoločný údel s chladný-
mi a bojazlivými, ktorí nepoznajú ani ví-
ťazstvo, ani porážku.“

Roosevelt, sám boxerista, bol veľkým
mužom činu. Bol nielen efektívnym vod-
com, ale aj jeden z najoduševnenejších
amerických prezidentov.

Milí čitatelia, ak vidíte paralely hore
uvedených riadkov s citátom s niektorý-
mi javmi v našom milovanom meste, ide
o podobnosť čisto náhodnú...

Váš primátor

Súčasná priemyselná zóna v Okoličnom.

Vizualizácia hnedého priemyselného parku v Okoličnom.
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Pracovnú príležitosť pre 240
ľudí sa chystá vytvoriť vedenie
mesta Liptovský Mikuláš v pri-
pravovanom priemyselnom par-
ku v mestskej časti Okoličné.
Uviedol to primátor Ján Blcháč
prezentácie projektu podnikateľ-
skej verejnosti na miestnom
mestskom úrade.

„V Programe hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta na
roky 2007 - 2013 sme ako hlav-
ný cieľ v oblasti podnikania za-
hrnuli vytvárať vhodné investičné
prostredie, dobudovať hnedý
priemyselný park a pripraviť at-
raktívnu ponuku pre investorov.
Zatiaľ sa nám naše plány plnia.
Ja verím, že onedlho spoločnými
silami spolu s podnikateľskou
sférou budeme môcť skonštato-
vať, že pojem mesto pre všet-

kých zahŕňa tiež mesto pre za-
mestnancov a zamestnaných,“
povedal.

Priemyselnú zónu chce sú-
časné vedenie mesta vybudovať
v Okoličnom na ľavom brehu
Váhu. Vzniknúť tu majú dve vý-
robné haly so šiestimi prevá-
dzkami. „Jednou z možností by
bolo aj premiestnenie už existu-
júcich prevádzok do tejto prie-
myselnej zóny. Išlo by o prevá-
dzky, ktoré sa nachádzajú
v meste a dopravne zaťažujú
centrum či blízke okolie,“ priblížil
viceprimátor Pavel Bobák.

Vedenie mesta chce v čo naj-
vyššej miere vyjsť podnikateľom
v ústrety. Podmienky pre poten-
ciálnych záujemcov o využívanie
priestorov priemyselného parku
by zahŕňali nájomné o 20 per-

Mesto chce v priemyselnom parku vytvoriť 240 pracovných miest

Liptovská vodárenská spo-
ločnosť, a. s. (LVS, a.s.) uzatvo-
rila s Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky
(MŽP SR) zmluvy o poskytnutí
nenávratných finančných pro-
striedkov na tri projekty v obje-
me 42,6 mil. :

• Kanalizácia a čistiareň od-
padových vôd Važec

Cieľom projektu je vybudo-
vanie splaškovej stokovej siete
v obci Važec o celkovej dĺžke
14 545 m. Z toho bude
13 545 m gravitačnej kanalizá-
cie a 1 000 m výtlačného potru-
bia. Celkovo bude vybudova-
ných 714 ks kanalizačných prí-
pojok, 6 čerpacích staníc a čis-
tiareň odpadových vôd.
• Kanalizácia a čistiareň od-
padových vôd Východná

Cieľom projektu je vybudo-
vanie splaškovej stokovej siete
v obci Východná o celkovej
dĺžke 18 095 m. Z toho bude
14 277 m gravitačnej kanalizá-
cie a 3 818 m výtlačného potru-
bia. Celkovo bude vybudova-

ných 701 ks kanalizačných prí-
pojok, 4 čerpacie stanice a čis-
tiareň odpadových vôd.
• Intenzifikácia čistiarne od-
padových vôd liptovský Miku-
láš

Projekt je zameraný na do-
budovanie a modernizáciu čis-

tiarne odpa-
dových vôd
(ČOV) Lip-
tovský Miku-
láš. Realizá-
ciou projek-
tu sa zabez-
pečí dosta-
točná kapa-
cita ČOV,
čo pokryje
p o t r e b y
všetkých ag-
l o m e r á c i í

a dosiahnutie hodnôt na odtoku
do recipientu Váh v súlade s Na-
riadením vlády č. 296/2005
Z. z. 

Týmto sa vytvoria podmienky
pre zlepšenie kvality vody v rie-
ke Váh a nádrže Liptovská
Mara, a to najmä redukciou vy-
púšťaného znečistenia z ČOV
Liptovský Mikuláš.

Príprava a realizácia projek-
tov prebieha v súlade so zmlu-
vami uzavretými s MŽP SR
a LVS, a.s. plánuje začať výstav-
bu v čo najkratšom možnom
čase. Realizáciou projektov sa
zlepší kvalita života obyvateľov
a návštevníkov Liptova.

Ing. Martin Hlaváč
generálny riaditeľ LVS

Mestské časti a obce 
budú mať kanalizáciu

cent nižšie, ako je priemer náj-
mu v Liptove. V cene už počíta
mesto aj so správou areálu
a údržbou.

Podnikatelia, ktorí sa zúčast-
nili na prezentácii priemyselného

parku, prejavili záujem o projekt.
„Vlastním jeden objekt budú-

ceho priemyselného parku.
Dnes tu však nie je vyhovujúca
infraštruktúra. Myšlienka celko-
vej budúcej výstavby ma však za-
ujala, preto by som budovu
v mojom vlastníctve mestu od-
predal a uvažujem stať sa jed-
ným z nájomníkov prevádzky
v tejto priemyselnej zóne,“ pove-
dal miestny podnikateľ Jaroslav
Petran.

Mesto rieši v pripravovanom
územnom pláne aj dopravnú inf-
raštruktúru, ktorá zabezpečí pre-
pojenie okolitých komunikácií
s priemyselnou zónou. „Výhľa-

dovo navrhujeme obslužnú ko-
munikáciu prepojiť s diaľničným
privádzačom poza plánovanú že-
lezničnú trať. Táto komunikácia
bude pokračovať mostom ponad
železnicu a diaľnicu priamo do

priemyselného areálu,“ vysvetlil
viceprimátor Pavel Bobák.

Celkovú hodnotu projektu
hnedého priemyselného parku
v Okoličnom odhaduje mesto na
šesť miliónov eur. Na najbližšom
zasadnutí by mali mestskí po-
slanci schváliť päťpercentné
spolufinancovanie projektu.
Rozpočet mesta už s týmto vý-
davkom počíta, jeho krytie za-
bezpečili finančníci z úverových
zdrojov.

V prípade schválenia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
z eurofondov plánuje mesto vý-
stavbu parku už na december
2010. red.

Foto: archív MsÚ
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Rómskych spoluobčanov
z osady Hlboké v Liptovskom
Mikuláši radnica nevysťahuje.
Potvrdil to primátor Ján
Blcháč ako reakciu na
nepravdivé informácie
o možnom sťahovaní
Rómov, ktoré sa šíria na
území mesta. Občania
sa obávajú, že k sťaho-
vaniu by mohlo dôjsť
z dôvodu výstavby želez-
ničnej trate v blízkosti
spomínanej osady.

„Niekto v meste opäť šíri fámy
o sťahovaní Rómov z Hlbokého
napríklad do Stošíc alebo iného
okolia. Ja môžem len vyvrátiť ta-
kéto nepodložené výpovede
a dohady a utvrdiť všetkých ob-
čanov, že ku žiadnemu sťahova-
niu obyvateľov Hlbokého nedôj-
de. Železničná trať totiž vedie
z južnej strany diaľnice a nezasa-
huje do rómskej osady. Sťahova-

nie v žiadnom prípade nie je nut-
né a neuskutoční sa. Sú to len
výmysly autorov týchto dezinfor-

mácií, aby spôsobili rozrušenie
obyvateľov a brzdili nás v práci,“
povedal primátor Blcháč.

Podľa návrhu železnica ob-
chádza mesto Liptovský Mikuláš
z južnej strany popri diaľnici
a nezasahuje do obytných častí.
Návrh pripravovanej modernizá-
cie trate predpokladá s jej vý-
stavbou v rokoch 2015 – 2020.

red.
Prvú fotovoltickú elektráreň

slávnostne otvoril koncom ja-
nuára primátor mesta Liptovský
Mikuláš Ján Blcháč spolu s rek-
torom Žilinskej univerzity Jánom
Bujňákom. 

„Vznik tejto elektrárne pova-
žujem za počiatky prvého tech-
nologického parku v našom
meste. Je to veľký krok dopredu
v oblasti obnoviteľných zdrojov
a ich využívania nielen pre naše
mesto, ale aj celý Liptov,“ po-
znamenal primátor.

Elektráreň premieňa slnečnú
energiu na elektrickú energiu. 

„Táto dvanásťkilovatová elek-
tráreň vyrobí za rok asi 16 tisíc
kilowathodí elektric-
kej energie. Vďaka
využívaniu obnoviteľ-
ných zdrojov sa šet-
ria fosilné palivá
a chráni sa ovzdu-
šie,“ vysvetlil Peter
Župa zo spoločnosti
GoldenSUN Slova-
kia, ktorá elektráreň
prevádzkuje.

Elektráreň sa na-
chádza v areáli Deta-

šovaného pracoviska Elektro-
technickej fakulty Žilinskej uni-
verzity v Liptovskom Mikuláši.
S jej predstaviteľmi sa chystajú
zástupcovia firmy
GoldenSUN naďalej spolupra-

covať. „Ide
o veľmi zaují-
mavý pro-
blém, európs-
ku prioritu, vý-
robu alterna-
tívnych zdro-
jov energie.
Takýto projekt
je veľmi uži-
točný, preto
Žilinská uni-
verzita dáva
pri tomto pro-

jekte konzultácie. V budúcnosti
chceme využiť svoje skúsenosti
na pomoc projektu v tom, ako
zohnať prostriedky z grantov,“
vysvetlil dôvody spolupráce rek-
tor univerzity.

Primátor Liptovského Mikulá-
ša prisľúbil, že mesto bude tieto
subjekty podporovať v myšlien-
ke založenia klastra pre obnovi-
teľné energie a vo všetkom im
bude nápomocné. lm.

Partnerstvo v sociálnej ob-
lasti by chcelo s vyšším územ-
ným celkom uzatvoriť mesto Lip-
tovský Mikuláš. Rokovali o tom
dnes predstavitelia Žilinského
VÚC a primátor Ján Blcháč.

„Vďaka tomuto partnerstvu
by boli na území mesta vytvore-
né nové sociálne služby podľa
potrieb občanov. Výhodou pre
mesto by bolo, že by sa na ich
financovaní vďaka vytvorenému
partnerstvu spolupodieľali všet-
ky zmluvné strany, teda nielen
mesto samotné, ale aj vyšší
územný celok. Náklady by sme

ušetrili a služby skvalitnili,“ vy-
svetlil bližšie primátor.

V partnerstve by sa mohli
združiť viaceré subjekty, naprík-
lad mestský úrad so samospráv-
nym krajom a ďalšími obcami
regiónu. Predstavitelia miestnej
samosprávy sa chystajú svoj zá-
mer o partnerstve predložiť na
prerokovanie Združeniu miest
a obcí Liptova.

Uzatvoriť partnerstvo medzi
mestom a jednotlivými subjekt-
mi umožňuje zákon o sociál-
nych službách.

red.

Mesto má prvú fotovoltickú
elektráreň v Liptove

Rómsku osadu Hlboké 
nevysťahujú

Chceme uzavrieť partnerstvo 
so Žilinským samosprávnym krajom

O predĺženie
nájmu priesto-
rov, v ktorých
mesto Liptovský
Mikuláš prevá-
dzkuje zariade-
nie sociálnych
služieb, žiada
mestská radnica
Liptovskú nemocnicu s poliklini-
kou.

„Zmluvu o nájme sme navrhli
predĺžiť na obdobie minimálne
troch rokov. V týchto priesto-
roch budeme naďalej prevá-
dzkovať dom s opatrovateľskou
službou,“ prezradil primátor Ján
Blcháč.

Radnica si tieto nebytové
priestory prenajíma už od roku
2002. V súčasnosti ich využíva-
jú 11 občania, ktorým mesto po-
skytuje opatrovateľskú službu
prostredníctvom dvoch opatro-
vateliek. Platná zmluva medzi
nemocnicou a mestom vyprší
koncom júna 2010. v.

Magistrát žiada nemocnicu
o predĺženie nájmu

Na novoročnom stretnutí pre-
zidenta SR s predstaviteľmi Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska
(ZMOS) sa zúčastnil aj člen Rady
ZMOS a primátor mesta Liptov-
ský Mikuláš Ján Blcháč. V Prezi-
dentskom paláci v Bratislave ďa-
koval prezident primátorom a sta-
rostom slovenských miest a obcí
za celoročnú prácu a vzájomnú
ústretovosť k obyvateľom. Záro-
veň ich vyzval, aby sa v najbliž-
šom období venovali osvetovej
činnosti.

„Prezident nás požiadal, aby
sme sa v tomto roku zaujímali aj
o činnosť smerom k vysvetľova-
niu miestnej samosprávnej agen-

dy svojich obyvateľom. V Liptov-
skom Mikuláši tak už konáme
prostredníctvom dostupných in-
formačných kanálov, ktoré máme
k dispozícii. Aj naďalej sa teda na
výzvu prezidenta SR budeme ve-
novať šíreniu informovanosti na-
šich občanov o všetkom, čo sa
na našej radnici a v našom mes-
tečku deje,“ Ján Blcháč.

Vo svojom príhovore Ivan
Gašparovič ďalej pripomenul zú-
častneným, že je dôležité zlepšo-
vať vzťah občana k samospráve
a štátnej správe. Na tradičnom
stretnutí s Ivanom Gašparovičom
sa zúčastnila asi stovka členov
ZMOS-u. red.

Blcháč sa stretol 
s prezidentom Gašparovičom

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Vedenie radnice v Liptov-
skom Mikuláši poskytlo priesto-
ry pre herňu Materskému cent-
ru Zornička. Miestnosť pre ma-

mičky s deťmi sídli na Základnej
škole Janka Kráľa na Podbrezi-
nách. „Takéto priestory už
máme otvorené na Štefánikovej
ulici, pre mamičky z Podbrezín
a Okoličného je to však príliš
ďaleko,” povedala Adriana Bar-
tánusová z Materského centra
Zornička.

Iniciátorkami vytvorenia ďal-
ších priestorov pre rodičov a ich
ratolesti boli práve mamičky

z Podbrezín. „Pán primátor sa
nás počas otvorenia detského
ihriska v minulom roku pýtal, čo
nám ešte v meste chýba. Pove-

dali sme mu, že
by sme privítali
priestor pre deti
a matky na stre-
távanie sa hlav-
ne v zime a v prí-
pade nepriazni-
vého počasia,
keď s deťmi ne-
môžeme ísť na
ihrisko či na pre-
chádzku. Je to
vlastne aj jeho

dobrá vôľa, že sa vytvorí nová
herňa v priestoroch, ktoré nám
mesto poskytne,” prezradila
mamička a členka centra Moni-
ka Jakšová z Podbrezín. Herňa
je zariadená ako detská izba.
Nechýbajú v nej hračky, knihy,
detské obrazy. K dispozícii by
mala byť v pondelky a stredy, prí-
padne podľa záujmu rodičov. Za
strávený čas v herni zaplatia ma-
mičky 1 euro. v.

Prispieť k udržiavaniu poriad-
ku v meste Liptovský Mikuláš
má mestským policajtom päť
nových mobilných kamier.
Strážcovia zákona ich začnú vy-
užívať už v prvom štvrťroku
2010. 

„Kamery prispejú k zvýšeniu
bezpečnosti v našom meste. Je
tu totiž reálny predpoklad, že
vďaka ich používaniu sa dosiah-
ne zvýšenie počtu objasnených
protiprávnych konaní. Tiež by
mali prispieť k zefektívneniu vý-
konu hliadkovej služby, keďže
jej činnosť bude vďaka prítom-
nosti kamier monitorovaná,“ vy-
svetlil primátor mesta Liptovský
Mikuláš Ján Blcháč. 

Mobilný systém má napo-
môcť predchádzať prípadnému
korupčnému správaniu prísluš-
níkov mestskej polície a zároveň

ich chrániť pred nepravdivým
obvinením z korupcie. 

„Nové mobilné kamery využi-
jú policajti pri rôznych formách
výkonu služby. Záznam z nich
nám bude slúžiť ako dôkazný
materiál pre dokumentovanie

a objasňovanie proti-
právnych konaní, zado-
kumentujeme nimi na-
príklad priebeh a výkon
preventívno-bezpeč-
nostných akcií,“ priblížil
náčelník Mestskej polí-
cie v Liptovskom Miku-
láši Dalibor Šalplachta.

Dve kamery budú
namontované v služob-

ných vozidlách policajtov. Sní-
mať budú okolitý priestor i inte-
riér auta. Zvyšné tri kamery
budú súčasťou výstroja prísluš-
níkov. 

Využívanie týchto technic-
kých prostriedkov budú prísluš-
níci realizovať podľa zákona
o ochrane osobných údajov.

Financie na kúpu mobilných
kamier získala miestna radnica
z Rady vlády Slovenskej republi-
ky pre prevenciu kriminality.
Projekt bol spolufinancovaný zo
štátneho rozpočtu, mesto naň
prispelo sumou 1 600 eur. lm.

Radnica poskytla priestory
pre mamičky s deťmi

Policajti budú používať 
mobilné kamery

Celý mesiac majú rodičia na
to, aby zapísali svoju ratolesť do
jednej z desiatich materských
škôl v pôsobnosti mesta Liptov-
ský Mikuláš. Zápisy sa budú ko-
nať v pracovných dňoch od 15.
februára do
15. marca. 

„Žiadost i
rodičov o zá-
pis prijímajú
priamo ma-
terské školy.
Škôlka prijme
prednostne
predškolákov
a deti s odlo-
ženou povin-
nou školskou
d o c h á -
dzkou,“ po-
vedal vedúci odboru školstva
a mládeže na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši Peter Ma-
čala.

Možnosť navštevovať škôlku
majú deti vo veku od 3 do 6 ro-

kov. Podmienkou prijatia je pí-
somná žiadosť a trvalé bydlisko
v meste Liptovský Mikuláš. Ro-
dičia by mali zapísať svoje deti
do škôlok v blízkosti svojho byd-
liska. 

V tomto školskom roku na-
vštevuje mestské materské ško-
ly 850 detí. Približne rovnaký
počet detí očakávajú škôlky na
zápis do budúceho školského
roku. red.

P e d a g ó g o v i a
a vychovávatelia zo
Základnej školy
v Okoličnom opäť
zasadli do škol-
ských lavíc. Počas
vzdelávacieho kurzu
sa učili pracovať
moderným spôso-
bom integrovaného
tematického vzdelá-
vania. Školenie ich
malo odborne pri-
praviť na skvalitnenie vyučova-
cieho procesu žiakov s využitím
inovatívnych metód.

„Tento vzdelávací program je
jeden z humanistických inovač-
ných programov, ktorý je zame-
raný na rozvoj osobnostno-so-
ciálnych kompetencií žiakov.
Cieľom tohto vzdelávania bolo
získať základné zručnosti v pro-
jektovaní edukácie s využitím pr-
vkov integrovaného tematické-
ho vzdelávania na prvom a dru-
hom stupni základných škôl,“
priblížila riaditeľka školy Ľudmila
Sedliaková. 

Pedagógovia sa oboznámili
s najnovšími vedeckými poznat-
kami z neuropsychológie a pe-
dagogiky, spoznali nové postu-
py, ktorými sa dosahujú vyššie
výkony žiakov. Učili sa, ako viesť
žiakov k spoluzodpovednosti za
svoje učenie, ako navrhnúť vy-

učovací blok alebo celoročnú
tému podľa vlastnej štruktúry.
Deti tak budú získavať vedomos-
ti v súlade s rozvojom ich osob-
ností. „Učiteľov čaká dlhodobo
náročná práca, počas ktorej by
si ich zverenci mali osvojiť celo-
životné pravidlá, životné zruč-
nosti a aktívne učenie. Výsled-
kom by malo byť dosiahnutie
najlepšieho osobného výkonu
žiakov,“ dodala Sedliaková.

Vzdelávanie učiteľov realizo-
vala základná škola na základe
projektu Premena tradičnej ško-
ly na modernú. V rámci moder-
nizácie vyučovacieho procesu
a vzdelávania pedagógov škola
zakúpila aj nové učebné po-
môcky. Na realizáciu projektu
získala v máji 2009 z eurofon-
dov nenávratný finančný príspe-
vok približne 86 000 eur.

red.

Zápisy do materských škôl
budú trvať mesiac

Učitelia sa vrátili 
do školských lavíc

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Zlatú, striebornú i bronzovú
betlehemskú hviezdu priniesli
do Liptovského Mikuláša spevá-
ci a folkloristi z miestnych súbo-
rov, keď obsadili na festivale ko-
lied a pastorálnych piesní počas
uplynulého víkendu v poľskom
Zywci popredné priečky.

„Je úžasné, že spomedzi
500 zúčastnených práve repre-
zentanti z nášho mestečka zí-
skali zlato, striebro a bronz. Pat-
rí im vďaka za vzornú reprezen-
táciu Liptovského Mikuláša
a celého Slovenska,“ povedal
primátor Ján Blcháč.

Komorný spevácky zbor Lae-
to animo z Liptovského Mikulá-
ša získal zlatú betlehemskú
hviezdu v kategórii speváckych
zborov. Na minulom ročníku fes-
tivalu Pastoralka Zywiecka
2009 sa umiestnil na druhom
mieste. 

Sólistka z Liptovského Miku-
láša Katarína Brániková získala
striebornú hviezdu v kategórii

sólistov a spevákov ľudových
piesní. Na festivale sa predstavi-
la s piesňami Keď jasná hviez-
dička a Prišli sme k vám na ko-
ledu. V kategórii folklórnych sú-
borov priniesli do mesta bronz
členovia Detského folklórneho
súboru Ďumbier. 

„Šiesty ročník festivalu bol
akoby oneskoreným vianočným
časom. Liptovský Mikuláš sa zú-
častnil ako spoluorganizátor na
tomto podujatí už druhýkrát
a hodláme v tom aj naďalej po-
kračovať,“ prezradila Antónia
Papčová z oddelenia kultúry na
Mestskom úrade v Liptovskom
Mikuláši. 

Na festivale sa každoročne
prezentujú Poliaci, Slováci,
Česi a Maďari. Slovenskú repu-
bliku reprezentovalo 

takmer sto členov súborov či
jednotlivcov. Účastníci vystupo-
vali počas víkendu v 67 progra-
moch.

red.

V tomto čase môžu rodičia
v Liptovskom Mikuláši zapísať
svoje deti do prvých ročníkov
siedmich základných škôl, ktoré

sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Zápisy školy realizujú
v piatok 5. februára, pondelok
8. a utorok 9. februára v rovna-
kom čase od 14. do 18. hodiny
vo všetkých školách.

„Každá škola má spracovaný
svoj školský vzdelávací pro-
gram. Ním sa prezentuje verej-
nosti, podľa neho si môžu rodi-
čia budúcich prváčikov vyhliad-
nuť vhodnú školu pre ich dieťa.

Zároveň by sme však ocenili,
keby rodičia prihliadali na trvalé
bydlisko dieťaťa a zapísali ho do
najbližšej základnej školy,“ po-
vedal vedúci odboru školstva
a mládeže na Mestskom úrade
v L. Mikuláši Peter Mačala.

Rodičia sú tento rok povinní
zapísať do školy tie deti, ktoré
dosiahnu do konca augusta
2010 vek šiestich rokov.

„Ak si rodič budúceho prváka
myslí, že jeho dieťa ešte nie je
zrelé na plnenie si povinnosti
školskej dochádzky, odporúčame
mu, aby sa obrátil na Centrum pe-
dagogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie v L. Mikulá-
ši, kde ho informujú, ako má po-
stupovať,“ dodal Mačala.

Rodičia si môžu zvoliť medzi
základnými školami napríklad so
športovým zameraním, s rozší-
reným vyučovaním matematiky
alebo jazykov. Zriaďovateľ je po-
vinný zabezpečiť prijatie všet-
kých detí, ktoré zapísali ich rodi-
čia do prvých ročníkov. v.

Deti a mládež z najväčšieho
sídliska v L. Mikuláši budú môcť
tráviť svoj voľný čas v novej vytvo-
renej pobočke centra voľného
času. Vedenie mesta sa ju chys-
tá otvoriť v priestoroch Základnej
školy Janka Kráľa na Podbrezi-
nách už v priebehu apríla.

„Doteraz sa deti stretávali
v Centre voľného času na Nábre-
ží Aurela Stodolu. Keďže Pod-
breziny majú najviac obyvateľov,
a teda sa tu sústreďuje aj najviac
mládeže, vedenie mesta sa roz-
hodlo vytvoriť podmienky pre
otvorenie prvej pobočky CVČ
práve na tomto sídlisku. Navyše

tak môžeme rozšíriť ponuku krúž-
kov, ktoré doteraz poskytovala
základná škola,“ vysvetlil vedúci
odboru školstva a mládeže na
mestskom úrade Peter Mačala.

Mladým budú k dispozícii ta-
nečné a športové krúžky, nájde
sa miesto aj pre priaznivcov ša-
chu, počítačov či jazykovo zdat-
ných. Záujemcovia sa budú
môcť na krúžky prihlásiť priamo
v novej pobočke CVČ od apríla
už aj na ďalší školský rok.

Od januára 2010 má Cen-
trum voľného času v Liptovskom
Mikuláši nového riaditeľa, kto-
rým sa stal Roman Králik. lm.

Od dnešného dňa môžu
obyvatelia mesta Liptovský Mi-
kuláš a turisti využiť dopravu do
športovej haly Liptov Aréna a na
lyžovačku do Jasnej zadarmo.
„Po minuloročných skúsenos-
tiach, kedy túto možnosť využilo
značné množstvo občanov, sme
sa na takýchto zvýhodnených
podmienkach dohodli s prevá-
dzkovateľom Aqua-Ski busu
opäť,” prezradil primátor Ján

Blcháč. 
Aqua-Ski bus bude prepra-

vovať cestujúcich na trase z Ta-
tralandie na autobusovú stanicu
až do Jasnej. Premávať bude
dvakrát denne tam, rovnakú
frekvenciu bude mať autobus aj
na ceste zo stanice do Demä-
novskej doliny na Bielu púť. 

Cestovný poriadok nájdu ob-
čania na webovej stránke mes-
ta. red.

Školy budú prijímať prváčikov

Centrum voľného času 
bude mať novú pobočku

V Mikuláši je doprava 
za športom zadarmo

Mikulášski folkloristi bodovali
s koledami a pastorálkami

Odstránené nedostatky
Vážení občania, v rubrike Odstránené nedostatky Vás bu-

deme informovať o opatreniach, ktoré postupne prijímalo
súčasné vedenie miestnej radnice, aby odstránilo nedostat-
ky predchádzajúceho vedenia mesta.

Najvyšší kontrolný úrad SR na základe Plánu kontrolnej činnosti
na rok 2007 vykonal kontrolu hospodárenia s finančnými pro-
striedkami a nakladania s majetkom v meste L. Mikuláš za zdaňo-
vacie obdobie roku 2006. Kontrola poukázala na porušenie všeo-
becne záväzných právnych predpisov, najmä zákona o rozpočto-
vých pravidlách územnej samosprávy, zákona o obecnom zriade-
ní, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona
o majetku obcí, zákona o účtovníctve, zákona o správe daní a po-
platkov a zákona o finančnej kontrole.

Primátor uložil zodpovedným pracovníkom mesta formou príkaz-
ného listu menovité a terminované úlohy – opatrenia na odstránenie
nedostatkov, zistených kontrolou NKÚ v meste L. Mikuláš. lm.

Pofestivalová prehliadka 
filmov – ENVIROFILM 2009

16. – 17. februára 2010
Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši

BÁBKOVÁ SÁLA

VSTUP VOĽNÝ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Nespotrebované lieky patria
medzi nebezpečný odpad.
Občania SR odovzdajú ročne
na likvidáciu viac ako 50 ton
liekov, čo svedčí o značnom
plytvaní s liečivami (v roku 2008
vydal štát na lieky okolo jednej
miliardy eur). Ďalšia časť
nespotrebovaných liekov však
končí vo verejnej kanalizácii
(vylievanie liečiv do výleviek)
resp. na skládkach odpadov
(vyhadzovanie do kontajnerov
na komunálny odpad). Takto vy-
hodené lieky kontaminujú
prírodné prostredie a vyvolávajú
postupnú rezistenciu (odolnosť,
necitlivosť) baktérií voči antibi-
otikám (antibiotická rezistencia),
čím sa antibiotický liek stáva
neúčinným. Zber nespotrebo-
vaných liekov od občanov
prebieha prostredníctvom
lekární a následnú likvidáciu
v špeciálnych spaľovniach
zabezpečuje Štátny ústav pre
kontrolu liečiv (ŠÚKL,
http://www.sukl.sk).

Kedy je potrebné lieky
vyradiť?
• Ak ich pacient nebude ďalej

užívať.
• Lieky po dátume expirácie.
• Aspirínové a paracetamolové

tabletky, ktoré cítiť po octe. 
• Tablety, ktoré sa mrvia,

praskajú alebo menia farbu.

• Kapsuly, ktoré zmäkli, sú
popraskané alebo zlepené. 

• Tekutiny, ktoré zhustli, zmenili
farbu, chuť alebo vôňu. 

• Tuby, ktoré tečú, sú
popraskané alebo stvrdnuté. 

• Masti a krémy, ktoré zmenili
vôňu alebo vzhľad, či už ide
o farbu, tuhosť či konzisten-
ciu. 

Najdôležitejšia zásada:
Lieky, ktoré nebudete ďalej
používať a lieky po dátume ex-
pirácie neodhadzujte do
bežného domáceho odpadu,
ale zaneste ich do lekárne!

Štátny ústav pre kontrolu
liečiv vydal dňa 18. 9. 2009 us-
mernenie k likvidácii nepotreb-
ných liekov od obyvateľov, ktoré

obsahuje nasledovné
odporúčania: 
• Nepotrebné tablety, kapsuly

a čapíky vysypte z originálne-
ho obalu, (z blistra, stripu,
sáčku, a pod.) do plastového
alebo papierového vrecka
a zaneste do lekárne.

• Nepotrebné sklenené obaly,
plastové obaly a hliníkové

tuby, s polotuhými alebo
tekutými liekmi, vyberte
z vonkajšieho papierového
obalu lieku, dajte do plas-
tového alebo papierového
vrecka a zaneste do
lekárne. 

Mgr. Rudolf Pado
Predseda a projektový

manažér OZ TATRY

Nespotrebované lieky

Ortuťové 
teplomery 

Ortuť je vysoko jedovatý kov.
Ide o neurotoxín, ktorého ku-
mulácia sa v tele človeka pre-
javuje narušením vegetatívnej
a centrálnej nervovej sústavy.
Prítomnosť zvýšených hladín or-
tuti v tele býva často spojená
napr. s bolesťami hlavy, nes-
pavosťou, zhoršením vy-
jadrovacích schopností, stratou
zraku alebo sluchu, anorexiou,
depresiami, zhoršovaním
pamäti, Alzheimerovou či
Parkin sonovou chorobou,
a pod. Výsledkom chronickej
expozície ortuti býva tiež poško-
denie enzymatických systémov,
oslabenie imunity, bolesti
ďasien či vypadávanie vlasov.
V prípade požitia väčšieho
množstva ortuti nastávajú kŕče,
hnačky a bolesti brucha,
dochádza k poškodeniu
obličiek a pečene. Zvýšené
hladiny ortuti v tele matky môžu
byť nebezpečné pre vyvíjajúci
sa plod a spôsobiť závažné
mentálne poškodenie novoro-
denca.

Od 3. apríla 2009 je preto
v krajinách Európskej únie
zakázaný predaj ortuťových
teplomerov. Smernica obsahu-
júca tento zákaz je súčasťou
rozsiahlej stratégie EÚ proti
používaniu ortuti a má za cieľ
obmedziť dopyt po tejto vysoko
toxickej látke. Podľa odhadov
by mal tento zákaz prispieť
k ročnému zníženiu množstva
ortuti v odpade o 33 ton v rámci
celej EÚ. Teplomery uvedené
na trh pred týmto termínom sa
môžu naďalej používať.

S ortuťovým teplomerom,
ktorý užívateľ prestal používať
a chce sa ho zbaviť, či už
s poškodeným alebo s funk -
čným, je vzhľadom na jeho je-
dovatý a toxický obsah potreb-
né zaobchádzať ako s nebez -
pečným odpadom, t.j. je nevyh-
nutné odniesť ho do zberne
odpadov, prípadne špecializo-
vanej firme zaoberajúcej sa
likvidáciou nebezpečných látok.
Nepotrebné ortuťové teplom-
ery preto v žiadnom prípade
nevyhadzujte do nádob na
komunálny odpad.

Viac informácií k prob-
lematike ortuťových teplomerov
nájdete na internetovej stránke
http://www.sukl.sk.

Mgr. Rudolf Pado
Predseda a projektový

manažér OZ TATRY

Záujem turistov o Liptov Card rastie
Klaster Liptov v minulom roku uviedol na trh

ako prvý región na Slovensku zľavovú kartu Liptov
card. Karta spolu s tlačeným
sprievodcom k čerpaniu zliav
prevedie turistov a návštevní-
kov ale aj občanov mesta re-
giónom a poskytne zaujímavé
zľavy na lyžovanie alebo relax
v termálnych parkoch. „V zim-
nej sezóne sme zaznameli zvý-
šený záujem turistov o využíva-
nie zliav prostredníctvom Lip-
tov region Card. Karta sa teší veľkej popularite naj-
me pri pobytových balíkoch so skipasmi do Jasnej
alebo na vstupy do Tatralandie“ hovorí výkonný ria-
diteľ Klastra Liptov Ján Gemzický. Na zasadnutí
predstavenstva Klastra Liptov pozitívne hodnotil
vývoj predaja kariet predseda predstavenstva Ján
Blcháč: „Registrovaní ubytovatelia využívajú zľavo-
vú kartu ako vhodný motivačný darček pre turistov.
Podnikatelia pochopili výhody karty a považujú ju
za veľkú výhodu, ktorá im môže napomôcť v rozvo-
ji podnikania.” Viac o zľavovej Liptov Card sa do-
zviete na www.visitliptov.sk.

Centrálny rezervačný systém – nástroj na
rozvoj podnikania v cestovnom ruchu

Na mestskom úrade v LM sa dňa 18. 01. 2010
uskutočnilo stretnutie s ubytovateľmi, ktorí sú re-

gistrovaní v centrálnom rezervačnom systéme.
Cieľom podujatia bolo informovať ubytovateľov
o výhodách a použití centrálneho rezervačného

systému a zľavovej Liptov
Card. „Obidva produkty cen-
trálny rezervačný systém a Lip-
tov region Card sú výborné ná-
stroje ktoré v synergii poskytu-
jú výborné možnosti pre podni-
kateľov na rozvoj ich podnika-
nia v cestovnom ruchu. Po
stretnutí sme zaznamenali veľ-
ký záujem ubytovateľov o cen-

trálny rezervačný systém. V krátkom čase predsta-
víme širokú paletu výhod pre registrovaných uby-
tovateľov a ubytovaných turistov“, hodnotil výkon-
ný riaditeľ Ján Gemzický. 

Klaster na výstave ITF Slovakiatour Brati-
slava

V januári sa Liptov spoločne prezentoval na
najväčšej slovenskej výstave cestovného ruchu
ITF Slovakiatour Bratislava. „V spoločnej expozícii
Liptova sa prezentovalo mesto Liptovský Mikuláš
spolu s členmi Klastra a taktiež ďalších 8 vystavo-
vateľov z Liptova. Liptov opäť ukázal že má čo po-
núknuť a že turisti k nám radi chodia. Návštevníkov
oslovila ponuka pobytových balíkov v kombinácii
so zľavovou Liptov Card.“ zhodnotil výkonný riadi-
teľ Klastra Liptov Ján Gemzický. red.

Aktivity Klastra Liptov
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50% zľava
na vianočný tovarna vianočný tovar

Sypané čaje 
z rôznych kútov svetaz rôznych kútov sveta

ČAJOVŇAČAJOVŇA
                   Predložte KARTU ZÁKAZNÍKA 

                   a získajte zľavu 30 %  
na celú konzumáciu v

Sypané čaje 
z rôznych kútov sveta

50% zľava
na vianočný tovar

ČAJOVŇA

• banky

• pobočka 

• služby advokátskej kancelárie

• finančné poradenstvo

• stávkové kancelárie

• Ázijskú reštauráciu

• akupunktúra

   a alternatívna medicína

• realitná kancelária

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

U NÁS NÁJDETE:U NÁS NÁJDETE:

FREE

Pozývame Vás na nákup do čajovne a novootvorenej kaviarne.
w w w . j a s n a s c . s k

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 
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V roku 2010 začne mesto
s realizáciou šiestich strategic-
kých projektov, na uskutočne-
nie ktorých získalo nenávratné
finančné prostriedky z eurofon-
dov už v uplynulom roku. Schvá-
lené projekty za takmer osem
miliónov eur predstavujú rekon-
štrukcie troch základných škôl,
stavebné úpravy materskej ško-
ly či výstavbu separačnej haly
na Podbrezinách. Už na jar za-
čne samospráva s oživením
a zrekonštruovaním centrálnej
mestskej zóny. 

Okrem toho mesto podalo
napr. žiadosti na financovanie
projektov na rekultiváciu skládky
v Okoličnom alebo zateplenie
budovy Mestského úradu v L.
Mikuláši. Projektový tím tiež pra-
cuje na žiadostiach, ktoré plánu-
je podať v najbližšom období. 

„Chceme napríklad postaviť
nový cyklochodník. Ten bude
dlhý viac ako štyri kilometre. Dô-
ležitou súčasťou podávaných
žiadostí budú tiež rómske pro-
jekty. Do zvýšenia vzdelanostnej
a kultúrnej či sociálnej úrovne
našich rómskych spoluobčanov
by sme chceli investovať približ-
ne päť miliónov eur. Pre obča-
nov, turistov, návštevníkov ná-
šho mestečka pripravujeme
projekt ekotrasy, ktorá by mala
viesť cez Demänovú, Bodice,
Ploštín, Iľanovo a spolu
s ňou plánujeme vybudovať
nové informačné centrum v De-
mänovej. To je len časť projek-
tov, ktoré chceme tento rok pri-
praviť na ich realizáciu a na
uskutočnení ktorých už dlhšie
pracuje celý náš riadiaci projek-
tový výbor,“ priblížil primátor Ján
Blcháč. Všetky tieto investície
plánuje mesto financovať z fon-
dov Európskej únie. 

KOMUNIKÁCIE, PARKY 
A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Jednou z oblastí, na ktoré si
vedenie mesta posvieti aj v tom-
to roku, bude pokračovanie
prác v oblasti rekonštrukcií
ciest, chodníkov či parkovacích
plôch. Dobudujú autobusové
zastávky, separačné miesta pre
kontajnery. 

„V oblasti rekonštrukcií
miestnych komunikácií a peších
chodníkov je celkový rozsah
prác limitovaný investorskou prí-
pravou jednotlivých stavieb ako
je napríklad vysporiadanie po-
zemkov a vydanie stavebných
povolení. Celkovo je v rozpočte
na túto oblasť plánovaný objem
financií vo výške okolo 1,5 milió-
na eur,“ vysvetlil viceprimátor
Pavel Bobák. Peniaze budú roz-
delené do všetkých mestských
častí. Bude sa však prihliadať na
akcie, ktoré boli realizované
v jednotlivých mestských čas-
tiach v minulých rokoch . 

V roku 2010 počíta radnica
aj s údržbou mestskej zelene.
„Vypracujeme projekty revitali-
zácie mestských parkov. Tiež
sme mysleli na dobudovanie
detských ihrísk, na ktoré je
v rozpočte vyčlenených asi 50
tisíc eur,“ ukončil Bobák.

REGENERÁCIA 
MESTSKÝCH SÍDLISK
Mesto tento rok začne s po-

stupnou realizáciou zregenero-
vania sídlisk. Na výzvu pre podá-
vanie žiadostí na financovanie
tohto projektu čaká mesto už od
začiatku minulého roka. „Je veľa
problémov, ktoré nemožno na
mestských sídliskách odkladať.
I keď táto výzva doteraz nevyšla,
rozhodli sme sa postupne reali-
zovať niektoré práce v rámci
možnosti vlastných kapitálových
výdajov. Pozornosť na sídliskách
chceme sústrediť predovšetkým
na dobudovanie plôch pre kon-
tajnery, zlepšenie prejazdnosti
niektorých miest na sídliskových
komunikáciách a tiež postupné
zvyšovanie kapacity parkovacích
stání pre osobné autá, ktorých
každoročne pribúda,“ potvrdil vi-
ceprimátor Bobák.

Tieto práce budú však mať
jednu podmienku. Bude ňou
ukončenie vysporiadania po-
zemkov, ktoré bude potrebné
na vydanie stavebných povolení
na jednotlivé akcie.

CINTORÍNY
Problematikou cintorínov sa

radnica už v minulom roku.

Vedenie liptovskomikulášskej radnice 
Mesto Liptovský Mikuláš bude v roku 2010 hospodáriť so

sumou viac ako 53 miliónov eur. Programový rozpočet v tejto
výške schválili v decembri 2009 poslanci mestského zastupi-
teľstva. Suma je o 21 miliónov eur vyššia ako rok predtým. Po-
merne značnú úlohu v rozpočte tento rok zohrávajú plánované
príspevky z Európskej únie. Najviac peňazí z mestskej poklad-
ne má plynúť do projektov na rozvoj mesta. Na túto položku
vyčlenili z mestskej kasy takmer 27 miliónov eur.

Podľa primátora Blcháča dl-
hodobo zanedbávanú oblasť za-
čalo súčasné vedenie riešiť
postupne. Zrekonštruovali niek-
toré príjazdové cesty a chodníky
v areáloch pohrebísk, inde
zabezpečili opravu oplotenia,
pribudli nové lavičky. Vyrástla
i prístavba domu smútku na Vr-
bickom cintoríne. Rekonštruk-
ciou cintorínskych chodníkov sa
však bude samospráva zaober-
ať aj v tomto roku. „V uplynulom
roku sme nestihli urobiť všetky
opravy, ktoré by si cintoríny
vyžadovali. Preto sa budeme
s touto problematikou aktívne
zaoberať aj tento rok. Ako náhle
to počasie dovolí, začneme
s rekonštrukciami, potrebnou
údržbou a opravami. Vysadíme
nové dreviny, cintoríny tým
trochu viac oživíme,“ prezradil
primátor.

BYTOVÁ VÝSTAVBA
Mikulášska samospráva

chce zvýšiť kultúru bývania
rómskej komunity. Preto začali
predstavitelia mesta riešiť hava-
rijný stav príbytkov v rómskej
osade Hlboké. Pripravená je
projektová dokumentácia na vý-
stavbu 12 bytových jednotiek
v tejto mestskej časti. „Uvedo-
mujeme si dôležitosť riešenia
rómskej problematiky na našom
území. Investujeme mnoho úsi-
lia do jej komplexného riešenia.
Časť mestských obydlí, ktoré sa
nachádzajú v lokalite Hlboké, je
v nevyhovujúcom až alarmujú-
com stave. Bytové domy pochá-
dzajú z 80-tych rokov a sú z ma-
teriálov, ktoré sa v stavebníctve
už nepoužívajú. Objekty nevy-
hovujú z hľadiska hygienického
ani energetického,“ priblížil pri-
mátor.

Domy majú poškodené stre-
chy, zničené zábradlia, ktoré
ohrozujú okoloidúcich či poško-
dené okná. Narušený je aj ich
obvodový plášť. Okrem výstavby
nových bytov by mesto malo na
niektorých domoch opraviť vnú-
torné priečky, omietky, obklady
i vonkajšie fasády. Meniť by sa
mali tiež sprchové batérie, WC
misy. Radnica pripravuje aj
úpravu okolia bytových jedno-
tiek vysypaním drobného štrko-
vého materiálu.

V tomto roku zvažuje súčas-
né vedenie začať v Palúdzke
stavať ďalších 27 nájomných
bytov. V súčasnosti totiž radnica
eviduje viac ako päťsto žiadostí

na pridelenie mestského nájom-
ného bytu. 

PRIEMYSELNÉ PARKY 
A NOVÉ PRACOVNÉ 

PRÍLEŽITOSTI
Podmienky pre vznik nových

pracovných miest zabezpečí sú-
časné vedenie mesta výstavbou
priemyselných parkov. V nich by
sa mohlo zamestnať viac ako
300 ľudí.

„Počítame s výstavbou hne-
dého priemyselného parku
v Okoličnom. Prestavbou exi-
stujúcich objektov a dobudova-
ním nových priemyselných hál
by sme tu chceli umiestniť pre-
vádzky s kapacitou 240 zamest-
nancov. V prípade úspešného
posúdenia žiadosti o dotáciu by
sa práce na budovaní parku
mohli začať ešte koncom roka
2010,“ ujasnil primátor.

Druhou lokalitou pre rozšíre-
nie možností zamestnať sa v ob-
lasti priemyslu a služieb je vybu-
dovanie priemyselného areálu
vo východnej časti mesta. „Ide
o lokalitu pri štátnej ceste 1/18,
kde sme odpredajom pozemkov
poskytli pre tento účel plochu
o výmere okolo 5 hektárov do-
mácej skupine podnikateľov. Tu
do dvoch rokov predpokladáme
vznik asi 120 nových pracov-
ných miest v ľahkom priemys-
le,“ priblížil Pavel Bobák.

REKONŠTRUKCIE ŠKÔL
Mikulášska samospráva

bude tento rok rekonštruovať tri
základné a jednu materskú ško-
lu. Viac ako milión eur bude stáť
rekonštrukcia Základnej školy
Janka Kráľa na najväčšom
miestnom sídlisku. Ďalší milión
získalo mesto z eurofondov na
zrekonštruovanie Základnej
školy Márie Rázusovej – Martá-
kovej a približne rovnakú sumu
na rekonštrukciu a nadstavbu
Základnej školy na Demänov-
skej ceste. „Keďže zariadenie
bolo postavené v päťdesiatych
rokoch je zrejmé, že škola sa
nachádza v zlom stavebno-tech-
nickom stave. Realizáciou pro-
jektu chceme znížiť energetickú
náročnosť školy. Hlavným cie-
ľom tohto projektu je však zlep-
šenie podmienok vzdelávacieho
procesu,“ vysvetlil primátor .

Všetky projekty sa týkajú
technického zhodnotenia exi-
stujúcich budov a odstránenia
bariér pre zdravotne ťažko po-
stihnutých spoluobčanov. Sta-
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plánuje zrealizovať investície za milióny eur
vebné úpravy za pol milióna eur
bude mesto robiť aj na Mater-
skej škole na ulici Českosloven-
skej brigády. 

VYNOVENIE CENTRA MESTA
Počas prvých teplých jar-

ných dní začne mesto so zatrak-
tívnením centra pre občanov,
návštevníkov a turistov, čím sa
zlepšia životné podmienky
v meste. Projekt rekonštrukcie
a oživenia centrálnej mestskej
zóny zahŕňa úpravy Štúrovej
a Školskej ulice, Tranovského
uličky či výmenu dlažby na Ná-
mestí osloboditeľov. Centrum
mesta oživia architektonické pr-
vky na pešej zóne, nové lavičky,
flexibilné pódium na Námestí. 

VÝSTAVBA SEPARAČNEJ HALY
Vďaka blížiacej sa výstavbe

separačnej haly a s novou sepa-
račnou linkou zefektívni magi-
strát triedenie odpadov v meste.
Na tento účel sme získali nená-
vratný finančný príspevok vo vý-
ške 2 500 000 eur.

„Nová hala bude väčšia ako
pôvodná, budeme môcť prijať
a odseparovať viac odpadu. Zá-
roveň zabezpečíme zamestna-
nie pre niekoľko ľudí na pozície
triedenia, lisovania a transportu
triedeného odpadu,“ spresnil
primátor. Projekt je realizovaný
pre celý okres Liptovský Miku-
láš, čím sa stáva projektom re-
gionálneho významu.

Starú halu využije mesto ako
medzisklad na vyseparované
komodity. Nová separačná linka
bude klimatizovaná a nebude sa
tak šíriť zápach z odpadov. 

Halu by mali v separačnom
stredisku na Podbrezinách vy-
budovať v priebehu tohto roka.
V rámci projektu na zvýšenie
kvality separovaného zberu pri-
budne v meste päť zberných vo-
zidiel, sto zberných nádob a päť
veľkokapacitných kontajnerov.

SKLÁDKU V OKOLIČNOM
CHCE RADNICA 

ZAKONZERVOVAŤ
Problém skládky v Okolič-

nom je už niekoľko desaťročí
záťažou životného prostredia.
Vedenie mesta sa preto rozhod-
lo upraviť priestor skládky do ta-
kého stavu, aby mal minimálny
nepriaznivý vplyv na životné pro-
stredie. Odpad sa vyberie, roz-
triedi a spätne zhodnotí. Uloží
sa do novovybudovaného prie-
storu. „Stavebne bude skládka

vybudovaná ako skládka na nie
nebezpečný odpad. Nachádza-
jú sa tu odpady z čistiarní odpa-
dových vôd, stavebné či komu-
nálne odpady,“ priblížila Iveta
Klepáčová z oddelenia životné-
ho prostredia a poľnohospodár-
stva na mestskom úrade.

Skládka v Okoličnom vznikla
z jám po ťažení štrku, ktoré boli
od roku 1985 zasypávané od-
padmi rôzneho druhu. V súčas-
nosti predstavuje plochu viac ako

36 300 m2 s objemom uložené-
ho odpadu skoro 135 000 m3.

CYKLOCHODNÍK 
SA STANE REALITOU
Proces prípravy štvorkilome-

trového cyklochodníka je zdĺha-
vý. S jeho výstavbou by však
mesto malo začať už v priebehu
tohto roka. Trasa povedie od
križovatky pri hoteli Jánošík po-
pri hrádzi Váhu a Smrečianky až
do Okoličného.

„Už dva roky sa týmto problé-
mom zaoberá riadiaci výbor pro-
jektov, ktorý zasadá každé dva
týždne. Napriek zložitému vy-
sporiadavaniu pozemkov sme
získali územné rozhodnutie na
vymedzenú trasu cyklochodní-
ka.,“ prezradil Ján Blcháč.

Chodník pre cyklistov budú
využívať prevažne obyvatelia
Podbrezín, Nábrežia a Palú-
dzky. Určený bude pre cyklistov
či  korčuliarov na rekreačné
účely. Krásnu scenériu trasy si
v zime určite obľúbia aj  bežkári.
Riešením bude aj pre ľudí, ktorí
využívajú bicykel ako prostrie-
dok na prepravu do práce
a boja sa použiť trasu popri hlav-
nom cestnom ťahu cez mesto.
„Momentálne sme v štádiu zí-
skavania územného rozhodnu-
tia a očakávame vyhlásenie vý-
ziev z eurofondov. Príspevok na
financovanie projektovej doku-
mentácie k cyklochodníku zí-

skalo mesto taktiež z eurofon-
dov. Eurofondy by chcelo mes-
to využiť aj na realizáciu výstavby
samotného cyklochodníka.
Predpokladané náklady na vý-
stavbu sú približne 1,3 milióna
eur,“ povedala projektová mana-
žérka mesta Liptovský Mikuláš
Lucia Cukerová.

KULTÚRNE AKTIVITY
Návštevníci Liptovského Mi-

kuláša i samotní obyvatelia sa

môžu aj v tomto roku tešiť na tra-
dičné jarmoky. Stoličné dni
a Mikulášsky jarmok budú spre-
vádzané  bohatým kultúrnym
programom. Mikulášske leto
nám prinesie bohatú ponuku
kultúrnych i športových podujatí
zameraných pre všetky vekové
kategórie. „Pripomenieme si aj
180. výročie založenia prvého
slovenského ochotníckeho di-
vadla v Liptovskom Mikuláši. Po-
kračujeme v tradíciách amatér-
skeho divadla a v tomto roku sa
opäť uskutoční festival Belopo-
tockého Mikuláš,“ prezradila ve-
dúca oddelenia stratégie, mar-
ketingu a regionálneho rozvoja
Darina Bartková.

V tomto roku by zamestnanci
radnice chceli ponuku rozšíriť aj
o nové podujatia. „Chceme ob-
čanom mesta, turistom a ná-
vštevníkom priblížiť liptovské tra-
dície a zvyky. Fašiangový sprie-
vod rozozvučí centrum mesta
počas podujatia Fašiangy v Lip-
tove. Sprievod masiek z Liptova
a partnerského mesta Zywiec
sa spolu s ochutnávkami fašian-
gových špecialít uskutoční 12
februára,“ dodala Bartková. 

Pre mladšie vekové kategó-
rie bude určené podujatie Stre-
et snow night - večerná zábava
na snehu, ktoré je zimnou alter-
natívou úspešného podujatia
Street music night. Pokiaľ zima
nebude počas marca skúpa na

sneh, podujatie sa uskutoční
začiatkom mesiaca. 

Z fondov Európskej únie by
mesto chcelo financovať aj podu-
jatie Švábkafest, ktoré má priblí-
žiť zemiakárske tradície Liptova.

Po prvých centrálnych osla-
vách oslobodenia spod fašizmu
v Liptovskom Mikuláši by sa
v meste mali konať aj celonárod-
né oslavy Dňa víťazstva nad fa-
šizmom. Konať by sa mali 8.
mája na výšine Háj Nicovô.

Okrem pietneho aktu položenia
vencov budú pozostávať aj so
slávnostného zhromaždenia
predstaviteľov štátu s občanmi.
Súčasťou by mala byť historic-
ká rekonštrukcia bojov o mesto,
celodenná prezentácia Ozbro-
jených síl SR a bohatý kultúrny
program na Námestí oslobodi-
teľov.

Dôležitým pre naše mesto
bude tiež podujatie školských
majstrovstiev sveta v cezpoľnom
behu. Tie organizačný výbor pri-
pravuje už na apríl 2010. Zmlu-
vu na ich usporiadanie podpísali
v Liptovskom Mikuláši zástupco-
via Slovenskej asociácie športu
na školách a Medzinárodnej fe-
derácie športu na školách (ISF).

Na školských majstrovstvách
sa spravidla zúčastňuje 30 člen-
ských štátov Medzinárodnej fe-
derácie školského športu a za-
stúpených je aj všetkých šesť
kontinentov. red.

Opera n  program Oprávnené
náklady

1.
Rekon trukcia Základnej koly M. R. Martákovej, Liptovsk
Mikulá 1 102 830

2.
Rekon trukcia Základnej koly Janka Krá a, Liptovsk
Mikulá  - Podbreziny 1 083 039

3.
Rekon trukcia a nadstavba Základnej koly Demänovská cesta, 
Liptovsk  Mikulá 969 404

4.
Stavebné úpravy Materskej koly na ul. sl. brigády, Liptovsk
Mikulá 534 476

5.

Rekon trukcia a o ivenie Centrálnej mestskej zóny v meste 
Liptovsk  Mikulá

Regionálny opera n  program, prioritná os 4 Regenerácia 
sídiel, opatrenie 4.1a - samostatne dopytovo orientované 
projekty

1 652 444

6.

Zv enie kvality separovaného zberu odpadov v okrese 
Liptovsk  Mikulá

Opera n  program ivotné prostredie, prioritná os 4 
Odpadové hospodárstvo, opatrenie 4.1 Odpadové 
hospodárstvo

2 573 746

V ka oprávnen ch nákladov schválen ch projektov 
celkom: 7 915 939

Schválené iadosti o nenávratn finan n  príspevok
z eurofondov v roku 2009:

Regionálny opera n  program, prioritná os 1 Infra truktúra
vzdelávania, opatrenie 1.1 Infra truktúra vzdelávania
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Čestní ľudia sú stále medzi nami
Ďakujem poctivému nálezcovi, pánovi Romanovi Tabajovi

z Liptovského Mikuláša, za nájdenie a odovzdanie môjho
strateného mobilného telefónu. Jozef Bobák

Predaj prebytočného majetku
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodné verejné

súťaže na predaj prebytočného majetku mesta. Bližšie in-
formácie o objektoch a súťažných podmienkach sú zvere-
jnené na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta Liptovský Mikuláš (www.mikulas.sk) a na interne-
tovej stránke Bytového podniku Liptovský Mikuláš a.s.
(www.bplm.sk). Ďalšie info na tel. 0918 888 735 (Bc. Kol-
lár)

Voľné nebytové priestory 
na prenájom

Ponúkame lukratívne nebytové priestory v Dome služieb na
1. poschodí s rozlohami: 11 m2, 9 m2, a 48 m2 a na 2. poschodí
s rozlohami: 220 m2 (150+70), 13 m2, 11,48 m2, 37 m2 (12,5
+ 12 + 12,5) 11,07 m2 32,4 m2 vhodné na kancelárie obchod
alebo služby 

Ďalšie voľne nebytové priestory na prenájom: 
•Nám. Osloboditeľov 72 

na 1. poschodí s rozlohami 61,09 m2, 8,25 m2

•Obvodnom Úrade na Nám osloboditeľov
na prízemí s rozlohami 53,54 m2, na 3. poschodi o rozlohách 77 m2

•Nábrežie 4 apríla 1990 – Novinový stánok 14 m2 Vr-
bická 271 – 22 m2

V prípade záujmu zasielajte prípadne osobne prineste žiadosti
na adresu:

Bytový podnik Liptovský Mikuláš a. s., Námestie oslobod-
iteľov 73, 031 01 Liptovský Mikuláš (do žiadosti uveďte účel
využitia a telefonický kontakt). 

Bližšie informácie môžete získať na internetovej stránke
www.bplm.sk, prípadne osobne alebo telefonicky na t. č.
044/5567242, mobil 0918 888735.

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

hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

referenta oddelenia právnych služieb 

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 
• zastupovanie mesta pred príslušnými orgánmi a inštitúciami

v rámci agendy správneho a priestupkového konania
• vypracovanie právnych stanovísk a analýz, poskytovanie od-

borného poradenstva v oblasti obchodného, občianskeho
a pracovného práva

• príprava a pripomienkovanie zmlúv, dodatkov a iných právnych
dokumentov

Termín nástupu: marec 2010
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijného odboru

právo
Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta: 
• občianska bezúhonnosť
• prax v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva

vítaná 
• znalosť informačných a komunikačných technológií 
• samostatnosť, presnosť, zodpovednosť a cieľavedomosť
• komunikačné a prezentačné schopnosti
• konštruktívne zvládanie stresových situácií
• vysoké pracovné nasadenie
• vodičský preukaz výhodou

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zú-
častniť sa osobného pohovoru na uvedenú pracovnú pozíciu,
doručte svoj profesijný životopis spolu s písomným súhlasom
s použitím osobných údajov v zmysle zákona č 428/2002 Z.z.
v platnom znení do 26. februára 2010 na uvedenú adresu.

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

Dňa 1.januára 2010 nado-
budol účinnosť zákon
471/2009 Z.z. ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o DPH). Jed-
nou z najdôležitejších zmien,
ktoré priniesla uvedená novela
zákona o DPH je zmena formy
podávania súhrnných výkazov.
Súhrnný výkaz za obdobie
po 1.1.2010 je možné podať
len elektronickou formou
a to najneskôr do 20 dní po
skončení obdobia za ktorý
sa súhrnný výkaz podáva.
Predpokladom pre podanie sú-
hrnného výkazu elektronickou
formou je autorizácia za použí-
vateľa elektronických služieb
u správcu dane

Podanie súhrnného výkazu
je možné realizovať dvomi spô-
sobmi:

so zaručeným elektronickým
podpisom

bez zaručeného elektronic-
kého podpisu na základe doho-
dy spísanej s daňovým úradom

Súhrnné výkazy sa elektro-
nickou formou prvýkrát podáva-
jú za január 2010 do 20. fe-
bruára 2010, resp. za prvý ka-
lendárny štvrťrok 2010 do 20.
apríla 2010.

Bližšie informácie o tom ako
sa stať autorizovaným používate-
ľom elektronických služieb sa
nachádzajú na www.drsr.sk

v ponuke „Elektronická komuni-
kácia“. Informácie k autorizova-
ným elektronickým službám sú
k dispozícii aj na daňovom úra-
de Liptovský Mikuláš a to na
úradnej tabuli a na č. dverí
101,113, a 213. V prípade pro-
blémov je možné sa obrátiť aj na
Callcentrum k autorizovaným
elektronickým službám tel.
č. 048 /4317222, mail: call-
centrum@drsr.sk.

Novelou zákona boli zmene-
né aj povinnosti pri predkladaní
súhrnných výkazov. V súhrn-
ných výkazoch sa od 1.1.2010
uvádzajú aj poskytnuté služby
s miestom dodania v inom člen-
skom štáte, pri ktorých je povin-
ný platiť daň príjemca v inom
členskom štáte. Základným ob-
dobím na podanie súhrnného
výkazu je pre platiteľa dane ka-
lendárny mesiac. Platiteľ môže
podať súhrnný výkaz za kalen-
dárny štvrťrok, ak hodnota tova-
rov dodávaných do iných člen-
ských štátov s oslobodením od
dane v príslušnom štvrťroku
a súčasne v predchádzajúcich
štyroch kalendárnych štvrťro-
koch nepresiahne hodnotu
100 000 eur. Súhrnný výkaz je
povinná podať aj zdaniteľná
osoba registrovaná pre daň
podľa § 7 a § 7a za kalendárny
štvrťrok, v ktorom dodala službu
s miestom dodania v inom člen-
skom štáte podľa § 15 ods. 1
zákona o DPH.

Zmeny pri podávaní 
súhrnných výkazov po 1. 1. 2010

Harmonogram spúšťania
mestského rozhlasu

Spustenie verejného rozhlasu v jednotlivých mestských
častiach sa bude uskutočňovať podľa nasledovného har-
monogramu:
16. 2. 2009: Iľanovo, Ploštín, Bodice
17. 2. 2009: Palúdzka, Andice, Benice
18. 2. 2009: Demänová, Ondrašová
23. 2. 2009: Podbreziny, Vitálišovce, Stošice, Okoličné
24. 2. 2009: mesto Liptovský Mikuláš
Vysielanie bude trvať v každej mestskej časti približne hodinu.
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Začiatok roka je obdobím, kedy sa v na-
šej najvyššej hokejovej súťaži láme chlieb.
Pre fanúšikov Mestského hokejového klubu
32 v Liptovskom Mikuláši sú ale ostatné
týždne veľkým sklamaním. Dôvodom je po-
sledné miesto našich hráčov v tabuľke a vý-
kony, ktoré mestu, na rozdiel od minulej
úspešnej sezóny, nerobia radosť, ale hanbu.

Nespokojní s výkonmi mikulášskych ho-
kejistov nie sú len fanúšikovia, ale aj predsta-
vitelia liptovskomikulášskej samosprávy, kto-
rá sa pre klub i hráčov snaží zabezpečiť čo
najlepšie podmienky. Hokejisti sa ale „od-
vďačujú“ výkonmi, za ktoré sa môžu hanbiť.

O neutešenej situácii A tímu Mestského
hokejového klubu 32 v Liptovskom Mikuláši
sme sa porozprávali s primátorom mesta Já-
nom Blcháčom, ktorý je zároveň aj členom
správnej rady klubu.

Pán primátor, výsledky našich hoke-
jistov sú určite sklamaním aj pre vás.

Samozrejme. Mesto Liptovský Mikuláš
sa už tri roky snaží dať do poriadku staré
hriechy v hokejovom klube, čo sa nám aj
čiastočne darí. Boli sme nútení stať sa naj-
skôr 50 percentnými a neskôr dokonca 100
percentnými akcionármi Mestského hokejo-
vého klubu. Prevzali sme tým aj zodpoved-
nosť za vytváranie vhodných materiálnych

a finančných podmienok pre hráčov, tréne-
rov a realizačný tím. Máme stále záujem za-
chovať extraligový hokej – túto významnú
mikulášsku športovú hodnotu. Hokeju venu-
jeme pomerne veľkú čiastku z mestského
rozpočtu a verte, že nie každý poslanec, či
občan mesta, je nadšený tým, že mesto pri-
spieva na hokej. Hráči majú vytvorené zod-
povedajúce podmienky. Ich výsledky v tom-
to ročníku hokejovej Slovnaft extraligy sú
teda pre mňa veľkým sklamaním.

Okrem toho, že hra nejde podľa pred-
stáv, ani štadión nie je práve najlepšou
vizitkou metropoly Liptova. Súhlasíte?

V ostatných dvoch-troch rokoch sme
urobili aspoň nevyhnutné investičné akcie
a zásahy na staručkom, viac než 40-roč-
nom, zimnom štadióne. Urobili sme šatne
pre hráčov, zlepšili sa aj podmienky na dôle-
žitú regeneráciu. Zároveň by som chcel
z tohto miesta poďakovať aj našim verným
divákom a fanúšikom, že chodia na taký šta-
dión. Možno ani nevedia, že projekt na jeho
rekonštrukciu bol urobený už pred rokom
1998 a čiastočne už bol realizovaný. Pod-
mienky na štadióne môžem pokojne označiť
za, aj na slovenské pomery, otrasné. Neču-
dujem sa súperom, ktorí na náš štadión
chodia s nechuťou.

Nehrajú hokejisti preto tak zle, že má
klub voči nim nejaké pozdĺžnosti?

Toto môžem vylúčiť. Celý realizačný tím,
teda nielen hráči, dostávali od začiatku se-
zóny, tak ako aj v uplynulej sezóne, výplaty
pravidelne. 

Jednoznačný cieľ, ktorým bol postup
do play off, už hráči v tejto sezóne nena-
plnia. Ste sklamaný?

Áno. Opakujem, že výkony nášho tímu sú
pre mňa sklamaním. Vo vlaňajšej sezóne
sme skončili na historicky vynikajúcom pia-

tom mieste, teraz bojujeme o záchranu. Cie-
ľom, ktorý sme si stanovili pred sezónou,
bol postup do play off, aj vzhľadom na výko-
ny a umiestnenie v minulej sezóne. Osobne
si myslím, že na naplnenie tejto méty boli vy-
tvorené podmienky. Očakávali sme, že tré-
neri budú trénovať a hráči hrať. Doterajšie
výkony sú ale veľkým sklamaním. Výsledky
čiastočne záležia od šťastia, ale prístup hrá-
čov je pre mňa sklamaním. 

Fanúšikovia si na hráčov v posled-
nom období neraz aj zapískali.

Oprávnene. Fanklub sa snaží a hráčov
podporuje aj napriek zlým výsledkom. Ve-
rím, že sa na ľad vráti chýbajúce oduševne-
nie a aspoň záver nevydarenej sezóny bude
pre nás úspešný. Práve kvôli fanúšikom ma
súčasné postavenie v tabuľke hnevá. Nie-
koľkokrát sme na zápasy dali bezplatný
vstup, aby sme na štadión prilákali čo naj-
viac divákov. Ak hráči odovzdávajú také vý-
kony, ako odovzdávajú, je to veľmi nekorekt-
né aj voči divákom. 

Čo očakávate od hokejistov v najbliž-
šom, veľmi dôležitom období?

Dúfam, že sa spamätajú a dosiahnu také
výsledky, ktoré nám zaručia účasť v najvyš-
šej hokejovej súťaži aj v nasledujúcej sezó-
ne. red.

Hoci je v prvej futbalovej lige zimná prestávka, hráči Mestského
futbalového klubu Tatran AOS Liptovský Mikuláš rozhodne nespia
zimným spánkom.

Práve naopak, v zimnej príprave naplno naberajú potrebné sily,
ktoré bude po jeseni štvrtý tím v našej druhej najvyššej súťaži potre-
bovať v jarných bojoch.

Mikulášania trénujú pod vedením novej dvojice Vladimír Rusnák
starší – Ľubomír Páleník. „Najmä prvé dni prípravy boli pre hráčov

určite náročné. Predstavili sme sa aj na kvalitne obsadenom turnaji
Tipsport cup, kde sme mali silných súperov – žilinské áčko a béčko
aj Dubnicu. V zápasoch bolo vidieť, že hráči hrali počas plného tré-
ningového nasadenia,“ povedal Vladimír Rusnák starší. 

V januári sa Mikulášania predstavili v jednom z prípravných zápa-
sov aj na ihrisku Banskej Bystrice. Domácich zdolali 2:1, strelcom
obidvoch gólov bol Bella. Len pripomíname, že Bystričania sú ašpi-
rantom na titul v našej najvyššej futbalovej súťaži – Corgoň lige. Pri
Liptákoch, ako priznal tréner, stál aj kus futbalového šťastia. 

„Hráčom výhra s Banskou Bystricou pomohla predovšetkým po
psychickej stránke. Lepšie znášajú tréningovú záťaž,“ prezradil tré-
ner. Tatranci v januári absolvovali aj sústredenie v Liptovskom Jáne,
ktoré bolo zamerané na vytrvalosť. Popoludní sa vždy vrátili na štadi-
ón v Okoličnom, aby s loptami potrénovali na umelom trávniku pod
umelým osvetlením.

Pre úplnosť ešte pridávame aktuálny káder Mikulášanov: 
Brankári: Michal Kubáň, Matej Šavol, Jozef Vreštiak.
Obrancovia: Ján Juriga, Peter Moravčík, Marek Kandera, Ivan Tu-
fegdič, Jozef Kapláň, Jozef Demko, Richard Šupej, Peter Budvesel.
Stredopoliari: Miroslav Blaščík, Milan Bezák, Ivan Líšivka, Rado-
slav Bella, Peter Pitoňák, Tomáš Virgala.
Útočníci: Peter Rezer, Lukáš Ballúch, Erik Vankovic, Štefan Majer-
ník, Tomáš Chovanec. red.

Mikulášski futbalisti naplno zaberajú aj v zime

Výkony mikulášskych hokejistov sú aj pre primátora veľkým sklamaním

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Pri objednávaní inzercie v informačnom mesačníku MIKULÁŠ sú pre rok 2010 stanovené ceny inzercie:

Samostatná vkladačka 0,08 eur

Pri objednaní inzercie iného rozmeru, ako sú vyššie uvedené, je stanovená cena inzercie (plnofarebná) na 1,33 eur/cm2, 
pričom sa plocha zaokrúhľuje smerom nahor. Čiernobiela resp. jednofarebná na 0,80 eur/cm2, 

pričom plocha sa zaokrúhľuje smerom nahor. 

Zľavy pri dlhodobej objednávke: Opakovanie 3x – 10%, Opakovanie 6x – 20%, Opakovanie 12x – 30%

CENNÍK INZERCIE 
v informačnom mesačníku MIKULÁŠ na rok 2010

Farba (plnofarebná) EUR

1 strana – rozmer 248x182 mm 597,49
1/2 strany – rozmer 124x182 mm, alebo 248x91 mm 298,74
1/4 strany – rozmer 124x91 mm 149,37
1/8 strany – rozmer 62x91 mm 82,98
1/16 strany – rozmer 62x45,5 mm 37,34

ČB – dvojfarebná, neutrál EUR

1 strana – rozmer 248x182 mm 331,93
1/2strany – rozmer 124x182, alebo 248x91 mm 182,56
1/4strany – rozmer 124x91 mm 82,98
1/8strany – rozmer 62x91 mm 51,45
1/16 strany – rozmer 62x45,5 mm 19,91

Plašenie kormorána veľkého 
Oznamujeme spoluobčanom, že do 31. marca 2010 je povolený od-

strel, rušenie a odplašovanie kormorána veľkého na všetkých lovných ry-
bárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu. 

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v L. Mikuláši bude
prevádzať plašenie zábavnou pyrotechnikou na rieke Váh od ústia do vod-
nej nádrže Liptovská Mara po sútok s riekou Belá na Borovej Sihoti a na
ostatných revíroch obhospodarovaných miestnou mestskou organizáciou.
Plašenie predpokladáme v čase ranných preletov kormorána na loviská.

Mesto Liptovský Mikuláš Vás pozýva na slávnostné

VYHODNOTENIE ŠPORTOVCOV MESTA ZA ROK 2009
10. februára 2010 o 16.00 hod.

V programe vystúpi finalista súťaže Česko Slovenská Superstar
MIROSLAV ŠMAJDA

vstup zdarma

Začiatkom roka
2010 sa dvere perso-
nálnej agentúry LINK
nezatvorili. Prichádzajú
k nám mnohí noví uchá-

dzači. Viacerí z nich prejavujú záujem aj
o vzdelávacie aktivity. Väčšina uchádzačov
si už uvedomuje potrebu vzdelávania a zdo-
konaľovania sa. Pochopili, že práve to je
cesta, ktorou si zvyšujú šance dosiahnuť
svoj cieľ – zamestnať sa. Z tohto dôvodu
sme sa rozhodli poskytnúť Vám viac informá-
cií o školeniach, ktoré máme v ponuke pod
názvom Školenia „za tri centy“.

Najväčší záujem sme zaznamenali o Zá-
klady ovládania PC a Zdokonaľovacie škole-
nia PC. Základy ovládania PC sú určené pre
úplných začiatočníkov. Stále je medzi nami
veľká skupina ľudí, hlavne starších, ktorí vô-
bec nevedia pracovať s počítačom. Mnohí
majú z tohto školenia obavy, alebo sa do-
konca hanbia. Všetkých môžeme ubezpe-
čiť, že sa netreba báť. Účastníci zvládnu
úvod do základných pojmov, oboznámia sa
s počítačom, myšou, klávesnicou, krôčik po
krôčiku si precvičia základy práce so súbor-
mi, s textom a tlačiarňou. Naučia sa používať
internet a elektronickú poštu e-mail. O Zdo-
konaľovacie školenia PC prejavujú záujem tí
uchádzači, ktorí potrebujú rozšíriť svoje IT
vedomosti, alebo si ich chcú utvrdiť rieše-
ním úloh z reálnej praxe.

Pri rozhovoroch s nezamestnanými sa
presviedčame, že mnohí z nich nevedia
o možnostiach získavania práce cez inter-
net, nezvládajú prípravu potrebnej doku-
mentácie pri hľadaní práce, alebo majú pro-
blém s komunikáciou a prezentovaním sa-
mých seba na prijímacích pohovoroch. Pre
nich sú určené školenia Získavanie práce
cez internet a Príprava na prijímacie pohovo-
ry. Získavanie práce cez internet je zamera-
né na vyhľadávanie a filtrovanie pracovných
príležitostí cez internet, na umiestňovanie
vlastného životopisu na webe a jeho sprí-
stupnenie zamestnávateľom. V tomto školení
sa účastníci naučia vytvoriť elektronické ma-
teriály a dokumentáciu pre prijímacie kona-
nie v podmienkach EÚ a zvládnu elektronic-
kú komunikáciu s potenciálnymi zamestná-
vateľmi. Príprava na prijímacie pohovory je
nielen pre čerstvých absolventov, ktorí ešte
nikdy nepracovali, ale aj pre tých uchádza-
čov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, alebo
boli v období krízy prepustení po viacerých
rokoch strávených u jedného zamestnávate-
ľa. Účastníci zvládnu prípravu požadovanej
dokumentácie pre výberové konania, zákla-
dy spoločenskej etikety, zdokonalia sa v ko-
munikačných, prezentačných zručnostiach
a v schopnosti presadiť sa. Zvládnu trému
a vyskúšajú si simuláciu prijímacích konaní.

Pre dlhodobo nezamestnaných uchá-
dzačov máme v ponuke Relaxačné metódy

a odbúravanie stresu. Účastníci si osvoja
teóriu stresu, jeho príčiny, zvládanie a spô-
soby odblokovania, Naučia sa využívať rela-
xačné techniky a metódy so zameraním na
pozitívne programovanie s praktickým tré-
ningom. Tieto zručnosti využijú nielen pri se-
bavedomejšej prezentácii na prijímacích ko-
naniach, ale aj v súkromnom živote, ktorý
hlavne v období krízy prináša mnoho stresu-
júcich faktorov.

Zvláštnu kategóriu tvoria Konzultačné
školenia, ktoré sú jednou z najmodernejších
a najefektívnejších metód vzdelávania. Ško-
liteľ sa venuje iba jednému účastníkovi vzde-
lávania, prípadne len malej skupine. Účast-
níci sa školia len to, čo potrebujú a čo ne-
ovládajú. Riešia úlohy, ktoré sú priamo
predmetom ich práce, alebo záujmu. Indivi-
duálnym prístupom lektora sa minimalizuje
čas potrebný na zvládnutie požadovaných
tém.

Aj čas nezamestnaných je drahocenný,
tak ho nestrácajte a využite ho efektívne.
Cena Školení „za tri centy“ je len symbolic-
ká a táto malá investícia sa Vám veľmi rýchlo
vráti získaním nového zamestnania. Viac in-
formácií nájdete na našej webovej stránke,
alebo Vám ich radi poskytneme osobne
v Dome služieb v Liptovskom Mikuláši den-
ne od 7.00 do 11.00 hod.

LINK - personálna agentúra

ZVÝŠTE VAŠU ŠANCU ZAMESTNAŤ SA
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Dobrovoľný
strážca poriadku

S cieľom zvýšiť bezpečnosť
občanov mesta Liptovský Mikuláš
sa obraciame na tých, ktorí majú
záujem pomôcť pri plnení úloh
služby poriadkovej polície PZ
a služby dopravnej polície PZ na
úseku ochrany verejného poriadku
ako dobrovoľní strážcovia poriadku
v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z.
o policajnom zbore v znení neskor-
ších predpisov. 

Podmienky: vek 21 rokov,
spôsobilosť na právne úkony
a dôvera a vážnosť medzi ob-
čanmi. Záujemci sa môžu pri-
hlásiť na Mestskom úrade v L.
Mikuláši na odbore vnútorných
vecí a uviesť nasledujúce údaje: 

a) meno a priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo a adresu
trvalého pobytu,

b) písomný súhlas na vyko-
návanie dobrovoľného strážcu
poriadku,

c) výpis registra trestov nie
starší ako tri mesiace. lm.

Druhé kolo 
zbraňovej amnestie

Do 31. mája 2010 potrvá
druhé kolo zbraňovej am-
nestie. Kto v tomto období
dobrovoľne odovzdá nele-
gálne držanú zbraň alebo
strelivo, vyhne sa trestnému
stíhaniu za nedovolené
ozbrojovanie. Odovzdaná
zbraň sa bude musieť pod-
robiť skúmaniu, či ňou nebol
spáchaný trestný čin. Ak sa
potvrdí, že zbraň nebola po-
užitá pri trestnej činnosti,
ten, kto ju odovzdal môže
požiadať o jej zaevidovanie
na ktoromkoľvek útvare Poli-
cajného zboru do dvoch me-
siacov od oznámenia výsled-
ku expertízy. Ak o zaevidova-
nie nepožiada, zbraň sa stá-
va vlastníctvom štátu.

Cieľom amnestie je znížiť
počet nelegálne držaných
zbraní a streliva a uľahčiť
identifikáciu zbraní, ktoré
mohli byť použité na pácha-
nie trestnej činnosti.

Občiansky servis 
DECEMBER 2009

Človek sa narodil 
aby dýchal, videl, 

počul a cítil – aby žil...
V Liptovskom Mikuláši sa
narodili:
Filip DROZDEK, Barbora
MADLIAKOVÁ, Lívia VOPRAV-
ILOVÁ, Andrej DZURIANIK,
Nina PIAČEKOVÁ, Emma PI-
AČEKOVÁ, Dominik KUBÁŇ,
Samuel KOŠČÁK, Alex Adam
ŠTEPITA, Tamara
SÁLUSOVÁ, Mirka BOHOVI-
COVÁ, Jakub ŠEVCOV,
Michaela KUPČOVÁ, Ivan
MORAVČÍK, Klára STE-
JSKALOVÁ, Alexej KUZMA,
Karol KOVÁČ, Jakub KOVÁČ.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, 

ktorého neopustím,
ktorému vždy pomôžem

a hlavne ktorého 
navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Vincent SLUGEŇ – Jolana
LACKOVÁ, Marek PUŠKA –
Svetlana PUŠKOVÁ, Ing.
Stanislav FATYKA – Miroslava
LIPTÁKOVÁ, Pavol HARSKÝ –
Monika KUSTROVÁ, Ing. An-
drej BRZIAK – Simona FRAN-
CUSOVÁ, Mário MEDLA –
Michaela KUNOVÁ, Pavel
MACHAJ – Ľubica
BORŠODYOVÁ, Koloman
BALÁŽ – Tatiana ĎU-
RAŠKOVÁ, Ivan MURGOŠ –
Lucia POLHOŠOVÁ.

Dych – slovko krátke, 
nenápadné.

Bez neho však končí život ...
Zomreli:
Ján ŠINTAJ – 95 r., Milan
TOMČÍK – 60 r., Vladimír
LENKO – 63 r., Mária
PAVLOVIČOVÁ – 85 r., Anna
URAMOVÁ – 81 r., Jozef KA-
CIAN – 90 r., Mária
HRABOVSKÁ – 82 r., Milan
MAJERČIN – 55 r., Emília
SANTUSOVÁ – 72 r., Elena
BENICKÁ – 83 r., Helena
MANYUROVÁ – 71 r., Anna
JENČOVÁ – 55 r., Miroslav
VEJO – 49 r., Drahomíra
MIKUŠOVÁ – 84 r., Ján
BURGEĽ – 78 r., Ján STRA-
KA – 73r., Jiří  BLAHUŠEK –
46r., Adela BALÁŽOVÁ – 62
r., Mária MEDZIHRADSKÁ –
69 r., Ján HAZUCHA – 84 r.,
MUDr. Vladimír HRIANKA –
79 r., Mária MAJERČÍKOVÁ –
83 r., Božena SIVÁKOVÁ –
82 r., Pavol DVORSKÝ – 66
r., Ing. Stanislav KACZOR –
56 r.

13. 1. 2010 o 23.54 hod.
z bytu M. P. z ul. Palúčanská hu-
dobnou produkciou a spevom
bol rušený nočný kľud. Menova-
ný svojím správaním porušil
§ 47 ods. 1, písm. b) zákona
č. 372/90 Zb. o priestupkoch,
hliadka mestskej polície prípad
riešila blokovou pokutou neza-
platenou na mieste. 

17. 1. 2010 o 19.12 hod.
hliadka mestskej polície na zá-
klade telefonického oznámenia
zistila, že v zadnom dvore Poli-
kliniky ul. Jilemnická sú na pia-
tich osobných motorových vo-
zidlách - Zdravotnej služby, pre-
pichnuté a prerezané pneumati-
ky. Pre dôvodné podozrenie
z trestného činu poškodzovania
cudzej veci podľa § 245 Trest-
ného zákona riešenie prípadu
na mieste prevzala štátna polí-
cia.

21. 1. 2010 o 08.26 hod.
parkovali na verejnej zeleni pri
ul. Čs. brigády, dve osobné mo-
torové vozidlá EVČ TS 292 AF,
LM 108 BS. Vodiči uvedených
vozidliel P. K. z Nábrežia
Dr. A. Stodolu a J. S.
z Lipt. Trnovca týmto konaním
porušili VZN Mesta Lipt. Mikuláš
č. 8/92 čl. 49 ods. 2, o vytvára-
ní podmienok kvalitného život-
ného prostredia, za tento sku-
tok im hliadka mestskej polície
uložila blokovú pokutu, ktorú vo-
diči na mieste zaplatili.

24. 1. 2010 o 02.23 hod.
v bytovom dome ul. Penkalu,
obyvatelia bytovky O. Z.
a V. Z. hlučným správaním a hla-
sitou hudobnou produkciou ru-
šili nočný kľud. Menovaní sa
svojím správaním dopustili prie-
stupku podľa § 47 ods. 1, písm.
b Zák. 372/90 Zb. o priestup-
koch. Nakoľko boli obaja pod
vplyvom alkoholu prípad je v rie-
šení mestskej polície.

25. 1. 2010 o 18.55 hod.
centrála MsP obdržala telefo-
nické oznámenie od K. R. z Ná-
brežia Dr. A. Stodolu, že ju
v priestore vedľa základnej školy
prepadli dvaja neznámi mladíci.
Hodili ju na zem, bili a snažili sa
jej vytrhnúť kabelku z rúk. Pre
podozrenie z trestného činu lú-
peže podľa § 188 Trestného zá-
kona prípad rieši štátna polícia. 

V období od 06. januára do
29. januára 2010 mestská polí-
cia riešila 308 priestupkov
z toho na úseku dopravy 190,
proti majetku 6 priestupkov, 35
priestupkov proti verejnému po-
riadku, 8 priestupkov majiteľov
voľne pohybujúcich sa psov, 12
priestupkov – pitie alkoholu na
verejnom priestranstve, 37 prie-
stupkov porušenia zákona
o ochrane nefajčiarov – fajčenie
na autobusových zastávkach
a iné.

Mgr. Dalibor Šaplplachta
náčelník MsP Lipt. Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš -
Mestský úrad, upozorňuje práv-
nické a fyzické osoby oprávne-
né na podnikanie, ktoré prevá-
dzkujú malé zdroje znečisťova-
nia ovzdušia (t.j. prevádzky s ko-
tolňami na pevné, plynné a kva-
palné palivo do príkonu 0,3
MW, prevádzkovateľov teplovz-
dušných agregátov na opotre-
bovaný olej, dielne so spracova-
ním dreva do 20 t ročne, čerpa-
cie stanice LPG, lakovne so
spotrebou organických rozpúš-
ťadiel do 0,5 t ročne, skládky
palív, surovín, produktov a od-
padov, ...), že termín pre ozná-
menie údajov potrebných na
zistenie škodlivosti vypúšťanej
znečisťujúcej látky do ovzdušia
a o veľkosti zdroja prevádzkova-
ného v uplynulom roku je do
15. februára. Nenahlásenie
údajov je porušením zákona
č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia

a v zmysle § 8 ods. 3 uvedené-
ho zákona uloží mesto pokutu
do 663,87 eur. Tunajšiemu
úradu je potrebné nahlásiť: ko-
tolne – príkon, výkon a účinnosť
kotlov, druh a množstvo paliva
za minulý rok, LPG - množstvo
distribuovaných pohonných
hmôt za predchádzajúci rok
a emisný faktor /kg.m-3/ –
množstvo emitovaných prcha-
vých uhľovodíkov na 1 m3 po-
honnej látky, stolárske dielne
– množstvo spracovaného dre-
va v t, účinnosť odsávacích za-
riadení a množstvo pilín a pra-
chového odpadu, lakovne
– druh a spotreba prchavých lá-
tok, účinnosť odsávacích zaria-
dení, skládky palív, surovín, pro-
duktov a odpadov – druh skla-
dovanej látky, veľkosť plochy. 

Oznámenia je potrebné za-
slať písomne na Mestský úrad,
oddelenie životného prostredia
a poľnohospodárstva. - ikl -

Upozornenie pre osoby
oprávnené na podnikanie

Skúška sirén
V piatok 12. februára

o 12:00 hod. bude v L. Mi-
kuláši vykonaná kontrola
skúšky vyrozumenia obyva-
teľstva dvojminútovým stá-
lym tónom sirén.

Zo zápisníka mestskej polície



Demänová  - Èernová “B”

Pre širokú verejnos�

Lipt. Mikuláš - Žilina

Pre širokú verejnos�

Nede¾ný filmáèik

 Vynikajúca pantomimická improvizácia Mira Kasprzyka

Sú�až pre žiakov ZUŠ a CVÈ 

¼ube¾ské ochotnícke divadlo

Demänová - I¾anovo “B”

Pre širokú verejnos�

Lipt. Mikuláš - Martin

Stretnutie èlenov klubu

Prednáška

Príïte do Tatralandie v deò svojich narodenín a ako darèek 
získajte ZADARMO vstup do saunového sveta Tatra-Therm-Vital

Sú�až v krasokorèu¾ovaní

Rozprávková nede¾a

Vyhodnotenie športovcov mesta L. Mikuláš za rok 2009

Benefièná divadelná hra v podaní Drama Club EGJT.
Príïte sa zasmia� a podpori� rozvoj anglického divadla

Mix družstiev. Pre širokú verejnos�

Pre širokú verejnos�

Lipt. Mikuláš - Zvolen

Pre širokú verejnos�

Fašiangová pochôdzka mestom 

Fašiangová zábava

Beseda so slovenským spisovate¾om

Bezplatná prehliadka historického centra

Pofestivalová prehliadka filmov zostavená zo 14 ocenených
filmov z roèníka 2009

Beseda

Športovo-zábavné podujatie

Spoloèný koncert Honzu a Frantu Nedvìdovcov

Oslávte sviatok za¾úbených s 25 % z¾avou
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ŠTVRTOK
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ŠTVRTOK

SOBOTA
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NEDE¼A

SOBOTA

STREDA

PIATOK

FEBRUÁR 2010
PREH¼AD PODUJATÍ

Liptov Aréna 17,00 - 22,00 h

Liptov Aréna 19,00 - 21,00 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Liptov Aréna 9,00 - 16,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 16,00 h

Liptov Aréna 9,00 - 16,00 h

Pešia zóna 15,00 

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 

Liptovská knižnica GFB 16,00 h

Informaèné centrum mesta 16,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00  - 20,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 17,30 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

Klubová miestnos� LKS v NKP Èierny orol

Dom kultúry - ve¾ká sála 18,00 h

Liptov Aréna 17,00 - 20,00 h

Liptov Aréna 19,00 - 21,00 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Liptov Aréna 10,00 - 18,00 h

Liptovská knižnica GFB 18,00 h

Èajovòa pod hviezdami ul. 1. mája 17,30 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 22,00 h

Zimný štadión 6.2.: 11.30 - 22.45 h.  7.2.: 10.00 - 16.30 h. 

Dom kultúry - ve¾ká sála 18,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 15,00 a 17,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 16,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 16,00 h

Liptov Aréna 9,00 - 16,00 h

Hokejový štadión MHK 32 17,00 h

Liptov Aréna 10,00 - 18,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 18,00 h

Aquapark Tatralandia 10,00 - 22,00 h

16. KOLO 5. STOLNOTENISOVEJ LIGY

2. SLOVENSKÁ OPEN LIGA VO FUTSALE

SLOVNAFT EXTRALIGA 2009/2010

MEDZINÁRODNÝ FUTSALOVÝ TURNAJ

RATATUILLE - DOBRÚ CHU�

MIM SHOW

ZDRAVÝ LIPTOV

EMIL GOLLNER: ULIÈKA

18. KOLO 5. STOLNOTENISOVEJ LIGY

2. SLOVENSKÁ OPEN LIGA VO FUTSALE

SLOVNAFT EXTRALIGA 2009/2010

1. KOLO LIGY TAEKWONDO

KLUB MLADÝCH AUTOROV

NUTNOS� DUCHOVNÉHO PREBUDENIA

od 28.9. 2009 NARODENINOVÝ BONUS

VE¼KÁ CENA LIPTOVA V KRASOKORÈU¼OVANÍ

PLES STREDOŠKOLÁKOV LIPTOVA

AKO GAŠPARKO JANKOVI K PRINCEZNEJ POMOHOL

ŠPORTOVEC ROKA 2009

PILGRIMAGE

VOLEJBALOVÝ VALENTÍNSKY TURNAJ 

SLOVNAFT EXTRALIGA  2009/2010

FUTSALOVÝ TURNAJ SŽ U15, U14

FAŠIANGY 2010

PAVOL RANKOV

SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM!

ENVIROFILM

SPRIEVODCOVIA CESTOVNÉHO RUCHU DNES A V 
MINULOSTI a ÈRIEPKY Z HISTÓRIE CESTOVNÉHO 
RUCHU V LIPTOVE

ZIMNÉ HRY KOMUNIKÁCIE

BRATIA NEDVÌDOVCI

VALENTÍNSKY DEÒ V TATRALANDII

1,70 € 

3,- € 

11,- € 

1,70 € 

2,- € 

12,- €
14,- € 

2,- €
3,- € 

0,50 € 

2,50 € 

2,50 € 

2,50 € 

i

i
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16 PROGRAMY

KINO NICOLAUS

Galéria P. M. Bohúòa, Ut-So 10,00-17,00 h

Výstava prác detí z mentálnym a telesným postihnutím pre-
zentujúca výsledky celoroèného projektu LGPMB s praktic-
kou školou pri OU v LM 

Výstava maliara, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti 
medzivojnového umenia na Slovensku

Uznávaný sklársky výtvarník európskej výtvarnej scény

Autorská výstava
Galéria Domu fotografie v GPMB, Ut-So 10,00-17,00 h

 
Význam vody pre živú prírodu a èloveka. Ako životodárna teku-
tina dala vznik životu na Zemi a celým životom nás sprevádza

Vyšívané nástenky zo zbierok múzea Janka Krá¾a

Autorská výstava

Unikátny fotografický projekt èeského fotografa z nájdených 
negatívov

Centrum Kolomana Sokola, Ut-So 10,00-17,00 h

Centrum Kolomana Sokola

Výstava súboru PF od slovenských umelcov zo zbierok SKS

Tvorivá dielòa pre seniorov

Tvorivá dielòa pre seniorov

Výstava prác Štúdia turèianskych neprofesionálnych výtvarníkov

GALÉRIA BEZ BARIÉR

CYPRIÁN MAJERNÍK (1909 - 1945)

MILOŠ BALGAVÝ - MYSLENIE V SKLE III.

JURAJ ORAVEC - “O POCITOCH III”

JAROSLAV MALÍK - PRVNÍ VEÈEØE PÁÒE

KDE SA DOBRE VARÍ...

P. PETRÁŠ: RIAVA

PF 2000 - 2010

SERVÍTKOVÁ TECHNIKA - ŠPERKOVNICA 

PLSTENIE NA MOKRO, PÚZDRO NA OKULIARE

FAŠIANGOVÉ MASKY
Tvorivé dielne

3,50 €
1,70 € 

1.- €

1.- €

1.- €

1.- €

1.- €

0,50 €

0,50 €

     1 € 
0,50 €
0,35 € 

   2.- € 
   1.- €

   2.- € 
   1.- €

   1.- € 
0,50 €

  
0,50 €
0,17 €

  
vstup
vo¾ný

   0,50 € 
   

1,49 € 
0,66 €

VÝSTAVY - STÁLE EXPOZÍCIE

VÝSTAVY

Galéria P. M. Bohúòa, Ut-So 10,00-17,00 h
STARÉ UMENIE - OD GOTIKY PO BAROK
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19.-20. STOROÈIA
NOVÁ EXPOZÍCIA 2. POLOVICA 20. STOROÈIA
OSOBNOSTI VÝTVARNÉHO UMENIA 20. STOROÈIA

Lipt. múzeum Èierny orol, Po-Pi 8,00-16,00 h, So-Ne ohlási� 

Lipt. múzeum Èierny orol

Klubová miestnos� LKS v NKP Èierny orol, 8,00-15,00 h

Centrum Kolomana Sokola, Ut-So 10,00-17,00 h

Múzeum Janka Krá¾a, Ut-Pi 9,00-16,00 h, So 10,00-17,00 h

Múzeum Janka Krá¾a, Ut-Pi 9,00-16,00 h, So 10,00-17,00 h

Stará ev. fara na ul. Tranovského, Ut-Pi 8,00-14,00 h

Rodný dom Rázusovcov na ul. Vrbickej, Ut a Pi 8,00-15,00 h

Expozícia Tatrín bude od 10.11. - 10.2. 2009 pre verejnos�
zatvorená. Kolektívy bude možné objedna� 3 dni vopred

SMOPAJ, Po-Pi 8,00-16,00 h

SMOPAJ, Školská 4,  Po-Pi 8,00-16,00 h

PO¼OVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE

ÈARO ZIMY

KOLOMAN SOKOL
ATELIÉR KABURABA

KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPT. MIKULÁŠ
MIKULÁŠSKA MUÈIAREÒ

TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA

RÁZUSOVIE DOM

CHRÁNENÁ PRÍRODA
MINERÁLY - VÝSKYT, VYUŽITIE, OCHRANA
KRAS A JASKYNE SLOVENSKA
FAUNA BIOTOPOV SLOVENSKA

VODA KOLÍSKA ŽIVOTA A PRAMEÒ ZDRAVIA

          21.1. - 21.2. 2010 

1.2. - 25.2. 

 7.12. - 28.2. 2010 

              25.2. - 25.4. 2010.

              25.2. - 25.4. 2010.

              3.12. - 14.2. 2010.

    10.12. - 7.3. 2010

         3.12. - 13.2. 2010

         18.2. - 24.4. 2010

     1,50 €

     1,50 €

     0,35 €

11.2. - 

8.2. o 13,30 h 

  17.2. o 15,30 h 

    Február 8,00 - 16,00 h 

TVORIVÉ DIELNE

12

12

12

12

(Slovenská verzia)

(Slovenská verzia)

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

Dávny sen ¾udstva sa koneène naplnil. Novoobjavená planéta skrýva neuverite¾né prírodné
bohatstvá a poklady, po ktorých ¾udia vždy túžili. Má to však jeden háèik: pôvodní obyvate-
lia sa nedajú len tak ¾ahko skolonizova�. Vitajte v novom svete za hranicou vašej fantázie.

Partièka nesúrodých postáv v postapokalyptickom prostredí, plnom záhrobných predá-
torov. Stokrát otrepaná béèková premisa a predsa! Príjemná a vtipná oddychovka a 
neskutoèná zábavka, ako má by�.

Na umeleckú školu v New Yorku nastúpila partia nadaných žiakov. Ich štúdium bude 
plné dobrodružstiev a lásky, no najmä tvrdého tréningu. Skutoènú slávu si môžu vychut-
na� len tí najlepší... Muzikál zo strednej pre pokroèilých, ktorý vás uvedie do vytrženia.

¼udstvo od nepamäti využívalo zvieratá k tajným a špionážnym úèelom. Tentoraz špeciálny
výcvik dostali morské prasiatka! Projekt bol však zrušený a malí špecialisti skonèili v predaj-
ni domácich zvieratiek. Ich chví¾a nadíde, keï sa diabolský vynálezca pokúsi ovládnu� svet.

Najslávnejší detektív všetkých èias je spä�. A verte, že takto ste ho ešte nevideli. Premenil 
sa na klasického akèného hrdinu, ktorého bojové schopnosti sú rovnako nebezpeèné, ako
jeho legendárny intelekt. Spoznajte nového Sherlocka v réžii Guya Ritchieho.

Spoznajte antické pamiatky spolu s najnudnejšou sprievodkyòou, ktorá každého márne
presviedèa, že dejiny sú dôležitejšie než nakupovanie suvenírov. No tentoraz sa medzi 
úèastníkmi nájde niekto, kto z nej urobí priam grétsku bohyòu...

Hlboko pod ¾adovcom sa nachádza svet dinosaurov s klímou a bujnou vegetáciou druho-
hôr. V tejto nebezpeènej krajine plnej tajomných miest sa ocitnú aj naši starí známi hrdi-
novia. Kultový animák pre všetky vekové kategórie.

Ryan Bingham, expert na podnikovú optimalizáciu, decentne znižuje stavy vo firmách,
ktorých šéfovia nemajú dos� guráže prepusti� svojich ¾udí sami. Takýto život mu dokonale
vyhovuje. No teraz sa zaène jeho vlastný pohodový život otriasa� v základoch...

Záchranári vytiahli spod trosiek desiatky zohavených màtvol. Ale Nick a jeho kamaráti 
medzi nimi nie sú. Zachránila ich jeho predtucha. No smr� sa nedá oklama�. Príde si po
svojich vyvolených favoritov postupne v neuverite¾ných sekvenciách neš�astných náhod.

Dráma režiséra Petra Greenawaya o vzniku jedného z najznámejších maliarskych diel - Noènej 
hliadky. Èo sa skrýva za obrazom? Kto sú ¾udia ktorí ho zaplatili a ktorí sú na òom vyobrazení? 
Vizuálne provokatívny až obscénny film, ktorý nás zavedie do Rembrandtovej duše. 

Pred rokmi stratil zrak i ženu svojho života. Tento muž má dva mená. Prvé je Harry Caine, - 
literárny pseudonym, druhé je Mateo Blanco - jeho skutoèné meno. Artový film pre vníma-
vých divákov od slávneho španielskeho oscarového režiséra Pedra Almodóvara.

Kedysi mu mína zabila otca a urobila z neho sirotu. V dospelosti zas zablúdená gu¾ka
urobila z neho mrzáka. A tak vyhlási ne¾útostný boj celému imperialistickému zbrojnému
priemyslu. Akèná groteska s noblesným francúzskym šarmom. Odporúèame!

Kabaretná speváèka s príliš slabým hlasom, zaèínajúca kurtizána uprostred zhýralcov.
Rebelka, ktorej konvencie doby bránili vo¾ne dýcha� a ktorá sa obliekala do košie¾ svojich 
milencov. Príbeh Gabrielle Chanel, módnej ikony,ktorá navždy zmenila svet módy...

Èo by ste urobili, keby ste jedného dòa našli vo svojom byte škodnú? Ako by ste sa 
zachovali, keby sa v òom príliš “zotmelo”? Melodráma o rozdielnych kultúrach 
a o problémoch imigrantov v Amerike.

Prišiel, videl, zví�azil. Áno, náš hrdina je taký golfový Caesar. Vyhral, èo mohol, zviedol, 
na koho sa pozrel a nadchol, koho stretol. Hviezda padá nahor, alebo sociálna rozpráv-
ka zo súèastnosti o tom, ako sa z umývaèa riadu stala športová celebrita.

Spoèiatku sa mladý pár tešil z nového domu. Po zotmení sa však v òom deje nieèo zvláš-
tne. Nazrime teda do ich spálne, èi má skutoène o jedného obyvate¾a navyše. Prebúdza 
sa vtedy, keï oni zaspia... Nezávislý handycam thriller, ktorý sa stal hitom. 

1. - 3.2. (pondelok až streda) - 17.00 h     
Vstupné: 4,- €                                                                     
                               

1. - 3.2. (pondelok až streda) - 20.00 h 
Vstupné: 3,- €, v pondelok: 2,50 €                                                                       
                               

4. - 10.2. (štvrtok až streda) - 18.00 a 20.00 h / v stredu len o 18.00 h 
Vstupné: 3,- €, v pondelok: 2,50 €    

6. - 7.2. (sobota, nede¾a) - 16.30 h 
Vstupné: 2,50 € 

11. - 14.2. (štvrtok až nede¾a) - 17.30 h a 20.00 h 
Vstupné: 3,- € 

16. - 21.2. (utorok až nede¾a) - 18.00 a 20.00 h / od štvrtka len o 20.00 h 
Vstupné: 3,- € 

20. - 21.2. (sobota, nede¾a) - 16.30 h 
Vstupné: 2,- € 

24. - 25.2. (streda, štvrtok) -  18.00 a 20.00 h / v stredu len o 18.00 h 
Vstupné: 3,- € 

26.2. - 1.3. (piatok až pondelok) - 17.00 h 
Vstupné: 2,50 € 

10.2. (streda) - 20.00 h
Vstupné: 3,- €, èlenovia FK: 2,- €       

15.2. (pondelok) - 17.30 a 20.00 h
Vstupné: 3,- € 

18. - 21.2. (štvrtok až nede¾a 18.00 h)
Vstupné: 2,80 €

22. - 23.2. (pondelok, utorok 18.00 a 20.00 h 
Vstupné: 2,50 € 

24.2. (streda) - 20.00 h
Vstupné: 3,- €, pre èlenov FK: 2,- €

26.2. - 1.3. (piatok až pondelok) - 18.30 h 
Vstupné: 3,- € 

26.2. - 1.3. (piatok až pondelok) - 20.15 h
Vstupné: 2,20 € 

AVATAR

ZOMBIELAND

TVOJA CESTA ZA SLÁVOU

VE¼MI ZVLÁŠTNA JEDNOTKA

SHERLOCK HOLMES

MÔJ ŽIVOT V RUINÁCH

DOBA ¼ADOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAUROV

LIETAM V TOM

NEZVRATNÝ OSUD 4

REMBRANDTOVA NOÈNÁ HLIADKA

ROZORVANÉ OBJATIA

GALIMATIÁŠ

COCO CHANEL

NEPOZVANÝ HOS�

MILUJEM �A VIAC

PARANORMAL AKTIVITY

(Slovenská verzia)
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