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Vážení spoluobčania,
verím, že napriek rozmarom počasia ste prvých tridsať dní roka 

2011 prežili v zdraví a pohode. Za seba a kolegov môžem pove-
dať, že sme na úrade absolvovali veľmi náročný mesiac. Obozna-
movanie sa s  rozbehnutými agendami, zisťovanie skutkového 
stavu vecí v jednotlivých mestských podnikoch a organizáciách, 
rokovania s majiteľmi pozemkov pod skládkou vo Veternej Poru-
be, rozpočtové provizórium a nekonečný kolotoč sedení súvisia-
cich s prípravou reálneho a vyrovnaného rozpočtu, ktorého návrh 

by mali poslanci schváliť v priebehu prvej polovice februára – 
aj tomuto sme sa v uplynulých týždňoch intenzívne venovali.

 V súvislosti s avizovaným šetrením a zefektívňovaním fungo-
vania mestského úradu sme sa museli rozlúčiť s 13% zamest-
nancov. Ďakujem im za všetko dobré, čo pre mesto vykonali 
a želám im, aby si čoskoro našli nové pracovné zaradenie.

 Január pre mňa znamenal aj ukončenie jednej etapy v mojom 
živote. Keď som vlani v lete ohlasoval kandidatúru na primáto-
ra mesta, sľúbil som, že v prípade úspechu sa vzdám mandátu 
poslanca parlamentu. V pondelok 31. januára som ho vrátil do 
rúk predsedu NR SR Richarda Sulíka. V poslaneckých laviciach 
som pôsobil sedem rokov, v  rokoch 2001 a  2002 a  od roku 
2006 až do súčasnosti. 

 Dôvod, prečo som tak urobil, je jednoznačný – chcem sa napl-
no venovať mestu Liptovský Mikuláš. Práca, do ktorej sme sa so 
spolupracovníkmi pustili i tá, ktorá nás ešte len čaká, ma potre-
buje ako celého človeka. Situácia si to jednoznačne vyžaduje. 

Osobne ma veľmi mrzí, že na vlastnej koži pocítime v najbliž-
šom období nepopulárne úsporné opatrenia, ktoré sú dôsled-
kom toho, čo sa v meste dialo uplynulé štyri roky. Nie je možné 
ušetriť 18% bežných výdavkov tak, aby ste si to nevšimli. 

Mesto balansuje nad priepasťou nútenej správy, ktorej sa – 
pevne dúfam – vyhne aj za cenu toho, že budeme šetriť poč-
núc sami sebou.

 Život nad pomery je krátkozraká filozofia. Deň zúčtovania 
nadišiel. Bohužiaľ ten účet musíme platiť všetci, nielen tí, ktorí 
z neho profitovali najviac.

Vážení spoluobčania,
môžem vám sľúbiť, že spolu s kolektívom spolupracovníkov 

urobíme všetko preto, aby obdobie reštrikcií trvalo pokiaľ 
možno len 10 až 12 mesiacov. Chcem vám veľmi pekne po-
ďakovať za podnetné a početné nápady, ako ušetriť peniaze, 
ktoré ste nám doručili prostredníctvom anketových lístkov 
a mailov. Viaceré z vašich nápadov sme uplatnili v praxi pri prí-
prave rozpočtu na rok 2011.  Verím, že sa nám podarí úspešne 
prekonať krízové obdobie a  nadviazať na časy dynamického 
rozvoja nášho mesta

AlexAnder SlAfkovSký,
 primátor mesta



Ples si po rokoch na seba opäť zarobil, výťažok z tomboly pôjde na röntgen 
Dvadsiatym prvým ročníkom reprezentačného 

plesu primátora mesta – asi najstaršieho primá-
torského plesu na Slovensku vôbec – odštarto-
vala v sobotu 22. januára liptovskomikulášska 
plesová sezóna. 

Ples primátora Alexandra Slafkovského poctilo 
účasťou až 252 hostí. Boli medzi nimi i europo-
slanec Miroslav Mikolášik či  Branislav Tréger a 
Ján Pavlík, primátori Liptovského Hrádku a Ru-
žomberka.

Večerom hostí sprevádzala moderátorka Oľga 
Záblacká, ktorá spolu s primátorom Alexandrom 
Slafkovským otvorila ples symbolickým úderom 
na gong. Program obsahoval viacero prekvapení. 
Katarína Knechtová, ktorej kapela sprevádzala v 
jednej pesničke i Oľgu Záblackú, pražskí Brouci 
s repertoárom nesmrteľných Beatles, diskdžokej 
Štefan Kyseľ, tanečná škola Maestro či kúzelník 
Talostan zabávali hostí až do rána.

Náklady na ples vo výške okolo 18-tisíc eur po-

krylo vstupné a príspevky od sponzorov, vlani 
skončil so stratou približne 7-tisíc eur. „Takéto 
podujatie by nemalo byť záležitosťou, na ktorú 
bude mestská pokladňa doplácať,“ povedal Ale-
xander Slafkovský.  

  Primátorský ples mal aj benefičný charakter, 
vďaka čomu sa vyzbieralo takmer 2 200 eur, 
ktoré sa použijú na modernizáciu röntgenu v 
poliklinike. Bez nej pacientom polikliniky slúžiť 
nemôže.

Volebný obvod č.2 
- Nábrežie

Volebný obvod č.7 
- Palúdzka, Andice, Benice 

Dvojitá identita poslanca Bobáka

Ing. Jozef Bobák
Priehradná 548/13

Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
Ul. 1. mája 1544/92

Milí čitatelia, v januárovom vydaní mesačníka Mikuláš sme na 
tretej strane uverejnili mená a  fotografie členov nového posla-
neckého zboru mestského zastupiteľstva, ktorí prešli sitom mi-
nuloročných novembrových komunálnych volieb.

 Tak ako v  predošlom období sedia v  poslaneckých laviciach 
dvaja menovci – Jozef a Pavel Bobák. Ten prvý - Jozef Bobák – 
bol zvolený vo volebnom obvode č. 7 – Palúdzka, Andice, Benice 
ako nezávislý. Bývalý viceprimátor Pavel Bobák zase kandidoval 
za koalíciu SMER-SD – SNS – HZDS vo volebnom obvode č. 2 – 
Nábrežie.

Tlačiarenský škriatok spôsobil, že fotografia Jozefa Bobáka sa 
v  mesačníku Mikuláš objavila dvakrát. Prvýkrát pri mene Pavla 
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Bobáka, druhý-
krát na správ-
nom mieste. 
Obom dotknu-
tým poslancom 
i  zmäteným 
čitateľom sa 
redakcia ospra-
vedlňuje a  dáva 
veci na pravú 
mieru. K  ospra-
vedlneniu sa po 
nátlaku redakcie 
pripája aj tlačia-
renský škriatok.

Mestský úrad s novou organizačnou štruktúrou
Od 1. februára je v platnosti nová organizačná štruktúra mestského úradu v Liptov-

skom Mikuláši. Rozhodnutie o organizačnej zmene vydal primátor mesta z dôvodu 
nepriaznivej ekonomickej situácie a s cieľom zvýšiť efektívnosť práce. 

 Medzi zásadné organizačné zmeny patrilo zrušenie dovtedajších deviatich odborov 
ako organizačných zložiek, prerozdelenie kompetencií medzi osem novozriadených 
oddelení a im priradených útvarov a kumulácia pracovných činností jednotlivých za-
mestnancov. Dôsledkom organizačnej zmeny došlo aj k zníženiu  počtu zamestnan-
cov o 13% a k zníženiu výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov o 120 tis. € 

 Schému novej organizačnej štruktúry, ako aj kontakty na nové organizačné zložky 
a ich zamestnancov si občan môže nájsť na internetovej stránke mesta v sekcii „Mest-
ský úrad“.  Anna rašiová,

  prednostka MsÚ

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ

T. Vansovej 1319
(Rachmaninovo nám.)
Liptovský Mikuláš
Orange: 0905 523 731
T-Mobile: 0911 523 731
tel./fax:  044 / 552 35 55

offi  ce@euro-mont.skwww.euro-mont.sk

VÝRAZNÉ  ZĽAVY  PRE 
BYTOVÉ  SPOLOČENSTVÁ

OKNÁ • DVERE
• tieniaca technika
• zasklievanie balkónov
• automatické posuvné dverové systémy
• zatepľovanie bytových domov

VÁŠ  SPOĽAHLIVÝ  PARTNER



Slafkovský už nie je poslancom parlamentu Štatistický úrad 
bude v meste usku-
točňovať prieskum
Podľa listu, ktorý bol adreso-

vaný vedeniu radnice zo strany 
pracovníkov Štatistického úra-
du Slovenskej republiky bol Lip-
tovský Mikuláš zaradený medzi 
mestá, v  ktorých bude táto or-
ganizácia v  priebehu roku 2011 
uskutočňovať výberové zisťova-
nie o  štruktúre a  úrovni príjmov 
a  výdavkov domácností – tzv. 
štatistiku rodinných účtov.

V  tejto súvislosti zástupcovia 
Štatistického úradu požiadali 
radnicu o spoluprácu a informo-
vanie občanov Liptovského Mi-
kuláša.

Prieskum je postavený na ná-
hodnom výbere domácností. 
Oslovovať ich budú zamestnanci 
Štatistického úradu – pracovisko 
Žilina vybavení písomným pove-
rením a  služobným preukazom. 
Tieto dokumenty ich oprávňujú 
vykonávať spomínané štatistic-
ké zisťovanie. Kvalita získaný in-
formácií môže ovplyvniť mnohé 
z  opatrení v  sociálnej oblasti, 
ktoré bude na ich základe pri-
pravovať vláda v  nasledujúcich 
obdobiach.

V  prípade akýchkoľvek otázok 
môžu občania kontaktovať tel. 
čísla 041/5113 203 (Ing. Kris-
tofčáková) a  041/5113 210 (Ing. 
Babíková).

Vedenie mesta Liptovský Miku-
láš ďakuje občanom za poskyt-
nutie súčinnosti zamestnancom 
Štatistického úradu pri uskutoč-
ňovaní spomínaného štatistické-
ho zisťovania.

Mosty Gesharim budú tohto roku po dvadsiatykrát 
Člen prezídia Ústredného zväzu ži-

dovských náboženských obcí Juraj 
Turčan prišiel v stredu 19. januára na 
krátku pracovnú návštevu Liptovské-
ho Mikuláša. Primátorovi mesta pri-
niesol okrem obligátnych blahoprianí 
k novému roku a zvoleniu do funkcie 
aj niekoľko nových informácií.

A. Slafkovský si z úst Juraja Turčana 
vypočul novinky súvisiace so synagó-
gou: „Na vlastné náklady plánujeme 
inštaláciu poplašného zariadenia, je 
potrebné realizovať protipožiarne 
opatrenia,“ povedal. Ako ďalej vysvet-
lil, do synagógy pribudnú ďalšie ha-
siace prístroje.

Juraj Turčan na stretnutí vyzdvihol 
prácu riaditeľa Múzea J. Kráľa, ktorým 
je Zdenko Blažek. Jeho múzeum totiž 
synagógu spravuje. Židovská nábo-
ženská obec ju mestu prenajíma za 
symbolické euro: „Vždy nájdeme rie-
šenie, aj keď máme možno opačný 
názor,“ vysvetlil. Podľa jeho slov sa to 
potvrdilo pri vzniku havarijnej situá-
cie synagógy. „Došlo k narušeniu stati-
ky, za dva roky bolo preinvestovaných 
asi 20-tisíc eur na najnevyhnutnejšie 
práce,“ povedal riaditeľ Zdenko Bla-
žek. Polovicou sumy prispelo mesto, 
druhú časť investovala Židovská ná-
boženská obec.

V  súvislosti so synagógou padli aj 
ďalšie dve informácie. Prvá hovorí, 
že dlhodobo zamýšľaný národný pa-
mätník obetiam holokaustu kvôli ne-
dostatku financií vybudujú nakoniec 
v  niekdajšom internačnom tábore v 
Seredi, plánované priestory mikuláš-
skej synagógy teda na tento účel slú-
žiť nebudú. 

Druhá informácia sa týkala tradič-
ného podujatia Mosty Gesharim. 
„V tomto roku sa budú konať už po 
dvadsiatykrát,“ skonštatoval Juraj Tur-
čan. Práve z  tohto dôvodu sú pred-
stavy o  nastávajúcom ročníku iné 
v porovnaní s priebehom doterajších 
podujatí. „Je to významná udalosť,“ 

Do rúk predsedu NR SR Richarda 
Sulíka zložil v  pondelok 31. januá-
ra svoj poslanecký mandát Alexan-
der Slafkovský. Splnil tak sľub, ktorý 
pred komunálnymi voľbami dal ob-
čanom. „Pri ohlásení mojej primá-
torskej kandidatúry som oznámil, 
že v  prípade volebného úspechu 
odídem z  parlamentu, aby som sa 
mohol naplno venovať mestu,“ po-
vedal v  tejto súvislosti na pôde NR 
SR počas odovzdávania funkcie.

 Predseda parlamentu Richard 
Sulík skonštatoval, že v dvadsaťroč-
nej histórii slovenskej parlament-
nej politiky sa nenachádza zmienka 
o podobnom kroku iného poslanca. 
„Bude mi za vami smutno,“ povedal 
na Slafkovského adresu.
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myslí si primátor A. Slafkovský. Prav-
depodobne sa - už tradične - usku-
toční v septembri.

Na záver stretnutia informoval Juraj 
Turčan o  zámere postaviť v  priesto-
roch bývalého židovského cintorína 
v  dohľadnej dobe malý pamätník: 
„Mal by pripomínať ľuďom, že park, 
v ktorom sa nachádzajú, bol predtým 
miestom slúžiacim na tieto účely.“ 
Bude vybudovaný na náklady Židov-

skej náboženskej obce, pozostávať 
by mal z  pamätnej tabule a  z  časti 
zachovaných pôvodných náhrobkov, 
ktoré boli v roku 1982 z cintorína od-
stránené. Dnes ich vo svojich priesto-
roch uskladňujú Verejnoprospešné 
služby mesta. Juraj Turčan vyslovil 
želanie, aby bol autorom pamätníka 
umelec z  L. Mikuláša: „Teda človek, 
ktorý má k  tomuto mestu a  miestu 
vzťah,“ dodal. 

Jaroslav Chomo opäť v Bytovom podniku
Bývalý výrobno-technický riaditeľ 

Bytového podniku sa po takmer 
štyroch rokoch do spoločnosti vra-
cia. V  pondelok 10. januára ho do 
funkcie riaditeľa uviedol primátor 
Alexander Slafkovský. Jeho cieľom 
na tejto pozícii je uspieť v konku-
rencii správcovských spoločností, 
ktoré na mikulášskom trhu pôsobia.  
 Jaroslav Chomo pôsobil v Byto-
vom podniku 17 rokov. Pred od-
chodom mal na starosti tepelné 
hospodárstvo mesta. O  svojom 
návrate povedal: „Vraciam sa do 
podniku, ktorý je dnes menší, pre-
tože stratil svoju hlavnú činnosť, 
na ktorú bol kedysi zriadený, teda 
na výrobu tepla a teplej vody.“  
 Dnes je Bytový podnik zameraný 
na správu majetku mesta, nebyto-
vých priestorov a mestských bytov. 
Zároveň robí výkon správy bytov 

občanov, ktorí ich zverili do správy 
Bytového podniku. 

 V Liptovskom Mikuláši dnes pôso-
bí 5 spoločností, ktoré sa zaoberajú 
správou bytov. V tejto konkurencii 
by chcel Jaroslav Chomo obstáť 
a docieliť plnohodnotnú správu 
v súčasnosti spravovaných bytov 
a  nebytových priestorov, ako aj 
zvýšenie počtu spravovaných ob-
jektov. 

 Na otázku, v  akom stave prebe-
rá Bytový podnik nám jeho nový 
riaditeľ Jaroslav Chomo vysvetlil: 
„Po tých pár týždňoch je to ťažké 
posúdiť detailne. Z  toho, čo viem, 
môžem povedať, že spoločnosť 
výrazne trpí nedostatkom príjmov 
kvôli tomu, že prišla o teplo, čo bol 
hlavný predmet činnosti. A predo-
všetkým ziskový. Či však rok 2010 
skončil Bytový podnik so stratou, 

prípadne v  nule, budeme vedieť 
povedať po audite. O  ziskoch na 
úrovni rokov 2006 alebo 2007, 
ktoré sa pohybovali niekde okolo 
270-tisíc eur ročne však môžeme 
iba snívať.“ 

 Podľa Chomovych slov treba ta-
kisto zreálniť výšku provízie, za 
ktorú Bytový podnik vlani predá-
val mestské nehnuteľnosti: „Rea-
litný trh pracuje s províziou medzi 
troma a  piatimi percentami, Byto-
vý podnik si účtoval bežne desať 
percent, v  niektorých prípadoch 
údajne dokonca pätnásť. Takéto 
skryté dotovanie podniku je dlho-
dobo nemysliteľné, preto budeme 
musieť hľadať zdroje inde,“ uzavrel 
Jaroslav Chomo.

                     
 Stranu pripravil Peter lehotský



Verejnoprospešné služby majú nového riaditeľa

Mestská rada prerokovala návrh rozpočtu, ide do zastupiteľstvaRokovali o rómskych 
spoluobčanoch

Rómska problematika v  mes-
te bola témou pracovného 
stretnutia primátora Alexandra 
Slafkovského a zástupcami Úra-
du splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity. V  utorok 18. 
januára diskutovali obe strany 
o  minulosti, súčasnosti a  per-
spektívach realizovania pro-
jektov týkajúcich sa rómskych 
spoluobčanov v  Liptovskom 
Mikuláši.

Manažér koordinácie pro-
jektov Vladimír Bořik oboz-
námil primátora s  novými 
legislatívnymi skutočnosťami. 
Na základe informácií o  potre-
bách rómskej komunity a záme-
roch mesta vyjadril spokojnosť 
s tým, ako sa v Liptovskom Mi-
kuláši k  tejto menšine pristu-
puje. Zároveň skonštatoval, že 
úrad splnomocnenca bude pro-
jekty na území mesta podporo-
vať i naďalej. 

„Teraz formujeme stratégiu 
a  usmerňujeme hlavné finanč-
né toky. Lokálna stratégia mes-
ta je schválená. Záleží už len 
na samotných riadiacich orgá-
noch, ako vyhodnotia projekty. 
Je na meste, akým spôsobom 
ich bude podporovať ono,“ po-
vedal Vladimír Bořik. -red-

Mikulášski 
folkloristi zbierali 
v Poľsku ocenenia

Vyšehradský zimný festival 
v  partnerskom meste Żywiec 
hostil koncom minulého týžd-
ňa a  uplynulý víkend aj ume-
lecké súbory z  Liptovského 
Mikuláša. Podujatie sa konalo 
už po siedmykrát a bolo finan-
cované z  peňazí Medzinárod-
ného vyšehradského fondu.

Odborná porota si vypočula 
65 prihlásených domácich a za-
hraničných súťažných progra-
mov, ktoré boli rozdelené do 
šiestich kategórií. Po návrate 
súťažiacich, ktorí pôsobia v na-
šom meste potešila informácia, 
že detský folklórny súbor Ďum-
bier sa umiestnil v prvej trojke 
hneď dvakrát – v  kategóriách 
folklórne súbory a  spevácke 
skupiny. 

V tvrdej konkurencii si v ďalšej 
kategórii vyspievali bronzovú 
priečku umelci z  komorného 
telesa Laeto Animo. -red-

Po hľadaní riešení, ako prežiť rok 
2011 kvôli hrozivej finančnej situácii, 
sa návrh mestského rozpočtu ocitol 
v utorok 1. februára na stole členov 
mestskej rady. Tí ho prerokovali spo-
lu so zástupcami jednotlivých mest-
ských organizácií a  vedúcimi 
oddelení mestského úradu.

Návrh rozpočtu je postavený ako 
vyrovnaných, mesto by malo v roku 
2011 hospodáriť so sumou 27,72 
mil. eur. Je to takmer o  polovicu 
menej ako v  roku 2010. Medzi po-
zitíva tohto návrhu rozpočtu patrí 
predovšetkým to, že výdavky v ňom 
zapracované sú kryté reálnymi príj-
mami. V  návrhu, ktorý zanechalo 
predošlé vedenie mesta sa totiž 
pod čiarou nachádzalo veľké množ-
stvo výdavkov, ktoré neboli tým pá-
dom kryté.

„Podarilo sa nám zabezpečiť zdroje 
na krytie všetkých samosprávnych 
funkcií mesta, eliminovali sme fik-
tívne príjmy,“ povedala prednostka 
mestského úradu Anna Rašiová. Pre-
došlé vedenie totiž krylo výdavky za 
asi 1,5 mil. eur nereálnymi príjmami, 
predovšetkým z  nevymožiteľných 
pohľadávok mesta: „Teda peňazí, 
ktoré nám dlžníci už pravdepodob-
ne nikdy nezaplatia,“ zdôraznil zá-
stupca primátora Jozef Repaský.

„Aby sme sa vtesnali do reálnych 
čísel, museli sme okresať výdav-
ky na reklamu, propagáciu, kul-
túru či šport, z  médií sú známe 
opatrenia súvisiace so znížením 
počtu zamestnancov úradu o 13%. 
Len v  tomto roku tým na mzdách 
ušetríme okolo 120-tisíc eur,“ vy-
svetlil druhý zástupca primátora 
Milan Kružliak.

Za rizikové stránky rozpočtu po-
važuje primátor Alexander Slafkov-
ský predovšetkým neodhadnuteľné 
príjmy z prípadných predajov nepo-
trebného majetku mesta. „Uvidíme, 
aký bude záujem a  ceny, za ktoré 
ich v súťažiach dokážeme nakoniec 
predať,“ komentoval. „Za ďalší prob-
lém považujem neuhradené záväz-
ky z  roku 2010 – len VPS-ke mesto 
dlží viac ako 300-tisíc eur, okrem 
toho kolektív môjho predchodcu 
pouzatváral vlani zmluvné záväz-

Po tom, ako poslanci mestské-
ho zastupiteľstva odvolali Dušana 
Greša z  funkcie riaditeľa Verejno-
prospešných služieb, poveril pri-
mátor A. Slafkovský ich vedením 
dovtedajšieho vedúceho strediska 
verejných priestranstiev a komuni-
kácií Jozefa Klepáča. „Funkciou je 
poverený dočasne, kým prebehne 
riadne výberové konanie na pozí-
ciu riaditeľa VPS-ky,“ povedal v  tej-
to súvislosti na včerajšom rokovaní 
zastupiteľstva Alexander Slafkovský. 

Zároveň skonštatoval, že za uplynu-
lé štyri roky nebolo nájdené dlho-
dobé riešenie skládkovania odpadu. 

Podľa slov primátora nedošlo po-
čas pôsobenia Dušana Greša vo 
funkcií riaditeľa vo Verejnoprospeš-
ných službách k inovácií strojového 
parku. „VPS-ka sa nachádza v kritic-
kej finančnej a  materiálnej situácií. 
Preto som dal poslancom návrh na 
odvolanie. Bolo potrebné vyvodiť 
osobnú zodpovednosť,“ vysvetlil 
a dodal: „Na jednej strane mu ďaku-

jem za všetko úsilie a  prácu, ktorú 
vykonal, na druhej strane musíme 
byť objektívni a  kritický k  realite. 
S povereným riaditeľom a vedením 
mesta budeme hľadať riešenia na 
zvládnutie situácie.“

Verejnoprospešné služby majú 
v  popise činnosti správu a  údržbu 
miestnych komunikácií, odvoz a lik-
vidáciu tuhého komunálneho odpa-
du či údržbu verejného osvetlenia. 
Medzi podstatné aktivity patrí aj 
starostlivosť o mestskú zeleň.  -red-
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ky, ktoré pôjdu na ťarchu rozpočtu 
2011,“ doplnil primátor. 

Nad mestom visí aj riziko, že bude 
musieť uhradiť neoprávnené vý-
davky súvisiace s  projektmi finan-
covanými z fondov Európskej únie. 
„Veríme, že sa nám takáto možnosť 
vyhne oblúkom, nemôžeme ju však 
vylúčiť, stále sa oboznamujeme 
s  agendami týkajúcimi sa eurofon-
dových projektov,“ zhodli sa Ale-
xander Slafkovský i  Jozef Repaský, 
ktorý sa eurofondom venuje.

„Mesto žilo v  ostatných dvoch 
rokoch nad pomery. Predávali sa 
lukratívne nehnuteľnosti a  penia-
ze sa míňali na okázalé slávnosti, 
mzdy a odmeny pre nepotrebných 
zamestnancov. Prejedli sme si vlast-
nú budúcnosť, mesto platilo luxus, 
ktorý nepotrebovalo. Ja by som bol 
peniaze z predaných nehnuteľností 
investoval do opráv ciest a  chod-
níkov,“ vysvetľuje ďalej primátor 

Alexander Slafkovský a  pokračuje: 
„Tým, že sme sa dostali do úradu až 
tri dni pred koncom roka 2010 nám 
bolo znemožnené upraviť poplatky 
za psa, daň z nehnuteľnosti a odvoz 
smetí.“ 

Takýto návrh musí byť totiž zverej-
nený pätnásť dní pred prerokova-
ním v  zastupiteľstve, a  to ho musí 
schváliť pred začiatkom roka, v kto-
rom sa dané poplatky majú zmeniť. 
Teda do 31. decembra. 

V  Mikuláši sa občanom poplatky 
nezvyšovali od roku 2005, primátor 
v  tejto súvislosti hovorí: „Keby sme 
ich boli bývali stihli vlani upraviť 
čo i len o mieru inflácie predošlých 
dvoch rokov – teda o menej ako 
10%, dostali by sme do pokladne 
pre občana relatívne bezbolestne 
veľmi potrebné financie. Keďže sa 
však veci udiali tak, ako sa udiali, 
museli sme pristúpiť k iným opatre-
niam a znížiť iné vydaje.“

Navrhovaný rozpočet je definitívne pripravený na to, aby ho prerokovali po-
slanci mestského zastupiteľstva. Stať by sa tak malo vo štvrtok 10. februára. 
Zastupiteľstvo je verejné, začína sa o 15-tej hodine. Schválením rozpočtu sa 
pre mesto Liptovský Mikuláš skončí rozpočtové provizórium, ktoré sa začalo 
1. januára 2011. Peter lehotský

Návrh rozpočtu je teda hotový, šetrenie v ňom sa plánovaných výdavkov 
v porovnaní s rokom 2010 prejavuje aj takto:

znemožnené upraviť poplatky za psa, daň z nehnuteľnosti 
a odvoz smetí.“ 

Takýto návrh musí byť totiž zverejnený pätnásť dní pred 
prerokovaním v zastupiteľstve, a to ho musí schváliť pred 
začiatkom roka, v ktorom sa dané poplatky majú zmeniť. Teda do 
31. decembra.  

V Mikuláši sa občanom poplatky nezvyšovali od roku 2005, 
primátor v tejto súvislosti hovorí: „Keby sme ich boli bývali 
stihli vlani upraviť čo i len o mieru inflácie predošlých 
dvoch rokov – teda o menej ako 10%, dostali by sme do pokladne 
pre občana relatívne bezbolestne veľkú sumu peňazí. Keďže sa 
však veci udiali tak, ako sa udiali, museli sme pristúpiť 
k iným opatreniam a nájsť tie peniaze inde.“ 

Návrh rozpočtu je teda hotový, šetrenie v ňom sa plánovaných 
výdavkov v porovnaní s rokom 2010 prejavuje aj takto: 

 
Položka Čerpané v 

roku 2010
(v eur) 

Návrh pre 
rok 2011 
(v eur) 

Úspora 
(v eur) 

Úspora 
(v %) 

Propagácia, 
prezentácia 

a CR  

501 605 214 478 287 127 57,24 

Kultúra 1 422 952 1 052 421 370 531 26,04 
Šport 1 741 787 1 011 425 730 362 41,93 

Podporná 
činnosť (mzdy, 

prevádzka 
budov...)* 

3 862 872 3 427 557 435 315 11,28 

* bez revolvingového úveru 
 
Navrhovaný rozpočet je definitívne pripravený na to, aby 

ho prerokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Stať by sa 
tak malo vo štvrtok 10. februára. Zastupiteľstvo je verejné, 
začína sa o 15-tej hodine. Schválením rozpočtu sa pre mesto 
Liptovský Mikuláš skončí rozpočtové provizórium, ktoré sa 
začalo 1. januára 2011. 
 
Peter Lehotský 
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    Jolana Trombauerová  - kultúrnoosvetová pracovníčka, poetka, herečka, režisérka

LINK chce pomáhať nezamestnaným
aj v roku 2011

* 25. 2. 1918 Valaská – Piesok

† 4. 7. 2002 Liptovský Mikuláš

Od narodenia Jolany Trombaue-
rovej, kultúrnoosvetovej pracov-
níčky, poetky, herečky a  režisérky 
uplynie 25. februára 2011 93 rokov.  
Narodila sa vo Valaskej – Piesku 
25. 2. 1918. V  rokoch 1934 – 1937 
absolvovala Štátny učiteľský ústav 
v  Banskej Bystrici. Do Liptovského 
Mikuláša sa vydala v roku 1944. 
Najskôr učila na Štátnej chlap-
čenskej meštianskej škole a  po jej 
zrušení na I. základnej osemroč-
nej škole. Svoje životné naplnenie 
našla v  kultúrnej a  osvetovej prá-
ci počas pôsobenia v  Okresnom 
osvetovom dome a  Mestskom 
kultúrnom stredisku v  Liptovskom 
Mikuláši. Dlhé roky bola vedúcou 
redaktorkou mesačníka Kultúrny 
prehľad a  pripravovala relácie pre 
mestský rozhlas a  drôtové vysie-
lanie Slovenského rozhlasu. Bola 
členkou a  režisérkou Divadelné-
ho súboru G. F. Belopotockého 

v Liptovskom Mikuláši. V roku 140. 
výročia založenia Divadla slovan-
ského svätomikulášskeho G. F. Be-
lopotockým súbor v  jej réžii hral 
hru Kocúrkovo od Jána Chalupku. 
Zo spomienok členov divadelné-
ho súboru zostavila v roku 1980 
publikáciu Monológy. Pripravila 
a  režírovala mnohé úspešné pod-
ujatia k  pamätným dňom veľkých 
osobností a udalostí, napríklad Ve-
čer maliara Janka Alexyho, maliara 
Petra Michala Kerna, básnika Janka 
Kráľa a ďalších. Z programov, ktoré 
vytvorila, nemožno nespomenúť 
zábavný program Smiem prosiť?, 
ktorého desať repríz nadchlo pub-
likum. Mnohí mladí ľudia, ktorí 
v ňom účinkovali, mali možnosť vy-
skúšať si svoj talent a kultúre ostali 
verní aj naďalej.  Mala spoluzakla-
dateľský podiel na vzniku Galérie P. 
M. Bohúňa v  Liptovskom Mikuláši. 
Tam aj účinkovala na mnohých ver-
nisážach s vlastnými veršami, ktoré 
venovala liptovským výtvarným 
umelcom. Aktívne sa zúčastňovala 
aj na podujatiach zborov pre ob-

čianske záležitosti. Odchod do dô-
chodku nevnímala ako negatívum, 
ale ako možnosť venovať sa ďalším 
aktivitám. V rokoch 1978 – 1986 sa 
spolu s  evanjelickým a. v. farárom 
Jurajom Törökom a evanjelickým a. 
v. kňazom a spisovateľom Jozefom 
Kasanickým intenzívne venovala 
krátkemu filmu, spolupracovala 
s  Okresným učiteľským spevoko-
lom Tatran, ale našla si predovšet-
kým čas na písanie. Zostavila knihu 
spomienok na zrod slobody Čer-
vené jarabiny a niektoré state do 
nej aj napísala. Jej básnická tvor-
ba zostáva väčšinou v  časopisoch. 
Liptovské kultúrne stredisko v Lip-
tovskom Mikuláši vydalo už za jej 
života niekoľko zbierok – Náruč, 
ruží, Jesenné listy, Život je čas, 
Môjmu mestu, Nezabúdky a koreš-
pondenciu medzi ňou a spisovate-
ľom Jozefom Cígerom Hronským 
Čo skrývajú listy. Vydania sa snáď 
dočkajú aj tituly Vejár vrások, Môj 
herbár, Labutia pieseň, Na strnisku 
života, Písanie do kôry stromov.  Jej 
život bol spätý s  Liptovom, ktorý 

Súťaž „O NAJKRAJŠIE  KOMPOSTOVISKO“

Skončil sa rok 2010 počas, ktoré-
ho LINK – personálna agentúra ak-
tívne pomáhala nezamestnaným 
uchádzačom o prácu. Svoju pomoc 
zamerala predovšetkým na pora-
denstvo, konzultácie a  sprostred-
kovanie práce. Celý rok poskytovala 
nezamestnaným bezplatné služby, 
ktoré zabezpečovala prostred-
níctvom rôznych zrealizovaných 
aktivít. Podrobnejšie informácie 
o činnosti agentúry sú dostupné na 
webovej stránke v  sekcii aktuality. 
LINK na aktívnu činnosť a zabezpe-
čenie nezištnej pomoci do konca 
minulého roka  vynaložila nema-
lé finančné prostriedky, množstvo 
energie, času a  konw - how. Vý-
sledkom je dosiahnutie 19,2% za-
mestnanosti uchádzačov o  prácu 
registrovaných v personálnej agen-
túre a  zníženie miery nezamest-
nanosti v  Liptovskom Mikuláši na 
11,02% a v Ružomberku na 10,94% 
(t. j. stav k  1.1.2011). V  roku 2010 
dosiahla agentúra maximálnu mie-
ru zamestnanosti 20%. V priebehu 
dvoch rokov agentúra pomohla 

nesmierne milovala. 28. februára 
2003 pripravili pracovníci Galérie 
P. M. Bohúňa v  Liptovskom Miku-
láši spolu s  ostatnými osvetovými  
pracovníkmi mesta vydarený spo-
mienkový program Krása, človek 
a čas, venovaný nedožitým 85. na-
rodeninám tejto výnimočnej ženy. 
So svojím milovaným Liptovom sa 
po krátkej a ťažkej chorobe navždy 
rozlúčila 4. júla 2002. Je pochovaná 
na vrbickomikulášskom cintoríne.  

  
 Mgr. Anna Šmelková, Múzeum Janka kráľa

v  procesoch vyhľadávania práce 
viac ako 556 uchádzačom.

V  roku 2011 LINK plánuje pokra-
čovať v  nezištnej pomoci neza-
mestnaným uchádzačom o  prácu. 
Uchádzači sa naďalej môžu prísť 
zaregistrovať, a tak zvýšiť svoje šan-
ce na získanie zamestnania. Regis-
trácia je možná on-line na webovej 
stránke, alebo osobne v sídle agen-
túry, ktorá sa nachádza v Dome slu-
žieb na 1. poschodí. Agentúra verí, 
že na základe už zahájených roko-
vaní a spolupráce najmä s MPSVaR 
SR, ÚPSVaR SR, ÚPSVaR v  Liptov-
skom Mikuláši sa jej podarí rozšíriť 
doterajšiu pomoc nezamestnaným 
o  ďalšie pripravované aktivity naj-
mä v oblasti vzdelávania.

LINK ďakuje všetkým, ktorí jej 
v  roku 2010 pomohli. Zvlášť patrí 
poďakovanie Mestu Liptovský Mi-
kuláš, Domu kultúry Liptovský 
Mikuláš,  Mestu Liptovský Hrádok 
a  prvému finančnému sponzoro-
vi spoločnosti KROS, a. s., Žilina za 
podporu a ústretové jednanie. 

Veríme, že v začínajúcom roku sa 
k  filantropickým aktivitám pripoja 
aj ďalšie subjekty ochotné nezištne 
pomáhať. 

Všetkým naším partnerom, spolu-
pracovníkom prajeme v roku 2011 
veľa úspechov a   nezamestnaným 
uchádzačom o prácu  získanie pra-
covného miesta!

 lInk – personálna agentúra

Bývate v  Liptovskom Mikuláši alebo v  jeho mestskej časti? Máte pri 
dome či záhrade kompostovisko? Myslíte si, že Vaše kompostovisko je 
výnimočné? Tak sa zapojte do súťaže!

   
Čo je potrebné urobiť?
Odfotografujte Vaše kompostovisko a fotografie zašlite na adresu elek-

tronickej pošty (oztatry@slovanet.sk). Fotografie musia spĺňať nasledov-
né technické požiadavky: veľkosť fotografie max. 5 MB, formát súboru 
jpg, min. šírka 600 px a min. výška 600 px.

V elektronickej pošte uveďte: meno a priezvisko, vek, adresu, telefón-
ne číslo, adresu miesta na ktorom sa kompostovisko nachádza. Pridajte 
niekoľko riadkov z „histórie“ kompostoviska.     

Termín uzávierky súťaže: 15.6.2011
Vyhodnotenie súťaže: júl 2011
Hlavná cena: Finančná odmena vo výške 100,00 €.  

Školské súťaže k téme kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov 
Súťaže sú vyhlásené pre deti z materských škôl, žiakov základných škôl 

a  študentov stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš a  jeho 
mestských častí, a to v štyroch kategóriách: výtvarná súťaž, literárna sú-
ťaž, fotografická súťaž a občianske OKO. 

Termín uzávierky všetkých súťaží: 15.5.2011.    

Kompletné zadanie súťaží žiadajte na elektronickej adrese oztatry@
slovanet.sk.  

Súťaže sú realizované v rámci projektu Občianskeho združenia TATRY 
„BIOodpad nie je odpadom“, ktorý bol podporený z Nadačného fondu 
„TESCO pre zdravšie mestá“ v Nadácii Pontis. 

Mgr. rudolf Pado
Predseda a projektový manažér oZ TATrY
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Mestský futbalový klub Tatran 
s novým vedením

Poslanci schválili členov komisií

Mestský futbalový klub Tatran má 
od minulého piatku nové vedenie. 
Keďže bývalý prezident klubu sa 
svojej funkcie vzdal ešte vlani v de-
cembri, za nového prezidenta zvolili 
účastníci konferencie MFK Tatran Jo-
zefa Repaského.

Konferencia zároveň odsúhlasila 
vznik nových orgánov klubu – pred-
stavenstvo a  dozorná rada. Zároveň 
schválila zánik správnej rady a výkon-
ného výboru. Predsedom dozornej 
rady sa stal Milan Mikušiak, členmi 
Ľubomír Belan a Jaroslav Čefo. 

Za členov predstavenstva klubu 
boli účastníkmi konferencie zvole-
ní Milan Bezák, Peter Hruška, Boris 
Krajčí, Martin Pohlod, Miloš Rojček, 
Jozef Sališ, Ľubomír Stanko a Dušan 
Vinčúr.

Účastníci konferencie sa v  diskusii 
zhodli na tom, že A  tím by mal do-
hrať prvoligovú súťaž so cťou. V sú-

vislosti s financiami skonštatovali, že 
príspevok mesta vo výške 110-tisíc 
eur je málo, na plánovaný chod klu-
bu je odhadovaná potreba 251-tisíc 
eur. Asi 50-tisíc si klub dokáže zabez-
pečiť aj prostredníctvom členského, 
zvyšok bude potrebné vykryť získa-
ním sponzorov.

Za najlepšieho hráča A tímu zvoli-
li v  ankete členovia klubu dlhoroč-
ného hráča mužstva a  aktuálneho 
kapitána Mareka Kanderu. Primátor 
Alexander Slafkovský na návrh tré-
nerov ocenil týchto hráčov: Matúš 
Smieško, Daniel Kováč, Filip Dzuriak, 
Richard Kojš, Sebastián Š. Kyseľ, Se-
bastián Frian, Tomáš Staš, Andrej 
Glončák a Matúš Macík.

Za dlhoročné pôsobenie v  klube 
boli vyznamenaní piati bývalí funk-
cionári – Imrich Adzima, Daniel De-
večka, Ján Tekel, Ľubomír Belan st. 
a Peter Vrlík.                                       -leh-

Počas prvého tohtoročného roko-
vania mestského zastupiteľstva, kto-
ré sa uskutočnilo v stredu 19. januára 
schválili poslanci niekoľko uznesení.

V súvislosti s potrebou ustanovenia 
komisií, ktoré sú poradným orgánom 
členov zastupiteľstva aj kvôli prípra-
ve rozpočtu pre rok 2011 schváli-
li poslanci zloženie týchto komisií: 
Komisia školstva, športu a mládeže, 
Komisia územného plánovania, vý-
stavby a  regionálneho rozvoja, Ko-
misia životného prostredia, Komisia 
dopravy a  verejného poriadku, Ko-
misia kultúry a  partnerských vzťa-
hov, Komisia sociálna a bytová, rada 
pre masmédiá a  komunikáciu mes-
ta, Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov.

Podľa štatútu mesta môže mest-
ské zastupiteľstvo zriaďovať ako 
svoje stále alebo dočasné poradné, 
iniciatívne a  kontrolné orgány. Sú 
zložené z  poslancov mestského za-
stupiteľstva a  z  ďalších osôb zvole-
ných zastupiteľstvom. Výnimku tvorí 
Komisia na ochranu verejného záuj-
mu, jej členmi sú výhradne poslanci. 
Návrhy na zloženie jednotlivých ko-
misií predložili primátorovi zástup-
covia všetkých poslaneckých klubov.

Ďalším bodom rokovania stredaj-
šieho zastupiteľstva bolo schválenie 
poslanca Jaroslava Čefa do pred-

stavenstva združenia cestovného 
ruchu Klaster Liptov a  primátora 
Alexandra Slafkovského do dozornej 
rady tejto organizácie. Poslanci záro-
veň zobrali na vedomie to, že ich ko-
legyňa Lucia Cukerová sa dňom 14. 
januára z osobných dôvodov vzdala 
funkcie člena predstavenstva zdru-
ženia Klaster Liptov.

Bez potreby diskutovať schválili 
poslanci vstupu mesta do Pozem-
kového spoločenstva Komposesorát 
Ondrašová. Pozemkové spoločen-
stvo hlasmi svojich členov ešte v au-
guste 2010 na valnom zhromaždení 
rozhodlo, že zakladajú organizáciu 
s právnou subjektivitou.

Členstvo mesta v oblastnej organi-
zácii cestovného ruchu bolo ďalším 
bodom rokovania zastupiteľstva. 
Návrh predložil zástupca primáto-
ra Jozef Repaský: „Mesto je členom 
združenia Klaster Liptov, podľa no-
vého zákona o  cestovnom ruchu 
však nemôže byť príjímateľom fi-
nančnej pomoci od štátu. Preto je 
potrebné založiť oblastnú organizá-
ciu.“ Klaster Liptov bude existovať 
i  naďalej, a  to súčasne s  oblastnou 
organizáciou. Klaster by mal ukončiť 
činnosť až po tom, ako dočerpá zís-
kané finančné prostriedky z  fondov 
európskej únie.

Posledné schválené uznesenie 
prvého tohtoročného rokovania za-

stupiteľstva sa týkalo zriadenia vý-
borov a klubov v mestských častiach. 
Členmi výborov sú všetci poslanci 
zastupiteľstva zvolený v  danej čas-
ti mesta. Tam, kde nie sú zriadené 
výbory, zriadi mesto kluby v  počte 
najmenej troch členov, predsedom 
je poslanec zvolený v  tejto mestskej 
časti.

Schválením uznesenia vzniknú tri 
výbory: v  Starom meste, na Nábre-
ží a  vo Vrbici. Tretí výbor budú mať 
Podbreziny. Kluby budú v  ôsmych 
mestských častiach: Palúdzka, Oko-
ličné a  Stošice, Iľanovo, Ploštín, An-
dice a  Benice, Demänová, Bodice, 
Liptovská Ondrašová. Návrhy na čle-
nov výborov môžu poslanci doručiť 
do kancelárie primátora mesta.

Počas interpelácií mali poslanci 
viacero otázok alebo upozorňovali 
na viacero praktických problémov, 
ktoré treba odstrániť prípadne sa 
nimi zaoberať: situácia okolo sklád-
ky vo Veternej Porube a návrh zvolať 
mestský konvent na tému skládko-
vania (J. Blcháč); rozkopávky a  pre-
pad cesty na Podbrezinách (J. Čefo); 
upravenie režimu cesty pred ZŠ 
v Demänovej kvôli bezpečnosti žia-
kov (Š. Ganoczy); stav rekonštrukcie 
objektu školskej jedálne ZŠ na De-

mänovskej ceste s  otázkou, prečo 
práce nepokračujú (J. Bobák); prečo 
MHK 32, a. s., predala nedávno bu-
dovu Esox, ktorú mesto vlani vloži-
lo ako nepeňažný vklad do akciovej 
spoločnosti (J. Droppa); problém 
s  parkovaním na Kuzmányho ulici 
pri Verexe a nevhodné umiestnenie 
kontajnerov na ulici Čsl. brigády, kto-
ré bránia vo výhľade do križovatky 
(V. Rengevič); aktivity vedenia mesta 
voči správcovi štátnych ciest, ktoré 
sú plné dier (P. Bobák).

V  závere sa poslanci dozvedeli od 
primátora A. Slafkovského informácie 
aj o tom, že v Žiline rokoval so Sloven-
skou správou ciest o opravách výtlkov 
a  o rekonštrukcii Palučanskej ulice 
medzi kruhovým objazdom a  ne-
mocnicou, mala by prebehnúť v roku 
2012. Informoval aj o  prebiehajúcej 
komunikácii s  majiteľmi pozemkov 
pod skládkou vo Veternej Porube - sa 
pokročilo k tomu, že s mestom roku-
jú o uzatvorení zmluvy riešiacej pod-
mienky využívania skládky až do roku 
2014. Poslanci sa dozvedeli aj to, že 
primátor A. Slafkovský zloží na pôjde 
parlamentu mandát poslanca NR SR 
31. januára  tak, ako sľúbil. Najbližšia 
mestská rada sa uskutoční 1. februá-
ra.  -red-

www.empireshoes.sk

nová predajňa
EMPIRE
SHOES

Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
U  N Á S  N Á J D E T E :

• banky
• pobočku
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

w w w . j a s n a s c . s k

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 
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Dobrá novina v Liptovskom Mikuláši

V Liptovskom Mikuláši sa posledný februárový týždeň bude niesť v znamení  
podujatí Svetového dňa sprievodcov a 90. výročia časopisu Krásy Slovenska

 eRko – Hnutie kresťan-
ských spoločenstiev detí 

je detská organizácia s celosloven-
skou pôsobnosťou. Cieľom eRka je 
pomáhať pri výchove a neformál-
nom vzdelávaní detí a mladých ľudí 
na zrelé kresťanské osobnosti po-
dieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, 
v ktorej žijú. Mladí ľudia – dobrovoľ-
níci z viac ako 250 obcí sa vo svojom 
voľnom čase pravidelne venujú de-
ťom. Prežívajú s nimi radosti a sta-
rosti všedných dní na stretnutiach, 
výletoch, táboroch a rozličných 
iných podujatiach. eRko je zaregis-
trované na Ministerstve vnútra SR 
ako občianske združenie od roku 
1990. Združuje viac ako 8-tisíc čle-
nov. V súčasnosti je jednou z naj-
väčších detských organizácii na 
Slovensku. Treba vedieť, že v našom 
meste existujú 2 farnosti – farnosť 
Liptovský Mikuláš a farnosť Okolič-

né a  v  každej z  nich existuje eRko 
a  Dobrá novina už niekoľko rokov 
(viac na www.erko.sk).

Dobrá novina je ko-
lednícka akcia spo-
jená so zbierkou pre 
projekty rozvojovej 
spolupráce v afric-

kých krajinách a zároveň progra-
mom rozvojového vzdelávania 
počas celého roka. Uskutočňuje sa 
vo vianočnom období po celom 
Slovensku, kedy koledníci (animá-
tori a deti) ohlasujú ľuďom radost-
nú zvesť o narodení Krista a s touto 
udalosťou je spojená zbierka pre 
projekty v Afrike. V 16. ročníku Dob-
rej noviny sa upriamuje pozornosť 
na to, ako sa správame k Zemi, 
ktorú nám Boh zveril do správy. 
Komunity a ľudia, ktorým Dobrá 
novina cez jej projekty pomáha v 

Mesto Liptovský Mikuláš  v spolu-
práci s  vydavateľstvom Krásy Slo-
venska Vás pozývajú na podujatia 
organizované pri príležitosti Sveto-
vého dňa sprievodcov a 90. výročia 
časopisu Krásy Slovenska. Svetový 
deň sprievodcov sa od roku 1985 
sa slávi 21. 2., kedy bola založená 
Svetová federácia asociácií turistic-
kých sprievodcov. Je to medziná-
rodná profesijná organizácia, ktorá  
združuje viac ako stopäťdesiatti-
síc členov – sprievodcov  z  53 kra-
jín sveta. Liptovský Mikuláš sa po 
druhýkrát zaradí medzi ostatné slo-
venské mesta (v roku 2010 to bolo 
14 miest), kde sprievodcovia priblí-
žia svoju záslužnú prácu bezplat-
nými sprievodcovskými službami. 
Hlavné podujatia sa uskutočnia vo 
štvrtok 24. februára 2011. BEZPLAT-
NÁ PREHLIADKA s témou Tajomstvá 
ukryté za múrmi domov v historic-
kom centre začne o  14.30 hod. na 
Námestí mieru pred Informačným 
centrom. Prehliadková trasa bude 
oproti tradičnej mierne upravená 

a  doplnená o  medailón Miloša Ja-
nošku – učiteľa, zapáleného turis-
tického organizátora a  nadšeného 
propagátora turistiky a cestovného 
ruchu i  zakladateľa časopisu Krásy 
Slovenska.  Je to presne 90 rokov, 
počas ktorých je vydávaný tento 
najstaršie kontinuálne vychádza-
júci časopis na Slovensku. Túto vý-
znamnú udalosť si pripomenieme 
výstavou 90. výročie časopisu Krá-
sy Slovenska. Jej slávnostná VERNI-
SÁŽ sa uskutoční 24. februára 2011 
o 16.00 v Slovenskom múzeu príro-
dy a  jaskyniarstva. Počas vernisáže 
z  rúk primátora mesta prevezmú 
ocenenie výnimoční spolupracov-
níci Krás Slovenska. Oslavy budú 
dopĺňať viaceré sprievodné pod-
ujatia: 21. februára 2011 si budú 
môcť klienti Zariadenia pre senio-
rov a  Domova sociálnych služieb 
Mesta Liptovský Mikuláš vypočuť 
výklad témy Tajomstvá ukryté za 
múrmi domov v historickom centre. 
Stretnutie so sprievodcom bude 
obohatené o  multimediálnu pre-

afrických krajinách, sú veľmi výraz-
ne späté s prírodou a každý nega-
tívny zásah do životného prostredia 
má na ich život okamžitý vplyv. 
Tejto téme sa venuje i jeden z eu-
rópskych projektov rozvojového 
vzdelávania s názvom Udržateľný 
manažment prírodných zdrojov pre 
rozvoj všetkých, ktorý eRko realizu-
je v spolupráci s ďalšími partnermi 
z Francúzska, Belgicka, Maďarska, 
Slovenskej republiky, Pobrežia slo-
noviny, Senegalu, Demokratickej 
republiky Kongo a Indonézie. Sil-
nou stránkou Dobrej noviny je dl-
hodobé angažovanie sa v určitých 
lokalitách v spolupráci s dôvery-
hodnými partnermi. Medzi ťažis-
kové krajiny patria: Etiópia, Keňa, 
Južný Sudán a  Uganda (viac na 
www.dobranovina.sk).

Dobrá novina v Liptovskom Mikuláši 
Počet skupiniek: 2 
Počet koledníkov: 40
Navštívené rodiny: 40  
Vykoledovaná suma: 2 040 eur 
„Tohtoročné koledovanie pokla-

dám za veľmi požehnané - 33 akč-
ných detí a  z  toho tie najmladšie 
koledníčky 3-ročná Lejka a 4-ročná 
Zuzka recitovali básničky neúnav-
ne. Staršie deti boli veľkými anjel-
mi pre menšie deti. Koledovanim 
na Silvestra sme potešili aj starších 
chorých ľudí v nemocnici. Na záver 
sme mali program Dobronovinový 
i na detskej sv. omši a spomenuli 
sme ťažší život tretieho sveta a deti 
v Afrike. Tiež niektorí darcovia boli 
mimoriadne štedrí a nakoniec sme 

zistili že sme vykoledovali najviac za 
všetky roky!“               katarína Hološová,

zodpovedná osoba za farnosť l. Mikuláš 

Dobrá novina v Okoličnom
Počet skupiniek: 3 
Počet koledníkov: 25
Navštívené rodiny: 49 
Vykoledovaná suma: 800 eur  
„U nás má Dobrá novina zázemie 

už vyše 13 rokov a  napriek tomu, 
že bolo menej rodín ako po minulé 
roky a aj menej koledníkov, nechý-
bala najmä radosť roznášania tej 
najdôležitejšej noviny do príbyt-
kov ľudí, ktorí nás pozvali. Každý 
rok začíname koledovanie v  našej 
farnosti na jasličkovej pobožnos-
ti a potom sa delíme na 2 skupiny. 
Stalo sa zvykom, že chodíme kole-
dovať v 2 dňoch, v prvý deň koledu-
jeme v  rodinách na Podbrezinách 
a  v  Okoličnom a  druhý deň na fili-
álkach, čo sú: Závažná Poruba, Ve-
terná Poruba, Žiar a Smrečany. Pred 
koledovaním sa samozrejme dob-
re pripravíme, aby sme mohli ísť 
hlásať Dobrú novinu a to tak, že sa 
pravidelne pred koledovaním stre-
távame na koledníckych stretkách. 
Na týchto stretkách si vždy povie-
me niečo zaujímavé o ročnej téme 
Dobrej noviny, naučíme sa koledy, 
vinše, zahráme sa a  samozrejme 
nechýba ani modlitba. Ďakujeme 
všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí si 
pozvú rok čo rok koledníkov Dobrej 
noviny a  tým podporia tak krásnu 
a dobrú myšlienku!“    

 veronika koščová,
 zodpovedná osoba za farnosť okoličné

zentáciu zaujímavostí i  premietnu-
tie filmu Ing. Ľubora Patscha „Miloš 
Janoška“. Záver bude patriť ich spo-
mienkam na starý Mikuláš. Zároveň 
bude 24. februára bezplatný vstup 
(8.00 – 16.00 h.) pre širokú verejnosť 
v  Múzeu Janka Kráľa a v jeho expo-
zícii Tatrín a  Žiadosti slovenského 
národa v  starej evanjelickej fare, 
kde Miloš Janoška prežil časť svo-
jich detských a  študentských liet.  
Film „Miloš Janoška“ budú môcť 
vzhliadnuť aj návštevníci Informač-

ného centra v  týždni od 21. febru-
ára do 24. februára. Do propagácie 
podujatí sa aktívne zapoja i štu-
denti Hotelovej akadémie v Liptov-
skom Mikuláši v  ich vzdelávacom 
pracovisku - reštaurácii Mladosť. 

Pri príležitosti Svetového dňa 
sprievodcov majú všetci návštev-
níci Informačného centra možnosť 
zakúpiť si Bedeker  Liptovský Mi-
kuláš a  okolie (slovenská, anglická 
a poľská verzia) s 20% zľavou v ter-
míne do 24. 2. 2011.



9inzeRciA

Biologicky rozložiteľné odpady 
predstavujú okolo 45 % objemu 
odpadu z domácností. 

Od 1. 1. 2006 je v zákone NR SR 
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch za-
kázané: „... zneškodňovať biologic-
ky rozložiteľný odpad zo záhrad 
a z parkov vrátane odpadu z cinto-
rínov a z ďalšej zelene na pozem-
koch právnických osôb, fyzických 
osôb a občianskych združení, ak sú 
súčasťou komunálneho odpadu.“ 
Občania teda nemôžu ukladať 
tzv. zelený odpad na skládky 
(do nádob na komunálny odpad) 
a ani ho spaľovať. 

Slovenská republika bola v súvis-
losti s požiadavkami Európskej 
únie povinná prijať „Stratégiu ob-
medzovania ukladania biologicky 
rozložiteľných odpadov na sklád-
ky“ (vypracovaná podľa člán-
ku 5 (1) smernice Rady 1999/31 
ES o skládkach odpadov).

SR si v stratégii dala za cieľ, okrem 
iného, zapojiť do roku 2013 40% 
domácností v individuálnej 
bytovej výstavbe do domáceho 
kompostovania a zavedenie zberu 
všetkých biologicky rozložiteľných 
odpadov s účinnosťou min. 20%. 

Občianske združenie TATRY rea-
guje na tieto zákonné povinností 
ponukou 100 ks drevených kom-
postérov pre občanov. Kompos-
tér je vyrobený z nehobľovaného 
dreva a impregnovaný. Záujemcom 
o kompostovanie biologicky rozlo-
žiteľných odpadov bude odovzdaný 
v rozloženom stave. Montáž kom-
postéra je veľmi jednoduchá, bez 
použitia náradia. Kompostér má 
po zmontovaní rozmery 120 x 120 
x 70 cm a jeho hmotnosť je 22 kg. 

Obdržanie kompostéra za úhradu 5,00 € 
nie je nárokovateľné. Kompostéry budú 
odovzdávané, na základe „Dohody o do-
mácom kompostovaní“ uzatvorenej medzi 
OZ TATRY a fyzickou osobou, len do výšky 
disponibilných zásob OZ TATRY a sú viazané 
na úplne a presné vyplnenie návratky a jej 
zaslanie na adresu Občianske združenie 
TATRY, KEMI 627/5, 031 04 Liptovský 
Mikuláš, a to do 15. apríla 2011. Termín ich 
odovzdávania Vám bude oznámený elektro-
nickou poštou. 

Projekt
„BIOodpad nie je odpadom“

Občianskeho združenia
TATRY

podporený z Nadačného fondu 
„TESCO pre zdravšie mestá“  

v Nadácii Pontis 
(http://www.nadaciapontis.sk)

M e n o  a   p r i e z v i s k o ,  t i t u l :

A d r e s a :

T e l e f o n i c k ý  k o n t a k t :

E - m a i l :

Projekt „BIOodpad nie je odpadom“ – NÁVRATKA
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Zo zápisníka Mestskej polície

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

V  Liptovskom mikuláši sa 
v novembri narodili:

Tereza HÚSKOVÁ, Sára PORU-
BENOVÁ, Dorota TOMAŠOVIČO-
VÁ, Adriana KLAUČOVÁ, Kristián 
REPČEK, Alex KÖGEL, Emília  
NAGYOVÁ, Simona GLAJZOVÁ, 
Tereza JANČIOVÁ, Nella ŠIMČÍKO-
VÁ, Karin GLONČÁKOVÁ, Štefana 
LACKOVÁ, Jakub KOPČEK, Laura 
KIRÁĽOVÁ, Vivien ELÍZ, Michaela 
JUSKOVÁ, Beata GREŠKOVÁ, So-
fia TRIEBUŠNÍKOVÁ, Mateo Oliver 
JANČI, Vivien Beatrice MAGERČIA-
KOVÁ, Laura PISARČÍKOVÁ, Ma-
riana PALOVIČOVÁ, Oliver BENKO, 
Tobias CIBÁK, Marek TROCHTA.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, ktorého neopustím,
ktorému vždy pomôžem a hlav-

ne ktorého navždy milujem...

manželstvo uzavreli:
Ján  VOZÁR – Oľga KRÁĽOVÁ, 

Peter  BAČÍK – Martina  DROZ-
DEKOVÁ, Andris LEMESIS –  
Veronika  Droppová.

Dych – slovko krátke, nenápad-
né. Bez neho však končí život ...

Opustili nás:
Ján KOPPAN – 33 r., Dušan 

MIKLOŠI – 62 r., Juraj ČEFO – 72 r., 
Miloš KOVÁČ – 80 r., Ladislav 
ULIČNÝ – 79 r., Emília JEZNÁ – 77 
r., Anna  BRANTÁLOVÁ – 81 r., Emí-
lia MULINKOVÁ – 69 r., Elena KRE-
VOVÁ – 62 r., Ján OBERUČ – 62 r., 
Magdaléna RUSIŇÁKOVÁ – 69 r., 
Peter SLOPOVSKÝ – 54 r., Oľga 
LÚČANOVÁ – 92 r., Anna ŠTRB-
KOVÁ – 86 r., Juraj KRAJČÍ – 36 r., 
Vladimír DRGOŠ – 83 r., Viera 
VELNEROVÁ – 75 r., Rudolf BUK-
NA – 85 r., Darina PROFANTO-
VÁ – 84 r., Daniel FIAČAN – 60 r.                                          
  -matr-

2. 1. 2011 v čase 11.40 – 12.30 hod. 
pri OD Tesco mestská polícia počas 
výkonu hliadkovej služby zistila, že 
štyria vodiči - Ľ.S. z  Lipt.Mikuláša, 
K. J., V. S. a D. M. – všetci zo zahra-
ničia, zaparkovali osobné motorové 
vozidlá na vyhradenom mieste pre 
parkovanie motorových vozidiel 
zdravotne postihnutých osôb. Za 
porušenie dopravnej značky IP 16 
s dodatkovou tabuľou E 15 na mies-
te zaplatili blokovú pokutu.

 2. 1. 2011 o 19.47 hod. na mestskú 
políciu bolo oznámené, že turis-
ti v  akvaparku Tatralandia rozbili a   
znefunkčnili automat občerstvenia 
. Objasňovaním skutku sme zistili, 
že priestupku proti majetku podľa 
§ 50 ods. 1, zákona č. 372/1990 Z. 
z. sa dopustil K. D. z  Podunajských 
Biskupíc, ktorý bol silne pod vply-
vom alkoholu. Na zariadení vznikla 
škoda cca 200 eur. Riešenie prípadu 
prevzalo Obvodné oddelenie Poli-
cajného zboru Lipt. Mikuláš.

3. 1. 2011 o  08.20 hod. príslušní-
ci mestskej polície počas výkonu 
hliadkovej služby zistili, že v stánku 
Poštovej novinovej služby preda-
vačka predala cigarety mladistvej 
osobe F. A. z Važca. Za priestupok 
na úseku ochrany pred alkoholiz-
mom a  inými toxikomániami pod-
ľa § 30 ods. 1 písmena b, zákona 
o  priestupkoch zaplatila na mieste 
blokovú pokutu.

3. 1. 2011 o 13.10 hod. hliadka mest-
skej polície zistila, že na ul. Palú-
čanská sa voľne pohybuje pes. Pre 
porušenie čl. 6 ods. 1 písm. c, VZN 
č. 4/2009 mesta Lipt. Mikuláš o  vo-
dení psov na verejných priestran-
stvách majiteľ psa I. K. z Lipt. 
Mikuláša zaplatil blokovú pokutu.

6. 1. 2011 o   15.32 hod. na mest-
skú políciu bolo oznámené, že 
na Námestí Osloboditeľov leží na 
zemi bezdomovec a  nechce opus-
tiť priestor pred domom č. 78. Po 
zistení totožnosti a  upozornení na 
nevhodnosť správania menovaný 
opustil miesto. Podobné správanie 
sme u bezdomovca I. J. z  Lipt. Mi-
kuláša v  ten deň zaznamenali ešte 
dvakrát a  nasledujúci deň bol náj-
dený hliadkou mestskej polície na 
ul. Kláštorná v stave, kedy sme pri-
zvali rýchlu zdravotnícku pomoc 
a vykonali asistenciu pri odvoze do 
nemocnice.

7. 1. 2011 o 23.10 hod. na mestskú 
políciu bolo oznámené narušenie 
verejného poriadku na ul. Hradišská. 
Objasňovaním prípadu sme zistili, že 
B. R. z  Lipt. Petra, M. L. a M. M. obaja 
z Lipt. Mikuláša požívajú na verejnom 
priestranstve alkoholické nápoje a ru-
šia nočný kľud. Za priestupok proti 
verejnému poriadku na mieste zapla-

tili blokovú pokutu.

8. 1. 2011 o 00.50 hod. na mestskú 
políciu bolo telefonicky oznámené, 
že na ul. Garbiarska skupina mla-
dých ľudí konzumuje alkoholické 
nápoje a  ruší nočný kľud. Mestská 
polícia zistila páchateľov priestup-
ku proti verejnému poriadku – M. 
H., M. D.,M. M., Š. J., V. K. - všetci 
z Lipt. Mikuláša. Menovaní za tento 
priestupok na mieste zaplatili blo-
kovú pokutu.

8. 1. 2011 o 18.45 hod. mestská polí-
cia prijala oznámenie o  poškodení 
zaparkovaného osobného motoro-
vého vozidla na parkovisku pri by-
tovom dome, ul. Nábrežie 4. apríla. 
Objasňovaním prípadu bolo ziste-
né vozidlo a osoby, ktoré sú podo-
zrivé zo spáchania trestného činu 
poškodzovania cudzej veci podľa § 
245 Trestného zákona. Riešenie prí-
padu prevzalo OO-PZ Lipt. Mikuláš. 

13. 1. 2011 o  14.35 hod. obsluha 
kamerového systému zistila, že na 
platenom parkovisku ul. 1.mája, 
porušil vodič osobného motorové-
ho vozidla F. B. z Pavlovej Vsi ust. § 
25 ods.1 písm.o, zákona č. 8/2009 
Z. z. o  cestnej premávke, pretože 
nezaplatil parkovné. Za dopravný 
priestupok zaplatil blokovú pokutu. 

16. 1. 2011 o  10.11 hod. na mest-
skej polícii sme prijali telefonické 
oznámenie, že v  Okoličnom oproti 
základnej škole sa valí čierny dym. 
Mestská polícia objasňovaním prí-
padu zistila, že porušenia ust. čl. 27 
ods.2 Všeobecne záväzného naria-
denia č. 8/1992 mesta Lipt. Mikuláš 
o vytváraní podmienok kvalitného 
životného prostredia a   verejného 
poriadku sa dopustil R. B. tým, že 
vypaľoval vodiče z  káblov. Za ten-

to priestupok proti verejnému po-
riadku zaplatil na mieste blokovú 
pokutu.

16. 1. 2011 o 18.45 hod. na mestskú 
políciu bolo oznámené, že na ul. 
Smrečianska pes, ktorého viedol na 
vôdzke majiteľ, poškodil nohavice 
okoloidúcemu chodcovi. Ustano-
venie čl. 4 ods.3, VZN mesta Lipt. 
Mikuláš porušil majiteľ psa Ľ. M., za 
tento priestupok mu bola uložená 
bloková pokuta.

16. 1. 2011 o 22.05 hod. mestská po-
lícia prijala telefonické oznámenie, 
že v byte na ul. P. Straussa sústavne 
šteká pes a  na upozornenie nikto v 
nájomnom byte nereaguje. Mest-
ská polícia identifikovala majiteľa 
N. M. z  Lipt. Mikuláša a za poruše-
nie ust. čl. 4 ods.2 VZN mesta Lipt. 
Mikuláš mu uložila blokovú pokutu.

25. 1. 2011 o  04.11 hod. mestská 
polícia prijala oznámenie o kráde-
ži v  predajni za domom služieb a 
po intenzívnom pátraní zistila, že 
ukradnuté bicykle z  uvedenej pre-
dajne sa nachádzajú na ul. Tranov-
ského. Objasňovanie krádeže podľa 
§ 212 Trestného zákona prevzalo 
OO PZ Lipt. Mikuláš.

 V období od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011 
MsP riešila 390 priestupkov, z toho 
na úseku dopravy 214 proti majet-
ku, 17 priestupkov, 47 proti verejné-
mu poriadku, 8 proti občianskemu 
spolunažívaniu, 12 priestupkov 
k  vodeniu psov na verejných 
priestranstvách, 52 priestupkov 
porušenia zákona o ochrane nefaj-
čiarov - fajčenie na autobusových 
zastávkach, 3 podozrenia z trestné-
ho činu a iné.   

 Mgr. dalibor Šalplachta,
 náčelník Mestskej polície 
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Skúška sirén

V piatok 11. februára o 12. 
hodine bude v Liptovskom 
Mikuláši vykonaná kontrola 
skúšky vyrozumenia obyva-
teľstva dvojminútovým stá-
lym tónom sirén.

Poďakovanie za spoluprácu
Vážení spoluobčania, v januárovom čísle mesačníka Mikuláš sme 

sa na vás obrátili s  anketou, prostredníctvom ktorej sme sa zaují-
mali o váš názor na to, ktorých oblastí sa majú nevyhnutné úsporné 
opatrenia dotknúť.

Veľmi pekne vám ďakujeme za vaše názory a podnetné postrehy. 
Časť z nich určite uplatníme v praxi.

Vyhodnotenie výsledkov ankety hovorí, že za zníženie počtu za-
mestnancov mestského úradu a  organizácií mesta bolo 85% res-
pondentov. To, aby bolo vstupné na športové a kultúrne podujatia 
vyššie ako doteraz si myslí až 50% účastníkov ankety, 47% je aj za 
zvýšenie poplatkov za využívanie športových zariadení. 92% res-
pondentov je proti zvyšovaniu poplatkov za využívanie školských 
zariadení, opačný názor vyjadrilo iba 7,7% účastníkov ankety.

Ešte raz sa vám chceme, vážení spoluobčania, poďakovať za váš 
pohľad na vec. Budeme vaše odporúčania prezentovať poslancom 
zastupiteľstva, ktorí v konečnom dôsledku o výslednej podobe roz-
počtu na rok 2011 a úsporných opatreniach hlasovaním rozhodnú.

 vedenie mesta 
 liptovský Mikuláš



Workshopy v LGPMB a na školách v rámci projektu cezhra-
niènej spolupráce PL-SK

Futbalový zápas, dospelí “A”

Športovo - zábavný víkend Milka Funpark

Futbalový zápas, dospelí “A”

Kreslenie pod odborným vedením Mgr. art. R. Moèiliaka

Bezplatná prehliadka mesta so sprievodcom s témou “Tajomstvá
ukryté za múrmi domov v historickom centre”, pre širokú verejnos�

Viac informácií o aktuálnych akciách na: www.tatralandia.sk

Pre študentov mikulášskych stredných škôl

Rozprávková nede¾a

Futbalový zápas, dospelí “A”Futbalový zápas, dospelí “A”

Filmový klub mladých

Futbalový zápas, dospelí “A”

Zážitkové èítanie pre deti

Koncert

Improvizaèná skupina, ktorá si vychutnáva adrenalín na javisku

Pre širokú verejnos�

Pre širokú verejnos�

Lipt. Mikuláš - Žilina

Majstrovstvá Slovenska v krasokorèu¾ovaní

Zážitkové èítanie pre deti

Pre širokú verejnos�

Nede¾ný filmáèik

Kreslenie pod odborným vedením Mgr. art. R. Moèiliaka

Futbalový zápas, dospelí “A”

Filmový klub Jeden svet

Pre širokú verejnos�

Zážitkové èítanie pre deti
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 FEBRUÁR 2011
PREH¼AD PODUJATÍ

Liptovská galéria P.M. Bohúòa

Umelá tráva MFK Tatran 15,00 h

Chopok sever - Biela pú� - Jasná 10,00 - 16,00 h

Umelá tráva MFK Tatran 10,30 h

Informaèné centrum 14,30 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 15,00 a 16,30 h

Umelá tráva MFK Tatran 15,00 h
Umelá tráva MFK Tatran 15,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 19,00 h

Umelá tráva MFK Tatran 10,30 h

Aquapark Tatralandia 

Liptovská knižnica GFB  13,45 h

Dom kultúry - klubová scéna 19,00 h

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

Liptov Aréna 7,30 -18,00 h

Liptovská knižnica GFB 16,00 h

Liptovská knižnica GFB - Podbreziny 13,45 h

Liptovská knižnica GFB 18,00 h

Liptovská knižnica GFB  - Podbreziny 14,30 h

Ihrisko Dúbrava 10,30 h

Masáže a èajovòa pod hviezdami 18,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Liptov Aréna 8,00 - 15,00 h

Liptov Aréna 19,00 - 20,30 h

Klubová miestnos� LKS v NKP Èierny orol 13,45 h 

Zimný štadión 9,00 - 18,15 h

Liptovská knižnica GFB  13,30 h

Liptov Aréna 13,00 - 19,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 16,00 h

Klubová miestnos� LKS v NKP Èierny orol 13,45 h

Umelá tráva MFK Tatran 10,30 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

Liptov Aréna 13,00 - 19,00 h

Liptovská knižnica GFB  13,45 h

P.M. BOHÚÒ - MALIAR, KTORÝ NÁS SPÁJA

MFK TATRAN - CHOMUTOV

MILKA NA HORÁCH

MFK TATRAN - B. BYSTRICA “B”

STREDOŠKOLSKÝ BÁL

JANKO POLIENKO

MFK TATRAN - ST. ¼UBOVÒA
MFK TATRAN - LIPANY

VOLVER

MFK TATRAN - PODBREZOVÁ

NARODENINOVÝ BONUS - denne
RODINNÝ VSTUP - 23.12. - 20.4. 2011
AQUA CARD, RELAX CARD - 3.1. - 4.4. 2011
L  Ž. KURZY PRE ŠKOLY - do konca zim. sezónyY

BRAÈEKOVIA MRAVÈEKOVIA

¼UBOŠ BRTÁÒ REENTRY

TRI TVORIVÉ TVORI - 3T

FUTSALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽIAKOV

NA JUHOAMERICKEJ VLNE

KAMARÁTKA ROZPRÁVKA

KLUB MLADÝCH AUTOROV

BÁSNIÈKY PRE SÈÍTANÉ HLAVIÈKY

MFK TATRAN - DÚBRAVA

POSEDENIE PRI ÈAJI S LIEÈITE¼OM

BENEFIÈNÝ PLES ŠTUDENTOV GMMH

BEDMINTONOVÝ TURNAJ AMATÉROV

2. OPEN LIGA FUTSAL

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV

3,- €

Na Sv. Valentína vstup do Keltského sveta pre pár so z¾avou 30%

Prezentácia cestopisu Michala Knitla z ciest po Bolívii a Peru
spojená s predajom a autogramiádou

Hlasné èítanie pre deti ZŠ

Stretnutie èlenov klubu

Rozprávkové popoludnie s tvorbou ¼. Podjavorinskej

Futbalový zápas, dospelí “A”

Rozprávanie s Milošom Švihoríkom na tému medzi nebom a zemou

Predaj lístkov na GMMH

Aquapark Tatralandia
ROMANTIKA V TATRALANDII

VE¼KÁ CENA LIPTOVA

ROZPRÁVKY PRE NEPOSLUŠNÉ DETI

10. KOLO MESTSKEJ FUTSALOVEJ LIGY

TOY STORY 3

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV

MFK TATRAN - POPRAD

MOST CEZ WADI

11.KOLO MESTSKEJ FUTSALOVEJ LIGY

ROZPRÁVKY PRE NEPOSLUŠNÉ DETI

1,- € 

1,- € 

8,99 € 
3,- € 

1,70 € 

1,- € 
0,50 € 

1,- € 
0,50 € 

1,- € 
0,50 € 

1,- € 
0,50 € 

1,- € 
0,50 € 

1,- € 
0,50 € 

4,50 € 

1,- € 
0,50 € 

13,- € 

0,50 € 

i
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