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Opatrovateľská služba spojená s duchov-
nou pomocou v Liptovskom Mikuláši neza-
nikne. Poslanci mestského zastupiteľstva
totiž na februárovej schôdzi prijali všeobec-
ne záväzné nariadenie o poskytovaní opa-
trovateľských služieb inými právnickými oso-
bami.

Schválený dokument umožňuje, aby
opateru seniorom a telesne i mentálne hen-
dikepovaným občanom Liptova naďalej po-
skytovali aj pracovníci Spišskej katolíckej
charity a Evanjelickej diakonie. Liptovský
Mikuláš sa stal prvým mestom na Slovens-
ku, ktoré sa s obomi cirkevnými organizácia-
mi dohodlo na spolupráci v sociálnej oblas-
ti, a tak sa o bezvládnych ľudí nemusia sta-
rať iba opatrovatelia miestnej samosprávy. 

Poslanci súhlasili, aby mestský rozpočet
podporil opatrovateľskú činnosť Spišskej
katolíckej charity (SKCH) a Evanjelickej dia-

konie (ED) v roku 2008 dotáciou vo výške
2 140 000 korún. Do konca roku 2007
spolufinancoval opatrovateľov oboch chari-
tatívnych cirkevných inštitúcií Žilinský samo-
správny kraj, no od 1. januára 2008 presu-
nul túto povinnosť v súlade so zákonom na
mestá a obce. V mnohých regiónoch sa pe-
niaze na ich ďalšiu podporu nenašli, a tak
duchovná opatrovateľská služba zanikla.

„Je to veľmi dobrý krok vedenia mesta,“
skonštatovala hlavná sestra SKCH v Liptov-
skom Mikuláši Michaela Gardošová. „Zá-
ujem o opatrovateľskú službu je čoraz väčší.
S našimi pracovníkmi nedokážeme uspoko-
jiť všetkých záujemcov, preto je potrebné
tento servis rozvíjať, a nie rušiť,“ dodala.
„Pre Liptovský Mikuláš je takáto služba viac
ako potrebná,“ súhlasí riaditeľ miestneho
evanjelického farského úradu Peter Gärt-
ner.

„Peniaze, ktoré sme poskytli opatrovate-
ľom s dlhoročnými skúsenosťami, sme moh-
li nechať v rozpočte mesta a snažiť sa z nich
zabezpečiť starostlivosť o všetkých občanov,
ktorí to potrebujú,“ pripustil primátor Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč. „Ale sami by
sme to zvládli oveľa ťažšie, veď by sme mu-
seli zamestnať ďalších opatrovateľov. Okrem
toho mnohí klienti žiadajú popri štandardnej
opatere aj duchovnú pomoc,“ doplnil.

SKCH zamestnáva v meste 11 odbor-
ných opatrovateľov. ED ich má štyroch. Obe
organizácie sa pravidelne starajú o viac ako
100 občanov. Ďalším desiatkam ľudí posky-
tujú pomoc prostredníctvom svojich dobro-
voľníkov a vyškoleného zdravotníckeho per-
sonálu. Popri opatrovateľstve ponúkajú aj
zdravotnícke služby, domáci hospicový ser-
vis a ďalšie formy občianskej starostlivosti.

(JK)

Poslanci schválili podporu opatrovateľským službám
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V pondelok 3. marca otvoria
v L. Mikuláši regionálnu poboč-
ku Centra právnej pomoci. Služ-
by tejto inštitúcie môžu využívať
predovšetkým sociálne slabší
občania, ktorí sú v materiálnej
núdzi a ich mesačný príjem je
menší ako 7 182 korún.

L. Mikuláš sa po Tvrdošíne
stane iba druhým okresným mes-
tom na Slovensku, ktoré po do-
hode s Ministerstvom spravodli-
vosti SR otvára pobočku Centra
právnej pomoci (CPP). „Fungovať
bude regionálne, nielen v meste,
preto sa naň môžu obrátiť ľudia
z celého okresu,“ uviedol primá-
tor L. Mikuláša Ján Blcháč.

Prostredníctvom Bytového
podniku poskytlo mesto pre
CPP tri kancelárie v Dome slu-
žieb. „Ministerstvu spravodlivos-
ti, ktoré centrum financuje, sme
ponúkli výrazné zľavy na nájom-
nom, pretože ide o službu, kto-
rú naši občania potrebujú,“ vy-
svetlil primátor.

Hoci CPP začalo v meste
fungovať už 18. februára, pre
občanov bude k dispozícii až od
polovice marca. V súčasnosti
prebieha príprava na jeho spus-
tenie. Slávnostného otvorenia
sa zúčastní minister spravodli-
vosti Štefan Harabin a riaditeľka
CPP Dr. Čutková. (JK) 

Jednorazovú finančnú odmenu
udelili primátorovi mesta Liptov-
ský Mikuláš Jánovi Blcháčovi
poslanci Mestského zastupiteľ-
stva. Na februárovej schôdzi sa
jednomyseľne uzniesli, že za vy-
konanú prácu v minulom roku si
hlavný manažér mesta zaslúži
odmenu vo výške necelých
20 % z celoročného platu. Pri-
mátor venoval z tejto sumy
17 000 korún mestským čas-

tiam Ploštín a Okoličné, ktoré
slávia v roku 2008 významné ju-
bileá prvej písomnej zmienky
o ich existencii. „Záleží mi na
tom, aby sa dianie v našom
meste uberalo správnym sme-
rom,“ vysvetlil svoje rozhodnutie
Ján Blcháč. „Manažérsku prácu
v samospráve totiž nerobíme len
pre peniaze, ale pre rozvoj Lip-
tovského Mikuláša,“ uzavrel.

(JK)

Centrum právnej pomoci
otvoria 3. marca

Primátor venoval časť odmeny

Seniori v meste Liptovský Miku-
láš žijú aktívne a činorodo. Dô-
kazom toho sú aj kluby dôchod-
cov, ktorých v súčasnosti pra-
cuje osem. Z dôvodu dostup-
nosti pre každého seniora sú
rozmiestnené v jednotlivých
mestských častiach nasledov-
ne:
KD I., II. so sídlom na Vajanské-
ho ulici č.11
KD Bodice so sídlom v kultúr-
nom dome Bodice
KD Demänová so sídlom v kul-
túrnom dome Demänová
KD Palúdzka so sídlom v kultúr-
nom dome Palúdzka
KD Iľanovo so sídlom v kultúr-
nom dome Iľanovo
KD Ploštín so sídlom v kultúr-
nom dome Ploštín
KD Podbreziny - Okoličné so
sídlom na Cintorínskej ul. 167.

V kluboch dôchodcov sa
stretáva na spoločenských po-
dujatiach, ale aj v klubových
dňoch pri sledovaní televízie,
záujmových a spoločenských
činnostiach, pri káve alebo čaji
okolo 850 stálych členov. Kaž-
dý klub je špecifický svojou čin-
nosťou a aktivitami.

Medzi najobľúbenejšie akcie
v kluboch patria poznávacie zá-
jazdy, rekreačné pobyty, rôzne
prednášky, spoločenské pose-
denia, výlety do prírody, oslavy
jubilantov. Medzi vydarené mi-
nuloročné akcie treba zaradiť aj
kúpanie v Aquaparku Tatralan-
dia, kultúrne predstavenie
v rámci októbra - mesiaca úcty
k starším, kurzy výpočtovej
techniky, mikulášske večierky
v kluboch. 

Kluby svoju činnosť rozvíjajú
aj v spolupráci s inými organizá-
ciami, ako napr. Jednota dô-
chodcov Slovenska, Vojenský
klub dôchodcov a pod. 

Činnosť a prevádzka v klu-
boch dôchodcov je financovaná
z rozpočtu mesta. Priestory
v kluboch dôchodcov sa snaží
mesto každoročne modernizo-
vať, čoho dôkazom je aj výmena
okien v priestoroch klubu dô-
chodcov II., interiérové vybave-
nie pre kluby v Iľanove, Ploštíne
Demänovej, Bodiciach. V roku
2008 je naplánovaná interneti-
zácia klubov dôchodcov, výme-
na okien v klube dôchodcov I.,
rekonštrukcia priestorov po bý-
valej materskej škole v Okolič-
nom pre klub dôchodcov Pod-
breziny – Okoličné.

Pre mnohých starších ľudí
klub dôchodcov vytvára pocit
druhého domova. Kluby dô-
chodcov majú nezastupiteľné
miesto pri rozvíjaní a udržaní so-
ciálnych kontaktov, plnia svoj-
pomocnú funkciu generačne
a vekovo príbuzných ľudí. Mož-
nosť vstupu do klubu má každý
senior, ktorý má záujem o plno-
hodnotné využitie voľného
času.

Ako jeden z prvých hodnotil
na výročnej členskej schôdzi
svoju činnosť Klub dôchodcov

v Okoličnom dňa 14. januára
2008. Nová vedúca pani Pio-
varčiová zhodnotila činnosť v mi-
nulom roku. Zároveň upozornila
na to, čo čaká klub v tomto
roku. Je to plánovaná rekon-
štrukcia bývalej materskej škôl-
ky v Okoličnom na Klub dô-
chodcov, ktorá si vyžiada 4 mi-
liónovú investíciu. Takto klub
získa nové atraktívne priestory
na svoju činnosť.

Na výročnej členskej schô-
dzi Klubu dôchodcov č. 1 na
Vajanského ulici odovzdal pri-

mátor mesta Liptovský Mikuláš
Ján Blcháč dlhoročnej vedúcej
pani Emílii Šeďovej pamätnú
plaketu mesta, knihu Liptovský
Mikuláš – mesto v krajine a kyti-
cu kvetov. Poďakoval sa jej za
17 ročné vedenie klubu

Dňa 16. februára sa v zasa-
dačke Kultúrneho domu v De-
mänovej stretlo 110 seniorov,
aby zhodnotili svoju činnosť za
rok 2007. V programe vystúpili
žiaci MŠ a ZŠ a spevokol Pra-
meň za doprovodu hudobníkov.
Stretnutia sa zúčastnil aj primá-
tor J. Blcháč, ktorý povzbudil
seniorov z Demänovej k ďaľším
aktivitám.

Valéria Hromádková

Kluby dôchodcov 
hodnotili činnosť

Región Liptov sa prezen-
toval v januári a vo februá-
ri tohto roka na dvoch naj-
väčších medzinárodných
veľtrhoch cestovného ru-
chu na Slovensku a v Če-
skej republike Slovakia-
tour 2008 v Bratislave
a Holidayworld v Prahe
v spoločnej expozícii. Pre-
zentácia regiónu Liptov
bola výsledkom aktívnej
spolupráce štyroch subjektov -
Mesta Liptovský Mikuláš, Aqua-
parku Tatralandia, Jasnej Nízke
Tatry, a.s. a cestovnej kancelá-
rie Liptour. V regionálnom stán-
ku prezentovali prírodné krásy,
kultúrno-historické pamiatky,
kultúrno-spoločenské a športo-
vé podujatia Liptova a ponúkali
širokú škálu služieb cestovného
ruchu. Záujem zo strany odbor-
nej verejnosti aj individuálnych
návštevníkov sa sústredil hlavne
na produkty nadchádzajúcej let-
nej turistickej sezóny. 

Výstavy Slovakiatour v Brati-
slave sa zúčastnil aj primátor

Ján Blcháč, ktorý využil túto prí-
ležitosť na stretnutia s potenciál-
nymi investormi a primátormi
úspešných miest Stanislavom
Chovancom zo Skalice a Re-
mom Cicuttom z Piešťan.

Ing. Marta Jančoková

Liptov na veľtrhoch 
cestovného ruchu

Do redakčnej rady sme
dostali odpovede bývalé-
ho primátora a bývalého
zástupcu primátora. Uve-
dené odpovede sú zavá-
dzajúce a nezodpovedajú
kritériám kladeným na ob-
sah mesačníka Mikuláš.
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Domov dôchodcov mesta Lip-
tovský Mikuláš sa zmenil na Do-
mov dôchodcov a domov so-
ciálnych služieb pre dospelých
(DD a DSS). Rozhodli o tom čle-
novia mestského zastupiteľstva,
ktorí 7. februára túto transformá-
ciu schválili. „Zmena bola ne-
vyhnutná z pohľadu prirodzené-
ho starnutia obyvateľov domova,
teda seniorov v pokročilom
veku,“ zhodnotil situáciu riaditeľ
DD a DSS Milan Strnisko.
„Niektorí z nich sú telesne po-
stihnutí, u iných sa prejavujú du-
ševné poruchy, poruchy správa-
nia alebo zmyslové postihnutia.
V domove dôchodcov by sme
im podľa zákona nemohli veno-
vať dostatočnú a potrebnú sta-
rostlivosť,“ vysvetlil Strnisko.

Fyzicky a duševne hendike-
povaní občania si vyžadujú ne-
pretržitú starostlivosť. Domov
dôchodcov a sociálnych služieb
preto musí zvýšiť počet svojich
zamestnancov zo súčasných
dvadsiatich o jedného na plný
a jedného na polovičný pracov-
ný úväzok. Okrem toho bude
nevyhnutné zmodernizovať
technické a posilniť materiálne
vybavenie ústavu, ako aj zreali-
zovať niektoré stavebné úpravy
vnútri budovy. Poslanci miestnej
samosprávy vlani schválili, aby
mesto vyčlenilo na fungovanie
tejto inštitúcie v roku 2008
sumu 9 974 000 korún. Popla-
tok za starostlivosť, ubytovanie,
stravu a ďalšie služby v domove
sa zvýši z približne 5 200 na
6 500 korún mesačne.

Pripojenie opatrovateľskej
služby k starostlivosti o dôchod-

cov požadovali aj členovia So-
ciálnej a bytovej komisie mest-
ského zastupiteľstva. Dôvodom
bol narastajúci počet žiadostí
občanov, aby domov dôchodcov
poskytoval klientom aj opatrova-
teľský servis. Podľa Strniska zo

súčasných 44 obyvateľov domo-
va potrebujú špeciálnu starostli-
vosť piati. „Poskytovaním sociál-
nych služieb pre dospelých
chceme pomáhať ľuďom so zmy-
slovým, duševným či telesným
postihnutím začleniť sa späť do
života a zároveň riešiť ich sociál-
nu núdzu,“ skonštatoval.

„Zlepšovanie sociálneho po-
stavenia ľudí v našom regióne
bolo, je a bude jednou z našich
priorít,“ reagoval primátor Lip-
tovského Mikuláša Ján Blcháč.
Dodal, že v budúcnosti sa môže
počet lôžok pre hendikepova-
ných seniorov zvýšiť.

Všetky významné zmeny
v DD a DSS budú zverejnené na
internetovej stránke mesta
v priebehu prvého marcového
týždňa. (JK)

Dňa 1. februára sa za účasti ob-
čanov mestskej časti v Okolič-
nom konala pri príležitosti oslo-
bodenia tejto časti nášho mesta
spomienková slávnosť. Na tomto
spomienkovom stretnutí sa zú-
častnili aj zástupcovia mesta na
čele s primátorom Jánom Blchá-
čom. Na úvod prítomných privítal
poslanec mestskej časti Okolič-
né Jozef Repaský.

Žiačka ZŠ Vladimíra Matěj-
ková predniesla príležitostnú bá-
seň. Potom sa ujal slova primá-
tor Ján Blcháč. V stručnosti pri-
blížil priebeh bojov a oslobode-
nie obce Okoličné. V ďalšej
časti svojho príhovoru pripome-
nul, že sa blížia oslavy 735. vý-
ročia prvej písomnej zmienky
o Okoličnom a mesto tieto osla-
vy podporí. Prítomným dôchod-
com prisľúbil, že sa urýchlene
začne s adaptáciou bývalej Ma-
terskej školy, ktorá by mala slú-
žiť ako Klub dôchodcov. Na to
Mestský úrad vyčlení značné fi-
nančné prostriedky. Zmienil sa
aj o štvrťročníku, ktorý vydala
okresná organizácia SDKÚ-DS
pod názvom Modrý Mikuláš. Po
jeho vystúpení vystúpil pod-
predseda ZO Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov
a člen OblV SZPB Peter Vrlík
ml. Pripomenul, že aj v súčas-
nosti pozorujeme nárast hnutí
propagujúcich fašizmus a raso-
vú neznášanlivosť a preto musí-
me proti týmto negatívnym ja-
vom dôsledne bojovať.

My, občania mestskej časti,
ďakujeme primátorovi, že si na-
šial čas a zavítal medzi nás a zá-
roveň nás informoval o situácii
v meste. Na druhej strane nás
zarazilo jednanie nášho poslan-
ca, ktorý bol zvolený za našu
mestskú časť Okoličné, pána
Repaského. Pri privítaní vítal zá-
stupcov MsÚ a odignoroval prí-
tomnosť primátora, ktorého ne-
privítal. Na záver pietneho aktu
si neodpustil zopár nemiest-

nych poznámok na adresu pri-
mátora mesta. Vieme, že v sú-
časnosti je v opozícii voči sú-
časnému vedeniu mesta, ale aj
opozičná politika sa dá robit
slušne a na úrovni. Takto sa ne-
robí politika pre občanov. Osob-
né nezhody sa neriešia na verej-
nosti a pán poslanec Repaský
si musí uvedomiť, že zastupuje
občanov Okoličného a to bez
výnimky. Aj tých, ktorí ho nevoli-
li. V súčasnosti sa nám zdá ako-
by zastupoval, len svoju maters-
kú stranu SDKÚ-DS. V minulom
volebnom období sa venoval
rôznym aktivitám ako zástupca
primátora a na svoju mestskú
časť zabúdal, prebudil sa len
pred voľbami. Preto nám je ako
občanom smutno z Vášho kona-
nia, pán poslanec Repaský. De-
mokracia je aj o slobodnom roz-
hodnutí. Občania nášho mesta
sa slobodne rozhodli, koho
chcú na čele mesta. Rozhodli
ste sa svoju poslaneckú prácu
venovať písaniu pamfletov, oho-
váračských článkov a jedno-
stranného pohľadu na vec. Ak
v tom vidíte svoju hlavnú úlohu
pri zastupovaní záujmov obča-
nov mestskej časti Okoličné,
tak je nám z Vášho konania
smutno. Nesúhlasíme s takými-
to praktikami, ktoré poškodzujú
občanov nášho mesta a spo-
chybňujú demokratický priebeh
volieb, ktoré sa v našom meste
uskutočnili. Ak chcete rozdeľo-
vať občanov a vyvolávať nežia-
dúce emócie, je to vaša vec, ale
zvážte, koho máte zastupovať
v prvom rade – či občanov, kto-
rí vám dali svoj hlas, alebo svoju
politickú stranu.

Pretože sme si nie istí, či to
s demokraciou myslíte naozaj
vážne a obávame sa neprimera-
ných reakcií na náš list, rozhod-
li sme sa ostať v anonymite.

OBČANIA MESTSKEJ
ČASTI OKOLIČNÉ

Zasadal Riadiaci výbor projektov 
V pondelok 25. februára zasadal na Mestskom úrade ria-
diaci výbor projektov, ktorý bol menovaný primátorom
mesta Jánom Blcháčom. Hlavnou úlohou riadiaceho vý-
boru projektov je koordinácia projektových príprav a rea-
lizácie projektov, ktoré sú náplňou novej strategickej ví-
zie mesta schválenej Mestským zastupiteľstvom v októb-
ri minulého roka. Na mestskom úrade sa pripravuje a rea-
lizuje 100 projektov, ktoré by mali byť financované
z vlastných zdrojov mesta a štrukturálnych fondov EÚ.
O postupe pri prípravach projektov budeme čitateľov pra-
videlne informovať. (DB)

Domov dôchodcov bude
poskytovať sociálne služby

Oslavy v Okoličnom

Mesto L. Mikuláš
POZÝVA OBČANOV

na verejné prerokovanie
Plánu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta 
na roky 2007-13

ktoré sa uskutoční 
dňa 5. marca 2008
o 16,00 na prízemí 
v zasadačke MsÚ.

Dokument bude uverejnený 
na web stránke mesta

4. marca 2008

Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou

Stretnutia
s primátorom
Aj v marci budú pokračo-
vať stretnutia občanov
s primátorom mesta Já-
nom Blcháčom. Záujem-
covia o stretnutie si môžu
vopred dohodnúť stretnu-
tie na dni 10., 17. a 25.
marca 2008 od 13.00 do
15.00 hod. Prosíme obča-
nov, aby si dohodli osob-
ne, alebo telefonicky
(tel. č. 044/5565201)
presný čas návštevy s pra-
covníkmi kancelárie vede-
nia mesta.
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Realizácia projektu Komplexná stratégia rie-
šenia problémov Rómov na území mesta
Liptovský Mikuláš sa začala oficiálnym otvo-
rením dňa 11. decembra minulého roka za
účastí primátora mesta, hostí z Úradu splno-
mocnenkyne pre rómske komunity a iných
inštitúcií. Zároveň splnomocnenkyňa p. Ani-
na Botošová prevzala záštitu nad realizáciou
celej stratégie. 

Prvé stretnutie pracovných skupín (Býva-
nie a infraštruktúra, Vzdelávanie a zames-

tnanosť, Kultúra a vzájomné spolunažíva-
nie rómskej menšiny a majority, Zdravie
a spôsob života) sa uskutočnilo začiatkom
februára v priestoroch Mestského úradu. 

Stretnutie sa nieslo vo veľmi družnej,
priateľskej atmosfére. Vypĺňali sa na ňom
problémové analýzy, na základe ktorých sa
identifikovali najpálčivejšie problémy v da-
ných oblastiach. Problémové analýzy sa
v najbližšom období budú spracovávať aj
s ľuďmi z komunity a tie sa porovnajú.

Najbližšie stretnutie pracovných skupín sa
uskutoční dňa 26. februára v priestoroch Zá-
kladnej školy na ul. Nábr. A. Stodolu. (ZB)

Komplexná stratégia riešenia problémov Rómov

Poslanci Mestského zastupiteľ-
stva v Liptovskom Mikuláši
schválili vo februári nový systém
udeľovania mestských vyzna-
menaní. Rozdelili ich do štyroch
kategórií podľa spoločenského
významu. O najvyšších ocene-
niach – Čestnom občianstve
mesta Liptovský Mikuláš a Cene
mesta Liptovský Mikuláš – budú
rozhodovať poslanci. Udelenie
Ceny primátora mesta, Pamät-
nej plakety a Pamätného listu
zostane v právomoci primátora.
„Mestským vyznamenaniam

chceme dodať väčšiu spolo-
čenskú prestíž a morálny kredit
a sprehľadniť systém ich udeľo-
vania,“ vysvetlil primátor Ján
Blcháč. 

Podľa novej úpravy môžu lau-
reátov na spomínané ocenenia
navrhovať občania Liptovského
Mikuláša, ale aj organizácie
a inštitúcie pôsobiace na území
mesta. Každoročne ich môžu
získať najviac traja  jednotlivci
a jeden kolektív. 

Ďalším dôležitým dokumen-
tom, ktorý poslanci schválili, je

Návrh koncepcie zahraničnej
spolupráce v najbližšom obdo-
bí. Vedenie mesta chce nadvia-
zať partnerstvo s poľským mes-
tom Źywiec zo Sliezskeho voj-
vodstva. „Poľsko je náš najbližší
sused. Uzavretie vzájomného
partnerstva pomôže obom mes-
tám uchádzať sa o finančné pro-
striedky v rámci cezhraničného
rozvojového programu Európ-
skej únie INTERREG,“ uviedla
vedúca odboru stratégie, mar-
ketingu a regionálneho rozvoja
MsÚ Darina Bartková.

Delegácia zo Źywca navštívila
Liptov v januári a potvrdila rovna-
ké úsilie. L. Mikuláš bude ďalej
prehlbovať vzťahy s ostatnými
partnerskými mestami Galantou,
Opavou, Kiskőrösom, Annecy,
Kalamariou či Dinkellandom.
„Každý rok si vzájomne vymieňa-
me študentov v rámci vzdeláva-
cích a rekreačných pobytov, ale
funguje aj umelecká výmena, vý-
mena skúseností zo samosprávy,
cestovného ruchu alebo podni-
kania,“ vysvetlila prínos partner-
ských vzťahov D. Bartková. (JK)

Prvou a zatiaľ jedinou materskou školou na Liptove, ktorá sa môže
pochváliť titulom Zelená škola, je materská škola na Palúčanskej
ulici č.22 v Lipt. Mikuláši. Slovenský projekt Zelená škola je zapo-
jený do svetového hnutia Ecco Schools, ktorého cieľom je pomôcť
školám nájsť cestu vedúcu k zdravšej a aktívnejšej škole a spoloč-
nosti. Inak pove-
dané – projekt
podporuje činnos-
ti vedúce k envi-
ronmentá lnemu
správaniu sa škôl, akými sú prevádzka školy v medziach platných
environmentálnych právnych predpisov, prevencia pred znečisťo-
vaním a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba
zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie detí, pracovníkov
školy či spolupráca s miestnou komunitou a okolitým svetom.
Značka Zelenej školy napovedá, že takáto škola je niečím výni-
močná nielen v ochrane životného prostredia, ale aj v zapájaní sa
detí a rodičov do riadenia školy.

Naša materská škola sa do 2. ročníka projektu Zelená škola za-
pojila v školskom roku 2006/07. Mali sme už certifikát Zdravá ško-
la a jednou z oblastí projektu Zdravej školy je aj environmentálna
výchova, ktorá poskytuje učiteľkám i deťom dostatok možností na
vytvorenie kladných postojov, názorov a príkladov pre pochopenie
potreby šírenia myšlienok danej problematiky. V predškolskom
veku sú deti ku všetkému omnoho citlivejšie a vnímavejšie, ako do-
spelí. Sú prístupné novým názorom, podnetom a nápadom. Hlav-
nou úlohou našej MŠ je viesť deti k poznaniu podstaty ekologic-
kých zákonitostí, k rozvíjaniu estetického cítenia a formovaniu cito-
vého, humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životné-
ho prostredia. Deťom chceme ukázať, že môžu a dokážu pre Zem
urobiť veľa prospešného. Správne návyky a postoje detí k životné-
mu prostrediu vytvárame najmä pomocou praktických činností.
Z foriem, metód a prostriedkov vyberáme hlavne tie, ktoré aktivizu-
jú detskú osobnosť a navodzujú pocit uspokojenia z dobre vykona-
nej práce. Prirodzené zážitky a skúsenosti uprednostňujeme pred
sprostredkovanými a každú činnosť zameranú na environmentálnu
výchovu vhodným spôsobom motivujeme.

Toto všetko sa nám darí vďaka spolupráci s OZ TATRY a so
SMPOaJ. Ich lektori približujú deťom život zvierat žijúcich v lese,
v okolí vodných tokov, názorne ukazujú ako sa treba starať o vtáky
a zvieratá v zime, spoločne zhotovujú kŕmidlá pre sýkorky, obozna-
mujú deti s flórou Liptova... Deti sa pravidelne zúčastňujú pocho-

du Hore Váhom –
dolu Váhom, pripra-
vujú výstavu svojich
prác ku Dňu Zeme,
Dňu mlieka, maľujú

letáky proti vypaľovaniu trávy a plnia veľa iných úloh vyplývajúcich
z Akčného plánu zelenej školy. V školskom roku 2006/07 sa nám
za aktív-
nej po-
moci ro-
dičov po-
darilo za-
ložiť by-
l i n k o v ú
z á h r a d -
ku. Deti
tu majú
možnosť
spozna ť
život ra-
stlín a ich
v ý z n a m
pre človeka. MŠ sa pravidelne zapája do zberu použitého papiera
a aj keď nepatríme medzi veľké materské školy, umiestňujeme sa
v súťaži medzi MŠ na popredných miestach.

Za výsledky, ktoré sme dosiahli v minulom školskom roku, zí-
skala naša MŠ Certifikát a vlajku Zelenej školy. Aby sme si ich
udržali, budeme sa v oblasti environmentálnej výchovy naďalej
zdokonaľovať a pre deti a ich rodičov pripravovať nové zaujímavé
aktivity.

Kolektív MŠ

ZELENÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Mestské vyznamenania po novom
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Deratizácia 
– upozornenie

Oddelenie komunálnych slu-
žieb MsÚ v rámci preventívnych
opatrení na predchádzanie pre-
nosných chorôb zabezpečilo
v marci nevyhnutnú povinnú jar-
nú deratizáciu v najviac problé-
mových lokalitách na území
mesta Liptovský Mikuláš. Ide
o nasledovné lokality: mestská
časť Palúdzka, najmä ul. Okruž-
ná a Námestie SNP, ďalej ul.
Vrbická, Nábrežie, okolie Domu
služieb (pri trhovisku) a rómska
osada Hlboké.

Na povinnosť vykonať derati-
záciu boli upozornení správco-
via bytového fondu a niektoré
špecifické prevádzky na území
mesta, ako aj správcovia sieti
vrátane Liptovskej vodárenskej
spoločnosti. Touto cestou žia-
dame aj obyvateľov mesta, aby
si v rámci jarného upratovania
vyčistili objekty, nádvoria, pivni-
ce a priestranstvá okolo domov
od všetkých nepotrebných
predmetov tak, aby nemohli po-
skytovať hlodavcom úkryt, obži-
vu, možnosť hniezdenia a repro-
dukcie. Súčasne upozorňujeme
majiteľov hospodárskych zvierat
pri rodinných domoch na povin-
nú deratizáciu svojich pozem-
kov – dvakrát ročne, v zmysle
VZN č.8/1992, o vytváraní pod-
mienok kvalitného životného
prostredia. (DT)

Separovať znamená triediť,
oddeľovať, rozdeľovať. To platí aj
pre jednotlivé zložky komunál-
neho odpadu. Triedenie odpa-
du je jednoznačne pozitívnym
občianskym aktom. Naopak,
separovať sa od občianskej
a zákonnej povinnosti, odpad
netriediť, zberový systém igno-
rovať, ba dokonca poškodzovať
majetok mesta je viac, než len
neslušné. 

Mesto Lipovský Mikuláš
a jeho vedenie má záujem pod-
porovať slušnosť a jasne a zre-
teľne pomenovať a potláčať ne-
slušnosť, preto v spolupráci
s Občianskym združením Tatry
pripravilo tento seriál. Ten si kla-
die za cieľ, pomôcť zorientovať
sa ľuďom a firmám nielen v pro-
blematike odpadového hospo-
dárstva. 

Žltá zberná nádoba – slúži
na separáciu plastov. Do žltých
zberných kontajnerov patria na-
sledujúce odpady:

PET fľaše (plastové nevratné
fľaše) - z nápojov (plastové fľaše
z jedlých olejov musíme pred
separovaním dobre vymyť horú-
cou vodou). Plastové fľaše je
potrebné pred vhodením do
kontajnera stlačiť. PET fľaše nik-
dy nespaľujte v domácich pe-
ciach!

Viacvrstvové kombinované
obaly - z džúsov, mlieka, niekto-
rých druhov vína a pod. Obaly
opláchneme zvnútra vodou
a pred vhodením do kontajnera

stlačíme. Tieto obaly nepatria
do kontajnera na papier. 

Kovové obaly – čisté obaly
z potravín, hliníkové alebo kovo-
vé, napr. plechovky od piva,
konzervy z kompótov, mäsových
alebo zeleninových výrobkov.

Zmiešané plasty – obaly
z čistiacich a umývacích pro-
striedkov. Nepatria sem obaly
z pohonných a mazacích hmôt.

Medzi separované plasty ne-
patria: polystyrén, tégliky od ná-
tierok, masla, jogurtov a mlieč-
nych výrobkov. Fľaše od moto-
rového a prevodového oleja se-
parujeme na čerpacích stani-
ciach pohonných hmôt.

Zelená zberná nádoba –
do zelených kontajnerov patri
sklo.

Sklo - neznečistené biele
i farebné sklo, rozbité i vcelku,

všetky druhy sklenených fliaš.
Fľaše pred separovaním zbaví-
me zátok, kovových uzáverov,
kovových prúžkov okolo hrdla,
kovových a plastových fólií.

Medzi separované sklo ne-
patria: porcelán, sklo s drôte-
nou vložkou, zrkadlá, televízne
obrazovky, žiarovky a výbojky,
mliečne a kombinované tabuľo-
vé sklo, varné sklo, sklobetóno-
vé tvárnice. 

Modrá zberná nádoba –
do modrých kontajnerov na se-
parovaný zber patria nasledov-
né odpadové komodity:

Papier - patrí sem novinový,
knižný a písací papier, obálky,

neznečistené papierové obaly
a vrecúška z potravín (napr. kra-
bičky z čajov, syrov, dezertov,
krabice z pracích práškov, oba-
ly z múky a pod.), papierový od-
pad z kancelárie, kartónové kra-
bice (separovaný papier by ne-
mal obsahovať kancelárske ko-
vové spony). Kartónové krabice
z výrobkov nevhadzujte do ná-
dob na zmesový odpad – vý-
znamne tým zmenšujete úžitko-
vý priestor 1 100 litrovej nádo-
by!

Obaly z džúsov, mlieka, niek-
torých druhov vína … nie sú iba
z papiera (sú kombinované
z viacerých druhov materiálov),
preto patria do žltého kontajne-
ra. 

Odporúčame: 
Katónové krabice odkladajte

pre školopovinné detí v mieste
vášho bydliska – poskladané
ich uložte do pivničných priesto-
rov. 

V priestore vhodu umiestnite
papierovú krabicu pre odhadzo-
vanie reklamných letákov. Takto
zozbieraný papier môžu deti
taktiež zaniesť do školy počas
školského zberu. 

Medzi zberový papier nepat-
ria: viacvrstvové obaly z mlieka,
džúsov, vína a ďalších nápojov
(tento materiál sa vhadzuje do
žltého kontajnera), tvrdé väzby
kníh, asfaltové papiere a lepen-
ky, prieklepové papiere (tzv. ko-
piráky).

Mgr. Rudolf PADO, 
OZ TATRY

Separujte s nami!

(1. časť)
Túto otázku si denne položí
mnoho ľudí. Len málokto však
pozná argumenty, prečo je ne-
vyhnutné, aby moderná a civili-
zovaná spoločnosť triedila všet-
ko, čo vyhadzuje do koša. Na-
príklad priemerný Slovák vypro-
dukuje ročne približne 300 kilo-
gramov odpadu. Pri počte 5,5
milióna obyvateľov tak na Slo-

vensku vznikne každý rok viac
ako 1,6 milióna ton (!) smetí.
Keby sme ich všetky ukladali na
skládky a netriedili ich, z našej
krajiny by za niekoľko rokov
bolo obrovské, pusté a páchnu-
ce smetisko.

Niekto môže namietnuť, že
triedenie odpadkov je zbytočné,
že lepšie je ich spaľovať a vznik-
nuté teplo využiť povedzme na

kúrenie. To je nepravdivý a pre-
dovšetkým neekologický mýtus.
Najprv si treba uvedomiť, že
spaľovať nemožno všetko. Sklo,
kovy, batérie, ale ani plasty a iné
chemické látky do pece nepat-
ria. Prečo? Lebo zväčša horia
až pri veľmi vysokých teplotách.
Navyše ich spaľovaním vzniká
toxický odpad, teda látky, s kto-
rými si príroda nevie

poradiť. Nedokáže ich rozložiť
a tak zostávajú v pôde aj tisíce
rokov.

Teplo a energia, ktoré sa
uvoľňujú pri horení papiera
a plastov, majú príliš nízku účin-
nosť. Najhoršia je skutočnosť,
že pri spaľovaní týchto druhot-
ných surovín sa nenávratne ni-
čia prírodné zdroje, ktorých ob-
nova trvá celé generácie. Splo-
diny z plameňov znečisťujú
vzduch, vodu aj pôdu. Spálenie
jednej tony odpadu stojí 352 až
880 korún, čiže Slovensko by
muselo ročne minúť na zlikvido-
vanie smetí od 600 miliónov do
1,5 miliardy korún. To sú penia-
ze vyhodené komínom.

Na záver niekoľko zaujíma-
vostí. Z 30 až 50 umelohmot-
ných fliaš, ktoré vytriedime,
možno vyrobiť fleecovú bundu.
Z desiatich vyseparovaných ča-
sopisov je kartónová škatuľa na
veľký televízor. A päť sklených
pohárov zo zaváranín stačí na
novú okrasnú vázu. Tak prečo
netriediť? (JK)

Prečo triediť odpad?
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Divadlo G.F. Beopotockého sa
v uplynulom mesiaci predstavilo
novo naštudovanou hrou rumun-
skej autorky Gianiny Carbunariu
„Kebab“. Dráma zo súčasnosti,
ktorú po dva februárové večery
uviedli v hudobnom klube Hudo-
broň, vyvolala veľký divácky ohlas.
Predstavenie vyžadujúce minimál-
ny priestor, kostýmy a hercov
strhlo silným emotívnym príbe-
hom, precíteným herecky aj ľud-
sky.

„Kebab“ je príbehom rumun-
ských prisťahovalcov, situovaným
do súčasného Írska. Režisér Ján
Kompiš vniesol do deja autentic-

kosť súčasnosti a trpkého stretu
nádejí s realitou. Pravdivo zobra-
zuje ich pretĺkanie sa na vlastnú
päsť v cudzom prostredí, obdobia
chvíľkových nádejí, pocitov šťastia
a opätovných pádov do zatratenia.
Svojim výkonmi upútali herci Ma-
rio Jokič ako podnikateľ, Helena
Hajková ako ilegálna prisťahoval-
kyňa a Stanislav Štofčík ako šti-
pendijný študent. Dráma prešpi-
kovaná krutým humorom s tragic-
kým koncom, zostane ešte dlho
po skončení v mysli diváka a núti
ho premýšľať ďalej. Sme radi, že
ani tentoraz mikulášske ochotníc-
ke divadlo nesklamalo. (v.s)

V knižnici Gašpara Fejérpataky-
Belopotockého, ako v tradičnej
kultúro-literárnej ustanovizni
mesta, aj tentoraz pripravili pre
svojich priaznivcov dve literárne
súťaže. 

Prvou je už 26. ročník literár-
nej súťaže začínajúcich autorov
„Krídla Ivana Laučíka“. Súťaž
realizovaná s podporou mesta
L. Mikuláš a Žilinského samo-
správneho kraja dáva príležitosť
neobjaveným literárnym talen-
tom. Už tradične sa súťaží
v dvoch kategóriách – poézia
a próza. Vekový limit je od 15 ro-
kov, horná hranica je neobme-
dzená. Najlepšie diela sa budú
publikovať v knižničnom almana-
chu Výhonky. Práce treba po-
sielať do 30. apríla tohto roku.

Druhou je 1. ročník súťaže
„Kniha Liptova“, ktorú knižnica
zorganizovala pod záštitou Žilin-

ského samosprávneho kraja. Do
súťaže sa môžu nominovať knihy
z oblasti beletrie, ale aj populár-
no-náučnej a vedeckej literatú-
ry, pre dospelých ako aj pre
deti. Podmienku je, že ich autor
je liptovský rodák, v Liptove žije,
či sa cíti byť s Liptovom vnútorne
zviazaný. Alebo kniha pojednáva
o Liptove, prípadne jej dej sa
v Liptove odohráva. Prihlasova-
ná kniha musí byť vydaná alebo
distribuovaná v roku 2007. Kni-
hu do súťaže môže prihlásiť sa-
motný autor, inštitúcie (vydavate-
lia, kníhkupci, a pod.) ako aj ši-
roká čitateľská verejnosť. Nomi-
nácie treba posielať do 15. mar-
ca 2008. Súťaž bude vyhodno-
tená 18. mája tohto roku pri
príležitosti 134. výročia smrti
G. F. Belopotockého.

Viac informácií o súťažiach
získate v knižnici. (VŠ)

10. marca uplynie 120 rokov od narodenia
spisovateľa, dramatika a lekára Ivana Sto-
dolu. Pochádzal zo známej   mikulášskej
národne uvedomelej  rodiny. Jeho otec Jo-
zef bol bratom významného vedca svetového mena Aurela Stodo-
lu, právnika a politika Emila Stodolu a národohospodára a podni-
kateľa Kornela Stodolu. 

Ľudovú a meštiansku školu vychodil v rodnom meste. Potom
študoval na lýceu v Kežmarku a Prešove a na lekárskych fakultách
v Budapešti a vo Viedni. V rokoch 1. svetovej vojny bol vojenským
lekárom na ruskom fronte. Po vojne sa stal župným lekárom v rod-
nom meste, neskôr pracoval ako krajinský zdravotnícky inšpektor
v Bratislave, radca na Ministerstve zdravotníctva v Prahe a sekčný
šéf a riaditeľ Štátneho zdravotno-sociálneho úradu v Bratislave.
Roku 1951 bol zaistený a nespravodlivo dva roky väznený. Od roku
1954 bol krátko lekárom zdravotnej výchovy OÚNZ v Piešťanoch. 

Ivana Stodolu považujeme za najvýznamnejšieho dramatického
spisovateľa medzivojnového obdobia. Prvé divadelné hry „Voľby“
a „Daňové pokonávanie“ napísal pre mikulášskych ochotníckych
hercov. Povzbudený ich úspechom pokračoval v písaní ďalej.
V hrách „Náš pán minister“ a „Čaj u pána senátora“ pranieroval
pokrytectvo a pretvárku, zobrazil spoločnosť zbohatlíkov, ktorí sa
chcú dostať do politiky. V hre „Jožko Púčik a jeho kariéra“ vykre-
slil falošne chápanú a demonštrovanú humánnosť niektorých spo-
ločenských vrstiev a dobročinných spolkov. Veľký úspech dosia-
hol  drámou zo života ľudu „Bačova žena“ a historickou hrou „Kráľ
Svätopluk“. Táto sa stala podkladom pre libreto opery Eugena Su-
choňa „Svätopluk“. Známe a často hrané sú aj jeho komédie „Veľ-
komožní páni“, „Marína Havranová“, „Keď jubilant plače“, „Mravci
a svrčkovia“ a ďalšie.

Z jeho knižných publikácií sú známe knihy „Z našej minulosti“,
„Štvrťstoročné Železnô“, „Kde bolo, tam bolo“, „Náš strýko Au-
rel“, „Smutné časy, smutný dom“, „Z každého rožka troška“
a „V šľapajach Hippokrata“.

Ivan Stodola bol aj významným organizátorom zdravotníctva. An-
gažoval sa v oblasti sociálneho lekárstva a zdravotníckej osvety. Zá-
pasil s infekčnými chorobami (hlavne s brušným týfusom), tuberkuló-
zou a alkoholizmom. Bol jedným z prvých lekárov na Slovensku, kto-
rý v praxi uplatňoval všetky zásady prevencie a zdravotnícku prácu
zameriaval na hygienu. V oblasti zdravotnej výchovy zastával názor,
že verejnosť má mať vzory hygieny a správnej výživy hlavne v nemoc-
niciach a v školách pestovaním telesnej kultúry a pohybovej aktivity.
Prínosom pre organizáciu zdravotníctva bola jeho príručka „Zdravot-
né predpisy na Slovensku“. Pod záštitou Masarykovej ligy proti tuber-
kulóze vybudoval na Slovensku sieť protituberkulóznych poradní. Vy-
dal knihu „Či sa dajú suchoty liečiť?“ Pomáhal vybudovať preventívne
stredisko v Železnom pre deti ohrozené tuberkulózou a z kaštieľa
v Muráni sanatórium pre 300 pacientov chorých na tuberkulózu.
V súvislosti s týmto sanatóriom ho v decembri 1951 zaistila Štátna
bezpečnosť. Bez dôkazov ho obvinili  z nezodpovedného hospodá-
renia s verejnými prostriedkami a odsúdili na väzenie a konfiškáciu
celého majetku. Roku 1953 bol na základe prezidentskej amnestie
prepustený na slobodu, roku 1962 mu vymazali záznam z registra
trestov, ale nebol právne rehabilitovaný.

Ivan Stodola bol od roku 1920 tajomníkom Masarykovej ligy
proti tuberkulóze, roku 1931 a 1941 vyznamenaný štátnou cenou.
Roku 1963 dostal titul Zaslúžilý umelec a roku 1967 titul Národný
umelec. Je aj čestným občanom mesta Liptovský Mikuláš.

Po rodine Stodolovcov je v našom meste pomenovaná ulica od
Rachmaninovho námestia na sever, popri bývalom podniku Lina-
po, po Ulicu Čs. brigády. Mgr. Anna Šmelková, MJK

SLÁVNI LIPTOVSKO-MIKULÁŠSKI RODÁCI

STODOLA Ivan
spisovateľ, dramatik, lekár
* 10. 3. 1888 Liptovský Mikuláš

26. 3. 1977 Piešťany (pochovaný v Bra-
tislave, roku 1989 pozostatky prevezené na
Národný cintorín do Martina).

Dve literárne lahôdky

Mikulášski ochotníci 
zožali aplauz

Výstavu holandskej fotografky
Bertien van Manen s názvom
Give Me Your Image / Daj mi
svoj portrét otvorili vo štvrtok 21.
februára v liptovskomikuláš-
skom Dome fotografie. Na ver-
nisáž pricestoval veľvyslanec
Holandského kráľovstva na Slo-
vensku Rob Swartbol, ktorého
sprevádzal primátor Liptovské-
ho Mikuláša Ján Blcháč. „Ber-
tien van Manen je jednou z naj-
známejších holandských umel-
kýň súčasnosti. Jej snímky sú
v aj zbierkach Metropolitného
múzea a Múzea moderného
umenia v New Yorku,“ prezradil
Rob Swartbol. Podľa riaditeľky
Domu fotografie Lucie Benic-
kej, diela holandskej výtvarníčky
ponúkajú nový pohľad na mo-

derné umenie v európskej foto-
grafii. Na jej záberoch sú staré
rodinné fotografie vložené do in-
teriérov bytov. „Kombinácie fo-
tografií vo fotografiách sú veľmi
inšpiratívne,“ zhodnotil Ján
Blcháč. Výstava bude v priesto-
roch Galérie Petra Michala Bo-
húňa sprístupnená do 13. aprí-
la. (JK)

Holandský veľvyslanec otvoril výstavu

Primátor Ján Blcháč (vľavo)
a veľvyslanec Holandského
kráľovstva v SR Rob Swartbol.
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16. februára si pripomíname 100. výročie
narodenia nášho rodáka, literárneho histo-
rika a kritika, vysokoškolského profesora
Milana Pišúta. Bol synom obuvníka Jána Pi-
šúta a Márie, rodenej Palumbíniovej. Mal
troch súrodencov - brata Jozefa a Vladimí-
ra a sestru Máriu. 

Základné vzdelanie nadobudol v rodnom meste, tu pokračoval
v štúdiu na Štátnom reálnom gymnáziu M. M. Hodžu. Filozofiu,
slovenčinu, francúzštinu a nemčinu študoval na Filozofickej fakul-
te Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej neskôr pôsobil
ako súkromný docent dejín českej a slovenskej literatúry. Zamest-
nal sa ako kancelársky pracovník v Štefánikovej učenej spoloč-
nosti, učil na gymnáziu v Bratislave a Prahe, neskôr pracoval na
Povereníctve školstva Slovenskej národnej rady v Banskej Bystrici
a Košiciach. Od roku 1977 až do svojho odchodu do dôchodku
ako univerzitný profesor viedol Katedru slovenskej literatúry na Fi-
lozofickej fakulte UK v Bratislave.

Milan Pišút vyvíjal literárne aktivity už počas gymnaziálnych štú-
dií. Pracoval v Hodžovom samovzdelávacom krúžku, písal básne
v kraskovskom duchu. Prispieval do časopisov Mladé Slovensko,
Slovenské pohľady, Slovenské smery, Elán a ďalších. Od 30. ro-
kov 20. storočia sa venoval literárnej kritike, publikoval recenzie,
state o literárno-estetických problémoch. V literárnom výskume sa
venoval obdobiu slovenského romantizmu. Jeho výsledky zhrnul
v práci Počiatky básnickej školy Štúrovej. Veľkú pozornosť veno-
val životu a tvorbe básnika Janka Kráľa. Na základe básnikovej po-
zostalosti zostavil ucelený obraz Dráma sveta, napísal o ňom aj
knihu Básnik Janko Kráľ. Venoval sa aj ďalším osobám slovenské-
ho literárneho romantizmu – Hurbanovi, Štúrovi, Chalupkovi,
Sládkovičovi, Bottovi, Kalinčiakovi, českým osobnostiam Dobro-
vskému, Havlíčkovi, Máchovi, Erbenovi, Nerudovi, Vančurovi, aj
ruským spisovateľom Dostojevskému a Tolstému. Z jeho mono-
grafických prác spomeňme aspoň Dejiny slovenskej literatúry
a Dejiny svetovej literatúry.

Ako vysokoškolský profesor bol autorom a spoluautorom stre-
doškolských a vysokoškolských učebníc, dlhé roky prednášal tie-
to dejiny na fakulte, vychoval celé generácie literárnych vedcov,
kritikov, učiteľov, profesorov aj kultúrno-osvetových pracovníkov.
Okrem iných spolkov a spoločností bol členom Zväzu slovenských
spisovateľov, Slovenskej literárnovednej spoločnosti, Spolku slo-
venských spisovateľov. Pôsobil ako člen vedeckého kolégia Slo-
venskej akadémie vied v Bratislave, kde ako 76-ročný zomrel.
V Lipt. Mikuláši je po ňom pomenovaná ulica, ktorá vedie z vý-
chodnej strany Námestia osloboditeľov na sever, smerom k želez-
ničnej trati (bývalá Ulica obrancov mieru).

Mgr. Anna Šmelková, MJK

SLÁVNI LIPTOVSKO-MIKULÁŠSKI RODÁCI

PIŠÚT Milan
literárny historik a kritik, vysokoškolský učiteľ
* 16. 2. 1908 Liptovský Svätý Mikuláš

8. 5. 1984 Bratislava

Občiansky
servis 

Človek sa narodil aby dý-
chal, videl, počul a cítil –
aby žil...

V Liptovskom Mikuláši 
sa narodili:

Milan Staroň, Filip Vrašťák,
Jana Piatková, Juliana Ho-
zová, Sofia Laura Zubajová,
Natália Ferjancová, Michal
Kováčik, Martina Balážová,
Lea Štollerová, Alžbeta Bart-
ková, Kristián Baláž, Gabriel
Rybický, 

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

Manželstvo uzavreli:
Karel Vrbka – Zuzana Juri-
sová, Bc.Peter Vyskočáni –
Mgr. Dagmar Čatlochová,
Branislav Haladěj – Katarína
Fiřtová, Ivan Ritkav – Denisa
Kutlíková, Branislav Čonka –
Alena Čonková,

Dych – slovko krátke, ne-
nápadné. Bez neho však
končí život ...

Zomreli:
Ján Fedor – 80 r., Emília Ši-
mová – 81 r., Anna Gond-
kovská – 80 r., Mária Hazu-
chová – 84 r., Ján Krčula –
57 r., Štefánia Žiaranová –
94 r., Juraj Matej – 67 r.,
Božena Čerstvíková – 81r.
Milan Čižma – 63 r.,  Zde-
něk Mareček – 79 r., Karol
Sámel – 67 r., Anna Fideso-
vá – 67 r., Ladislav Mičuda
– 71 r., Anton Hazucha – 87
r., Peter Mičuda – 45 r., Mi-
lan Šuňa – 66 r., Júlia Teke-
lová – 88 r., Rudolf Guráň –
78 r. Igor Páluš – 49 r.

V zmysle zákona
č.428/2002 Z. z. o ochra-
ne osobných údajov boli
zverejnené len údaje
tých dotknutých osôb,
ktoré dali k zverejneniu
súhlas.

Rozprávková noc 
v knižnici

28. marca v noci sa usku-
toční v priestoroch Knižni-
ce G.F. Belopotockého
podujatie určené deťom
„Noc s Andersenom“. Pre
účastníkov je pripravený
bohatý program počas ča-
rovnej  noci s kráľom roz-
právok. Akcia je určená
deťom od 8 do 10 rokov.
Viac informácií v knižnici.

MERSI, o.z.
Inštitút pre moderné 
vzdelávanie, výskum 

a spoločnosť

Ponúkame:
Neformálne vzdelávanie pre
študentov stredných aj vyso-

kých škôl (prevažne externých)
na veku nezáleží

Príprava na prijímacie skú-
šky humanitných a exaktných

VŠ na Slovensku 
i v ČR so zameraním na:

Logiku
Matematiku

Všeobecný prehľad
Anglický jazyk

Kde učíme?
Od októbra do apríla

každý pondelok 
od 14:50 do 18:50 

a piatok od 14:30 do 16:30
v priestoroch Gymnázia 

Michala Miloslava Hodžu 
v Liptovskom Mikuláši
- možnosť dohodnúť si 

za osobitnú cenu 
individuálne konzultácie

s lektormi
- možnosť konzultovať svoje

študijné zámery 
s výchovným poradcom

- predĺženie kurzov aj 
na mesiac máj, prípadne 

jún – podľa záujmu 
- v prípade záujmu doplníme
ponuku o lektorované kurzy

Štatistiky
Bankovej matematiky

Informatiky

Prečo si vybrať 
práve naše kurzy?

• vysoká dynamika kurzov 
• flexibilita, kurzista si sám

modeluje svoj rozvrh kurzov
• vaše peniaze 

využijete na 100% 
• 50 vyučovacích minút LEN
za 50 Sk, pričom v cene sú 

aj materiály pre kurzistov 
• rýchla a efektívna komuniká-

cia s kurzistami

KONTAKT
Najlepšie je kontaktovať nás
e-mailom: info@mersi.sk,

telefonicky:
Matúš Stáňa: 0911392584,

alebo osobne 
v Gymnáziu M. M. Hodžu
Pozrite si našu stránku:

www.kurzy.mersi.sk, 
www.mersi.sk

Medzinárodný festival navštívi Mikuláš
24. – 30. 3. 2008 sa v priestoroch DK v L.
Mikuláši uskutoční 4. medzinárodný súťažný
festival detí a mládeže „Horské súhvezdie“.

Svoje majstrovstvo predvedú vokalisti, ta-
nečníci, inštrumentalisti, výtvarníci, sochári,
remeselníci ale aj žongléri, klauni, artisti, cir-
kusoví umelci z Ukrajiny, Ruska, Bulharska,
Maďarska, Poľska, Rakúska, Kazachstanu,
Slovenska a ďalších zúčastnených krajín.

Slávnostné otvorenie festivalových súťaží
sa uskutoční 25. 3., záverečný galaprogram
28. 3. (VŠ)

Pozvánky na mesiac marec
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Jasná, najväčšie lyžiarske stre-
disko Nízkych Tatier, bola 7. a 8.
februára dejiskom dvoch prete-
kov Európskeho pohára mužov
v alpskom lyžovaní. Na trati ob-
rovského slalomu sa zišla slalo-
márska špička z jedenástich
krajín Európy i zámoria. Hoci
najlepší svetoví jazdci v Demä-
novskej doline chýbali, radosť
športovým fanúšikom urobili
pretekári z lyžiarskych veľmocí
Švajčiarska, Rakúska, Fran-
cúzska, Nórska či Chorvátska.
Slovensko reprezentovali mladé

talenty Jaroslav Babušiak a Ivan
Heimschild, ale aj ďalší.

„Preteky sú pre náš región
dôležité, pretože európsky po-
hár v lyžovaní sa tu naposledy
konal v roku 1989,“ zdôraznila

význam medzi-
národného po-
dujatia marke-
tingová riaditeľ-
ka strediska
Jasná Nízke
Tatry, Danka
V e l e c k á .
„V blízkej bu-
dúcnosti sa
chceme uchá-
dzať aj o orga-
nizovanie sve-
tového pohára, no nebude to
skôr ako v roku 2012,“ načrtla

ďalšie zá-
mery.

Z trium-
fu v prvom
obrovskom
slalome sa
tešil Talian
M i c h a e l
G u f l e r .
Najlepším
zo šiestich
S l o v á ko v
bol Babu-
šiak, ktorý

skončil na 45. mieste so stratou
6,75 s. za vedúcim pretekárom.
Víťazom druhého slalomu sa
stal Francúz Gauthier de Tes-
sieres. Babušiakovi sa darilo
viac a takmer sa dostal na bodo-

vané miesto. Napokon skončil
na 31. priečke a na účasť v elit-
nej skupine mu chýbali iba tri
stotiny sekundy. (JK)

Obrovský slalom EP mužov
7. 2. – výsledky:

Michael Gufler (Tal.) 1:43,05 min.
Philipp Schörghofer (Rak.) + 0,31 s.
Gauthier de Tessieres (Fra.) + 0,39 s.
45. Jaroslav Babušiak (SR) + 6,75 s.

Obrovský slalom EP mužov
8. 2. – výsledky:

Gauthier de Tessieres (Fra.) 1:56,48 min.
Marcel Hirscher (Rak.) + 0,59 s.
Kjetil Jansrud (Nór.) + 1,01 s.
31. Jaroslav Babušiak (SR) + 6,66 s.
34. Matej Kutlík (SR) + 10,40 s.
35. Filip Švidroň (SR) + 10, 45 s.
36. Ján Koša (SR) + 11,05 s.
37. Vladimír Siráň (SR) + 12,15 s.

Veľká
cena 

Liptova
Začiatkom februára súťažilo
na zimnom štadióne v Liptov-
skom Mikuláši 70 pretekárov
z osemnástich klubov Slo-
venska o Veľkú cenu Liptova
v krasokorčuľovaní. Toto tra-
dičné podujatie zorganizoval
miestny Klub krasokorčuľo-
vania za účasti Mesta Liptov-
ský Mikuláš. (DG)

Víťazi 
jednotlivých kategórií:

Dievčatá do 10 r.
Drábová KO TJ Trenčín
Duláková KC Košice
Marošiová KK Ružomberok

Interpretačné korčuľova-
nie do 14 rokov:
Kočíková KK Ružomberok
Kmeťová KK Ružomberok
Rozprávková KC Košice

Interpretačné korčuľova-
nie nad 14 rokov:
Medvecká KC Košice
Baxová KO TJ Trenčín
Juríková TJ AKO Piešťany

Interpretačné korčuľova-
nie dospelí:
Poliačková ŠKP Bratislava
Sabolová KC Košice
Kovačičová KK Bratislava

Juniorky:
Bártová KC Košice
Halásová KK Nitra
Ocelková HKM Nitra

Staršie žiačky:
Simančíková TJ AKO Piešťany
Sýkorová HKM Nitra
Kršňáková TJ AKO Piešťany

Starší žiaci
Čeleš TJ AKO Piešťany
Novella KC Košice

V Jasnej pretekala 
európska lyžiarska špička

Presne dvadsať individuálnych pretekárov a tri
družstvá dekorovali predstavitelia Liptovského Mi-
kuláša v rámci ankety Športovec mesta za rok
2007. Slávnostný ceremoniál sa udial 25. februá-
ra v Dome kultúry. Komisia vybrala ocenených
športovcov bez určenia ich poradia.

Medzi odmenenými nad 18 rokov ne-
chýbal vlaňajší majster sveta a majster
Európy vo vodnom slalome Michal Marti-
kán, kajakársky európsky šampión Ján
Šajbidor či kajakárka Elena Kaliská. Do
desiatky najlepších dospelých mikuláš-
skych športovcov sa dostal aj ďalší vodák
Ľuboš Maliňák, hokejista Róbert Huna,
kickboxer Martin Navrátil, bežkyňa na ly-
žiach Katarína Garajová, raketoví a letec-
kí modelári Vasil Pavľjuk a Ivan Tréger
a Marián Vyšný z policajného Športového klubu.

V kategórii neplnoletých si ceny za mimoriadne
športové výkony odniesli šachisti Ondrej Mráz,
Matej Hrabuša a Monika Mrázová, pretekár na te-
rénnych bicykloch Adam Rojček, lyžiarka Martina
Dubovská, gymnastka Dominika Multáňová, vod-
ný slalomár Patrik Gajarský, atlét Dušan Litva a fit-
nessky Martina Kohútiková a Miriam Babjaková.
Medzi družstvami zažiarili hráčky Mestského ba-
sketbalového klubu Liptovský Mikuláš, ktoré sa
pokúšajú prebojovať do slovenskej extraligy. Spo-
lu s nimi sa darilo aj šachistom Športového klubu

Kriváň z Ondrašovej či kolektívu Mladšia nádej zo
Športového klubu Liptovský Mikuláš.

„Úroveň športovcov v Liptove z roka na rok ras-
tie, ale ich celkový počet klesá,“ poznamenal po-
čas ceremoniálu predseda Komisie športu a mlá-

deže Mestského zastupiteľstva Rudolf Huna. Pod-
ľa neho najväčší skok vo výkonoch urobili basket-
balistky. „Dostali sa až do prvej slovenskej ligy
a teraz atakujú najvyššiu súťaž - extraligu. Možno
im pomôže nová športová hala, ktorá vyrastie ne-
ďaleko aquaparku,“ naznačil. 

Manažér basketbalového klubu Martin Králik
priznal, že ambície postúpiť do najvyššej súťaže sú
reálne. „Podmienky v našom meste však zatiaľ nie
sú také, aby sme sa mohli dostať na profesionálnu
úroveň. Potrebujeme na to halu, ktorá bude spĺňať
určité parametre,“ povedal. (JK)

Ocenili najlepších športovcov mesta
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Dokončenie.

V roku 1990 boli zvolené nové or-
gány a prijaté nové stanovy HK
32. Riaditeľom klubu sa stal Peter
Žitník a ďalšími hlavnými funkcio-
nármi Ing. Peter Bielený, Ing. Vla-
dimír Poliak, Dušan Halaj, Ing. Mi-
lan Hubka, Ing. Marian Kruppa,
Ing. Miroslav Uličný. Od roku
1995 pracoval HK pod vedením
prezidenta Ing. Vladimíra Poliaka
a riaditeľa Ivana Bobulu. Vo funk-
ciách prezidentov sa vystriedali
Jaroslav Petran, MUDr. Alexander
Slafkovský, Ing. Jaroslav Mlyn-
ček, Ing. Ján Bošanec. V roku
2002 sa stal riaditeľom už Mest-
ského hokejového klubu 32 L.
Mikuláš Ing. Vlastimil Škandera,
generálny manažér klubu od roku
1994. V súčasnej dobe je na čele
Mestského hokejového klubu,
a. s. predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Poliak a predsedom

Dozornej rady je Ing. Ján Blcháč,
PhD. – primátor mesta.

Hokejové vzory pre mládež
Mládež Liptova má športový

vzor v osobe prvého Slováka, kto-
rý obliekal dres v najvyššej súťaži
NHL. Rodák zo Sokolčov Stan
Mikita od roku 1961 pôsobil
v Chicago Black Hawks. V súčas-
nosti v NHL hrali ďalší odchovan-
ci nášho klubu – Martin Cibák,
Peter Sejna a Milan Jurčina.

Mestský hokejový klub 32
L. Mikuláš je v sezóne
2007/2008 už nepretržite pät-
násťnásobným účastníkom naj-
vyššej slovenskej hokejovej súťa-
že. V rozhodujúcej miere sa za-
meriavame na výchovu mladých
hokejistov. Veľkým úspechom
tohto športu bol zisk titulu Majstra
Slovenska vo vekovej kategórii
dorastu v sezóne 2000-2001
a tretie miesto mužstva juniorov
v sezóne 2003/2004. Mená na-

Hráči Mestského futbalového
klubu Tatran NAO Liptovský Mi-
kuláš odohrajú prvý majstrovský
zápas jarnej časti 2. futbalovej
ligy v sobotu 15. marca v Čadci.
„Tohtoročnú zimnú prípravu sme
absolvovali najmä na domácej
pôde, pretože sme mali prvýkrát
k dispozícii moderné tréningové
ihrisko s umelým trávnikom,“
pochvaľuje si prezident klubu
Milan Mikušiak. „Naši zverenci
dostali poriadne zabrať a sú
dobre pripravení,“ dodal.

V aktuálnej tabuľke skupiny
Východ patrí mikulášskym fut-
balistom 4. miesto s minimálnou
šesťbodovou stratou na vedúci
tím z Ružomberka. Počas zim-
nej pauzy pribudli do kádra Ta-
tranu nové posily – zadný sto-
pér Tufegdžič zo srbského Be-
lehradu a Ružomberčania Ka-
plan, Bielák a Demko. „Teraz
máme päť až šesť náhradníkov,
ktorí sú rovnocenní hráčom zo
základnej zostavy,“ zhodnotil
Mikušiak. „Táto pozícia je dob-
rým odrazovým mostíkom pre

útok na čelo tabuľky. Ambície
postúpiť do 1. ligy máme už dru-
hý rok a keď sa nám naskytne
príležitosť, využijeme ju,“ dodal
prezident klubu.

Postup do 1. ligy by bol
vhodným darčekom k 75. výro-
čiu založenia najlepšieho miku-
lášskeho futbalového klubu,
ktoré si funkcionári MFK Tatran
NAO pripomenú na budúci rok.
„Futbal je v Liptovskom Mikuláši
jedným z prioritných športov.
Chceme ho nielen udržiavať, ale
aj rozvíjať, preto sme vlani po-
stavili dve ihriská s umelou trá-
vou v Okoličnom a Palúdzke,“
potvrdil prednosta Mestského
úradu Rudolf Urbanovič. „Boli
by sme veľmi radi, keby sa po-
stup do 1. ligy vydaril,“ uzavrel. 

(JK)

Najbližšie majstrovské zápasy
MFK TATRAN NAO L. MIKULÁŠ:
15. 3. Čadca – L. Mikuláš
22. 3. L. Mikuláš – Lipany
29. 3. Banská Bystrica „B“ 

– L. Mikuláš

75. výročie ľadového hokeja u nás
šich hráčov či odchovancov ako
Križan, Urban, Klepáč, Halaj,
Školiak, Smerčiak, Kledrowetz,
Droppa, Pleva, Plch, Sejna,
Uram, Devečka, Cibák, Laco,
Rudo Huna, Sivák, Michal
Grman, Paukovček, Veselovský
a Cibuľa rezonujú v reprezentač-
ných výberoch Slovenska a dvaja
naši odchovanci Jerguš Bača
a Marek Uram boli na Majstro-
vstvách sveta vo Švédsku členmi
reprezentačného mužstva, ktoré
prvýkrát v histórii samostatného
Slovenska získalo titul Majstra
sveta. Neoddeliteľnou súčasťou
klubu je aj družstvo veteránov,
ktoré na Majstrovstvách Slovens-
ka v roku 2004 získalo druhé
miesto a v roku 2005 titul Majstra
Slovenska veteránov.

V sezóne 1999/2000 sa
uskutočnil hokejový zápas repre-
zentačných družstiev s cieľom prí-
pravy na MS Slovensko - Kanada
a Slovensko - Česko. V apríli roku
2001 absolvovali na našom zim-
nom štadióne záverečné sústre-
denie seniorskí reprezentanti Slo-
venska pred odchodom na Majs-
trovstvá sveta v Nemecku a odo-
hrali u nás dva víťazné zápasy
s reprezentáciou Lotyšska. 

Počas svojej novodobej čin-
nosti bol náš klub hodnotený na

popredných miestach v rámci vý-
chovy a práce s mládežou. Vý-
znamným ocenením bola Zlatá
plaketa za rozvoj hokeja na Slo-
vensku, ktorú riaditeľovi klubu
odovzdal prezident Medzinárod-
nej hokejovej federácie p. René
Fassel. V sezóne 2006/2007 bol
klub vyhodnotený medzi štyrmi
klubmi Slovenska za kvalitnú me-
todickú prácu a tréningový pro-
ces v Športových hokejových trie-
dach. Práca s mládežou a vlast-
nými odchovancami bola a je pre
náš klub prioritou.

A čo zaželať jubilantovi do ďal-
ších rokov? Ťažko je odolať feno-
ménu, akým je ľadový hokej, kto-
rý vo svojej komplikovanosti utu-
žuje ľudské vzťahy. A preto mu
poprajme veľa súdržnosti pri rie-
šení zložitých krokov napredova-
nia, nekonečné množstvo partne-
rov a spoločností, ktoré mu budú
finančne nápomocní, no hlavne
aby mikulášsky hokej nestratil
svojho fanúšika. Len on dokáže
vytvoriť atmosféru, v ktorej hráč
siahne na dno svojich síl, zabúda-
júc na seba samého, ochotný ne-
chať na ľade pre neho a milovaný
hokej aj dušu.

Tak teda živio oslávenec, nech
je toto výročie odrazovým mostíkom
k vyšším métam. (Archív MHK 32)

Mikulášski futbalisti
štartujú jarnú časť ligy

Hokejová sezóna 2007/2008
pre náš MHK 32 L. Mikuláš skon-
čila víťazstvom v posledných
troch zápasoch Slovnaft Extraligy
v ľadovom hokeji seniorov. Naši
mladí hráči MHK 32 L. Mikuláš
spolu s nastupujúcou juniorskou
generáciou porazili na domácom
ľade SkiPark MHK Kežmarok 7:2,
zaslúžene vyhrali nad HK VSR SR
20 v Púchove 6:1 a svoje posled-
né účinkovanie zavŕšili víťazstvom
na domácom ľade nad HK ARDO
Nitra 5:1. Účinkovanie mikulášs-
kych hokejistov malo rozpačitý za-
čiatok v úvode sezóny (finančné
problémy a nedostatky v hernej
a trénerskej činnosti v klube), ale
sľubný koniec na záver sezóny.
Naši hráči ukázali, že vedia hrať
hokej a pri dobrej organizácii,
zodpovednom prístupe, bojov-
nosti a disciplinovanosti z hľadis-
ka taktického vedenia v zápase,
bola na záver sezóny aj spokoj-
nosť zo strany vedenia a hlavne
fanúšikov nášho klubu. S výsled-
kami našich hráčov na záver se-
zóny bol spokojný primátor mes-
ta, ako predseda Dozornej rady
MHK 32, a.s., ale aj  Ing. Rudolf
Huna, ktorý tiež zastupuje
mesto L. Mikuláš, ako člen Do-
zornej rady. Ocenili výsledky mla-
dých hráčov, ktorých tréner Ján
Majdek zapracoval do seniorské-
ho „A“ mužstva. Jedine tvrdou
prácou na sebe sa môžu všetci
mladí hráči uchádzať o miesto
v „A“ mužstve aj v budúcnosti.
Cieľom musí byť v našom klube

opäť výchova vrcholových hoke-
jistov tak, aby sa uplatnili aj
v iných kluboch a tým zabezpečili
aj budúcnosť nášho hokeja. Urči-
tou motiváciou pred poslednými
zápasmi bola na naše pomery
malá finančná odmena, ktorú si
hráči zaslúžili. Záver sezóny je
pre vedenie MHK 32, a.s. nie vô-
bec ľahký. Je potrebné ukončiť
presonálne obsadenie v súlade
so schválenou organizačnou
štruktúrou, vybrať nového výkon-
ného riaditeľa, ustanoviť športové-
ho riaditeľa a ostatných pracovní-
kov MHK 32, a.s. a ustanoviť no-
vých trénerov do seniorského „A“
mužstva. Ak chceme pomýšľať
v novej sezóne 2008/2009 na
lepšie umiestnenie je potrebné
doplniť (po dohode s novým tré-
nerom) náš hráčsky káder o 4-5
starších hráčov. 

Vážime si podporu vedenia
mesta, poslancov MZ za finančné
príspevky, ktoré schválili v roz-
počte mesta na rok 2008. Do bu-
dúcnosti treba vyriešiť otázku fi-
nancovania klubu aj prostredníc-
tvom generálneho sponzora a
ostatných sponzorov. Mesto je
zárukou, že všetky ich investova-
né peniaze budú použité na uve-
denú športovú činnosť, do ktorej
ich sponzori vložili. Hokej má
v našom meste tradíciu, ktorú ne-
smie nikto porušiť a cesta z ťaž-
kých problémov sa musí nájsť
vždy v prospech nášho klubu, fa-
núšika a občana mesta L. Miku-
láš. Rudolf Huna

Hokejová sezóna končí
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Z činnosti MsP
13.1.08 o 02.30 hod. hliadky
MsP pomáhali v hoteli Steve,
kde sa bili viaceré osoby, ob-
noviť verejný poriadok a spre-
vádzali zranenú osobu do ne-
mocnice. 

21.1.08 o 03.47 hod.
v nočnom podniku B-club ob-
čan Anglicka zničil sociálne za-
riadenie. Po zásahu hliadky
MsP priestupca vzniknutú ško-
du uhradil. 

21.1.08 o 13.00 hod. na zá-
klade upozornenie, že z bývalé-
ho Linapa zo strechy padá kry-
tina, hliadka MsP okamžite oz-
načila rizikové miesto páskou
so zákazom vstupu. Spolumaji-
teľa objektu vyzvali na zjednanie
nápravy a za porušenie predpi-
sov mu uložili blokovú pokutu.
Pretože ju odmietol zaplatiť,
bola vec odstúpená na ďalšie
riešenie Obvodnému úradu. 

30.1.08 o 11.16 hod. v potra-
vinách v Iľanove L. K.,
P. K. a J. T. urážali predavačku,
vulgárne jej nadávali, aj po prí-
chode hliadky MsP medzi sebou
používali vulgárne výrazy. Hliad-
ka obnovila poriadok a priestup-
com uložila blokovú pokutu. Aj
oni odmietli zaplatiť na mieste
a tak vec rieši Obvodný úrad. 

2.2.08 o 04.47 hod. na sú-
kromnej akcii v Dome Rybár-
skeho zväzu došlo k potýčke
medzi K. S., L. S a nepozvaný-
mi J. Z. a P. K.. Hliadka MsP
po príchode na miesto zjedna-
la nápravu a všetkým účastní-
kom konfliktu uložila blokové
pokuty. 

10.2.08 o 03.15 hod. na
ulici Pod slivkou si v byte robil
„nedovolenú diskotéku“ P. J.
Za rušenie nočného kľudu do-
stal pokutu. 

11.2.08 o 09.56 hod. z bý-
valého Linapa na Rachmanino-
vom nám. neznámy páchateľ
v noci odtrhol zámok a odcu-
dzil vodovodný ventil, odkiaľ
tiekla voda. Pre podozrenie
z trestného činu bola vec odo-
vzdaná štátnej polícii. Na mies-
to boli privolaní vodári, ktorí za-
bránili vzniku ďalších škôd. 

14.2.08 o 13.43 hod. na
Hurbanovej ul. ležal na zemi
podnapitý D. K., ktorý sa sťa-
žoval na bolesti. Privolaná sa-
nitka ho odviezla na ošetrenie
do nemocnice, no predvolaniu
na MsP sa D.K. nevyhne. 

16.2.08 na centrálu MsP
priniesli nájdený mobilný tele-
fón. Prihlásili sa oň však dvaja
údajní majitelia, preto boli vy-
zvaní k predloženiu dokladov
o nákupe. Na základe dôkazu
o vlastníctve bude telefón vrá-
tený oprávnenému majiteľovi. 

18.2.08 o 14.00 hod.
hliadka MsP pri obhliadke Ná-
brežia pristihla občianky Ru-
munska, ktoré po bytoch pre-
dávali paplóny. Za nedovolený
ambulantný predaj im bola ulo-
žená bloková pokuta.

V období od 21.01.2007 -
21.02.2008 MsP zistila 584
priestupkov, z toho na úseku
dopravy 338, 35 bolo voľne
pohybujúcich sa psov, 5 prie-
stupkov proti majetku, 77 prie-
stupkov proti verejnému po-
riadku, 13 priestupkov proti
občianskemu spolunažívaniu,
9 prípadov parkovania motoro-
vými vozidlami na verejnej ze-
leni, 16 prípadov konzumácie
alkoholu na verejnom prie-
stranstve a dvakrát sa zaobera-
la vodičmi, ktorí vošli na vozov-
ku neočistenými vozidlami.

Ing. Ľubomír Marjovič
náčelník MsP

Náčelník MsP 
požiadal

o uvoľnenie 
Náčelník MsP Ing. Ľubomír Mar-
jovič požiadal o dlhodobé uvoľ-
nenie na výkon verejnej funkcie
na februárovom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva. Primátor
Ján Blcháč v tejto súvislosti oce-
nil dlhoročnú prácu Ing. Ľubo-
míra Marjoviča vo funkcii náčel-
níka mestskej polície a ocenil aj
jeho rozhodnutie venovať sa na
plný úväzok funkcii starostu
obce Vlachy. Zdôraznil: „Mesto
si váži prínos p. Ing. Ľubomíra
Marjoviča pri zakladaní a rozvoji
mestskej polície. Budeme sa
snažiť využiť jeho skúsenosti pre
ďalší rozvoj bezpečnosti na úze-
mí mesta.“ (DB)

Z podnetov od čitateľov sme sa do-
zvedeli, že niektorí občania majú
problém s naladením TV Liptov,
preto uverejňujeme niekoľko mož-
ností ako sledovať regionálne tele-
vízne spravodajstvo.

TV Liptov vysiela na 60. kanáli
z vysielača umiestneného na Háji –
Nicovô a zároveň je jej signál šírený
cez káblové rozvody (spol. MIPAS
a MIKOTEL). Signál TV Liptov bude
i v ponuke spoločnosti Imafex na jej
optickej sieti. Vysielanie TV Liptov
je možné sledovať i pomocou inter-
netu, zatiaľ len pomocou VLC
Playera.

Sledovanie TV Liptov 
cez káblové rozvody

Podľa prieskumu vykonaného
TV Liptov je stav káblových rozvo-
dov nie veľmi dobrý. V bytových do-
moch spravovaných Bytovým pod-
nikom sa budú tieto rozvody kontro-
lovať a ak to bude možné, i opravo-

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

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu 
náčelníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš 

Kvalifikačné predpoklady: • vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa • odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z.z.
výhodou

Iné kritériá a požiadavky: • občianska bezúhonnosť • vek mini-
málne 21 rokov • prax v riadiacej funkcii min. 3 roky • osobnostné
a morálne predpoklady • znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť • te-
lesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie • znalosť práce s PC 
• znalosť cudzích jazykov výhodou • vodičský preukaz skupiny „B“

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia: 
• profesijný životopis • overené kópie dokladov o splnení kvalifikač-

ných predpokladov • čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti • le-
kárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie
ako 1 mesiac • lekárske potvrdenie o duševnej spôsobilosti na výkon
funkcie (od odborného lekára – psychológa) nie staršie ako 1 mesiac
• projekt „Stratégia fungovania Mestskej polície Liptovský Mikuláš“
v rozsahu max. troch strán • písomný súhlas s použitím osobných úda-
jov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.

Po úspešnom absolvovaní výberového konania musí uchádzač, kto-
rý nespĺňa odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 564/1991 Z.z., vy-
konať skúšku odbornej spôsobilosti.

Uchádzači  na funkciu  náčelníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš
doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadova-
nými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – ná-
čelník MsP“ na adresu Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/ 41,
031 42 Liptovský Mikuláš, najneskôr do 31. 3. 2008 do 15.00 hod.
Termín výberového konania bude uchádzačom, spĺňajúcim podmienky
výberového konania, oznámený písomne. 

Liptovský Mikuláš, 28. 2. 2008

Možnosti príjmu TV Liptov
vať.

Je potrebné, aby diváci požado-
vali od spoločností šíriacich signál
po káblových rozvodoch nápravu
v možnosti prijímať signál TV Liptov.

Sledovanie TV Liptov 
cez internet

Návod na sledovanie TV Liptov
cez internet je spracovaný na webe
TV Liptov (www.tvliptov.sk). Pokiaľ
sa divák bude presne držať návodu,
s prijímaním signálu TV Liptov by
nemal byť problém, je to odskúša-
né.

V štádiu jednania je vytvorenie
priestoru pre archív relácií a tiež
možnosť sledovania vysielania pria-
mo z webu TV Liptov s využitím
vlastností Media Playera. O týchto
úpravách budeme samozrejme di-
vákov včas informovať.

Sledovanie TV Liptov 
individuálne

Vysielanie TV Liptov je možné
sledovať i s použitím vlastnej široko-
pásmovej antény, ktorú si divák na-
smeruje na Háj – Nicovô. Pokiaľ je
priama viditeľnosť, príjem je bezpro-
blémový.

Je možné použiť vonkajšiu, ale
i vnútornú anténu. Oba druhy antén
je možné zakúpiť v obchodoch, kde
predávajú televíznu techniku (na-
príklad v predajni Elektrik na Štúro-
vej ulici alebo v Mikromedii na Ná-
mestí mieru). Samozrejme, že per-
sonál v predajniach vie a je ochotný
pri nákupe komponentov poradiť.

LM
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