
Vážení občania,
milé dámy, 

s ôsmym dňom tohto mesiaca prichá-
dza Medzinárodný deň žien. Sviatok, ktorý
sa nám v ostatnom čase akosi začal vytrá-
cať z kalendára i zo spoločnosti, pretože
ho niektorí ponovembroví „tiežpolitici“
a ich snaživí prisluhovači príliš rýchlo a prí-
liš neuvážene zaradili medzi sviatky totalit-
né. Škoda. Je to predsa sviatok nepolitic-
ký, je to sviatok sociálny, medzinárodný
a je to sviatok žien na celej našej planéte.

8. marca 1910 na II. medzinárodnej
konferencii žien v Kodani, vyhlásili 8. ma-
rec za sviatok žien celého sveta a v nasle-
dujúcom roku ho už začali oslavovať
v Amerike, Anglicku, Nemecku, Francúzs-
ku a mnohých ďalších krajinách sveta.
K nám, na Slovensko, sa tento sviatok do-
stal v roku 1914. V bratislavskom Robot-
níckom dome vtedy usporiadali prvé oslavy
MDŽ, na ktorých prijali rezolúciu s požia-
davkami všeobecného, rovného a tajného

volebného práva, ktorého súčasťou sa
malo stať aj volebné právo žien. 

Ôsmy marcový deň odjakživa, už od
roku 1857, patrí ženám. Pripomeňte si ho,
milé dámy, aj teraz, keď sa píše letopočet
2010. A to aj napriek tomu, že ani v našich
kalendároch sa pod marcovou osmičkou
už neobjavujú tie tri čarovné písmenká:
MDŽ. A ktovie prečo, veď Medzinárodný
deň žien, to nie je predsa nejaký propa-
gandistický výmysel ideológov minulého
režimu, oni si ho len prisvojili a prispôsobili
na svoj obraz, uspôsobili ho svojim pred-
stavám o sviatku žien. Jeho myšlienky sú
však úplne iné a jeho korene siahajú úplne
inam.

A tak kladiem otázku – prečo sa zbavo-
vať tohto nádherného sviatku, prečo sa
radšej nevrátiť k jeho podstate – že vy ženy
tu stále ste i so svojím videním sveta, so
svojou nespochybniteľnou úlohou matiek
a „udržiavateliek ohňa“, ale i so svojou vita-
litou a cieľavedomosťou, ktorá spôsobila,
že síce tesne, ale predsa len vediete nad

nami, slovenskými mužmi, napríklad v do-
siahnutom rozsahu vysokoškolského vzde-
lania. Áno, páni, štatistika nepustí. Naše
ženy sú vzdelanejšie ako my!

Dovolím si pri tejto príležitosti parafrázo-
vať vyznanie žene od veľkého muža, mysli-
teľa, spisovateľa Vladimíra Mináča: Nikdy
nie ste samy!

Za svoju prácu, za trpezlivý a chápavý
prístup k nám, mužom, za vašu lásku, za
opateru a výchovu našich detí a vnúčat, za
pekné slovo a hojivé pohladenie, nemôže-
te a nesmiete byť samy. Za to, že vďaka
svojim citom a nehe robíte náš život bohat-
ším, a príjemnejším, si zasluhujete našu
pozornosť, náš úprimný obdiv, našu hlbo-
kú poklonu... A najmä naše spoločné: ďa-
kujeme.

Váš primátor

3/2010

FAŠIANGY 
v meste
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Výstavbu 12 nízkoštandard-
ných bytov v mestskej časti
Hlboké schválili na svojom po-
slednom zasadnutí poslanci
mestského zastupiteľstva. By-
tovka je určená pre rómskych
občanov, situovaná bude v blíz-
kosti Komunitného centra.

„Tento typ bývania je určený
pre marginalizované skupiny
obyvateľov. Teraz riešime byto-
vú otázku pre rómsku populá-

ciu, po vytipovaní vhodných lo-
kalít však zvažujeme postaviť ta-
kéto bývanie i pre neplatičov ná-
jomného či pre neúplné rodiny,“
priblížil šéf liptovskomikulášskej
radnice Ján Blcháč.

Nízkoštandardné byty by
mali mať rozlohu 40 metrov

štvorcových. Projekt počíta
s podlahami s cementovým po-
terom a olejovým náterom stien,
vykurovanie by malo byť riešené
lokálnym kúrením na drevo či
uhlie. Umývadlá a obklady si už
budú musieť nájomníci zabez-
pečiť sami.

Výstavba bytového domu by
mala byť hradená z dotácie mi-
nisterstva výstavby a regionálne-
ho rozvoja vo výške 188 500

eur. Dofinancovať by
ho chcelo mesto z úve-
ru Štátneho fondu roz-
voja bývania, pričom sa
splátka úveru premiet-
ne do nájomného.
„Cena nájmu bude len
symbolická, keďže
byty budú postavené
z nenávratných pro-
striedkov. V prípade,
že získame prostriedky

na financovanie z ministerstva
a štátneho fondu, byty by mohli
byť dostavané už v priebehu
tohto roku,“ povedal Miroslav
Kašák z odboru územného roz-
hodovania, stavebného poriad-
ku a ŠFRB na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši. lm.

V Hlbokom vyrastú 
nízkorozpočtové byty

P r e d -
s tav i te l ia
Združenia
m i e s t
a obcí Lip-
tova pod-
porili výzvu
Regionál-
neho zdru-
ž e n i a
m i e s t
a obcí okresov Zvolen, Detva
a Krupina, ktoré požaduje spo-
platnenie ciest prvej triedy.

„Nespoplatnenie ciest prvej
triedy by znamenalo presun ka-
miónovej dopravy z diaľníc do
obcí a miest. Podpísalo by sa to
pod zhoršenie dopravnej situá-
cie, životného prostredia, ako
i bezpečnosti občanov v našom
regióne,“ skonštatoval Ján
Blcháč, predseda Združenia
miest a obcí Liptova a primátor
Liptovského Mikuláša. 

Členovia Združenia miest
a obcí Liptova na februárovom
rokovaní v priestoroch liptovsko-
mikulášskej radnice hovorili aj
s podpredsedom Združenia

miest a obcí Slovenska a hlav-
ným vyjdenávačom so slovens-
kou vládou Jozefom Turčánym.
„Diskutovali sme o najnovších
legislatívnych zmenách – prija-
tej novele zákona o obecnom
zriadení i o novele zákona o so-
ciálnych službách,“ informoval
Miroslav Babka, tajomník Zdru-
ženia miest a obcí Liptova.

Zástupcovia samospráv
s predstaviteľom Obvodného
úradu životného prostredia
v Liptovskom Mikuláši diskuto-
vali aj o problematike nelegál-
nych skládok odpadu a zodpo-
vednosti obcí pri ich odstraňo-
vaní.

red.

Prípravou projektov, ktorých
financovanie chce liptovskomi-
kulášska radnica zabezpečiť
prostredníctvom fondov Európ-
skej únie, sa na pravidelných ro-
kovaniach zaoberajú členovia
Riadiaceho výboru projektov.

„Naposledy sme sa venovali
príprave žiadosti o financovanie
projektu priemyselného parku
i projektu cyklochodníka. V rám-
ci Komplexnej stratégie riešenia
rómskej problematiky chce-
me realizovať päť investič-
ných i neinvestičných projek-
tov. Ak bude stratégia odsú-
hlasená Úradom vlády pre
rómske komunity a vládou,
získame viac ako tri milióny
eur. Peniaze by nám pomohli
pri riešení rómskej problema-
tiky v meste,“ informoval lip-
tovskomikulášsky primátor
Ján Blcháč.

Členovia Riadiaceho výboru
projektov posudzovali aj dosiah-
nutý progres v príprave projek-
tov Eko trasy Bodice – Demä-
nová – Ploštín – Iľanovo, ktorá
počíta aj s informačným cen-
trom a mestským navigačným

systémom. Podľa miery vypra-
covania je radnica pripravená
reagovať na výzvy o predklada-
nie projektov, ktoré by mali vyjsť
ešte vo februári. Primátor zdô-
raznil, že aj úspešnosť pri získa-
vaní peňazí z fondov Európskej
únie je dôležitá pre ďalší rozvoj
mesta. „Teší ma, že sa nám za-
tiaľ do mesta podarilo pre tento
rok získať na šesť úspešných
projektov bezmála osem milió-

nov eur,“ dodal. Mesto z peňazí
Európskej únie v tomto roku zre-
konštruuje tri základné a jednu
materskú školu. Na sídlisku
Podbreziny rozšíri separačnú
linku, rekonštrukcia čaká aj
Centrálnu mestskú zónu. v.

Všetky príspevkové a roz -
poč tové organizácie mesta sa
vlani aktívne dokázali vysporia-
dať s hospodárskou krízou. Po
rozbore ich hospodárenia to
skonštatoval primátor Liptovské-
ho Mikuláša.

„Hodnotili sme nielen výsled-
ky hospodárenia jednotlivých
organizácií, ale aj ich činnosť
v minulom roku. Všetky organi-
zácie sa vysporiadali s plánova-
nými úsporami, ku ktorým sme
pristúpili kvôli dopadom hospo-
dárskej krízy. Vedeli nájsť po-
trebné úspory a do svojej čin-
nosti vniesli veľa inovatívnosti
a nových aktivít,“ zhodnotil
Blcháč.

Každá z rozpočtových orga-
nizácií, aj keď ich hospodárenie
je súčasťou záverečného účtu
mesta, sa bude prezentovať
pred mestským zastupiteľ-
stvom. Novinkou oproti minulos-
ti bude prezentácia jednotlivých
aktivít pred mestskými poslan-
cami.

Príspevkovými organizáciami
mesta sú Verejnoprospešné
služby a Informačné centrum,
rozpočtovými Dom kultúry, Mú-
zeum Janka Kráľa a Zariadenie

pre seniorov a domov sociál-
nych služieb mesta Liptovský
Mikuláš.

„Dom kultúry v minulom roku
značne investoval do bezbarié-
rovosti. Mimoriadne aktívny bol
aj v kultúrnej práci, keď samo-
statne zorganizoval približne še-
sťdesiat podujatí pre všetky ve-
kové kategórie. Múzeum Janka
Kráľa sa sa veľmi aktívne vyspo-
riadava so zbierkovým fondom,
ktorý v poslednom období mi-
moriadne narástol. Okrem iné-
ho sa urobilo aj internetové pre-
pojenie s Domom Martinom Rá-
zusa a expozíciou Žiadosti slo-
venského národa, ktoré sa na-
pojili na mestský bezpečnostný
systém,“ informoval o práci
dvoch organizácií primátor.

Rozboru hospodárenia jed-
notlivých mestských organizácií
sa zúčastnil aj prednosta radni-
ce Rudolf Urbanovič, finančný
a komunálny manažér Jaroslav
Lehotský, vedúca odboru finan-
cií, daní a miezd Marta Gutraio-
vá a odborní zamestnanci mest-
ského úradu, ktorí majú vo svo-
jich referátoch činnosť jednotli-
vých organizácií.

red.

Budeme žiadať 
ďalšie peniaze z eurofondov

Mestské organizácie sa aktívne
vysporiadali s krízou

Podporili výzvu 
na spoplatnenie ciest I. triedy

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Primátor Liptovského Miku -
láša a predseda Združenia
miest a obcí Liptova Ján Blcháč
sa zúčastnil na dvojdňovom pra-
videlnom rokovaní Rady Združe-
nia miest a obcí Slovenska. Pri-
bližne 150 zástupcov miest
a obcí sa stretlo na Štrbskom
Plese.

„Za prítomnosti ministerky
práce, sociálnych vecí a rodiny
Viery Tomanovej sme diskutova-
li najmä o uskutočnených a na-
vrhovaných zmenách v sociál-
nych zákonoch. Zvýšené fi-
nančné dopady na realizáciu zá-
kona o sociálnej starostlivosti
sme vo výške približne 20-tisíc
eur pocítili aj v našom meste.
Dobrou správou je, že vláda
bude v marci túto sumu kom-
penzovať na základe uskutočne-
ného monitoringu,“ informoval
Ján Blcháč.

Aj liptovskomikulášska sa-
mospráva má možnosť využívať
rôzne prvky aktívnej politiky za-
mestnanosti, napríklad formou
verejnoprospešných prác. 

Primátori a starostovia hovo-
rili aj o dopadoch hospodárskej
krízy na rozpočty. „Prvý polrok
roku 2010 bude pomerne zloži-
tý, potom by sa príjmy samo-
správ mali zrovnomerniť,“ infor-
moval primátor.

Veľká diskusia bola ohľadom
extrémnych nárastov príjmov
z daní do niektorých centier voľ-
ného času. „Aj Centrum voľné-
ho času v Liptovskom Mikuláši
bude mať zvýšené príjmy, ale vý-
lučne len za svojich žiakov, ktorí
aj reálne navštevujú jednotlivé
krúžky a voľnočasové aktivity ro-
bia v našom meste,“ zakončil
primátor.

v.

Z rokovania Rady ZMOS

Viac než tridsať bodov malo
na programe tretie zasadnutie
novozvoleného zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kra-
ja.

Najzásadnejším materiálom,
ktorý poslanci schválili, bola
Koncepcia rozvoja výchovy
a vzdelávania v Žilinskom samo-
právnom kraji na roky 2010-
2013 „Úspešný žiak – šťastný
človek – prosperujúca spoloč-
nosť.“

„Dokument má viac ako 450
strán. Komplexne analyzuje po-
treby trhu práce a možnosti ich

pokrytia v systéme vzdelávacích
a výchovných inštitúcií, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ži-
linského samosprávneho kraja,“
prezradil Ján Blcháč. 

V návrhu koncepcie vo vzťa-
hu k perspektívnym študijným
odborom sa neobjavili študijné
a učebné odbory v stavebníctve
a v zdravotníctve v regióne Lip-
tov. „Z podkladov, ktoré majú
vypracované úrady práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v našom
regióne pritom vyplýva, že tieto
profesie sú na trhu práce žiada-
né. Preto som navrhol a odô-

vodnil, aby, popri iných, boli do
koncepcie zapísané aj tieto od-
bory. Poukázal som na tradície
liptovských stavbárov, vrátane
mnohých úspešných absolven-
tov, napríklad v odbore architek-
túra. Absolventov zdravotníc-

kych odborov určite budú potre-
bovať aj dve liptovské nemocni-
ce a ďalšie zariadenia zdravot-
níckych a sociálnych služieb.
Som rád, že kolegovia poslanci
môj návrh podporili,“ ukončil
primátor. red.

Školské majstrovstvá sveta
ISF v cezpoľnom behu 2010
v tomto roku dosiahnu rekordnú
účasť. Prihlásených je 30 kra-
jín, ktoré zastupujú všetkých
šesť kontinentov. Majstrovstvá
sa uskutočnia už v apríli v metro-
pole Liptova.

„Príprava vrcholí a prebieha
v súčinnosti komisií. Stav prihlá-
šok je definitívny. Počet prihlá-
sených je rekord, predchádza-
júci šampionát sa konal v Če-
chách v roku 2008 a zúčastnilo
sa ho 28 krajín,“ povedal tech-
nický delegát Medzinárodnej fe-
derácie školského športu ISF
a riaditeľ Centra voľného času

v Liptovskom Mikuláši Roman
Králik.

Na majstrovstvách sa zúčast-
nia napríklad Kanaďania, Číňa-
nia, svoju krajinu zastúpia aj
obyvatelia Nigérie, Nového Zé-
landu či Iránu. Svetový pretek
organizuje 40 ľudí.

„Je to pre naše mesto veľká
pocta a zároveň ďalšia možnosť
dokázať, že naše mesto neustá-
le žije.  Organizačný výbor pri-
pravuje toto podujatie už vyše
roka, takže podmienky na jeho
realizáciu sú kvalitné,“ prezradil
primátor mesta Liptovský Miku-
láš Ján Blcháč.

red.

V Liptove sa budú rozvíjať aj zdravotnícke a stavebné odbory

Školské majstrovstvá sveta
dosiahnu rekordnú účasť

Členovia všetkých klubov se-
niorov, ktoré pôsobia na území
mesta, vyhodnocovali tento me-
siac svoju činnosť za uplynulý rok.

„Minulý rok bol pre nás veľmi
bohatý na udalosti. Zúčastnili

sme sa na viacerých poduja-
tiach. Najviac sa nám darí v kul-
túre. Nie sme len jej konzu-
mentmi, ale snažíme sa aj tvo-
riť,“ povedala Emília Dzúriková,
predsedníčka Klubu seniorov
v Ploštíne, ktorý má 68 členov. 

„Vysoko oceňujem aktívnu
prácu všetkých klubov seniorov,

ktoré sú v Liptovskom Mikuláši.
Teší ma, že seniori trávia čas na
zaslúženom odpočinku aktívne.
I naďalej sa, v rámci našich fi-
nančných možností budeme
snažiť o to, aby jeseň života pre-

žívali čo na-
jaktívnejšie,“
zdôraznil pri-
mátor Ján
Blcháč.

Seniorov
na stretnu-
tiach infor-
muje aj o ak-
tivitách sa-
m o s p r á v y
v ostatnom

období v jednotlivých mest-
ských častiach i o pripravova-
ných akciách na rok 2010. „Ta-
kéto stretnutia sú pre mňa veľmi
podnetné. Mrzí ma, že často
musíme vysvetľovať nepravdivé
fámy, ktorými občanov nášho
mesta zásobuje opozícia.“

lm.

Kluby seniorov 
hodnotili svoju činnosť

Foto: archív MsÚ

Najťažšie boje, ktorých deji-
skom bol v roku 1945 práve
L. Mikuláš, si v meste pripome-
nieme 8. mája. V priestoroch

liptovskomikulášskej radnice sa
pravidelne schádza prípravný
výbor osláv 65. výročia Dňa ví-
ťazstva nad fašizmom. 

„Tento významný deň si
chceme dôstojne pripomenúť.
Počítame s tým, že do L. Mikulá-
ša budú sústredená celoslo-
venská spomienka na významné
výročie v dejinách ľudstva. Preto
sa na túto akciu systematicky
pripravujeme,“ povedal Ján
Blcháč, primátor L. Mikuláša.

Už v minulom roku sa urobilo
viacero prác a úpravy na pamät-

níku na Háji Nicovô. „Získali
sme grant z ministerstva vnútra,
rezort kultúry nám prispel na
projektovú dokumentáciu na
Zámer obnovy národnej kultúr-
nej pamiatky cintorín s pamätní-
kom Háj Nicovô. Mesto zabez-
pečilo osvetlenie pamätníka,
ktorý je jednou z dominánt ná-
šho mesta. Podali sme žiadosť
na poskytnutie dotácie, chceme
pokračovať v obnove tohto piet-
neho miesta. Sumou 300-tisíc
českých korún by nám mal pri-
spieť český rezort obrany,“ do-
plnil Ján Blcháč.

Súčasťou ústredných osláv
65. výročia Dňa víťazstva nad fa-
šizmom bude aj medzinárodná
vedecká – konferencia a tri výsta-
vy – na mestskom úrade a v Po-
sádkovom dome armády. Do
L. Mikuláša bude dopravený aj
historický pancierový vlak, v kto-
rom bude umiestnená expozícia.

V pracovnom tíme, ktorý pri-
pravuje oslavy, sú zástupcovia
mesta, Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov, Múzea
Slovenského národného po-
vstania, Akadémie ozbrojených
síl. Pozvaní budú aj predstavite-
lia ministerstiev vnútra, obrany
a kultúry. lm.

Mikuláš bude centrom osláv

Foto: archív MsÚ
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L. Mikuláš sa prvýkrát zapojil 
do Svetového dňa sprievodcov

Historické centrum Liptov-
ského Mikuláša bude 24. apríla
dejiskom Dňa s ozbrojenými si-
lami a zbormi Slovenskej repu-
bliky. 

Po rokovaní organizačného
výboru, v ktorom sú zástupcovia
mesta, ministerstva obrany, vo-
jenskej a štátnej polície, Okres-
ného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Liptov-
skom Mikuláši a Slovenského
Červeného kríža o tom informo-
val primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč.

„Spoluobčania a návštevníci
budú mať možnosť na Námestí
osloboditeľov a Námestí mieru

vidieť zaujímavý program.
Okrem armády sa v ňom pred-
stavia aj zložky polície, hasičov,
záchranárov a Slovenského
Červeného kríža. Podujatie
bude pokračovať hodnotným
kultúrnym programom na Ná-
mestí osloboditeľov. Okrem Pet-
ra Cmorika vystúpia aj ďalší
umelci a súbory, vrátane domá-
cich,“ informoval primátor.

Podľa atraktivity podujatia sa
dá očakávať účasť niekoľkých ti-
sícov návštevníkov. „Teší ma, že
Liptovský Mikuláš bol pre usku-
točnenie tohto projektu vybraný
ako jedno z mála slovenských
miest,“ dodal primátor. lm.

Pripravovaná rekonštrukcia
Centrálnej mestskej zóny v Lip-
tovskom Mikuláši, na ktorú rad-
nica získala nenávratný finančný
príspevok z fondov Európskej
únie, si vyžiada aj výrub štyrid-
siatich drevín z celkového počtu
osemdesiat na Školskej ulici. 

„Projekt rekonštrukcie a oži-
venia Centrálnej mestskej zóny
počíta so stavebnými úpravami
Štúrovej a Školskej ulice, Tra-
novského uličky či výmeny dlaž-
by na Námestí osloboditeľov.
Celkové náklady presiahnu 1,6
milióna eur, pričom 95 percent
bude tvoriť príspevok z fondov
Európskej únie. Rekonštrukciu
plánujeme realizovať počas let-
ných mesiacov,“ informoval vi-
ceprimátor Liptovského Mikulá-
ša Pavel Bobák.

Výrub štyridsiatich stromov
na Školskej ulici bude nevyhnut-
ný. Orgán ochrany prírody ešte
v decembri minulého roka urobil
obhliadku stavu drevín. „Zistili

sme, že okrem drevín, ktoré
stoja v miestach vjazdov na po-
zemky, je väčšina z nich poško-
dená a chorá. Ide o dreviny, kto-
ré sú prestárle, majú poškode-
né kmene a rastú v mieste, kde
bude upravená miestna komuni-
kácia a parkovacie plochy,“ vy-
svetlila Iveta Klepáčová, vedúca
oddelenia životného prostredia
a poľnohospodárstva liptovsko-
mikulášskej radnice.

Výrub drevín bude rozdelený
na dve etapy. Do 15. apríla
2010 by mali odstrániť pätnásť
kusov drevín, ďalších dvadsať-
päť do jedného roka. „Po ukon-
čení stavby počítame s výsad-
bou novej zelene. Pôjde o lipo-
vú alej, ktorú omladíme a na kto-
rú sú ľudia v tejto časti mesta
zvyknutí. Uvažujeme aj o živom
plote medzi cestou a Strednou
školou stavebnou, aby študenti
zo školy nevybehli rovno na uli-
cu,“ dodala Iveta Klepáčová.

red.

Zástupcovia siedmich zá-
kladných škôl v Liptovskom Mi-
kuláši, ktorých zriaďovateľom je
mesto, Verejnoprospešných

služieb a Obvodného úradu ži-
votného prostredia v Liptov-
skom Mikuláši si prevzali ocene-
nie za prácu, ktorú vynakladajú
pri starostlivosti o životné pro-
stredie.

Počas otvorenia pofestivalo-
vej prehliadky XV. Medzinárod-
ného festivalu filmov o životnom
prostredí Envirofilm 2009, ktorý
od 16. do 17. februára prebieha
v Dome kultúry v Liptovskom Mi-
kuláši, si ocenení prevzali obra-
zy z detskej výtvarnej súťaže Ze-

lený svet z rúk Daniela Dudoka,
generálneho riaditeľa Sloven-
skej agentúry životného prostre-
dia. 

Na slávnom otvorení
festivalu sa zúčastnil vice-
primátor L. Mikuláša Pavel
Bobák. „Starostlivosti o ži-
votné prostredie venujeme
v Liptovskom Mikuláši veľ-
kú pozornosť. V spolupráci
s Občianskym združením
Tatry a Verejnoprospešný-
mi službami realizujeme
kampaň Neseparujte sa,
separujte s nami. Z fondov
Európskej únie sme získali
príspevok približne 2,5 mi-
lióna eur na Zvýšenie kvali-

ty separovaného zberu odpadov
v okrese Liptovský Mikuláš.
V rámci projektu urobíme na
sídlisku Podbreziny novú sepa-
račnú halu, pribudnú aj nové
zberné vozidlá a nádoby na se-
parovaný zber,“ skonštatoval vi-
ceprimátor.

Festival Envirofilm je známym
medzinárodným environmentál-
nym podujatím, na ktorom kaž-
doročne oceňujú najlepšie
snímky filmových tvorcov z celé-
ho sveta. lm.

Budeme etapovým mestom
Naše mesto bude zrejme po troch rokoch jedným z etapových

miest populárnych cyklistických pretekov Okolo Slovenska. „V regió-
ne je aj silná cyklistická rodina. Keďže sme Mestom pre všetkých, veľ-
mi radi by sme vyšli v ústrety aj tejto skupine športovcov. Navyše, tak
prestížne podujatie je aj výbornou príležitosťou na propagáciu nielen
mesta, ale i celého liptovského regiónu,“ poznamenal prednosta rad-
nice Rudolf Urbanovič. Spoluorganizátormi a etapovým mestom sme
boli už v roku 2007, kedy sa uskutočnil 51. ročník podujatia. Vzhľa-
dom na pozitívne ohlasy uvažujú organizátori o tom, že aj v tomto roku
bude Liptovský Mikuláš jedným z etapových miest. v.

Mesto sa prvýkrát zapojilo
do Svetového dňa sprievodcov
cestovného ruchu.

Radnica v spolupráci s Infor-
mačným centrom a Múzeom

Janka Kráľa pripravila viaceré
sprievodné podujatia. Počas
týždňa spoznalo liptovskomiku-
lášsku históriu viac ako tristo
žiakov z miestnych základných
a stredných škôl. Pre verejnosť
pripravili organizátori bezplatnú
prehliadku historického centra
mesta.

Cieľom Svetového dňa sprie-
vodcov je priblížiť verejnosti prá-
cu bezplatnými sprievodcovský-

mi službami. Sprievodcovia
v cestovnom ruchu, okrem iné-
ho, šíria svojou prácou dobré
meno mesta, regiónu i krajiny.

„Počas minuloročnej letnej
turistickej sezóny sme začali
pravidelné sprievodcovské služ-
by „Spoznajte mesto so sprie-
vodcom.“ Kvalifikovaní sprie-
vodcovia v júli a v auguste trikrát
týždenne previedli záujemcov
nielen históriou nášho mesta,
ale aj jeho súčasnosťou,“ infor-
movala riaditeľka Informačného
centra mesta Liptovský Mikuláš
Jana Piatková. 

Sprievodcovské služby po-
kračujú aj počas zimnej sezóny.
Historické prehliadky centra
mesta začínajú každý utorok
o 19.00 hodine.

Večer program Svetového
dňa sprievodcov cestovného ru-
chu pokračoval v bábkovej sále
Domu kultúry, kde sa konalo
stretnutie na tému Sprievodco-
via cestovného ruchu v minulos-
ti a dnes a prezentácia Čriepky
z histórie cestovného ruchu
v Liptovskom Mikuláši a okolí. 

Svetový deň sprievodcov sa
slávi od 21. februára 1985, keď
bola založená Svetová federácia
asociácií turistických sprievod-
cov, ktorá združuje sprievodcov
z 53 krajín celého sveta. v.

Zažijeme Deň s ozbrojenými
silami a zbormi

Školy ocenili za starostlivosť
o životné prostredie

Starú zeleň v centre 
nahradí nová výsadba Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ



„Vlaňajší rok bol pre mňa veľ-
mi vydarený, okrem iného som
získal na Majstrovstvách Slo-
venska päť medailí. Ocenenie
od mesta je pre mňa v tomto

smere prvým a určite ma po-
vzbudí do ďalšej práce,“ povedal
jeden z ocenených, bežec na ly-
žiach, Peter Iľanovský.

Organizátori pripravili aj zaují-
mavý sprievodný program, v kto-
rom bol jednoznačne najväčšou
hviezdou spevák Miro Šmajda.
Pekné kreácie predviedol taneč-
ný súbor Základnej umeleckej
školy Jána Levoslava Bellu,
Športový klub zo Závažnej Poru-
by a Klub športovej gymnastiky.

Prehľad ocenených špor-
tovcov (bez určenia poradia):

Kategória do 18 rokov:
1. Michal Urban (ŠK Grafon),

2. Martin Halčin (KTK), 3. Patrik

Gajarský (KTK), 4. Dominika
Multáňová (FBC LM), 5. Karolína
Turková (LŠŠ LM), 6. Tereza An-
tolová (LK Jasná), 7. Klára Trom-
bíková (ŠK LM), 8. Jakub Mati-

sek (LMK LM), 9. Peter Iľanov-
ský (KBL ZŠK Jasná), 10. Han-
ka Lešťanová (KBL ZŠK Jasná)

Kategória nad 18 rokov:
1. Elena Kaliská (KTK), 2. Mi-

chal Martikán (KTK), 3. Alexan-
der Slafkovský (KTK), 4. Tomáš
Kučera (KTK), 5. Ján Bátik
(KTK), 6. Martin Navrátil (Magic
kickbox klub LM), 7. Ondrej Mi-
láček (FBC LM), 8. Martina
Mrlianová (FBC LM), 9. Marek
Bartánus (MHK 32 LM), 10. Ivan
Tufegdzič (MFK Tatran AOS LM)

Kolektívy:
1. Ženské družstvo Liptovskej

šachovej školy LM, 2. 7. ŠHT
MHK 32 LM, 3. „A mužstvo“
MFK Tatran AOS LM v.
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Pravú fašiangovú atmosféru
mohli zažiť obyvatelia a návštev-
níci Liptovského Mikuláša. Sú-
časťou bohatého fašiangového
programu bol aj sprievod mes-
tom.

Primátor Ján Blcháč v histo-
rickom centre mesta odovzdal
fašiangovému sprievodu výsluž-
ku. Bola odmenou za vinšova-
nie, ktoré sa mu dostalo od
účastníkov sprievodu. „Som veľ-
mi rád, že súčasťou fašiango-
vých osláv bol aj fašiangový

sprievod mestom. Ten sa v Lip-
tovskom Mikuláši naposledy ko-
nal v roku 2005, keď ho pripravil
Folklórny súbor Váh. Aj takýmto
spôsobom rozvíjame kultúrne
tradície v meste,“ skonštatoval
liptovskomikulášsky primátor. 

Fašiangový sprievod sa
z centra mesta presunul do
Domu kultúry, kde bola batôž-
ková zábava. „Návštevníci odo-
vzdávali batôžtek pri vstupe do
Domu kultúry. Boli v ňom šišky,
koláče, slanina a sladké či slané
dobroty,“ prezradila Antónia

Papčová, vedúca oddelenia kul-
túry a Zboru pre občianske zá-
ležitosti Mestského úradu v Lip-
tovskom Mikuláši.

Na fašiangoch sa zúčastnili
aj Jukace z poľského mesta Zy-
wiec, ktoré je družobným mes-
tom Liptovského Mikuláša. „Ju-
kace nosia na tvári archaické
masky, ktoré sú vyrobené z ba-
ranej kože. Zvonce majú pripnu-
té okolo pása, bič meria okolo
troch metrov. Bič je zakončený
špeciálnym chvostom, ktorý sa

splieta z lia-
nových vlá-
kien. Vytvára
sa tak efekt
strielania pri
plieskaní bi-
čom,“ vysve-
tlila Antónia
Papčová.

V rámci
fašiangov sa
predstav i l i
detské fol-
klórne súbo-
ry Ďumbier
a Pramie-

nok, folklórne skupiny Chabe-
nec z Dúbravy, Lúčan z Lúčok,
Stráne z Važca a Kriváň z Vý-
chodnej. Účinkoval aj Folklórny
súbor Váh a Združenie zrejúcich
tanečníkov Vŕbové prútie z Lip-
tovského Mikuláša a ľudové
hudby Haluška a Sláčik.

Organizátormi boli mesto
Liptovský Mikuláš, Liptovské
kultúrne stredisko v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Žilinského sa-
mosprávneho kraja, Folklórny
súbor Váh a folklórne zoskupe-
nie Vrbové prútie. red.

Desať najlepších športovcov
v kategórii do osemnásť rokov,
desať starších ako osemnásť ro-
kov a tri športové kolektívy oce-
nili vo štvrtok v liptovskomiku-
lášskom Dome kultúry počas
slávnostnej akadémie.

Ocenenie si športovci pre-
brali z rúk primátora Jána Blchá-
ča a predsedu komisie športu
a mládeže Rudolfa Hunu. „Som
veľmi rád, že aj minulý športový
rok bol pre naše mesto úspeš-
ný. Mikulášskym športovcom sa
darilo nielen na slovenských po-
dujatiach, ale aj na pretekoch
európskeho či svetového význa-
mu. Ďakujem všetkým športov-
com, ktorí v uplynulom roku uro-
bili mestu dosiahnutými výsled-

kami výbornú reklamu,“ povedal
primátor.

Pred zaplnenou sálou Domu
kultúry primátor zdôraznil, že
Liptovský Mikuláš – Mesto pre
všetkých, je aj mestom športu.
Radnica ročne poskytuje na
šport zo svojho rozpočtu znač-
né prostriedky a snaží sa vytvá-
rať čoraz kvalitnejšie podmienky
na športovanie pre všetkých
obyvateľov. „Osobne ma teší,
že sa nám, okrem iného, vlani
z prostriedkov Nórskeho finanč-
ného mechanizmu podarilo vy-
budovať dve multifunkčné ihris-
ká, ktoré sú v areáloch Základ-
nej školy Janka Kráľa a Česko-
slovenskej brigády,“ skonštato-
val Ján Blcháč. lm.

Fašiangový sprievod 
oživil námestie

Spoznali sme najlepších športovcov mesta za minulý rok

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Takmer päťdesiatčlenný tím
ľudí sa už od začiatku roka venu-
je príprave nového strategické-
ho dokumentu mesta L. Mikuláš
- Komunitného plánu sociálnych
služieb. Slúžiť bude ako podklad
na zlepšenie súčasnej sociálnej
situácie v meste.

„Cieľom tohto analytického
dokumentu bude poskytnúť in-
formácie o tom, čo je potrebné
v sociálnej oblasti na území ná-
šho mesta vybudovať, zosieťovať
a vylepšiť,“ priblížil primátor Ján
Blcháč. Na jeho skompletizova-
ní robia štyri skupiny, ktoré ma-
pujú situáciu v meste v štyroch
základných oblastiach. Ide o ob-
čanov so zdravotným postihnu-
tím, rodinu s deťmi a mládežou,
o seniorov a o ohrozené skupiny
obyvateľov. „Všetci, ktorí robíme
na tvorbe tohto plánu, máme
každodenný kontakt s proble-
matikou z danej oblasti. V skupi-
nách máme zástupcov z úradu
práce, zástupcov krízového
centra či cirkvi alebo mestskej
polície. Zatiaľ zbierame všetky
potrebné informácie zo sociál-

nej oblasti v našom meste, robí-
me analýzu služieb mesta a tiež
analýzu potrieb našich obča-
nov,“ priblížila Antónia Majerová
z odboru sociálneho, bytového
a zdravotníctva na miestnom
mestskom úrade.

Z doterajších analýz naprík-
lad vyplýva, že skupine rodina
s deťmi a mládežou chýba prie-
stor pre otvorenú komunikáciu
rodičov. Do tvorby komunitného
plánu mesto postupne zapája aj
občanov prostredníctvom verej-
ných diskusií, kde získavajú
podnety a zisťujú potreby obyva-
teľstva. „Na najbližšom stretnutí
pracovných tímov budeme pri-
pravovať dotazníky pre verej-
nosť, aby mali možnosť sa aj ta-
kouto cestou zapojiť do tvorby
plánu. Dotazníky zverejníme na
webovej stránke mesta,“ dodala
Majerová.

Komunitný plán sociálnych
služieb mesta Liptovský Mikuláš
by mal byť spracovaný do sep-
tembra 2010, kedy ho budú
schvaľovať poslanci miestneho
mestského zastupiteľstva. lm.

Mesto pripravuje komunitný
plán sociálnych služieb
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ných letákov k daným komodi-
tám, ktoré boli vydané a distri-
buované obyvateľom počas
roka 2009 a výchovno – vzdelá-
vacích aktivít venovaných zberu
práve týchto materiálov,“ pove-
dal predseda a projektový mana-
žér OZ TATRY Rudolf Pado. 

V samotnom meste sa zvýšil
zber elektronických odpadov
prostredníctvom zberných dvo-
rov. Oproti roku 2008 je to nárast
o 54 ton. Zber nebezpečných
odpadov sa znížil z 57 na 21 ton.
Zber zeleného odpadu dosiahol
takmer rovnaké množstvo ako
v roku 2008 (1 620 ton). 

„Stagnáciu celkovej dynami-
ky rastu triedeného zberu je
možné vysvetľovať prepadom
maloobchodných tržieb na Slo-
vensku v roku 2009 o približne
10 percent, čo je samozrejme
spojené s nižším množstvom
obalov z nakupovaných výrob-
kov. Ďalej nekorektnými publi-
cistickými reláciami vysielanými
počas roka 2009 mienkotvorný-
mi médiami v súvislosti s triede-
ným zberom odpadov, ktoré
značne negujú pozitívne návyky
obyvateľov, odbytovou krízou
vyseparovaných zložiek, rezer-
vami v spolupráci jednotlivých
zainteresovaných inštitúcií
v zberovej oblasti VPS, neuplat-
ňovaním represie voči tým sku-
pinám obyvateľstva a podnika-
teľskej obce, ktoré triedený
zber odpadov vytrvalo ignoru-
jú,“ vysvetlil Pado. 

Za obdobie piatich rokov, po-
čas ktorých OZ TATRY v spolu-
práci s mestom L. Mikuláš reali-
zuje kampaň Neseparujte sa! Se-
parujte s nami, vzrástlo množstvo
vytriedených hlavných komodít
v L. Mikuláši o takmer 63 per-
cent. Pritom zber papiera vzrástol
o približne 29 percent, skla
o 68,5 percent, plastov o 92 per-
cent, kovových obalov o 240 per-
cent a viacvrstvových kombinova-
ných obalov tzv. tetrapakov o 200
percent. V objeme to predstavuje
rast množstva vyzbieraných ko-
modít z 872,30 t v roku 2005 na
1 417,19 t v roku 2009.

Od roku 2008 sa kampaň
„Neseparujte sa! Separujte
s nami“ realizuje prostredníctvom
rovnomenného projektu, ktorý je
spolufinancovaný z Finančného
mechanizmu Európskeho hospo-
dárskeho spoločenstva, Nórske-
ho finančného mechanizmu
a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky (www.ekopolis.sk).

Mgr. Rudolf Pado

Mierny nárast v triedení odpadov
O takmer 1,2 percenta ko-

modít viac ako v roku 2008 vy-
separovali občania L. Mikuláša
v uplynulom roku. Vzrástla pri-
tom separácia papiera (o 7,8

percent), plastov (o 9,21 per-
cent), kovových obalov (o 61,24
percent) a tetrapakov (o 54,09
percent). V zbere skla nastal
pokles o sedem percent. 

„Je potešiteľné, že vzrastá aj
zber komodít ako sú kovové
obaly, viacvrstvové kombinova-
né obaly a elektronický odpad.
Tu sa prejavuje vplyv informač-
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Súčasné vedenie mesta L. Mikuláš
zvolilo pri svojej protidrogovej kampani
pre mladých iný než zvyčajný prístup.
Namiesto karhania motivuje mladých
ľudí, aby sa ich „drogou“ stal šport. 

Mesto olympijských víťazov. Takým titu-
lom sa hrdí mesto v srdci Liptova ktorému
z olympiád športovci, ktorí vyrastali na mest-
ských športoviskách, nosia olympijské me-
daily. To, čím je mesto slávne, aj naďalej
jeho vedenie podporuje. „Reagovali sme na
výzvu uverejnenú Úradom vlády SR a podali

žiadosť o poskytnutie nenávratného finanč-
ného príspevku z Nórskeho finančného me-
chanizmu,“ opisuje počiatočný stav celej
myšlienky primátor mesta, Ján Blcháč.
Úspešná žiadosť sa v realite pretavila do po-
stavenia dvoch nových multifunkčných špor-
tovísk: na Základnej škole Janka Kráľa na
Podbrezinách a na Základnej škole na ul.
Československej brigády. Multifunkčné
ihriská neustále strážené kamerovým systé-
mom Mestskej polície rozšírili už tak bohatú
ponuku možností športovania v meste. A ich
otvorením sa spustila kampaň, ktorá je síce
protidrogová, ale viac než to je pre mladých
ľudí motivačná. Namiesto toho aby siahli po
droge im dáva mesto alternatívu – šport.
„Mladí ľudia si trávenie svojho voľného času
vyberajú sami, či s priateľmi. Nasmerovať
ich môžu rodičia či učitelia, no všetci títo ľu-
dia musia najmä vedieť o možnostiach ktoré

majú,“ hovorí primátor mesta. „Chceme
všetkým dať vedieť, že možnosti ako aktívne
tráviť čas je v meste dostatok, čo nemá ani
zďaleka každé mesto na Slovensku,“ dodá-
va. 

Aby mesto zostalo mestom 
olympijských víťazov
Športom sa nielen podporí

plnohodnotnejšie trávenie
času, ale i boj s čoraz rozšíre-
nejšou obezitou, ktorá sa roz-
máha aj na Slovensku najmä
u mladých ľudí. Nové športo-
viská však dávajú nádej, že
mesto svoj titul ako mesto
olympijských víťazov nestratí,
ale naopak – pribudnú ďalší

m e d a i l i s t i
z olympiád,
v nových disci-
plínach. Z Nór-
skeho finančného mechaniz-
mu, Finančného mechanizmu
EHP a zo štátneho rozpočtu
postavené športoviská sú po-
čas vyučovania dostupné prí-
slušným školám. Po jeho
skončení ihriská využíva Cen-
trum voľného času ako orga-
nizovaná forma trávenia voľné-
ho času a mládeže. „Rozpis
plôch jednotlivých ihrísk bude
verejne dostupný a potenciál-

ni záujemcovia o šport sa budú môcť reali-
zovať v rámci voľných hodín pre verejnosť,“
vysvetľuje systém fungovania
nových ihrísk Ján Blcháč. 

Protidrogová kampaň 
pre mladých

Športuj a nedroguj – taký
je slogan kampane, ktorá sa
nesie po celý čas spoločne
s otvorením nových športo-
vísk. Už na otváracom poduja-
tí športovísk sa na školách
prezentovali všetky subjekty
aktívne v boji proti drogám.
Krízové stredisko Pálkovo
centrum, Mestská i štátna po-
lícia a iní prezentovali svoju
formu boja proti drogám. A mladých ľudí za-
ujali. Samozrejme, najviac mladých ľudí za-

ujala reálna ukážka zásahu
jednotiek so psami zo Zboru
väzenskej a justičnej stráže.
A aby nezostalo len pri otvára-
com podujatí, na školy sa do-
stali plagáty ale i nálepky pre
študentov práve so sloganom
Športuj a nedroguj. Na ško-
lách neustále prebieha kam-
paň v ktorej sa boria mýty
a poukazuje sa na dôsledky
používania drog. Toto uvedo-
menie často chýba tam, kde
mladý človek siahne po droge
– nevidí následky a keď sa do-
stavia, nevie ich už zvrátiť.

Zvyšovanie povedomia tak napríklad Mests-
ká polícia na školách vykonáva pravidelne.
Pod drogou si však nie všetci predstavia al-
kohol. No i prevenciu pred ním kampaň
podporuje. Je komplexná, no najmä moti-

vačná. Odpovedá na otázku – ak nie droga,
tak čo? A odpoveďou je práve šport.

Ako stráviť voľný čas 
v meste Liptovský Mikuláš? 

Na túto otázku odpovedá nová brožúra
ktorú mesto za pomoci Nórskeho finančné-
ho mechanizmu vydalo a bola distribuovaná
po školách. Prehľadne prezentuje možnosti
trávenia voľného času pre mladých v rôz-
nych podobách. Od Centra voľného času
pred deti a mládež, cez Základnú umeleckú
školu Jána Levoslava Bellu po telovýchovné
jednoty, športové kluby a združenia obsahu-

je kontakty, zoznam odborov a krúžkov.
A tak si ktokoľvek kto ju otvorí môže vybrať
zo širokej palety v meste Liptovský Mikuláš.
K tomu prezentácia nových multifunkčných
ihrísk a výpovede narkomanov o svojich skú-
senostiach s drogami. „O tom či sa mladí ľu-
dia rozhodnú pre šport namiesto drogy uká-
že len prax. Sú veci ktoré neovplyvníme, na
mladých pôsobí veľa rodina, priatelia, učite-
lia. Z pohľadu mesta podporujeme kampa-
ne ktoré šíria osvetu a vytvárame pre obča-
nov tie najlepšie podmienky aké vieme
k tomu, aby šport bol ich trvalou súčasťou
života. A aby si ho mohli v meste užívať
v jeho plnej rôznorodosti. O tom či túto mož-
nosť využijú je na nich. Aj touto formou by
sme ich chceli informovať, aké možnosti
majú a srdečne ich k využívaniu pozvať.
Chceme mať zdravé mesto pre život. A ak sa
hovorí v zdravom tele zdravý duch, ja pripá-
jam – v zdravom meste zdravý občan,“ uzat-
vára primátor mesta Ján Blcháč.

Ľubomír Čech, PR Active

Protidrogová kampaň mesta: Namiesto karhania alternatívy

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ

PROFESIONÁLNA MONTÁŽ

T. Vansovej 1319
(Rachmaninovo nám.)
Liptovský Mikuáš
Mobil: 0905 523 731
Mobil: 0911 523 731
tel./fax: 044 / 552 35 55

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

ŽIADNE PREKVAPENIA - ŽIADNE ZĽAVYŽIADNE PREKVAPENIA - ŽIADNE ZĽAVY
STÁLE NAJNIŽŠIE CENYSTÁLE NAJNIŽŠIE CENY

VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE 
BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁBYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

OKNÁ • DVEREOKNÁ • DVERE
• TIENIACA TECHNIKA - MALOOBCHOD, VEĽKOOBCHOD
   (ŽALÚZIE, ROLETKY, SIEŤKY, MARKÍZY)
• ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
• ZATEPĽOVANIE BUDOV
• PRENÁJOM LEŠENIA

Z
Á

RUKA

  K V A L I T
Y

Plašenie
kormorána

veľkého 
Do 31. marca

2010 je povolený
odstrel, rušenie
a odplašovanie
kormorána veľké-
ho na všetkých lov-
ných rybárskych
revíroch Sloven-
ského rybárskeho
zväzu (SRZ). 

Mestská orga-
nizácia SRZ v L.
Mikuláši bude pre-
vádzať plašenie zá-
bavnou pyrotechni-
kou na rieke Váh
od ústia do vodnej
nádrže Liptovská
Mara po sútok
s riekou Belá na
Borovej Sihoti a na
ostatných revíroch
obhospodarova-
ných miestnou
mestskou organi-
záciou. Plašenie
predpok ladáme
v čase ranných
preletov kormorá-
na na loviská.
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Operačný program Doprava je spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

Naša cesta k cieľu

Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za 
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.
Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Kvalitnejšia dopravná 
sieť pre Slovensko

Mikulas_182x248_OPD_reg_new.indd   1 11.2.2010   10:21
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volajte: 0911 875 240

Bezplat-
né služby
pre uchá-
d z a č o v
o prácu tvo-

ria jednu z hlavných činností per-
sonálnej agentúry LINK v dobe,
keď sa nezamestnanosť stala jed-
nou z najaktuálnejších tém celej
spoločnosti. 

Ďalšou dôležitou a neoddeli-
teľnou súčasťou činnosti perso-
nálnej agentúry sú rokovania
s potenciálnymi zamestnávateľ-
mi, ktorí sú najmä z radov stred-
ných a malých podnikov Liptova.
Na pracovných stretnutiach a pri
rozhovoroch s manažmentom, či
konateľmi týchto spoločností
sme zistili, že mnohí sú veľmi za-
ťažení činnosťami, ktoré priamo
nesúvisia so samotným predme-
tom ich podnikania. Musia sa im
však venovať, pretože sú nevyh-
nutné pre existenciu firmy. Je to
vo veľkej miere spôsobené legi-
slatívou, či nárastom a rozvojom
samotnej firmy. Na druhej strane
úzkym zameraním jednotlivých
spoločností na predmet ich pod-
nikania často dochádza k zaostá-
vaniu v oblasti manažérskej, per-
sonálnej, alebo ekonomickej. Aj
tieto oblasti si vyžadujú perma-
nentné štúdium nových riešení, či
legislatívy. My máme riešenie,
s ktorým sme už pomohli mno-
hým spoločnostiam. Veľkou po-
mocou a ich odbremenením je
outsourcing - využívanie našich
profesionálnych zdrojov s know-
how externou formou. Outsour-
cing je jedným z nevyhnutných
predpokladov na úspešné podni-
kanie. Je určený pre všetkých,
ktorí pochopili, že je lepšie najať
si kvalitných špecialistov, než ne-
efektívne plytvať časom a finanč-
nými prostriedkami. Preto sa za-
meriavame najmä na outsourcing
manažérskych, personálnych
a ekonomických činností.

Každému klientovi poskytuje-
me všetky služby individuálne tak,

aby výsledný produkt bol pre kaž-
dú spoločnosť prínosom smeru-
júcim k zvýšeniu produktivity prá-
ce, zisku spoločnosti a so záru-
kou dodržania právnych predpi-
sov a zákonov. 

Hospodárska kríza sa podpí-
sala na zvýhodnení rokovacej po-
zície pre zamestnávateľov voči
uchádzačom o prácu, nakoľko
množstvo ponúkaných voľných
pracovných pozícií je v porovnaní
s počtom uchádzačov oveľa
menší. Aj to je jeden z dôvodov
prečo intenzívne komunikujeme
so zamestnávateľmi a presvied-
čame ich o potrebe vytvárania
nových pracovných miest pre
udržanie stability a rozvoja regió-
nu, v ktorom pôsobia. Svojimi
službami dosahujeme obojstran-
nú spokojnosť zamestnávateľov i
vybratých pracovníkov. Tento cieľ
dosahujeme úzkou spoluprácou
so zamestnávateľmi pri popisova-
ní podrobných pracovných špeci-
fikácií, ktoré obsahujú požiadav-
ky na osobnostné, vzdelanostné
a profesijné profily uchádzačov
o prácu. Disponujeme bohatou
databázou aktívnych uchádzačov
o zamestnanie, ktorí absolvovali
asistovaný proces registrácie
s dôrazom na preverenie spomí-
naných profilov.  Filtráciou uchá-
dzačov z databázy podľa urče-
ných požiadaviek zamestnávate-
ľov vyberáme najvhodnejších
uchádzačov pre prípravné kona-
nie v procese získania pracovné-
ho miesta. Do výberových konaní
odporúčame uchádzačov, kto-
rých vopred pripravujeme na prijí-
macie konanie tak, aby dosiahli
maximálnu úspešnosť a následnú
spokojnosť zamestnávateľa. 

O viacerých možnostiach
nami ponúkaného outsourcingu
sa dozviete na webovej stránke
našej personálnej agentúry. Za-
mestnávatelia, kontaktujte nás
a my Vám pomôžeme na ceste
k Vášmu úspechu!

LINK – personálna agentúra

SLUŽBY ZAMESTNÁVATEĽOMPredaj prebytočného majetku
Mesto L. Mikuláš vyhlasuje obchodné verejné súťaže na

predaj prebytočného majetku mesta. Bližšie informácie
o objektoch a súťažných podmienkach sú zverejnené na
úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta
www.mikulas.sk a na internetovej stránke Bytového podniku
www.bplm.sk. Ďalšie info na tel. 0918 888 735 (Bc. Kollár)

Voľné nebytové priestory 
na prenájom

Ponúkame lukratívne nebytové priestory v Dome služieb
o rozlohách:

•na prízemí: 112 m2

•na 1. poschodí: 46 m2, 9 m2, 12 m2, 48 m2 a 52 m2

•a na 2. poschodí: 220 m2 (150 + 70) 13 m2, 11,48 m2,
37 m2 (12,5 + 12 + 12,5) 11,07 m2 32,4 m2 a 70 m2 vhodné
na kancelárie obchod alebo služby. 

ĎALŠIE VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM: 
Nám. Osloboditeľov 72 na 1. poschodí o rozlohách

61,09 m2, 8,25 m2 a 58 m2

Obvodný úrad na Nám. osloboditeľov na prízemí o rozlo-
hách 53,54 m2 a 27 m2 na 3. poschodí o rozlohách 77 m2

Nábrežie 4. apríla 1990 – Novinový stánok 14 m2

Vrbická 271 – 22 m2

V prípade záujmu zasielajte prípadne osobne prineste žiadosti
na adresu:

Bytový podnik L. Mikuláš, a. s., Nám. osloboditeľov 73, 031 01
L. Mikuláš (do žiadosti uveďte účel využitia a telefonický kontakt).

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

OZNAM PRE VEREJNOSŤ
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta L. Mi-

kuláš (ďalej ZPSaDSS), v súvislosti s prebiehajúcimi procesmi tzv.
preposúdenia zdravotného stavu a následného zaradenia prijímateľov
sociálnej služby v ZPSaDSS do jednotlivých stupňov odkázanosti
v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom pod-
nikaní v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že v spolu-
práci s odbornými garantmi Mestského úradu v L. Mikuláši prehodnotí
výšku platieb za oblasť odborných a obslužných činností stanovených
vo VZN mesta L. Mikuláš č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych slu-
žieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby a aktuálne spracuje
a predloží do orgánov mesta L. Mikuláš v priebehu marca 2010 návrh
novelizácie tohto VZN. PhDr. Milan Strnisko, riaditeľ ZPSaDSS
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HĽADÁME DARCOV! 
Rodina liptovksomikulášskeho ho-

kejistu Juraja Halaja hľadá darcov
krvi. Juraj Halaj je v súčasnosti hospi-
talizovaný v bratislavskej nemocnici,
kde je mu neustále podávaná nová
krv. Darovať je možné akúkoľvek
krvnú skupinu. Pri odbere môžete
uviesť, že sa jedná o darcovstvo pre
Juraja Halaja. O ostatné sa postará
krvná banka. 

Rodina všetkým darcom vopred ďakuje.

„Aj v jarnej časti súťaže je na-
šim jednoznačným cieľom hrať
taký futbal, ktorý sa divákom
bude páčiť. V tomto smere sa už
opakujem, ale našou jedinou
prioritou je spokojný divák,“ po-
vedal Rudolf Urbanovič, prezi-
dent Mestského futbalového
klubu Tatran AOS Liptovský Mi-
kuláš a prednosta Mestského

úradu v Liptovskom Mikuláši. 
V klube vládne so štvrtým

miestom po jeseni spokojnosť.
„Konkrétny cieľ sme pred jar-
nou časťou mužstvu nedali, ale
nebránili by sme sa tomu, keby
sme sa v tabuľke posunuli
o miesto vyššie,“ dodal prezi-
dent klubu.

red.

POZVÁNKA NA FUTBAL ZADARMO
Mestský futbalový klub Tatran AOS Liptovský Mikuláš 

vás pozýva na domáci súboj 
MFK Tatran AOS L. Mikuláš – FC ViOn Zlaté Moravce

v sobotu 6. marca 2010 o 14:30 hod štadión v Okoličnom.
VSTUP ZADARMO!

Chcú hrať predovšetkým 
pre divákov

Po zimnej prestávke sa v na-
šej druhej najvyššej futbalovej
súťaži predstavia hráči Mestské-
ho futbalového klubu Tatran
AOS Liptovský Mikuláš.

Po jesenne časti súťaže
štvrtý tím má za sebou zimnú
prípravu. Nielen o nej sme sa
rozprávali s trénerom Ľubomí-
rom Páleníkom.

Pán tréner, čo ste všetko
s hráčmi počas zimnej prí-
pravy stihli?

Cez zimnú prestávku sme
mali naplánovaných 54 trénin-

gových jednotiek, z objektív-
nych príčin sme ich absolvovali
50. Z dvanástich prípravných
zápasov sme odohrali jedenásť,
pre zranenia hráčov sme sa roz-
hodli necestovať do Moldavy
nad Bodvou.

Čo vám predovšetkým
ukázali prípravné zápasy?

Ukázali nám silu, ktorou
mužstvo disponuje na domácej
pôde. Zmeniť potrebujeme my-
slenie na ihriskách súperov.
Hráči si musia viac veriť, poten-
ciál na to majú. Aj v jeseni sa
mužstvu rapídne odlišne darilo

doma a na súperových trávni-
koch. Počas zimnej prípravy
sme vonku hrali sedem zápa-
sov, trikrát sme vyhrali a raz re-
mizovali. Na súperovej pôde
musíme mať viac sebavedomia
a odvahy, príprava ukázala, že
chlapci na to majú. Najlepším
dôkazom je výhra na ihrisku cor-
goň ligovej Banskej Bystrice.

V kádri zrejme nebude
ľahké nahradiť jesenného ka-
noniera Tomka, ktorý odišiel
do zahraničia. Aký je váš ná-
zor?

O k r e m
iných prišiel
útočník Lu-
káš Vido,
ktorý má
svoje futba-
lové kvality.
Po t rebu je
ešte získať
väčšiu fyzic-
kú priprave-
nosť, lebo
v tejto ob-

lasti je ešte zanedbaný. Zatiaľ
sa nám veľmi dobre ukazuje
jeho spolupráca s Balluchom.
Myslím, že môže byť platnou po-
silou.

Ako ste spokojný so zim-
ným sústredením, ktoré ste
absolvovali v Liptovskom
Jáne?

Bolo veľkým prínosom. Mali
sme vytvorené výborné pod-
mienky na regeneráciu v hoteli,
výborná bola strava i terény
v blízkom okolí. Zabezpečený
sme mali perfektný servis, vráta-
ne odvozu na našu umelú trávu

Ani vo februári nerobili výko-
ny liptovskomikulášskych hoke-
jistov fanúšikom radosť, práve
naopak. 

„Je nám ľúto, že viacerí hráči
nehrajú zo zdravotných dôvo-
dov. Na celkový výsledok ale
vplývajú viaceré faktory. V extra-
lige je herný systém, ktorý dlho-
dobo konzervoval určité pome-
ry. V predchádzajúcich sezó-
nach sa z našej najvyššej hoke-
jovej súťaže nevypadávalo. Te-
raz vypadávajú dva tímy. Raz sa
v extralige nepočíta s reprezen-
tačným výberom do dvadsať ro-
kov, potom z večera do rána sa
rozhodnutie zmení. Ak teda
dvadsiatka bude účinkovať v ex-
tralige, mal by z nej vypadnúť
len jeden tím, aby sa hrací sys-
tém zjednodušil,“ povedal Ján
Blcháč, primátor Liptovského
Mikuláša.

Radnica v Liptovskom Miku-
láši má snahu udržať túto špor-

tovú hodnotu v meste na určitej
úrovni. Mesto to dokazovalo
zvýšenou mierou financovania
v ostatných rokoch. „Navyše,
zasadili sme sa o získanie viace-
rých významných sponzorov,
ktorý klubu pomáhajú. Žiaľ,
Mestský hokejový klub nezískal
generálneho sponzora, ktorý by
bol zárukou naplnenia rozpočtu
na úrovni minimálne ostatných
klubov. Pre porovnanie, rozpo-
čet nášho klubu je približne mili-
ón eur, vrátane významnej účas-
ti mesta. Rozpočty iných klu-
bov, ktoré sú na priemernej
úrovni, sú asi o milión eur vyš-
šie, Slovan či Košice ročne
majú k dispozícii aj tri milióny
eur. Pokiaľ zainteresovaní nedo-
kážu zabojovať o sponzorský
balík, alebo sa nenájde privátny
sponzor, bude veľmi ťažké
udržať extraligu v meste,“ dodal
primátor.

lm.

Slabé výkony hokejistov 
pokračovali

– nevznikali
z b y t o č n é
prestoje, za
čo by som
chcel ma-
n a ž m e n t u
klubu poďa-
kovať.

B o l o
počas zim-
nej prípra-
vy aj nie-
čo, čo vás sklamalo?

Mrzia nás neskutočné zrane-
nia hráčov. Niektorí hráči zaned-
bali svoje staršie zranenia a po-
čas zimnej prípravy sa im to vy-
pomstilo. Bolo smutným pravid-
lom, že sa nám takmer v kaž-
dom prípravnom zápase niekto-
rý hráč zranil. Verím, že smolu
sme si vyčerpali a na jar sa nám
zranenia budú vyhýbať.

S akým umiestnením bu-
dete spokojný na konci súťa-
že?

Určite by sme sa radi v tabuľ-
ke posunuli vyššie. S kolegom
Rusnákom sme maximalisti, lat-
ku nepodliezame a takýmto
spôsobom pôsobíme aj na hrá-
čov – aby napredovali a nikdy
neboli so sebou spokojní.

www.mfktatran.sk

Začína sa jarná časť prvej futbalovej ligy

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Členovia Združenia cestov-
ného ruchu Klaster Liptov 18.
februára v Ružomberku na člen-
skej schôdzi zhodnotili výsledky
uplynulého roku.

„Podarilo sa zrealizovať via-
ceré projekty, predovšetkým sa
rozšírilo používanie regionálnej
karty zliav o nových ubytovávate-
ľov, rozšíril sa centrálny rezer-
vačný systém. Napriek pretrvá-
vajúcej hospodárskej kríze sa
činnosť Klastra Liptov, okrem
iného, prejavila aj tým, že zníže-
nie návštevnosti liptovského re-
giónu bolo oproti iným sloven-
ským regiónom miernejšie,“
skonštatoval Ján Blcháč, primá-
tor Liptovského Mikuláša. Doka-
zujú to aj štatistiky, keď sa po-
diel ubytovaní v Liptove v rámci
Žilinského samosprávneho kra-
ja zvýšil a blíži sa k hranici 60
percent.

„V minulom roku sa nám,
žiaľ, nedarilo v získavaní pro-

striedkov z externých zdrojov
– peňazí z fondov Európskej
únie či Žilinského samospráv-
neho kraja,“ poznamenal primá-
tor.

Nezmenený zostal aj počet
členov Klastra Liptov. „Napriek
rôznym atakom od neprajníkov
sa podarilo udržať integritu
členskej základnej. Po urči-
tých personálnych zmenách
vo vedení Klastra Liptov začína
aktívne pracovať päť pracov-
ných skupín, v tomto roku pri-
budne ďalšia. Do práce pre
liptovský región je zapojených
približne dvadsať odborníkov,
ktorí aktívne pracujú v oblasti
cestovného ruchu,“ informoval
primátor.

Členská schôdza tiež po-
tvrdila zmeny na postoch pred-
sedu predstavenstva a dozornej
rady. Podľa stanov sa uplatňuje
dvojročný rotačný princíp. Na
čele predstavenstva vystriedal
primátora Jána Blcháča primá-
tor Ružomberka Michal Slašťan,
doterajší predseda dozornej
rady. Ján Blcháč sa stal predse-
dom dozornej rady. Doplnené

bolo aj predstavenstvo a dozor-
ná rada, v ktorých majú zastú-
penie všetci členovia Klastra
Liptov.

„Teší ma, že sa počas dote-
rajšej existencie Klastra Liptov
podarilo na trh uviesť dva pro-
dukty a presvedčiť ďalších hrá-
čov v cestovnom ruchu o po-
trebnosti takejto organizácie
v regióne. Spolupracovali sme
na príprave nového zákona
o cestovnom ruchu, ktorý by
mal parlament odsúhlasiť v mar-
ci tohto roka,“ dodal primátor. 

V tomto období chystá klas-
ter na leto pokračovanie projek-
tu pobytových balíkov pre turis-
tov s až 30 percentnými zľavami
do Aquaparku Tatralandia
a Thermal Parku Bešeňová a až
so 40 percentnou zľavou na la-
novky v Jasnej a Skiparku Ru-
žomberok. „Viac ako päťtisíc
zľavových kariet Liptov Region
Card našlo do konca februára

svojich majiteľov,
ktorí ich môžu vy-
užiť aj v lete. Turis-
ti si pochvaľujú ši-
rokú ponuku zliav
a komfortné po-
užitie Liptov Regi-
on Card. Ubytova-
telia vnímajú výho-
dy systému Liptov
Region Card hlav-
ne v kombinácií

s pobytovými balíkmi, ktoré žia-
dajú turisti,“ priblížil Ján Gem-
zický, výkonný riaditeľ Klastra
Liptov. V lete 2010 okrem zaují-
mavejších zliav bude možnosť
získať Liptov Region Card pri
použití v balíkoch od 1,50 eur.
Nové zľavy začnú platiť od 1.
mája tohto roku.

požiadavkám ubytovateľov
vychádza v ústrety centrálny re-
zervačný systém. Po vzore sve-
tových stredísk cestovného
ruku v Rakúsku a Taliansku pri-
pravuje klaster Liptov úpravu
tohto systému na platený portál.
„Bude tu možnosť plného ná-
zvu, kontaktu na ubytovateľa
a vyznačenie ubytovateľa na
mape Liptova. Navyše ubytova-
teľ získa rad bonusov s Liptov
Region Card a voľné vstupy do
Aquaparku Tatralandia a Themal
Parku Bešeňová a taktiež do
Jasnej a Skiparku Ružomberok.
Systém bude dostupnejší
z ôsmich najnavštevovanejších
šebových stránok Liptova a pre-
pojený aj na medzinárodnú web
holidayinfo.sk,“ informoval
Gemzický.

Klaster Liptov vyhodnotil vlaňajšie aktivity

26. marca 2010 si pripomíname 140.
výročie úmrtia Michala Miloslava Hodžu.
Narodil sa v rodine mlynára a roľníka Jána
Hodžu a Márie, rodebnej Hriankovej v tur-
čianskej Rakši. Študoval v Mošovciach, na
gymnáziu v Banskej Bystrici a v Rožňave. Štúdium filozofie a teo-
lógie potom absolvoval v Prešove a v Bratislave a na teologickej fa-
kulte vo Viedni. Po ukončení štúdií bol vychovávateľom a v rokoch
1837 – 1862 evanjelickým a. v. farárom v našom meste. Od roku
1867 až do smrti žil vo vyhnanstve poľskom meste Tešín.

Počas svojho pôsobenia na evanjelickej fare (na dnešnej Ulici
Tranovského, v súčasnosti je tam expozícia Múzea Janka Kráľa
Tatrín a žiadosti slovenského národa) sa uňho stretávali slo-
venskí národovci. V lete 1843 sa zúčastnil na schôdzke v Hlbo-
kom a u rímskokatolíckeho farára Jána Hollého na Dobrej Vode,
kde sa spolu s Ľudovítom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurba-
nom radili o prijatí stredoslovenského nárečia za základ spisovnej
slovenčiny. 24. – 26. augusta 1844 založili štúrovci na jeho fare
v našom meste slovenský osvetový spolok Tatrín (predchodcu
Matice slovenskej). Stal sa jeho predsedom. Spolok vydával knihy
v Štúrovej spisovanej slovenčine a podporoval chudobných slo-
venských študentov na štúdiách. Existoval bez povolenia úradov
a po štyroch rokoch bola jeho činnosť ukončená aj pod vplyvom
blížiacich sa revolučných udalostí. Michal Miloslav Hodža bol aj
organizátorom petície Slovenského prestolného prosbopisu
(tlmočenia slovenských národných požiadaviek) na panovnícky
dvor vo Viedni. Zúčastnil sa revolúcie v rokoch 1848/1849.
10. mája 1848 sa na jeho fare zišli národovci a napísali a o deň
neskôr v Ondrašovských kúpeľoch verejne prečítali prvý politický
a kultúrny program Slovákov Žiadosti slovenského národa. Mi-
chal Miloslav Hodža bol aj spisovateľom a osvetovým pracovní-
kom. V nemčine napísal spis Der Slowak, v ktorom obhajuje prá-
va Slovákov. Sú známe aj jeho básne Matora, Slavomiersky
a Vieroslavín. Publikoval v časopisoch Hronka, Slovenské národ-
né noviny, Orol tatranský, Cirkevné listy a v ďalších. Zakladal aj
spolky miernosti a striezlivosti. Spolu so Štúrom a Hurbanom boli
osnovateľmi a zavŕšiteľmi historického procesu slovenského ná-
rodného obrodenia.

Po ťažkej a dlhotrvajúcej chorobe zomrel 26. marca 1870 vo
vyhnanstve v poľskom Tešíne, kam ho vtedajšia vláda za trest po-
slala. V roku 1922 previezli jeho pozostatky a slávnostne pocho-
vali v Liptovskom Sv. Mikuláši (čo si pred smrťou prial) aj za účasti
vlády Československej republiky. Miestom jeho odpočinku sa sta-
la záhrada evanjelického sirotinca na dnešnej Ulici 1. mája. Jeho
pozostatky exhumovali a 21. októbra 1989 slávnostne previezli
a po tretí raz pochovali na vrbickom cintoríne v Liptovskom Miku-
láši. V meste je po ňom pomenovaná ulica (od Priora po železnič-
nú trať) a gymnázium na tejto ulici.

Mgr. Anna Šmelková, MJK

SLÁVNI LIPTOVSKÍ RODÁCI

HODŽA, Michal Miloslav
evanjelický a. v. kňaz, spisovateľ, jazykove-
dec, národovec, osvetový pracovník, politik
* 29. 9. 1811 Rakša
† 26. 3. 1870 Tešín (Poľsko)

Informácia o všetkých výho-
dách bude zverejnená po
8. marci na www.visitliptov.sk

Klaster Liptov je združenie
cestovného ruchu je združením
právnických osôb založené s vízi-
ou vybudovať z Liptova európsky
rozpoznateľnú destináciu cestov-
ného ruchu a so strategickým
cieľom zvýšenia návštevnosti re-

giónu Liptov do roku 2013 na
dvojnásobok roku 2007.

Zakladajúcimi členmi sú štyri
najvýznamnejšie subjekty sú-
kromného sektora z Liptova -
Thermal Park Bešeňová, Aqua-
park Tatralandia, Jasná Nízke
Tatry a Skipark Ružomberok
a všetky tri liptovské mestá.

lm.
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Skúška sirén
V piatok 12. marca

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

Občiansky servis 
JANUÁR 2009
Vitaj na tomto svete…

V januári 2010 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Michaela VESELÁ, Filip HA-
LAJ, Michal GERŠIČ, Laura
ŠANDOVÁ, Dominika RÁZ-
GOVÁ, Kristína TOMKOVÁ,
Sebastian Dylan CSÁKI,
Laura TRNOVSKÁ, Anna
TOMAJKOVÁ, Christopher
OLEKŠÁK, Patrícia PIOVAR-
ČIOVÁ, Melánia KOVÁČIKO-
VÁ, Alžbeta VOZÁRIKOVÁ,
Andrea Sarah PROŠVICO-
VÁ, Michal BALÁŽ, Nikola
FÁBEROVÁ, Natália MATEJ-
KOVÁ, Erik AMBRÓZ, An-
drej GRIVALSKÝ, Tomáš
JANČUŠKA. 

To životy sa ich navždy
spojili, pre nich už osve

v svete miesta niet …
Manželstvo uzavreli:
Ján ŠIMKO – Petra HOKO-
VÁ, Tomáš MRÁZ – Erika
ZELENAYOVÁ, Rastislav
HURAJ – Petra VALENTO-
VÁ, Matúš ZÁRUBA – Alena
KOMPIŠOVÁ, Ing. Norbert
KRÁLIK – Mária MAKOVIC-
KÁ, Vojtěch KOKY – Anna
TORÁČOVÁ, Tibor ILAVSKÝ
– Marta HERICHOVÁ,
Ing. Marek PORUBIAK – Zu-
zana PRAŽENICOVÁ,
Ing. Michal ŠKOLA – Mgr.
Daniela HALUŠKOVÁ, Mar-
tin SPIŠÁK – Mgr. Lenka
HOLIČKOVÁ.

Je taká chvíľa. Skončí sa
život, začne spomienka …
Opustili nás:
Mária KUBOVIČOVÁ – 86 r.,
Ing. Vladimír HLAVAČKA –
61 r., Pavol MIČUDA – 42 r.,
Žofia BURSOVÁ – 94 r.,
Václav STRIŠKA – 43 r., Vie-
ra LEŠŤANOVÁ – 82 r., Eva
ŠEBOVÁ – 65 r., Jozef BU-
DIAK – 37 r., Božena KU-
BOŠIOVÁ – 83 r., Ján ŽIA-
RAN – 45 r., Daniela KRÁLI-
KOVÁ – 45 r., Ján KUBINA –
84 r., Dušan KORČEK – 33
r., Jolana HAZUCHOVÁ –
85 r.

31.1.2010 o 14.06 hod. na
ul. Pišútovej pani A.K. z Tvrdoší-
na, vypaľovala vodiče z PVC ká-
blov, čím zadymila časť obytnej
zóny. Týmto konaním porušila
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta L. Mikuláš č. 8/1992,
čl.27b,ods.2. Za priestupok
proti verejnému poriadku bola
riešená v blokovom konaní podľa
§ 84 ods. zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch. 

1.2.2010 o 17.50 hod. hliad-
ka MsP zistila, že mladistvá M.J.
z ul. Bellovej kúpila alkoholický
nápoj a umožnila ho požiť mladi-
stvej N.L. z Nábrežie Dr.A.Sto-
dolu. Alkoholický nápoj kúpil
aj M.T. z ul. Hviezdoslava, ktorý
obidvom mladistvým dievčatám
umožnil alkohol požiť. Obidvaja
sa dopustili priestupku podľa §
30, ods. 1, písm. a) Zák.
372/90 Zb. o priestupkoch.
M.J. bola uložená bloková poku-
ta, ktorú na mieste zaplatila
a skutok M.T. bol odovzdaný na
správne konanie Obvodnému
úradu. Objasňovania pokračuje
proti neznámemu páchateľovi,
ktorý predal alkoholický nápoj
osobe mladšej ako 18 rokov. 

5.2.2010 o 14.40 hod. hliad-
ka MsP zistila, že na ul. 1. mája
pri vstupe do pešej zóny je po-
škodené dopravné značenie
„Pešia zóna“. Pri objasňovaní
priestupku bolo cez kamerový
systém zistené nákladné moto-
rové vozidlo EVČ 9514961 a ná-
sledne jeho vodič M.D. z ČR,
ktorý pri výjazde z pešej zóny prí-

vesom zachytil dopravnú znač-
ku, pričom zostala ohnutá s čias-
točne vytrhnutým stĺpikom. Svo-
jim konaním sa dopustil priestup-
ku proti majetku podľa § 50,
ods. 1 Zák. č. 372/90 Zb.
o priestupkoch. Vec je v riešení.

10.2.2010 o 21.28 hod. na
základe telefonického oznáme-
nia, že na Nábreží 4. apríla pred
bytovkou „I“ parkuje motorové
vozidlo vozidlo Š-Felícia, bielej
farby,EVČ 1C 973 02 na vyhra-
denom mieste pre osobu so
zdravotným postihnutím, hliadka
MsP na ľavé predné koleso uve-
deného vozidla založila blokova-
cie zariadenie. Vodič J.Z. z ul.
Priebežná, za priestupok podľa
§22 ods.1 písm.k, zákona
č.372/1990 Z.z. bol riešený
v blokovom konaní. 

11.2.2010 o 12.56 hod.
hliadka MsP na základe telefo-
nického oznámenia prichytila pri
rozkrádaní železného šrotu z ob-
jektu na ul. Revolučná, G.P. z ul.
Pišútovej, V.S. z L. Jána a A.K.
z Medvedzia. Nakoľko išlo o dô-
vodné podozrenie z trestného
činu podľa § 212 Trestného zá-
kona, na miesto bola privolaná
hliadka štátnej polície, ktorá rie-
šenie prípadu prevzala.

12.2.2010 o 21.47 hod. na
MsP bolo telefonicky oznámené,
že na ul. Morušovej v byte šteka-
jú dva psy. Pri preverení sa pod-
net potvrdil. Za porušenie VZN
mesta L. Mikuláš č. 4/2009
čl.4, ods.2, držiteľka psov R.J.
za priestupok proti verejnému

Mestská polícia v Liptov-
skom Mikuláši v druhej polovici
roku 2009 zaznamenala viac
ako 1700 priestupkov, čo pred-
stavuje nárast o 700 zistených
priestupkoch oproti rovnakému
obdobiu roku 2008. Najviac po-
rušení zákona bolo na úseku
dopravy – až 999 priestupkov.
Blokovú pokutu uložili mestskí
muži zákona v 998 prípadoch
v celkovej výške 9500 eur.

Príslušníci mestskej polície
vykonali 35 kontrol zameraných
na podávanie alkoholu mladi-
stvým osobám do 18 rokov
veku, pri ktorých riešili 165 prí-
padov protiprávneho konania.

„V praxi sa stále osvedčuje
využívanie kamerového monito-
rovacieho systému, ktorý pomá-
ha zabezpečovať obyvateľom
mesta a jeho návštevníkom po-

cit bezpečia v uliciach mesta,“
zdôraznil náčelník mestskej po-
lície Dalibor Šalplachta. Výstupy
z kamier slúžia len pre služobné
potreby mestskej polície, prí-
padne pre potreby orgánov čin-
ných v trestnom konaní na zá-
klade ich písomného požiada-
nia.

Počas druhého polroka mu-
seli príslušníci použiť donucova-
cie prostriedky v 184 prípa-
doch. Pri práci polície výrazne
pomáhajú aj občania, ktorí na-
hlásili 447 priestupkov.

V druhom polroku 2009 pre-
ventistka Mestskej polície v Lip-
tovskom Mikuláši uskutočnila
38 besied v školách a v škol-
ských zariadeniach v meste,
ktoré boli zamerané najmä na
prevenciu kriminality.

red.

Mestskí policajti zaznamenali
1700 priestupkov za polrok

Zo zápisníka mestskej polície
poriadku bola riešená v bloko-
vom konaní. 

13.2.2010 o 02.00 hod.
prostredníctvom kamerového
systému MsP bola zistená bitka
pred nočným podnikom na ul.
Bellova. Aktéri konfliktu M.J.
z ul. Vrbická a P.K. z ul. Jefre-
movská, týmto konaním sa do-
pustili priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa §
49, ods. 1, písm. d) Zák.
č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
Prípad mestská polícia vyriešila
uložením blokovej pokuty. 

18.2.2010 o 16.03 hod.
v pizzérii na Námestí oslobodite-
ľov nezaplatila účet A.T. zo
Z. Poruby, pričom spôsobila
škodu v hodnote 9,74  a hneď
na to išla do susednej pizzérie,
kde si taktiež nezaplatila účet
v hodnote 1,66 . Menovaná sa
dopustila priestupku proti majet-
ku podľa § 50, ods. 1 Zák.
č. 372/90 Zb. o priestupkoch,
na mieste jej bol vypísaný blok
na pokutu nezaplatenú na mies-
te vo výške 30 .

19.2.2010 o 02.22 hod. na
základe telefonického oznáme-
nia, že dvaja muži pred nočným
podnikom na Námestí oslobodi-
teľov, rozbili sklenú výplň na
stánku PNS . hliadka MsP pro-
stredníctvom kamerového systé-
mu týchto prichytila na ul. 1.
mája. Za priestupok proti majet-
ku, podľa § 50, ods. 1 Zák.
č. 372/90 Zb. o priestupkoch,
identifikovaný, zahraničný ná-
vštevník zaplatil na mieste bloko-
vú pokutu.

V období od 30.01.2010
– do 24.02.2010 MsP riešila
442 priestupkov z toho na úseku
dopravy 251 priestupkov, 30
priestupkov proti majetku, 29
priestupkov proti verejnému po-
riadku, 17 priestupkov proti ob-
čianskemu spolunažívaniu, 13
priestupkov majiteľov voľne po-
hybujúcich sa psov, 47 priestup-
kov – pitie alkoholu na verejnom
priestranstve, 36 priestupkov
porušenia zákona o ochrane ne-
fajčiarov - fajčenie na autobus.
zastávkach a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta
Náčelník MsP
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