
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál navštívil Liptovský Mikuláš
Úroveň poskytovania sociálnych 

služieb v meste, integrácia róm-
skych spoluobčanov – aj to boli 
témy, o ktoré sa počas svojej návšte-
vy v piatok 18. februára zaujímal mi-
nister práce, sociálnych vecí a rodiny 
Jozef Mihál. S primátorom Alexan-
drom Slafkovským, jeho zástupca-
mi Jozefom Repaským a Milanom 
Kružliakom i prednostkou Annou 
Rašiovou so záujmom diskutoval o 
situácii v jednotlivých oblastiach i o 
možnostiach, ktoré by mohli zname-
nať ďalšie kroky vpred. 

Primátor Alexander Slafkovský 
opísal situáciu a problémy spojené 
s poskytovaním sociálnych služieb 
v meste, skonštatoval, že opatro-
vateľskú starostlivosť okrem radni-
ce zabezpečujú vďaka príspevku z 
rozpočtu mesta aj Spišská katolícka 
charita a Evanjelická diakónia. Mi-
nistra Jozefa Mihála zaujímal model, 
akým spôsobom fungujú v metro-
pole Liptova domovy dôchodcov. 
Zároveň naznačil budúcnosť rieše-

nia financovania takejto starostli-
vosti: „Musíme prehodnotiť súčasný 
stav, pripravovaný model bude urči-
te spravodlivejší, bude menej zaťa-
žovať rozpočet obcí,“ povedal.

V diskusii sa minister venoval aj 
rómskej otázke: „Nesmú si zvykať na 
taký spôsob života, aký vedú. Je to 
prežívanie, čakanie na dávky. Pre ich 
deti je to zlý vzor. Je iné, ak vidia, že 
otec chodí každé ráno do práce.“

Podľa ministra je potrebné vytvá-
rať pre rómskych spoluobčanov 
pracovné miesta: „Je to veľká výzva. 
Štát môže motivovať zamestnáva-
teľov aj tým, že bude za dlhodobo 
nezamestnaných platiť odvody a 
odbremení od týchto nákladov za-
mestnávateľov,“ dodal. Viceprimá-
tor Jozef Repaský v tejto súvislosti 
poznamenal, že v roku 2006 radnica 
vytvorila pre rómskych spoluobča-
nov dvanásť pracovných miest: „Pla-
tili sme im okolo 400 eur mesačne, 
časť mzdy sme im sťahovali na úhra-
du nájomného a splácanie dlhov na 

ňom. Bol to model, ktorým sme sa 
chválili. Bohužiaľ, naši nástupcovia 
v ňom po roku 2007 nepokračovali.“

Jozef Mihál prezradil podrobnosti 
týkajúce sa systému IP kariet, ktoré-
ho pilotnú prevádzku jeho minister-
stvo práve spúšťa: „Sociálne dávky a 

prídavky na deti nedostane občan v 
hotovosti, ale na účet. S prostried-
kami bude môcť disponovať iba 
prostredníctvom platobnej karty, 
peniaze sa v bankomatoch vybrať 
nebudú dať. 

Minister Jozef Mihál sa živo zaujímal o problematiku rómskej 
komunity v meste, ocenil existenciu a činnosť komunitného centra.

(pokračovanie na str. 2)
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Vážení spoluobčania,
som rád, že marcové vydanie mesačníka Mi-

kuláš prináša aj dobré správy. Ako ste si urči-
te všimli, tvár časopisu sa po rokoch vracia k 
osvedčenej tradícii. O zmene rozhodli poslanci 
zastupiteľstva 10. februára. V ten deň diskuto-
vali aj o schválení rozpočtu mesta na rok 2011. 
Jeho prijatím po zdĺhavom a náročnom roko-
vaní poslanci ukončili rozpočtové provizórium, 
ktoré trvalo od 1. januára.

Februárové zastupiteľstvo bolo výnimočné 
nielen tým, že trvalo rekordných takmer osem 
hodín. Po prvýkrát ho snímali kamery TV Lip-
tov, neskrátený záznam sa objavil vo vysiela-
ní v premiére a dvoch reprízach. Vyslyšali sme 
hlas všetkých občanov, ktorí roky požadovali, 
aby mestská televízia za mestské peniaze pri-
nášala nekomentovaný, nemanipulovaný a 
pravdivý obraz o poslancoch zastupiteľstva a 
ich práci. Samozrejme, nevyhli sme sa v niekto-
rých prípadoch tomu, že poniektorí poslanci sa 
pred kamerami sem-tam predvádzali. Je iba na 
vás – občanoch a divákoch – aby ste zhodnoti-
li, kto diskutoval k veci a kto úmyselne prítom-
nosť kamier zneužíval.

Uplynulý mesiac sa niesol aj v znamení mno-
hých pracovných stretnutí. Zavítal ku nám 
veľvyslanec Francúzska Jean-Marie Bruno.  

 

V súvislosti s touto krajinou sa teším z toho, že 
koncom marca sa Liptovský Mikuláš po prvý-
krát zaradí medzi také mestá ako Bratislava, 
Košice a Banská Bystrica, pretože aj u nás pre-
behne od 21. do 26. marca Francúzsky týždeň 
so zaujímavým programom.

Absolvoval som rokovanie s ministrom obra-
ny Ľubomírom Galkom. Jeho výsledkom je, že 
mestskému rozpočtu prináša nielen úsporu na 
nájme a prevádzke Posádkového klubu armá-
dy, ale aj perspektívu, že do konca roka môže 
byť tento objekt za symbolickú sumu prevede-
ný do vlastníctva mesta. S ministrom Galkom 
som rokoval aj o dofinancovaní výstavby lo-
denice, momentálne na jej dokončenie chýba 
okolo 600-tisíc eur, rezort obrany naň môže vy-
členiť prostriedky najskôr v roku 2012. Zname-
nalo by to, že postavený objekt bez potrebného 
vybavenia by nemohol začať slúžiť na svoj účel 
už toto leto, ale až v budúcnosti.

Minister sociálnych vecí Jozef Mihál sa počas 
návštevy nášho mesta zaujímal o podrobnosti 
týkajúce sa toho, ako samospráva zabezpečuje 
poskytovanie opatrovateľských služieb. Prinie-
sol nám informácie o zmenách v legislatíve, 
ktoré odbremenia rozpočty miest a obcí a zá-
roveň umožnia poskytovať tieto služby na rov-
nakej alebo vyššej úrovni ako doteraz.

Milí Mikulášania, po veľmi náročných prvých 
dvoch mesiacoch môžem konštatovať, že mo-
jich spolupracovníkov i mňa čaká ešte stále veľa 
práce. Čakáme na výsledky nezávislej a odbor-
nej kontroly, ktorú na mestskom úrade vyko-
náva Najvyšší kontrolný úrad. Nech už budú 
akékoľvek, minulosť nesmie odpútavať našu 
pozornosť od napĺňania plánov, s ktorými sme 
išli do volieb. Lepší Mikuláš znamená každý deň 
vyriešiť konkrétny problém, prijímať opatrenia 
vedúce ku zvýšeniu vašej spokojnosti. Aby ste sa 
v našom krásnom meste cítili naozaj ako plno-
hodnotní občania.

Ako primátor, poslanec Žilinského samospráv-
neho kraja, občan i lekár podnikám v týchto 
dňoch konkrétne kroky na pomoc mikulášskej 
nemocnici. Všeobecná zdravotná poisťovňa má 
kvôli nedostatku financií tendenciu oklieštiť roz-
sah poskytovaných služieb pre našich pacien-
tov. Je preto nevyhnutné za našu nemocnicu zo 
všetkých síl bojovať. O výsledkoch rokovaní so 
zástupcami žilinského vedenia poisťovne i vede-
ním Žilinského samosprávneho kraja vás bude-
me priebežne informovať. V spolupráci s členmi 
Združenia miest a obcí Liptova sa budeme v Ži-
line takisto zaujímať o možnosti čerpania euro-
fondov pre mikulášsku polikliniku.   

 Alexander Slafkovský, primátor mesta



Oslobodenia mesta si pripomenieme dôstojne
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Jedným z bodov rokovania poslan-
cov zastupiteľstva vo štvrtok 10. feb-
ruára bol aj vizuálny koncept mesta. 
Po búrlivej rozprave poslancov čle-
novia zastupiteľstva odhlasovali zru-
šenie používania mestského loga 
známeho ako 'balíček'.

„Logo úplne nevystihovalo to, čo 
malo vo svojom predmete. Navyše, 
bolo bývalým primátorom zneuži-
té v komunálnej volebnej kampani 
2010. Rozhodli sme sa vrátiť späť k 
trestuhodne do úzadia potláčané-
mu mestskému erbu, ktorý vnímajú 
všetci občania pozitívne. Určité veci 
by mali zostať v dobrom slova zmys-
le posvätné a nedotknuteľné,“ pove-
dal médiám viceprimátor a poslanec 
Jozef Repaský. Súčasťou loga je i slo-
gan 'mesto pre všetkých', ktorý Ján 

Delegácia zástupcov základnej or-
ganizácie a oblastného výboru Slo-
venského zväzu protifašistických 
bojovníkov prišla koncom februára 
na stretnutie s primátorom Alexan-
drom Slafkovským. 

Okrem obligátnych blahoželaní 
predseda oblastného výboru SZPB 
Pavel Chrapčiak vyslovil želanie 
pokračovať v dobrej spolupráci pri 
realizácii spomienkových podu-
jatí týkajúcich sa SNP i ukončenia 
druhej svetovej vojny.

Alexander Slafkovský v súvislosti 
s oslavami oslobodenia mesta kon-
štatoval, že ich spoločná príprava 
spolu so zástupcami SZPB je samo-
zrejmosťou: „Tento významný medz-
ník v histórii mesta si pripomenieme 

dôstojne a s úctou,“ vyjadril pre-
svedčenie. Stane sa tak v pondelok 
4. apríla o 14-tej hodine na Námestí 
osloboditeľov pri pamätníku Červe-
nej armády.

Diskusia okolo celonárodných 
osláv oslobodenia, ktoré sú spojené 
s 8. májom sa týkala predovšetkým 
financií. Obvodný úrad väčším roz-
sahom financií nedisponuje, pred-
stavitelia SZPB preto čakajú, aký 
objem peňazí na oslavy poskytne 
vláda a ministerstvo obrany.

 Na stretnutí zástupcovia SZPB ho-
vorili s primátorom aj o polstoročni-
ci sprístupnenia areálu vojenského 
cintorína na Háji–Nicovô verejnosti 
i o jeho udržiavaní. A. Slafkovský in-
formoval o ponuke spolupráce zo 

Niekoľko životných príbehov klientov zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Palúdz-
ke ministra J. Mihála zaujalo. Položil im aj otázku, ako sú s poskytovanými službami spokojní.

(dokončenie zo str. 1)
Kartou sa bude môcť platiť vo vy-

braných obchodoch, za alkohol a ci-
garety sa ňou zaplatiť nebude dať,“ 
vysvetlil minister. 

Po prijatí na mestskom úrade sa Jo-
zef Mihál presunul do rómskej osady 
Hlboké. Živo sa zaujímal o komunit-
né centrum a jeho aktivity, pozrel sa, 
v akých podmienkach rómski spo-
luobčania žijú a s niektorými krátko 
podebatoval. Následne sa presunul 
do Zariadenia pre seniorov a do-
mova sociálnych služieb v Palúdz-
ke. Prezrel si priestory, v ktorých sa 
zariadenie nachádza, od riaditeľa 

Minister Mihál navštívil Liptovský Mikuláš

strany mikulášskych seniorov po-
máhať v starostlivosti o toto pietne 
miesto. Zároveň konštatoval, že od 
budúceho roka bude kvôli legis-
latívnym úpravám možné čerpať 
na údržbu vojenských hrobov viac 

zdrojov. Po novom sa o prostriedky 
budú môcť uchádzať i občianske 
združenia. Táto zmena sa teda pozi-
tívne dotkne aj Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov.  
 -leh-

Milana Strniska a jeho personálu sa 
dozvedel podrobnosti jeho fungo-
vania.

Na záver krátkej návštevy v Lip-
tovskom Mikuláši sa minister Jozef 
Mihál stretol so zástupcami význam-
ných zamestnávateľov v regióne, 
aby s nimi diskutoval o aktuálnych 
potrebách pracovného trhu z pohľa-
du podnikateľov. Na stretnutí boli 
prítomné aj riaditeľka mikulášskeho 
úradu práce Eva Devečková a riadi-
teľka sociálnej poisťovne Jana Gem-
zová.  

 Text a foto: Peter Lehotský

Mesto sa vracia k tradičnému erbu

Blcháč používal vo svojej predvoleb-
nej kampani ešte v roku 2006.

Podľa Jozefa Repaského (SDKÚ-DS 
– SaS – KDH) bolo logo šité účelovo, 
chýbala mu nadčasovosť, vyvoláva-
lo nežiaduce asociácie. Bývalý pri-
mátor oponoval v diskusii slovami, 
že všetko, čo sa spája s ostatnými 
štyrmi rokmi, sa krok po kroku lik-
viduje. „Neviem, či sa to zopakuje 
aj o štyri roky, pretože takáto poli-
tika je pštrosia a nikam nevedie. Je 
mi to ľúto, ten balíček bol vhodnou 
marketingovou značkou. Vystihoval 
podstatu nášho mesta,“ uviedol po-
slanec Ján Blcháč (Smer-SD – SNS – 
ĽS-HZDS).

„Keď som koncom roka interpelo-
val pána primátora po tom, ako za 
dva dni odkrágľoval našich bývalých 
kolegov, povedal som, že sa neviem 
dočkať, keď naše logo 'mesto pre 
všetkých' zmeníme na 'mesto pre 
vyvolených'. Tá vaša ideológia sa pre-
mieta nielen do vašich vízií, vzťahov 
ku kolegom, občanom, zamestnan-
com tohto mesta, ale už napádate i 
logo. Ste obyčajní ideológovia,“ kon-
štatoval poslanec Rudolf Urbanovič 

(Smer-SD – SNS – ĽS-HZDS). Jozef 
Repaský reagoval slovami: „O ideo-
lógii by sme mohli viesť dlhý spor. Ja 
si spomínam, ako po voľbách v roku 
2006 boli modré zastávky prema-
ľované na zelené, ako sme boli od-
všadiaľ vymazaní. O tej ideológii by 
sme nemali rozprávať ani jedna ani 
druhá strana. Mali by sme to pustiť z 
hlavy a ísť dopredu“. 

Doplňujúci návrh Jána Blchá-
ča, aby mesto zrušilo registráciu 
ochrannej známky loga, v pléne ne-
prešiel, s logom teda môže legálne 
nakladať stále iba mesto.

Martin Krajčí (nezávislý) konštato-
val, že medzi mladými sa logo ne-
uchytilo. Jeho kolega Jozef Bobák 
(nezávislý) ukázal poslancom dôkaz 
o zneužití loga na nedávnom voleb-
nom materiáli Jána Blcháča.

Milan Trnovský (SDKÚ-DS – SaS – 
KDH) poukázal na to, že obyčajne 
majú značky nejakú hodnotu, pre-
to sú chránené registráciou. Jánovi 
Blcháčovi povedal: „Ukážem vám 
teraz, ako ste ideologicky zničili ob-
chodnú značku MHK 32. 17. marca 
2005 bola na Úrade priemyselného 

vlastníctva zaregistrovaná značka 
HK 32 vlastníkom – mestským hoke-
jovým klubom. Keď ste si uzurpova-
li moc v hokejovom klube, napriek 
tomu, že som vás na to upozorňo-
val, ste do chráneného loga pridali 
zbytočné písmeno ‘m‘. Veď vy ste sa 
správali k tej obchodnej značke tak, 
že ste si ju premaľovali. Používali ste 
neoprávnene logo. Dnes už konečne 
používame na štadióne logo také, 
aké máme zapísané. Na dresoch je 
síce stále logo s tým emkom, ale ne-
budeme ich trhať či prešívať. Chlapci 
v nich dohrajú, a keď sa budú dávať 
robiť nové dresy, tak už so správnym 
logom. Čiže nevzniknú žiadne nákla-
dy. A to isté platí aj o mestskom logu 
s balíčkom.“

V dôvodovej správe k uzneseniu o 
používaní mestského loga sa hovo-
rí o troch možnostiach vizuálneho 
konceptu mesta. Prvá počíta iba s 
používaním erbu, druhá s moderni-
záciou zrušeného loga a vypustením 
politického sloganu. V prípade, že 
autori loga predložia návrhy zmo-
dernizovaného loga, ktoré nebudú 
ponúkať požadované parametre, 
môže mesto pristúpiť k zadaniu ne-
chať vyhotoviť nové logo. -leh-



Rekordne dlhé rokovanie o rozpočte ukončilo provizórium
Po viac ako štyridsiatich dňoch 

ukončili 10. februára poslanci mest-
ského zastupiteľstva rozpočtové 
provizórium mesta. To do neho 
vstúpilo 1. januára po tom, ako ne-
bol pre rok 2011 pripravený a schvá-
lený riadny rozpočet. „Museli sme 
odmietnuť tie čísla, ktoré sme našli 
na stole po našich predchodcoch,“ 
povedala už dávnejšie prednostka 
mestského úradu Anna Rašiová. 

Primátor Alexander Slafkovský to 
vtedy komentoval slovami, že pred-
chodcami navrhovaný rozpočet 
obsahoval nadhodnotené príjmy, 
ktorými sa kryli zle postavené vý-
davky a výsledok hospodárenia za 
rok 2010. Podľa jeho slov sa skončí 
pravdepodobne deficitom. „Môže-
me sa prikrývať iba takou perinou, 
akú máme,“ zdôraznil. Štvrtkové ro-
kovanie o rozpočte a ďalších dôleži-
tých bodoch malo miestami búrlivý 
– a predovšetkým zdĺhavý – prie-
beh. Zasadnutie poslancov trvalo 
rekordných takmer osem hodín, 
začalo sa krátko po 15-tej hodine 
a skončilo sa šesťdesiat dva minút 
pred polnocou. 

O podobe a obsahu jednotlivých 
častí rozpočtu debatovali v rozprave 
poslanci tri hodiny. Veľkú časť z toh-
to času si svojim diskusným príspev-
kom odkrojil Ján Blcháč (Smer-SD 
– SNS – ĽS-HZDS). Návrh rozpočtu 
rozoberal, komentoval a dopĺňal ná-
vrhmi takmer 31 minút. 

Na niektoré výroky poslanca Ru-
dolfa Urbanoviča Smer-SD – SNS 
– ĽS-HZDS), ktoré adresoval pred-
kladateľke rozpočtu, poverenej ve-
dúcej oddelenia ekonomiky Jane 
Mikušiakovej, reagovali ďalší po-
slanci búrkou rozhorčenia. Posla-
nec Urbanovič vo svojom vystúpení 
okrem iného povedal: „Predklada-
teľke sebavedomie nechýba. Škrtať 
dokáže aj absolvent základnej ško-
ly, treba hľadať zdroje.“ Na adresu 
vedenia mesta sa vyjadril slovami: 
„Šafárite a klamete, také politické 
čistky, aké ste urobili, toto mesto 
nepamätá dvadsať rokov!“

Dušan Vinčúr (SDKÚ-DS – SaS – 
KDH) skonštatoval, že rozpočet je 
účelový, nie rozvojový. „Je to nasta-
vené tak preto, aby mohlo mesto 
plniť svoje samosprávne funkcie.“ 
Popísal aj rozdiely medzi návrhom 
rozpočtu vedenia bývalého primá-
tora J. Blcháča a predkladaným: 
„Zreálnili sme príjmy. Treba pove-
dať, že bolo umenie tento rozpočet 
poskladať. V tom, čo sme zdedili, 
boli dva milióny eur výdavkov pod 
čiarou, neboli kryté príjmami. Robili 
sme preto škrty vo výdavkoch. Ten 
rozpočet je skladačka.“ V rozpočte, 
ktorý vyzerá ako vyrovnaný, sú však 
stále skryté hrozby, povedal ďalej: 
„Nereflektujeme to, že mesto zdedi-
lo dlh voči VPS-ke vo výške 360-tisíc 
eur. Odhad príjmov v podobe po-
dielových daní je optimistický. To je 

druhé riziko, ktoré treba pomenovať. 
Pokiaľ tieto hrozby v priebehu roka 
nezaniknú, budeme musieť rozpo-
čet opäť otvoriť a zreálniť,“ dodal.

Martin Krajčí (nezávislý) skonšta-
toval, že tento rozpočet je pre neho 
ako nového poslanca zastupiteľstva 
prvým, o ktorom rozhoduje. „Keby 
som nebol členom finančnej ko-
misie, tak by som dnes s podporou 
váhal. Som rád, že môj predrečník, 
ktorý je zároveň predsedom ko-
misie, pomenoval riziká otvorene. 
Rozpočet je živý organizmus, preto 
budem celý rok tlačiť na korekcie. 
Rozpočet podporujem s výhradou, 
že je účelový,“ uzavrel.

Financovanie športu z mestských 
peňazí bola téma, ktorá zaujímala 
Vladimíra Rengeviča (SDKÚ-DS – 
SaS – KDH): „Mesto by malo prioritne 
podporovať mládežnícky šport. Na 
mladých však v prípade hokeja ide 
10-tisíc eur, na A-mužstvo 132-tisíc. 
Vychovajme si mládež, ktorá pôjde 
potom do profesionálneho športu. 
Odčleňme ho od mládežníckeho a 
podporujme ten,“ povedal. Podľa 
neho v meste existuje viac ako sto 
športových klubov a združení, do-
hromady je pre nich vyčlenených 
len okolo 14-tisíc eur.

Podľa Jána Droppu (nezávislý) sa 
bude potrebné zamerať na vytvá-
ranie nových pracovných miest a 
teda investícií. „Mesto pred sebou 
tlačí guľu v podobe rozpočtu,“ kon-

štatoval.
Samotné hlasovanie o rozpočte, 

ktorý bude v roku 2011 hospodáriť 
s príjmami i výdavkami na úrovni 
27,72 mil. eur podporilo štrnásť po-
slancov – všetci jedenásti prítomní z 
klubu SDKÚ-DS – SaS – KDH i všetci 
traja nezávislí. Z prítomných poslan-
cov klubu Smer-SD – SNS – ĽS-HZDS 
boli proti návrhu rozpočtu traja, 
šiesti sa zdržali. 

Primátor Alexander Slafkovský po 
hlasovaní zástupcom médií pove-
dal: „Niektorí ľudia budú asi zo zása-
dy zakaždým proti. Zdravý sedliacky 
rozum je však najvyšším kritériom. 
Ukázalo sa, že ho všetci ešte cel-
kom nepotratili a zostali tak aspoň 
v zdržanlivej polohe. Možno, že by 
si vedeli predstaviť iný rozpočet, ale 
kolegovia ich pred hlasovaním prav-
depodobne nepresvedčili, že majú v 
zálohe lepšie riešenie. V tom pôvod-
nom im objektívne chýbali na stra-
ne príjmov dva milióny eur.“ 

A. Slafkovský ďalej skonštatoval: 
„Veľmi sa teším, že máme schvále-
ný rozpočet, aj keď nás čaká ťažký 
rok. Museli sme urobiť veľmi rázne 
úsporné opatrenia, ale nakoniec 
sme dospeli k dohode. Rozpočet je 
živá záležitosť, nie všetky príjmy sú 
stabilizované, no výdavkovú oblasť 
máme plne pod kontrolou. Myslím 
si, že sa nám tento rozpočet podarí 
zvládnuť a dodržať vyrovnanosť.“

 Peter Lehotský
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Televízia Liptov začala vysielať záznamy z rokovania mestského zastupiteľstva
Občania si už majú vo vysielaní TV 

Liptov možnosť pozrieť, ako prebie-
hajú zasadnutia mestského zastupi-
teľstva. Vedenie radnice po dohode 
s televíziou privítalo možnosť reali-
zovania záznamu, ktorý je vysielaný 
v neskrátenej podobe.

„Snímali sme zastupiteľstvo kona-
né 10. februára. Premiéru sme za-
radili v utorok 15. februára o 16-tej 
hodine. Reprízy išli v rovnakom čase 
vo štvrtok 17. februára a v nedeľu 
20. februára,“ povedal šéfredaktor 
Mario Kermiet. „Záznam sme záro-
veň umiestnili na webovú stránku 
televízie, tam si ho budú mať mož-
nosť všetci nájsť v archíve,“ doplnil.

Podľa jeho slov sa pripravujú ďalšie 
zlepšenia v súvislosti s informova-
ním o rokovaniach poslancov. „Kvôli 
pohodlnosti sledovania rozdelíme 
záznam podľa bodov rokovania, di-
vák tak bude môcť rýchlejšie nájsť 
presne to, čo ho zaujíma, nebude 
musieť sledovať celý záznam a vy-
hľadávať v ňom. Snímanie celých 
rokovaní je nový prvok v našej práci, 
učíme sa za pochodu a niektoré veci 
sú ešte vo vývoji. Verím však, že budú 
diváci i občania s našou prácou spo-
kojní,“ doplnil Mario Kermiet. 

Informácie 
bez tendenčných manipulácií

Na otázku týkajúcu sa pôvodne 
zamýšľaných priamych prenosov 
reagoval: „Technicky je to možné, 
má to však svoje úskalia. Tento prvý 
záznam sme po nasnímaní upravo-
vali – vystrihli hluché miesta a pre-
stávky, zvyšovali sme kvalitu zvuku, 
pridávali sme titulky. Tie zatiaľ v re-
álnom čase – teda počas priameho 
prenosu – pridávať do obrazu ne-
dokážeme, chýba nám potrebný 
softvér, ktorý stojí nemalé peniaze,“ 
vysvetlil Mario Kermiet. 

„V danej finančnej situácii si ho za-
tiaľ dovoliť nemôžeme. Okrem toho, 
ak by sme vysielali priame prenosy, 
mohlo by sa to podpísať na kvalite 
kvôli spomínanému zvuku. Momen-
tálne riešime, aby bol v televíznej 
kvalite, aby sme ho nemuseli prác-
ne vylepšovať v štúdiu. A záznam 
z priameho prenosu by sme reprí-
zovali tak či onak, nechám však na 
rozhodnutí nadriadených i vedenia 
mesta, či ostaneme pri tejto forme, 
alebo pristúpime k priamym preno-
som a následnému reprízovaniu ne-
skrátených záznamov.“

Techniku mali už dávno
 
Rokovanie poslancov bolo snímané 

na tri kamery, ktoré obsluhovali dva-
ja kameramani a jeden strihač, ktorý 
obraz spracovával v reálnom čase. 
Celý televízny štáb pozostával z inter-

ných zamestnancov televízie, výroba 
preto rozpočet nezaťažila výdavka-
mi na externých spolupracovníkov. 
Technické vybavenie, ktoré snímanie 
a spracovanie záznamu umožňu-
je, nadobudla TV Liptov ešte v roku 
2008.    -leh-



Matica a mesto budú v spolupráci pokračovať

Premnožené líšky na sídlisku PodbrezinyZdruženie miest 
a obcí Liptova

s novým vedením
Počas poslednej februárovej 

stredy sa uskutočnil snem členov 
Združenia miest a obcí Liptova, 
prvý, na ktorom členov zastupo-
vali starostovia a primátori zvo-
lení vo vlaňajších komunálnych 
voľbách. 

Členskú základňu ZMOL-u tvorí 
54 obcí a 2 mestá liptovskomiku-
lášskeho okresu. Snemu sa zú-
častnilo päťdesiat delegátov, ktorí 
si vypočuli zhodnotenie činnosti 
združenia v roku 2010 ako aj sprá-
vu Združenia miest a obcí Sloven-
ska, ktorého je ZMOL súčasťou.

Delegáti spomedzi prítomných 
starostov a primátorov zvolili 
nové orgány združenia. Predse-
dom sa stal starosta Závažnej 
Poruby Pavel Baráni, jeho pod-
predsedom primátor Liptovského 
Hrádku Branislav Tréger. Pôvodne 
nominovaný kandidát na pod-
predsedu – primátor Liptovského 
Mikuláša Alexander Slafkovský 
– nomináciu stiahol s odôvod-
nením, že sa potrebuje naplno 
venovať vzhľadom na situáciu pri-
mátorským povinnostiam. Prijal 
však nomináciu na jedného z pia-
tich členov rady združenia. 

Spolu s ním boli zvolení Ján Ja-
ňák (Matiašovce), Peter Moravčík 
(Žiar), Milan Kubík (Ľubeľa) a Vla-
dimír Kapríni (Kráľova Lehota). 
Členmi revíznej komisie sa stali 
Július Porubän (Liptovská Koka-
va), František Púčik (Lazisko) a 
Anna Naďová (Trstené).

 -leh-

Pracovné stretnutie s cieľom pri-
jať účinné opatrenia na elimináciu 
zvýšeného výskytu líšok na sídlis-
ku Podbreziny prebehlo v priesto-
roch mestského úradu počas 
ôsmeho týždňa roku 2011. Zúčastni-
li sa ho zástupcovia mesta a ďalších 
zainteresovaných strán - poľovné 
združenie, lesný úrad, RVPS, Verej-
noprospešné služby, mestská polícia 
a zástupca oddelenia životného pro-
stredia z obvodného úradu.

Lov líšok v roku 2010 na Lipto-
ve oproti predchádzajúcim rokom 
zaznamenal pokles. Zver, ktorá už 
stratila plachosť, hľadá ľahký zdroj 
obživy medzi obytnými domami. 
Sú ním potravinové zvyšky mimo 
kontajnerov. Obyvatelia mesta ne-

legálne zriaďujú krmelce pre zver 
na okraji poľovných revírov pri síd-
lisku. Prikrmovanie domácich zvie-
rat na verejnom priestranstve, ktoré 
neskonzumujú všetko, láka zver na 
sídliská. Neudržiavanie pozemkov 
spôsobuje, že v kroví a na zaraste-
ných plochách si líšky tvoria nory. 
Môžu šíriť nákazu besnoty, prašiny a 
podobne, aj keď zatiaľ na našom úze-
mí nebol ich výskyt zaznamenaný.

Chovatelia vnímavých mäsožra-
vých zvierat zanedbávajú povinnú 
vakcináciu svojich zvierat proti bes-
note. Chovatelia sú povinní psov, 
mačky a fretky dať pravidelne každý 
rok zaočkovať. Obyvateľom je po-
trebné pripomenúť – každý občan 
má prispieť svojim dielom k riešeniu 

problémov.  
V okolí sídlisk sa nesmú zriaďovať 

krmelce pre zver. Je nevhodné kŕmiť 
túlavé zvieratá na verejnom priestran-
stve. Koterce pre zvieratá je potrebné 
pravidelne čistiť. Kontajnery na ko-
munálny odpad sa nesmú preplňo-
vať, je nutné ich zatvárať a udržiavať 
čistotu okolo kontajnerov. Vlastníci 
pozemkov v blízkosti Podbrezín mu-
sia užívať a obhospodarovať pozemky 
v súlade s ich evidenciou.

V spolupráci s poľovníckym združe-
ním, veterinármi a políciou bude za-
bezpečený odchyt škodcov a orálna 
vakcinácia líšok ručnou pokládkou v 
blízkosti intravilánu mesta. Potrebné 
je zvýšiť intenzitu lovu líšok na okraji 
poľovných revírov.    -žp-

Delegácia predstaviteľov miestne-
ho odboru Matice slovenskej a Domu 
Matice slovenskej (DMS) sa 25. febru-
ára stretla s primátorom Alexandrom 
Slafkovským. Na prvom oficiálnom 
stretnutí na tejto úrovni, srdečne mu 
zablahoželali k zvoleniu do funkcie. 

Milan Stromko v krátkosti informo-
val, že DMS pracuje v priestoroch za 
symbolické euro. Začiatkom januára 
2009 bola dokončená v réžii mesta 
komplexná rekonštrukcia objektu. 
Nájomná zmluva je podpísaná na 
päťdesiat rokov. „Najbližšie dve deká-
dy nepredpokladáme potrebu výraz-
nejšej investície,“ povedal.

Krátky sumár podujatí, ktoré mesto 
v minulosti podporovalo, a podporu 
ktorých prišlo prediskutovať s pri-
mátorom prezentoval Peter Vrlík. „V 
máji už tradične oslavujeme Žiadosti 
národa slovenského, výročie úmrtia 
Martina Rázusa začiatkom augusta, 
1. septembra Lipu ústavy v súvislosti 
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s významným štátnym sviatkom,“ vy-
svetlil. „Podieľali sme sa v uplynulých 
dvoch rokoch aj na programe Stolič-
ných dní. Tohto roku si pripomíname 
725. výročie prvej písomnej zmienky 
o Mikuláši, radi by sme pri tejto prí-
ležitosti ponúkli na toto podujatie 
programovú vložku,“ navrhol. Okrem 
toho plánujú programom pripome-
núť výročie M. M. Hodžu i Rehora 
Urama-Podtatranského. 

Primátor Alexander Slafkovský po-

čas stretnutia skonštatoval, že pri zo-
stavovaní rozpočtu vedenie radnice 
pamätalo i na významné národovec-
ké podujatia a výročia. „Vyčlenili sme 
na to prostriedky, za ktoré sa dajú 
zorganizovať dôstojné oslavy jednot-
livých udalostí, o ktorých ste hovorili,“ 
povedal a na záver stretnutia skon-
štatoval, že mesto pod jeho vedením 
bude s Maticou slovenskou spolupra-
covať: „Nevidím dôvod, prečo by to 
malo byť inak,“ uzavrel.  -leh-

V utorok 22. februára sa primátor 
Alexander Slafkovský stretol s mi-
nistrom obrany Ľubomírom Galkom, 
aby prerokovali budúcnosť prevádz-
kovania budovy posádkového klubu 
armády. Tá je stále vo vlastníctve mi-
nisterstva, mesto ju má od 1. januára 
2010 v prenájme. 

„Podľa zmluvy sme vlani zaplatili 
armáde 37-tisíc eur na nájomnom. 
Spolu s prevádzkovými nákladmi nás 
chod objektu, v ktorom je aj kino, sto-
jí viac ako 105-tisíc eur  ročne,“ pove-
dal A. Slafkovský. Podľa jeho slov je to 
pre rozpočet mesta L. Mikuláš veľká 
finančná záťaž. „Rokoval som preto s 
ministrom o predčasnom ukončení 
nájomnej zmluvy k 1. júlu a nie až k 6. 
októbru,“ objasnil primátor. Ako ďalej 
dodal, ušetrili by sa tým významné 
prostriedky z mestského rozpočtu – 
okolo 30-tisíc eur.

Na otázku, ako sa zrušenie zmluvy 

dotkne existencie kina či ľudí využí-
vajúcich priestory PKA na záujmovú 
činnosť, vysvetlil riaditeľ domu kul-
túry René Devečka: „Počas letných 
prázdnin krúžky záujmovej činnosti 
nepracujú alebo pracujú s obme-
dzením. Pre kino máme pripravenú 
dočasnú alternatívu v dome kultúry. 
Vlani sme spustili projekt letného 
kina v záhrade Múzea Janka Kráľa, 
takže filmoví fanúšikovia počas leta 
ukrátení nebudú.“ 

Zmyslom predčasného vypoveda-
nia nájomnej zmluvy je, že minister-
stvo môže vypísať súťaž na predaj 
majetku iba v prípade, ak nemá ná-
jomcu na predmetný objekt. Ak sa 
mu ho nepodarí predať, mesto ho 
môže získať za symbolickú sumu. 
Potom nemusí hľadať prostriedky 
na prenájom tejto nehnuteľnosti. 
„Mohlo by sa tak stať do konca roka,“ 
objasnil René Devečka.

Ako predseda správnej rady Ka-
noe Tatra klubu využil A. Slafkovský 
utorkové stretnutie s ministrom aj 
na to, aby sa ho opýtal na dofinan-
covanie výstavby objektu lodenice. 
Túto investíciu realizuje ministerstvo 
v Areáli vodného slalomu Ondreja 
Cibáka. S výstavbou sa začalo až v 
júni 2010 s tým, že k dispozícii boli 
peniaze iba na prvú fázu projektu. 
Pôvodne mala začať lodenica rásť už 
o rok skôr v réžii KTK. Ten mal zdroje 
zabezpečené na celú investíciu. Kvô-
li obštrukciám zo strany bývalého 
vedenia mesta však KTK nemohol 
začať stavať a prostriedky musel vrá-
tiť. Po prieťahoch sa projektu ujala 
armáda.

A. Slafkovského zaujímalo, či sa re-
zortu obrany podarí vyčleniť v tom-
to roku prostriedky aj na druhú fázu 
výstavby lodenice. Bez ich preinves-
tovania totiž nebude možné objekt 

skolaudovať a uviesť do riadnej pre-
vádzky. „Pán minister Galko ma, bo-
hužiaľ, informoval, že jeho rezort by 
mohol uvažovať o uvoľnení ďalších 
financií najskôr v budúcom roku. 
Preto začal Kanoe Tatra klub komu-
nikovať s ministerstvom financií a  
s úradom vlády o možnosti pomo-
ci s dokončením výstavby lodenice. 
Zatiaľ neboli dané žiadne prísľuby, 
sme na začiatku komunikácie na 
túto tému,“ povedal predseda KTK  
A. Slafkovský.  -red-

Osud budovy posádkového klubu v rukách ministerstva obrany

Skúška sirén
V piatok 11. marca o 12. ho-

dine bude v Liptovskom Mi-
kuláši vykonaná kontrola 
skúšky vyrozumenia obyva-
teľstva dvojminútovým stá-
lym tónom sirén.



Športovci roka 2010 sú už známi
V piatok 25. februára 2011 boli 

opäť ocenení najlepší športov-
ci mesta Liptovský Mikuláš za rok 
2010. Slávnostný akt oceňovania sa 
uskutočnil v  zasadačke mestského 
úradu, ktorá bola preplnená do po-
sledného miesta. 

Tento rok členovia Komisie škol-
stva, športu a mládeže pri mestskom 
zastupiteľstve mali pred sebou 28 
nominácií na jednotlivcov a 4 nomi-
nácie na športové kolektívy. Po ich 
prerokovaní vybrali desať športov-
cov roka do 18 rokov, desať špor-
tovcov nad 18 rokov a tri kolektívy. 

Tradične aj tento rok boli športovci 
vybratí bez určenia poradia.

Ceny najlepším športovcom roka 
2010 v meste Liptovský Mikuláš 
odovzdal primátor Alexander Slaf-
kovský a predseda Komisie školstva, 
športu a mládeže pri mestskom za-
stupiteľstve Vladimír Rengevič. 

V kategórii do 18 rokov ocenili:
Karolína Turková (Liptovská šacho-

vá škola LM), Viktor Gažík Liptovská 
šachová škola LM), Miroslav Urban 
(Kanoe Tatra Klub LM), Marek Lint-
ner (Atletický club Kriváň LM), Ni-
koleta Hrčková (VTJ Technika LM), 
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Richard Beňo (Magic Kickbox Klub 
LM), Vanda Hošeková (Klub bežec-
kého lyžovania ZŠK Jasná LM), Aneta 
Smerčiaková (Klub bežeckého lyžo-
vania ZŠK Jasná LM), Klaudia Med-
lová (Snowboard Klub Jasná LM), 
Dominika Multáňová (VTJ Technika 
Fitness body club LM).

V kategórii nad 18 rokov ocenili:
Peter Iľanovský (Klub bežeckého 

lyžovania ZŠK Jasná LM), Filip Barák 
(Magic Kickbox Klub LM), Ľuboš Ma-
liňák (VTJ Technika Fitness body club 
LM), Alexander Slafkovský ((Kanoe 
Tatra Klub LM), Michal Martikán ((Ka-
noe Tatra Klub LM), Ján Bátik ((Kanoe 
Tatra Klub LM), Tomáš Kučera (Kanoe 
Tatra Klub LM), Elena Kaliská (Kanoe 
Tatra Klub LM), Tomáš Mráz (Kanoe 
Tatra Klub LM), Matúš Palko (Mestský 
hokejový klub 32 LM).

V kategórii športových kolektívov:
družstvo mládeže Liptovskej ša-

chovej školy (kapitán Peter Paleček, 
Gažík, Mráz, Gažíková, Adamčiak, 
Druska, Tropp O., Turková, Petráš, 

Jacko, Motyčáková, Tropp L., tré-
ner Peter Paleček), družstvo junio-
rov Mestského hokejového klubu 
32 (Bachan Juraj, Bruncko Miroslav, 
Čáni Jerguš, Divok Karol, Duchoň 
Mário, Duriš Matúš, Galko Michal, 
Holiga Ján, Janči Tomáš, Jančuška 
Adrián, Kadura Dominik, Koreň Ma-
túš, Kubáň Patrik, Kubovčík Dávid, 
Macík Radoslav, Matejka Jakub, Me-
zovský Filip, Nitriansky Erik, Opatřil 
Samuel, Pajong Ján, Piatka Maroš, 
Poliaček František, Paukovček Lukáš, 
Sajko Roman, Sčap Luka, Tahotný 
Adam, Trizna Lukáš, Uhrík Michal, 
tréneri Lepiš Peter, Halahija Dušan, 
ved. družstva Čerstvík Jaroslav, Ing. 
Piatka Pavel), družstvo juniorov 
Mestského basketbalového klubu 
(Martin Droppa, Matúš Macka, Pe-
ter Papp, Martin Profant, Vladimír 
Šotník, Filip Grešo, Šimon Povolný, 
Kamil Bekeč, Adam Chomo, Matej 
Grigar, Tomáš Gasidlo, Jakub Lukáč, 
Martin Sochor, Nikolaj Mikóczi, tré-
ner Jaroslav Ondrašík).  -šp-

S detským táborom okolo sveta
V krásnej prírode podhorskej oblas-

ti Borová Sihoť pri Liptovskom Hrád-
ku je pre deti Liptova začiatkom júla 
2011 pripravený profesionálny det-
ský letný tábor s názvom LUAland 
– Okolo sveta za 9 dní. Sám názov 
napovedá, že sa deti ocitnú na dob-
rodružnej cestovateľskej misii, ktorá 
sľubuje skvelý začiatok prázdnin.

Detské letné tábory LUAland majú 
už svoju históriu a úspešnosť. Rea-
lizujú ho odborníci s dlhoročnými 
skúsenosťami, čo je garanciou serióz-
neho a zodpovedného prístupu. Pre 
účastníkov tábora každoročne pri-
pravia novú tému, nové hry, súťaže, 
workshopy, ...  Súčasťou programu sú 
atraktívne výlety, zaujímavé besedy  
o zvieratkách a práci ochranárov 
prírody, motivačné disciplíny, pri 
ktorých deti objavujú vlastné sily a 
zmysel tímovej spolupráca. Deti sa 
do táboru rady vracajú, pretože, ako 
samé tvrdia LUAland je krajina det-
ských snov...  

Prečo práve tento tábor?
- LUAland je špecifický tým, že je 

vždy tematicky zameraný, čo zna-
mená, že od okamžiku príchodu až 
do odchodu domov sa deti ocitnú v 
téme daného príbehu. Už pri prícho-
de ich vítajú animátori v kostýmoch 
vystihujúcich tému celotáborovej 
etapovej hry, ktorá sa ako niť prelí-
na každou aktivitou. Všetky činnosti 
na seba logicky nadväzujú, deti sú 

Ešte počas prvého februárového 
štvrtka sa primátor Alexander Slaf-
kovský a jeho prvý zástupca Jozef 
Repaský stretli so zástupcami liptov-
skomikulášskych klubov seniorov. 
Počas diskusie rozptýlili predstavi-
telia mesta obavy týkajúce sa finan-
covania týchto zariadení. 

„Na činnosť dostanete toľko, koľko 
v minulom roku,“ prezradil primátor. 
„Treba sa však pozrieť na to, koľko 
sa platí za energie,“ dodal. Kluby 
budú musieť vážne prehodnotiť 
vysokú spotrebu energií, pretože 
medzi jednotlivými zariadeniami sú 
podozrivo veľké rozdiely, a náklady 
za tieto energie sú niekde na prvý 
pohľad neopodstatnene vysoké. Se-
niori potvrdili, že aj pre nich ostáva-
jú spotrebované hodnoty záhadou, 
pretože – podľa ich slov – sa snažia 
šetriť.

Vzhľadom na ekonomickú situáciu, 
v ktorej sa mesto nachádza, navrhli 
zástupcovia seniorov primátorovi, 
aby pre nich radnica v tomto roku 
neobjednávala program profesio-
nálnych umelcov. „V októbri si uro-
bíme – tak ako doteraz – program 
Sami sebe,“ konštatovali seniori, 

ktorí pre spomínaný program pri-
pravujú scenár a zároveň v ňom aj 
účinkujú. „Načo platiť drahé peniaze 
umelcom z Bratislavy, keď to, čo si 
pripravujeme my, má porovnateľ-
ný úspech?“ ukončili seniori návrh 
otázkou.

Ďalej sa zástupcovia mesta do-
hodli so seniormi na pokračovaní 
počítačových kurzov. Tí zase ponú-
kli nezištnú pomoc na vojenskom 
cintoríne Háj - Nicovô, kde chcú 
zveľaďovať okolie hrobov. Od mesta 
očakávajú pomoc so zabezpečením 
dopravy. A. Slafkovský sa vyjadril, že 
v tom problém nevidí a za iniciatívu 
vyjadril vďaku.

Primátor zároveň vyvrátil nepod-
ložené obavy dôchodcov o rušenie 
Rady starších a klubov seniorov. 
„Chceme s Radou starších pokračo-
vať v spolupráci, máme záujem, aby 
sa mali možnosť vyjadriť k strategic-
kým veciam, ktoré budeme pláno-
vať. Obavy z toho, že by sme mali s 
radou prestať komunikovať, sú zby-
točné. Kluby seniorov začali vznikať 
počas mojich predošlých funkčných 
období, mesto ich činnosť podporu-
je a víta,“ dodal na záver. -red-

Seniori ponúkli mestu pomoc

po celý čas v príbehu - v rozprávke. 
Pre rodičov je na záver pripravený 
program - prierez zážitkov, ktorý si 
deti samé pripravia.

- LUAland zabezpečuje tím profesio-
nálov – pedagógovia, školení animá-
tori, zdravotník, ktorí milujú prácu s 
deťmi, preto aj oni samotní sú súčas-
ťou deja. Tentokrát pozývajú všetky 

deti do 19. storočia, na dobrodružnú 
cestovateľskú výpravu, kde budú pre-
konávať svetový rekord a absolvujú 
CESTU OKOLO SVETA za 9 dní! 

- LUAland je zameraný na zdravý štýl 
života, pobyt na čerstvom vzduchu, po-
znávanie prírody, lásku k zvieratkám, 
je dynamický s ozdravnými prvkami 
(klimatoterapia, kondičné programy, 
rozcvičky, správne dýchanie, relax...) 
Všetky tieto aktivity sú zakomponova-
né v téme programu a deti ich absolvu-
jú nenásilne, formou hry.

- LUAland garantuje plno zábavy, 
poučenia, športových aj umeleckých 
zážitkov, štipku adrenalínu, kopec 
nových kamarátov a hlavne bohatý 
premyslený program a zodpovednú 
starostlivosť o deti.    

Doprajte svojim deťom fantastické 
leto s LUAlandom !

Tábor je určený pre deti od 5-13  
rokov, kapacita je 50 osôb v termíne 
1. - 9. júla 2011. Všetky potrebné in-
formácie sa dozviete na www.lua.sk, 
alebo telefonicky na 0918 492 073.  
 Bc. Janka Šipeková, koordinátor projektu
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MOTÚZIK
s ú k r o m n é

d e t s k é  c e n t r u m

www.motuzik.skTešíme sa na Vašu návštevu.

NOVÉ

 poskytujeme opatrovateľské služby pre deti od 6 mesiacov do 5 rokov

 sme k dispozícii denne od 7:00 do 18:00 (celodenná, poldňová, hodinová starostlivosť)

 ponúkame príjemné a bezpečné prostredie plné farieb s veľkou záhradou v ľahko dostupnej lokalite

Pri umiestnení dieťaťa v našom detskom centre  Vám bude v plnej výške 
od štátu vyplácaný príspevok na opatrovateľské služby  do 3 rokov veku dieťaťa.

 0904 315 044     Deti prijímame počas celého roka !!!                               Pre viac informácii  

 Motivác i a

Opate ra Tvorivosť

Ústret o v osť

Zábava
    

  Interakcia

Kvalita

Už ste 
o mne počuli ? 

1.4.2011
 ma otvoria !!!
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07,30 - 14,00 hod.     
prehliadka expozície doplnenej 
o umelecké diela z depozitára 
PÚ a informácie historického 
kontextu

14,00 hod.      
slávnostná sv. omša 
ku cti sv. Cyrila

Expozícia a uctEniE 
rElikvií sv. cyrila

Vojenská kaplnka v objekte Akadémie ozbrojených síl 
v Liptovskom Mikuláši, 15. marca 2011

ekologické nákupné tašky aktovky, kabelky, etue

ExclusiveExclusive

E N V I R OE N V I R O

DENKOZ – kožená galantériaDENKOZ – kožená galantéria

NOVÁ PREDAJŇA

AKCIA NA BIŽUTÉRIU zľavy až do výšky 27 %

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

• banky
• pobočku
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 
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meSTO Liptovský mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský mikuláš 

v y h l a s u j e
v zmysle § 5  zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
výberové konanie na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb  

Liptovský Mikuláš, so sídlom Družstevná  1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa inžinierskeho študijného 

programu technického alebo ekonomického zamerania  podľa § 53 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v platnom znení 

Iné kritériá a požiadavky: 
- občianska bezúhonnosť
- minimálne 10 – ročná odborná prax
- prax v riadiacej funkcii  5 rokov
- manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady
- znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť
- znalosť štátneho jazyka
- znalosť práce s PC
- znalosť cudzích jazykov výhodou
- vodičský preukaz skupiny „B“
Uchádzači k žiadosti o zaradenie  do výberového konania doložia: 
- profesijný životopis
- kópie dokladov o splnení  kvalifikačných predpokladov
- čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti (víťaz výberového konania pre-

ukáže bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace 
pred vymenovaním mestským zastupiteľstvom)

-  projekt : „Koncepcia riadenia a rozvoja Verejnoprospešných služieb L. 
Mikuláš v strednodobom horizonte 5 rokov“ v rozsahu max. piatich strán

- písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 
Z.z. v platnom znení
Uchádzači na funkciu riaditeľa Verejnoprospešných služieb Liptovský 

Mikuláš doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s po-
žadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie 
– riaditeľ/ka VPS“ na adresu Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/ 41, 
031 42 Liptovský Mikuláš, najneskôr do 31. 03. 2011 do 15.00 hod.

 Termín výberového konania bude uchádzačom, spĺňajúcim podmien-
ky výberového konania oznámený písomne. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Liptovský mikuláš 

OZNÁMENIE O VÝBERE  č. V 1/2011
uchádzača na obsadenie jedného štátnozamestnaneckého miesta  

v stálej štátnej službne, funkcia radca, na odbore služieb zamestnanosti, odde-
lenie nástrojov trhu práce.

Opis činností: samostatná odborná činnosť s aplikáciou § 60 zákona č. 5/2004 
Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo VŠ vzdelanie I. stup-
ňa znalosť zákonov č. 453/2003 Z.z., č. 400/2009 Z.z., č. 5/2004 Z.z., § 1 - § 
51 zákona č. 40/1964 Zb., druhá časť a šiesta časť zákona č. 431/2002 Z.z.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu  (uviesť aj  a @)
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného dokladu o najvyššom 
 do siahnutom vzdelaní,  
c) kópia z výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace, 
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených 
 v písmenách b) až d), o trvalom pobyte a o ovládaní štátneho jazyka,
f ) súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov 
 za účelom výberu.

TERMÍN A MIESTO PODANIA ŽIADOSTI:
do 10. 3. 2011 písomne na adresu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Liptovský Mikuláš, osobný úrad, M. M. Hodžu 30, 031 80 Liptovský Miku-
láš alebo v podateľni úradu alebo elektronicky na e-mailovú adresu Mar-
tina.Volajova@upsvar.sk. Kontaktná osoba Mgr. Martina Volajová, t. č. 
044/2440121    PhDr. Viera Devečková, riaditeľka 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie obyvateľov, domov a by-

tov (ďalej len sčítanie) je osobitným 
druhom štatistického zisťovania, 
ktorého obsah, rozsah a spôsob vy-
konania upravuje zákon č. 263/2008 
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011. Zisťovanými 
údajmi sú údaje o:

1. obyvateľoch
2. úrovni bývania obyvateľov
3. štruktúre domového 
    a bytového fondu
Na území Slovenskej republiky sa 

sčítanie vykoná k 21. máju 2011. Do 
sčítacích tlačív sa zaznamenajú údaje ak-
tuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, 
ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na 
sobotu 21. mája 2011. To znamená, že 
všetky udalosti, akými sú napríklad 
narodenie dieťaťa, sobáš, sťaho-
vanie, zmena zamestnania a pod., 
ktoré sa udejú do polnoci 20. mája 
2011, sa budú zaznamenávať do sčí-
tacích formulárov. Všetky udalosti, 
ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 
2011, budú predmetom zisťovania 
až v ďalšom sčítaní.

Kto je povinný podľa zákona poskytnúť 
údaje na účely sčítania:

• každý obyvateľ okrem cudzinca po-

žívajúceho diplomatické výsady a 
imunitu; cudzinec, ktorý má pobyt 
na území Slovenskej republiky kratší 
ako 90 dní, poskytne údaje v obme-
dzenom rozsahu (pohlavie, dátum 
narodenia, štátna príslušnosť),

• vlastník domu, správca domu alebo ná-
jomca domu za každú budovu určenú 
na bývanie alebo inú budovu, ktorá 
je obývaná v rozhodujúcom okami-
hu sčítania,

• vlastník bytu, správca bytu, nájomca 
bytu alebo podnájomník bytu pri sčítaní 
bytov.

Prečo je sčítanie v roku 2011 výnimočné?
1. po prvý raz v histórii sa uskutoční 

v tom istom roku vo všetkých člen-
ských štátoch Európskej únie. 

2. po prvý raz v histórii si budete 
môcť vybrať, či vyplníte sčítacie for-
muláre v listinnej alebo v elektronic-
kej forme 

Kto Vás navštívi? 
Sčítanie vykonajú sčítací komisári. 

Výber a výkon činnosti sčítacích ko-
misárov zabezpečia obce. Sčítacieho 
komisára vymenuje starosta obce a 
počas výkonu svojej činnosti je po-
vinný preukazovať sa osobitným 
poverením starostu obce. K jeho 

základných úlohám je preškoliť sa, 
prevziať sčítacie tlačivá pre sčítací 
obvod kde bude pôsobiť, vykonať 
sčítanie, ak ho obyvateľ požiada, vy-
plní sčítacie formuláre podľa jeho 
pokynov, chrániť vyplnené sčíta-
cie tlačivá pred stratou, zničením, 
poškodením alebo zneužitím a za-
chovávať mlčanlivosť o údajoch, s 
ktorými sa oboznámil.

Počet sčítacích komisárov bude zá-
visieť od počtu vytvorených sčítacích 
obvodov. Sčítacie obvody vytvoria 
obvodné úrady podľa návrhu obcí 
pomerne k počtu obyvateľov, resp. 
pomerne k rozlohe obce. Jeden sčí-
tací obvod bude tvoriť približne 100-
120 bytových domácností, jeden 
sčítací komisár zabezpečí priemerne 
sčítanie 350 až 400 obyvateľov.

Kedy Vás sčítací komisár navštívi?
Sčítací komisári začnú navštevovať 

domácnosti od 13. mája, aby obyvate-
ľom odovzdali sčítacie tlačivá a iden-
tifikátory potrebné na právoplatné 
sčítanie v listinnej či elektronickej 
forme a svoj výkon musia ukončiť 
najneskôr do 6. júna. K tomuto ter-
mínu musia vyplnené sčítacie tlačivá 
odovzdať obci. 

Význam sčítania a jeho využitie
• údaje zistené pri sčítaní sú chrá-

nené zákonom a slúžia pre štatistic-
ké potreby;

• na základe získaných údajov sa 
bude lepšie a ľahšie kompetentným 
rozhodovať, kde postavia napríklad 
byty, kde je potrebná škola, nemoc-
nica či cesta;

• údaje zo sčítania dajú odpoveď aj 
na otázky súvisiace s podnikaním; 
kde a v akej oblasti sa oplatí podni-
kať, do ktorého regiónu je vhodné 
investície nasmerovať a vytvoriť tam 

nové pracovné miesta, prípadne 
udržať pracovnú silu;

• údaje slúžia ako podklady na vy-
pracovanie dlhodobých stratégií;

• pomôžu aj v takých celkom kon-
krétnych veciach, ako napríklad 
rozmiestniť stanovištia záchrannej 
služby a hasičského zboru, aby po-
moc prišla čo najskôr;

• pre obec je osobitne dôležité, 
aby vedela čo najpresnejšie preu-
kázať počet obyvateľov na svojom 
území. Tento údaj ovplyvňuje výšku 
finančných prostriedkov, ktoré ply-
nú do obecných rozpočtov vo for-
me podielovej dane (daň z príjmu 
fyzických osôb). Obec tieto peniaze 
vynakladá na financovanie služieb 
obyvateľom a na verejnoprospešné 
projekty, medzi ktoré patrí naprí-
klad doprava, sociálne služby, opat-
rovateľské služby, kultúrny rozvoj, 
výstavba bytov, oprava a údržba bu-
dov vo vlastníctve obcí a pod.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je je-
dinečné a údaje získané týmto štatistickým 
zisťovaním sa nedajú získať inak len spolu-
prácou s obyvateľmi. 

CHCETE SA STAŤ SČÍTACÍM KOMISÁROM?
• máte viac ako 18 rokov?
• ste bezúhonný a spôsobilý 
  na právne úkony?
• ste komunikatívny s príjemným 

vystupovaním?
• ste fyzicky schopný vykonávať    
  prácu?
Ak máte záujem stať sa sčítacím 

komisárom svoje kontaktné údaje 
(meno, priezvisko, dátum narode-
nia, adresa, tel. kontakt) odovzdajte 
v podateľni MsÚ alebo v CSOM pri 
boxe 3 alebo pošlite mailom na ad-
resu n.bosikova@mikulas.sk -org-
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Nárast zberu vytriedených odpadov v meste o 48 percent

Dážďovka Žofka  a jej zážitky

Od začiatku realizácie projektu OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte s nami“ vzrástlo množstvo vyzbieraných hlav-
ných sledovaných komodít (tzv. suchých zložiek) v zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb – Liptovský Mikuláš 
(mesto Liptovský Mikuláš a 21 obcí)  z  1 092,10 t v roku 2007 na 1 619,93 t v roku 2010, čo predstavuje rast zberu o 
48,33 %. Medziročný rast 2009/2010 bol 14,3 %.       

Na internetovej stránke http://
www.mikulas.sk  pribudol pod ba-
nerom „Neseparujte sa! Separujte 
s nami“ zaujímavý komiks o kom-
postovaní biologický rozložiteľných 
odpadov „Dážďovka Žofka a jej zá-
žitky“. 

12 – dielny  komiks vyrobila česká 
organizácia Ekodomov, do sloven-
činy preložili Priatelia Zeme – SPZ, 
ktorý ho následne poskytli Občian-
skemu združeniu TATRY pre účely dl-
hodobej kampane  „Neseparujte sa! 

Separujte s nami“.  
Pod banerom kampane taktiež pri-

budli „EKOkomiksy“ venované téme 
minimalizácie množstva odpadu a 
znečistenia životného prostredia.     

OZ TATRY v spolupráci s Priateľmi 
Zeme – SPZ  chce aj touto humor-
nou formou poukázať na nutnosť 
triedenia odpadov a ich následnej 
recyklácie  alebo kompostovania.

Mgr. Rudolf Pado
Predseda a projektový manažér OZ TATRY   

Okrem toho sa v meste Liptovský 
Mikuláš prostredníctvom  Verejno-
prospešných služieb a jej zmluv-
ných partnerov vyzbieralo napr.: 
700 kg batérií a akumulátorov, 1 
164 kg žiariviek a 84,6 t elektrických 
a elektronických zariadení.     

Projekt „Neseparujte sa! Separujte 
s nami“, ktorý OZ TATRY realizovalo 
od mája 2008 do decembra 2010  

bol spolufinancovaný z Finančného 
mechanizmu Európskeho hospo-
dárskeho priestoru, Nórskeho fi-
nančného mechanizmu a štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky.

V súvislosti so situáciou  na sklád-
ke TKO Veterná Poruba opätovne 
vyzývame občanov mesta k dô-
slednému triedeniu odpadov.  Do 
nádob žltej farby vhadzujte: PET-

-fľaše, igelitové sášky a tašky, pevné  
fólie (nie celofán), plastové obaly z 
umývacích a pracích prostriedkov, 
kovové obaly a plechovky, viacvrs-
tvové kombinované obaly (obaly 
od džúsov a mlieka), tégliky bez 
zvyškov potravín. tzv. tvrdé plasty 
(celoplastové hračky, plastové črep-
níky, plastový záhradný nábytok, 
väčšie kusy je potrebné doviesť do 
zberného dvora na Podtatranské-
ho ul. alebo na sídl. Podbreziny).  
Do nádob modrej farby vhadzuj-
te: novinový, knižný a písací pa-
pier, obálky, letáky, katalógy, obaly 
z výrobkov a potravín, kartónové 
krabice a obaly (tieto rozložte!). 
Do nádob zelenej farby vhadzuj-
te akékoľvek sklo (bezkových a 
plastových  uzáverov).  Obyvatelia 
rodinných domov triedia tieto ko-
modity do príslušných vriec. Všetky 
nebezpečné odpady, elektrické   a  
elektronické zariadenia ... môžete 
priniesť  do zberných dvorov. Od-
pady nespaľujte a nevyhadzujte na 
nelegálne  skládky odpadov!   

Prosíme Vás, aby ste na povinnosť 
triediť odpad upozorňovali svojich 
susedov, známych, podnikateľské  
subjekty vo vašom okolí.  O prob-
lémoch  informujte  mestský úrad 
resp. mestskú políciu.     
 Mgr. Rudolf Pado 

 Predseda a projektový manažér OZ TATRY 

Jarné upratovanie
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje týmto opätovne jarné upratovanie v 

meste Liptovský Mikuláš.
Pri tomto upratovaní je potrebné vyčistiť si okolie rodinných domov, by-

tových domov a firiem. 
Na ukladanie nadrozmerného odpadu, skál, kameniva a vyzbieraných 

nečistôt sú určené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú rozmiestnené 
na svojich obvyklých miestach od 4. apríla po dobu 2 týždňov do 17. aprí-
la. V prípade nepriaznivého počasia bude termín vyloženia kontajnerov 
posunutý. Na sídliskách je možné pristaviť veľkoobjemový kontajner na 
požiadanie domového dôverníka pre upratovanie príslušného bytového 
domu najneskôr do konca apríla.  Odpad z týchto kontajnerov je určený 
na odvoz na skládku odpadu.

Do veľkoobjemových kontajnerov sa nesmie ukladať nebezpečný od-
pad, elektronický šrot, autobatérie. Uvedený odpad je možné odovzdať v 
pracovné dni a v sobotu od 6.30 – 12.oo na zbernom stredisku na Podtat-
ranského ulici alebo na zbernom a triediacom stredisku na Podbrezinách.  

Samostatne sa zbiera biologicky rozložiteľný odpad určený na kompos-
tovanie. Zelený odpad, pozbierané opadané konáre zo stromov a drevo 
je potrebné ukladať  ku veľkoobjemovým kontajnerom. Konáre sa nesmú 
miešať s iným odpadom, sú určené na drvenie.  

 -žp-
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Zo zápisníka Mestskej polície

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

V  Liptovskom mikuláši sa 
v januári narodili:

Luciana FLIŤAROVÁ, Jakub 
VLHA, Marcus BIRKA, Martina 
HURTAJOVÁ, Leo HRIŇ, Adri-
án FARKAŠ, Zuzana MACKOVÁ, 
Damián BLAŠČÍK, Sofia ŠPACÍ-
ROVÁ, Ján ŠPACÍR, Ružena BA-
LÁŽOVÁ, Rebeka NIŇAJOVÁ, 
Mário SANIGA, Adrián BALÁŽ, 
Samuel HARAGA, Dorota BLAŠ-
ČÍKOVÁ, Luciana MURGOŠOVÁ, 
Denis STOLÁR, Klára KASÍKOVÁ, 
Bruno HVORKA, Emma HARYCH.

... teraz už nie si len priateľ, te-
raz si ten, ktorého neopustím, 
ktorému vždy pomôžem a hlav-
ne ktorého navždy milujem...

manželstvo uzavreli:
Ján JARABA – Mária KARCOLO-

VÁ,  Štefan ZUŠTIN – Shay Eliza-
beth SILER, Ivan VERÉB – Zlatica 
MAREČKOVÁ, Peter SLOSIAR – 
Martina HLINIČANOVÁ, Milan 
MAJERČÍK – Martina MAJERČÍ-
KOVÁ, Martin OVŠIAK – Jana TO-
MÁŇOVÁ.

Dych – slovko krátke, nená-
padné. Bez neho však končí ži-
vot ...

Opustili nás:
Terézia MAJDIŠOVÁ – 91 r., 

Alfonz LISÝ – 76 r., Ing. Boris 
KORMAN – 66 r., Antonín VLČEK –  
78 r., Anna BARTÁNUSOVÁ –  
78 r., Remig MIČÁŇ – 78 r., ,Vla-
dimír KUBÁŇ – 73 r., Viliam MAR-
KO – 60 r., Viliam KRNÁČ – 74 r.,  
Blažena BISTIAKOVÁ – 88 r., 
Zdenka KUDLIČKOVÁ – 68 r., Vla-
dimír BALÁŽ – 70 r., Emília FLO-
RIŠOVÁ – 91 r., Mária GAŠKOVÁ 
– 75 r. František FARKAŠ – 82 r., 
Pavel NEZNÍK – 73 r.  

 -matr-

1. 2. 2011 o 19.33 hod. na mestskú 
políciu bolo telefonicky oznámené, 
že na ul. Priebežná sa voľne pohybuje 
pes - vlčiak. Mestská polícia zabezpe-
čila odchyt psa a jeho umiestnenie v 
karanténnej stanici na ul. Revolučná. 
Majiteľ psa bol riešený v blokovom 
konaní za porušenie VZN mesta Lipt.
Mikuláš č. 4/2009 o vodení psov na 
verejných priestranstvách.

 2. 2. 2011 o 08.10 hod. prostredníc-
tvom kamerového systému mestská 
polícia zistila, že na ul. Štúrova vodič 
osobného motorového vozidla K. U.  
z Dúbravy nerešpektoval dopravnú 
značku IP 25 a - pešia zóna, čím po-
rušil ust. § 59 ods.2 zákona č. 8/2009 
Z. z. o cestnej premávke. Za dopravný 
priestupok zaplatil na mieste bloko-
vú pokutu.

 2. 2. 2011 o 17.12 hod. mestská po-
lícia zaznamenala telefonické ozná-
menie, že osobné motorové vozidlo 
zn. W- Golf, EVČ LM 094 BV zrazilo na 
Mútniku psa – boxera. Mestská polí-
cia operatívne poskytla asistenciu pri 
riešení dopravnej nehody a odvoze 
poraneného psa na ošetrenie k vete-
rinárnemu lekárovi.

 4. 2. 2011 o 00.50 hod. na mestskú 
políciu bolo telefonicky oznámené, 
že na psychiatrickom oddelení NsP 
majú vážne problémy s neprispôso-
bivým pacientom. Mestská polícia v 
súčinnosti s pracovníkmi príslušného 
oddelenia poskytla pomoc pri spaci-
fikovaní pacienta.

4. 2. 2011 o 09.54 hod. mestská 
polícia prostredníctvom kamero-
vého systému zistila, že na ul. M. M. 
Hodžu je odstavené osobné motoro-
vé vozidlo zn. Octavia, EVČ 2A92678, 
pričom bráni vo výjazde ostatným 
motorovým vozidlám z miestnej ko-
munikácie pri Dome služieb. Vodič 
J. H. zo zahraničia sa týmto konaním 
dopustil priestupku podľa § 25 ods.1 
písm. u, zákona č. 8/2009 o cestnej 
premávke, za dopravný priestupok 
zaplatil blokovú pokutu.

4. 2. 2011 v čase 13.15 – 13.37 hod. 
príslušníci mestskej polície počas vý-
konu služby zistili, že na platenom 
parkovisku ul. 1. mája porušili vodiči 
osobných motorových vozidiel L. Š 
z Lipt. Mikuláša, M. B. z Lubele, O. R. 
zo Starého Smokovca, S. L. zo Žiliny 
ustanovenie § 25 ods. 1 písm.o, záko-
na č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, 
pretože nezaplatili parkovné. Za do-
pravný priestupok im bola na mieste 
uložená bloková pokuta.

5. 2. 2011 o 00.19 hod. na mestskú 
políciu bolo telefonicky oznámené, 
že v byte na ul. P. Štraussa je hlasi-
tým prejavom a reprodukovanou 
hudbou rušený nočný kľud. Príslušná 
rodina prvé upozornenie nerešpek-
tovala, preto pri následnom poru-
šení za priestupok proti verejnému 
poriadku podľa § 47 ods. 1b, zákona 
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Primár Eugen Lehotský 
pracuje aj v osemdesiatke

Poznáme ho ako vynikajúceho odborníka, vtipného spoločníka a šar-
mantného pána. Po opustení milovanej chirurgie sa zamestnal v Sociálnej 
poisťovni, v ktorej je kvôli zlej personálnej situácii potrebný a užitočný až 
dodnes.

S jubilantom som maturoval, absolvoval štúdium medicíny a štyri de-
saťročia úzko spolupracoval v mikulášskej nemocnici. Stovky pacientov 
spomínajú na primára chirurgického oddelenia, ktorý nielen zachraňoval 
životy, ale aj za podmienok neuveriteľne dramatických predvádzal zákro-
ky, ktoré sa v tej dobe realizovali len na vysokošpecializovaných pracovis-
kách. Mám na mysli napríklad vyňatie poraneného pľúcneho laloka, zašitie 
prebodnutého srdca a podobne.

Pacientov liečil a chirurgiu učil – mladších kolegov lekárov, zdravotné ses-
try, žiačky zdravotníckej školy... Publikovali sme spolu niekoľko odborných 
prác, ktoré mali ohlas aj v zahraničí.

Spolu s celoživotnou družkou – magistrou farmácie – dávno oslavovali 
zlatú svadbu. Napriek reputácii pre svoju mimoriadne nadanú dcéru ne-
dokázal zaistiť štúdium medicíny. Hlavne preto, lebo nikdy nebol organi-
zovaný v politickej strane. Radosť má z dvoch dospelých vnukov. Relaxuje 
na záhradke a potulkami za hríbami okolo Kráľovej Lehoty.

Prajem mu aj po 19. marci dobré zdravie, ktorého má doteraz na rozdáva-
nie. Úprimne za všetkých spolužiakov a kolegov.  MUDr. Milan Žuffa, CSc.

č.372/1990 Z. z. o priestupkoch za-
platili na mieste blokovú pokutu.

7. 2. 2011 hod. mestská polícia 
počas výkonu zistila, že vodiči osob-
ných motorových vozidiel L. G. z Lipt. 
Mikuláša, J. H. z Uhorskej Vsi porušili 
na ul. Bernolákovej dopravnú značku 
B 3 – zákaz vjazdu všetkých moto-
rových vozidiel. Za priestupok pro-
ti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky im bola na mieste uložená 
bloková pokuta.

11. 2. 2011 o 17.05 hod. na ul. Šte-
fánikova, zastávka SAD, mestská po-
lícia kamerovým systémom zistila, že 
M. V. z Lipt. Mikuláša, M. M. z Trebišo-
va a M. J. zo zahraničia fajčia cigare-
ty. Za porušenie § 7 ods. 1a, zákona 
č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov 
menovaní zaplatili na mieste bloko-
vú pokutu.

12. 2. 2011 o 05.13 hod. z hotela na 
ul. 1. mája mestská polícia zazname-
nala telefonické oznámenie o hluč-
nom správaní ubytovaných hostí. 
Mestská polícia za rušenie nočného 
kľudu podľa § 47 ods. 1 písm. d, zá-
kona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch 
uložila piatim zahraničným návštev-
níkom blokové pokuty.

12. 2. 2011 v čase 12.00 – 15.05 
hod. hliadka mestskej polície zisti-
la porušenie dopravnej značky B 28 
– zákaz otáčania na ul. Garbiarska. 
Dopravného priestupku sa dopusti-
li traja vodiči osobných motorových 
vozidiel D. U. zo zahraničia, V. K. z Tvr-
došína, A. Š. z Popradu, za čo im bola 
uložená bloková pokuta.

22. 2. 2011 o 15.19 hod. mestská 
polícia prijala telefonické oznáme-
nie, že na Nábreží Dr. A. Stodolu pri 
bytovke B3, jeden pán umýva sapo-
nátom osobné motorové vozidlo 
Škoda Felícia, červenej farby. Mest-
ská polícia preverením zistila, že VZN 

mesta Lipt. Mikuláš č. 8/1992, čl. 2 
ods. 4 písm. b, porušil M. H. z Lipt.
Mikuláša. Za priestupok proti verej-
nému poriadku zaplatil na mieste 
blokovú pokutu.

23. 2. 2011 o 09.00 hod. počas vý-
konu služby hliadka mestskej polície 
zistila, že na ul. Hollého, na trávniku 
je vyvezená kopa stavebného odpa-
du. Mestská polícia objasňuje prípad 
ako dôvodné podozrenie z poruše-
nia čl. 2 ods. 1 písm. c, VZN mesta  
č. 7/2011 o nakladaní s komunálny-
mi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi.

V priebehu mesiaca február 2011 
mestská polícia v súčinnosti s OR-
-PZ L. Mikuláš vykonala tri policaj-
no - bezpečnostné akcie „Alkohol“. 
Počas akcií bola vykonaná kontrola 
pohostinstiev, nočných podnikov a 
verejných priestranstiev k zisteniu, či 
nedochádza k predaju alkoholických 
nápojov mladistvým a či osoby do 18 
rokov neporušujú ust. § 30 ods.1 zá-
kona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
a VZN mesta L. Mikuláš č. 8/1992. Cel-
kom bolo kontrolovaných 107 osôb 
v reštauračných zariadeniach, na 
verejných priestranstvách a 26 vodi-
čov motorových vozidiel. Zistených 
bolo celkom 7 priestupkov, z toho 
4 na úseku ochrany pred alkoholiz-
mom. Podobné akcie plánujeme aj v 
nasledujúcich mesiacoch, pretože sú 
súčasťou našej preventívnej činnosti. 

V období od 1. 2. 2011 do 28. 2. 2011 
MsP riešila 426 priestupkov, z toho na 
úseku dopravy 263, proti majetku 14 
priestupkov, 53 proti verejnému po-
riadku, 12 proti občianskemu spolu-
nažívaniu, 13 priestupkov k vodeniu 
psov na verejných priestranstvách, 
42 priestupkov porušenia zákona o 
ochrane nefajčiarov - fajčenie na au-
tobusových zastávkach a iné.     -msp-



Hlasné èítanie pre deti ZŠ

Hlasné èítanie pre deti ZŠ

5. stolnotenisová liga. Pre širokú verejnos�

2. Open liga futsal. Pre širokú verejnos� 

Zážitkové èítanie pre deti ZŠ

Prehliadka detských div. súborov a divadiel hrajúcich pre deti

Taneèno-spevácka show tan. štúdia Zepira a Janka Slezáka

Divadlo LUNETRDLO Partizánska ¼upèa

Hudobný odbor Z   ŠU

U

Filmový klub mladých

Vstup do Keltského saunového sveta pre ženy a dievèata nad 140 cm

Medzinárodný detský festival

Priblíženie francúzskej kultúry, umenia a gastronómie

Antikvárny predaj kníh

Amatérske divadlo pri Z   Š Lipt. Hrádok

Sú�až v športovej gymnastike

Patagónia, Bolívia, Peru. Prezentácia fotografií s rozprávaním

1. liga, 19. kolo

1. liga, 21. kolo

Objednávka vstupeniek: absolventsky.ples2011@gmail.com

Hlasné èítanie pre deti ZŠ

Deò ¾udovej rozprávky pre deti ZŠ

Hlasné èítanie pre deti ZŠ
Amatérske divadlo pri Z   Š Lipt. HrádokU

Hlasné èítanie pre deti ZŠ

Nede¾ný filmáèik

Literárne popoludnie pre deti ZŠ

S Annou Ondrejkovou
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PREH¼AD PODUJATÍ

Liptovská knižnica GFB 13,30 h

Liptovská knižnica GFB - Podbreziny 14,00 h

Liptov Aréna 17,00 - 20,00 h

Liptov Aréna 19,00 - 20,30 h

Liptovská knižnica GFB 13,30 h

Kultúrny dom Bobrovec 8,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

Liptovská galéria P. M. Bohúòa 16,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 19,00 h

Aquapark Tatralandia

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Liptovský Mikuláš - mesto

Liptovská knižnica GFB 9,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 17,00 h

Vojenská kaplnka v objekte Akad. ozbroj. síl 7,30 - 14,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Liptovská knižnica GFB 9,00 h

Liptovská knižnica GFB 18,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 18,00 h

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

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Mestská plaváreò 9,00 h

Masáže a èajovòa pod hviezdami 18,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 19,00 h

Liptovská knižnica GFB 16,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 16,00 h

Liptovská galéria P. M. Bohúòa 16,00 h

Telocvièòa S   Š obchodu a služiebO 

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

Futbalový štadión MFK Tatran 14,30 h

Futbalový štadión MFK Tatran 15,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Liptovská knižnica GFB 13,30 h

Liptovská knižnica GFB - Podbreziny 13,45 h

Liptovská knižnica GFB 13,30 h
Dom kultúry - klubová scéna 17,00 h

Liptovská knižnica GFB 13,30 h

Dom kultúry - klubová scéna 16,00 h

Liptovská knižnica GFB - Podbreziny 14,00 h

Výstavná sieò MJK  16,00 h

Liptovská galéria P. M. Bohúòa 16,00 h

OSMIJANKO

KAMARÁTKA ROZPRÁVKA

ZVERINEC NA SIEDMOM POSCHODÍ

DIVADLO DE OM

DANCE EMOTIONS

PRÍJEMNÝ KRVAVÝ PODVEÈER

KONCERT ABSOLVENTOV

IMAGINÁRIUM DR. PARNASSA

M   Ž V TATRALANDII

FESTIVAL SÚHVEZDIE HÔR 2011

FRANCÚZSKY TÝŽDEÒ

KNIŽNIÈNÝ JARMOK

D

KAROL

EXPOZÍCIA A UCTENIE RELIKVIÍ SV. CYRILA

SKRYTÝ BETLEHEM

DEMÄNOVÁ - BEŠEÒOVÁ

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ÈADCA

HANA ZAGOROVÁ

TÝŽDEÒ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

KLUB MLADÝCH AUTOROV

STAROSTOVE KUCHÁRKY

JACK A FAZU¼KA

GEORGE DANDIN OU LE MARI CONFONDU

KRAJSKÉ PRETEKY V PLÁVANÍ

POSEDENIE PRI ÈAJI S MILOŠOM ŠVIHORÍKOM

PODIVÍNI NA DIVÁNE

MIESTO PRE VAŠU OB¼ÚBENÚ BÁSEÒ

(K)LAMAÈ SÀDC

KONCERT ABSOLVENTOV Z   ŠU

20,- €
17,- €
14,- €

Pre širokú verejnos�

Divadlo Radka Brzobohatého

Prehliadka expozície. O 14,00 h slávn. sv. omša ku cti sv. Cyrila 

Filmový klub Jeden svet

Koncert Hany Zagorovej a Petra Rezeka

Súbor podujatí pre verejnos�

Stretnutie èlenov klubu

¼ube¾ské ochotnícke divadlo

Rozprávková nede¾a

Moderné francúzske divadlo MOLIERE

Postupová sú�až ZŠ a SŠ

Rozprávanie s lieèite¾om na tému medzi nebom a zemou

Komédia o stretnutí dvoch podivínov, ktorí sa dlho nevideli

Stretnutie pri francúzskej poézii

Premietanie franc. romantickej komédie v rámci Francúzskeho týždòa

Liptov Aréna 7,00 - 17,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

TENISOVÝ TURNAJ AMATÉROV

KLIETKA BLÁZNOV

O LIPTOVSKÝ KRPEC

VEÈER S... MICHALOM KNITLOM

MFK TATRAN - ŠK SFM SENEC

MFK TATRAN - AS TRENÈÍN

PLES ABSOLVENTOV

ZVERINEC NA SIEDMOM POSCHODÍ

TROJRUŽA

OSMIJANKO
HODINKY

ROZPRÁVKY PRE NEPOSLUŠNÉ DETI

CILILING A STRATENÝ POKLAD

BÁSNIÈKY PRE SÈÍTANÉ HLAVIÈKY

ROZPRÁVANIE O KNIHÁCH LIPTOVA

HUDOBNÁ BESIEDKA Z   ŠU

2,- € 

16,50 € 

1,- € 

7,- € 

1,50 € 

1,70 € 

2,50 € 

2,- € 

5,- € 

1,50 € 
1,- € 

1,- € 
0,50 € 

1,50 € 

16,- €
14,- € 

0,50 € 

F
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      ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !


