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ZADARMO

V mikulášskych materských školách si deti fašiangy nenechali ujsť.
Aj keď sme si už druhý rok kvôli pandémii nemohli užiť fašiangy tak, ako sa patrí - spoločne na námestí, so sprievodom, v tanci, s hudbou
a rozdávaním šišiek či kalíška, deti v škôlkach sa karnevalovej veselice nevzdali. V niektorých materských školách si vyrábali masky s učiteľkami,
iným karnevalové oblečenie zabezpečili rodičia. Zábava síce tento rok neprebiehala v širšom kruhu, napriek tomu si ju užili aspoň tí najmenší.

OZNAMY
SPRAVODAJST VO

Liptovské droby sa stali značkou regiónu
Liptovské droby majú po piatich rokoch
očakávania potvrdenú svoju jedinečnosť
Európskou komisiou. Chránené zemepisné
označenie získal jednotný recept, v ktorom
hrá hlavnú úlohu pomletá zmes zemiakov,
škvariek a korenín natlačená do bravčového
čreva. Myšlienka získať ochrannú známku
skrsla v roku 2015 na Švábkafeste práve primátorovi Jánovi Blcháčovi.

spolupracoval aktívne aj Úrad priemyselného
vlastníctva v Banskej Bystrici. Žiadosti sme
odoslali Európskej komisii, ktorá ju zverejnila v úradnom vestníku EÚ, na základe čoho
ju mohli pripomienkovať členské krajiny
Únie. Nasledoval zdĺhavý proces vyčkávania
na pripomienky v zmysle platnej európskej
legislatívy,“ priblížil Štefan Packa, predseda
Občianskeho združenia Liptovské droby.

„Popravde sme trošku závideli Skalici ich
Skalický trdelník a na tomto tradičnom zemiakovom podujatí Švábkafest sme sa začali
zamýšľať nad tým, či by sme našli špecifický
regionálny produkt, ktorý je vyrábaný len
v Liptove. Parenice a syry sú síce známe, ale
vyrábajú sa hocikde na Slovensku. Preto sme
sa rozhodli, že náš región bude prezentovať
tradičná špecialita, ktorá je typická len preň
a navyše výborne chutí,“ priblížil vznik myšlienky získať ochrannú známku práve pre Liptovské droby primátor Blcháč, ktorý následne
inicioval vytvorenie ochrannej známky pre
gastronomickú špecialitu.

Od prvého marca pod známkou
Liptovské droby sú dodnes obľúbené v domácnostiach, sú však aj neoddeliteľnou súčasťou pochutnávania si na jarmokoch či na
Švábkafeste. „Veľmi podobným jedlom ako
liptovské droby sú šialence. Plnka je rovnaká,

Získanie označenia bolo náročné
Získaniu známky predchádzal dlhodobý
úradný proces. Najskôr bolo potrebné vytvoriť občianske združenie, ktorého registráciu potvrdilo Ministerstvo vnútra SR v roku
2016. Nasledovali práce v teréne. „Zbierali
sme recepty a pristúpili sme k zjednoteniu
receptúry, keďže droby sa vyrábajú vo viacerých obciach od Stankovian až po Važec a aj
v rámci jednotlivých obcí existujú odtienky
v použitých ingredienciách,“ vysvetlil primátor a dodal, že už na sklonku roka 2015 požiadal hoteliera a publicistu Štefana Packu, aby
začal s prípravnými prácami na založenie obľúbenej špeciality Liptova. „Na príprave dokumentov pre zabezpečenie ochrannej známky
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ale plnia sa do baraních čriev. Sú teda tenšie
a špirálovo zatočené,“ vysvetlil Packa.
Po kontrole Štátnou potravinárskou inšpekciou budú môcť výrobcovia ochrannú
známku používať od 1. marca 2021. Na Liptove máme dvoch výrobcov liptovských
drobov, v Ružomberku a v Beňadikovej. Títo
budú vyrábať tradičnú špecialitu podľa jednotného receptu s pridelenou ochrannou
známkou.
Liptovské droby sú vhodné na samostatnú konzumáciu, ale sú aj vhodnou prílohou
k mäsu. Konzumujú sa tiež s kapustou, výborne chutia s čalamádou či nakladanými
uhorkami.
-red-

Sčítajte sa! Od počtu obyvateľov závisí výška rozpočtu mesta
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
sa uskutočňuje každých 10 rokov. Povinnosť sčítať sa týka každého z nás
a máme na jej splnenie ešte niekoľko
týždňov do konca marca. Od počtu
obyvateľov závisí výška príjmu financií
do mestskej pokladnice. Kto sa nesčíta, ochudobní samosprávu o podielové
dane, ktoré jej štát posiela na daného
obyvateľa.
„Pre mesto a obec je počet obyvateľov rozhodujúci faktor, pretože od neho závisí výška
rozpočtu samosprávy. Mestá sú v prevažnej
miere financované z podielových daní, ktoré sa stanovujú na základe počtu a vekového zloženia obyvateľov. Čím viac obyvateľov,
tým lepšie pre mesto alebo obec, pretože vieme viac investovať do obnovy, rozvoja a zlepšovania verejnoprospešných aktivít. Mesto
tak môže lepšie napĺňať svoje poslanie vytvá-

rať vhodné životné podmienky pre obyvateľov,“ vysvetlil dôležitosť sčítania sa primátor
Ján Blcháč.

pol milióna eur, ktoré by mohla radnica investovať do zlepšovania podmienok života
v meste.“

Sčítanie je elektronické
V roku 2021 je sčítanie po prvý raz elektronickou formou. Štatistický úrad preto vytvoril webovú stránku scitanie.sk. Obyvateľ
sa môže sčítať doma cez počítač, tablet, prípadne mobilný telefón. Starším obyvateľom
s tým môžu pomôcť rodinní príslušníci. Sčítanie je jednoduché a dostupné. „Mne osobne
to trvalo tri minútky. Je výborné, že je to takto
jednoduché, rýchle a anonymné. Nie je potrebné obávať sa zneužitia údajov,“ zdôraznil.
Od apríla do októbra príde na rad asistované sčítanie pre tých, ktorí nezrealizovali sčítanie elektronicky. „Pokiaľ sa ako obyvateľ konkrétny človek nesčíta, mesto na neho nebude
dostávať podielové dane. Na tisíc obyvateľov
to pre mikulášsku pokladnicu môže robiť aj

Pribúdajú byty
Mikulášska samospráva od júna minulého
roka absolvovala aj sčítanie domov a bytov,
ktoré ešte stále prebieha a ukončené bude
31. marca tohto roku. Kým pri sčítaní pred 10
rokmi bolo v Liptovskom Mikuláši podľa údajov Štatistického úradu SR 11 659 bytov, aktuálne je ich o 1840 viac. „Tento nárast je takmer
dvesto bytov ročne, znamená to, že naše
mesto priťahuje ľudí buď tu bývať, alebo sa
pripravovať na bývanie či už v dôchodkovom
veku, mnohí investujú do bytu v Liptovskom
Mikuláši z hľadiska víkendového pobytu.
Pribúdanie metrov štvorcových podlahovej
plochy má súvis aj s daňou z nehnuteľností,
ktorá je ďalším príjmom miest a obcí na rozvoj,“ potvrdil primátor.
-red-

Vrecúška pre psov vydá úrad aj za minulé roky

Výroba aj ochutnávka Liptovských drobov býva súčasťou tradičného podujatia
Švábkafest. Často rozvoniavajú aj na jarmokoch či Stoličných dňoch, pohodlne
si ich môžete pripraviť aj doma.

Záujem Mikulášanov o hygienické vrecká
na psie exkrementy vlani poklesol aj napriek
tomu, že radnica ich poskytuje bezplatne. Za
rok 2020 si vrecúška vyzdvihlo na mestskom
úrade len 20 percent majiteľov, oproti roku
2019 ide približne o desaťpercentný pokles.
Práve v tomto období odhaľuje roztopený
sneh zvyšky po štvornohých miláčikoch, najviac znečistené býva okolie cyklochodníka
v úseku od Nábrežia až po lodenicu. Pravidelne na jar ho čistia pracovníci Verejnoprospeš-

ných služieb, no je dôležité zamyslieť sa nad
tým, prečo sa problém so psími exkrementmi dlhodobo nezlepšuje, keď majú majitelia
k dispozícii bezplatne dostatočné množstvo
vreciek.
„Je to ukážka nedodržiavania zákonných
povinností a zároveň vzťahu každého z nás
k prostrediu, v ktorom žijeme. Buďme preto
príkladom pre naše deti a okolie. Navyše, financie na odstraňovanie neporiadku vytvoreného nezodpovednými obyvateľmi mesta

idú z peňaženiek nás všetkých,“ uviedla Mária
Lošonská z mikulášskej radnice.
Každý rok si majiteľ psa prihláseného do
evidencie môže vyzdvihnúť na mestskom
úrade 100 kusov hygienických vrecúšok, prípadne ich dostane pri osobnom zaplatení
dane za psa na čísle dverí 23. „Ak si obyvatelia vrecká zabudli prevziať, vydáme im ich aj
za minulé roky,“ doplnila Anežka Makovická
z mestského úradu.
-red-
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Svetový pohár v roku 2016
mohli ľudia sledovať aj v zóne
pre fanúšikov na námestí.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní žien opäť spropaguje Liptov
Presne po piatich rokoch sa do strediska
v Jasnej vracia počas prvého marcového víkendu Svetový pohár v alpskom lyžovaní
žien. Zatiaľ čo v roku 2016 privítalo podujatie
približne 17 tisíc návštevníkov denne, tento
raz vzhľadom k pandemickej situácii fanúšikovia nebudú môcť povzbudzovať najlepšie
svetové lyžiarky priamo pri trati. Aj napriek
tomu ide o obrovskú reklamu pre liptovský
región po celom svete.
„Svetový pohár by mohol priniesť oživujúci impulz aj pre turizmus v našom regióne. Organizátori pripravili podujatie tak, aby
ľudia spomínali nielen na jeho športovú, ale
aj spoločenskú stránku. Navyše, horúcim
želiezkom v ohni je aj naša rodáčka Petra Vlhová, ktorá je priebežnou líderkou tabuľky
Svetového pohára, o to je to pre nás významnejšie,“ povedal šéf Oblastnej organizácie

cestovného ruchu Region Liptov Ján Blcháč.
Svetový pohár v bubline
Organizáciu najväčšej športovej udalosti na Slovensku v roku 2021 komplikujú
prísne bezpečnostné opatrenia v súvislosti
s celosvetovou pandémiou. Vstup do Jasnej
bude počas Svetového pohára regulovaný.
Na dodržiavanie všetkých nariadení bude
dozerať špeciálny covid manažér, ktorý celé
mesiace sleduje situáciu so šírením koronavírusu.
Zaplnené tribúny nahradí online štúdio
Atmosféru zo zákulisia sprostredkujú organizátori s využitím moderných technológií
a sociálnych sietí. Keďže nemôžu prísť fanúšikovia do areálu, bohatý program nájdu na
webe a facebooku. „Dnešný svet moderných

Počas 6. a 7. marca zabojujú o trofeje lyžiarske
esá na čele s našou rodáčkou Petrou Vlhovou.

technológií nám umožňuje rôzne formy prezentácie, tak sme špeciálne pre naše preteky
vymysleli unikátne Štúdio Jasná. Ide o denné
polhodinové vysielanie bohaté na informácie
a program na našich sociálnych sieťach a webovej stránke,“ vysvetlila PR manažérka Svetového pohára v Jasnej Michaela Grendelová.
Trate prispôsobili Vlhovej
Dĺžku trate konzultovali organizátori s Liviom Magonim, trénerom Liptáčky Petry
Vlhovej, aby čo najviac vyťažila z výhody
domáceho prostredia. „Štarty oboch tratí sú
profilované tak, že nie sú vo vrstevnici, ale
sú umiestnené na šikmo. Trate sme sa snažili
urobiť čo najdlhšie. A to by malo vyhovovať
aj Petre Vlhovej,“ prezradil veliteľ súťažnej
trate Svetového pohára v Jasnej Matej Kupčo s tým, že na svahu musia vytvoriť rovnaké
podmienky pre všetky pretekárky.
Dopravné obmedzenia
Doprava v Demänovskej doline bude regulovaná už od pondelka 1. marca. „Od záchytného parkoviska Lúčky bude platiť zákaz
vjazdu vozidiel. So svojimi autami prejdú len
ubytovaní hostia, obyvatelia obce Demänovská Dolina, majitelia nehnuteľností a účastníci pretekov.
Od štvrtka 4. marca od 18.00 hod. do nedele 7. marca sa zákaz vjazdu presunie už od
záchytného parkoviska na začiatku doliny pri
Pavčinej Lehote. Ďalej sa dostanú ľudia už len
peši, mimo spomenutých výnimiek,“ ozrejmil
Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia na mestskom úrade. Priamo ku zjazdovým tratiam prejdú podľa neho
len ľudia s akreditáciou.
-red-

Choré stromy pri cyklochodníku odstránime
Na základe rozhodnutia Okresného úradu, odboru životného prostredia, zrealizuje
mesto výrub stromov pri cyklochodníku
na Nábreží. V blízkosti Parku Ivana Laučíka
je stromy potrebné odstrániť, pretože sú
v zlom zdravotnom stave, pod ktorý sa podpísal ich vek. Výrub 60 topoľov sa uskutoční
v marci. „Po cyklochodníku a v jeho okolí sa
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pohybuje mnoho ľudí, preto by ponechanie
chorých stromov bolo pre obyvateľov bezpečnostným rizikom. Každý silnejší vietor či
búrka poolamujú konáre, ktoré padajú rovno na cyklochodník. Konáre sa v ostatnom
čase lámu už aj svojvoľne, pretože stromy sú
za hranicou životnosti. Výrubu predchádzal
podrobný prieskum zdravotného stavu stro-

mov tomografickou metódou,“ uviedla Mária
Lošonská z mikulášskej radnice.
Počas výrubových prác bude zakázaný pohyb obyvateľov po cyklochodníku, po hrádzi
a v bezprostrednom okolí výrubu. Územie
bude náležite vyznačené. Na jar vysadí mesto
v lokalite nové stromy. Lokalitu skrášli 60 dubov letných.
-red-

Štvormiliónová investícia sa zhmotnila do skvostu
Tridsaťročná budova Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši sa zmenila na
nepoznanie. Za investíciu vo výške viac ako
štyri milióny eur sa postavili všetci poslanci
Žilinského samosprávneho kraja z okresu.
„V časoch, keď sa rozhodovalo o rekonštrukcii školy, požiadal som o podporu všetkých
poslancov kraja za náš okres a oni ju odobrili
v plnej miere. Podporila ju aj pani županka
Erika Jurinová, ktorá na vlastnej koži zacítila
chlad zo starých okien na pôvodnej budove
počas návštevy školy. Na vizitu som ju pozval,
aby som jej ukázal síce excelentné vybavenie,
ktoré si škola zabezpečila za vlastné peniaze,
ale katastrofálnu budovu. Dnes sa v našom
meste zrealizovala niekoľkomiliónová investícia, ktorá je výsledkom ťahania viacerých ľudí
za jeden povraz. Poslanci kraja, pani županka,
vtedajšia pani riaditeľka Janka Profantová či
združenie rodičov, zhotoviteľ, ktorý odviedol
kus dobrej roboty a tiež samotní študenti,
ktorí na istý čas vymenili priestory školy za
náhradné. Všetci nejako prispeli. Výsledkom
je komplexné, moderné, reprezentatívne dielo hodné podmienok pre výučbu v 21. storočí,“ povedal pri prehliadke priestorov primátor Ján Blcháč.
Zdravotnícke školstvo v modernom
šate
Sedem desaťročí zdravotníckeho školstva

v našom meste tak bude môcť pokračovať
do ďalšieho desaťročia v nových podmienkach. „Vidieť výsledky správne investovaných
prostriedkov a svedomitej práce celého tímu.
Verím, že v nových priestoroch budú mať študenti zdravotníci vhodné podmienky na štúdium a budú sa tam cítiť príjemne, rovnako
ako ich učitelia,“ konštatovala županka Erika
Jurinová.
Rekonštrukcia Strednej zdravotníckej školy
sa začala ešte v roku 2019, väčšina prác sa zrealizovala počas roka 2020. V rámci projektu sa
kompletne opravila a zmodernizovala vstupná časť, hlavná školská budova aj časť, ktorá
tvorí prepojenie medzi hlavnou školskou
budovou a telocvičňou. Pribudlo aj relaxačné centrum pre vzdelávanie masérov, nová
prednášková aula, spoločenská miestnosť,
šatne či bufet.
Modernizujú aj svoje ambície
Škola poskytuje vzdelávanie v dennom aj
v externom štúdiu. Denné štúdium je možné absolvovať v odboroch praktická sestra,
zubný asistent a masér, v externom štúdiu škola vzdeláva v odbore masér, sanitár
a praktická sestra. Má ambíciu stať sa centrom odborného vzdelávania a prípravy pre
zdravotnícke služby, čo podporuje neustále
vylepšovanie materiálno-technologického
vybavenia učební, ale aj vzdelávanie pedagó-

gov a zohľadňovanie najnovších poznatkov.
-red-

Prestrešením átria vznikol
v škole nový interiérový
komunikačný priestor.

Kontrola NKÚ: Ste transparentní a vzoroví
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ) vyhodnotil prevody nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš za
transparentné. Vyplynulo to z kontroly, ktorú
predstavitelia NKÚ realizovali na mikulášskej
radnici približne pol roka. „Mesto Liptovský
Mikuláš konalo v súlade so zásadami dobrého hospodára, ktorý koná akoby nakladal
s vlastným majetkom, v záujme a v prospech
mesta a stará sa nielen o to, aby nevznikla
škoda na majetku jeho úbytkom, ale aj o to,
aby bol majetok zhodnotený v maximálnej
miere, aká je v danej chvíli možná,“ uvádza

protokol o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku obcí. Mesto umožnilo
verejnú kontrolu prevodov svojho nehnuteľného majetku. Podľa slov vedúceho kontrolnej skupiny Martina Sajdáka možno proces
prevodov majetku mesta považovať za transparentný.
NKÚ sa zameral na prevody nehnuteľného
majetku v rokoch 2016 až 2019 a na zásady
hospodárenia s majetkom mesta. Podľa vyjadrení kontrolórov by si zásady hospodárenia s majetkom nášho mesta mohli za vzor
zobrať aj iné mestá na Slovensku. „Najvyšší

kontrolný úrad nezistil porušenie akéhokoľvek zákona, ktorý súvisí s prevodom majetku.
Kontrolóri konštatovali, že sme jedno z mála
miest na Slovensku, ktoré má takto kvalitne
vypracované zásady hospodárenia s majetkom mesta. Pri odovzdávaní protokolu nás
uistili, že ich odporučia ako vzorové pre implementáciu niektorých ustanovení aj pre Žilinský samosprávny kraj,“ zreferovala Renáta
Todáková z právneho oddelenia mikulášskej
radnice.
-red-
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O budúcnosti Stoličných dní rozhoduje pandémia
Kvôli dlhodobo nepriaznivej pandemickej
situácii na Slovensku stále nie je jasné, či sa
tradičné jarmočné podujatie v historickom
centre Liptovského Mikuláša tento rok uskutoční. Vlani bolo zrušené práve kvôli opatreniam v súvislosti s koronavírusom. Pokiaľ ich
radnica nezačne pripravovať už v marci, ani
tento rok nebudú. „Príprava Stoličných dní
nám zaberá niekoľko mesiacov. Ide o trojdňové podujatie, do ktorého sa zapája veľké
množstvo aktérov. Aby sme stihli program
aj administratívu do júna plnohodnotne zabezpečiť, k avízu o uvoľnení opatrení vlády
by muselo dôjsť najneskôr v marci,“ vysvetlila
Soňa Višňovská z oddelenia marketingu mikulášskej radnice.

Najzložitejšie je podľa nej zostaviť programovú skladbu, keďže mnoho známych interpretov má svoje termíny buď obsadené, alebo cenovo neprístupné. Približne 20-členný
organizačný tím pracuje na svojich úlohách
od začiatku roka a ľudia aj predajcovia hlásia
svoj záujem už teraz. „V súčasnosti zabezpečujeme evidenciu prihlášok od predajcov.
V rámci niekoľkomesačných príprav musíme
okrem iného zabezpečiť obľúbený tematický stoličný sprievod mestom a sprievodný
program, osloviť sponzorov, obstarať technické zabezpečenie, pripraviť priestranstvo,
predajné miesta či sledovať online rezervačný systém pre predajcov a so všetkým súvisí
veľké množstvo administratívnej práce. Po-

trebujeme vedieť, či to všetko zabezpečovať
máme, alebo nie, aby sa nám nestalo, ako vlani, že niekoľko mesačná príprava vyšla navnivoč,“ vysvetlila Soňa Višňovská.
Stoličné dni sú jedným z nosných podujatí
otvorenia letnej turistickej sezóny v Liptovskom Mikuláši. Veľkej obľube sa tešia ľudoví
remeselníci, ktorí priamo pred zrakmi návštevníkov predvádzajú svoje zručnosti v tzv.
remeselnej uličke. „Pre prípad, že by sa toto
tradičné podujatie neuskutočnilo ani tento
rok, pripravuje alternatívne možnosti. Budú
súčasťou programu Mikulášskeho leta, ktorý
pripravíme v súlade s platnými nariadeniami,“prezradil viceprimátor Ľuboš Trizna.
-red-

Trieďte aj odpad z kuchyne
Verejnoprospešné služby mesta Liptovský
Mikuláš prijali z domácností od začiatku tohto roka menej ako 200 kilogramov kuchynského odpadu. Apelujú preto na obyvateľov,
aby triedeniu tohto druhu odpadu prikladali
rovnakú váhu, ako triedeniu papiera, skla,
plastov a ďalších komodít.
Mikulášania môžu kuchynský odpad dočasne odviezť na zberné dvory na Okoličianskej a na Podtratranského ulici, ale aj do
triediacej haly na Podbrezinách. Od 1. júla
pribudne k súčasným farebným kontajnerom
na kontajnerových stojiskách pred bytovými
domami ďalší – hnedý, určený primárne na
potravinové zvyšky z kuchyne. Taktiež bude
tento odpad mesto vyvážať priamo spred rodinných domov.
Skládkovanie škodí prírode
Na Slovensku ročne vyprodukujeme viac

ako 500 tisíc ton kuchynského odpadu, čo
predstavuje približne 100 kilogramov na jedného obyvateľa. A práve biologický odpad
tvorí v súčasnosti najväčšiu časť odpadov,
ktoré končia na skládke. Podľa viacerých informácií je to až 45 percent. Pre naše životné
prostredie je strašiakom, keďže hnijúce potraviny okrem produkcie škodlivého skládkového plynu ohrozujú podzemné vody a sú
priestorom na šírenie baktérií, s čím súvisia
ďalšie zdravotné riziká. V odpadových nádobách najčastejšie končí chlieb a pečivo,
ovocie a zelenina, mliečne výrobky, zvyšky
uvareného nedojedeného jedla a nerozbalené potraviny. Aby sme v čo najväčšej
miere eliminovali množstvo kuchynského
odpadu končiaceho na skládkach, triedime od 1. januára 2021 aj tieto komodity.
Z odpadu užitočný kompost

Najväčším prínosom triedeného zberu
kuchynského bioodpadu je najmä to, že už
sa nebude vyvážať na skládky. Verejnoprospešné služby v súčasnosti čakajú na technické a technologické vybavenie, aby odpad
z kuchyne mohli spracovať fermentovaním
a kompostovaním. „Vytriedený kuchynský
bioodpad sa najprv podrví na menšie časti
a následne sa zmieša v presnom pomere so
zeleným bioodpadom, teda rastlinnými zvyškami zo záhrad, sadov a parkov. Vzniknutá
zmes sa v riadenom procese v uzavretom
systéme, tzv. fermentore, zahreje na teplotu
70 stupňov, čím sa hygienizuje a spracuje,“
vysvetlil Gabriel Lengyel z mestského úradu.
Materiál následne putuje do kompostárne,
kde z neho vzniká kompost použiteľný pri
úpravách parkov, verejných zelených plôch
a na poľnohospodárske účely.
-red-

Chráňme si oázu, neparkujme na zeleni
COVID-19: Respirátory
pre seniorov nad 65
rokov zadarmo
Mesto Liptovský Mikuláš zakúpilo pre seniorov nad 65 rokov respirátory. S ich distribúciou do schránok pomohli radnici dobrovoľníci, ktorí rozniesli približne 6500 obálok.
Ďakujeme im za pomoc.
-red-
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Parkovanie na zeleni sa stalo v ostatnom
čase zlozvykom na severnom konci Smrečianskej ulice na Podbrezinách. Pozdĺž športového areálu pri základnej škole parkujú
autá po oboch stranách cesty. „Chápeme,
že parkovacích miest je nedostatok, a preto
to do istej miery tolerujeme, aj keď to nie je
v súlade so zákonom, ale nebudeme tolerovať státie áut na verejnej zeleni. Okrem parkovania vodiči autami neraz vchádzajú na
zeleň aj preto, aby sa na nej otočili," povedal
Gabriel Lengyel z odboru dopravy mikulášskej radnice.
Lokalitu zachytávajú dve kamery mestskej
polície, ktorá bude vchádzanie motoristov na

zeleň sankcionovať. Miesto pri hornej Smrečianskej je súčasťou takzvanej Zelenej oázy,
ktorú si spoločne vytvorili tamojší obyvatelia.
"Je určený na prechádzky, na športové vyžitie
detí a mládeže a je nepochopiteľné, že si ľudia sami takto ničia pekný priestor určený na
oddych. Musíme si ho chrániť a chceme o to
poprosiť aj samotných motoristov,“ vyzval
viceprimátor Rudolf Urbanovič, ktorý je súčasne poslancom za dotknutú mestskú časť
Podbreziny. Prezradil, že mesto dá v jarných
mesiacoch zo západnej strany cesty vysadiť
živý plot, aby takémuto parkovaniu zabránilo
aj fyzicky.
-red-

COVID-19: Po pandemickej prestávke otvorili všetky mestské školy
Po niekoľkomesačnej pandemickej prestávke otvorilo 8. februára mesto Liptovský
Mikuláš brány jedenástich materských a šiestich základných škôl (1. stupeň) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Do školských areálov
sa vrátilo bezmála 1700 detí. Najviac žiakov
do Základnej školy Okoličianska a najmenej
do Základnej školy Aurela Stodolu.

Návratu detí do škôl predchádzalo testovanie rodičov, ktoré zabezpečila mikulášska radnica. Štyri odberné tímy za 12 hodín
odobrali vzorky 1525 rodičom a zamestnancom týchto organizácií. Šiestim z testovaných
vyšli pozitívne AG testy, čo predstavovalo
0,39 percent a deti sa mohli pohodlne vrátiť
na prezenčnú formu vyučovania.

Po týždni v školských laviciach zisťovali
riaditelia záujem rodičov o umiestnenie žiakov do škôl aj počas jarných prázdnin. Cez
prázdniny otvorili pre deti triedy v Základnej
škole Miloša Janošku a v Základnej škole Janka Kráľa. Najviac sa ich totiž nazbieralo práve
v Starom meste a na Podbrezinách.
-red-
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KTO ZAPLATÍ POKUTU
A NAHRADÍ STÁTISÍCE Z ENVIROFONDU?

Južný obchvat dostal od ministerstva stopku
Ministerstvo dopravy nedá vypracovať
štúdiu uskutočniteľnosti na projekt južného
obchvatu Liptovského Mikuláša formou preložky cesty I/18. Primátora o tom listom informoval minister dopravy.
Žiadosť mesta o vypracovanie štúdie zaslalo mesto na ministerstvo začiatkom januára
na základe rokovania so zástupcami rezortu
dopravy. „Žiadosť sme pripravili podľa inštrukcií štátneho tajomníka ministerstva dopravy, s ktorým sme sa stretli ešte v minulom
roku. Vtedy nám odporučil tento postup, aby
sa projekt mohol dostať medzi Priority vo
výstavbe cestnej infraštruktúry ministerstva,
ktoré sa budú opravovať alebo stavať,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice.

Minister dopravy Andrej Doležal v liste argumentoval, že Liptovský Mikuláš má obchvat
zabezpečený prostredníctvom diaľnice D1,
ktorá odkláňa tranzitnú dopravu mimo zastavaného územia. Keďže úsek diaľnice je
v súčasnosti kapacitne vyhovujúci, nemá momentálne preložka cesty I/18 opodstatnenie.
„Uvedomujem si, že vami navrhovaná preložka cesty I/18 by mala určitý pozitívny vplyv na
dopravnú situáciu v meste Liptovský Mikuláš,
avšak vzhľadom na obmedzené finančné
možnosti je potrebné z hľadiska budovania
obchvatov miest a obcí prioritne riešiť úseky
ciest I. triedy, ktoré sú kapacitne nevyhovujúce a nemajú zabezpečený odklon tranzitnej
dopravy na diaľničnú sieť,“ informoval v liste

minister.
Prioritizácia obchvatu je podľa primátora
strategická súčasť modernizácie železničnej
trate v úseku nášho mesta. Štúdia uskutočniteľnosti mala vyhodnotiť prínos obchvatu,
ktorý je zásadným riešením odklonu dopravnej záťaže z prejazdu mesta po súčasnej
ceste I/18. „Po odbremenení osemnástky voláme už dlhé roky a podporujú nás v tom aj
hlasy Mikulášanov, firiem a ľudí z okolitých
spádových obcí. Budeme hľadať ďalšie možnosti, ako sa so situáciou do budúcnosti vysporiadať, informácia z ministerstva dopravy
nás však nepotešila,“ povedal šéf mikulášskej
radnice.
-red-

Pre stále neuzatvorenú presakujúcu skládku komunálneho odpadu vo Veternej Porube
hrozí mestu nielen pokuta do výšky 1 000 000
eur od Slovenskej inšpekcie životného prostredia, navyše môže prísť aj o státisíce z Envirofondu. „V zmysle zákona nie je možné
čerpať dotácie z Envirofondu, ak žiadateľ
v ostatných dvoch rokoch dostal pokutu na
úseku životného prostredia a odpadového
hospodárstva. Takže pokiaľ nám Inšpekcia
životného prostredia uloží pokutu za neuzatvorenie skládky, a táto hrozba je už reálna,
po dobu dvoch rokov nebudeme môcť čerpať finančné prostriedky. Môžeme prísť o financie rádovo aj v stovkách tisíc eur,“ potvrdil

vedúci odboru dopravy a životného prostredia Gabriel Lengyel.
V roku 2019 mesto cez Envirofond získalo
70 tisíc eur na vozidlo pre zber komunálneho
odpadu. Aktuálne radnica žiada pre oblasť životného prostredia o ďalších 150 tisíc eur na
chladiarenské zariadenie pre potreby uskladnenia vyzbieraného kuchynského odpadu.
Radnica má povinnosť opätovne uzatvoriť
skládku do konca roka 2021. Keďže skupina
opozičných poslancov dlhodobo odmietala
rokovať o úvere na rekultiváciu a napokon
ho neschválili, mesto stratilo veľa času a dnes
je zrejmé, že termín realizácie uzatvorenia
skládky sa nestihne.

Podľa SIŽP boli uzatvorenie a rekultivácia skládky v roku 2014 vykonané v rozpore
s projektom stavby a požiadavkami právnych
predpisov. Skládka navyše v období zrážok
pravidelne presakuje a ohrozuje životné prostredie. Náklady na jej opätovné prekrytie
sú približne vo výške 1 650 000 eur, preto si
mesto musí na tento účel vziať úver. Poslanci
z klubu Nový Mikuláš, ktorí spolu s poslancami z klubu Skutočne nezávislí majú v zastupiteľstve väčšinu, blokujú prijatie úveru. Päťkrát odmietli o jeho prijatí rokovať. Nakoniec
o úvere rokovali, no k jeho schváleniu nepristúpili.
-red-

Orientáciu sprehľadní navigačno-informačný systém
Aj konáre zvyknú spôsobovať nehody, zodpovedný je vlastník
Prerastené stromy a kríky, ktoré svojimi
konármi či výhonkami zasahujú do ciest
a chodníkov, môžu poškodiť vozidlá údržby,
znepríjemniť pohyb chodcom či spôsobiť
dopravnú nehodu. Radnica upozorňuje, že za
starostlivosť o stromy a kríky sú zodpovední
vlastníci pozemkov, na ktorých stromy rastú.
„Vlastníci sú povinní odstrániť konáre, ktoré
zasahujú do prejazdného profilu priľahlej
cesty alebo chodníka. Stáva sa, že takéto ko-
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náre bránia rozhľadu v križovatkách, prekrývajú dopravné značenie a niekedy aj znemožňujú bezpečný prejazd vozidiel a môžu tak
spôsobiť škodu. Zodpovednosť je samozrejme na vlastníkovi pozemku, z ktorého strom
alebo krík rastie,“ upozornil Gabriel Lengyel
z odboru dopravy mestského úradu. Vysvetlil, že v situáciách, keď zeleň bezprostredne
ohrozuje cestnú premávku, môže správca
komunikácie vykonať nápravu jej opílením.

K tomu sa však pristupuje málokedy, väčšinou sa prerastené stromy riešia upozornením
vlastníka zelene s požiadavkou o bezodkladnú nápravu. „Ideálne by bolo, keby sa vlastníci
o svoje stromy a kríky postarali preventívne,
bez upozornenia, aby tak predišli možným
nepríjemnostiam. Neraz sa stalo, že sa zavadzajúce konáre podpísali nielen pod škodovú
udalosť, ale aj pod dopravnú nehodu.“
-red-

Liptovský Mikuláš je centrom turizmu
národného aj medzinárodného významu.
Vzhľadom na jeho návštevnosť chýba v meste a jeho častiach kvalitný uličný informačný
systém, ktorý by návštevníka navigoval rýchlo a prehľadne nájsť, čo potrebuje.
„Súčasný informačný systém je už zastaraný, nekompletný, obsahovo a dizajnovo
roztrieštený, v nevyhovujúcom technickom
stave. Preto ho vymeníme ako celok za nový
navigačno–informačný systém. Poslúži nielen turistom, ale aj domácim obyvateľom,“
uviedol Gabriel Lengyel z odboru dopravy
mestského úradu.

Odkáže na 70 bodov záujmu
V tomto roku má radnica v pláne zrealizovať prvú etapu, ktorou je motoristický nekomerčný informačný systém. Bude pozostávať
z rôznych druhov návestí, ktoré logicky nasmerujú motoristov na viac ako 70 dôležitých
bodov záujmu v rámci mesta. Projekčne aj
architektonicky je projekt uličného informačného systému už nachystaný. Spolovice bude
financovaný z dotácie ministerstva dopravy
cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu
Region Liptov. Druhá polovica prostriedkov
má ísť z mestského rozpočtu, ktorý však doposiaľ nie je schválený.

Komerčné tabule zahlcujú
V roku 2022 má radnica v pláne pokračovať v budovaní nekomerčného informačného systému pre peších. Okrem smerovníkov
bude zahŕňať vitríny, totemy a citylighty. „Zároveň pracujeme na postupnom obmedzovaní a likvidácii prvkov komerčného systému,
čo je nasmerovanie k rôznym súkromným
prevádzkam. V tejto technologickej dobe to
už nemá podstatný navigačný význam a stal
sa z neho reklamný systém, ktorý zahlcuje
verejné priestranstvá a nepôsobí vizuálne
dobre,“ dodal.
-red-
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Kulturák v Palúdzke má nové vybavenie

Cestujte ešte výhodnejšie!
Ak využívate mestskú autobusovú dopravu v Liptovskom Mikuláši pravidelne, časový lístok je pre vás rozhodne
správna voľba!
K doterajším možnostiam platby za cestovné v mestskej autobusovej doprave (dopravnou kartou alebo kúpou lístka prostredníctvom hotovosti u vodiča), pribudla od 1.
februára 2021 aj možnosť cestovať prostred-

níctvom časových lístkov.
Tie si môžete zakúpiť jednoducho prostredníctvom internetovej stránky Ubian alebo rovnomennej aplikácie (ak ešte nie ste zaregistrovaný tak vedzte, že registrácia je veľmi
rýchla a jednoduchá). Potom len zadáte, aký
typ časového lístka si chcete kúpiť (päť, 14
alebo 30 dňový) a už vám nič nebráni naplno
využívať mestskú autobusovú dopravu.
Ak aplikáciu Ubian nevyužívate, časový

lístok si k vašej dopravnej karte môžete kúpiť
aj v informačnej kancelárii dopravcu Arriva
Liorbus, ktorá sa nachádza priamo na autobusovej stanici v Liptovskom Mikuláši. Otváracie hodiny sú v pondelok, v utorok, vo štvrtok a v piatok od 7:30 do 15:30 hod, v stredu
od 7:30 do 16:30 hod.
Výhodou časových lístkov je, že v počas ich
platnosti môžete cestovať neobmedzene, to
znamená aj viackrát za deň.

Kultúrny dom v mestskej časti Palúdzka
nezíval vlani prázdnotou ani napriek celosvetovej pandémii. Čas, kedy boli kultúrne
podujatia pozastavené, využili na modernizáciu priestorov. Hneď pri vstupe návštevníkov
upútajú nové vchodové dvere a zrekonštruovaná šatňa s novým pultom a vešiakmi.
„Verím, že po zlepšení situácie využijeme
túto peknú, modernú šatňu počas rôznych
podujatí, ktoré sme v priebehu roka bežne
zvykli organizovať. Už dlhšie je mojou víziou
pripraviť aj prvý Palúčanský ples, tento rok
nám jeho prípravy zhatila nepriaznivá situácia spojená s bojom proti koronavírusu,“ uviedol poslanec za mestskú časť Palúdzka Marek

Nemec.
Zmenami prešla aj hlavná sála, ktorá je po
novom kompletne ozvučená a vybavená zosilňovačom, mixážnym pultom, prehrávačom
na cédečká, USB kľúče, mikrokarty ale aj bezdrôtovými mikrofónmi. Nové technické vybavenie vyžadovalo aj drobné stavebné úpravy.
„Potrebovali sme prepojiť javisko s réžiou,
preto sme na balkóne vybudovali vstupné
dvere do réžijnej kabíny a v sále sme osadili
konzoly na upevnenie reproduktorov. Dalo
by sa povedať, že vnútorné priestory kultúrneho domu už máme takmer hotové,“ doplnil Nemec. V marci sa bude rekonštruovať
priestor šatní pod javiskom.

V čase, keď boli opatrenia ohľadom koronavírusu čiastočne uvoľnené, podarilo sa
v Kultúrnom dome v Palúdzke zorganizovať
piaty ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu. Bol to jeden z mála celoslovenských festivalov, ktorý pre pandémiu nezrušili. V polovici septembra sa na ňom predstavilo osem
ochotníckych súborov z rôznych kútov krajiny. Podujatie, ktoré organizuje Dom Matice
slovenskej v Liptovskom Mikuláši, Divadelný
odbor Matice slovenskej a mesto Liptovský
Mikuláš, sa stalo stálicou na mape slovenských ochotníckych divadelných podujatí
a každoročne sa teší veľkému záujmu.
-red-

Čakajte rozhodnutia o vyrubení daní
Rozhodnutia o vyrubení daní a poplatku
za komunálny odpad na rok 2021 vám doručí
radnica počas apríla. Fyzické osoby a právnické osoby s aktívnou schránkou na doručovanie ich dostanú do elektronických schránok,
ostatným poplatníkom prídu v listovej forme. Nezabudnite si preto počas nasledujúcich dvoch mesiacov kontrolovať svoju elektronickú schránku, odoslaná pošta s fikciou
doručenia sa totiž považuje za doručenú.
Uprednostnite úhradu cez mobil
Splatnosť dane z nehnuteľností, za psa, za
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a splatnosť poplatku za komunálny odpad je do 31. mája tohto roku. „Prosíme,
aby ľudia uprednostnili v aktuálnej pandemickej situácii úhradu daní a poplatkov prostredníctvom internetbankingu alebo mo-
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bilbankingu. Starším obyvateľom s takouto
úhradou určite radi pomôžu príbuzní. Údaje
k platbe nájdu v doručenom rozhodnutí,“
apelovala Anežka Makovická z oddelenia
daní a poplatkov na mestskom úrade.
Termín na daň z nehnuteľnosti sa posunul
Pokiaľ poplatník nadobudol, predal, daroval nehnuteľnosť alebo pozemok či zmenil
účel ich využitia v roku 2020, nastala mu povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2021. Termín na podanie
priznania sa posunul.
„Novým termínom je 15. marec 2021. Preto
vyzývame tých, čo si nesplnili túto povinnosť,
aby tak urobili v čo najkratšom čase,“ povedala Anežka Makovická. Pri zdedení nehnuteľnosti je povinnosť podať priznanie k dani

z nehnuteľností do 30 dní od právoplatného
rozhodnutia o dedičstve. Rovnako je to aj pri
vydražení nehnuteľnosti.
Do 15. marca deklarujte úľavu
Potvrdenia na zníženie daní, prípadne
poplatku za komunálny odpad, je potrebné
doručiť pred vydaním rozhodnutia, teda do
15. marca na oddelenie daní a poplatkov
(č. dverí 21 – 23). Či máte nárok na zníženie
daní a poplatkov, sa dozviete zo Všeobecne
záväzného nariadenia o miestnych daniach č.
9/2019 a z nariadenia o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 10/2019, ktoré nájdete na stránke
mesta www.mikulas.sk v zložke Samospráva – základné dokumenty – všeobecné záväzné nariadenia.
-red-
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Ľudový rezbár a maliar Ján Nemec (86 rokov).
Jeho život a dielo ľudia objavia vďaka prvému
dielu videoseriálu.

Plaváreň využíva obdobie pandémie na rekonštrukciu

Mikulášski matičiari propagujú miestnych remeselníkov
Matičiari z Liptovského Mikuláša prichádzajú v dnešných náročných časoch s novým
projektom. Sériou niekoľkých videí predstavia činnosť ľudových remeselníkov a umelcov z mesta a okolia. Ich cieľom je potešiť ľudí
v dobe, kedy je kultúra kvôli pretrvávajúcej
pandémii koronavírusu vzácnosťou. Jednotlivé časti videoseriálu postupne zverejňujú
na novovytvorenom Youtube kanále Matica
Liptov.
„Žijeme dnes život, aký by sme si ešte nedávno nedokázali ani len predstaviť. Celý
uplynulý rok výrazne ovplyvnili opatrenia zamerané na boj s novým koronavírusom a táto

situácia pokračuje aj dnes. Jednou zo zasiahnutých oblastí je aj kultúra. Keďže nemôžeme
organizovať žiadne podujatia, rozhodli sme
sa využiť online priestor,“ povedal podpredseda Matice slovenskej a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Marek
Nemec.
Prvé video z dielne Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši približuje dielo dlhoročného matičiara a bývalého učiteľa Jána
Nemca, ktorý sa počas svojho života venoval
maľbe, drevorezbe a výrobe fujár a píšťal. Ďalší diel oživí takmer zabudnuté, no pritom tradičné remeslo, ktoré bolo v minulosti v Lip-

tovskom Mikuláši najviac rozšírené.
„Našou snahou je zároveň uchovať odkaz
remesiel, ktoré sa z našich životov pomaly vytrácajú. Postupne sa dozvieme viac zo života
nielen ľudových umelcov, ale aj profesionálnych maliarov, portrétistov či spisovateľov,
venujúcich sa písaniu básní a kníh. Všetci sú
zároveň členmi Matice slovenskej,“ doplnil
Marek Nemec s tým, že diváci môžu okrem
iného získať aj inšpiráciu na využitie svojho
voľného času v tejto neľahkej dobe, prípadne
sa zoznámia s osobnosťami Liptovského Mikuláša a okolia.
-red-

Liptovskomikulášska krytá plaváreň bola
v roku 2020 zavretá z dôvodu protipandemických opatrení proti šíreniu koronavírusu
celkom 167 dní, aj napriek tomu stihla dovtedy privítať takmer 33300 návštevníkov. Brány
plavárne sa pre verejnosť zatiaľ neotvorili ani
v tomto roku. Dočasné zatvorenie však pracovníci využívajú na rekonštrukčné práce.
V januári dokončili opravu podláh a výmenu
pôvodného dreveného obkladu pred telocvičňou.
Vlani investovali do opráv celkom 30.000
eur. Najväčšiu investíciu si vyžiadala výmena
35-ročných drevených okien za plastové, čím
sa významne znížila energetická náročnosť
objektu. „Pýšiť sa môžeme aj novými lavičkami v celej bazénovej hale a vynovenými
priestormi obidvoch šatní pre návštevníkov
bazéna, kde sme zrenovovali keramický obklad, podlahu v sprchách a zabezpečili nové
skrinky,“ uviedol vedúci krytej plavárne Tomáš Paprčka.
Plaváreň nadobudla aj nový pokladničný

pult, ležadlá do sauny, vírivú vaňu či altánok
na plážové ihrisko. Opráv sa dočkalo aj vstupné schodisko, štartovacie bloky pri bazéne
a oplotenie pri plážovom ihrisku. „Údržbu,
samozrejme, vykonávame permanentne počas celého roka. Aj v týchto dňoch čistíme

a maľujeme priestory a vykonávame menšie
opravy. Verím, že Slovensko už čoskoro porazí
koronavírus a my budeme môcť opäť privítať
návštevníkov bazéna, telocvične, lezeckej
steny, sauny, soľnej jaskyne či aerosolového
kúpeľa,“ doplnil Tomáš Paprčka.
-red-

Hnedé nádoby nenapĺňajte,
ich vývoz začne až v apríli!

Za testovanie dostali obed aj primátorov plat
Ako vďaku za pomoc pri testovaní obyvateľov na COVI-19 zabezpečil sponzorsky
zástupca primátora Rudolf Urbanovič obedy pre príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí testovali a starali sa o ľudí na odberných

12

miestach vo vojenských zdravotníckych
skladoch v Liptovskej Ondrašovej. Vojaci dostávali obedy celý týždeň. Vďaky sa dočkal aj
Územný spolok Liptov Slovenského červeného kríža. Primátor Ján Blcháč daroval spolku

za ústretovosť a zastrešenie testovania dva
svoje primátorské platy. Výška mesačného
platu primátora Blcháča predstavuje 425 eur.

Hnedé zberné nádoby určené len na zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sú určené na zber
trávy, lístia, konárov, buriny či odpadu z pestovaných
rastlín. Zber odpadu tohto druhu začnú Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš vykonávať
v týždennom intervale od 12. apríla 2021.
Kuchynský odpad do tých nádob nepatrí. Tento odpad je v súčasnosti j možné priniesť do zberných dvorov alebo do areálu triediacej haly na Podbrezinách
v čase ich prevádzkových hodín. Zber kuchynského
odpadu spred domov a bytov sa začne v júli.
-red-

-red-
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Penkalov otec bol
geometrom výstavby
mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Prvý vlak Košicko – Bohumínskej železnice
zastavil na našej stanici pred 150 rokmi

V tomto roku si pripomíname 150. výročie
spustenia Košicko-Bohumínskej železnice so
zastavením v Liptovskom Mikuláši. Práce na
jednotlivých úsekoch medzi Košicami a Bohumínom sa začali už v roku 1867, ale prvý
vlak sa na stanici v Liptovskom Svätom Mikuláši objavil až (pravdepodobne v nočných
hodinách) 7. - 8. decembra 1871. Železnica
ako celok v súčasnosti už neexistuje, ale jej
pôvodné úseky kopírujú tie dnešné, ako napríklad trať 180 medzi Žilinou, Liptovským
Mikulášom, Kysakom a Košicami.
Predchodcom Košicko-Bohumínskej železnice na našom území bola už v roku 1837
Severná železnica cisára Ferdinanda, ktorá
spájala Viedeň s Krakovom. Pravdepodobne
touto traťou cestoval do Viedne aj zakladateľ
mikulášskeho ochotníckeho divadla Gašpar
Fejérpataky-Belopotocký už v roku 1846:
„Vozba na parovoze bola niečím celkom novým, za mojej mladosti nebolo o tom ani
slychu. Rýchlosť akou tie vozy bežia tak, že
sa zdajú utekať zem i stromy a pri ceste stojace budovy, ba aj poriadok, ktorý sa pri tom
zachováva, to všetko ma veľmi zaujímalo.
Taký voz beží od stavunku ku stavunku, na
ktorom sa niekde päť, niekde desať i tridsať
minút baví, aby sa zásobil vodou a palivom.
Napredku parovozov ide rušeň (lokomotiv),
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z ktorého vždy vystupuje dym, za rušňom voz
s vodou, za ním pätnásť alebo šestnásť vozov
so železnými kolesami, pospájaných spolu
reťazami. Železná cesta je všade vodorovne
urobená, vŕšky a vrchy sú prekopané, najvyššie vrchy prebité a cez ne sú postavené tunely, na nížinách sú násypy, aby cesta všade šla

Medzi Košicko-Bohumínskou železnicou
a Liptovským Mikulášom je tiež prepojenie
vďaka osobnosti svetového významu, vynálezcovi Eduardovi Penkalovi. Vynálezca
sa narodil v apríli 1871 do dobre situovanej
rodiny kráľovského zememerača poľského
pôvodu. V čase jeho narodenia žili Penkalovci
v Liptovskom Svätom Mikuláši, kde sa otec zamestnal ako geometer výstavby Košicko-Bohumínskej železnice (Consortium Strati ferrei
Kachau-Oderberg). Syn Eduard bol preto
pokrstený v mikulášskom rímskokatolíckom
kostole. V meste sa narodil aj ďalší zo synov,
Ján Penkala, budúci súdny úradník a pravdepodobne aj Rudolf Penkala, železničný inšpektor, ktorého syn žil v Liptovskom Hrádku
ešte v rokoch 1930-1935. Otec František Penkala trávil v Liptovskom Mikuláši aj veľkú časť
svojej penzie, až do roku 1882.
Najznámejší z rodu je ale inžinier a vynálezca Eduard Slavoljub Penkala, ktorý sa po
štúdiách chémie usadil v Záhrebe. Vstúpil do
štátnych služieb a stal sa autorom približne 80
vynálezov z oblasti mechaniky, chémie a letectva.
Múzeum Janka Kráľa z dôvodu epidemiologických opatrení sprístupní verejnosti časť
rekonštruovanej expozície venovanej Eduardovi Penkalovi v apríli 2021 formou virtuálnej
prehliadky. Na obľúbené divadelné predstavenia zamerané na výročia sa návštevníci
môžu tešiť počas letných mesiacov.

Železnica ako svedok
významných udalostí
V roku 1922 boli vlakom zo sliezskeho
Těšína prevezené telesné pozostatky vrbicko-svätomikulášskeho farára M. M. Hodžu
do Liptovského Mikuláša. Spolu s pôvodným
pomníkom bol pochovaný v areáli evanjelického a. v. sirotinca. Pozostatky boli opätovne
exhumované v roku 1989 a slávnostne prevezené na Vrbický cintorín.
Vlakom sa 4. 9. 1930 na návštevu Liptovského Svätého Mikuláša dopravil aj T. G. Masaryk.

Prvý československý prezident cez mesto
však len prechádzal a zastavil sa len na železničnej stanici.
V rámci veľkolepých osláv 300. výročia
vydania tranovského spevníka pricestoval
27. 9. 1936 na návštevu Dr. Edvard Beneš
s manželkou a sprievodom. Prezident vystúpil na tribúne pred župným domom za prítomnosti množstva domácich a zahraničných
hostí.
-mjk-

vodorovne. V každom jednotlivom voze sedí
i dvadsaťštyri osôb so šatami a balíkmi, ktoré
však nesmú vážiť viac ako štyridsať funtov.
Každý, kto zaplatí, dostane tlačenú ceduľu,
ktorú treba ukázať konduktorovi a na predposlednom stavunku sa musí odovzdať.“
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INZERCIA

Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami
asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené
kontaktné miesto, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže
stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť
mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa
Prvýkrát v histórii budú využité údaje z existujúcich
administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými
od obyvateľov. Zber údajov od obyvateľov nebude
prebiehať prostredníctvom papierových formulárov, ale

Rok 2021 bude z pohľadu budúcnosti
Slovenska veľmi dôležitým rokom. Po desiatich
rokoch totiž bude na Slovensku prebiehať
sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je
výnimočné – výlučne elektronické sčítanie
a prvé integrované sčítanie.

vyplnením elektronického sčítacieho formulára.

v zariadení (napr. zariadenia sociálnych služieb,
zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti)
budú sčítaní prostredníctvom asistenta v zariadení.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára
uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih
sčítania, ktorým je 1. január 2021.

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ
SČÍTANIA OBYVATEĽOV?
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou
povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky.
Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má
v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo
tolerovaný pobyt.

Elektronické a integrované sčítanie prináša
mnohé výhody, akými napríklad sú:

v prípade, že o takúto službu požiada. Obyvatelia

O/2021/03/01

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

(napr. z dôvodu imobility), budú môcť využiť aj službu

Pred
na s aj
prá
cent ve
ra

BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA
Elektronické sčítanie prináša so sebou aj určité otázky
spojené s bezpečnosťou uchovávania údajov.
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude
zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov.
Bezpečnosť všetkých údajov je totiž prioritou a zároveň

SČÍTANIE RÝCHLO
A JEDNODUCHO

aj jednou zo základných podmienok elektronického
sčítania. Všetky získané údaje budú bezpečne chránené
pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby
presnejšie
a kvalitnejšie údaje

bezpečnosť

na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo
mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke
aplikáciu.

šetrenie životného
prostredia

rýchlosť
sčítania

Samosčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob
na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia
privátnej zóny obyvateľa.

I/2021/03/01.

www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú

SS-21002-02-darcekove_karty_kampan_182x124.indd
1
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02/02/2021 16:57

2
pri analýzach
populačných štruktúr,
reprodukčného
správania, vzdelanostnej
štruktúry, domácností

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA

3
sú podkladom pri
prognózovaní
jednotlivých oblastí
spoločenského života

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie
umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša
nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej
demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych
štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich
bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov,
domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom
rozsahu získať.

Podrobné informácie, ktoré súvisia so Sčítaním
obyvateľov, domov a bytov 2021, získajú obyvatelia
na webovej stránke:

AKO MÔŽE SLOVENSKO
VYUŽIŤ ÚDAJE ZO SČÍTANIA

WWW.SCITANIE.SK

1
na plánovanie novej
infraštruktúry

posilnenie dopravnej siete
budovanie ciest a záchytných parkovísk

zistenie potreby výstavby školských
zariadení, zariadení sociálnych služieb,
zdravotníckych zariadení
budovanie oddychových zón, parkov,
detských ihrísk
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O/2021/03/02

rozmiestnenie a budovanie zariadení
poskytujúcich služby
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Občiansky servis
JANUÁR 2021
...Prišiel k Vám kus radosti, to si Ty
dieťatko. Roztvorila sa kniha Tvojho
života ...
V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

Eliška KOTIANOVÁ, Izmael Gejza BA
LÁŽ,

Natália

KUCHÁRIKOVÁ,

Lilly

ŠMOLLOVÁ, Kristína SLÁVIKOVÁ, Samuel JAMNICKÝ, Markus ŠTRIC, Laura
ČONKOVÁ, Paulína BLAŇAROVÁ, Rebeka KUTLÍKOVÁ, Oliver PAVLOVIČ, Šarlota BALÁŽOVÁ, Timea STUPÁKOVÁ.

... Ľudia – to z človeka sa narodili,
aby sa tešili a smútili, aby žili
a umierali....
Zomreli:

Zuzana SCHOLTZOVÁ-98r., Vladimír

KUSTRA-57r., Ervín JANOVEC-72r., Želmíra REPOVÁ-82r., Cyril HOZA-74r.,
Anna PASTUCHOVÁ-80r., Anna BUKNOVÁ-94r.,

Anna SPIŠÁKOVÁ-86r.,

Elemír WERNER-83r., Viera KUBINČÁKOVÁ-45r., Pavel STAŠ-60r., Branislav
HORÁK-71r.,Ján JAVOŠ-67r., Ing. Ján
VALLO-89r., Dušan ŠMOL-80r., Zdena
MATEJKOVÁ-78r., Zoltán BARTÁL-68r.,
Emília HLAVČOVÁ-85r., Antónia ČIKELOVÁ-96r., Juraj ĎURICA-87., Jozef

PILARČÍK-72r.,

LOVÁ-82r.,

Margita

Branislav

MIKU-

OBETKO-77r.,

VÁČIKOVÁ-87r., Viera HUBKOVÁ-79r.
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O/2021/03/04

Jana KŇAVOVÁ-37r., Filoména KO-

O/2021/03/03

Jozef ILKIV-71r., Karol KOVÁČ-78r., Ing.
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OZNAMY
SERVIS

MAREC 2021

KALENDÁR PODUJATÍ
Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete v centrálnom KALENDÁRI
PODUJATÍ na webe mesta
www.mikulas.sk

NOVÉ TERMÍNY PODUJATÍ KONANÝCH V DOME KULTÚRY
Pre bližšie informácie o podujatiach môžete kontaktovať Dom kultúry – 044/55 65 015,
0915 859 596 alebo Informačné centrum mesta 044/16 186, 0948 625 669.
HANA ZAGOROVÁ - GALAKONCERT
nový termín 13.04.2021 o 19:00
pôvodný termín 20.10.2020 o 19:00
WEST SIDE STORY - Classic Broadway MUSICAL
nový termín 15.4.2021 o 19:00
pôvodný termín 22.09.2020 o 19:00
PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ - ĽUBEĽSKÍ OCHOTNÍCI
nový termín 8.10.2021 o 18:00
pôvodný termín 25.03.2020 o 18:00
SPIEVANKOVO - nový rodinný muzikál
nový termín 16.10.2021 o 17:00
pôvodný termín 21.10.2020 o 17:00
VODA A KRV NAD VODOU - muzikál
nový termín 22.10.2021 o 19:00
pôvodný termín 23.10.2020 o 19:00
NEDVĚDOVCI & BAND
nový termín 5.11.2021 o 18:00
pôvodný termín 25.9.2020 - 18:00
Uvedené výstavy a stále expozície budú sprístupnené na
základe platných epidemiologických nariadení Slovenskej

VÝSTAVY

republiky.
09.03.2021 | 01.05.2021
BEZ PREBALU | Galéria Kolomana Sokola | ut-so: 10:00
- 17:00 | 2,50€ / 1,25€ | Výstava - neoavantgardisti a knižná
tvorba.
23.03.2021 | 12.06.2021
III. TRINÁLE PORTRÉTU | Liptovská galéria P. M. Bohúňa |
ut- so: 10:00 - 17:00 | 2,50€ / 1,25€ | Medzinárodné festivalové
podujatie zamerané na portrétnu tvorbu.
23.03.2021 | 12.06.2021
TOMÁŠ AGAT BŁOŃSKI | Liptovská galéria Petra Michala
Bohúňa | ut- so: 10:00 - 17:00 | 2,50€ / 1,25€ | Autor predstavuje súčasnú fotografiu.

STÁLE EXPOZÍCIE

www.mikulas.sk

MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Námestie osloboditeľov 3 | Po-Ne: 10:00-18:00 pravidelné
hodinové vstupy 4€ / 2€ | Kapitoly z histórie mesta; Jánošíkova mučiareň; Historická knižnica - expozície múzea prevádzajú
viac ako 730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš.
TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa a
pre vopred ohlásené návštevy, Po-Ne: 10:00–18:00. 2€ /
1€ | Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary približuje
obdobie 40. rokov 19. stor.
RODNÝ DOM RÁZUSOVCOV
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa alebo
na tel. č. 0944 536 985 (správca). 1 € / 0,50 € | Expozícia
venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.
EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA SLOVENSKU
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa 1 € / 0,50 € | Jedinečná vystáva
predstavuje činnosť Spolku chovateľov poštových holubov.
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA
Školská 4 | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut: 9:00-12:00, So: 10:0016:00, Ne: zatvorené . Posledný vstup hodinu pred zatvorením 8€ / 4 € | Kras a jaskyne Slovenska; Človek, hory, Natura
2000; Zem, miesto pre život - Moderné interaktívne expozície v
jedinom špecializovanom múzeu svojho druhu na Slovensku.
LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA
Tranovského ul. 3 | Ut - So: 10:00 - 17:00 Všetky výstavy 9€
/4,50€, jedna výstava 2,50€ | Staré umenie (slovenské umenie
14.-18. stor.); Bohúňova sieň; 19. stor. - Portrét, krajina, žáner;
20. stor. - Moderna; Liptov - domov aj exil (od 2. pol. 20. stor.).
Potrebná online rezervácia vopred.
GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Ut - So:
10:00 - 17:00 4€ / 2€ | Diela významného slovenského grafika
a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, Potrebná online rezervácia vopred.
LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL
Ul. 1 . mája 28/196 | Po-Pi: 8:00-16:00 2 € / 1 € | Expozícia
Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove (od stredoveku po súčasnosť),
Expozícia ľudovej liečiteľky Eleny Badovej.
SYNAGÓGA
Hollého 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa. 2 € / 1 € |
Jedna z najväčších a najštýlovejších synagóg na Slovensku približuj dejiny mikulášskej židovskej komunity.
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