
Nové priestory regionálnej pobočky Centra právnej po-
moci dali verejnosti do užívania slávnostným prestrihnu-
tím pásky (na snímke zľava) minister spravodlivosti
a podpredseda vlády SR Štefan Harabin, spoločne s ria-
diteľkou Centra právnej pomoci Ministerstva spravodli-
vosti SR Miloslavou Čutkovou, primátorom mesta Liptov-
ský Mikuláš Jánom Blcháčom a vedúcou liptovskomiku-
lášskej pobočky Annou Fiřtovou. Liptovský Mikuláš je tak
po Bratislave, Banskej Bystrici, Tvrdošíne, Prešove, Žiline
a Košiciach siedmym mestom v našej krajine, kde je
k dispozícii centrum poskytovanie právnej pomoci obča-
nom. Snímka: Gabriel Lipták

4/2008

Vďaka spolupráci vedenia mesta Liptovský Mikuláš s Minister-
stvom spravodlivosti SR má Liptov od februára vlastné Centrum
právnej pomoci (CPP), ktoré pomáha najmä ľuďom v hmotnej
núdzi. Nová pobočka centra sídli priamo v Liptovskom Mikuláši,
v Dome služieb na Námestí mieru č. 1.

Právo na bezplatnú právnu pomoc v centre majú iba tí obča-
nia, ktorí spĺňajú tri najdôležitejšie kritériá. Mesačný finančný prí-
jem žiadateľa nesmie prekročiť hranicu 7 182,- Sk, hodnota
právneho sporu musí dosahovať prinajmenšom výšku zákonom
stanovenej minimálnej mzdy, teda 8 100,- Sk, a zároveň nesmie
ísť o jednoznačne bezúspešný spor.

Centrum právnej pomoci poskytuje aj predbežné konzultácie.
Tie sú však spoplatnené poplatkom 150,- Sk za každú hodinu.

Regionálnu pobočku CPP otvoril 3. marca minister spravodli-
vosti Štefan Harabin spoločne s primátorom Liptovského Miku-
láša Jánom Blcháčom. Obyvatelia Liptova, ktorí sú v hmotnej nú-
dzi, mohli doposiaľ využívať kanceláriu CPP v Žiline, vzdialenú
približne 100 kilometrov. Mnohí však nemali peniaze, aby cesto-
vali tak ďaleko. „Zriadením pobočky v Liptovskom Mikuláši po-
kračujeme v približovaní právnej pomoci sociálne najslabším
vrstvám obyvateľstva v regiónoch,“ vyhlásil Štefan Harabin. „Pre-
to je potrebné poďakovať primátorovi Jánovi Blcháčovi za po-
skytnutie priestorov so symbolickým nájomným,“ zdôraznil mi-
nister.

Mikulášsky primátor ocenil spoluprácu s rezortom spravodli-
vosti pri zakladaní novej kancelárie. „Občanom Liptova chceme
ponúknuť čo najširšiu paletu služieb a pomoci či už v sociálnej,
právnej alebo inej oblasti,“ vysvetlil.

Stránkové dni v CPP sú každý pondelok a stredu od 8. do 15. ho-
diny. „Najväčší záujem je o právne rady v oblasti občianskeho práva,
a to najmä vo veciach dedičského konania,“ prezradila vedúca lip-
tovskomikulášskej pobočky CPP Anna Fiřtová. Dodala, že občania
sa na kanceláriu obracajú aj pri vysporiadaní bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov, pri určení vyživovacích povinností, pri rozviaza-
ní pracovného pomeru s nárokom na odstupné, či v prípade exekú-
cie a uzavretia nevýhodných zmlúv.

Každý žiadateľ o právnu pomoc musí podať žiadosť s potrebnými
dokladmi, ktorých zoznam získa v CPP. Zamestnanci kancelárie do-
klady preskúmajú a do 30 dní vydajú rozhodnutie, v ktorom nárok na
bezplatnú pomoc potvrdia, alebo vylúčia.

Centrum právnej pomoci:      5526192 (JKK)
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Mesto Liptovský Mikuláš
a jeho rozpočtové organizácie
skončili vlaňajšiu finančnú bi-
lanciu s prebytkom vo výške
takmer 28 miliónov korún. Vy-
plýva to z výsledkov hospodá-
renia samosprávy za rok 2007.
Tento dokument schválili vo
štvrtok 27. marca poslanci
mestského zastupiteľstva. 

„S bilanciou môžeme byť
spokojní,“ skonštatovala vedú-
ca odboru financií, daní
a miezd mikulášskeho Mest-
ského úradu Marta Gutraiová.
„Po vysporiadaní všetkých ob-
lastí rozpočtu bol celkový hos-
podársky výsledok mesta pozi-
tívny v sume 27,8 miliónov ko-
rún. Tieto peniaze posilnia
mestský rozpočet v roku
2008. Budú súčasťou rezerv-
ného fondu, ktorý slúži na rôz-
ne investičné výdavky a na ne-
predvídateľné udalosti, napr.
na pokrytie škôd spôsobených
prírodnými živlami, akým bola
minuloročná augustová víchri-
ca,“ uviedla.

Zatiaľ čo do mikulášskej po-
kladnice vlani pritiekli príjmy
v objeme 595 miliónov korún,
výdavky na chod mesta, finan-
covanie mestských organizácií
a ďalšie aktivity dosiahli 567
miliónov korún. Primátor Lip-
tovského Mikuláša Ján Blcháč
označil hospodársky výsledok
za pozitívny. „Okrem finančné-
ho prebytku sme zvýšili hodno-
tu majetku mesta o takmer štvrť
miliardy korún,“ vyhlásil. „Navy-
še sa nám podarilo znížiť úve-
rové zaťaženie samosprávy,
ktoré v priebehu predchádzajú-
cich desiatich rokov vzrástlo
viac ako šesťnásobne,“ zdôraz-
nil primátor.

V investičnej oblasti hospo-
dárilo mesto so schodkom vo
výške približne 109 miliónov
korún. Takmer 65 miliónov
z tejto sumy pokryli prebytky
z mestských príjmov a na zvyš-
nú časť postačili úvery. Roz-
siahle investičné projekty, kto-
ré zlepšia život občanom mes-
ta, budú realizované aj v roku
2008. „Plánujeme dokončiť
viacúčelovú športovú halu
v Ráztokách za 170 miliónov
korún. Významným zámerom
je rekonštrukcia piatich škôl.
Už sú zaregistrované na Minis-

terstve výstavby a regionálne-
ho rozvoja a v súčasnosti čaká-
me, či sa nám podarí získať fi-
nancie na ich obnovu z euro-
fondov. Na základe posúdenia
žiadostí bude možné získať ne-
návratné finančné prostriedky
až vo výške 70 tis. korún na
žiaka“ prezradil Ján Blcháč.
Pokračovať budú aj opravy
ciest, rekonštrukcie chodníkov
a budovanie cyklistických pá-
sov v jednotlivých mestských
častiach.

Poslanci pozitívne hodnotili
aj výsledky plnenia rozvojové-
ho programu mesta za rok
2007, ktoré prezentoval
Ing. Miloš Berník, vedúci od-
boru výstavby. Odbor výstavby
zabezpečil v roku 2007 spolu
101 investičných akcií v celko-
vom objeme 112 mil. Sk. Bolo
skolaudovaných a odovzda-
ných 80 bytových jednotiek,
bola rekonštruovaná kotolňa
na MsÚ, realizovaná technická
vybavenosť v Palúdzke (verejný
vodovod, verejná kanalizácia,
spevnené plochy) a dva futba-
lové ihriská s umelým trávna-
tým povrchom (v Palúdzke a na
Podbrezinách).

Poslanci sa zaoberali aj by-
tovou problematikou. Vedúci
odboru sociálnych a bytových
záležitostí Zdenko Blažek vy-
stúpil so správou, podľa ktorej
nájomcovia poukázali v dru-
hom polroku 2007 do fondu
rozvoja bývania 1 452 099 ko-
rún za prevody mestských by-
tov a pozemkov do ich vlast-
níctva. Za celý vlaňajšok pre-
siahla táto suma 3,5 milióna
korún.

Od roku 1994 odkúpili ná-
jomcovia od mesta 3 681 by-
tov, za ktoré zaplatili takmer
147 miliónov korún. V správe
Bytového podniku zostáva ne-
odpredaných 85 bytov. 

K 31. decembru 2007 evi-
dovalo vedenie mesta 382 žia-
dostí o pridelenie bytu.

Primátor Ján Blcháč poslan-
cov informoval aj o zmenách
v spoločnosti TV Liptov. Mests-
kú televíziu dočasne povedie
riaditeľ Domu kultúry René De-
večka. Vystrieda tak Leopolda
Martinku, ktorý bol poverený
riadením TV Liptov od novemb-
ra 2007. (JKK)

Z rokovania Mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo na

svojom zasadnutí 27. marca
schválilo základný rozvojový do-
kument - Program hospodár-
skeho, sociálneho rozvoja mes-
ta Liptovský Mikuláš ako centra
Liptova do roku 2013 s výhľa-
dom do roku 2020 (PHSR).
Cieľom dokumentu bolo na-
vrhnúť trvalo udržateľnú rozvojo-
vú stratégiu mesta Liptovský Mi-
kuláš, zameranú na realizáciu
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta pri rešpektovaní
globálnych cieľov regionálneho
vývoja, resp. štátnej regionálnej
politiky. Dokument bude záro-
veň slúžiť pri podávaní žiadostí
pre získanie dotácií zo štruktu-
rálnych fondov EÚ. 

Dokument definuje víziu
mesta, priority a strategické cie-
le. Súčasťou dokumentu je aj
zoznam viac ako sto akčných
plánov, ktoré budú realizované
projektovým riadením v horizon-

te do roku 2013 a rozvojové
zóny mesta. PHSR je otvore-
ným dokumentom, ktorý sa
môže dopĺňať a aktualizovať
podľa aktuálnych rozvojových
potrieb mesta. 

Finálny dokument PHSR
bude po zapracovaní pripomie-
nok publikovaný. Spracovateľom
dokumentu sa stala na základe
verejného obstarávania Liptov-
ská regionálna rozvojová agen-
túra. Príprava PHSR trvala skoro
rok a podieľalo sa na nej takmer
20 expertov a odborníkov na
jednotlivé oblasti. Pri príprave
dokumentu spracovatelia použili
poznatky zo stretnutí s občanmi,
ktoré sa uskutočnili v marci a ap-
ríli roka 2007, odborné koncep-
cie spracované odborníkmi pre
jednotlivé oblasti, demografickú
analýzu, analýzu SWOT a prie-
skumy spokojnosti občanov.
Projekt je financovaný z pro-
striedkov Európskej únie. db

Mestské zastupiteľstvo
schválilo vstup mesta Liptovský
Mikuláš do Klastra Liptov –
združenia cestovného ruchu
a účasť primátora Jána Blcháča
v predstavenstve združenia.

Cieľom klastra - združenia
cestovného ruchu bude koordi-
novať regionálny cestovný ruch
a spoločne zvyšovať jeho kon-
kurencieschopnosť na trhu eu-
rópskych destinácií cestovného
ruchu. Zakladajúce valné zhro-

maždenie klastra Liptov by sa
malo uskutočniť koncom apríla.

Klaster cestovného ruchu
Liptov je otvorené združenie
právnických osôb, ku ktorému
sa budú môcť pripojiť vznikajúce
lokálne združenia CR na úrovni
mikroregiónov, profesné komo-
ry (cestovné kancelárie, hotelié-
ri, outdoorové agentúry, subjek-
ty využívajúce kultúrne a prírod-
né dedičstvo – jaskyne, mú-
zeá). db

Mesto vlani dosiahlo kladný
výsledok hospodárenia

Nový rozvojový program mesta

REGIÓN LIPTOV V CESTOVNOM
RUCHU JEDNOTNE
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Pred časom pribudla v meste Liptovský Mikuláš - nové periodikum -
Modrý Mikuláš. Len dobre informovaní a zainteresovaní čitatelia postrehli
veľa nepresností a netreba sa báť povedať, verme, že nie zámerne, aj do-
slova veľa zavádzajúcich informácii. Sú zväčša namierené proti práci nás,
poslancov Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. Na zasadnu-
tiach, ako zástupcovia samosprávy, sa vyjadrujeme k všetkým zásadným
otázkam života v meste. Aj preto nás zarážajú v Modrom Mikuláši mnohé
uverejnené nezrovnalosti. Ak má niekto z poslancov Mestského zastupiteľ-
stva v Liptovskom Mikuláši pochybnosti a vážne výhrady, má možnosť ich
v demokratickej a otvorenej diskusii na týchto rokovaniach vyjadriť. Autori
Modrého Mikuláša chcú presvedčiť verejnosť nášho mesta, že v súčasnos-
ti o otázkach života v meste nemajú inú možnosť s ňou komunikovať, iba
takto, prostredníctvom vydávania Modrého Mikuláša. Nie je to pravda. Vy-
jadrujeme nesúhlas, a to nielen s obsahom Modrého Mikuláša, ale najmä
s očividnými zámermi ich tvorcov, ktorým prekrúcaním faktov a zverejnením
poloprávd ide o všetko, len nie o to, aby sa verejnosť dozvedela objektívne
fakty. Tento spôsob komunikácie vôbec neprospieva k pokojnej a tvorivej
atmosfére života v meste. Podľa nás to ani nepatrí do komunálnej politiky. 

Sú tu plánované projekty, zámery, ktoré postupne realizuje súčasné ve-
denie mesta Liptovský Mikuláš, a to pod drobnohľadom nás poslancov
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. Smerujú k zlepšeniu živo-
ta i životnej úrovne obyvateľov mesta. 

Treba si odpovedať na základnú otázku. Čomu a komu slúžia takto kon-
cipované vydania Modrého Mikuláša? Sú plné nepresností, dokonca zos-
miešňovania niektorých zodpovedných funkcionárov mesta. Obsahujú veľa
negativistických informácií, ktoré dehonestujú aj činnosť nás mestských
poslancov. 

Veríme, že v budúcich vydaniach autori a zostavovatelia Modrých Miku-
lášov budú oveľa objektívnejší v hodnotení práce vedenia mesta a celej
mestskej samosprávy a že priložia ruku k dielu a budú skôr prispievať k roz-
voju mesta. 

Odborné stanoviská zamestnancov mesta v Liptovskom Mikuláši k pu-
blikovaným informáciám v štvrťročníku Modrý Mikuláš nájdete v prílohe me-
sačníka Mikuláš.

Vyhlásenie mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši k publikovaným 

informáciám v informačnom štvrťročníku
Modrý Mikuláš

Na marcovom rokovaní
mestské zastupiteľstva privítali
aj nemenového poslanca. Od-
skočil si z Bratislavy zaspomínať
na rokovanie mestského parla-
mentu. Jeho správanie počas
rokovania prekvapilo a pobavilo
mnohých. Dokonca sa zdalo, že
chce obmedziť slobodu rozho-
dovania poslancov, ba zabudol
aj na princípy demokracie a zá-
sady slušného správania.

Pri hlasovaní o jednom z bo-
dov programu bol mimoriadne
aktívny. Prebehol na opačný ko-
niec rokovacej sály a pokúšal sa
ovplyvňovať hlasovania „svo-
jich“. Jednému z nich chcel vy-
tiahnuť kartu z hlasovacieho za-
riadenia. Tesne pred jedným
z hlasovaní vyrušoval obsluhu
hlasovacieho zariadenia, že
skoro došlo k spochybneniu re-
gulárnosti hlasovania mestské-
ho parlamentu. 

Zdá sa Vám, že preháňame?
Presvedčte sa na budúce sami.
Rokovania mestského zastupi-
teľstva sú verejné. Takže podob-
né teatrálne ťahy sú prístupné
všetkým občanom mesta. Len
taká malá rada pre všetkých na
záver. Divadlo do parlamentu
nepatrí. Skúste sa zviditeľniť
inak, napríklad nejakým dobrým
skutkom v prospech občanov.

/r/

POZVÁNKA NA OSLAVY
90. výročia 1. Mája

4. výročia vstupu SR do EÚ
160. výročia Žiadostí slovenského národa

1. mája 2008 (štvrtok) o 9,00 hodine
Námestie osloboditeľov a NKP Čierny orol

Program: Promenádny koncert vojenskej dychovej hudby
Stavanie mája za účasti predsedu vlády SR

Položenie vencov k pamätnej tabuli NKP Čierny orol
Položenie venca k pamätníku Žiadosti slovenského národa
Program DFS Ďumbier, FS Váh, DFS Ďumbier, ĽH Haluška

Koncert hudobnej skupiny Hrdza

Oslavy sa uskutočnia za účasti predsedu vlády SR 
ROBERTA FICA a ostatných významných hostí.

Často počúvate na obľúbenej
rozhlasovej stanici reportáže
a správy istého redaktora? Aj vy si
myslíte, že redaktori verejnopráv-
nych médií sú platení z našich
daní a preto by sa mali vo svojej
práci riadiť zásadami objektívnos-
ti informovania? Určite áno. 

Spomínaný redaktor sa zú-
častnil celého rokovania nedáv-
neho mestského parlamentu. Do-
zaista si pozorne vypočul infor-
mácie o pozitívnych výsledkoch
hospodárenia mesta, možno po-
strehol, že boli najlepšie za uply-
nulé desaťročie. Možno ho zauja-
la aj informácia o plnení rozvojo-
vého programu mesta, prezentá-
cia programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja alebo infor-
mácia o vstupe mesta do združe-
nia cestovného ruchu a iné ... 

Čuduj sa svete o týchto ve-
ciach sa poslucháči nedozvedeli
nič. Krátka reportáž sa zamerala
na jeden jediný bod. Návrh na
predaj majetku, ktorý nebol
schválený. Tento návrh mal po-
skytnúť stimuly potenciálnym in-
vestorom, ktorí majú záujem za-
čať, konečne začať s výstavbou
priemyselného parku v mestskej
časti Okoličné. 

V príspevku sa o tom ani slov-
kom nezmienil. Ani o ďalších po-
zitívnych súvislostiach, lebo tie sa
mu nehodili do scenára. Iba čírou
náhodou pozabudol, že projekt
môže priniesť nové pracovné prí-
ležitosti pre občanov, dane do
mestského rozpočtu a vybudova-
nie infraštruktúry. 

Aj to je jeden zo spôsobov,
ako prinášať „objektívne“ informá-
cie o snahách samosprávy zlepšiť
život obyvateľov mesta. /r/

Objektívne 
informácie?

Už desať rokov leží ladom
areál bývalého skleníka. Tieto
nevyužité pozemky mesta by
mohli byť využívané vďaka inves-
torovi, ktorý chcel vybudovať na
tomto mieste priemyselný park.
Mesto mohlo byť bohatšie o cca
10 miliónov korún len na da-
niach z nehnuteľností a naši ob-
čania by mali ďalšie pracovné
príležitosti. 

Nové vedenie mesta rokuje
s potenciálnym investorom, kto-
rý je zároveň majiteľom susedia-
ceho pozemku. Investor plánuje
vybudovanie priemyselného
parku s infraštruktúrou v hodno-
te 10 miliónov Sk. Ročne by pri-
spieval do rozpočtu mesta 1,5
miliónom korún na daniach ( čo
za 10 rokov prestavuje čiastku
cca 15 mil.) a pomohol by vytvo-

Mesto získava pozemky 
Podľa Ing. Renáty Todákovej z majetkovoprávneho oddelenia mest-
ského úradu mesto získalo a vložilo do katastra nehnuteľností od
1.1.2007 do 31.3. 2008 pozemky v intraviláne mesta v celkovej vý-
mere 79.845 m2 (cca 8 ha) v lukratívnych častiach mesta v hodnote
takmer 110 miliónov Sk. V nasledujúcich mesiacoch sa pripravuje
majetkovoprávne vysporiadanie ďalších nehnuteľností. db

riť minimálne 100 pracovných
príležitostí. 

Bolo by to prvý krát v pono-
vembrovej histórii nášho mesta,
keby vznikol na zelenej lúke
priemyselný park, tak ako je to
v iných mestách bežné. Bol by
to prvý krok k naplneniu hlav-
ných priorít volebného progra-
mu – zvyšovať mieru zamestna-
nosti a prispievať k vytváraniu
pracovných príležitostí.

db

Príde nový investor do mesta?

FEJTÓNOVÝM PEROM

Divadlo 
v parlamente

Pozvánka 
Primátor mesta pozýva dňa 11. 4. 2008 o 9,00 hod. na MsÚ
autorov článkov v modrom štvrťročníku na odbornú diskusiu
k jeho obsahu so zamestnancami mesta a mestských organizácií.
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Nákupné centrum
V lokalite Kamenné pole,

z východnej strany diaľničného
privádzača, pokračuje v inves-
torstve spoločnosti CoFin §
Partners s.r.o. výstavba nového
Obchodného centra, ktorého
súčasťou má byť hypermarket
TESCO, elektrodom NAY, dom
nábytku IDEA, čerpacia stanica
pohonných hmôt, ako aj potreb-
né komunikácie a parkoviská.
V prvej fáze výstavby bola lokali-
ta napojená na vodovod a kana-
lizáciu, v súčasnosti sa budujú
ďalšie inžinierske siete a zákla-
dové plochy pod pripravované
objekty. Príjazdová komunikácia
bude napojená na súčasný diaľ-
ničný privádzač v miestach no-
vobudovanej svetelne riadenej
križovatky. Pokračuje výstavba
chodníka pre peších, ktorý
umožní prístup do nového areá-
lu aj zákazníkom bez motoro-
vých vozidiel. Investori plánujú
otvorenie koncom augusta.
Otvorením nákupného centra
pribudne niekoľko desiatok pra-
covných miest, len elektrodom
NAY ich vytvorí 40.

EH

Mesto Liptovský Mikuláš je
pripravené na podanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
(NFP) z eurofondov v rámci Re-
gionálneho operačného progra-
mu Infraštruktúra vzdelávania.
Prostredníctvom uvedeného pro-
gramu budú mať obce v prípade
schválenia Žiadosti o NFP mož-
nosť financovať rekonštrukcie
a stavebné úpravy škôl a škol-
ských zariadení, ktoré majú
v zriaďovateľskej pôsobnosti, zo
štrukturálnych fondov Európskej
únie. Mesto Liptovský Mikuláš
má pripravené projektové doku-
mentácie na zlepšenie energe-
tickej hospodárnosti školských
objektov (zateplenie objektov,
striech, výmena okien, dverí
a pod.). 

Projektová manažérka Ing.
Lucia Cukerová nás informovala:
„Mesto plánuje rekonštrukciu a

zateplenie Základnej školy a Ma-
terskej školy na ul. Čsl. Brigády,
Základnej školy M. R. Martáko-
vej a Materskej školy na Nábreží
4. apríla a Základnej školy Janka
Kráľa na Podbrezinách. V súčas-
nosti prebieha proces vysporia-
davania pozemkov pod uvedený-
mi školami, čo je jednou zo zá-
kladných podmienok pre získa-
nie prostriedkov z eurofondov.
Kompletne vypracovaná doku-
mentácia spolu so žiadosťou
o NFP budú podané podľa har-
monogramu v júni až septembri
2008. Následne bude prebiehať
proces posudzovania úrovne
predkladaných žiadostí a opráv-
nenosť výdavkov projektu. Pred-
pokladaný termín realizácie pro-
jektov v prípade ich schválenia je
v letných mesiacoch roku 2009,
aby nebol narušený učebný pro-
ces počas školského roku. Pev-

Mesto sa pripravuje 
na rekonštrukciu škôl z Eurofondov

V našom všednom živote sú
čoraz vzácnejšie chvíle sviatoč-
né a slávnostné. V marci s prvý-
mi jarnými kvetmi si už tradične
pripomíname Deň učiteľov, spo-
jený s narodením velikána peda-
gogiky J. A. Komenského. Vra-
ciame sa po stáročia k jeho my-
šlienkam ako k nevysychajúce-
mu prameňu, pri ktorom si uha-
síme smäd po ľudskosti, láske
a obetavosti.

Nepatrí sa polemizovať
o vážnosti a opodstatnenosti
tohto sviatku, ktorý bol vytvore-
ný tradíciou. Mám pocit, že by
to mal byť deň Vašej stavovskej
hrdosti, spoločenského uznania
a ocenenia. V myšlienkach uči-
teľa národov J. A. Komenského
nájdeme vyslovenie takých žela-
ní, ktoré by mali byť spoločnými
- aby sa každá škola stala „diel-
ňou ľudskosti“, kde sa formujú
práve ľudské city, „cvičiskom
práce“ ustavičnej, ale príjem-
nej, „výrobňou svetla“ s cie-
ľom osvietiť mysle, aby to bola
„škola hrou“, kde štúdium je
späté s potešením.

Aj keď dnešná hektická
doba nie je naklonená snom,
ale prirodzená je túžba prekoná-
vať samého seba, obohacovať
sa myšlienkami, napĺňať sa ľud-
skosťou, mravnosťou, súladom
rozvahy a odvahy, ale aj pravým
zmyslom z každej práce i každé-

ho ľudského srdca, lebo „rozum
má cenu, iba ak slúži láske“.

Komenský zanechal  aj taký-
to odkaz: „... aby ste s hľadaním
pravdy, dobra a krásy s trpezli-
vou láskou, pracovito a nenásil-
ne kráčali k životnej múdrosti,
radosti a šťastiu, lebo len tak sa
môže škola stať chrámom vzde-
lanosti a výchovy.“

Milé panie učiteľky, milí páni
učitelia, všetci spoločne zapaľu-
jete pochodeň múdrosti Vašich
žiakov. Vychovávate a vzdeláva-
te celou svojou osobnosťou, aj
keď nie vždy sa Vám za to do-
stáva adekvátne uznanie. Brány
Vašich škôl opustili už tisícky
mladých ľudí, z ktorých sa stali
lekári, inžinieri, právnici, učite-
lia, vedeckí pracovníci a našli
uplatnenia na rôznych postoch
spoločenského, kultúrneho aj
politického života.

Dovoľte mi, aby som Vám pri
príležitosti toho ročného  Dňa
učiteľov v mene vedenia mesta
poďakoval  za Vašu zodpovednú
a namáhavú prácu, pridal kytič-
ku slov – ako je tolerancia, nad-
hľad a láska, ktoré by nám mali
spríjemniť náš každodenný ži-
vot.

Prajem vám pevné zdravie
a radosť z úspechov Vašich žia-
kov.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Vážení pedagogickí pracovníci
škôl a školských zariadení

ne veríme, že kvalitne vypraco-
vané projekty, ktoré sú výsled-
kom práce všetkých zaintereso-
vaných zamestnancov Mestské-
ho úradu v Liptovskom Mikuláši
budú schválené a školský rok
2009/2010 budú môcť žiaci
a pedagógovia uvedených škôl
privítať v zrekonštruovaných prie-
storoch škôl.“ DB

Skúška sirén
Oznamujeme obyvateľom

mesta L. Mikuláš, že v piatok
11. apríla 2008 o 12 hod. bude
na území mesta vykonaná skúš-
ka prevádzkyschopnosti systé-
mu varovania obyvateľstva dvoj-
minútovým stálym tónom sirén.

Oznam Štatistického 
úradu SR

Slovenská republika sa po
vstupe do EU zapojila do realizá-
cie zisťovania príjmov a životných
podmienok domácností EU.

Zisťovanie sa uskutoční od 1.
do 30. apríla 2008.

V tomto období vybrané do-
mácnosti navštívi pracovník po-
verený funkciou opytovateľa,
ktorý je povinný preukázať sa
osobitým poverením. Za ochra-
nu dôverných údajov zodpove-
dá Štatistický úrad SR. 

Infolinka 
INFOLINKA – 0800 144 528
Vážení občania, aby sme čo
najlepšie poznali Vaše potreby
a problémy týkajúce sa mest-
skej samosprávy zriadili sme
pre Vás bezplatnú infolinku,
na ktorú sa dovoláte iba z pev-
nej telefónnej linky z nášho
mesta. Radi Vám zodpovieme
na Vaše otázky a podnety.

NKÚ zistil
porušovanie
legislatívy
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ)

zistil porušovanie legislatívy v hos-
podárení mesta za rok 2006. 

Predseda NKÚ Ján Jasovský
poslal primátorovi Jánovi Blchá-
čovi list, v ktorom sa okrem iné-
ho uvádza: „NKÚ SR na základe
Plánu kontrolnej činnosti na rok
2007 vykonal kontrolu hospo-
dárenia s finančnými prostried-
kami a nakladania s majetkom
v meste L. Mikuláš. Kontrola po-
ukázala na porušenie všeobec-
ne záväzných právnych predpi-
sov, najmä zákona o rozpočto-
vých pravidlách územnej samo-
správy, zákona o obecnom zria-
dení, zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, zá-
kona o majetku obcí, zákona
o účtovníctve, zákona o správe
daní a poplatkov a zákona o fi-
nančnej kontrole.“

V prílohe listu bola priložená
výsledná správa z kontroly spolu
s opatreniami na odstránenie
zistených nedostatkov. db

Stretnutia
s primátorom

Aj v apríli budú pokračo-
vať stretnutia občanov s pri-
mátorom. Záujemcovia
o stretnutie si môžu vopred
dohodnúť stretnutie na dni
8. a 21. apríla 2008 od 13.00
do 15.00 hod. Prosíme obča-
nov, aby si dohodli osobne,
alebo telefonicky (tel. č.
044/5565201) presný čas
návštevy s pracovníkmi kan-
celárie vedenia mesta.

V máji pripravujeme verej-
né stretnutia primátora a ve-
denia mesta s občanmi
v jednostlivých mestských
častiach. O termínoch stret-
nutí budeme informovať.
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Zľavy pre
dôchodcov

v Tatralandii
Dôchodcovia budú môcť

opäť navštevovať Aquapark Ta-
tralandia vďaka ústretovému prí-
stupu generálneho riaditeľa
LAR, a.s. Ing. Jána Gemzické-
ho. Organizované skupiny od
15 do 45 osôb za 20,- Sk v ter-
míne od 1. 4. 2008 (vždy v stre-
du a vo štvrtok).

Každý sa musí preukázať pri
vstupe preukazom dôchodcov
a občianskym preukazom.

V Liptovskom Mikuláši žije
podľa ostatného sčítania ľudu
32 759 obyvateľov. Približne
6 200 z nich sú občania v po-
produktívnom veku, teda senio-
ri. Mnohí trávia voľný čas v klu-
boch dôchodcov, ktorých fun-
guje na území mesta osem. Dva
priamo v centre a po jednom
v prímestských častiach Bodice,
Demänová, Iľanovo, Ploštín,
Podbreziny – Okoličné a Palú-
dzka. Keďže seniori tvoria päti-
nu obyvateľov Liptovského Miku-
láša, primátora Jána Blcháča
sme sa opýtali, akú pozornosť
im samospráva venuje.

Čo urobilo vedenie mesta
pre dôchodcov za posledný
rok?

Myslím, že za nami je zreteľný
kus práce. Vlani sa nám podarilo
zveľadiť a zrekonštruovať priesto-
ry dôchodcovských klubov v Bo-
diciach, Demänovej, Iľanove
a Ploštíne. Treba pochváliť sa-
motných členov klubov, pretože
mnohé práce si urobili svojpo-
mocne. Približne 220 tisíc korún
sme investovali do výmeny okien
na Klube dôchodcov II v Liptov-
skom Mikuláši. Za ďalších 237
tisíc korún sme nakúpili interié-
rové vybavenie, počítače, tla-
čiarne a inú elektroniku podľa
potrieb jednotlivých klubov. Za-
tiaľ čo v roku 2006 dostali seni-
orské kluby od mesta na svoju
činnosť 444 619 korún, nám sa
podarilo tento príspevok viac ako
zdvojnásobiť. Vlani sme ich pre-
vádzkovanie podporili čiastkou
978 310 korún.

Aké sú plány do budúc-
nosti?

Koncom marca uplynula le-
hota na verejné pripomienkova-
nie plánu sociálneho a hospo-
dárskeho rozvoja mesta na naj-
bližšie roky. V ňom sme sa sú-
stredili aj na zlepšenie starostli-
vosti o seniorov. Tento rok plá-
nujeme kompletne
zrekonštruovať klub pre dô-
chodcov z Podbrezín a Okolič-
ného. Na obnovu bývalej MŠ
sme vyčlenili štyri milióny korún.
Okrem toho vymeníme okná na
Klube dôchodcov I priamo
v meste. Významná bude tiež in-
vestícia do internetového pripo-
jenia všetkých seniorských klu-
bov, kde je to technicky možné.
Internet budú môcť využívať bez-
platne. V roku 2008 podporíme
ich fungovanie sumou takmer je-
den milión korún.

Liptovský Mikuláš patrí me-
dzi mestá s najlepšou sociál-
nou starostlivosťou o dôchod-
cov. Stále však chýbajú seni-
orské kluby v niektorých mest-
ských častiach.

Áno. Práve preto pripravujeme
založenie nového klubu v Ondra-
šovej. Ustanovujúca schôdza čle-
nov je naplánovaná na 3. apríla.
Sídliť bude v tamojšej kúrii. V čas-
tiach Andice a Benice zatiaľ kluby
nemáme.

Môžu seniori využívať zľavy,
na ktoré sú zvyknutí, aj v roku
2008?

Samozrejme. Od 1. 7. 2007
platí, že občania nad 70 rokov ce-
stujú v mestskej hromadnej do-
prave za symbolickú korunu. Tak-
tiež majú 30-percentnú zľavu
z poplatku za odvoz komunálneho
odpadu. Okrem toho členovia
klubov môžu za zníženú cenu 20
korún navštevovať mestskú plavá-
reň. Za prepravu a vstup do aqua-
parku Tatralandia zaplatia iba po-
lovicu. Ďalším bonusom je príspe-
vok na občerstvenie počas šty-
roch členských schôdzí ročne vo
výške 10 a 20 korún. Vlani sme
zabezpečili bezplatné počítačové
kurzy pre 52 seniorov. V tomto
trende mienime pokračovať ďalej.
A pripravujeme pre nich aj zľavy
na kultúrne a spoločenské podu-
jatia organizované mestom.

Ako hodnotíte spoluprácu
dôchodcov s vedením mesta?
Sú aktívni?

Veľmi dobre spolupracujeme
najmä s Jednotou dôchodcov
v Liptovskom Mikuláši a jej pred-
sedom Michalom Kotianom. Star-
ších spoluobčanov zaujíma dianie
v meste rovnako ako mladých.
Potvrdzuje to množstvo návrhov,
ktoré nám adresujú. Snažíme sa

vypočuť ich, aby sme mohli zvýšiť
kvalitu života v meste. Úzku spolu-
prácu sme nadviazali aj s Radou
starších. V minulosti bola len po-
mocným poradným orgánom pri-
mátora a jej pripomienky nemali
veľkú váhu. My sme z Rady star-
ších urobili oficiálny poradný or-
gán primátora mesta. V rade star-
ších sú zastúpené všetky kluby a
organizácie jednoty dôchodcov v
meste. Návrhy Rady starších reš-
pektujeme a väčšinu z nich aj rea-
lizujeme.

Ak sa vám podarí naplniť
plán hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja mesta, čo to
bude znamenať pre seniorov?

Vlani bolo v mikulášskych klu-
boch dôchodcov registrovaných
859 členov. Seniorov v meste je
však oveľa viac. Mnohí z nich po-
trebujú nielen úzky spoločenský
kontakt, ale aj finančne dostupnú
sociálnu a zdravotnú starostlivosť.
Preto plánujeme vybudovať nový
areál sociálnych služieb pre dô-
chodcov, ktorý by mal vyrásť na
Podbrezinách. Jeho kapacita
bude  70 lôžok. Okrem toho
chceme naďalej podporovať čin-
nosť a rozširovanie denných sta-
cionárov pre seniorov. Nezabúda-
me však ani na vozičkárov, zrako-
vo a sluchovo hendikepovaných
spoluobčanov či ľudí, ktorí majú
problémy so srdcom alebo tzv. ci-
vilizačnými chorobami. Združujú
sa v rôznych kluboch a organizá-
ciách podľa druhu zdravotného
postihnutia. Prostredníctvom
mestských Verejnoprospešných
služieb im poskytujeme priestory
v podchode na Garbiarskej ulici,
kde za nich hradíme výdavky na
energie. Toto zariadenie neslúži
len občanom Liptovského Mikulá-
ša, ale aj okolitých obcí.

(JKK)

Kniha 
o meste 

na 1. mieste
Popri osvedčenom podujatí Naj-

krajšie kalendáre Slovenska zorga-
nizoval Klub fotopublicistov Sloven-
ského syndikátu novinárov spolu so

Štátnou vedeckou knižnicou v Ban-
skej Bystrici v spolupráci s múzea-
mi, knižnicami a galériami na Slo-
vensku prvý ročník novej súťaže
a výstavy Najkrajšie propagačné
materiály Slovenska 2007. 

Súťaž bola určená všetkým tvor-
com a vydavateľom, mestským
a obecným úradom, úradom samo-
správnych krajov, neziskovým orga-
nizáciám, firmám, školám, mú-
zeám, vydavateľstvám, tlačiarňam,
reklamným agentúram i autorom
diel. Prostredníctvom tohto súťaž-
ného a výstavného podujatia mohli
propagovať svoje subjekty a svoje
produkty.

Mesto L. Mikuláš prihlásilo do
súťaže reprezentačnú publikáciu
z autorskej dielne Ľubice Škrináro-
vej, Daniely Komárovej a Gabriela
Liptáka „Liptovský Mikuláš - Mesto
v krajine“, ktorá vyšla v decembri
2007. Prihlásená publikácia získala
v kategórii Knihy o mestách 1. mies-
to. Ďalšími ocenenými sú knihy
o mestách Malacky a Bojnice. -ap-

Vedenie mesta nezabúda na seniorov

Zasadala
rada starších
Rada starších sa zaoberala po-
kračovaním kurzov PC a inter-
netu, ktoré budú realizované
v máji na základných školách
v pôsobnosti mesta. Mesto ich
organizuje bezplatne pre senio-
rov z celého mesta a vychádza
ich požiadavkám. Ďalej si Rada
vypočula informácie primátora
mesta z ostatného mestského
zastupiteľstva a poďakovala mu
za jeho iniciatívu, ktorá viedla
k zavedeniu zliav pre seniorov
v Tatralandii.
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Zber nebezpečných odpadov
Dňa 3.5.2008 sa bude konať v Liptovskom Mikuláši zber nebezpeč-
ných odpadov od obyvateľov. Odpady bude odoberať firma DETOX
na zastávkach podľa harmonogramu:

Termín zberu: 3.5.2008 (sobota)
ULICA UMIESTNENIE ZASTÁVKY ČAS
Lipt. Ondrašová zast. autobusu pri kostole 8.30 - 8.55
Mesto-severná časť zberný dvor VPS L.Mikuláš 9.00 - 16.30
Andice-Benice pri potravinách v Beniciach 9.05 - 9.20
Palúdzka bytovka 672 Palúčanská/Priehradná 9.25 - 9.45
Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión 9.50 - 10.10
Demänová kultúrny dom 10.20 - 10.50
Bodice pred domom č.55 10.55 - 11.10
Ploštín pred kultúrnym domom 11.20 - 11.35
Iľanovo pred kultúrnym domom 11.40 - 12.00
Nábrežie 4.apríla parkovisko za Billou Belopotockého ul..12.30 - 12.50
Nábrežie Aurela Stodolu pri predajni Jednota-Vrbica 12.55 - 13.15
Rachmaninovo námestie plocha vedľa svetelnej križovatky 13.20 - 13.35
Veľká kolónia pri garážach 13.40 - 14.00
Okoličné, Sihoťská 298 vedľa ihriska 14.05 - 14.20
Stošice otočka autobusu 14.30 - 14.45
Vitališovce - obchod ul. Lipová kontajnery 14.55 - 15.10
Podbreziny pri ZŠ – na parkovisku 15.15 - 15.30
Podbreziny za vodou medzi domami KEMI 15.35 - 15.50
Podbreziny pri trhovisku pred TJ TATRAN 15.55 - 16.10
Podtatranského ul. Zberný dvor VPS L. Mikuláš 16.15-naloženie

Informácie: Ďalší termín zberu – jeseň 2008
MÚ, L. Mikuláš, Tel.: 044/556 53 42, Detox, s.r.o Tel.: 048/416 11 12

Nebezpečný odpad tvorí
cca 1 % hmotnostného zloženia
komunálneho odpadu. Nebez-
pečný odpad nikdy neumiest-
ňujeme do nádob na komunál-
ny odpad alebo neodhadzuje-
me do prírody. Má vysoký po-
tenciál znečisťovania zložiek ži-
votného prostredia (vody, pôdy,

potravinového reťazca) a po-
škodzovania zdravia človeka
(napr. odhadzovanie liečív spô-
sobuje rezistentnosť organiz-
mov napr. proti účiným zložkám
antibiotík). 

Medzi nebezpečné odpady
patria napr. žiarivky, rozpúšťad-
lá, staré farby, lepidlá, živice,

Separujte s nami laky, motorové oleje, kyseliny,
zásady, fotochemické látky,
pesticídy a chemické prípravky
na ošetrovanie rastlín a drevín,
umelé hnojivá, detergenty (pra-
cie a čistiace prostriedky), dre-
vo obsahujúce nebezpečné lát-
ky, handry znečistené olejom,
farbami a pod. V SR je možné
recyklovať z nebezpečných od-
padov akumulátory, žiarivky
a výbojky a pod.

Kde nájdeme nebezpečné
odpady?

Na fakt, že ide o nebezpeč-
ný odpad nás upozorňujú nápi-
sy a piktogramy, ktoré na výro-
bok umiestňujú výrobcovia. 

Nebezpečné odpady sú po-
vinné zbierať obce a mestá v tzv.
zberných dvoroch alebo pro-
stredníctvom mobilného zberu,
a to min. 2-krát ročne. Niektoré
druhy nebezpečných odpadov
majú špecifické zberné miesta:
lieky sa odovzdávajú v lekár-
ňach, nádoby na použité bater-
ky majú niektoré elektropredaj-
ne a pod. 

Domácnosť
– staré lieky obsahujú malé

množstvo chemických látok
s rôznym účinkom

– batérie obsahujú niektoré ťaž-
ké kovy

– výrobky na čistenie domác-
ností – vysoko účinné toxické
zložky

– prostriedky na hubenie hmy-
zu, repelenty, sú jedmi

– žiarivky obsahujú ortuť
– chladničky obsahujú v chla-

diacom systéme freóny, ktoré
poškodzujú ozónovú vrstvu
Zeme

– obrazovky televízorov a moni-
tory PC obsahujú ťažké kovy

Garáž 
– staré typy autobatérií
– nemrznuté náplne do motorov
– použité motorové oleje
– organické rozpúšťadlá
– rôzne čistiace prostriedky
– lepidlá

Dielňa
– farby a laky
– mazacie oleje
– odmasťovadla
– nátery všetkého druhu

Záhrada
– umelé hnojivá
– moridlá na semená
– prostriedky proti pliesňam

a hubám
– prostriedky na hubenie burín

alebo škodlivého hmyzu
– impregnačné a náterové látky

Mgr. R. Pado, OZ Tatry

VPS L. Mikuláš predložili v ja-
nuári 2008 na Recyklačný fond
Projekt podporovanej činnosti
pod názvom: „Regionálny systém
separovaného zberu komunálne-
ho odpadu v oblasti stredného
a horného Liptova II. etapa“, kto-
rý vypracovali zamestnanci VPS.
Vynaložené úsilie zo strany VPS
nebolo márne. VPS získa z Recy-
klačného fondu prostriedky vo
výške 4 329 620,- Sk.

Vecne sa jedná o nadobudnu-
tie: dvojkomorového hydraulické-

ho lisu, vysokozdvižného vozíka,
zberových kontajnerov, zberové-
ho vozíka pre pešiu zónu, plasto-
vých Kuka nádob a zastrešenia
zhromaždiska zlisovaného papie-
ra a kartónu.

Poskytnuté prostriedky skva-
litnia proces separácie, zvýšia
jeho efektívnosť a prispejú tiež
k skvalitneniu pracovného pro-
stredia zamestnancov separač-
ného strediska.

Ing. Dušan Grešo 
riaditeľ VPS

Projekt VPS bol úspešný

Nová vozovka s cyklistickým
pásom, nový chodník pre chod-
cov a nová zeleň. Tak bude vy-
zerať na budúci rok Štefánikova
ulica v Liptovskom Mikuláši a jej
blízke okolie. „Vedenie mesta
pripravilo úplnú revitalizáciu tej-
to lokality pri železničnej a auto-
busovej stanici. Rozdelilo ju do
troch etáp,“ vysvetlil vedúci od-
boru dopravy a komunálnych
služieb Mestského úradu Ing.
Miroslav Tuli.

Počas prvej fázy, ktorá bola
naplánovaná na 29. marca, dôj-
de k výrubu dvadsiatich topoľov.
Zvyšných približne štyridsať stro-
mov spília realizátori projektu na
jeseň tohto roku a na jar 2009.
„Výrub priľahlých drevín je ne-
vyhnutný, pretože sú prestarnu-

té, zvnútra často zhnité a tým aj
nestabilné. Keď fúka silný vietor,
ohrozujú bezpečnosť vodičov
motorových vozidiel, chodcov
i detí,“ skonštatoval Ing. Tuli.
Jeho slová potvrdzuje vlaňajšia
víchrica, ktorá sa prehnala mes-
tom v auguste, a po jej vyčíňaní
spadol na detské ihrisko na Šte-
fánikovej ulici takmer dvadsať-
metrový zhnitý brest.

Po odstránení starých drevín
cestári vymenia vozovku, opra-
via chodník a vybudujú trasu pre
cyklistov. Všetko sa udeje do
konca roka 2009. „Na záver vy-
sadíme nové stromy, ktorých
zloženie bude zodpovedať prí-
rodným a poveternostným pod-
mienkam Liptova,“ uzavrel Ing.
Tuli. (JKK)

Štefánikovu ulicu 
čaká revitalizácia

Rasťo Hatiar a Gabo Lipták

pozývajú na premietanie horských filmov 
a fotografií pod názvom

HORY NAŠIMI OČAMI
dňa 19. apríla 2008 o 19:00 hod.

Hudobroň Music Club (vedľa Domu kultúry)
v Liptovskom Mikláši
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Štyri body za remízu v Čadci
a domáce víťazstvo s Lipanmi si
po prvých dvoch zápasoch jar-
nej časti II. futbalovej ligy pripí-
sali na svoje konto hráči Mest-
ského futbalového klubu Tatran
NAO L. Mikuláš. V nedeľu 30.
marca však prehrali na ihrisku
družstva Banskej Bystrice „B“
vysoko 3:0. V aktuálnej tabuľke
im s 29 bodmi patrí 5. miesto.
Na štvrtý tím Žiaru strácajú dva
body a za vedúcim kádrom Ru-
žomberka „B“ zaostávajú o de-
väť bodov.

Tréner mikulášskych futba-
listov Ľubomír Páleník zhodnotil
prvé dva duely opatrne. „Remí-
za na súperovom trávniku
v Čadci nebola zlá. Je to veľmi
silný protivník, veď v tabuľke sa
drží hneď za nami. Domáce ví-
ťazstvo s Lipanmi bolo povinné,

aj keď musím priznať, že s muž-
stvom, ktoré dokáže kohokoľ-
vek v II. lige poraziť rozdielom
triedy, sa nám hralo ťažko. Sta-
vilo totiž na rýchle a mimoriadne
nepríjemné kontry,“ skonštato-
val Páleník. 

Zatiaľ čo úvodný zápas jarnej
časti ligy 15. marca v Čadci do-
kázali mikulášski futbalisti v po-
slednej dvadsaťminútovke zvrá-
tiť a vďaka presnému zásahu
útočníka Jozefa Kapláňa
uchmatli súperovi cenný bod,
domáce víťazstvo s Lipanmi
o týždeň neskôr doslova vydreli.
Rozhodujúci a zároveň jediný
gól stretnutia dal v 75. minúte
útočník Slavomír Molnár. „S na-
šou hrou som nebol celkom
spokojný,“ priznal Páleník.
„Chýbala nám kvalita. V hlavách
chlapcov stále straší séria šty-

Posledný zápas hokejovej
sezóny 2007/2008 odohrali
naši juniori MHK-32 L. Mikuláš
v štvrťfinále play-off v Košiciach
20. 3. 2008. Juniori cez všetky
problémy, ktoré v tejto sezóne
mali sa dostali vďaka pánovi tré-
nerovi Pavlovi Paukovčekovi do
play-off z 8. miesta a tak doká-
zali, že pod správnym vedením
naši mladí chlapci vedia hrať ho-
kej. Mládeži je potrebné sa ve-
novať od prvých krôčikov na
ľade až po juniorku a veľa krát
eše aj v seniorskom mužstve.
V týchto dňoch finišuje príprava
novej hokejovej sezóny
2008/2009.

Predstavenstvo MHK-32
a.s., L. Mikuláš schválilo dňa
25.3.2008 nových trénerov
„A - mužstva“ na sezónu
2008/2009. Novým trénerom
„A - mužstva“ sa stal Mojmír
Trličík a jeho asistentom bude
mikulášsky odchovanec Pavol
Paukovček. Zároveň sa pred-
stavenstvo zaoberalo aj doplne-
ním „A – mužstva“ o 4 - 5 star-
ších hokejistov, prehodnocova-
la predĺženie hráčskych zmlúv
a vyradenie hráčov z mužstva
(opcie neboli uplatnené na hrá-
čov Rúfusa a Kadlubiaka). Záro-
veň sa zaoberala aj vytvorením
širšieho kádra, ktorý bude
okrem 12-14 hráčov doplnený
5-6 juniormi. To už bude záležať
od nového vedenia a trénerov,
ktorých hráčov zapoja do letnej
prípravy. 

V týchto dňoch na základe
prijatých opatrení dozornou ra-

dou MHK-32, a.s. dochádza
k naplneniu záverov, ktoré boli
na minulých zasadnutiach rady
schválené. Došlo k zmene čle-
nov v predstavenstve MHK-32,
a.s., ktoré tvoria zástupcovia
mesta L. Mikuláš a sponzorov.
Predsedom predstavenstva je
Ing. Vladimír Poliak, členmi sú
Ing. Štefan Kuric a Ing. Ľubo-
mír Bubniak, ktorý bol schvále-
ný do funkcie riaditeľa MHK-32,
a.s. a nahradí tak vo funkcii
Ing. Vlastimila Škanderu. Záro-

veň bola dozorná rada informo-
vaná o všetkých finančných
ukazovateľoch, ktoré spôsobujú
nemalé vrásky vedeniu klubu.
Záväzky sa dajú aj v tejto situácii
vyriešiť v spolupráci so sponzor-
mi a mestom L. Mikuláš do za-
čiatku novej hokejovej sezóny.

Zároveň predstavenstvo
s vedením MHK-32, a.s.
a MHK-32, o.z. v najbližších
dňoch vyrieši aj obsadenie tré-
nerov podľa ich kvalifikácie a li-
cencie a ostatných zamestnan-

Futbalisti odštartovali jar výhrou a remízou

Príprava novej hokejovej sezóny

roch prehratých zápasov na do-
mácej pôde z jesene. Verím
však, že výkony sa zlepšia a di-
váci si prídu na svoje,“ dodal.
Pálenikove želanie zatiaľ zostalo
iba želaním, keďže v zápase
s B. Bystricou sa Mikulášanom
nepodarilo vsietiť ani jeden gól.

Najbližším lákadlom pre divákov
bude derby s mužstvom Ružom-
berka, ktoré pricestuje do L. Mi-
kuláša 5. apríla. „Dúfam, že naši
chlapci sa proti lídrovi tabuľky
vytiahnu a silného súpera doma
porazíme,“ uzavrel Páleník.

(JKK)

Od 17. do 23. fe-
bruára 2008 sa konali
v Martine Majstrovstvá
Slovenska mládeže
v šachu jednotlivcov.
Sme radi, že mladí ša-
chisti, o ktorých šacho-
vý rast sa stará Liptovs-
ká šachová škola, boli
najúspešnejšou výpra-
vou zo Slovenska. 

Jedna zlatá, tri strie-
borné a dve bronzové -
to je záver účinkovania
Liptákov na tohtoročných MSR.
Keď sa na výsledky hráčov po-
zrieme zo širšieho pohľadu,

z 19 hráčov sa 11 z nich umiest-
nilo v prvej desiatke. 

Ing. Juraj Ivan

Úspech mladých šachistov
na Majstrovstvách Slovenska

Zľava: Ondrej Mráz, Juraj Druska, Mi-
chal Tomčík, Matej Hrabuša, Monika
Motyčákova, Karolína Turková

cov. Aj cez všetky problé-
my, ktoré pretrvávajú v na-
šom MHK-32, a.s. treba
byť optimistom a pevne ve-
riť, že nové vedenie MHK-
32, a.s., mesto L. Mikuláš,
sponzori a všetci občania,
ktorým leží na srdci hokej
v našom meste sa dostanú

z uvedených ťažkostí a se-
zóna 2008/2009 nám pri-
nesie viacej radosti, ako tá
predchádzajúca. O práci
nového vedenia v našom
hokejovom klube mienime
pravdivo informovať aj ob-
čanov nášho mesta, lebo
MHK - 32, a.s. je financo-
vaný aj z rozpočtu mesta. 

Člen dozornej rady 
MHK-32, a.s. L. Mikuláš

Ing. Rudolf Huna, st.

Za Ľudmilou
Šunovou

Kto sa pre-
šiel naším
mestom v ne-
deľu 16. marca
2008, nemo-
hol si nevšim-
núť vo výve-
skách pohreb-
níctva parte, ktoré oznamovalo, že
vo veku 76 rokov zomrela jedna
z najznámejších žien Liptova, ro-
dáčka z Laziska, žijúca v Ploštíne,
športovkyňa, maratónska bežkyňa
Ľudmila Šunová. Popri svojej
práci a rodine sa stala na Slovens-
ku priekopníčkou ženského mara-
tónu, ktorý zabehla prvýkrát v L.
Mikuláši roku 1979. Odvtedy ich
ročne zabehla tri až päť, ale bolo
ju vídať aj na iných bežeckých po-
dujatiach. Behala maratón v Euró-
pe, Ázii, Afrike, Amerike, aj Austrá-
lii. Ako sedemdesiatročná mala na
svojom konte 103 maratónov. Zo
všetkých svetadielov mala zaujíma-
vé zážitky, na maratónskych be-
hoch reprezentovala Slovensko.
Behala v ľudovom odeve – v kroji,
čím bola v poli bežcov a bežkýň
vždy veľmi nápadná. 

Posledné zbohom, pani Ľudka
Šunová pri Vašom poslednom
behu ... -aš-
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Život v regióne
si vás získa

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Investícia do vašej budúcnosti

Krásu Slovenska tvorí rozmanitosť našich regiónov. Kvalita života ich obyvateľov úzko súvisí s dostupnou a vybudovanou
infraštruktúrou, vyrovnávajúcou sa európskemu štandardu. Vďaka podpore Európskej únie bude prostredníctvom
Regionálneho operačného programu v rokoch 2007 – 2013 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho
rozpočtu SR investovaných až 56 miliárd Sk  do projektov regionálnej infraštruktúry. Podporí sa vzdelávanie,
sociálne služby, kultúra, cestovný ruch, regionálne komunikácie a celková regenerácia sídiel.

Podrobnejšie informácie o Regionálnom operačnom programe nájdete na www.ropka.sk.

Regionálny operačný program
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V tomto mesiaci oslávi spolok Tranoscius v Liptov-
skom Mikuláši 110. výročie od svojho vzniku. 

Spolok Trnoscius bol založený 27. apríla 1898 v Lip-
tovskom Svätom Mikuláši ako vydavateľsko-kníhkupecký
účastinársky spolok, ktorý vznikol na základoch spolku
pre vnútornú misiu – Tranovský. Prvým správcom spolku
a jedným z jeho hlavných zakladateľov bol prvý biskup
slovenskej Evanjelickej cirkvi Jur Janoška. Na založení
spolku sa podieľalo veľa osobností vtedajšieho kultúrne-
ho a spoločenského života ako Viktor Pálka, Rehor
Uram-Podtatranský, Samuel Daxner, Emil Stodola, Vladi-
mír Makovický a ďalší. Ako úlohu si dali: Kupovať, predá-
vať a vydávať evanjelické knihy, umelecké predmety
a učebné prostriedky, ako aj časopisy v slovenskej
reči a do odboru kníhkupectva patriace predmety.

Názov spolku odvodili od mena významného baroko-
vého spisovateľa a evanjelického kňaza Juraja Tranov-
ského (1592-1637). Ten ako prvý preložil z latinčiny do
kralickej češtiny zborník piesní nazývaný Cithara sancto-
rum. Tešínskeho rodáka pokladali za ušľachtilého a veľ-
kého človeka, pýchu rodu a cirkvi. Nazývali ho aj „sloven-
ským Lutherom“. Tranovský tiež pôsobil na sklonku svoj-
ho života ako kňaz v Liptovskom Svätom Mikuláši, kde je
v Chráme Svätého Mikuláša aj pochovaný. vs

Tranoscius oslavuje

Oslavy založenia Tranoscia
26.4. o 15.00 hudobno-slovný kultúrny program
k výročiu. Priestory Galérie P. M. Bohúňa
27.4. o 10.30 služby Božie v evanjelickom kostole
v priamom prenose STV. Celebruje generálny bi-
skup Miloš Klátik.

Ste mladí, krásni, talentovaní, 
pozývame Vás zažať svoju hviezdu

v rámci projektu „Súhvezdie“

S týmto mottom sa v dňoch 25. -
28. 3. 2008 uskutočnil v priestoroch
Domu kultúry v L. Mikuláši prvý zo sé-
rie piatich festivalov projektu „Súhvez-
die“ IV. medzinárodný detský súťažný
festival „Súhvezdie hôr“.

Organizátormi projektu „Súhvezdie“
sú Medzinárodný dobročinný fond
podpory a rozvoja tvorivosti detí a mlá-
deže Ukrajiny „Barvinok“ v spolupráci
s firmou GALS Odesa a firmou „Emil
Schmidt“ Kežmarok. Patrónmi tohto-
ročného stretnutia detí a mládeže na
Slovensku boli Ministerstvo školstva
Ukrajiny, konzul Ukrajiny na Slovensku
Ing. Petro Tokač a primátori miest Ode-
sa a L. Mikuláš. V rámci projektu sa
ďalšie festivaly budú konať v Istanbule,
vo Viedni, Odese a Budapešti.

Festivalu sa zúčastnilo 550 detí
z Ukrajiny, Ruska, Lotyšska, Maďarska
a Izraela. Slovensko zastupovali deti zo
súkromnej materskej školy Stonožka
v L. Mikuláši, detské folklórne súbory
Jánošíček zo Svitu, Ďumbier a Pramie-
nok z L. Mikuláša, detské spevácke

zbory ZUŠ Turzovka a Tatranskí slávici
z L. Mikuláša, tanečné kolektívy
BOUNCE PK OS SR Prešov, JESSY
Vavrišovo a ZUŠ L. Mikuláš, páry spo-
ločenského tanca Liptovského taneč-
ného centra L. Mikuláš. Ich vystúpenia
hodnotila odborná porota zložená
z osobností kultúry a umenia z Ukrajiny,
Ruska, Maďarska, Slovenska a Čiech.

Všetci ocenení jednotlivci a kolektívy
spolu vytvorili zlaté, strieborné a bron-
zové súhvezdie festivalu, udelená bola
aj hlavná cena festivalu Grand Prix sú-
boru ZADUMKA z ruskej Samary. Do-
máce slovenské súbory boli úspešné
a ich hviezdy tiež žiaria v súhvezdiach
festivalu. V zlatom súhvezdí sme videli
hviezdu Ivety Ježíkovej zo ZUŠ Turzov-
ka a DFS Ďumbier, v striebornom žiaria
Lucia Bogdanová zo ZUŠ Turzovka,
dievčenská spevácka skupina DFS
Pramienok, speváci DFS Jánošíček
Svit, tanečníci zo ZUŠ L. Mikuláš a ta-
nečnej skupiny Bounce Prešov
a v bronzovom súhvezdí našli svoje
miesto Detský spevácky zbor ZUŠ Tur-
zovka, Štefan Chmelnický – DFS Pra-
mienok, Katarína Kovalčíková, Denisa
Šeďová, Nikola Mojtová, Filip Volaj
a Jana Profantová.

-ap-

Projekt „Súhvezdie hôr“
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Verejné budovy, garáže, obytné domy či pa-
neláky, ale aj rôzne múry a autobusové zastáv-
ky, to sú najčastejšie objekty sprejerov, ktorí
svojimi dielami - grafiti, ničia náš spoločný ma-
jetok. 

Grafiti (od talianskeho slova graffito - nápis,
presnejšie výzdoba steny škrabaním do omiet-
ky), ako sa výtvory sprejerov nazývajú, sú dra-
hým špásom pre všetkých občanov, ktorí zo
svojich daní platia nové nátery fasád, stien, vla-
kov – slovom všetkého, čo táto zvláštna skupi-
na „(ne)umelcov” znehodnotí.

Náprava takéhoto poškodenia stojí nemalé
finančné prostriedky, pričom páchateľ si neuve-
domuje, že kto poškodí cudziu vec tým, že ju

postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou
látkou, dopustí sa trestného činu podľa § 246
Trestného zákona (TZ) a podľa výšky spôsobe-
nej škody, alebo ak poškodí vec, ktorá požíva
ochranu podľa osobitného predpisu, môže byť
okrem náhrady škody odsúdený na odňatie
slobody až na 10 rokov. Pri akejkoľvek škode
spôsobenej sprejermi ide teda už o trestný čin.

Okrem toho, že je zničený majetok, vyskytu-
jú sa na múroch, stenách, budovách a iných
plochách nielen kresby a obrazy, ale aj rôzne
symboly smerujúce neraz k propagácii fašizmu.
Ide teda o naplnenie skutkovej podstaty § 421
TZ. Kto podporuje alebo propaguje skupinu
osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hroz-

bou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu práv
a slobôd, potrestá sa odňatím slobody na jeden
až osem rokov.

Sprejerom sa teda zhoršil život. Ak ich totiž
policajti pristihnú pri čine, alebo ak ich usvedčí
akákoľvek fotografia či záznam z kamerového
systému, môžu za svoje počínanie dostať trest
odňatia slobody. Čas ukáže, či tieto opatrenia
budú dostačujúce alebo sa sprejerom bude
viac páčiť vo väzenských celách.

A ešte niečo na záver. Rodičia, viete kde
máte svoje deti a čo robia? Bude neskoro pát-
rať po ich stopách a spôsobe trávenia voľného
času, keď budete musieť zaplatiť škody, ktoré
napáchali.

Sprejeri, viete čo vás čaká...?

Z činnosti MsP
24.02.08 o 11.10 hod. na

základe telefonického oznamu,
hliadka MsP zistila, že J.M.
z Komenského ul. pred bytov-
kou rozoberal motorové vozid-
lo, čím znečisťoval verejné prie-
stranstvo. Odmietol zaplatiť blo-
kovú pokutu za spáchaný prie-
stupok. Prípad postúpili na rie-
šenie Obvodnému úradu. 

29.02.08 o 22.10 hod. na
Palúčanskej ul. pri pekárni do-
šlo k fyzickej potýčke medzi
M.O., M.S. a M.Zs. Všetci
účastníci bitky boli po navodení
právneho stavu riešení v bloko-
vom konaní. 

01.03.08 o 04.45 hod.
pred nočným podnikom Ski
club došlo k bitke medzi dvomi
neznámymi mladíkmi, ktorých
napadol R.M. Obidvaja postih-
nutí išli na OOPZ na neho po-
dať trestné oznámenie. 

08.03.08 o 08.07 hod. na
Senickej ul. P.K., D.V. a M.H.
požívali na ver. priestranstve al-
koholické nápoje, správali sa
vulgárne a znečisťovali ver.
priestranstvo. Všetci boli za po-
rušovanie predpisov riešení
v blokovom konaní. 

08.03.08 o 11.55 hod. na
Žiarskej ul. M.G. z Rumunska
vykonával bez povolenia po by-
toch podomový predaj rôznych
vecí. Bol riešený v blokovom
konaní. 

09.03.08 o 16.58 hod. na
Kláštornej ul. T.J. a L.K. fyzicky
napadli M.P. a M.P., pričom
jednému z nich rozbili okuliare.
Napadnuté osoby boli odporu-
čené na ošetrenie do NsP a ak-
téri bitky boli hliadkou MsP za-
istení a predvedení na ORPZ –
ÚJ a KP, ktoré prípad prevzalo. 

13.03.08 o 13.40 hod.
hliadka MsP zistila, že na Jáno-
šíkovom nábreží do vchodu

pred Poliklinikou P.N. odstránil
zákazové dopravné značenie.
Uvedený uviedol, že ju odmon-
toval na príkaz správcu Poliklini-
ky. Priestupok bol zdokumen-
tovaný a postúpený na dorieše-
nie ORPZ – ODI.

14.03.08 o 19.30 hod. I.D.
na Komenského ul. pod vply-
vom alkoholu fyzicky napadol
svoju dcéru. Hliadka MsP po
príchode na miesto spravila ná-
pravu a pre podozrenie z trest-
ného činu, vec bola odstúpená
na OOPZ. 

18.03.08 o 18.17 hod.
v areáli ZŠ - M. R. Martákovej
v stave opilosti Z.K. poškodil na
motorovom vozidle puklice
a rozbil zrkadlo. Hliadka MsP
spolu s hliadkou OOPZ podo-
zrivého zadržala v areáli školy,
boli proti nemu použité donu-
covacie prostriedky, nakoľko
kládol aktívny odpor. Pre podo-
zrenie z trestného činu, bol
prevezený na OOPZ, ktorá prí-
pad prevzala a ďalej rieši. 

V období od 24.02.2008 –
19.03.2008 bolo MsP rieše-
ných 358 priestupkov, z toho
na úseku dopravy riešených
176 priestupkov, 26 voľne po-
hybujúcich sa psov, 13 prie-
stupkov proti majetku, 46 prie-
stupkov proti verejnému poriad-
ku, 11 priestupkov proti občian-
skemu spolunažívaniu, 8 prípa-
dov parkovania mot. vozidlami
na ver. zeleni, 20 prípadov rie-
šenia konzumácie alkoholu na
verejnom priestranstve, 1 prí-
pad riešenia zákona o Ochrane
nefajčiarov, 7 prípadov na úse-
ku podnikania, 4 prípady na
úseku ochrany pred alkoholiz-
mom a inými toxikomániami, 4
prípady riešenia podozrenia
z trestného činu, 10 prípadov
o nakladaní z komunálnym od-
padom, 13 prípadov o vytváraní
kvalitného živ. prostredia a iné.

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

V Liptovskom Mikuláši sa
narodili:

Andreas Adam PETRAN, Ma-
tej ŽIARAN, Nikolas JANČUŠ-
KA, Filip BALÁŽ, Paulína MIČU-
DOVÁ, Patrik BLAŠKO, Ivana
TVRDOŇOVÁ, Miroslav MIRGA,
Valentína ŠIMONOVÁ, Anna JO-
ZEFKOVÁ, Lucia BUDAYOVÁ,
Oliver JANČUŠ, Matúš CHOVA-
NEC, Juraj POLÁK, Peter LAC-
KO, Laura MOČARNÍKOVÁ,
Martina DROPPOVÁ, Tereza
LOVICHOVÁ, Nela PAČANOVÁ,
Šimon HORÁČEK, Beáta KUL-
TANOVÁ, Viktória BEREŠOVÁ,
Zuzana BEREŠOVÁ, Zuzana
DANČOVÁ, Nina KAŽMÉROVÁ.

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

ktorého navždy milujem... 
Manželstvo uzavreli:
Michal KUDLA – Anna Maria

HAJDUK, Ivan MURGOŠ – Len-
ka PUŠKOVÁ, Jozef DANÍK –
Renáta NEMCOVÁ, Tomáš BUB-
NIAK – Ivana PRIEBOJOVÁ.

Dych – slovko krátke, nenápadné.
Bez neho však končí život ...
Zomreli:
Anna MORAVKOVÁ – 82 r.,

Dušan HYBEN – 78 r., Mária
ČATLOCHOVÁ – 89 r., Ladislav
GALVÁNEK – 48 r., Eman KLA-
MÁR – 76 r., Oľga PUŠKOVÁ –
60 r., Božena BABKOVÁ – 81
r., Ľudmila TEKELOVÁ – 65 r.,
Branislav PLEVA – 62 r., Mária
ZAJACOVÁ – 78 r., Ján KYSEL
– 36 r., Eva CIBULKOVÁ – 60
r., Vladimír HORANSKÝ – 67 r.,
Peter ŠUŇA – 37 r., Jozef SED-
LIAK – 65 r., Božena ZÁTRO-
CHOVÁ – 72 r., Jozef SIMIG –
73 r., Viera SZABOVÁ – 71 r.,
František ŠIMEK – 77 r., Milo-
slav DARÁNI – 83 r., Michal
ČERVEŇ – 81 r.

Grantová výzva KNL 
– Jar 2008

Komunitná nadácia Liptov vy-
hlasuje od 5. marca 2008

grantové kolo, 
ktorého uzávierka je 30. aprí-

la 2008.
Granty budú financované zo

zdrojov získaných 
z minuloročnej 2% kampane. 
Po odpočítaní účelovo viaza-

ných zdrojov ostalo
200 tisíc Sk na toto granto-

vé kolo.

Grantová komisia, schválila:
OTVORENÝ GRANTOVÝ 

PROGRAM
(téma nie je bližšie špecifikova-
ná, musí mať však verejnopros-

pešný charakter)

Podmienkou prihlásenia projek-
tu je verejnoprospešný účel, 
povinná konzultácia a 25%

spoluúčasť na financovaní pro-
jektu (10% finančný a 15% nefi-

nančný vklad).
Maximálna výška grantu je

20 tisíc Sk.

Viac informácii ako aj formulár
„Žiadosť o grant“ 

získate na stránke www.knl.sk, 
na tel. čísle 044/522 12 98 

alebo na e-maily: martina.ilavs-
ka@knl.sk

Zároveň je vyhlásená súťaž 
o najzaujímavejší projekt, 

ktorý po zrealizovaní bude fi-
nančne ocenený!!!
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