
4/2009

Vážení občania,
položením vencov k pamätníkom pri-

pomínajúcim obete najväčšieho vojnové-
ho konfliktu v dejinách ľudstva, verme, že
posledného, si každoročne pripomíname
víťazstvo nad fašizmom. Tento rok je to
už po šesťdesiaty štvrtý raz. Aj takto do-
kazujeme, že vo všetkých nás bije veľké

srdce spoločenstva ľudí a národov, ktoré
sa postavili do zápasu proti fašizmu. 

Každoročne je na oslavách, žiaľ, čoraz
menej priamych účastníkov, ktorí by nám
hrôzy vojny, jej brutalitu, nehumánnosť
a nezmyselnosť pripomínali svojimi au-
tentickými spomienkami. Spomínajme,
odpúšťajme, ale nezabúdajme. Tak ako
po iné roky, aj teraz vzdajme spoločne, ti-

cho a dôstojne hold hrdinom, úctu ich pa-
miatke. V duchu sa poďakujme za ich ži-
voty. Za tú ich najväčšiu, najcennejšiu
a nenahraditeľnú obeť na oltár slobody. 

Váš primátor

Foto: Gabriel Lipták
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V prvom kole prezidentských
volieb v sobotu 21. marca prišlo
k volebným urnám v 31 voleb-
ných obvodoch 45,79 percenta
oprávnených voličov z celkové-
ho počtu 26 942 zapísaných.
Odovzdali spolu 12 248 plat-
ných hlasov.

Najväčšiu podporu získal
Ivan Gašparovič, ktorý získal
presne 50 percent platných hla-
sov voličov. Na druhom mieste
sa umiestnila Iveta Radičová so
ziskom 4297 hlasov a tretiu
priečku obsadila Zuzana Marti-
náková, ktorej vyjadrilo podporu
798 voličov. Nasledovali Franti-
šek Mikloško (426 hlasov), Mi-
lan Melník (276), Milan Sidor
(164) a Dagmar Bollová (155).

Svoje volebné právo využil aj
primátor mesta Liptovský Miku-
láš Ján Blcháč, ktorý odovzdal

hlas v novootvorenom Dome
Matice Slovenskej. „Myslím si,
že povinnosti treba plniť zodpo-
vedne a svoje práva treba tiež
zodpovedne využívať,“ povedal
šéf radnice.

Druhé kolo voľby prezidenta
SR sa uskutoční v sobotu 4. ap-
ríla. Voliči majú možnosť voľby
jedného z dvoch kandidátov,
ktorí v prvom kole získali najvyš-
ší počet hlasov. Svoj hlas tak
môžu odovzdať buď Ivanovi
Gašparovičovi alebo Ivete Radi-
čovej.

Radnica v Liptovskom Miku-
láši vyšla v ústrety aj zdravotne
postihnutým a starším občanom
s obmedzenou možnosťou po-
hybu. „Pre imobilných občanov
– voličov okrskové volebné ko-
misie, ktorých volebná miest-
nosť je na poschodí, zabezpe-

Ešte lacnejšie
teplo môže byť v L.
Mikuláši už čosko-
ro realitou. Spoloč-
nosť prevádzkujúca
tepelné hospodár-
stvo v L. Mikuláši
pripravuje niekoľ-
komiliónovú investí-
ciu do nových ko-
tolní na spaľovanie
drevnej štiepky
s využitím existujú-
cej technológie na
spaľovanie plynu pre špičkové
výkony. Vytypované sú zatiaľ dve
lokality, kde je najväčší počet
bytových jednotiek odoberajú-
cich teplo: Podbreziny a Nábre-
žie. „Realizáciu predpokladáme
v etapách so začiatkom na bu-
dúci rok,“ prezradil riaditeľ diví-
zie výroby a rozvodu tepla He-
tech Services Miroslav Pajchl.

„Práve reálna vízia ešte lac-
nejšieho tepla pre našich obča-

nov a hlavne stabi-
lizácia cien boli
dôvodom, prečo
sme sa v minulom
roku rozhodli pre-
najať tepelné hos-
podárstvo,“ zdô-
raznil šéf radnice
Ján Blcháč.

Výška investí-
cie bude závisieť
od výsledného
riešenia hlavne
v lokalite Nábre-

žie, celková výška je približne
päť miliónov eur.. „Chceme vy-
užiť aj eurofondy, čo by pozitív-
ne ovplyvnilo cenu tepla,“ dodal
Pajchl.

Využitie drevnej štiepky zni-
žuje závislosť na dodávkach
zemného plynu, podporuje za-
mestnanosť v regióne tým, že sa
nakupuje miestne palivo a má
pozitívny dopad na cenu tepla.

v.

Opäť bližšie k lacnejšiemu teplu

V Liptovskom Mikuláši volilo viac ako 45 percent voličov

Pamätné listy pri príležitosti Dňa učiteľov
dostali od primátora Liptovského Mikuláša
Jána Blcháča 19 pedagogickí zástupcovia
škôl a školských zariadení, ktoré pôsobia na
území mesta. 

„Byť učiteľom nie je práca, byť učiteľom je
životným poslaním,“ povedal primátor trom
pedagogickým zamestnancom materských
škôl mesta, šiestim pedagógom základných
škôl, piati ocenení učitelia boli stredoškolskí
pedagógovia, za vysoké školy podal primá-
tor pravicu pedagógom zo Žilinskej univerzi-
ty, z Akadémie ozbrojených síl gen. M.
R. Štefánika a Bankového inštitútu Vysoká
škola Praha. Pamätný list ako ocenenie za

vynikajúcu pedagogickú prácu si odniesli aj
dvaja zamestnanci školských zariadení -
Centra voľného času a Základnej umeleckej
školy J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši.

„Základom povolania pedagóga sú hod-
noty overené časom. Pravda a láska. Prav-
da k podstate ľudského bytia a láska k povo-
laniu učiteľa, láska k dieťaťu, ktorému pripra-
vujeme miesto v živote a v budúcnosti,“ zdô-
raznil primátor vo svojom príhovore zhro-
maždeným pedagógom. „Vychovávajte
a vzdelávajte celou svojou osobnosťou aj
napriek tomu, že sa vám nedostáva za to
adekvátne uznanie. Všetkým vám patrí naša
vďaka,“ dodal. 

Ocenených nominovalo vedenie jednotli-
vých škôl a školských zariadení na základe
vynikajúcich výsledkov pedagogickej práce.

v.

Mestské zastupiteľstvo 26.
marca 2009 prerokovalo sprá-
vu o výsledkoch hospodárenia
a schválilo záverečný účet mes-
ta a ním riadených organizácií
za rok 2008. Účet mesta bilan-
coval s prebytkom na strane prí-
jmov vo výške 20,1 milióna ko-
rún (667 tisíc eur).

Správnosť uzávierky potvrdil
nezávislý audítor i hlavný kontro-
lór mesta. Radnica získala do
svojho rozpočtu zdroje na krytie
výdavkov vo výške približne
860 miliónov korún (28,5 milió-
na eur), čo je o takmer 300 mi-
liónov (10 miliónov eur) viac ako
v predchádzajúcom roku.

Časť celkových ročných prí-
jmov bola použitá na krytie bež-
ných výdavkov súvisiacich so ži-
votom na území mesta, časť prí-
jmov slúžila na investičné pro-
jekty – napríklad do výstavby by-
tových domov, miestnych komu-
nikácií, do komplexného rozvoja
informatizácie, do vybudovania
viacúčelovej športovej haly
a časť na splácanie investičných
úverov. V roku 2008, predo-
všetkým novým investovaním
a ukončením rozostavaných in-
vestícií, vzrástol majetok mesta
celkom o 327 miliónov korún
(10,86 milióna eur) a dosiahol
hodnotu viac ako 2,3 miliardy
korún (77,8 milióna eur).

Plánovaný rozpočet mesta
počítal aj s realizáciou projektov
z finančných prostriedkov eu-
rópskych spoločenstiev. Nakoľ-
ko neboli vyhlásené očakávané

výzvy na predkladanie žiadostí
o takéto financovanie, niektoré
zámery boli posunuté na reali-
záciu v roku 2009. Priaznivá
bola i bilancia v oblasti úverov.
Zákon umožňuje, aby mesto
čerpalo úvery do výšky, ktorá
predstavuje pomer voči bežným
príjmom predchádzajúceho
roka maximálne do 60 percent.
V roku 2008 bol tento pomer na
úrovni 28,5 percenta, čo pred-
stavuje pokles o 6,74 percenta
oproti predchádzajúcemu roku.
Takáto pozitívna bilancia nechá-
va priestor pre získanie nových
úverov v ďalšom roku.

Výsledky hospodárenia súvi-
sia s plnením zámerov, ktoré
mesto prijalo vo svojich strategic-
kých materiáloch – v Pláne hos-
podárskeho a sociálneho rozvo-
ja, v Koncepcii rozvoja v oblasti
tepelnej energetiky, v Komplex-
nej stratégii riešenia problémov
rómskej komunity, či v Generál-
nom dopravnom pláne mesta.
V roku 2008 bol bezproblémovo
doriešený i prechod na novú
menu euro a na nový systém pro-
gramového rozpočtovania.

V roku 2008 bolo v meste
vykonané každoročné ratingové
hodnotenie. Mesto si udržalo
dlhodobé hodnotenie stabilné-
ho výhľadu a najvyššie možné
hodnotenie v krátkodobom vý-
hľade. Kladne bolo hodnotené
dosahovanie prebytku hospo-
dárenia, ktorý je rezervou
a zdrojom financovania pre ďal-
šie roky. lm.

Ocenili pedagogických zástupcov škôl

Mesto bilancovalo výsledky
hospodárenia za rok 2008

čia voľbu prezidenta SR na prí-
zemí budovy,“ prezradil primátor
Blcháč. V Domoch seniorov
v Palúdzke a na Podbrezinách
sú zabezpečené voľby pro-
stredníctvom prenosných voleb-

ných schránok priamo na mies-
te.

Zoznam volebných okrskov
a volebných miestností pre voľby
prezidenta Slovenskej republiky
nájdete na www.lm.sk red.

Foto: G. Lipták



Zaviesť projektové vyučova-
nie na Základnej škole Janka
Kráľa v Liptovskom Mikuláši má
pomôcť nenávratný finančný prí-
spevok vo výške 60 808 eur (1
831 901 Sk). Škola ho získala
z operačného programu Vzdelá-
vanie.

Počas 19
m e s i a c o v
škola zreali-
zuje štyri zá-
kladné akti-
vity. Výcho-
d i s k o v o u
bude vzde-
lávanie pe-
d a g ó g o v ,
ktoré umož-
ní priebeh
z v y š n ý c h
troch aktivít projektu. „Učitelia
budú po absolvovaní školenia
spôsobilí pracovať s novými di-
daktickými prostriedkami
a učebnými materiálmi nevyh-
nutnými pre implementáciu ino-
vovanej formy výučby,“ prezradil
riaditeľ Základnej školy Janka
Kráľa Július Lichardus.

Počas dvoch školských ro-
kov bude do projektu zapoje-
ných 110 žiakov prvého ročníka

a sto žiakov piateho ročníka zá-
kladnej školy. „Škola získa novú
didaktickú techniku vo výške pri-
bližne 11 285 eur (340 000 Sk)
a moderné učebné pomôcky za
26 555 eur (800 000 Sk). Mes-
to L. Mikuláš ako zriaďovateľ po-
skytlo na projekt 3 200 eur
(96 403 Sk),“ doplnil liptovsko-
mikulášsky primátor Ján Blcháč.

V druhej fáze projektu škola
vytvorí učebné materiály, ktoré
majú motivovať žiakov k aktívne-
mu zapájaniu sa do vzdelávacie-
ho procesu a podporia ich krea-
tivitu. Nasledovne škola zavedie
praktickú projektovú výučbu do

všetkých predmetov žiakov pr-
vých a piatych ročníkov. „Bude
sa rozvíjať tvorivosť žiaka, jeho
fantázia, slovná zásoba, základy
informatiky, literárnej tvorby, po-
znávanie prírody či orientácia
v teréne,“ vysvetlil riaditeľ školy. 

Prváci vytvoria príručku stra-
šidielok vo forme leporela. „Mo-
tivačným čítaním knihy o straši-
dielkach sa budú deti zosobňo-
vať so strašidielkami a nachá-

dzať v nich
p r e d n o s t i ,
ktorými sa
žiak líši alebo
vyniká,“ dodal
riaditeľ. U pia-
takov by mala
byť výsledkom
tvorba samo-
statného škol-
ského projek-
tu  Po stopách
dejín Liptov-

ského Mikuláša očami žiakov 5.
ročníka. „Táto téma bude sú-
časťou všetkých vyučovacích
predmetov, ktoré navzájom pre-
pojí a vytvorí tak komplexný at-
raktívny vzdelávací proces. Kon-
krétnym výstupom projektu
bude prezentácia a vytvorenie
CD nosiča,“ vysvetlil Július Li-
chardus. v.

Mestská radnica poskytla fi-
nančné prostriedky vo výške
1 500 eur (45 189Sk) rodinám
pozostalých z tragickej autobu-
sovej havárie v Polomke. „V du-
chu princípov solidarity chceme
týmto finančným darom zmierniť
následky tragédie pre pozostalé
rodiny obetí z Bánoviec nad Be-
bravou, ktoré spoločne prežíva-
jú dôsledky tragickej dopravnej
nehody na železničnom prie-

cestí v Polomke. Takéto nešťas-
tia nemusia obísť nikoho z nás,“
povedal liptovskomikulášsky pri-
mátor Ján Blcháč. 

Samospráva mesta podala
pomocnú ruku aj v roku 2008.
Mesto vtedy poskytlo finančný
dar vo výške 3 319 eur (100 ti-
síc Sk) pozostalým obetí tragé-
die slovenského autobusu
v Chorvátsku.

red.

Zrekonštruovať vodovody
a kanalizácie sa rozhodlo mesto
Liptovský Mikuláš v rámci opravy
miestnych komunikácií. 

„Po konzultácii s Liptovskou
vodárenskou spoločnosťou sme
ihneď dali spracovať projektové
dokumentácie,“ skonštatoval pri-
mátor Ján Blcháč. Rekonštrukcia
vodovodov a kanalizácií je naplá-
novaná na roky 2009 až 2011.
„Aby mesto neurobilo najprv tele-
so vozovky, ktoré by mohlo byť
neskôr narušené prípadnou
opravou kanalizácie, rekonštruu-
jeme prednostne inžinierske sie-
te,“ vysvetlil vedúci odboru vý-
stavby Mestského úradu L. Miku-
láš Miloš Berník. 

Na spracovanie projektovej
dokumentácie rekonštrukcií vo-
dovodu a kanalizácie bolo vyčle-
nených z rozpočtu mesta 16 630
eur. 

„Mesto chce zrekonštruovať
štyri ulice centrálnej mestskej
zóny, v prípade voľných zdrojov
pristúpi aj k rekonštrukcii ďalších
sietí, keďže ide o finančne nároč-
né opravy,“ zdôraznil šéf radnice
Blcháč. Mesto tiež spolupracuje
s Liptovskou vodárenskou spo-
ločnosťou pri spracovaní projek-
tovej dokumentácie na odkanali-
zovanie mestských častí Andice,
Benice, Ploštín a Iľanovo. Finanč-
né zdroje na tieto práce by mali
byť čerpané z eurofondov. lm.

Údržba miestnych komuniká-
cií v meste a ich príslušenstva
v roku 2008 stála mestskú po-
kladňu viac ako 389 000 eur
(11 719 014 Sk).

„Najviac financií putovalo na
údržbu vozoviek, ide o viac ako
232 tisíc eur. Údržba doprav-
ných zariadení a značiek si vy-

žiadala viac ako 66 tisíc eur,“
povedal Miloš Kollár z Verejno-
prospešných služieb mesta L.
Mikuláš. „Keby nebolo vanda-
lov a agresívnych občanov, kto-
rí úmyselne poškodzujú hlavne
dopravné značky a zariadenia,
ale aj podchody, ušetrili by sme
v rozpočte mesta vysoké

sumy,“ uviedol primátor Ján
Blcháč. 

Na údržbu chodníkov, námestí
a spevnených plôch minulo mes-
to uplynulý rok z rozpočtu približ-
ne 23 500 eur (707 961 Sk). 

Verejnoprospešné služby
mesta spravujú spolu 151 kilo-
metrov miestnych komunikácií,

z toho 92 km vozoviek, štyri la-
vičky, 11 mostov, dva podcho-
dy, 120 bežných metrov scho-
dov a 59 km chodníkov. V rám-
ci svojej činnosti zabezpečujú
údržbu vozoviek, odvodňova-
cích zariadení, vodorovného
a zvislého dopravného značenia
i ošetrovanie zelene. red.

Pomoc obetiam 
dopravnej nehody v Polomke

Mesto bude rekonštruovať 
vodovody a kanalizácie

Náklady na údržbu komunikácií zvýšili vandali

Žiaci základnej školy Janka Kráľa
sa budú učiť moderne

Jednoduchšiu a rýchlejšiu
realizáciu platieb v pokladni
Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši ako aj na pošte mesta
umožní čítačka čiarového kódu.
Mikuláš sa totiž zaradil medzi
prvé mestá na Slovensku, ktoré
uskutočňujú príjem platieb v ho-
tovosti prostredníctvom nového
systému. „Ekonomický softvér
sme prispôsobili novej forme
čiarového kódu na šekoch. Po-
kladníčka načíta údaje z uprave-
ného čiarového kódu, prijme
platbu a vydá občanovi doklad,“
prezradila vedúca odboru finan-
cií, daní a miezd Marta Gutraio-
vá.

Vďaka čítačke už nebude po-
trebné hľadať platiteľa v počítači,
kde často figurovali osoby rovna-
kého mena a bolo ich potrebné
ďalej identifikovať cez trvalé byd-
lisko či dátum narodenia. Zároveň
sa zrušila potreba uvádzať variabil-
ný symbol či sumu k úhrade. Všet-
ky tieto informácie poskytne čiaro-
vý kód na šeku. „Už v apríli takto
plánujeme zaviesť platby za daň
z nehnuteľnosti,“ dodala Gutraio-
vá. Následne budú takýmto spô-
sobom vytlačené šeky s čiarovým
kódom aj v oblasti poplatkov.

Technické riešenie príjmu
platieb systémom čiarových kó-
dov stálo mesto 2300 eur. v.

Čiarové kódy urýchlia platbu
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Ocenený Bedeker Liptovský
Mikuláš a okolie vystavili medzi
exponátmi v Štátnej vedeckej
knižnici (ŠVK) v Banskej Bystri-
ci. Diplom za druhé miesto v sú-
ťaži Najkrajšie knihy a propa-
gačné materiály o Slovensku za
rok 2008 prevzala na slávnost-
nom vyhlásení výsledkov v ŠVK
riaditeľka Informačného centra
Mesta Liptovský Mikuláš Jana
Piatková. 

„Liptovský Mikuláš a okolie
má v oblasti cestovného ruchu
skutočne čo ponúknuť a to sme
sa snažili prezentovať aj v be-
dekri. Sme radi, že sa stretol
s takýmto úspechom,“ podotk-
la. Do 2. ročníka súťaže prihlási-

li vystavovatelia viac ako 40 pu-
blikácií. Ponúknuté súťažné die-
la hodnotila osemč-
lenná porota zlože-
ná z fotografov, vý-
tvarníkov, polygra-
fov, historikov a pu-
blicistov. 

V spolupráci
s mikulášskym in-
formačným cen-
trom vydalo mesto
bedeker ešte v au-
guste 2008. Oce-
nená publikácia po-
pisuje na 120 plno-
farebných stranách liptovskomi-
kulášske tradície, ponúka infor-
mácie o prírode, historických

pamiatkach mesta, praktické tu-
ristické a cykloturistické informá-

cie, možnosti špor-
tového vyžitia, rela-
xu či výletov do oko-
lia. Nechýba ani
praktická ponuka
možnosti ubytova-
nia a stravovania
alebo prehľadná
mapa mesta a jeho
okolia. Bedeker
upúta nápaditou
grafickou úpravou
s mnohými obrázka-
mi, kresbami a ilu-

stráciami. Zaujímavá je napríklad
kresba historického jadra mesta
s názvami významných budov.

„V súčasnosti pripravujeme
poľskú a anglickú jazykovú mu-
táciu bedekra. V poľskom jazy-
ku by sme ho chceli uviesť ve-
rejnosti na výstave Leto Varšava
už v apríli tohto roku,“ povedala
Jana Piatková. 

Výstavu Najkrajšia kniha
a propagačný materiál o Slo-
vensku, ktorá bola otvorená na
slávnostnom vyhlásení výsled-
kov, môžu záujemcovia navštíviť
do 1. apríla v Banskej Bystrici,
potom ocenené knihy poputujú
do Piešťan, Veľkého Krtíša, Ko-
šíc a v novembri sa s nimi budú
môcť oboznámiť obyvatelia Sta-
rej Ľubovne.

red.

Bedeker vystavili medzi ocenené exponáty

Pri príležitosti 90. výročia pô-
sobenia Červeného kríža na
Slovensku a zároveň v Liptov-
skom Mikuláši odovzdal primá-
tor Ján Blcháč zástupcom
Územného a miestneho spolku
Červeného kríža pamätnú me-
dailu a pamätný list.

„Prajem Červenému krížu,
aby sa mu aj v dnešnú zložitú
dobu darilo prežiť čo najpriazni-
vejšie, hlavne čo sa týka získa-
vania mladých dobrovoľných
darcov krvi,“ povedal vo svojom
príhovore Blcháč. 

V rámci slávnostnej akadémie
prevzal liptovskomikulášsky pri-
mátor od Územného spolku SČK
Liptovský Mikuláš – Liptov poďa-

kovanie za ústretovosť a podporu
aktivít Červeného kríža. Mestská
radnica pomáha pri organizácii
pretekov Vodnej záchrannej služ-
by SČK Liptovský Mikuláš.
V roku 2008 mesto poskytlo
Územnému spolku Liptov sumu
830 eur na úhradu výdavkov

s p o j e n ý c h
s realizáciou
projektu Prvá
pomoc pre
obyvateľstvo,
z d r a v o t n é
služby a bez-
pr íspevkové
d a r c o v s t v o
krvi, z toho
498 eur bolo
určených pre
chod a čin-

nosť Strediska opatrovateľskej
služby SČK, Liptovský Hrádok. 

Červený kríž je medzinárod-
ná dobrovoľná organizácia zdra-
votníckej služby, ktorá vznikla
v roku 1863. Poslaním organi-
zácie je predchádzať a zmierňo-
vať utrpenie všetkých ľudí bez
ohľadu na národnosť, pohlavie,
rasu a náboženské či politické
presvedčenie. v.

Primátor odovzdával 
pamätné medaily a listy

Sla ́vnosti Červene ́ho kri ́z ̌a v L. Mikula ́s ̌i, jún 1931
Foto: archív MJK

Zástupcovia Klastra Liptov sa
v čase útlmu cestovného ruchu
dohodli na zjednotení centrál-
neho rezervačného systému.
Návštevníkom zjednoduší výber
a rezerváciu ubytovania v regió-
ne Liptov. „Všetci členovia uzna-
li, že túto činnosť bude efektív-
nejšie realizovať spoločne. Do-
teraz si zabezpečovali ubytova-
cie i stravovacie služby samo-
statne, odteraz sa to bude diať
tak povediac pod jednou stre-
chou,“ vysvetlil predseda pred-
stavenstva Klastra Liptov a lip-
tovskomikulášsky primátor Ján
Blcháč. 

V rámci opatrení na elimino-
vanie súčasnej krízy cestovné-
ho ruchu členovia predstaven-
stva na svojom zasadnutí riešili
aj otázku rekreačných pouká-
žok pre zamestnancov. Tie od-
porúča vydať vláda. „My túto
možnosť podporujeme, zároveň
však odporúčame, aby sa hľa-
dali aj ďalšie možnosti, ako na-
príklad dôležitá podpora desti-
načného manažmentu,“ zhod-
notil Blcháč.

Ďalším z dôležitých marketin-
gových nástrojov, ktoré majú eli-

minovať krízu cestovného ru-
chu, má byť zavedenie regionál-
nej karty. „Návštevník si zakúpi
kartu, ktorá mu poskytne mož-
nosť čerpať zľavy z cien u čle-
nov, respektíve zmluvných part-
nerov klastra,“ povedal predse-
da predstavenstva. Regionálne
karty by mohli byť v obehu už
v letnej sezóne a naplno by sa
mali uplatniť v zime
2009/2010. Cieľom klastra je
zvýšiť návštevnosť regiónu Lip-
tov do roku 2013 na dvojnáso-
bok roku 2007, čo napriek ne-
priaznivej zimnej sezóne pozna-
čenej hospodárskou krízou je
podľa členov klastra dosiahnu-
teľné, pretože Liptov je destiná-
cia s najmalebnejšími scenéria-
mi Slovenska. 

Združenie cestovného ruchu
Klaster Liptov vznikol v roku
2008. Zakladajúcimi členmi sú
štyri subjekty súkromného sek-
tora z Liptova – Thermal Park
Bešeňová, Aquapark Tatralan-
dia, Jasná Nízke Tatry a Skipark
Ružomberok a tri mestá – Lip-
tovský Mikuláš, Liptovský Hrá-
dok a Ružomberok.

red.

Regionálna karta má eliminovať
krízu cestovného ruchu

Mestská polícia v spolupráci s Okresným
riaditeľstvom policajného zboru Liptovský
Mikuláš aj tento mesiac uskutočnila pravi-
delnú policajno-bezpečnostnú akciu Alko-
hol. „Zamerali sme sa na tie zariadenia
v meste, kde sme už v minulosti zistili, že
dochádza k priestupkom na úseku ochrany
pred alkoholizmom. Tentokrát sme  počas
troch hodín trvania akcie zistili päť protipráv-
nych konaní, z toho dva na úseku ochrany
pred alkoholizmom,“ povedal Jaroslav Tom-
čík z mestskej polície. 

Situácia v počte zistených
protiprávnych konaní na úseku
ochrany pred alkoholom mladi-
stvých je stabilizovaná. „V sú-
časnom období naša polícia
nezaznamenala nárast taký-
chto konaní. Dôležitou súčas-
ťou prevencie alkoholizmu mla-
distvých sú aj preventívne akti-
vity našej mestskej polície ako prednášky
a besedy v základných školách a stredných
školách so zameraním na škodlivý vplyv alko-

holu,“ skonštatoval primátor
mesta Ján Blcháč.

Akciu Alkohol policajti vy-
konávajú minimálne jeden krát
mesačne. Za rok 2008
mestská polícia v Liptovskom
Mikuláši riešila celkom se-
demnásť prípadov protipráv-
neho konania v súvislosti s po-

daním alkoholu osobám mladším ako 18 ro-
kov. Najviac postihovanou vekovou kategóri-
ou sú mladiství vo veku 16-17 rokov. red.

Počet mladistvých požívajúcich alkohol sa nezvýšil
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Pri príležitosti osláv 140. vý-
ročia založenia fínskeho mesta
Kemi ruským cárom Alexan-
drom navštívila
trojčlenná delegá-
cia Mestského úra-
du z Liptovského
Mikuláša toto naše
partnerské mesto.

„Získali sme
veľa zaujímavých
informácií o meste,
fungovaní jeho sa-
mosprávy a mest-
ského úradu,“ po-
vedal člen liptov-
skomikulášskej de-
legácie a zástupca
primátora mesta
Liptovský Mikuláš
Pavel Bobák. 

Kemi prezentovalo návštevní-
kom z partnerských mies tech-
nologický park Digipolis či at-
rakcie turistického ruchu. Dvad-

saťtritisícové mesto, ktoré sa
nachádza v Botnickom zálive vo
vzdialenosti asi 120 km od po-

lárneho kruhu po-
skytuje návštevní-
kom možnosť jaz-
dy ľadoborcom,
kde turisti môžu
sledovať jeho ope-
rácie priamo na
otvorenom mori
a zaplávať si
v ňom. „Svoj ces-
tovný ruch nám
mesto prezentova-
lo návštevou snež-
ného hradu Lumi
Lina. V rámci ces-
tovného ruchu tiež
ponúka snežné sa-
fari, jazdu na snež-

ných skútroch alebo na soboch
do eskimáckej dedinky,“ prezra-
dila členka delegácie a vedúca
odboru stratégie marketingu

a regionálneho rozvoja Darina
Bartková. 

Na slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva daro-
vala delegácia primátorovi mes-
ta Kemi Ossi Repovi vyrezávaný
obraz tradičnej liptovskej archi-
tektúry s motívom Tatier a tra-
dičný liptovský klobúk.

Spolupráca L. Mikuláša a Kemi
sa začala rozvíjať v roku 1983, do-
hoda o partnerskej spolupráci
bola podpísaná v roku 1986.
V rámci partnerstva sa v minulosti
uskutočnilo viacero oficiálnych vý-
men delegácií a študentov. „Chce-
me, aby bol L. Mikuláš svojimi at-
rakciami zaujímavým turistickým
cieľom aj pre občanov z Kemi a re-
giónu Laponska. Máme záujem
oživiť tieto partnerské vzťahy pre
rozvoj turistického ruchu a vzájom-
nú výmenu skúsenosti,“ dodala
vedúca odboru stratégie marketin-
gu a regionálneho rozvoja. lm.

Pri preven-
cii šikanovania
je dôležitá spo-
lupráca medzi
školou, rodič-
mi a Centrom
pedagogicko-
psychologic-
kého poraden-
stva. Skonšta-
tovali to vý-
chovní porad-
covia základ-
ných a stred-
ných škôl
v Liptovskom Mikuláši na jed-
nom zo vzdelávacích stretnutí
o prevencii šikanovania na ško-
lách. 

Do materských škôl, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Liptovský Mikuláš, prihlá-
sili rodičia tento rok 320 detí. 

„Zákonní zástupcovia budú
za pobyt dieťaťa v materskej
škole prispievať sumou 8,30
eur (250 Sk) na mesiac. Tieto
prostriedky použijú materské
školy na čiastočnú úhradu vý-
davkov,“ spresnil vedúci odboru
školstva a mládeže mestského
úradu Peter Mačala. 

Tento rok navštevuje maters-
ké školy 297 predškolákov. „Zá-
konní zástupcovia detí, ktorí
majú predškoláka, neplatia za
pobyt svojho dieťaťa v mater-
ských školách školné. Za tieto

deti platí príspevok štát. Vyplýva
to zo zákona o výchove a vzde-
lávaní.,“ dodal primátor radnice
Ján Blcháč.

V zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Liptovský Mikuláš je de-
väť materských škôl a jedna zá-
kladná škola s materskou ško-
lou. Zápis detí sa uskutočnil od
15. februára do 15. marca. Do
materskej školy sa prijímajú deti
na základe písomnej žiadosti ro-
diča alebo iného zákonného zá-
stupcu. Ide o deti spravidla vo
veku od troch do šiestich rokov.
Pokiaľ má materská škola vytvo-
rené vhodné podmienky, môže
prijať aj deti od dvoch rokov.

red.

Mesto Liptovský Mikuláš vy-
tvorilo propagačnú brožúru pre
podnikateľov, ktorí poskytujú
služby prechodného ubytova-
nia. „Mini publikácia Ubytovanie
obsahuje zoznam legálnych
ubytovateľov v meste a jeho
okolí, názvy zariadení s adresa-
mi, telefonickým a mailovým
kontaktom. Chceli sme ňou po-
môcť podnikateľom pri propagá-
cií ich zariadení,“ uviedla hlava
mestskej radnice Ján Blcháč.

Desaťstranová brožúra
s mapkou mesta a okolia obsa-
huje i podrobnosti o zariade-
niach ako napríklad lôžkovú ka-

pacitu a možnosti doplnkových
služieb. Určená je nielen podni-
kateľom, ale aj širokej verejnos-
ti a turistom. Vyšla v náklade de-
saťtisíc kusov.

„Ponúknuť ju chceme aj ná-
vštevníkom veľtrhu cestovného
ruchu LATO 2009 vo Varšave,
ktorý sa uskutoční koncom aprí-
la tohto roku,“ povedala Marta
Jančoková z oddelenie regio-
nálneho rozvoja  a cestovného
ruchu Mestského úradu v Lip-
tovskom Mikuláši. Distribuovať
ju tiež pomáha Slovenský inšti-
tút v Prahe.

v.

Rodičia prihlásili 
do materských škôl 320 detí

Prevencia šikanovania 
na školách je dôležitá

Návšteva partnerského mesta Kemi

„Mesto venuje permanentnú
pozornosť problému šikanova-
nia na školách. Dôležitá je pre-
vencia, pretože tam je priestor
minimalizovať dopady tejto pro-
blematiky,“ zdôraznil vedúci od-
boru školstva a mládeže Peter
Mačala. „Netolerujeme na ško-
lách žiadnu formu násilia. Naďa-
lej budeme venovať veľkú po-
zornosť prevencii sociálno-pato-
logických javov,“ povedal primá-
tor mesta Ján Blcháč. 

Počas stretnutia sa výchovní
poradcovia zamerali na psycho-
logický profil agresora aj obete,
rozpoznávanie správania šika-
nujúceho, ale aj na prácu
s útočníkom na zmene jeho
správania. „Cieľom je, aby ste si
odniesli praktické rady a mohli
ich potom aplikovať na vašich
školách,“ povedal počas škole-
nia psychológ z Centra pedago-
gicko-psychologického pora-
denstva Miroslav Chovančík. 

Vzdelávací proces má tri
fázy. Výchovní poradcovia sa
opäť stretnú v máji a posledné
stretnutie je naplánované na
september.

lm.

Školenie sa uskutočnilo v budove MsÚ

Mestská samospráva vydala
brožúrku o ubytovaní

V budúcom roku v apríli sa
v metropole Liptova uskutočnia
školské majstrovstvá sveta v cez-
poľnom behu. Zmluvu na ich
usporiadanie podpísali zástupco-
via Slovenskej asociácie športu na
školách a Medzinárodnej federá-
cie športu na školách (ISF). 

„Zmluva bola podpísaná po
úspešnom absolvovaní inšpekcie
komisármi z ISF,“ prezradil šéf lip-
tovskomikulášskej radnice Ján
Blcháč. 

Dvaja komisári ISF Belgičan J.
Faveere a J. Koukal z Českej re-
publiky preverili priestory haly Lip-
tov Aréna, kde sa uskutoční úvod-

ný a záverečný ceremoniál majs-
trovstiev. Kontrole sa nevyhli ani
ubytovacie a stravovacie kapacity,
ktoré budú k dispozícii súťažiacim.
Inšpektorom nebola ľahostajná ani
trať preteku, ktorá sa pripravuje
v areáli Aquaparku Tatralandia. 

Zmluva bola podpísaná za prí-
tomnosti zástupcov Ministerstva
školstva SR, Centra voľného času
v L. Mikuláši a primátora L. Mikulá-
ša, ktorý nad celým podujatím pre-
vzal záštitu. 

Na školských majstrovstvách
sa spravidla zúčastňuje 30 člen-
ských štátov ISF a zastúpených je
aj všetkých šesť kontinentov. red.

V Liptovskom Mikuláši budú 
majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu
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Kamienkami a dre-
venými hoblinami po-
krstili vo štvrtok primá-
tor mesta Liptovský Mi-
kuláš Ján Blcháč a ria-
diteľ Miloš Dudáš pu-
blikáciu Tomáša Janu-
ru - Vidiecke šľachtické
sídla v Liptovskej stoli-
ci.

„Starý otec mi kúpil
lexikón Hrady, zámky a kaštiele
a ani nevedel, čo všetko tým
spôsobí. Chodili sme s ním
podľa zoznamu z tejto knižky.
Je to hlavne jeho zásluha, že je
dnes možné prezentovať moju
publikáciu,“ vysvetlil počiatky
vzniku 127 stranovej publikácie
autor Tomáš Janura. Kniha ma-
puje 99 kaštieľov a kúrií Lipto-
va.

„Uvádzame do života knižku
základným stavebným materiá-
lom, drevom a kameňom. Nie je
to často, že sa nájde skupina ľudí
alebo inštitúcia, ktorí chcú vydať
malé dejiny. Veľmi si cením to, že
sa Tomáš venuje týmto malým de-
jinám blízkym ako obyvateľom Lip-
tova, tak aj pamiatkárom,“ pove-
dal riaditeľ Krajského pamiatkové-
ho úradu v Žiline Dudáš. red.

Veľká noc, tak ako ju pozná-
me dnes, je zmesou tradícií sto-
ročia sa opakujúcich a zároveň
stále obmieňaných. Slávenie
konca zimy a príchodu jari má
svoj pôvod ešte v predkresťan-
skom období. Preto sa k tomuto
obdobiu viažu aj veľmi staré ob-
rady, či obradné hry ako vyná-
šanie Moreny, obyčajne na tzv.
Smrtnú nedeľu, dva týždne pred
Veľkou nocou. Podobne samot-
né veľkonočné obdobie je sym-
biózou pohanských a kresťan-
ských zvykov. Kresťanská tradí-
cia svätenia Veľkej noci má svoj
pôvod v starožidovskom sviatku
pésah, ktorý mal v čase raného
kresťanstva rovnaký (jarný) ter-
mín ako kresťanské spomínanie
utrpenia, smrti a vzkriesenia Je-
žiša Krista. V 4. storočí sa ter-
mín kresťanskej Veľkej noci
ustálil a slávime ju vždy v prvú
nedeľu po prvom jarnom splne.
Jarný termín nie je náhodný,
kresťanské tradície sčasti pre-
kryli staršie obrady spojené
s oslavou jari a nového života.
Kresťanstvo zároveň prevzalo
mnohé zo starších symbolov
i obyčajov (svätenie zelene,

vody, potravín, zapaľovanie
ohňa...) Voda, zeleň, oheň a va-
jíčka sú prastarými symbolmi
nového života a zdravia. V po-
hanských obradoch boli využí-
vané na dosiahnutie zdarného
priebehu hospodárskych prác,
zabezpečenie zdravia pre ľudí
i dobytok, chránili pred nečistý-
mi silami.

Veľkej noci predchádza šty-
ridsaťdňový pôst, samotný veľ-
konočný týždeň začína Kvetnou
nedeľou a vrcholí o týždeň ne-
skôr Veľkonočnou nedeľou.
K týmto dňom sa viaže množ-
stvo náboženských úkonov, ke-
ďže sú pokladané za najdôleži-
tejšie kresťanské sviatky. V kos-
toloch sa čítajú pašie – texty
o utrpení a ukrižovaní Ježiša
Krista. Obrady, úkony a zvyklos-
ti sa líšili a líšia aj podľa konfe-
sie. Smútočný deň veľkonočné-
ho týždňa – Veľký piatok, keď
bol Ježiš ukrižovaný, je najdôle-
žitejším sviatkom evanjelikov,
Veľkonočná nedeľa, sviatok na
počesť zmŕtvychvstania, je naj-
väčší sviatok pre ľudí katolícke-
ho vierovyznania. Posledný deň
sviatkov – Veľkonočný ponde-

Sviatky jari a Vzkriesenia

Krstili publikáciu o šľachtických 
sídlach v Liptovskej stolici

Viac ako 250 detí zo zahrani-
čia a 200 detí zo slovenských
súborov prezentovalo svoj talent
na jubilejnom piatom ročníku
medzinárodného súťažného fes-

tivalu „Súhvezdie hôr – snaha,
fantázia, let“, ktorý sa uskutočnil
od 22. do 25. marca v liptovsko-
mikulášskom Dome kultúry. 

„Potešilo ma, že minuloroč-
ný festival prebehol tak úspeš-
ne, že sa organizátori opäť roz-
hodli navštíviť naše mesto a vám
tak umožnili zoznámiť sa s krá-
sami a kultúrnymi pamiatkami
nášho mesta i kraja,“ povedal
primátor Ján Blcháč účastníkom
počas otvorenia festivalu. 

„Tento rok sa na festivale zú-
častnili deti z Portugalska, Rus-

ka, Ukrajiny, Maďarska, Izraela
či Poľska, organizátori pre ne vy-
tvorili štyri súťažné kategórie,“
povedala vedúca oddelenia kul-
túry a ZPOZ Antónia Papčová.

„V porovnaní s mi-
nulým rokom boli
súbory i sólisti na
kvalitatívne vyššej
úrovni. Priniesli
viac národnej kul-
túry a nádherných
ukrajinských ba-
lád,“ dodala. 

Slovensko na
festivale reprezen-
tovali tanečníci,
speváci a hudobní-

ci z detských folklórnych súbo-
rov Ďumbier, Pramienok a Jáno-
šíček, členovia Liptovského ta-
nečného centra, základných
umeleckých škôl v L. Mikuláši,
Ružomberku, Turzovke i Čadci. 

Na slávnostnom ukončení
festivalu, ktoré prebiehalo za
účasti viac ako 500 divákov, sa
zúčastnila aj veľvyslankyňa Ukra-
jiny na Slovensku Inna Ohnivets.
Festival Súhvezdie hôr má vlast-
nú hymnu a spoločným jazykom
účastníkov je ruština.

v.

Jubilejný ročník festivalu
Súhvezdie hôr bol úspešný

lok je už viac uvoľnený, duchov-
né rozjímanie strieda oslava ži-
vota a prichádzajúcich teplých
dní. Prevládajú zvyky, ktoré
majú korene v predkresťanskom
období - známe oblievanie a ši-
banie. Dnes sú už tieto nie všet-

kými obľúbené tradičné kúpač-
ky a šibačky rozšírené na celom
Slovensku. V minulosti bolo ob-
lievanie charakteristické pre vý-
chodnú polovicu Slovenska, ši-
balo sa na západe. Len niekde
sa vyskytovali obe formy súčas-
ne.

Ako to bolo u nás? Stačí sa
spýtať starších, ktorí pamätajú
Veľké noci staršie ako 50.- 60.
rokov. Vo väčšine liptovských
obcí sa len oblievalo. Ak chce-
me ešte staršiu históriu, môže-
me otvoriť knihu Martina Rázusa
Maroško, kde spisovateľ, rodák
z Vrbice spomína aj na svoju
detskú veľkonočnú kúpačku
niekedy na prelome 19. a 20.
storočia. Dozvieme sa, že pre
obyvateľov Vrbice a Svätého Mi-
kuláša to boli najmä sviatky, kto-
ré dospelí svätili najmä v kosto-

loch, chlapcov však zaujímali
iné veci! Napríklad hluk, ktorý
narobila v mikulášskej štvrti Ko-
cúrkovo tradičná streľba z ma-
žiarov a najmä príprava na pon-
delňajšiu kúpačku. Maroško si
v apatieke kúpil za dva grajciare

„odkolonu“, lacnej vo-
ňavky, ktorú rozmiešal
s vodou v litrovej fľaši.
Jej hrdlo namiesto zá-
tky previazal riedkym
organtínom. To bola
tzv. vôdka, s ktorou
išiel okúpať svoje ka-
marátky. Za kúpačku
dostal vajíčka farbené
na červeno i zopár
drobných – grajciarov.
Starší mládenci – tova-

riši z tovární, ktorých Maroško
stretol cestou – kúpali už „po
pansky“ mali len malé fľaštičky
s voňavkami... Teda ani tu nie je
o šibaní ani zmienka, len voňavá
voda a voňavka. Dedinské diev-
čatá si vody iste „užili“ viac, ako
ich rovesníčky v meste. 

Dnes majú tieto sviatky pre
niekoho duchovný, pre iného
komerčný charakter. Sú to však
aj dni stretnutí rodiny, známych,
bohato prestretých stolov... ale
i „útekov“ do prírody. 

Všetkým želáme príjemne
prežité veľkonočné sviatky.

Podľa Encyklopédie 
ľudovej kultúry Slovenska 
a románu Martina Rázusa 

Maroško spracovala 
Ľubica Rybárska, 

Múzeum Janka Kráľa 
v Liptovskom Mikuláši

Foto: G. Lipták

Foto: G. Lipták

Foto: G. Lipták
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Centrum vašej obce rozkvitne 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný fi nančný príspevok

Vďaka Regionálnemu operačnému programu môžete na skrášlenie centra vašej obce alebo mesta čerpať prostriedky z fondov EÚ. 
Aj vaše centrum môže byť miestom, kde je radosť žiť.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného fi nančného príspevku 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR, Prioritná os 4, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory – samostatne 
dopytovo orientované projekty. V rámci nej môžete pre vašu obec alebo mesto žiadať investície z fondov Európskej únie na úpravu verejných 
priestranstiev a prvkov verejnej zelene, na výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení, chodníkov a cyklistických trás, zastávok, verejných 
hygienických zariadení, na rekonštrukciu miestnych komunikácií, mostov a lávok alebo na úpravu a reguláciu povodí.

Kód výzvy: ROP-4.1a-2009/01, dátum zverejnenia výzvy: 16. marca 2009, priebežná výzva 
Podrobné informácie na www.ropka.sk a www.nsrr.sk.

Tento projekt je spolufi nancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Investícia do vašej budúcnosti

ROP Regeneracia Inzercia 182x248.indd   1 18.3.2009   15:43:07
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V
tohtoročnom historickom kalendári
Liptovského Mikuláša si pripomína-
me 150 rokov od narodenia jedné-

ho z najvýznamnejších Slovákov, vedca sve-
tového mena Prof. Dr. h. c. Ing. Aurela Sto-
dolu. Už za života bol známou autoritou ako

„otec parných
turbín“ i zakla-
dateľ moderné-
ho strojárstva.
Na poste profe-
sora slávnej
švajčiarskej po-
lytechniky v Zü-
richu (dnešnej
Federálnej vy-
sokej technic-
kej školy) polo-
žil teoretické
základy navrho-
vania a kon-

štrukcie parných a spaľovacích turbín. Stal
sa aj priekopníkom v oblasti automatickej re-
gulácie strojov. Bez
jeho diela by sme
nepoznali výkonné
energetické stroje
ani letecké prúdové
motory. 

Akým človekom
bol Aurel Stodola,
meno ktorého nesie časť mikulášskeho síd-
liska a ktorému je venovaná fontána na pešej
zóne? Jeho osobnosť spájala schopnosti
strojného inžiniera, vynikajúceho matemati-
ka, predvídavého výskumníka, rodeného pe-
dagóga s nadaním hudobníka, presvedče-
ním humanistu, filantropa. Tento skromný,
jemný a pritom energický muž vzbudzoval
úctu vedeckého sveta, i takého génia, akým
bol Albert Einstein. Oboch vedcov spájalo
priateľstvo, dokladom ktorého sú listy ulože-
né v archíve techniky v Zürichu. 

Rodák z Vrbického Huštáku 
Aurel Boleslav Stodola sa narodil 11.

mája 1859 v známej garbiarskej, národne
orientovanej rodine na Vrbickom Huštáku,

ktorý je od r. 1893 súčasťou Liptovského
Mikuláša. Aurel vyrastal s troma bratmi.
Starší Jozef Rodomil viedol továreň, ne-
skôr bol aj starostom Liptovského Svätého
Mikuláša. Mladší Emil Miloslav sa stal práv-
nikom, angažoval sa aj v politike. Tretí brat
Kornel Milan pracoval v rodinnej firme. Po
vzniku Československa sa stal predsedom

Obchodnej a priemyselnej komory v Brati-
slave. Slávu rodu rozšíril aj Jozefov syn
Ivan, lekár, známy slovenský spisovateľ,
dramatik, ale tiež ďalší rodinní príslušníci.

Na štúdiách
Mimoriadne nadaný, hĺbavý a usilovný Au-

rel bol predurčený na štúdiá. Všetky absol-
voval s vynikajúcim prospechom. Po skon-
čení evanjelickej ľudovej školy v Liptovskom
Sv. Mikuláši sa priučil nemčine v Strážach na
Spiši a maďarčine v Lučenci. Študoval na
nemeckej reálky v Levoči a na maďarskej
Vyššej reálnej škole v Košiciach a tu v r.
1876 zmaturoval. Dva semestre vyštudoval
na Technickej univerzite v Budapešti. Potom
sa rozhodol pre švajčiarsky Zürich. Krátko
študoval na univerzite potom na slávnej poly-
technike, kde v r. 1881 získal s vyznamena-
ním titul strojného inžiniera. Neustály záujem
o poznanie priviedol Aurela Stodolu na ďal-
šie štúdiá a prax do Berlína a Paríža. 

Na prázdniny sa Aurel vracal domov.

S bratom Emilom hrávali štvorručne na ve-
čierkoch mikulášskeho speváckeho spolku
Tatran, cez Vianoce hral aj na organe v evan-
jelickom kostole. Strýko Jozef Kováč vo svo-
jom denníku spomínal: „Aurel hrával už ako
študent v Zürichu i v meštianskych do-
moch mikulášskych ako výborný spoloč-
ník a vyspieval si či vyklavíroval i lásku
a mladuchu Darinu Pálkovie.“

Rodinná fabrika
V r. 1884 sa Aurel Stodola neplánovane

vrátil zo štúdií v Paríži do Liptovského Sv. Mi-
kuláša. Pomáhal pri rekonštrukcii a moderni-
zácii rodinnej firmy, ktorú 13. júla 1883 zničil
katastrofálny požiar. Mladý inžinier navrhol jej
strojné zariadenie a údajne podľa jeho nákre-

su postavili aj obytný poschodový dom,
ktorý stojí dodnes na Ulici 1. mája. 

Obnovená fabrika Kováč a Stodola
bola najväčším a najmodernejším priemy-
selným podnikom v meste, v ktorom pra-
covalo 180 robotníkov. Jej výrobky získa-
li ocenenia na výstavách vo Viedni, Te-
mešvári, Budapešti i v Paríži. Firma sa v r.
1905 zmenila na účastinnú spoločnosť,
ale v r. 1913 bola pre dlhy zlikvidovaná.
Továrenské objekty kúpila rodina Lackov-
cov a pokračovala v garbiarskej výrobe.
Tá skončila v r. 1950, keď továreň prevzal
štátny nábytkársky podnik. Nábytok sa tu
vyrábal nasledujúcich 55 rokov, až do zá-

niku firmy. Nevyužité továrenské haly v r.
2006 vyhoreli. Zachoval sa len stodolovský
obytný dom, ktorý je privátnym majetkom. 

V Prahe
Odborné uplatnenie našiel Aurel Stodola až

v Prahe, kde žil v r. 1886 – 1892. Krátko pra-
coval v Českomoravských strojárňach, ale pre-

tože tam svoje ambície mladého inžiniera ne-
naplnil, odišiel do nemeckej Strojárenskej spo-
ločnosti Ruston a spol. Stodola naplno uplatnil
svoje vedomosti i talent. Navrhoval parné stro-
je, vodné turbíny a kompresory, zdokonalil sa
v technickom kreslení. Jeden zo strojov projek-

toval a montoval aj na
Slovensku, vo Veľ-
kom Šariši. V Prahe
síce získal vynikajúcu
inžiniersku prax, av-
šak jeho citlivá pova-
ha ťažko znášala čes-

ko-nemecké národ-
nostné problémy a z nich vyplývajúcu nevraži-
vosť bývalých českých kolegov. 

Počas pražského pobytu sa Aurel Stodo-
la 29. januára 1887 v evanjelickom kostole
v Liptovskom Sv. Mikuláši oženil s dcérou
mikulášskeho garbiara Darinou Pálkovou.
Narodili sa im dve dcéry Helena Anna
(1889) a Oľga Emma (1891), obe tiež v Lip-
tovskom Svätom Mikuláši. 

Vedec svetového mena
V polovici r. 1892 sa tridsaťtriročný Aurel

Stodola s rodinou presťahoval do švajčiarske-
ho Zürichu. Rozhodol sa pre vedeckú a peda-
gogickú prácu a prijal miesto profesora na po-
lytechnike, ktorú pred jedenástimi rokmi sám
absolvoval. Viedol novoutvorenú Katedru stav-
by strojov a venoval sa novému odboru par-
ných turbín a plynových (spaľovacích) turbín.
Predvídal nesmierny vývoj týchto tepelných
strojov a ich využitie tak presne, že jeho teo-
retické štúdie a matematické výpočty sú aktu-
álne dodnes. V škole zanechal hlbokú stopu
ako vedec i pedagóg. Zostal jej verný 37 ro-
kov, aj napriek výhodnejším ponukám z iných
európskych univerzít či strojárskych firiem. 

V r. 1903 Stodolu preslávilo vedecké dielo
DIE DAMPFTURBINEN UND IHRE AUSSICHTEN ALS WÄR-
MERKRAFTMASCHINEN (PARNÉ TURBÍNY A VÝHĽADY TE-
PELNÝCH STROJOV). Kniha vyšla v ďalších piatich
vydaniach, vždy rozšírená a doplnená o nové
poznatky. Jej posledné vydanie v r. 1925 obsa-
hovalo 1 157 strán a vyše 1 141 nákresov. Pre-
ložili ju do angličtiny, ruštiny, francúzštiny a čín-
štiny. Ako klasickú učebnicu ju čítali generácie
strojných inžinierov na celom svete. 

Pokračovanie v budúcom čísle.
Iveta Blažeková

Múzeum Janka Kráľa
Foto archív MJK.

AUREL STODOLA
otec parných turbín

Aurel Stodola ako
profesor polytechniky

v Zürichu.

Rodinná fotografia Stodolovcov z r. 1891.

V r. 1959 bola na priečelí bývalého
domu Stodolovcov umiestnená pamät-
ná tabuľa na počesť storočnice Aurela
Stodolu, s nesprávnou informáciou, že
ide o jeho rodný dom. Pamätná tabuľa
je dnes uložená v Múzeu Janka Kráľa.
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ZABEZPEČTE SPOLU S NAMI
LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

VÁŠMU BYTOVÉMU DOMU

Spoločnosť INTEN, s.r.o., správca 
bytových domov Vám ponúka:

Kontakt: INTEN, s.r.o.
 J. Janošku 3 
 031 01 Liptovský Mikuláš
 tel. 044 / 55 315 33
 inten@inten.sk, www.inten.sk

■ Komplexné služby v oblasti správy
 bytových domov
■ Maximálnu transparentnosť
 pri správe domu
■ Zníženie nákladov na bývanie
■ Aktívne riešenie otázky neplatičov
■ Záruku obnovy Vášho domu
■ Komplexné služby pre spoločenstvá
 vlastníkov bytov

17. 4. 2009 – Námestie osloboditeľov
14.00 Spomienková slávnosť k 150. výročiu narodenia Au-

rela Stodolu
Inaugurácia poštovej známky Aurela Stodolu 
Otvorenie výstavy AUREL STODOLA – otec parných
turbín v Múzeu Janka Kráľa 

Centrum Kolomana Sokola
10.00 Otvorenie poštovej priehradky – predaj poštovej

známky Aurela Stodolu a filatelistických produktov 
15.00 Autogramiáda s tvorcami filatelistických produktov,

s akad. mal. Ivanom Schurmannom, akad. mal. Pavlom
Petrášom ml., Mgr. art. Arnoldom Feke

20. 4. - 17. 5. 2009 – Múzeum Janka Kráľa
Prehliadka výstavy AUREL STODOLA – otec parných
turbín spojená s premietaním filmu

Regionálna výchova pre školy o živote a diele Aurela Sto-
dolu spojená s prehliadkou výstavy, premietaním filmu
a diskusiou. (účasť škôl potrebné nahlásiť vopred v MJK
na tel. 5522554)

24. 4. 2009 – Dom kultúry, klubová scéna
10.00 AUREL STODOLA – seminár pre učiteľov základ-

ných a stredných škôl s Ing. Milanom Petrášom, PhD.,
Slovenská technická univerzita Bratislava
Vyhlásenie výtvarnej a technickej súťaže pre žiakov
a študentov VYNÁLEZY - SKUTOČNOSŤ - FANTÁ-
ZIA.

Stará evanjelická fara, Tranovského ul.
16.30 Stretnutie na starej fare s Ing. Milanom Petrášom –

Sága slávneho rodu Stodolovcov alebo čo vyrástlo
z Relka

8. - 10. mája 2009 
po stopách tradi ných slovenských po stopách tradi ných slovenských 

zvykov, jedál a remesielzvykov, jedál a remesiel

Farma Gejdák
   na koni až na Vlkolínec 

• • možnosť ubytovania

Salaš Bobrovník
    – „droby”, baraní guláš 

Pribylina 
• • bačova kuchyńa

Salaš Pastierska
• plieskanie bičom 

vystúpenie sokoliarov AQUILA

Salaš Lúž an
• • umelecký rezbár 

• • pravý bača hrajúci na fujare 
• • grilovačka

• • jazdy na koni
• • možnosť ubytovania

Vlkolínec 
• folklórna hudba - fujara

www.bacovacesta.sk

Pozývame Vás na podujatia k 150. výročiu narodenia Aurela Stodolu

Vedenie mesta 
L. Mikuláš poskytuje 

zľavu seniorom mesta
50% z regionálneho vstup-

ného na krytej plavárni
50% z ceny vstupenky do

haly Liptov Aréna

Bytový podnik 
L. Mikuláš, a.s. 

PONÚKA:
• Výkon správy a služieb spo-

jených so správou bytov
a nebytových priestorov

• Všetky služby spojené
s prenájmom, obsadenie
voľných priestorov (Bc. Kol-
lár, 0918 888 735)

• Ubytovacie služby na uby-
tovni Štefánikova (pani
Klongová, 55 211 92)

• Realitná činnosť – spro-
stredkovanie predaja, pre-
nájom a kúpy nehnuteľností
(Bc. Kollár, 0918 888 735)

• Výkon údržby bytového fon-
du (pán Tomko, 0905
346 564)

• Inžinierska činnosť: pri ob-
nove bytového fondu vráta-
ne dokumentácie, realizá-
cie stavebného dozoru
s návrhom a spôsobom
prefinancovania ŠFRB,
SLOVSEFF - po realizácii
zateplenia možnosť 20%
vrátenia finančných pro-
striedkov na vlastníkov by-
tového domu

Podrobnejšie informácie 
môžete získať 

na internetovej stránke
www.bplm.sk
Bytový podnik 

Liptovský Mikuláš
Námestie osloboditeľov č.73

031 01 Liptovský Mikuláš
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* Pri využití vyššie uvedenej akcie zákazník pri druhom,
lacnejšom výrobku nemá nárok na žiadne ďaľšie cenové
zvýhodnenia.

Akcia platí od 15. 3. do 15. 4. 2009.

Zaplaťte len

70%
z ceny 2. výrobku

Osviežte svoje voňavé zásoby
niektorou z pôsobivých jarných
noviniek, alebo vašou obľúbenou
klasikou za výhodnejšie ceny.
Kúpte si dva výrobky: na prvý 
(drahší) výrobok získajte
zľavu vyplývajúcu z vašej vernostnej 
karty, druhý (lacnejší) výrobok od
nás získate za 70% ceny. 

... kráľovstvo vôní a krásy ...

Nová značkaNová značka
BALLERINABALLERINA

Obchody, Ázijská reštaurácia, cukráreň, kaviareň, banky...
w w w . j a s n a s c . s k

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

Obchodné centrum otvorené 7 dní v týždni, vrátane pobočiek: 

FREE

ZLOSOVACIA ZLOSOVACIA 
SÚŤAŽ SÚŤAŽ 

Vyplňte kupón, 
vhoďte do urny na prízemí
a zúčastnite sa zlosovania

o darčekové koše a poukážky.

Zlosovanie sa uskutoční každý
PIATOK o 14:00 hod.!

Nakúpte tovar nad 10 €
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Družstvo žien Mestského ba-
sketbalového klubu Liptovský Mi-
kuláš skončilo po základnej časti
na treťom mieste skupiny východ
za rezervami Ružomberka a Cas-
sovie Košice. Ťažko však hovoriť
o rezervách, keď obe družstvá
hrávali zápasy prvej ligy s extrali-
govými hráčkami. Aj napriek tomu
sme s Cassoviou Košice mali po
výsledkoch 73:62 a 72:76 lepšiu
vzájomnú bilanciu! Sila Ružom-
berka s hráčkami ako Lukačovi-
čová, Novocká, Spodniaková, Fe-
lixová, Matajová bola na úrovni
priemerného extraligistu.

Hneď po skončení základnej
časti však Cassovia B odstúpila
z nadstavby o 1. - 4. miesto v pr-
vej lige, keďže extraligové hráčky
začínajú play off a juniorky bojujú
o titul. Tým pádom pripadlo mies-
to práve nášmu družstvu.

Ak teda vynecháme uvedené
„béčka” extraligistov a zoberiem
do úvahy, že najvyššia domáca
súťaž má 9 účastníkov, bude naše
družstvo bojovať o 10-11 priečku
v rámci celého Slovenska a mies-
tenku do extraligy.

Okrem našich dievčat sa
v skupine o 1. - 4. miesto v prvej
lige predstavia Béčka Ružomber-
ka a Slovana Bratislava a družstvo
Šamorína. V skupine sa hrá každý
s každým, pričom víťaz skupiny zí-
skava právo štartu v extraligovej
sezóne 2009/2010. Družstvo
z druhého miesta odohrá barážo-
vé stretnutia o poslednú miesten-
ku do extraligy s Rožňavou, ktorá
skončila v tejto sezóne na posled-
nom mieste extraligy.

Martin Králik
MBK LM

Po štyroch rokoch sa opäť
začal hrať v L. Mikuláši futsal.
V minulosti bol futsal reprezen-
tovaný klubom VTJ PULZ L. Mi-
kuláš, ktorý účinkoval v najvyš-
šej slovenskej futsalovej súťaži.
Po vypadnutí pôsobil v rámci
2.ligy, až napokon po roku
2005 sa do súťaží neprihlásil.
Časť hráčov pokračovala vo fut-
sale v iných mestských kluboch. 

Dňom 14. marca 2009 sa
začína písať nová história mest-
skej futsalovej ligy v Liptovskom
Mikuláši s oficiálnym názvom
LMF (Liptovsko Mikulášsky Fut-
sal). Jedným z podnetov bolo vy-
budovanie viacúčelovej multi-
funkčnej haly Liptov Aréna s hra-
cou plochou 1900 m2. K tejto
skutočnosti stačilo pripojiť za-
nietenie niekoľkých ľudí (Balá-
žik, Chudý, Kuchta, Zeleňák,
Janíček) a samozrejme aj klu-
bov, hráčov a rozhodcov a LMF
rozbehol svoj nultý ročník.
O účasť v lige bol veľký záujem,
ale súčasné podmienky dovolili

odohrať 9 kôl pri účasti desia-
tich družstiev. Začiatok ligy je
pre futsal dosť atypický, ale
v tomto ročníku sa má ukázať, či
dokáže futsal v Liptovskom Mi-
kuláši prežiť na úrovni mestskej
ligy.

Základným cieľom LMF je
rozvoj futsalu v regióne ako aj
v povedomí verejnosti. Do bu-
dúcnosti je úmysel „zamiešať
karty“ vo vyšších súťažiach a pri-
niesť nových kvalitných hráčov,
trénerov ako aj rozhodcov.

Prvé kolo prebehlo dňa
14.3.2009 za účasti prednostu
Mestského úradu v LM Rudolfa
Urbanoviča a predsedu ObFZ
LM Jaroslava Vaňu, ktorí sláv-
nostne otvorili LMF.

Aj takto by sme sa chceli po-
ďakovať mestu Liptovský Miku-
láš a Oblastnému futbalovému
zväzu LM za vytvorenie podmie-
nok na štart LMF.

Michal Chudý
Predseda Komisie 

rozhodcov LMF

Z mestského basketbalového klubu

Futsalová mestská liga

Extraligová sezóna
2008/2009 dopadla z pohľadu
MHk 32 L. Mikuláš jednoznač-
ne pozitívne. Zisk rekordného
počtu 80 bodov v základnej
a 93 po nadstavbovej časti sú-
ťaže, vynikajúca štvrťfinálová sé-
ria so Zvolenom a pravidelne
preplnené tribúny nášho štadió-
na sú najpresvedčivejšími uka-
zovateľmi. „Nemôžem začať
inak, iba menším návratom
do minulosti. Viac ako pol
roka po nástupe do funkcií
po komunálnych voľbách
2006 sme snažili dostať do
klubových štruktúr. Predtým
bol zaužívaný systém podľa
hesla: dajte nám peniaze,
my už s nimi niečo urobíme.
Bezbrehému pokračovaniu
takéhoto neefektívneho spô-
sobu sme povedali rázne
nie. Základnou snahou no-
vého mestského vedenia
bolo, aby samospráva mala
kontrolu nad vynaloženými
prostriedkami, a to sa dá len
cez adekvátnu účasť v ria-
diacich orgánoch klubu,“ pri-
blížil pozadie historického úspe-
chu primátor mesta L. Mikuláš
Ján Blcháč, ktorý je zároveň
predsedom dozornej rady MHk
32 L. Mikuláš, a.s. „Po zloži-
tých jednaniach sa nám to
podarilo presadiť. Prvými
reálnymi krokmi bolo vyspo-
riadanie finančných restov
z minulosti. Každý súdny člo-

vek si vie veľmi ľahko do-
myslieť, že to nebolo jedno-
duché, lebo spomínané dlhy
boli pomerne veľké. Nadväz-
ne sa urobili zmeny na funk-
cionárskych postoch, zosta-
vil sa nový realizačný tím. 

Pozitívnu úlohu zohralo pri
formovaní jednoliateho tímu
trénerské duo M. Trličík a P.
Paukovček. Oslovili sme
hráčske osobnosti, spome-
niem Halaja, Cibuľu, Lištiaka,
ale aj Heša či Kumstáta, kto-
rých príchodom výrazne stú-
pol náš potenciál. Najpod-
statnejšie je, že sme angažo-
vali ľudsky vhodné typy na vy-
tvorenie výbornej partie, kto-
rá bola napokon strojcom his-
torického úspechu. Naším
cieľom bolo vyhnúť sa zá-
chranárskym nepríjemnos-
tiam a pokúsiť sa po rokoch
postúpiť do play off. Vzhľa-
dom na vyrovnanú konkuren-
ciu to rozhodne nebola malá
méta, ale musím nadšene
skonštatovať, že sme ju všet-
ci spoločne dosť výrazne pre-
kročili,“ pokračoval J. Blcháč.

Značka MHk 32 L. Mikuláš
sa vrátila na slovenské hokejové
výslnie.

„Neprajníci nám podsúva-
li, že táto mestská garnitúra
zlikviduje mikulášsky hokej.
Opak sa stal pravdou. Keby
sme boli pokračovali v sta-
rých šľapajach, to by zname-

nalo koniec. Mikulášsky ho-
kej získava svoju stratenú
vážnosť. Väčšinu najrôznej-
ších stretnutí s partnermi
otvárame pravidelne diskusi-
ou na hokejovú tému, až po-
tom prichádzajú na rad pra-
covné rokovania. Výborné
výsledky nášho tímu silne
zarezonovali celým Sloven-
skom. Vysoko ich hodnotila
a hodnotí aj odborná verej-
nosť. Je to skvelý príklad,
motivácia pre mikulášsku
mládež, aby si verila, keď
chce dosiahnuť niečo veľké.
Potom sa dajú preskakovať
aj zdanlivo nezdolateľné
prekážky. Naši hokejisti to
dokázali.”

Stále v nás všetkých doznie-
vajú silné dojmy, ale už treba
myslieť na budúcnosť. Čo nevi-
dieť sa začne príprava na ďalšiu
sezónu.

„Pri posezónnom hodnote-
ní sme si povedali, že naše

budúce ciele nemôžu
byť nižšie. Aj keď sa pri
plánovanej redukcii poč-
tu extraligových tímov
úroveň výrazne pritvrdí,
chceme sa dostať do
play off a v ňom opäť zo-
hrať dôstojnú úlohu. Aj
napriek objektívnej glo-
bálnej finančnej kríze bu-
deme intenzívne hľadať
zdroje, aby sme zabezpe-

čili bezproblémový chod klu-
bu, tak ako tomu bolo v tomto
mimoriadne úspešnom roční-
ku. Načas sme si plnili všetky
finančné záväzky, čo v našich
slovenských pomeroch nie je
vôbec málo.”

Do hľadiska sa vrátili davy fa-
núšikov, ktorí nešetrili hlasivka-
mi či potleskom.
„S radosťou som počas ná-
vštevy našich domácich
stretnutí zisťoval, že na tribú-
nach sa opäť stretávajú Mi-
kulášania bez ohľadu na
vek, pohlavie či akékoľvek
iné rozdiely. Hokej je po
dlhom nevýraznom období
znovu pravým mikulášskym,
lepšie povedané, liptovským
fenoménom, ktorý nás spája
a napĺňa zdravou hrdosťou.
Uisťujem všetkých verných
priaznivcov, že z tejto nastú-
penej cesty rozhodne ne-
mienime zľaviť.” J. Hric,

PR manažér MHk 32

Z nastúpenej cesty nahor nemienime zľaviť
Na hokejovú tému po skončení mimoriadne úspešnej extra-

ligovej sezóny a pred začiatkom prípravy na ďalšiu s primáto-
rom mesta Jánom Blcháčom, predsedom dozornej rady MHk
32 Liptovský Mikuláš, a.s.

Foto: G. Lipták
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Vzhľadom na to, že na Mest-
skom úrade v Liptovskom Miku-
láši oddelenie životného pro-
stredia a poľnohospodárstva
prevzalo dňa 3. marca 2009
agendu týkajúcu sa verejnej ze-
lene od oddelenia komunálnych
služieb, sumarizujú sa požiadav-
ky obyvateľov mesta na údržbu
verejnej zelene. Povolené výru-
by drevín sa budú v tomto roku
uskutočňovať najbližšie až v je-
seni – v období vegetačného
pokoja. V priebehu roka budú
Verejnoprospešné služby mesta
odstraňovať suché dreviny. Mo-
mentálne sú zaevidované požia-
davky obyvateľov na opílenie
drevín, ktoré sa budú postupne
realizovať. 

Rez živých konárov listna-
tých drevín s priemerom viac
ako 5 cm sa vykonáva vo vege-
tačnom období od 1. apríla do
30. septembra, najmä v jeho pr-
vej polovici, s výnimkou obdobia
tvorby nových listov. V inom ako
vegetačnom období možno taký
rez vykonávať len v prípadoch
rezov produkčných ovocných
drevín alebo v prípadoch bez-
prostredného ohrozenia zdravia
alebo života človeka, alebo
značnej škody na majetku.
(Vyhl. č. 24/2003 Z. z. § 17
ods. 5).

Správne konanie o výrube
drevín sa začína na základe pí-
somnej žiadosti spolu s potreb-
nými podkladmi pri podaní žia-
dosti (zaplatením správneho po-
platku podľa zákona o správ-
nych poplatkoch vo výške 6,50

v pokladni MsÚ). 
Na výrub dreviny sa podľa

zák. č. 543/2002 Z. z. vyžadu-
je súhlas orgánu ochrany príro-
dy – Mesta Liptovský Mikuláš.
Žiadosť o vydanie súhlasu na vý-
rub dreviny podľa § 17 ods. 10
vyhl. č. 24/2003 Z. z. obsahu-
je
• meno, priezvisko a trvalý po-

byt žiadateľa,
• katastrálne územie, parcelné

číslo a druh pozemku, na kto-
rom drevina rastie, kópiu ka-
tastrálnej mapy alebo iný do-
klad umožňujúci identifikáciu
dreviny v teréne,

• súhlas vlastníka, správcu po-
zemku, na ktorom drevina
rastie,

• špecifikáciu dreviny, ktorá sa
má vyrúbať, najmä jej druh,
počet, zdravotný stav, obvod
kmeňa meraný vo výške 130
cm nad zemou,

• odôvodnenie žiadosti.
Podľa vyhl. č. 24/2003 Z. z.

§ 17 ods. 13) odôvodneným prí-
padom na vydanie súhlasu na
výrub dreviny je najmä preuká-
zanie nasledovného:

a) zlého zdravotného stavu
dreviny, z hľadiska ktorého má
drevina malú pravdepodobnosť
prežitia,

b) nevhodných hygienických
podmienok v bytových a nebyto-
vých priestoroch alebo

c) narušenia stability stavby
koreňovým systémom dreviny.

oddelenie 
životného prostredia 

a poľnohospodárstva

Zber nebezpečných 
odpadov v meste

Dňa 4. apríla 2009 (sobota) sa uskutoční pravidelne sa
opakujúci jarný zber nebezpečného odpadu od obyvateľov
mesta prostredníctvom firmy DETOX podľa nasledovného har-
monogramu:

ULICA UMIESTNENIE ZASTÁVKY ČAS
Lipt. Ondrašová zast. autobusu pri kostole 8.40 - 8.55
Mesto-severná časť zberný dvor VPS L.Mikuláš 9.00 - 16.30
Andice-Benice pri potravinách v Beniciach 9.05 - 9.15
Palúdzka bytovka 672 Palúčanská/Priehradná 9.20 - 9.35
Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión 9.40 - 9.55
Demänová kultúrny dom 10.05 - 10.20
Bodice pred domom č.55 10.25 - 10.40
Ploštín pred kultúrnym domom 10.50 - 11.05
Iľanovo pred kultúrnym domom 11.15 - 11.30
Nábrežie 4.apríla parkovisko za Billou Belopotockého ul. 12.00 - 12.15
Nábrežie Aurela Stodolu pri predajni Jednota-Vrbica 12.20 - 12.35
Rachmaninovo námestie plocha vedľa svetelnej križovatky 12.40 - 12.50
Veľká kolónia pri garážach 12.55 - 13.05
Okoličné, Sihoťská 298 vedľa ihriska 13.10 - 13.25
Stošice otočka autobusu 13.35 - 13.45
Vitališovce - obchod ul. Lipová kontajnery 13.55 - 14.05
Podbreziny za vodou medzi domami KEMI 14.10 - 14.20
Podbreziny pri trhovisku pred TJ TATRAN 14.25 - 14.35
Podtatranského ul. Zberný dvor VPS L. Mikuláš 14.45-naloženie

Ďalší termín zberu: jeseň 2009
Informácie: MÚ, L. Mikuláš Tel.: 044 / 556 53 42

Detox, s.r.o. Tel.: 048 / 416 11 12

Mesto Liptovský Mikuláš, Ve-
rejnoprospešné služby (VPS) –
Liptovský Mikuláš a OZ TATRY
vyhlásili pre základné a maters-
ké školy na území mesta dve sú-
ťaže – „Tetrapakovú ligu“
a „Všetko čo sa blyští“. S touto
ponukou bolo oslovených 20
výchovno-vzdelávacích subjek-
tov. Zároveň všetky školy v zbe-
rovej oblasti VPS – Liptovský
Mikuláš dostali od OZ TATRY
motivačné plagáty „Separujte
s Hugom resp. Neseparujte sa!
Separujte s nami“. 

„Tetrapaková liga“ je súťažou
škôl v zbere viacvrstvových
kombinovaných obalov napr.
z mlieka, džúsov, lacných dru-
hov vína resp. z niektorých ďal-
ších mliečnych výrobkov. Tieto
obaly môžeme identifikovať
podľa označenie C/PAP. Kým
v roku 2007 VPS – Liptovský
Mikuláš odovzdali na zhodnote-
nie 20,70 ton týchto obalov,
v roku 2008 to bolo 32,61 ton,
z toho viac ako 1400 kg pochá-
dzalo zo školských zberov – pi-
lotného ročníka „Tetrapakovej
ligy“. Medziročný nárast v zbere
týchto obalov bol 57,5 %. Ob-
čania a firmy sú povinní viacvr-
stvové kombinované obaly tzv.

tetrapaky vhadzovať do žltých
kontajnerov resp. do vriec, kto-
ré dostali od VPS – Liptovský
Mikuláš. Na Slovensku sa z tý-

chto obalov vyrába stavebná
doska TETRA K. V zahraničí sa
z tohto materiálu vyrábajú napr.
jednorázové kuchynské utierky.
Na výrobu 1 m2 takýchto utierok
sú potrebné 2 ks litrových oba-
lov.

Súťaž „Všetko čo sa blyští“ je
zameraná na zber obalov obsa-
hujúcich hliníkovú vrstvu napr.
vrchnáky z fliaš, viečka z jogur-
tov, obaly z čokolád, žuvačiek
a pod. Je potrebné si uvedomiť,
že recykláciou 1 kg hliníka sa
ušetrí 8 kg bauxitu, 4 kg che-
mických produktov a 14 kw

elektrickej energie. Občania
a firmy môžu akékoľvek kovové
obaly z konzerv, piva, iných ná-
pojov a pod. vhadzovať do

žltých kontajnerov
či do vriec. 

Obe súťaže
trvajú od 1. marca
do 30. novembra
2009 a školy zí-
skajú za zbery od
mesta Liptovský
Mikuláš finančné
odmeny. Do „Te-
trapakovej ligy“ sa
prihlásilo 10 a do
súťaže „Všetko čo
sa blyští“ 14 vý-

chovno-vzdelávacích subjektov.
Napriek hospodárskej kríze

pokračuje aj školský zber papie-
ra. Verejnoprospešné služby
odoberajú vytriedený papier
(noviny, časopisy, letáky, kance-

lársky papier) za 0,03 eur/kg,
kartón a lepenku odvezú bez
úhrady. Vedenie mesta Liptov-
ský Mikuláš, VPS – Liptovský
Mikuláš a OZ TATRY sa zhodli
vtom, že zastavenie alebo ob-
medzenie triedeného zberu od-
padov by spôsobilo stratu pozi-
tívnych návykov mladých ľudí
a verejnosti z hľadiska triedenia
odpadov, taktiež stratu ich dô-
very. 

Projekt OZ TATRY „Nesepa-
rujte sa! Separujte s nami“ je
spolufinancovaný z Finančného
mechanizmu Európskeho hos-
podárskeho spoločenstva, Nór-
skeho finančného mechanizmu
a štátneho rozpočtu SR, ako aj
Nadáciou pre deti Slovenska
z Fondu Hodina deťom. 

Rudolf PADO
predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

Výruby drevín – oznámenie

Školské súťaže v zbere odpadových komodít

NNááppoojjoovvéé  kkaarrttóónnyy..
FFoottoo::  RR..  PPaaddoo
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Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad 
aktualizuje územnoplánovaciu dokumentáciu 

a za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania
predkladá návrh:

„Zmeny a doplnky č. 15 územného plánu 
sídelného útvaru Liptovský Mikuláš“

Zmeny a doplnky č. 15 územného plánu sídelného útvaru L.
Mikuláš sú vypracované na základe požiadavky obstarávateľa
Mesta L. Mikuláš a navrhujú zmenu regulatívov zástavby a funkč-
ného využitia územia v 16 lokalitách na území mesta. Ich spraco-
vateľom je Ateliér BDM, Nám .osloboditeľov 32, L. Mikuláš, hlav-
ný riešiteľ Ing.arch. Ján Ďurica, Žiar 40, 032 05 Smrečany.

Komplexný materiál Zmien a doplnkov č.15 územného plánu
sídelného útvaru Liptovský Mikuláš je k nahliadnutiu na oddelení
územného plánovania a hlavného architekta Mestského úradu
Liptovský Mikuláš.

Pripomienky a podnety k predkladanému materiálu je možné
predložiť do 15. apríla 2009 písomne na adresu: Mestský úrad
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

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

hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície
referent oddelenia účtovníctva a evidencie majetku

Informácie o pracovnom mieste: komplexné vedenie účtov-
níctva a vo väzbe na programový rozpočet mesta

Termín nástupu: máj - jún 2009

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie
ekonomického zamerania

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta: 
občianska bezúhonnosť
znalosť legislatívnych noriem pre príslušnú oblasť 
min. 5 – ročná prax z   oblasti účtovníctva 
znalosť podvojného účtovníctva 
znalosť konsolidovanej účtovnej uzávierky 
znalosť práce s PC – Word, Excel, účtovnícke programy
samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, analytické myslenie

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zú-
častniť sa osobného pohovoru na uvedenú pracovnú pozíciu, do-
ručte svoj profesijný životopis spolu s písomným súhlasom s po-
užitím osobných údajov v zmysle zákona č 428/2002 Z. z. v plat-
nom znení do 24. apríla 2009 na uvedenú adresu.

Kontaktná osoba: 
Ing. Anna Gajancová, 044/5565216, 

e-mail: a.gajancova@mikulas.sk

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

hľadá 

recitátorov, organistov, spevákov 
ktorí majú záujem účinkovať pri zabezpečovaní 

občianskych obradov (uvítanie do života, svadba, 
posledná rozlúčka so spoluobčanmi)

Bližšie informácie: Lýdia Beláčiková, 
oddelenie kultúry a ZPOZ, tel. 044/5565235

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.
ponúka na prenájom nebytové priestory:

DOM SLUŽIEB:
prízemie: plocha 15 m2

1. poschodie: 45 m2, 11 m2, 9 m2 a 47,6 m2

2. poschodie: 220 m2, 11,48 m2, 25,42 m2, 12,71 m2 a
11,07 m2 vhodné na kancelárie, obchod, služby

NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV č. 7:
1. poschodie: 22,94 m2, 26,04 m2, 17,4 m2

Ul. PIŠÚTA:
1. poschodie: 20,3 m2, 9,24 m2, 38,55 m2

NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV č. 72:
61,09 m2 a 8,25 m2

OBVODNÝ ÚRAD NA NÁM. OSLOBODITEĽOV:
prízemie: 27,54 m2, 26 m2, 33,92 m2, 33 m2, 17,2 m2,
10,89 m2, 9,5 m2, 27,54 m2

3. poschodie: 17 m2, 20 m2, 28 m2

Bližšie informácie Vám poskytneme na adrese:
Bytový podnik Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov č.73, 
031 01 Liptovský Mikuláš, kontakt: Bc. Kollár, 0918 888 735

Mesto L. Mikuláš vyhlasuje
jarné upratovanie v meste.

Veľkoobjemové kontajnery
budú rozmiestnené na svojich
obvyklých miestach od 1. aprí-
la po dobu 3 týždňov (viď har-
monogram rozmiesnenia veľ-
koobjemových kontajnerov).
Na sídliskách je možné prista-
viť veľkoobjemový kontajner na
požiadanie domového dôver-
níka pre upratovanie príslušné-
ho bytového domu. Pri tomto
upratovaní je potrebné vyčistiť
si okolie rodinných domov, by-
tových domov a firiem. Zelený
odpad, pozbierané opadané

konáre zo stromov a drevo je
potrebné ukladať ku veľkoob-
jemovým kontajnerom. Kontaj-
ner je určený na uloženie od-
padu, ktorý bude odvezený na
skládku. Konáre sú určené na
podrvenie a kompostovanie.
Preto tento odpad nie je vhod-
né zmiešať. Nebezpečný od-
pad sa nesmie ukladať do veľ-
koobjemových kontajnerov. Je
možné odovzdať ho každý deň
na zbernom stredisku na Pod-
tatranského ulici alebo v pra-
covné dni na zbernom a trie-
diacom stredisku na Podbrezi-
nách. odd. ŽP

Jarné upratovanie v meste

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov – VPS L. Mikuláš
Lipt. Mikuláš zákruta Zápotockého ul. A podtatranského ul. 1 ks

striedavo Nábr.4.apríl - smer Nábr.J.Kráľa 1 ks
Nabr.A.Stodolu ku mostu cez Váh

Nábrežie Dr.A.Stodolu - medzi garážami 1 ks
Dominanta 1 ks

Ondrašová pri závorách 1 ks
otočka MHD – oproti obchodu za výmenníčkou 1 ks

Palúdzka Priehradná ul. 1 ks
Demänovská cesta 1 ks
striedavo Vranovská 1 ks

Petrovičovo nábrežie 1 ks
Žufova

Demänová za kultúrnym domom 1 ks
odbočka Bodice pri Demänovke 1 ks

Andice a Benice 2 ks
Bodice cintorín striedavo 1 ks

otočka autobusu striedavo 1 ks
Iľanovo otočka autobusu 1 ks
Ploštín otočka autobusu 1 ks
Okoličné Riečna 1 ks

Kláštorná 1 ks
Stošice pri trati 1 ks
Vitališovce odstavná plocha pod vlekom 1 ks
Podbreziny* zberný dvor 1 ks

* Pre všetky bytovky na sídliskách
* Je možné operatívne pristaviť na 1 až 2 dni podľa požiadaviek domo-

vých dôverníkov (jarné upratovanie)



14 OZNAMY

Občiansky servis 
FEBRUÁR 2009

Človek sa narodil 
aby dýchal, videl, počul 

a cítil – aby žil...
V Liptovskom Mikuláši 
sa narodili:
Paula ŠARLUŠKOVÁ, Ca-

roline KUBÁŇOVÁ, Martina
JONEROVÁ, Diana TOMKO-
VÁ, Samuel BALÁŽ, Vanesa
SOPÓCIOVÁ, Sebastián
WOSIŇSKI, Martin BEREŽ-
NÝ, Simon KRUŽLIAK, Domi-
nika ZAŤKOVÁ, Adela KUBÍ-
KOVÁ, Filip KUBÁŇ, Sofia
Helena HALAHIJOVÁ, Filip
OŠKO, Elisa ČULLÁ, Patrik
JUNAS, Natália KOTLÁRO-
VÁ, Matej FIAČAN, Adrián
LACKO.

... teraz už nie si 
len priateľ,
teraz si ten, 

ktorého neopustím,
ktorému vždy pomôžem

a hlavne ktorého 
navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Miroslav ŠANDA – Mi-

chaela TRIZNOVÁ, Roman
VYSKOK – Miroslava JAN-
ČUŠOVÁ, Tomáš USTUP-
SKÝ – Zuzana HLADKÁ, Ju-
raj CABÚK – Sandra HAN-
KOVÁ, Ján KUCHÁRIK –
Jana KOVALČÍKOVÁ, Tomáš
PIAČEK – Zuzana STANI-
SLAVOVÁ, Michal DAŇO –
Zuzana MICHALKOVÁ, Ing.
Ján HOJZÁK – Stanislava
ŠEVČÍKOVÁ, Ján ŠIMČEK –
Stanislava POLIAKOVÁ.

Dych – slovko krátke, 
nenápadné.

Bez neho však 
končí život ...

Zomreli:
Ján MARCINČIN – 83r.,

Mária BEŤKOVÁ – 88 r., Mi-
roslav FIDERÁK – 76 r., Ma-
rian KRIVOŠ – 64 r., Viliam
FERIANC – 82 r., Mária
GNOJČÁKOVÁ – 83 r., Emí-
lia JANÍKOVÁ – 85 r., Mgr.
Ernest KÖGEL – 90 r., Ladi-
slav FILIPEK – 47 r., Oľga
MIKULÁŠOVÁ – 58 r., Mile-
na BENICKÁ – 77 r., Anna
NAHÁLKOVÁ – 76 r., Ján
BOHURÁD – 80 r., Milan
KOCOUR – 53 r., Emília BE-
RANOVÁ – 72 r..

26. 02. 09 o 15:49 hod. sa
na ul. Moyzesovej zo
strechy  polyfunkčnej obytnej
budovy uvoľnila a spadla masa
snehu, pričom poškodila dve
osobné motorové vozidlá. Maji-
teľ budovy J. H., s ktorým bol
priestupok prejednaný priamo
na mieste, odmietol zodpoved-
nosť za porušenie povinností
podľa VZN č. 8/92, čl. 16, ods.
4. Vec bude postúpená Obvod-
nému úradu na správne kona-
nie.

28. 02. 09 o 12:13 hod.
v OD Prior doposiaľ neznámy
páchateľ odcudzil pokladníčke
tašku s dokladmi, peňaženkou,
mobil. telefónom a bankomato-
vou kartou. Pre podozrenie z
trestného činu bola vec odstú-
pená na Okresné riaditeľstvo
policajného zboru.

03. 03. 09 o 23:28 hod. na
ul. Senická v bytovom dome za-
znamenala mestská pollícia
v rodine M. rušenie nočného
kľudu. V byte sa nachádzalo
viac osôb, z toho pani V. P. pod
vplyvom alkoholu neustálym hla-
sitým prejavom rušila nočný
kľud, čím sa dopustila priestup-
ku podľa § 47, ods. 1, písm. b)
Zák. SNR č. 372/90 Zb. o prie-
stupkoch. Menovaná bola vy-
zvaná na opustenie bytu a rieše-
ná v blokovom konaní. 

04. 03. 09 o 13:45 hod. na
detskom ihrisku na ul. Jefre-
movskej príslušná stavebná fir-
ma vykonávala geologický prie-
skum – vrty. Vodič P. F. z Matia-
šoviec kolesami nákladného
motor. vozidla znečistil cestu
blatom, čím sa dopustil prie-
stupku podľa § 47, ods. 1,
písm. d) Zák. SNR č. 372/90
Zb. o priestupkoch. Zodpoved-
ný vedúci J. H. vykonal opatre-
nie na úplné vyčistenie vozovky.
Prípad riešený v zmysle § 84
ods. 2, zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch.

06. 03. 09 o 20.30 hod. na
ul. Štúrova podal v  pohostin-
skom zariadení P. J. z Čadce al-
koholické nápoje mladistvým
osobám. Za porušenie § 30,
ods.1, písm.a) zákona 372/90
Zb. o priestupkoch bol riešený
v blokovom konaní.

10. 03. 2009 o 22.57 hod.
na ul. Rázusova (za Správou ka-
tastra) hlasným krikom rušili
nočný kľud M. M., F. G. a P. H.
z Lipt. Mikuláša. Menovaní sa
dopustili priestupku podľa § 47,
ods. 1, písm. b), zákona
372/90 Zb. o priestupkoch.

M. M. bol riešený napomenutím
a F. G. a P. H. v blokovom kona-
ní. 

15. 03. 2009 o 12.12 hod.
na ul. Garbiarska v OD Hyper-
nova p. B. Š. z Jakubovian od-
cudzil tovar (mrazené kurča)
v hodnote 2,28 eur. Na mieste
bol riešený blokovou pokutou.

20. 03. 2009 o 21.35 hod.
bola na základe tel. oznamu
hliadka MsP vyslaná na ul. Tra-
novského, kde skupina mla-
dých ľudí robila neporiadok tým,
že na zem hádzali špaky a iné
odpadky. Za porušenie VZN
mesta L. Mikuláš č. 8/ 1992 čl.
2 ods.1 písm. a) boli riešení
podľa § 84 ods. 2) zákona
č. 372/1990 o priestupkoch.
F. G. z Lipt. Mikuláša za požíva-
nie alkoholu na verejnom prie-
stranstve zaplatil na mieste blo-
kovú pokutu.

V 12. týždni vykonávali
hliadky mestskej polície kon-
trolu podávania alkoholu mladi-
stvým osobám v dopoludňaj-
ších hodinách v niektorých reš-
tauračných a pohostinských
zariadeniach na území mesta.
Reagovali sme tak na podnet,
že žiaci niektorých stredných
škôl navštevujú tieto zariadenia
počas prestávok medzi vyučo-
vacími hodinami. Počas akcie
v jednom prípade čašník podal
mladistvej osobe alkohol
a v štyroch prípadoch iná do-
spelá osoba kúpila a podala al-
kohol mladistvým osobám.
Všetky prípady boli riešené
v blokovom konaní. V akciách
tohoto charakteru budeme po-
kračovať. 

V období od 25. 02. 2009 –
23. 03. 2009 bolo Mestskou
políciou v Liptovskom Mikuláši
riešených 186 priestupkov,
z toho na úseku dopravy sto
priestupkov, tri priestupky voľne
pohybujúcich sa psov, desať
priestupkov proti majetku, 17
priestupkov proti verejnému po-
riadku, päť priestupkov proti ob-
čianskemu spolunažívaniu, 16
prípadov parkovania motorový-
mi vozidlami na verejnej zeleni,
šesť prípadov riešenia o nakla-
daní s komunálnym odpadom
a drobnými stavebnými odpad-
mi, tri prípady riešenia podozre-
nia z trestného činu a jeden iný
správny delikt.

Jaroslav Tomčík
MsP Lipt. Mikuláš

Zo zápisníka mestskej polície

Skúška sirén
Oznamujeme občanom

nášho mesta, že v piatok 17.
apríla o 12. hodine bude
v Liptovskom Mikuláši vyko-
naná kontrola skúšky vyrozu-
menia obyvateľstva dvojmi-
nútovým stálym tónom sirén.

Kúpim obrazy, 
starožitnosti, 

staré vojenské 
i turistické odznaky, 

pohľadnice,
porcelánové figúrky, 

staré striebro.

Starožitnosti Haluška
Pavel, ul. 1. mája 19

Liptovský Mikuláš
tel. 044/5522415

0905 381 761
antikliptov@gmail.com

Infolinka
0800144528

Vážení občania, všetky
svoje podnety a otázky týka-
júce sa mestskej samosprá-
vy môžete adresovať zamest-
nancovi Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši na
bezplatnej infolinke, na ktorú
sa dovoláte z Vašej pevnej
telefónnej linky nášho mesta
v čase od 7.30 do 15.00
hod. Radi Vám zodpovieme
na Vaše otázky a prijmeme
Vaše postrehy a podnety
ohľadom samosprávy.

17. apríla sa uskutoční 
verejná finančná zbierka 

pri príležitosti 

DŇA NARCISOV. 
Prispieť môžete 

aj do pokladnice, ktorá
bude v čase od 8 - 14 hod.
umiestnená v priestoroch 

Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši, 

pri vstupe do Centra služieb
občanom mesta.
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Helena je sympatická profesorka, ktorá si v práci s každým dobre rozumie. No ïaleko
nepredvídate¾nejšie okamihy ju èakajú v osobnom živote. Za pohnutých okolností sa
zoznámi s lekárom záchrannej služby a celkom normálne sa zamiluje...

9. - 14.4. (št 9.4. - 20.00, pia-po 10.-13.4. - 18.00, 20.00, ut 14.4. - 17.30, 20.00h)
Vstupné: 3,00 € (90,38 Sk)

BOZKÁVAŠ AKO BOH
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