
Milí spoluobčania,
máme tu štvrtý mesiac v roku a s jeho

príchodom pokračuje veľká, s nekompro-
misnou pravidelnosťou sa opakujúca pre-
mena prírody. Trvá tisíce, milióny rokov
– a prinajmenšom toľko jej to bude ešte
trvať... Jar naberá svoju silu, roztopila sne-
hy a napojila vlahou zem, polia, záhrady,
brehy potokov i stráne hôr. Dosť vody jej
zostalo aj pre korytá horských riav, bystrín
a riečok. Tak je to dobré, pretože voda je
nositeľkou života, je jeho prapodstatou.
Teraz na jar, i po celý rok. V čase veľko-
nočnom má však aj symbolický význam
očisty v prírode, v človeku i v celej ľudskej
pospolitosti.

Veľká noc je u nás odjakživa časom
oslavy znovuzrodenia prírody, i človeka
v nej. S novou jarou, tým symbolom plod-
ného života, sa po celom Slovensku, ale
najmä u nás, v Liptove, objavovali pôsobi-
vé obradné piesne, tance, riekanky, oby-
čaje a zvyklosti, ktorými ľudia vítali novú
Vesnu a s ňou ten odveký zázrak prebú-
dzania sa prírody. Atmosféru týchto dní

vždy dotvárali tradičné hry a riekanky detí,
súvisiace s privolávaním jari. Ako vo svojej
knihe spomienok na svoj pobyt vo Važci
spomína maliar Liptova a jeho ľudu Jan
Hála, „keď sa vo Važci slniečko skrylo za
oblaky, spevavo recitovali: Slnko, slnko,
poď na naše líčko, dáme ti vajíčko, zabi-
jeme jalovičku, tebe dáme polovičku, ak
ti bude málo, ešte ti dodámo!“

Tak ako sa na príchod Vesny každoroč-
ne tešíme my, súčasníci, tak isto nedočka-
vo ju očakávali celé generácie našich
predkov. Svedčí o tom aj množstvo ľudo-
vých zvykov, prísloví a porekadiel, čo sa
viažu na jarné obdobie. 

Našinec sa vo veľkonočnom čase čas-
tejšie ako po iné dni v roku dostáva pohľa-
dom, ale i hrdlom do kontaktu s najrôznej-
šími dobrotami. Od šunky cez zákusky,
jahňacinu až po tvrdo varené jednoduché
i pestrofarebne pomaľované vajíčka, veľ-
konočné kraslice, ktoré sa stali symbolom
týchto dní, symbolom lásky, zdravia a no-
vého života. Zvyk darovať kraslice trvá
u nás od nepamäti. Pochádza ešte z čias,
keď si jednoduchý človek nevedel vysvet-

liť, prečo sa z “neživého” vajíčka môže zro-
diť živý tvor. Preto vajce vzbudzovalo úctu
a pripisovala sa mu zvláštna moc. Maľova-
ná kraslica tú prapôvodnú symboliku vajíč-
ka ešte viac umocňuje. Najčastejším orna-
mentom býva na nej rôznym spôsobom
znázornený kruh, ako symbol slnka a več-
ného života.

Ozdobovanie kraslíc sa u nás nielenže
zachovalo, ale v posledných rokoch sa za-
čalo ešte viac rozvíjať v tradičných, ale
i nových formách. Naše šikovné liptovské
ženičky tu nachádzajú možnosť vyjadriť
svoje umelecké cítenie. Ich výrobky idú
najviac na odbyt práve v tomto jarnom
čase. A tak si, páni, spoločne želajme, aby
tie kraslice, ktoré sa nám ako kúpačom od
gazdinej ujdú, boli čo najpestrejšie a naj-
krajšie... 

Váš primátor
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Predseda vlády Róbert Fico
prisľúbil podporu Liptovskému
Mikulášu v organizácii celoslo-
venských osláv 65. výročia
Dňa víťazstva nad fašizmom.
Tie sa uskutočnia v Liptovskom
Mikuláši 8. mája. O finančnú
podporu požiadalo vedenie

Za pozoruhodné označil
splnomocnenec vlády SR pre
rómske komunity Ľudovít Galba-
vý aktivity liptovskomikulášskeho
primátora Jána Blcháča v otáz-
kach riešenia rómskej proble-
matiky. Svoj pozitívny postoj vy-
jadril splnomocnenec počas
prezentácie lokálnej stratégie
komplexného riešenia rómskej
problematiky a iniciatívy, ktorú
mesto v tomto smere vyvíja. 

„Vidím v Liptovskom Mikuláši
výsledky aktivity vedenia tohto
mesta. Mám pozitívne ohlasy na
Mikuláš, pracuje sa tu zodpo-
vedne, citlivo a systematicky
s rómskou menšinou a jej pro-
blémami. Vaša samospráva je
jedna z mála, ktorá si uvedomi-
la, že rómske problémy je po-
trebné riešiť, aby neprerastali
cez hlavu. Vážim si postoj pána
primátora a mestského zastupi-
teľstva k tejto otázke,“ vyjadril sa
Galbavý.

Splnomocnenec prijal po-
zvanie do rómskej osady Hlbo-
ké. Tu mu predstavitelia radnice
odprezentovali súčasnú situáciu
menšiny a všetky projekty v rám-
ci lokálnej stratégie, ktoré už
mesto aplikovalo či sa chystá na
ich realizáciu. 

„Nič sa nedá urobiť naraz.
Každý krok riešime systematic-
ky. Sú to veci, ktoré síce robíme
pre rómsku minoritu, cieľ je

však globálnejší,
a to zlepšiť celkové
spolužitie všetkých
občanov. Prioritou
je však zamerať sa
hlavne na proble-
matiku osady Hlbo-
ké. Neskôr postup-
ne chceme zapájať
aj ostatné lokality,
kde vo väčšej mie-
re žijú naši rómski
s p o l u o b č a n i a , “

prezradil primátor Blcháč.
Vedenie mesta nechce z róm-

skej osady vytvoriť geto. Práve
naopak, Hlboké chce otvoriť, vy-
budovať v ňom infraštruktúru po-
dobnú ostatným mestským čas-
tiam, ako počas stretnutia so
splnomocnencom vlády SR vy-
svetlil koordinátor rómskych pro-
jektov mesta L. Mikuláš a odbor-
ník na rómsku problematiku
v meste Dušan Plaček. 

„Systém a prístup, ktorý si
osvojilo vedenie Liptovského

Úrad vlády podporí organizáciu
osláv Dňa víťazstva nad fašizmom

Občania Liptovského Miku-
láša sa v priebehu marca mohli
vyjadriť k územnému plánu
mesta. Zaujímala ich predo-
všetkým otázka preloženia že-
lezničnej trate a tiež s tým súvi-
siaca preložka cesty 1/18.

„Všetky pripomienky, ktoré
občania počas verejného pre-
rokovania podali, spracujeme
a vyhodnotí ich komisia pre
územné plánovanie. Jej členo-
via podľa odborných stanovísk
určia či sú pripomienky akcep-
tovateľné,“ priblížil viceprimátor
Lipt. Mikuláša Pavel Bobák.

Zásadnou zmenou oproti
súčasnému územnému plánu

je preloženie železničnej trate
zo severnej časti mesta na juh.
Železnica by podľa nového plá-
nu mala prechádzať súbežne
s diaľnicou. „Významne to
ovplyvní koncepciu mesta.
Tým, že sa železnica zo severu

preloží, vzniknú tu ďalšie mož-
nosti rozvoja, výstavby. Je tu
územie vhodné napríklad na
bytovú výstavbu,“ prezradil zá-
stupca primátora Bobák.

Pripravovaný územný plán
má dve varianty. S premiest-
nením železničnej trate a že-
lezničnej i autobusovej stani-
ce počítajú obidva návrhy.
„Jedna varianta predpokladá

intenzívnejšiu zástavbu už na
existujúcich plochách so zvý-
šeným využitím centra mesta.
Druhá navrhuje väčšie zábery
výstavby nových plôch v šir-
šom okolí mesta,“ dodal Bo-
bák.

Na základe pripomienok
vydá mesto pokyny pre dokon-
čenie výsledného variantu
Územného plánu mesta Liptov-
ský Mikuláš s výhľadom do
roku 2030. Poslanci mestské-
ho zastupiteľstva by ho mali
schváliť do konca tohto roka.
Dovtedy bude platný súčasný
územný plán z roku 1996.

lm.

miestnej radnice Úrad vlády
SR.

„Je to veľká česť, že sa také-
to celoštátne oslavy uskutočnia
práve tu. Naše mesto je však
podľa mňa aj jedno z najvhod-
nejších miest na ich uskutočne-
nie, keďže sa tu nachádza naj-
väčší vojnový cintorín občanov
bývalého Československa, ktorí
padli pri oslobodzovaní našej
vlasti v 2. svetovej vojne,“ zdô-
vodnil primátor.

Na toto veľké podujatie sa
miestna radnica systematicky
pripravuje. Pravidelne sa stretá-
va organizačný výbor, v súčas-
nosti finalizuje finančné krytie
podujatia a organizovanie do-
pravy a prípravy programu.

Mestské oslavy oslobodenia
Slovenska sa v L. Mikuláši usku-
točnia 31. marca.  Posledné dva
aprílové dni sa uskutoční medzi-
národná konferencia Oslobode-
nie Slovenska, počas ktorej
otvoria výstavu Pád Berlína a ka-
pitulácia Nemecka.

Na príprave podujatia sa
okrem zástupcov mesta a miest-
neho zväzu protifašistických bo-
jovníkov zúčastňuje aj predseda
SZPB Pavol Sečkár a riaditeľ
Múzea SNP v B. Bystrici Stani-
slav Mičev. Spoluorganizátormi
podujatia sú aj ministerstvá
vnútra, obrany, kultúry a zahra-
ničných vecí. v.

Mikuláša, som ja
osobne nevidel
v celom regióne.
Tak, ako kompe-
tentní riešia všetko
včas a dopredu,
s takýmto prístu-
pom som sa ešte
nestretol. Je to zá-
sluha pre vedenie
a Vaše mesto je
vzorom pre celé
Slovensko,“ pozna-
menal Ivan Mirga, vedúci regio-
nálnej kancelárie Úradu splno-
mocnenca vlády pre rómske ko-
munity v Spišskej Novej Vsi. 

V súčasnosti chystá mesto
Liptovský Mikuláš  niekoľko pro-
jektov so zameraním na rómsku
menšinu. V rámci nich chce re-
vitalizovať osadu Hlboké. V prí-
pade schválenia podaných žia-
dostí v Hlbokom vzniknú nové
chodníky a cesty, osvetlenie či
lavička cez rieku Váh. Tá bude

spájať osadu so širším centrom
mesta. Rekonštruovať by chceli
tiež Základnú školu Aurela Sto-
dolu, v ktorej má 15 percentné
zastúpenie práve rómska popu-
lácia. Pripravené na realizáciu
sú tiež viaceré vzdelávacie pro-
jekty. Tie sú zamerané na pod-
poru komunitnej sociálnej prá-
ce. Predstavitelia liptovskomiku-
lášskej radnice už len čakajú na
schválenie týchto žiadostí Úra-
dom vlády SR. red.

Galbavý: Vo vašom meste vidím výsledky aktivity jeho vedenia

Občania verejne pripomienkovali územný plán

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Svojho prvého predsedu si zvolili členo-
via liptovskomikulášskych občianskych
združení a organizácií zdravotne postihnu-
tých občanov. Stal sa ním Jozef Tlamka. 

„Budem mať možnosť využiť svoje celoži-
votné skúsenosti v prospech spoločnosti.
Napriek môjmu veku mi bolo dopriate, aby
som mohol ešte niečo urobiť pre tých, ktorí
potrebujú pomoc,“ povedal Tlamka.

Sedemdesiatročný pán žije od svojich 17
rokov ako zdravotne ťažko postihnutý člo-
vek. Klinická smrť ho nasmerovala na cestu
robiť všetko pre ľudí s podobným osudom.
Celý život pracoval v zdravotníctve a sociál-
nej oblasti.

Členovia rady počas svojho druhého za-
sadnutia diskutovali o pripravovanom komu-
nitnom pláne sociálnych služieb, ktorý sa sta-

ne ďalším strategickým dokumentom mesta.
Vedenie radnice ich vyzvalo na participáciu
na jeho tvorbe. „Vďaka týmto ľuďom sa vytvo-
rila možnosť spojiť aktivity zdravotne postih-
nutých občanov so sociálnym cítením a od-
bornosťou pracovníkov nášho úradu. Spo-
ločnými silami môžeme urobiť veľa pre obča-
nov zdravotne znevýhodnených,“ vyjadril sa
liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.

Jednou z prejednávaných tém bola aj
problematika vytvárania chránených dielní
pre zdravotne postihnutých. Výklad zo záko-
na o zriaďovaní chránených dielní urobili zú-
častneným pracovníčky z mietneho úradu
práce. „Na návrh pána primátora sme začali
uvažovať o zriadení takejto chránenej dielne
v priestoroch mestskej polície. Mohli by
sme tu vytvoriť šesť pracovných miest, ktoré
by obsadili zdravotne postihnutí občania,“
prezradil náčelník Mestskej polície v Liptov-
skom Mikuláši. Mesto by ich zamestnalo
ako obslužných pracovníkov nového kame-
rového systému, ktorý policajti nainštalovali
koncom minulého roka.

Najbližšie stretnutie členov rady s vede-
ním miestnej radnice sa bude konať v prie-
behu tohto mesiaca. red.

Hľadanie vhodného riešenia
pre obyvateľov bytovky na Jefre-
movskej ulici v Liptovskom Mi-
kuláši podporuje súčasné vede-
nie mesta. Občania bytového
domu na Podbrezinách sa už
niekoľko rokov
sťažujú na hluk,
ktorý spôsobu-
jú vlaky prechá-
dzajúce popri
ich obydliach.
V icepr imátor
Pavel Bobák
preto inicioval
stretnutie zá-
stupcu nespo-
kojných obča-
nov so zástup-
com Železníc
Slovenskej republiky Danielom
Maruniakom a tiež s odborní-
kom z Regionálneho ústavu ve-
rejného zdravotníctva v Liptov-
skom Mikuláši Ivana Hudáka .

„Podporujeme oprávnené
požiadavky občanov, nakoľko
železnice potvrdili, že sú sku-
točne zdrojom nadmernej hluč-
nosti v dotknutej lokalite. Mesto
bude občanom v tejto veci ná-
pomocné,“ povedal zástupca
primátora Pavel Bobák.

Posledné merania hluku
v bytovke potvrdili prekročenie
hranice vo vnútri bytov o 30 de-
cibelov, pred bytovým domom
zaznamenali prekročenie hod-
nôt o 23 decibelov. Z tohto dô-
vodu si nechali obyvatelia byto-
vého domu zatepliť budovu a vy-
meniť okná za plastové, ktoré
majú aspoň v malej miere zredu-
kovať hluk. „Riešením by pre
nás bol príspevok od štátu vo
výške 96330 eur, čo je asi len

polovica nákladov, ktoré sme
vynaložili na zmiernenie hluku
výmenou okien a zateplením,“
priblížil Kazimír Krivoš, zástupca
vlastníkov bytov na Jefremov-
skej ulici. 

Vadia im predovšetkým dva
nočné vlaky, ktoré popri dome
prechádzajú okolo jednej
a štvrtej hodiny nadránom.
Vzhľadom na to, že nový územný
plán mesta už počíta s prelože-
ním železničnej trate na južnú
stranu mesta, nepredpokladajú
Železnice SR nejaké stavebné
úpravy v dotknutej lokalite. „Mô-
žem sľúbiť, že v najbližších me-
siacoch zabezpečíme kontrolné
merania hluku na danom objek-
te. Konzultovať budeme výsledky
s oddelením hygieny, životného
prostredia a zdravia a podľa vý-
sledkov a predložených návrhov
opatrení budeme ďalej situáciu
riešiť,“ prisľúbil riaditeľ odboru
expertízy generálneho riaditeľ-
stva ŽSR Daniel Maruniak.

S realizáciou preloženia že-
lezničnej trate popri diaľnici na
južnej strane mesta by chcela
železnica začať po roku 2013.

v.

Pomoc občanom v nepriazni-
vej sociálnej situácii poskytli
predstavitelia liptovskomikulášs-
kej radnice podpísaním zmluvy
s občianskym združením Proti
prúdu. Združenie zastrešuje pre-
daj časopisu Nota bene na Slo-
vensku. 

„Vďaka možnosti predávania
Nota bene budú ľudia bez prí-
strešia či ohrozené skupiny oby-
vateľov legálne zarábať. Kým
mnoho takýchto ľudí pasívne
čaká na pomoc, predajcovia
Nota bene sú aktívni a výška ich
zárobku sa s rastom ich aktivity
stupňuje,“ prezradil šéf liptovsko-
mikulášskej radnice Ján Blcháč.

Ten, kto chce predávať, ne-
potrebuje doklady ani peniaze.
Prvých päť čísiel dostane zadar-
mo, ostatné nakúpi po 70 centov
a predá za 1,40 eur. Rozdiel si
bude môcť ponechať. Miestom

distribúcie Nota bene by sa pre
záujemcov o jeho predaj malo
stať Komunitné centrum v Hlbo-
kom. „Časopisy by sme chceli
vydávať predajcom každý pra-
covný deň od 8. do 12. hodiny.
Predajcovia získajú preukaz pre-
dajcu a pridelíme im predajné
miesta v rámci mesta,“ informo-
vala Viera Kočtúchová z Komunit-
ného centra. 

Priemer jedného predajcu je
asi sto až dvesto kusov preda-
ných časopisov za mesiac.

Predajcom sa môže stať kaž-
dý, kto sa ocitol v hmotnej núdzi.
Ide o ľudí bez domova, bez prí-
jmu, ale aj invalidov, dôchodcov
či tých, ktorým príjem neposta-
čuje na platby spojené s užíva-
ním bytu. 

Ľudia v núdzi začnú predávať
časopis na uliciach v Liptovskom
Mikuláši už tento mesiac. v.

Magistrát rieši hluk 
na Podbrezinách

Radnica podporuje aktivity
občanov v hmotnej núdzi

Mesto Liptovský Mikuláš evi-
duje ku koncu uplynulého roka
544 žiadostí o pridelenie ná-
jomného bytu, pričom v druhom
polroku si obyvatelia podali
70 žiadostí. Mestská samosprá-
va z toho zaevidovala 59 žiados-
tí, 11 žiadostí je nedoplnených
a osem na základe žiadosti žia-
dateľa vyradila z evidencie.

„V druhej polovici roku 2009
sa uvoľnilo jedenásť bytov – šty-
ri trojizbové, tri dvojizbové a tri
jednoizbové. Z toho jeden trojiz-
bový byt bude predaný v ob-
chodnej verejnej súťaži. Do kon-
ca roku sociálna a bytová komi-

sia pridelila päť bytov a v januári
dala do nájmu zvyšných šesť,“
informovala mestských poslan-
cov na marcovom zasadnutí Eri-
ka Sabaková, vedúca odboru
sociálneho, bytového a zdravot-
níctva.

K 31. decembru uplynulého
roka mesto vlastnilo 493 nájom-
ných bytov. „V októbri sme odo-
vzdali žrebovaním do užívania
15 bytov na Ulici Eduarda Pen-
kalu. Z toho je sedem bytov
dvojizbových a osem jednoizbo-
vých“, doplnil primátor Ján
Blcháč. Počas roku 2009 komi-
sia pridelila 26 bytov. lm.

Sociálny odbor eviduje 
544 žiadostí o pridelenie bytu

Predsedom Rady osôb 
so zdravotným postihnutím sa stal Jozef Tlamka
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Najmenej tisíc ľudí sa prišlo
počas prvopiatkového marcové-
ho večera zabaviť do centra Lip-
tovského Mikuláša na podujatie
Street snow night, ktoré zorga-
nizovala miestna radnica ako
rozlúčku so zimou.

„Touto zábavnou akciou sme
chceli vylákať zo svojich domo-
vov do ulíc nášho mestečka
všetkých ľudí, ktorí majú radi
sneh, zábavu a dobrú hudbu.
Myslím, že sa nám to podarilo
a rozlúčka s touto zimou v na-
šom meste uspokojila ako sa-
motných občanov, tak aj turis-
tov, ktorých je tu v tomto období
ešte stále dosť,“ prezradil liptov-
skomikulášsky primátor Ján
Blcháč.

Návštevníci si mohli vyskúšať
jazdu na psích záprahoch či sa
povoziť na záprahu s koňmi, kto-
rý slúžil aj ako kyvadlová dopra-

va z jedného konca mesta na
druhý. Záujemcovia sa tiež
mohli zapojiť do rôznych súťaží
na lyžiach a snowboardoch.  

Zábava na snehu v metropo-
le Liptova vyšla napriek nepriaz-
ni počasia. Mierna zima bez

snehovej ná-
dielky organizá-
torov v príprave
akcie nezastavi-
la. „Z neďalekej
Jasnej sme do-
viezli 4 tatrovky
snehu. Psie zá-
prahy mali pri-
pevnené kolies-
ka,“ prezradila
Darina Bartková
z odboru straté-
gie, marketingu
a regionálneho
rozvoja na
mestskom úra-

de. 
Podujatie bolo zimnou alter-

natívou letného podujatia Street
music night, ktoré malo medzi
občanmi pozitívny ohlas. „Na
letnej hudobnej noci bolo do tri-
tisíc ľudí. Aj teraz sa do poduja-
tia zapojili miestne bary a po-
hostinstvá, ktoré predĺžili prevá-
dzkovú dobu a hrali hudbu v rôz-
nych žánroch,“ dodala Bartko-
vá.

Návštevníkov potešilo aj vy-
stúpenie obľúbenej skupiny
Ploštín Punk. Radnica sa chystá
pripraviť podobné podujatie
opäť v lete. lm.

Prostredníctvom dotazníka
pre spoluobčanov sa môžu oby-
vatelia Liptovského Mikuláša ak-
tívne zapojiť do prípravy nového
strategického dokumentu pre
mesto. Komunitný plán sociál-
nych služieb má slúžiť  ako pod-
klad pre zlepšenie súčasnej so-
ciálnej situácie v meste.

„Vyplnením dotazníka sa ob-
čania zapoja do samotného pro-
cesu komunitného plánovania
a s ich pomocou tak dokážeme
najúčinnejšie zistiť, aké sú ne-
dostatky v doterajšom poskyto-
vaní sociálnych služieb,“ infor-
moval primátor Liptovského Mi-
kuláša Ján Blcháč.

V dotazníku požadujú jeho
tvorcovia informácie o súčas-
nom sociálnom probléme prí-
buzných spytovaného. Dôleži-
té sú pre nich aj informácie
o využívaní konkrétneho druhu

sociálnej služby a jej spokoj-
nosti, otázky tiež smerujú na
to, o aké ďalšie služby by mali
občania v sociálnej oblasti zá-

ujem. Dotazník je určený hlav-
ne pre spoluobčanov, ktorí sú
prijímateľmi sociálnych služieb,
teda  napríklad pre seniorov,
ľudí bez domova, ťažko zdra-
votne postihnutých či rodiny
s deťmi. 

„Dotazník sme prispôsobo-
vali požiadavkám každej skupiny
a jej špecifikám. Dotazník sme
vyvesili na internetovú stránku

mesta. Budeme radi, ak sa na
jeho vypĺňaní zúčastní čo naj-
viac obyvateľov mesta, aby sme
získali reálne podklady na spra-
covanie ich požiadaviek z oblas-
ti sociálnych služieb. Prostred-
níctvom dotazníka najefektívnej-

šie určíme potreby občanov
v oblasti poskytovania sociál-
nych služieb a tak budeme
môcť následne stanoviť ciele
a priority budúceho rozvoja so-
ciálnych služieb v našom mes-
te,“ povedala Erika Sabaková
z odboru sociálneho, bytového
a zdravotníctva na Mestskom
úrade v Liptovskom Mikuláši.

Mesto vytvorilo aj mailovú ad-
resu komunitnyplan@mi ku -
las.sk, kde môžu záujemcovia
zasielať vyplnený dotazník
a svoje ďalšie návrhy, požiadav-
ky a pripomienky k tvorbe ko-
munitného plánu. 

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

v.

Obyvatelia sa môžu zapojiť do tvorby komunitného plánu

Na námestí sa lúčilo so zimou
približne tisíc občanov a turistov 

Mestská samospráva chce aj
v tomto roku pokračovať vo vý-
mene vykurovacích telies a pod-
lahovej krytiny v detských in-
štrukčných jasliach.

„Pokiaľ získame dotáciu z mi-
nisterstva financií, budeme po-
kračovať aj vo výmene okien
a dverí v ďalších častiach tohto
zariadenia,“ uviedol liptovskomi-
kulášsky primátor Ján Blcháč.
V uplynulom roku v detských ja-
sliach vymenili okná na herni,
vykurovacie telesá v spálni star-
ších batoliat ako aj podlahovú
krytinu. Vymaľovali spálne bato-
liat a vymenili nábytok v kuchyni.

Náklady predstavovali takmer
7 550 eur. „Z výťažku z 1. roční-
ka tenisového turnaja O pohár
primátora mesta sme zakúpili
koberec do herne a vymenili
matrace do detských postie-
ľok,“ doplnila vedúca detských
inštrukčných jaslí na Komen-
ského ulici v Liptovskom Mikulá-
ši Iveta Kubáňová.

V roku 2009 navštevovalo
detské jasle 42 detí, pričom deti
sú prijímané do zariadenia po-
čas celého roka. „Detské jasle
poskytujú rodičom aj opatrova-
teľskú službu pre deti do troch
rokov. Služba je určená rodi-
čom na materskej dovolenke
a využívajú ju hlavne počas ná-
vštevy lekára či vybavovania po
úrade. Táto služba je spoplatne-
ná. Rodič zaplatí za hodinu
1,66 eur,“ informovala Erika Sa-
baková, vedúca odboru sociál-
neho, bytového a zdravotníctva
na liptovskomikulášskom mest-
skom úrade.

Predstavitelia mestskej rad-
nice a Strednej odbornej školy
zdravotníckej v Liptovskom Mi-
kuláši uzavreli „Dohodu o zria-
dení výučbovej základne“ pre
praktickú výučbu žiakov Stred-
nej odbornej školy zdravotníckej
v detských jasliach pre študijný
odbor zdravotnícky asistent.

red.

Mestská samospráva vynoví
detské jasle i v tomto roku

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Pomocnú ruku prostredníc-
tvom poskytnutia informácií po-
dala mikulášska radnica všet-
kým podnikateľom, ktorí zabez-
pečujú pre záujemcov služby
prechodného ubytovania alebo
reštauračného stravovania. Pre
niektorých z nich je totiž ťažké
zorientovať sa v legislatíve alebo
si vyhľadať základné predpisy,
ktoré sú potrebné pri poskyto-
vaní takýchto ubytovacích sa
stravovacích služieb.

„Kontaktovali sme príslušné
orgány, ktoré sa na žiadosť ná-
šho mestského úradu vyjadrili
k problematike ubytovania a po-
hostinstva. Odpovede na naše
žiadosti sme uverejnili na mest-
skej stránke v sekcii podnikateľ.
Takto budú mať poskytovatelia
služieb všetky informácie po-

trebné k ich činnosti poruke
a na jednom mieste. Budú mať
možnosť sa rýchlo zorientovať
vo svojich právach i povinnos-
tiach,“ vysvetlila Marta Jančoko-
vá z oddelenia regionálneho
rozvoja cestovného ruchu na
Mestskom úrade v Liptovskom
Mikuláši.

Ubytovatelia sa z vyjadrení
môžu dozvedieť viacero užitoč-
ných informácií. Autori vyjadrení
vysvetľujú niektoré legislatívne
podmienky poskytovania ubyto-
vacích a pohostinských služieb,
povinnosti ubytovateľov či po-
skytovanie týchto služieb z po-
hľadu daní.

Konkrétne legislatívne usmer -
ne nia budeme postupne uverej-
ňovať aj v ďalších číslach me-
sačníka Mikuláš. lm.Celý  marcový týždeň si moh-

li občania i návštevníci v Liptov-
skom Mikuláši pochutnávať na
špecialitách opavskej kuchyne.

V rámci cezhraničnej spoluprá-
ce s Opavou túto aktivitu zorga-
nizovali zamestnanci mikulášs-
kej radnice.

„Týždeň opavskej kuchyne
sa už stal tradičnou súčasťou
nášho mesta. Organizujeme ho
druhý rok. Vďaka takýmto aktivi-
tám dochádza k zbližovaniu me-
dzi partnerskými mestami,“ pri-
blížil primátor Liptovského Miku-
láša.

Opavské jedlá pripravujú žia-
ci z opavskej a mikulášskej ho-
telovej akadémie. Za tento týž-
deň pripravili v reštaurácii viac

ako 500 obedov. „Dokonca
sme nemohli ani uspokojiť po-
žiadavky všetkých záujemcov,
reštaurácia praskala od pre-

plnenia, ľudia sa počas po-
dávania obedov na stolič-
kách  nestíhali striedať,“ pri-
blížila situáciu Marta Jančo-
ková z oddelenia regionál-
neho rozvoja a cestovného
ruchu na miestnom mest-
skom úrade.

Varili sa špeciality ako
napríklad mešec opavské-
ho richtára so zemiakovou
kašou a cibuľkou, údené
plece so slivkami na smota-

novej omáčke s chrenom a ze-
miakovými knedľami so žemľou. 

Nadviazaním na Týždeň
opavskej kuchyne bude projekt
Švábkafest. Mikulášska
a opavská hotelová akadémia
bude pripravovať jedlá zo zemia-
kov, zemiakové hody budú spo-
jené s kuchárskou šou. Poduja-
tie by sa malo uskutočniť na je-
seň 2010. V minulom roku oslá-
vili tieto dve partnerské mestá
45 rokov spolupráce. Tá sa pre-
javuje v gastronómii, v sociálnej,
športovej či kultúrnej oblasti.

red.

Medziná-
rodné oce-
nenie sveto-
vých pizza
hier donie-
sol do ná-
šho mesta
rodák z Lip-
tovského Mi-
kuláša Ma-

rián Lorenčík. Prvý marcový týž-
deň sa predstavil medzi stovka-
mi odborníkov na výrobu pizze
z celého sveta, ktorí sa prezen-
tovali na najväčšom a najstar-
šom veľtrhu pizze na svete v Las
Vegas. O svetovej súťaži bol in-
formovať aj primátora miestnej
radnice Jána Blcháča.

„Je pre celé naše mestečko
veľká česť, že ho jeho občania
reprezentujú v šírom svete a robia
mu tak dobré meno aj na mies-
tach, ktoré sú vzdialené tisíce ki-
lometrov. Vážim si každú jednu
takúto aktivitu každého jedného
spoluobčana,“ povedal primátor.

Lipták Marián Lorenčík súťa-
žil na veľtrhu v piatich disciplí-
nach. Jednou z nich bola na-
príklad súťaž o najväčšiu pizzu,
najdlhšie točenie pizzového

cesta nad hlavou či akrobatická
šou s pizzou na hudbu. „Toto
všetko by mal ovládať každý
dobrý pizzaiolo. Získal som tu
nové vedomosti a skúsenosti.
Účasť na súťaži svetových pizza
hier v rámci svetového veľtrhu
bol môj sen a nakoniec sa mi
splnil,“ prezradil Marián.

Recept na dobré pizzové ces-
to, s ktorým sa Marián umiestnil
na súťaži, nám dať nechcel. „Je
to tajomstvo môjho šéfa, nemô-
žem ho prezradiť,“  povedal. 

Mesto pomáha podnikateľom

Opavské jedlá 
v Liptovskom Mikuláši

Rodák z Mikuláša bodoval v Las Vegas s výrobou pizze

Liptovskomikulášske Verej-
noprospešné služby rozmiest-
nia v meste a jeho prímestských
častiach 23 veľkoobjemových
kontajnerov. V posledný marco-
vý pondelok začalo mesto s jar-
ným upratovaním, ktoré potrvá
tri týždne.

„Na sídliskách je možné pri-
staviť veľkoobjemový kontajner
na požiadanie domového dôver-
níka pre upratovanie príslušné-
ho bytového domu najneskôr
do konca apríla. Obyvatelia by si
mali vyčistiť okolie rodinných
domov, bytových domov a fi-
riem. Kontajnery slúžia na zber
akéhokoľvek odpadu zozbiera-
ného z verejných priestranstiev
a objemného odpadu, ktorý
bežne nemôžu občania uložiť
do svojej vlastnej zbernej nádo-
by. Zelený odpad ako aj opada-
né konáre zo stromov či drevo
je potrebné ukladať vedľa kon-
tajnerov, konáre sa budú drviť
a kompostovať,“ povedala Iveta
Klepáčová z oddelenia životné-
ho prostredia a poľnohospodár-

stva Mestského úradu v Liptov-
skom Mikuláši.

Zozbieraný odpad z kontaj-
nerov vyvezie mesto na skládku
komunálneho odpadu vo Veter-
nej Porube. 

Nebezpečné odpady môžu
občania odovzdať denne v zber-
nom stredisku na Podtatranské-
ho ulici. Ide napríklad o vysepa-
rované nebezpečné odpady
z domácností ako farby, liečivá,
elektronický šrot či baterky. „Sú
to tie materiály, ktoré majú as-
poň jednu z nebezpečných
vlastností napríklad toxicitu, ob-
sahy ťažkých kovov a podobne,“
vysvetlila veta Klepáčová z od-
delenia životného prostredia
a poľnohospodárstva Mestské-
ho úradu v L. Mikuláši. Tento
druh odpadu môžu obyvatelia
vyviezť aj na zberné a triediace
stredisko na Podbrezinách a to
v v pracovné dni a v sobotu od
6.30 do 12.00 hodiny. Harmo-
nogram rozmiestnenia veľkoob-
jemových kontajnerov nájdete
na strane 17. v.

Chystá sa jarné upratovanie

Marián Lorenčík pracuje
v centre Londýna ako šéf pizze-
rie Pulcinella. S tajomstvami vý-
roby pizze sa zoznámil počas
dovolenky na Malte. Počas de-
viatich rokov, čo sa živí týmto vo-
ňavým a chutným hobby, vyrobil
Marián už niekoľko stoviek ku-
sov tejto pôvodom talianskej
špeciality.  

World Pizza Expo, v rámci
ktorého si Marián Lorenčík od-
niesol zo súťaže „Svetových piz-

za hier“ medzinárodnú cenu,
navštívilo viac ako 10 tisíc od-
borníkov na výrobu pizze. Pre-
zentovalo sa tu takmer tisíc ex-
ponátov. Veľtrh určený pre maji-
teľov, prevádzkovateľov, výrob-
cov a odborníkov v tejto oblasti,
sa konali v americkom štáte Ne-
vada po 26-krát. Zo súťažiacich
prevládali predovšetkým Ameri-
čania, Európu reprezentovali
najmä Taliani a ázijské krajiny
Japonci. v.

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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• banky

• pobočka 

• služby advokátskej kancelárie

• stávkové kancelárie

Okrem Okrem 
obchodných prevádzokobchodných prevádzok
(obuv, textil, šport, ...)(obuv, textil, šport, ...)

U NÁS NÁJDETE:U NÁS NÁJDETE:

Ak chceš čosi kúpiť, tak dobehni 
do kamenného obchodíku 

Horo Sport v OC Jasna SC.

HOROHORO
SPORT
OBLEČENIE
    OBUV
        BATOHY
          SPACÁKY
               ŽĎARÁKY
                     ČELOVKY Informácie: www.jasnasc.sk , www.a-panter.skInformácie: www.jasnasc.sk , www.a-panter.sk

V S T U P  V O Ľ N ÝV S T U P  V O Ľ N Ý

KEDY:KEDY:
KAŽDÝ UTOROKKAŽDÝ UTOROK
16.00 – 18.00 H.16.00 – 18.00 H.

JASNA SHOPPING CITY
JASNA SHOPPING CITYKDE:KDE:

PRIPRAVUJEME:PRIPRAVUJEME:

Maľovanie na textil, 
Maľovanie na textil, 

Smaltovanie,Smaltovanie, Decoupage,Decoupage, 

Fimo,Fimo, Náramky priateľstva, 
Náramky priateľstva, 

Korálky – výroba bižu
Korálky – výroba bižu

FREE

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 
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Od marca ja v plnom prúde aj prvá futba-
lová liga, ktorá je druhou najvyššou futbalo-
vou súťažou na Slovensku. Naše mesto
v nej úspešne reprezentuje Mestský futbalo-
vý klub Tatran AOS Liptovský Mikuláš.

Mikulášania si mali 6. marca zmerať sily
so Zlatými Moravcami, zápas bol napokon
odložený. „Dôvodom bol zlý stav našej hlav-
nej hracej plochy, ktorá by po pár minútach
hry nepripomínala ihrisko, ale oranisko.
Ihrisko je po zime silne podmočené, nepo-
mohlo mu ani sneženie, ktoré bolo v utorok
v noci,“ povedal Rudolf Urbanovič, prezi-
dent Mestského futbalového klubu Tatran
AOS Liptovský Mikuláš.

Zápas so Zlatými Moravcami by Mikulá-
šania mali odohrať v novom termíne - 7. ap-
ríla o 15:30 hod. „Samozrejme, že bezplat-
né vstupné, ktoré sme pripravili na tento zá-
pas, bude aj 7. apríla,“ poznamenal klubový
prezident.

Mikulášania sa v 22. kole predstavili na
ihrisku tretieho Trenčína, kde prehrali 3:2.

„Zápas sme začali hrať tak, ako sme si po-
vedali – eliminovali sme kľúčových hráčov
súpera, Trenčín sme nepúšťali do súvislých
kombinácií. Keď sme preberali iniciatívu,
spravili sme chybu, ktorá sa nevidí ani v niž-
ších súťažiach – náš stopér urobil kľučku so
súperom, ten mu vypichol loptu a skóroval.
V prvom dejstve sme mali dva dobré strelec-
ké náznaky – Bella mohol lepšie zúžitkovať
priťuknutie na hranici šestnástky a Ballucho-
vi v pokutovom území ušla presná prihrávka.

Do druhého polčasu sme išli s tým, že sa
pokúsime zvrátiť výsledok. Začali sme veľmi
aktívne, čoho výsledkom bol náš vyrovnáva-
júci gól. Mali sme aj ďalšie šance, no po
dobrých kontrách domácich sme inkasovali
dva góly. Tie nás nezlomili, vrhli sme sa do
ofenzívy a dali kontaktný gól, ktorý bol záko-
nitým vyústením našej snahy.

Domáci sa v závere zápasu bránili doslo-
va zubami – nechtami. Trenčín so šťastím
odvrátil nebezpečný center Kapláňa a ná-
sledný lob Kanderu zlikvidoval brankár.
V dnešnom stretnutí vyhralo šťastnejšie
družstvo,“ hodnotil asistent trénera Ľubomír
Páleník.

20. marca na štadióne v Okoličnom
predstavila v prípravnom medzinárodnom
zápase reprezentácia Malajzie do 21 rokov,
ktorá je na Slovensku na trojmesačnom her-
nom pobyte. S Malajziou hrajú prvoligisti
v čase, keď si mali zmerať sily s Podbrezo-
vou, ktorá sa zo súťaže odhlásila. V Okolič-
nom sa na zápas prišlo pozrieť 700 divákov,

ktorí mali bezplatný vstup. Liptáci vyhrali
3:1. 

„Som veľmi sklamaný z prvého polčasu,
najmä z prístupu hráčov. Tí hráči, ktorí vedia
hrať futbal, ako keby nechceli behať. Hrali
sme peší, stojatý futbal. Pred zápasom sme
hráčom prízvukovali, nech si s chuťou zahra-
jú. Fanúšikom sa za náš výkon v prvom pol-
čase ospravedlňujem. Po prestávke hralo
mužstvo, ktoré je pohybovo nadanejšie, ale
má príliš vypuklé technické nedostatky.
Opakujem, veľmi nás mrzí prvý polčas
– sme nároční nielen na seba, ale aj na hrá-
čov,“ hodnotil asistent trénera Ľubomír Pále-
ník.

„Nevedeli sme, čo máme od súpera ča-
kať. Malajzia bola pre nás veľkou nezná-
mou, výkonom nás milo prekvapila. Nám
v prvom polčase viazla kombinácia a nedo-
stávali sme sa do šancí,“ povedal o prvom
polčase strelec úvodného gólu Mikulášanov
Radoslav Bella. www.mfktatran.sk

Foto: www.mfktatran.sk

Mestský futbalový klub Tatran AOS Liptovský Mikuláš – jarná časť sezóny 2009/2010
Horný rad zľava: Ivan Líšivka, Milan Bezák, Tomáš Virgala, Peter Pitoňák, Ján Juriga, Peter Budvesel, Ľubomír Belan – vedúci

mužstva.

Stredný rad zľava: Štefan Majerník, Michal Kubáň, Lukáš Vido, Jozef Demko, Richard Šupej, Tomáš Chovanec, Ivan Tufegdič, Ma-
tej Šavol, Jozef Kapláň, Ľubomír Stanko – technický riaditeľ. 

Dolný rad zľava: Peter Rezer, Marek Ďanovský, Vladimír Rusnák starší – tréner, Igor Repa – viceprezident, Miroslav Blaščík, Ján
Blcháč – primátor mesta, Marek Kandera – kapitán, Rudolf Urbanovič – prezident klubu, Ľubomír Páleník – tré-
ner, Lukáš Balluch, Radoslav Bella. FOTO: www.mfktatran.sk

Druhá najvyššia futbalová súťaž beží naplno



MODRÝ MIKULÁŠ: „Ak hovorím o našom
meste, musím spomenúť aj futbal, vodný slalom,
lyžovanie, plávanie, atletiku a iné športy. Aj tu by
sa našlo veľa príkladov neúprimnosti vo vzťahu
mesta ku športom a klubom, ktoré je potrebné
udržať pri živote. Kluby tvoria prostredie, ktoré
umožní mladým, ale aj strednej a staršej generá-
cii vykonávať pohybové aktivity potrebné pre
zdravý životný štýl. Umožní im vyplniť zmysluplne
voľný čas. A nemusí to byť vždy na vrcholovej
úrovni. Kluby udržujú „ihriská“ pri živote, zaisťujú
dobrovoľníkov pre tréningový proces aj pre orga-
nizáciu súťaží. Ak nebudú bez postranných úmy-
slov podporené aj mestami a politikmi, potom
zanikne priestor pre vykonávanie športu či už na
vrcholovej, alebo „amatérskej“ úrovni.“ (Alexan-
der Slafkovský, Šport ako nástroj kampane, str.2) 

STANOVISKO: Na území mesta Liptovský Mi-
kuláš pôsobí množstvo športových klubov a telový-
chovných jednôt (v súčasnosti asi 117 občianskych
združení s predmetom činnosti šport – údaj čer-
paný z registra Ministerstva vnútra SR). Medzi nimi
sú kluby, ktoré píšu svoju históriu s menšími obme-
nami už niekoľko desaťročí a ich vznik úzko súvisí
so zapálenosťou ľudí ako aj s klimatickými dispozí-
ciami nášho mesta. Preto sa prirodzene začali roz-
víjať také športy ako turistika, lyžovanie, hokej,
vodný slalom, futbal, krasokorčuľovanie... Vzhľa-
dom na rôznorodosť športov na území mesta
a s myšlienkou upriamiť pozornosť na historicky naj-
staršie a zároveň najúspešnejšie športy, navrhla
v roku 2007 Komisia športu pri mestskom zastupi-
teľstve definovať prioritné športy mesta. Stali sa
nimi futbal, hokej, lyžovanie, vodný slalom (v zastú-
pení Mestského futbalového klubu Tatran AOS LM,
Mestského hokejového klubu 32 LM, Združenia
športových klubov Jasná LM a Kanoe Tatra Klubu
LM). Zároveň komisia navrhla vyčleniť každoročne
v rozpočte mesta pre športové kluby prioritných
športov dotácie na podporu mládežníckeho športu.
V roku 2006 boli tieto dotácie vo výške 6 970 eur
(210 tisíc korún). V roku 2010 radnica vyčlenila vo
svojom rozpočte len na mládežnícky šport 24 tisíc
eur (723 024 korún). V programovom rozpočte
mesta v časti Šport je uvedený hlavný zámer pro-
gramu – „ponúknuť rozsiahly výber športových
aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a pre-
ferencií obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš“
– cieľ, ktorý si mestská samospráva stanovila pre
oblasť športu. Znamená to ponúknuť čo najviac
športových aktivít hlavne pre deti a mládež a tým
obmedziť výskyt sociálno-patologických javov u detí
a mládeže. V rámci rozšírenia ponuky športových
aktivít sa zameriavame na športové podujatia celo-
mestského charakteru tak, aby sa ich mohli zúčast-

niť žiaci a študenti celého mesta v čo najväčšom
počte. V tomto prípade nejde len o aktívnych čle-
nov športových klubov, ale máme záujem pritiahnuť
k športu aj tých, ktorí sa športu nevenujú a svoj
voľný čas trávia napríklad pri počítačoch, televízii,
pohostinských zariadeniach. Medzi tieto aktivity
patria turnaje vo volejbale, streetballe, futbalové,
hokejové turnaje, turnaje v plážovom volejbale, at-
letické preteky a olympiády, plavecké preteky, ale
i tradičné podujatia pre všetky vekové kategórie ako
napríklad 30. ročník Liptovského maratónu, Ondra-
šovská horička, Národný výstup na Kriváň, Medzi-
národné cyklistický preteky Okolo Slovenska,
športové dni a mnohé ďalšie. V roku 2006 boli
v mestskom rozpočte vyčlenené na tieto aktivity fi-
nancie vo výške viac ako 12 300 eur (373.000
korún), v tomto roku sa nárast počtu športových po-
dujatí odráža v rozpočte sumou 102.610 eur
(3.091.228,90 korún). 

Ďalším cieľom mestskej samosprávy je „v maxi-
málnej miere podporiť prioritné športy a športové
subjekty na území mesta“. Vo finančnom vyjadrení
tento cieľ predstavuje v roku 2010 sumu 638.380
eur (19.231.835,880 korún). Oproti roku 2006 je
to až 12-násobný nárast. V konkrétnom vyjadrení sú
to finančné prostriedky na činnosť občianskych
združení s predmetom činnosti šport, ktoré pôsobia
na území nášho mesta. Patria sem všetky telový-
chovné jednoty pôsobiace na území mesta, ktorým
mesto prispieva nielen na činnosť, ale i na rekon-
štrukciu športových objektov. V roku 2009 mesto vy-
naložilo na rekonštrukciu týchto objektov sumu 43
152 eur (1.299.972 korún). Samozrejme, sú pod-
porované i ďalšie športové kluby na území Liptov-
ského Mikuláša a to buď priamou podporou
v rozpočte mesta (schvaľuje mestské zastupiteľstvo),
alebo formou ostatných transferov, ktoré do roku
2009 prerokovávala komisia športu a mládeže (uvá-
dzame druhy športov – hokej, rekreačná telesná vý-
chova, volejbal, stolný tenis, krasokorčuľovanie,
streetball, basketbal, rybársky šport, gymnastika
moderná, športová gymnastika, jachting, futbal,
squash, tenis, turistika, atletika, lyžovanie, ...) 

Pre zmysluplné využívanie voľného času všet-
kých vekových kategórií mestská samospráva pre-
vádzkuje športové zariadenia – krytú plaváreň,
zimný štadión, mobilnú ľadovú plochu, umelý tráv-
nik, Liptov Arénu (viacúčelová hala pri Aquaparku
Tatralandia), plážové ihriská (pri krytej plavárni
a v areáli MFK Tatran), napriek tomu, že prevádzka,
rekonštrukcie i údržba týchto športovísk vyžaduje
z roka na rok zvyšujúce sa náklady. V predchádza-
júcom roku bolo na údržbu a rekonštrukciu týchto
športovísk čerpané približne 99 tisíc eur – sta-
vebné úpravy detského bazéna krytej plavárne, re-

Ďalší atak na integritu nášho mesta alebo AKÁ JE PRAVDA
Znevažovanie pozitívnych výsledkov mesta Liptovský Mikuláš, spochybňovanie jeho

vrcholových predstaviteľov, predovšetkým primátora mesta, nekonečné poučovanie,
žiadne konštruktívne návrhy, politický hyenizmus, ohováranie a očierňovanie – to je opä-
tovná realita iniciatívy vydavateľa SDKÚ-DS, Ružinovská 28, Bratislava – Miestne združenie
Liptovský Mikuláš, „modrého na bielom“. Predsedom miestneho spolku je Alexander Slaf-
kovský a predsedom redakčnej rady Jozef Repaský. Obaja sú autormi väčšiny príspevkov
plných jedu a síry. Sprevádza ich „nezávislý“ publicista Peter Lehotský a niektorí poslanci
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za SDKÚ-DS – KDH. 

Vzhľadom na neobjektivitu a nepravdivosť článkov v Modrom Mikuláši, ktorých skutková
podstata sa dotkla cti a dobrého mena zamestnancov mestského úradu i predstaviteľov
radnice, požiadali sme predsedu redakčnej rady Jozefa Repaského o uplatnenie práva na
odpoveď podľa tlačového zákona. Do uzávierky nášho mesačníka sme však nedostali od
J. Repaského spätnú väzbu na žiadosť o poskytnutie priestoru zamestnancom Mestského
úradu, kde by mohli uplatniť svoje právo na odpoveď a tak reagovať na nepravdivé výpo-
vede v Modrom Mikuláši. Preto sme sa rozhodli, že zamestnancom mestského úradu po-
skytneme priestor v našom časopise. V nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame ich
odborné stanoviská k informáciám, ktoré uverejnila redakcia Modrého Mikuláša vo svojom
prvom tohtoročnom čísle. Vám, vážení čitatelia, sa tak naskytla možnosť urobiť si vlastný
úsudok o vierohodnosti členov redakcie Modrého Mikuláša, ktorí Vám vo svojich neobjek-
tívnych textoch poskytli klamlivé, zavádzajúce a polovičné informácie. red.

konštrukcia plážových ihrísk, rekonštrukcia det-
ských ihrísk, stavebné úpravy sociálnych zariadení
v MFK Tatran. 

V rokoch 2007 až 2009 sa mesto Liptovský Mi-
kuláš venovalo i výstavbe nových športovísk, ktoré
sú určené na voľnočasové aktivity všetkých veko-
vých kategórií. Medzi športové areály pribudli via-
cúčelové ihriská v areáli Základnej školy na
Demänovskej ceste, za podpory grantu z Islandu,
Lichtenštajnska a Nórska sa podarilo zrealizovať
dve viacúčelové ihriská (športové centrá mládeže
prístupné širokej verejnosti) v areáloch Základnej
školy J. Kráľa na Podbrezinách a Základnej školy
Čsl. brigády. Na Základnej škole M. R. Martákovej
radnica zabezpečila výstavbu klziska s umelým po-
vrchom v hodnote viac ako 45 tisíc eur. Mestský
futbalový klub Tatran AOS rozšíril svoj hrací poten-
ciál o ihrisko s umelým trávnatým povrchom v hod-
note asi 570 tisíc eur, ktoré využívajú športové
futbalové triedy ako aj všetky telovýchovné jednoty
na území mesta. V roku 2008 sa zrealizovala vý-
stavba viacúčelovej haly Liptov Aréna v hodnote
nad šesť miliónov eur. 

Pre porovnanie si priblížme finančný rozpočet
pre oblasť športu v roku 2006, ktorý predstavoval
sumu približne 296 tisíc eur a finančný rozpočet
pre oblasť športu v roku 2010, ktorý je 1,6 milióna
eur. PhDr. Dana Guráňová, oddelenie športu

P.S. od primátora J. Blcháča: Šport ako ná-
stroj kampane? Z neznámych príčin sa začiatkom
tohto roku ocitlo vyznamenanie Slovenského olym-
pijského výboru (SOV) „Bronzové olympijské kruhy“
v rukách predsedu Kanoe Tatra klubu Alexandra
Slafkovského. Dôvodom bolo okrem iného jeho 13
ročné predsedovanie v KTK a čuduj sa svete, že
bol (jeden rok, pozn. autorov) prezidentom HK 32
Liptovský Mikuláš. Pekný darček od SOV dostala
aj pani Dagmar Slafkovská. Ako členka slovenskej
výpravy sa mohla (za naše dane) tešiť z účasti na
Zimných olympijských hrách vo Vancouveri. Pekné
osobné úspechy rodinky Slafkovských za ich ne-
zištnú činnosť. Gratulujeme. 

MODRÝ MIKULÁŠ: „Mesto nikdy v svojej his-
tórii nemíňalo také obrovské sumy na rôzne zá-
bavné akcie ako to robí posledné roky.“ (Peter
Lehotský, Chválenie sa cudzím perím, str. 2) 

STANOVISKO: Vedenie mesta organizáciou zá-
bavných podujatí iba napĺňa víziu „Mesto, ktoré žije
, kde sa dobre žije“, ktorú schválili poslanci mest-
ského zastupiteľstva. Vzhľadom na to, že je Liptov-
ský Mikuláš j jedným z najvýznamnejších centier
cestovného ruchu, chce týmito zábavnými poduja-
tiami (jarmoky, Mikulášske leto, Street music night,
Street snow night) zvýšiť atraktívnosť mesta ako cie-
ľovej destinácie pre turistov. 

Ing. Darina Bartková, ved. odb. stratégie,
marketingu a regionálneho rozvoja

MODRÝ MIKULÁŠ: „Dovoľuje si chváliť sa cu-
dzím perím. V „Kalendáriu“ nájdete podujatia
Kanoe Tatra klubu. Ten v roku 2010 organizuje
päť pretekov... koľko peňazí dáva na týchto päť
pretekov Liptovský Mikuláš – mesto olympijských
víťazov? Ani cent!“ (Peter Lehotský, Chválenie sa
cudzím perím, str.2) 

STANOVISKO: V kalendáriu podujatí sú uve-
dené všetky podujatia celoslovenského a medziná-
rodného významu o ktorých nám organizátori
poslali informáciu. Väčšinu z týchto podujatí mesto
priamo organizuje alebo sa podieľa na organizácii.

Na tri preteky z piatich, ktoré organizuje KTK,
vyčlenila radnica v rozpočte nasledovné položky:
Žiacky vodný slalom (40. ročník) – 830 eur; Me-
dzinárodné liptovské slalomy (26. ročník) – 600
eur; Medzinárodné tatranské slalomy – 1.000 eur.



Na mládežnícky šport – 6.000 eur. Celková suma
predstavuje 8.430 eur. 

Mesto okrem iného iniciovalo v spolupráci s Mi-
nisterstvom obrany SR vybudovanie novej lodenice
a sociálneho zázemia pre športovcov. Začiatok vý-
stavby lodenice sa plánuje na tento rok, predpokla-
dané náklady sú 1,5 milióna eur. Na základe
uvedených skutočností sa mesto určite môže hrdiť
titulom „Mesto olympijských víťazov.“ 

Ing. Darina Bartková, ved. odb. stratégie,
marketingu a regionálneho rozvoja

MODRÝ MIKULÁŠ: „Väčšina poslancov NR
SR sa stotožnila s mojim návrhom, že inštitút takz-
vaného dlhodobo uvoľneného poslanca v samo-
správe nemá čo robiť...“ (Alexander Slafkovský,
„Skrytý útok“ na mesto a paranoja primátora, str.) 

STANOVISKO: Pán poslanec NR SR sa v rámci
svojich „poslaneckých aktivít“ pokúsil o čiastočné
paralyzovanie chodu mesta, o ktorom tvrdí, že ho
má tak rád. Ako inak si možno vysvetliť, že na po-
slednú chvíľu, hoci mal na to ako člen Výboru NR
SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj času tak-
mer dva roky, predložil na schválenie návrh, ktorý
by v praxi znamenal zrušenie dvoch kľúčových po-
zícií v mestskej štruktúre – projektového manažéra
a komunálneho a finančného manažéra. Ešteže
pán prezident zákon vrátil do parlamentu a na dru-
hýkrát túto zlomyseľnosť poslanci neschválili. Je na-
ozaj naškodu, že pán poslanec nevyužil štyri roky
svojho poslancovania na pozitívnu podporu rozvoja
nášho mesta. My sme si poradili aj bez neho. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
Primátor mesta Liptovský Mikuláš 

MODRÝ MIKULÁŠ: „Tretí pokus o ústretový
krok vedenia bola žiadosť poslaneckého klubu
o poskytnutie zápisníc z rokovania zastupiteľstva
a zriadenie poslaneckej kancelárie. Výsledok!
Nie ústretová, ale vyhýbavá odpoveď prednostu
s odvolaním sa na zákon o obecnom zriadení.
Opakovaná žiadosť poslanca Vaceka vypočutie
si zvukového záznamu z rokovania zastupiteľstva
spôsobila vo vedení úradu priam paniku. (Jozef
Repaský, Trikrát a dosť str. 2) 

STANOVISKO: Úvodom len spresním, že žia-
dosť poslaneckého klubu SDKÚ-KDH na zriadenie
poslaneckej kancelárie, podpísaná jej predsedom-
Jozefom Repaským, bola adresovaná na prednostu
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. 

Na objasnenie uvádzam, že prednosta mest-
ského úradu v súlade so zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov, a to §17 a 18 zabezpečuje úlohy vyplývajúce
z prijatých opatrení Mestského zastupiteľstva a na-
riadení primátora mesta a nezabezpečuje požia-
davky poslaneckého klubu resp. poslaneckých
klubov. 

Podľa vyjadrenia predsedu poslaneckého klubu
za SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO
Ing. Jaroslava Lehotského, na ich spoločnom ro-
kovaní s predsedom poslaneckého klubu SDKÚ-
KDH, bola v roku 2008 zo strany Jaroslava
Lehotského ponúknutá možnosť zriadiť poslaneckú
kanceláriu v bývalom župnom dome (dnes Ob-
vodný úrad). No táto možnosť bola Repaským za-
mietnutá. 

Natíska sa otázka, prečo Jozef Repaský nezria-
dil poslaneckú kanceláriu na stretávanie sa s ob-
čanmi mesta už v roku 1999, keď sa stal
viceprimátorom a túto možnosť mal až do roku
2006. 

Čo sa týka poskytnutia a vyhotovenia zvukového
záznamu z rokovania mestského zastupiteľstva dňa
29. 10. 2010 na nosiči CD prednosta mestského
úradu odpovedal listom pánovi Borisovi Vacekovi
nasledovne: „V súvislosti s novou inštaláciou hlaso-
vacieho zariadenia HER v roku 2007 bol vydaný

primátorom mesta prevádzkový pokyn pre zabez-
pečovanie spracovania zápisníc z rokovaní Mest-
ského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, kde sa
okrem iného uvádza, že zvukový záznam sa zabez-
pečuje len pre potreby objektívneho zaznamenania
a spracovania zápisníc z rokovaní MsZ určeným za-
pisovateľom, kontroly zápisnice určenými overova-
teľmi zápisníc, podpisu primátorom mesta
a prednostom Mestského úradu v L. Mikuláši. Po
podpísaní zápisníc z rokovania mestského zastupi-
teľstva určenými overovateľmi, zapisovateľom, pri-
mátorom mesta a prednostom MsÚ sa záznam
neodkladne vymaže. Z titulu uvedeného nie je
možné poskytnúť zvukový záznam z rokovania.“ Po-
slancom sú však k dispozícii zápisnice z mestskej
rady a mestského zastupiteľstva na odbore vnútor-
nej správy, do ktorých môžu kedykoľvek nahliadnuť. 

Ing. Rudolf Urbanovič, prednosta 
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši

MODRÝ MIKULÁŠ: „V ostatnom čase mi via-
cerí manažéri niekoľkých firiem pôsobiacich
v našom meste potvrdili, že sa už do súťaží vypi-
sovaných Liptovským Mikulášom ani nehlásia.
Majú za ostatné roky zlé skúsenosti. Nejedno ve-
rejné obstarávanie má vraj dopredu určených ví-
ťazov a súťaž je len ,,figovým listom“
zakrývajúcim skutočnú podstatu nakladania
s peniazmi mesta, či eurofondami.“ (Alexander
Slafkovský, Domáce firmy nemajú šancu, str. 3) 

STANOVISKO: V roku 2009 realizoval odbor
výstavby investičné akcie za 1,8 milióna eur. Z toho
až 85 percent (1,6 milióna eur) týchto akcií realizo-
vali domáce firmy. Mesto ušetrilo vďaka transpa-
rentným verejným súťažiam v roku 2009 až 750
tisíc eur.

Zoznam stavieb uskutočnených domácimi
liptovskomikulášskymi firmami je nasledovný: 

VPS – Lipt. Mikuláš: Cintorín Vrbica, Účelová
komunikácia k cintorínu Demänová, Rekonštrukcia
chodníka Iľanovo, Spevnené plochy 15 b.j. Palú-
dzka, Komunikácia k BD č.1913 

DAN-ZEL s. r. o.: Dom Kultúry – bezbariérový
vstup 

ISO s. r. o.: Rekonštrukcia Mestského úradu
a Centrum služieb občanom mesta 

Cestné stavby s. r. o.: Rekonštrukcia ul. M.Ne-
šporu, Rekonštrukcia ul. Riečna III-Okoličné, Par-
kovisko Kemi-Nábrežie 

Slovkorekt s. r. o.: Autobusový prístrešok za-
stávka Demänová rázcestie, Rekonštrukcia ul.
Poza školu-Ploštín, Autobusový prístrešok-Andice,
Droppa, Autobusový prístrešok Podbreziny Juh 

Petrus s. r. o.: Parkovisko Kollárova, Rekon-
štrukcia chodníka 1.mája, Chodník cintorín Ondra-
šová, Spomaľovacie prahy Podbreziny 

DÁLIA-AL s. r. o.: Klub seniorov – Okoličné, Prí-
stavba Domu smútku LM 

Stavoindustria: Bytový dom 30 b.j. Palúdzka 
BK-staving: Stavebné úpravy šatní MFK Tatran,

Dočasné sociálne zariadenie MFK Tatran 
Bytový podnik LM (VELCOM s.r.o.): Rekon-

štrukcia objektu Združené zariadenie občianskej
vybavenosti-Pojazdná plošina pre imobilných 

GSR3 s. r. o.: Ekologická likvidácia odpadov-
geodetické zamerania 

Aj najväčšiu investičnú akciu mesta, ktorú rad-
nica zrealizovala v roku 2008, vykonali domáce
firmy ako Stavoindustria Liptovský Mikuláš, Cestné
stavby Liptovský Mikuláš a ISO Liptovský Mikuláš.
Išlo o projekt „Viacúčelová športová hala Ráztoky“
za viac ako 6 miliónov eur.

Akcie realizované firmami so sídlom mimo
Liptovského Mikuláša:

WELLNES systém s. r. o: Stavebné úpravy det-
ský bazén Krytá plaváreň LM 

SCANSIS Slovakia s. r. o: Športové centrá mlá-
deže 

RILINE s .r. o Ružomberok: Autobusový prístre-
šok ZŠ.Demänovská cesta-Palúdzka, Rekonštruk-
cia spevnených plôch ul.Jilemnického, Chodník
cez Židovský cintorín 

ŠTÚDIO-21PLUS s .r .o.: Rekonštrukcia det-
ských ihrísk 

Mimomestské firmy vykonávyli len špecializo-
vané činnosti, ktoré liptovskomikulášske firmy ne-
realizujú. Ing. Miloš Berník, 

Vedúci odboru výstavby 

MODRÝ MIKULÁŠ: „Zvolávanie mestských
zastupiteľstiev malo svoje pravidlá. Už dávno ale
nemá... Obdržali sme email, z ktorého sme sa do-
zvedeli, že sa začne už ráno. O deviatej. Nehne-
vajte sa, ale nie sme handry!“ (Milan Trnovský,
Roman Mojžiš, Nie sme handry, str. 3)

STANOVISKO: Z nášho mesta sa vytratili mini-
málne dvaja džentlmeni – páni poslanci Milan
Trnovský a Roman Mojžiš. Na ostatnom rokovaní
Mestského zastupiteľstva sme sa na základe inicia-
tívy pána poslanca Jaroslava Baroka džentlmensky
dohodli, že ak bude rokovanie zvolané so začiat-
kom na inú hodinu, ako 13:00, oznámi to úrad po-
slancom 14 dní vopred. To preto, aby si mohli
zariadiť pracovné povinnosti a nerušene sa rokova-
nia zúčastniť (a dostať za to patričnú odmenu).
Takto sme postupovali pri zvolávaní marcového ro-
kovania. Nie je nám teda jasné, prečo sa uvedení
dvaja poslanci označujú „handrami“ a sami sa vylu-
čujú z radov džentlmenov?!? 

Mnohé mestské zastupiteľstvá (napr. aj ružom-
berské) začínajú rokovať dopoludnia. Má to výhody
v tom, že všetci, ktorí rokujú a rozhodujú o dôleži-
tých veciach verejných, sú ešte svieži a môžu po-
dávať primeraný výkon. Začínať po 16:00 ako za
starých čias môže byť poznamenané väčšou vyčer-
panosťou a menšou koncentrovanosťou prítom-
ných. Alebo práve o to v minulosti niekomu išlo? 

PS: páni poslanci poberajú za svoju prácu od-
menu od mesta. Ak nevedia zosúladiť svoje pra-
covné povinnosti s povinnosťami verejných
činiteľov, mali by zvážiť svoju kandidatúru v najbliž-
ších komunálnych voľbách. 

Ing. Ján Blcháč, PhD., 
primátor mesta Liptovský Mikuláš

MODRÝ MIKULÁŠ: „Hanba pre mesto a jeho
vedenie na celoslovenskej úrovni. Asi tak by sa
dali charakterizovať „tančeky“ okolo osláv najvýz-
namnejšej udalosti moderných dejín Slovenska.
Dve pamätné tabule. Jedna dôstojná oslava...“
(Mikulášski demokrati, Dve tabule k výročiu revo-
lúcie, str.4)

STANOVISKO: 20. výročie revolúcie pripadlo
na 17. november 2009. Je veľmi zaujímavé a šoku-
júce zároveň, že neformálne združenie „Mikulášski
demokrati“, ktorí si dávali za cieľ dôstojnú oslavu
tohto štátneho sviatku, vzniklo len niekoľko dní pred
týmto dátumom. Tak to aj dopadlo. Hlavný iniciátor
asi počítal s tým, (čo nás aj trocha prekvapilo), že
môže porušiť zákon, za čo by bežný smrteľník „vy-
fasoval“ minimálne pokutu (osadenie súkromnej ta-
bule bez stavebného povolenia). Poslanecká
imunita ho ochránila. 

Ing. Ján Blcháč, PhD., 
primátor mesta Liptovský Mikuláš

MODRÝ MIKULÁŠ: „Pristrihnuté reportáže
a publicistika, kde nedostane priestor bez re-
dakčnej úpravy iný hlas ako ten, čo podporuje pri-
mátora Blcháča. Hoci partnerské vzťahy
s francúzskym mestom Annecy pretrvávajú, nevie
si naša radnica zobrať príklad z ich mesačníka,
kde v každom vydaní sú štyri zo šestnástich strán
venované poslaneckým klubom v mestskom za-
stupiteľstve... Reklamám sú vyhradené obvykle tri
až štyri strany. Bez finančnej podpory radnice by



asi v Annecy mesačník nevychádzal.“ (red. Modrý
Mikuláš, „Demokratické“ mestské médiá, str. 4) 

STANOVISKO: Média v Mikuláši sú demokra-
tické, a to niekomu vadí... S touto realitou sa sú-
časná opozícia ťažko vyrovnáva. Médiá sú rovnako
demokratické, ako počas pôsobenia vtedajšieho
primátora pána Slafkovského. Aj vtedy prinášali in-
formácie o činnosti mesta a taktiež viaceré vyjadre-
nia samotného primátora, ktorý je mimochodom
jediným štatutárnym zástupcom mesta. Na tomto
sa nič nezmenilo. Argument, že poslanci zo všet-
kých poslaneckých klubov nedostávajú priestor na
samostatných stranách mesačníka Mikuláš, kde by
publikovali svoje názory, neobstojí. Tento priestor
im nedal ani bývalý primátor, lebo to zrejme v minu-
losti nepovažoval za potrebné. Zrazu to opozícii
vadí. To isté sa týka aj webovej stránky mesta. Po-
zrite si napríklad stránku mesta Žilina, kde je primá-
torom nominant SDKÚ Ivan Harman. Názory
poslancov tam nenájdete. Prečo? Pretože stránka
mesta slúži na informovanie občanov o činnosti
mesta a nie na politickú prezentáciu poslancov.
Opozícii zrazu vadí reklama v mesačníku? Tak to je
smutné, pretože práve táto reklama výrazne odľah-
čuje rozpočet mesta pri vydávaní mesačníka. Ale
na to zrejme autori z Modrého Mikuláša nemysleli.

MODRÝ MIKULÁŠ: „Verejnoprospešné služby
(VPS) tu poskytujú služby spojené s ukladaním
a likvidovaním odpadu ako aj starostlivosťou
o verejné priestory. Činnosť VPS-ky je na po-
merne dobrej úrovni. Nevidím najmenší dôvod na
vstup súkromného partnera do tejto sféry. S otvo-
renáými ústami zostane stáť čitateľ, ak si prečíta
údaje o verejnom zadaní vo Vestníku z 20 1.
2010.“ (Alexander Slafkovský, Služby VPS o 913
000 eur drahšie, str. 5) 

STANOVISKO: VPS ako príspevková organizá-
cia mesta vykonáva pre mesto veľký rozsah prác
verejnoprospešného charakteru. Túto činnosť vy-
konáva na základe zmluvy uzatvorenej s mestom na
príslušný rok. Na túto činnosť dostáva od mesta fi-
nančný príspevok. Okrem toho vykonáva pre mesto
práce nad dohodnutý rozsah prác, ktoré si mesto
objednáva u VPS. Pretože predmetom činnosti VPS
sú aj práce ktoré majú podnikateľský charakter je
len samozrejmé, že u týchto prác musí VPS
v prvom rade dosahovať výnosy. Autorovi článku
ako poslancovi NR SR a bývalému primátorovi
mesta by preto malo byť známe, že rozsah činností
VPS je podstatne širší ako len poskytovanie služieb
ktoré sú spojené s ukladaním a likvidovaním od-
padu a starostlivosť o verejnú zeleň. Rovnako by
mal vedieť, že celý proces týkajúci sa VPS prebieha
dôsledne podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Toho zákona o ktorom ako poslanec NR SR hlaso-
val v Parlamente. Chceme ubezpečiť čitateľov, že
vôbec nemusia „ S otvorenými ústami zostať stáť,
ak si prečítajú údaje o verejnom zadaní vo Vestníku
z 20.01.2010“. Ide totiž o štandardný postup Oz-
námenia, ktoré sa uverejňuje vo Vestníku Európ-
skych spoločenstiev a Úradu pre verejné
obstarávanie. Pretože ide o veľmi zložitý proces
s množstvom finančných a právnych riešení, zvolili
sme formu verejného obstarávania postupom po-
užitia súťažného dialógu. Tento postup verejného
obstarávania nám navrhol aj Úrad pre verejné ob-
starávanie. Výsledkom tohto procesu pri aplikácii
zákona o verejnom obstarávaní bude založenie ob-
chodnej spoločnosti, v ktorej bude mať mesto Lip-
tovský Mikuláš majetkovú účasť v rozsahu 50%
a majetkovú účasť v rozsahu ďalších 50% bude mať
súkromný investor, ktorý bude víťazom súťaže.
Vzniknutá obchodná spoločnosť / spoločný pod-
nik/ bude realizovať politiku mesta v oblasti verej-
noprospešných služieb. Výberom súkromného
partnera sa sleduje okrem profesionálnych skúse-
ností víťazného uchádzača aj zámer súkromného

partnera, investovať do modernizácie a technic-
kého zhodnotenia technických a technologických
prostriedkov a zariadení. Pretože tento súkromný
partner sa vyberá transparentným postupom zadá-
vania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní
a v tejto chvíli sme v štádiu pred súťažným dialógom
s uchádzačmi ktorí splnili podmienky účasti, nie je
možné v priebehu súťaže poskytovať akékoľvek in-
formácie týkajúce sa predmetu súťaže a priebehu
súťaže. Je zavádzajúce zo strany autora článku
ktorý v tomto štádiu súťaže, keď ešte ani nezačal
súťažný dialóg s uchádzačmi, dokáže s určitosťou
predvídať koľko to bude stáť. Veď čo to bude stáť
bude známe až po ukončení súťažného dialógu
a celého procesu verejného obstarávania. Týmto
procesom sledujeme predovšetkým to, aby sa
komplexne realizovala politika mesta v oblasti za-
bezpečovania verejnoprospešných služieb na vy-
sokej profesionálnej úrovni pre spokojnosť
občanov mesta. 

Ing. Jaroslav Lehotský, komunálny 
manažér mesta Liptovský Mikuláš

MODRÝ MIKULÁŠ: „Do tretice sa pripravuje
ďalší „dobrý obchod“. Má ním byť transformácia
majetku VPS... Proces bol naštartovaný na mimo-
riadnom mestskom zastupiteľstve 13. júna 2008
bez účasti 11 opozičných poslancov ktorí od-
mietli podieľať sa na „likvidácii“ životaschop-
ného mestského podniku... za rovnaké služby by
sme mali platiť novému dodávateľovi služieb
o 913 000 eur ročne viacej ako VPS-ke...“ (Jozef
Repaský, Mraky nad VPS-kou, str.5) 

STANOVISKO: Autor článku sa snaží u čitateľov
vzbudiť dojem, že „dobrým obchodom“ je transfor-
mácia majetku VPS. Nechceme polemizovať o od-
bornosti tohto tvrdenia, pretože sa nejedená
o transformáciu VPS a už vôbec nie o transformáciu
majetku VPS. VPS je príspevkovou organizáciou
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorá majetok
mesta len spravuje. Celý proces súvisiaci s VPS totiž
prebieha transparentným spôsobom podľa zákona
o verejnom obstarávaní, metódou súťažného dia-
lógu, doporučenou Úradom pre verejné obstaráva-
nie. Už sme si zvykli, že opoziční poslanci nielen
v tomto prípade ale aj v iných pravidelne vyhlasujú,
že niektoré rozhodnutia sa ich netýkajú, pretože sa
na nich odmietli podieľať. Je jednoduchšie opustiť
rokovanie alebo tváriť sa, že sa ich to netýka, ako
prísť s konštruktívnym návrhom na riešenie. 

Napriek tomu, že sme niekoľkokrát zdôraznili, že
nakoľko sme vo vyhlásenej súťaži v štádiu pred sú-
ťažným dialógom s uchádzačmi ktorí splnili pod-
mienky účasti, nie je možné v priebehu súťaže
poskytovať akékoľvek informácie týkajúce sa pred-
metu súťaže a priebehu súťaže. V opačnom prípade
by sme porušili zákon a zmarili vyhlásenú súťaž. 

Autori článkov súvisiacich s VPS zneužívajú si-
tuáciu a postavenie mesta ako verejného obstará-
vateľa vo vyhlásenej súťaži na predmet zákazky
„Zabezpečenie poskytovania komplexných komu-
nálnych služieb na území mesta Liptovský Mikuláš“
nehovoriac o tom, že údaje uvádzané v článku sú
nekorektné, nekompetentné a zavádzajúce, pre-
tože občania nemajú možnosť tieto údaje porovnať
s údajmi ktoré budú „vysúťažené“ po ukončení sú-
ťažného dialógu a prijatím záverečnej ponuky. 

Ing. Jaroslav Lehotský, komunálny 
manažér mesta Liptovský Mikuláš

MODRÝ MIKULÁŠ: „Poznáte vtip o tom, kedy
sa dedina premení na mesto? Keď zrušia
miestny rozhlas... dnes, v dobe káblovej a sate-
litnej televízie, internetu a iných technických vy-
možeností – je pouličný rozhlas v mestách
kontraproduktívnym a drahým riešením. Ak sa už
radnica rozhodla zavádzať mestský rozhlas,
prečo sa neopýtala občanov na ich názor? V jed-

notlivých mestských častiach sa mohla urobiť
anketa o tom, či si verejnosť takýto spôsob infor-
movania vôbec želá. Či občan vôbec cíti potrebu
byť takto informovaný“. “ (Edita Havránková, 40
(k)rokov vzad? Alebo krok vpred?, str. 6) 

STANOVISKO: Realizáciu mestského rozhlasu
schválili poslanci na svojom zasadnutí v minulom
roku. Schválenie bolo reakciou na opakované pod-
nety a opakované pripomienky občanov mesta
z jednotlivých mestských častí, ktoré obyvatelia L.
Mikuláša adresovali predstaviteľom mesta počas
hovorov s primátorom. 

Podľa platnej legislatívy na úseku civilnej
ochrany a zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskor-
ších právnych predpisov je mesto zodpovedné za
včasné a rýchle vyrozumenie občanov pri vzniku mi-
moriadnej udalosti na svojom území. Mesto Liptov-
ský Mikuláš z hľadiska potenciálnych
nebezpečenstiev okrem prírodných živlov (povo-
deň, vietor...) zodpovedá i za vyrozumenie v prí-
pade úniku amoniaku na zimnom štadióne,
v Liptovskej mliekarni resp. pri preprave iných ne-
bezpečných látok, či už po železnici alebo cest-
ných komunikáciách. Vyrozumievanie sa vykonáva
podľa Vyhlášky MV SR č. 388/2006 pomocou va-
rovných signálov cestou sirén a ihneď po jeho
skončení sa dopĺňa ústnou informáciou v miest-
nych informačných prostriedkoch mesta, na čo sa
využíva aj mestský rozhlas. V rámci prípravných cvi-
čení v minulých rokoch na prípadný únik amoniaku
sme mali všetci problém, ako rýchlo a včas vyrozu-
mieť naše obyvateľstvo v jednotlivých mestských
častiach, najmä v mestskej časti Podbreziny
a v centre mesta. Po sprevádzkovaní rozhlasu sa
uvedený problém vyrieši a varovať obyvateľstvo sa
dá buď z centrálnej vysielacej jednotky alebo po
jednotlivých mestských častiach. Z hľadiska ob-
čana je sprevádzkovanie rozhlasu krok vpred pri za-
bezpečení ochrany obyvateľov pri riešení
prípadných mimoriadnych situácií. 

Technické problémy a dolaďovanie systému sa
počas skúšobnej prevádzky postupne odstraňujú. 

Ľubomír Lukáč, samostatný 
odborný referent BOZP, PO a CO

PS od primátora J. Blcháča: Pani poslankyňa
mestského zastupiteľstva Edita Havránková by si
mala pozametať najskôr pred vlastným prahom, kým
sa zníži k neodbornej kritike. Naozaj by nás zaují-
malo, čo bude asi hovoriť svojim voličom, ktorých
mala zastupovať a riešiť ich každodenné aj strate-
gické problémy. Na Podbrezinách sa nám vskutku
podarilo zrealizovať viacero dobrých projektov. Mu-
síme s poľutovaním skonštatovať, že pani poslankyňa
Havránková sa nepodpísala ani pod jeden z nich, ne-
prichádzala celé roky so žiadnymi iniciatívami a ná-
vrhmi. Jej komunikačný potenciál sa blížil k nule! 

MODRÝ MIKULÁŠ: „Oficiálne okružná križo-
vatka pri Jánošíku. Mám radosť, že sa s jeho stav-
bou začalo tento rok... Škoda len, že sme
premeškali takmer štyri roky, keďže tento kru-
hový objazd mal spracovanú dokumentáciu už
v roku 2006 aj s prísľubom na financovanie zo
strany Slovenskej správy ciest v Žiline. Bohužiaľ
negatívne stanovisko z Okresného riaditeľstva
policajného zboru a malá podpora oddelenia do-
pravy a správy verejných priestranstiev mest-
ského úradu zabránili tomu, aby sa stavba začala
ešte v roku 2006. (Alexander Slafkovský, Kruhák,
str. 6, pozn. autor bol v rokoch 1990 – 1994
a 1998 – 2006 primátorom mesta)

STANOVISKO: Dôvody „meškania“ prestavby
križovatky so svetelnou signalizáciou pri hoteli Já-
nošík na okružnú je potrebné hľadať ešte na za-
čiatku celého procesu prípravy a to v roku 2005.
Pri stanovení podmienok pre spracovanie projek-
tovej dokumentácie pre realizáciu stavby bolo po-
trebné posúdiť alternatívy úrovňovej križovatky so



svetelnou signalizáciou a okružnej križovatky
v danom priestore na základe aktuálnych doprav-
ných prieskumov zo zimnej i letnej dopravnej
špičky. Vhodnejšia alternatíva potom mala byť za-
pracovaná do projektu pre vydanie stavebného po-
volenia. Investor - správca cesty I. tr. však objednal
spracovanie projektu okružnej križovatky napriek
tomu, že sa zainteresované organizácie v júni 2005
dohodli na spracovaní „rozhodovacieho materiálu“.
V prípade dodržania tohto postupu v priebehu sta-
vebného konania neboli by vzišli žiadne negatívne
stanoviská účastníkov, resp. ďalšie požiadavky na
dopracovanie a doplnenie projektovej dokumentá-
cie. Zámer mohol byť realizovaný plynulo a v úplnej
zhode všetkých účastníkov konania. Žiaľ nestalo sa
tak. Investor v stanovenej lehote neodstránil nedo-
statky podania , a preto príslušné stavebné úrady
v rozsahu svojich kompetencií zastavili stavebné ko-
nanie, a to vrátane rozhodnutia stavebného úradu
mesta (v decembri 2006), ktoré podpísal bývalý pri-
mátor mesta A. Slafkovský. V tomto kontexte hovoriť
potom o „malej podpore“ príslušného odboru do-
pravy je neopodstatnené. 

Nové vedenie mesta naopak vyvinulo silný tlak
a záujem na pokračovanie zastaveného procesu .
V priebehu rokov 2007 a 2008 iniciovalo a usku-
točnilo celý rad rokovaní s investorom stavby
i s účastníkmi stavebného konania v záujme odstrá-
nenia prekážok, ktoré bránili v pokračovaní zámeru.
Postupne bol projekt dopracovaný o „kapacitné po-
súdenie okružnej križovatky“, o riešenie „priecho-
dov pre cyklistov“ nadväzujúce na projekt
„Cyklotrasy – Jánošík – Okoličné“, o ďalšie prvky
zabezpečenia priechodov pre chodcov a pod.

Právoplatné stavebné povolenie na prestavbu
križovatky Jánošík bolo po peripetiách napokon vy-
dané príslušným stavebným úradom v októbri
2008. Nasledoval zložitý proces zabezpečenia fi-
nančných prostriedkov na samotnú realizáciu
stavby. Ten sa podarilo napokon úspešne zvládnuť
a ukončiť v novembri 2009, kedy bola stavba ofi-
ciálne začatá. Jej ukončenie sa predpokladá
v skoršom termíne než je zakotvené v zmluve medzi
dodávateľom stavby a investorom. Malo by to byť
k 1. júlu 2010. 

Ing. Miroslav Tuli, ved. odboru dopravy 
a verejných priestranstiev

MODRÝ MIKULÁŠ: „Vlaňajšie otvorenie tra-
dičného Mikulášskeho jarmoku malo jedno ne-
tradičné spestrenie. Mládež z okresného
veľkomesta sa rozhodla, že vyjadrí svoj názor na
šéfa radnice.“ (Peter Lehotský, Mládež sa zobu-
dila. Vypískala primátora!, str. 7) 

STANOVISKO: Hlavnému „manažérovi“ bezdô-
vodného zneváženia pamiatky sv. Mikuláša – publi-
cistovi „kopajúcemu“ v modrom drese – môžeme
s poľutovaním s jeho osobnou situáciou iba odká-
zať citát od Kuliho z Desmodu: „Želám Vám, ak raz
budete mať svoje deti, aby narazili na takého člo-
veka ako ste Vy.“ 

Ing. Ján Blcháč, PhD., 
primátor mesta Liptovský Mikuláš

MODRÝ MIKULÁŠ: „Kontakt na verejnosti so
mnou, ako s bývalým primátorom a opozičným
poslancom v parlamente je niečo ako osobné
požiadanie si o „prúser“ u primátora. O tom, že
dokáže byť nepríjemný až zlomyseľný, by mohli
hovoriť mnohí súčasní, ale najmä prepustení za-
mestnanci...“ (Alexander Slafkovský, Nový rok
a školenie, str. 7) 

STANOVISKO: S primátorom a vedením mesta
vychádzajú zamestnanci korektne, k obojstrannej
spokojnosti. Nepanuje u nás atmosféra strachu,
obavy zo straty zamestnania, nie sme diskrimino-
vaní, prenasledovaní a ani inak postihovaní. Aj
v rámci nášho spoločného kolektívneho vyjednáva-

nia nám vedenie mesta na čele s primátorom vy-
chádza v ústrety a robí všetko pre to, aby sa naši
zamestnanci cítili v práci bezpečne a spokojne.
Skvalitňujeme pracovné podmienky našich zamest-
nancov. Oproti minulým rokom sa skvalitnili pod-
mienky zamestnancov najmä v pracovnoprávnej,
v sociálnej oblasti, v oblasti materiálno-technického
vybavenia jednotlivých pracovísk, v otázkach odme-
ňovania zamestnancov, vzájomných partnerských
vzťahov a pod. Mesto po zmene vedenia v roku
2007 vytvorilo zamestnancom lepšie a kvalitnejšie
podmienky vo všetkých článkoch Kolektívnej
zmluvy. Preto by mali azda považovať primátora za
„nepríjemného až zlomyseľného“? 

Margita Krivušová, predsed. Závodného 
výboru základnej organizácie odborov 

pri MsÚ v LM 
P.S. od redakcie: súčasné vedenie prepustilo

v roku 2007 len štyroch zamestnancov v rámci or-
ganizačných dôvodov na mestskom úrade. Pán
Slafkovský po svojom prvom zvolení za primátora
v roku 1991 urobil na úrade doslova čistky, keď
prepustil takmer polovicu z radových zamestnancov
bez politickej príslušnosti a politického angažova-
nia.

MODRÝ MIKULÁŠ: „Voľby do VÚC. Napriek
tomu, že sme nemali kopec billboardov, cityligh-
tov, plagátov... nastrčených ľudí, ktorí s vysokou
pravdepodobnosťou rôznymi spôsobmi ovplyv-
ňovali hlasy Rómov pre vybraných kandidátov..
Stačí pozrieť výsledky z osád a dedín, kde žijú
Rómovia. Hneď bude každému jasné, ktorí kan-
didáti na poslancov to boli.“ (red. MODRÝ MIKU-
LÁŠ, P.S.: Voľby do VÚC, str. 7) 

STANOVISKO: Ján Blcháč v novembrových
voľbách do zastupiteľstva Žilinského samospráv-
neho kraja dosiahol výsledok, ktorý jeho politickým
oponentom zrejme nedá spávať. V okrese Liptov-
ský Mikuláš jednoznačne triumfoval, pred druhým
v poradí mal náskok o 857 hlasov. Víťazstvo Jána
Blcháča vo viac ako polovici z 95 okrskov je nepo-
chybne výsledkom jeho práce na poste primátora
mesta Liptovský Mikuláš, ktorú nevnímajú len ľudia
v Liptovskom Mikuláši, ale z pozície predsedu Zdru-
ženia miest a obcí Liptova občania v celom okrese.
Primátor Liptovského Mikuláša skončil počtom hla-
sov z 57 novozvolených poslancov ŽSK celkovo
tretí. Je to nespochybniteľný úspech v porovnaní
s kandidátmi z ktorých mnohí sú už v politickom ži-
vote od roku 1989.Jána Blcháča môže tešiť vý-
razná podpora ľudí z obcí, ktorá je výsledkom jeho
aktivít. Ján Blcháč pomohol mnohým obciam z po-
zície primátora Liptovského Mikuláša i predsedu
Združenia miest a obcí Liptova. Napríklad v Dú-
brave vyhral Ján Blcháč o 120 hlasov, takže hovoriť
o tom, že veľa hlasov získal iba v obciach, kde žijú
Rómovia, je lož. Ak Ján Blcháč získal hlasy od tejto
menšiny, ide o jej ocenenie aktivít mesta v tejto ob-
lasti. To, že Liptovský Mikuláš je Mesto pre všet-
kých, nie je len heslo. Objektívny občan vie, že
tento slogan napĺňame pri našej každodennej
práci. Mesto sa, v rámci svojich možností, snaží
zlepšovať životné podmienky aj pre rómsku men-
šinu. Najlepším dôkazom sú už zrealizované pro-
jekty za desiatky tisícov eur, na ktoré v rozhodujúcej
miere samospráva získava prostriedky z mimoroz-
počtových zdrojov. Miroslav Babka, 

kancelária vedenia mesta

MODRÝ MIKULÁŠ: „Keby veta o tom, že záuj-
mové krúžky neprišli o strechu nad hlavou bola
pravdivá na sto percent. Ale nie je. Ponuku zotr-
vať v priestoroch dnes už mestom prevádzkova-
ného OPKA totiž nedostali určite dva subjekty,
ktoré tam roky pôsobili.“ 

STANOVISKO: V roku 2009 bol Dom kultúry ,
ako nájomník priestorov v Posádkovom klube ar-

mády (PKA) informovaný o nutnosti ukončenia ná-
jomnej zmluvy k septembru 2009, nakoľko malo
dôjsť zo strany Ministerstva obrany k ukončeniu čin-
ností v tomto objekte a objekt mal byť vyhlásený za
nadbytočný a ponúknutý do predaja. Keďže cena
za odpredaj tohto objektu, ktorú určil znalec, bola
značne vysoká aj vzhľadom na nutné opravy prí-
padne rekonštrukcie zmieneného objektu, mesto
Liptovský Mikuláš iniciovalo viac stretnutí, v ktorých
sme sa snažili vzniknutý problém riešiť. Okrem kina
v priestoroch PKA bolo viacero subjektov, obyvate-
ľov a reprezentantov mesta Liptovský Mikuláš, ktoré
vykonávali svoju krúžkovú, spolkovú , alebo inú čin-
nosť či voľnočasovú aktivitu. Aj na základe týchto
jednaní pristúpilo Ministerstvo obrany SR k ponuke
poskytnúť tieto priestory na prenájom. Výberového
konania sa mesto Liptovský Mikuláš zúčastnilo dva-
krát na základe konzultácií s Ministerstvom obrany
SR a doporučením Mestským zastupiteľstvom a vý-
sledkom je zmluva o prenájme od 1.1.2010.
Zmluva medzi mestom Liptovský Mikuláš a Minis-
terstvom obrany bola v zmysle zákona potvrdená
Ministerstvom financií SR. Toľko urobilo mesto Lip-
tovský Mikuláš pre udržanie tohto objektu a jeho
fungovanie pre občanov mesta. 

Na osobných rozhovoroch s predstaviteľmi ar-
mády sa vedenie mesta, ktoré zastupoval primátor
mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. do-
hodlo, že priestory budú prednostne obsadené
tými aktivitami, ktoré v Posádkovom klube existovali
počas jeho existencie v prípade, že o to tieto sub-
jekty požiadajú. Do domu kultúry, ktorý by sa mal
v budúcnosti starať o prevádzku týchto priestorov,
ale aj na mestský úrad prichádzali zástupcovia tý-
chto subjektov, žiadali informácie, ako by sa mohli
vrátiť a znovu v týchto priestoroch pracovať.
V Dome kultúry bola prax že sme si vyžiadali kon-
takt a informovali menované subjekty, ako sa situá-
cia s prenájmom menila prípadne záujemcov
zvolávali na stretnutia. Riadna prevádzka, aj z ohľa-
dom na haváriu vykurovacieho systému, začala
zhruba vo februári. V súčasnosti pracuje v týchto
priestoroch 23 záujmových združení z toho 12 pô-
vodných z PKA. Podľa nám dostupných informácií
v priestoroch PKA vykonávalo v minulosti činnosť
cca 20 subjektov. Viac ako polovica prejavila zá-
ujem naďalej v týchto priestoroch pracovať, aj za
čiastočne zmenených podmienok, čo bolo všetkým
žiadateľom umožnené. Okrem toho v týchto prie-
storoch našli uplatnenie aj nové subjekty. Sú to
hlavne tanečné skupiny i materské centrum. Svoju
činnosť by tam mal rozbehnúť klub mladých zriade-
ním dennej klubovne. V súčasnosti riešime aj bez-
bariérový prístup, sociálne zariadenia pre
vozíčkarov. V priestoroch PKA by mali svoje miesto
nájsť aj kluby telesne či zdravotne postihnutých ob-
čanov. Budeme sa snažiť, aby tieto priestory boli
maximálne využité v zmysle účelu nájmu, vyplýva-
júceho zo zmluvy o prenájme. 

Mgr. René Devečka, riaditeľ 
Domu kultúry v Lipt. Mikuláši 

Taká je pravda a realita, o ktorej redaktori
a autori článkov v Modrom Mikuláši akosi po-
zabudli informovať. Vzhľadom k dlhodobo
pretrvávajúcemu očierňovaniu, šíreniu ne-
právd s cieľom poškodiť meno a s ohľadom
na potrebu ochrany osobnosti sa bude pri-
mátor mesta Liptovský Mikuláš dovolávať
svojich práv u orgánov činných v trestnom
konaní. 

Na záver by sme si mohli položiť zaují-
mavú otázku: Z akých peňazí tie modré pís-
mená na bielom papieri vydavateľ, politická
strana SDKÚ-DS, platí? V súvislosti s ne-
dávno publikovanými škandálmi strany by to
bolo zaujímavé vedieť. red.
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Desať hráčov Mestského fut-
balového klubu Tatran AOS Lip-
tovský Mikuláš dnes ráno daro-
valo krv v liptovskomikulášskej
nemocnici pre hráča Mestské-
ho hokejového klubu 32 Liptov-
ský Mikuláš Juraja Halaja, ktorý
sa lieči z leukémie.

Po nevyhnutných vyšetre-
niach najvzácnejšiu tekutinu da-
rovalo deväť hráčov – Miroslav
Blaščík tak zo zdravotných dô-
vodov nemohol učiniť. „Keď
sme zaregistrovali výzvu na da-
rovanie krvi pre Juraja Halaja,
neváhali sme ani na moment.

Chceme mu pomôcť aspoň ta-
kýmto  spôsobom. Všetci sme
boli darovať krv prvýkrát v živo-
te, takže to bola pre nás aj nová
skúsenosť,“ skonštatoval pre
www.mfktatran.sk kapitán miku-
lášskych futbalistov Marek Kan-
dera.

„Vysoko oceňujem aktivitu
našich hráčov. Dokázali, že sú
nielen výborní hráči, ale aj ľudia.
Pomohli Jurovi Halajovi, ktorý
pre mikulášsky hokej urobil toho
veľmi veľa, je to vzor pre ostat-
ných hráčov a výborný človek.
Teší ma, že naši hráči aj týmto
spôsobom dokázali, že sú vý-
borný kolektív,“ povedal pre klu-
bovú internetovú stránku prezi-
dent Mestského futbalového
klubu Tatran AOS Liptovský Mi-
kuláš a prednosta liptovskomi-
kulášskej radnice Rudolf Urba-
novič. red.

Futbalisti darovali krv 
pre hokejistu Juraja Halaja

Začnime otázkou, ktorá
zaujíma fanúšikov snáď naj-
viac. Je cieľom klubu návrat
do extraligy?

Jednoznačne chceme hrať
pekný hokej, ktorý sa bude na-
šim divákom páčiť a v čo najväč-
šej možnej miere si budú na-
chádzať cestu na náš štadión.
Samozrejme, že našim jediným

cieľom musí byť návrat do extra-
ligy v čo najbližšom období,
teda už v nadchádzajúcej sezó-
ne.

Ako sa prvý muž mesta
pozerá na vypadnutie z naj-
vyššej hokejovej súťaže?

Ako fanúšik hokeja som
smutný a sklamaný aj s odstu-
pom času. Sú viaceré faktory,
ktoré spôsobili, že sme vypadli
z extraligy. Treba si uvedomiť,
že okrem nás vypadla aj Spišs-
ká Nová Ves. Vypadli teda dva
tímy, ktoré mali najnižší rozpo-
čet - na úrovni približne jeden
milión eur. Žilina, ktorá mala
k dispozícii o asi pol milióna eur
viac, hrá baráž o udržanie sa
v najvyššej súťaži. Ostatné, bo-
hatšie kluby, hrajú play off. Je to
zákon trhu.

K dispozícii sme mali taký
istý rozpočet ako v minulej
úspešnej sezóne a takmer taký
istý káder. Aj touto cestou by
som sa chcel poďakovať riadite-
ľovi klubu Ľubomírovi Bubniako-
vi, ktorý dokázal klub zabezpe-

čiť po ekonomickej stránke.
Veľmi ma mrzia zranenia

a choroby, ktoré nás postihli
v tejto sezóne a nepochybne sa
tiež podpísali pod naše neús-
pešné účinkovanie v súťaži.
Chcem ubezpečiť, že všetky zá-
väzky, ktoré máme voči hráčom,
vyplatíme a nikomu nezostane-
me nič dlžní.

Veríte, že sa podarí návrat
do extraligy už v najbližšej
sezóne?

Situáciu s hokejom môžeme
prirovnať k našej multifunkčnej
športovej hale Liptov aréna. Po-
čas jej výstavby ju, ako všetci ur-
čite vedia, zničil rozsiahly po-
žiar. V rovnakej situácii je teraz
aj hokejový klub. Povedali sme,
že halu postavíme aj po veľkej
katastrofe, ktorá nás postihla.
Dnes ju na športovanie ročne
využívajú tisícky ľudí. Teraz na
nohy potrebujeme postaviť ho-
kej. Chceme opäť dokázať našu
nepodajnosť.

Očakávame, že nám pomoc-
nú ruku podajú všetci tí, ktorí to
s hokejom v Liptovskom Mikulá-
ši musia úprimne, vrátane na-
šich úspešných odchovancov.
Verím, že tí, čo budú môcť, sa
vrátia a pomôžu nám k rýchlemu
návratu do extraligy.

Dajú sa vo vypadnutí nájsť
aj pozitíva?

Hovorí sa, že všetko zlé je na
niečo dobré. Platí to aj v tomto

Jednoznačným cieľom bude návrat do extraligy
O ďalšom osude mikulášskeho hokeja hovoríme s primátorom Jánom Blcháčom.
O vypadnutí Mestského hokejového klubu 32 Liptovský

Mikuláš z najvyššej hokejovej súťaže sa toho popísalo už
mnoho.

Je to smutná realita, ktorú už nikto nezmení, no pozerať sa
treba jednoznačne dopredu. Čo bude ďalej s mikulášskym
hokejom? „Potopí“ ho mesto a nebude sa hrať ani prvá liga?
Koľko hráčov zostane v kádri?

Nielen toto sú otázky, ktoré v súčasnosti zamestnávajú fa-
núšikov hokeja v Liptovskom Mikuláši. Keďže jediným akcio-
nárom Mestského hokejového klubu je radnica (tá platí aj
celú prevádzku zimného štadióna), požiadali sme o rozhovor
Jána Blcháča, primátora Liptovského Mikuláša.

prípade. Môžeme počítať aj
s tým, že čas zápasov odohrá-
me niekde v blízkom okolí.
Chceme sa v maximálnej podo-
be sústrediť na nevyhnutnú re-
konštrukciu zimného štadióna,
ktorý jednoznačne nie je našou
pýchou. Projekt na jeho rekon-
štrukciu je starý už dvanásť ro-
kov.

Určite by nešlo o lacnú zá-
ležitosť. Utiahla by ju mests-
ká pokladnica?

Na rekonštrukciu chceme
získať prostriedky aj z rôznych
zdrojov, napríklad od vlády,
z fondov Európskej únie a iných
mimorozpočtových zdrojov.
Uvažujeme aj o vyhlásení verej-
nej zbierky. Kto bude chcieť
dobrovoľne pomôcť klubu, má
dvere otvorené dokorán. Verej-
nosť budeme o týchto aktivitách
včas informovať.

Nemrzí vás, že mikulášsky
klub zmizol z extraligovej
mapy po sedemnástich ro-
koch?

To mrzí každého, ktorému
úprimne záleží na osude miku-
lášskeho hokeja. Treba si uve-
domiť, že Liptovský Mikuláš bol
v tabuľke veľakrát posledný.
Stalo sa to v sezónach, keď sa
z našej najvyššej hokejovej sú-
ťaže nevypadávalo. Bohužiaľ,
práve v čase hospodárskej krízy
sa prijal systém, že z extraligy

vypadnú dva tímy. Obraz o našej
najvyššej hokejovej súťaži si
môže urobiť každý sám. Pravde-
podobne bol lepší model súťaže
pred rokom 1993, keď vo fede-
rálnej lige boli štyri slovenské
tímy – Liptovský Mikuláš nebol
účastníkom tejto súťaže, hral
v druhej „lajne“. Možno sa raz
bude hrať spoločná českoslo-
venská liga a Liptovský Mikuláš
bude účastníkom najvyššej slo-
venskej súťaže.

Vypadnutie ma mrzí o to viac,
že radnica urobila pre hokej ma-
ximum v rámci svojich finanč-
ných možností. Do klubu sa nik-
dy neinvestovali také peniaze,
ako najmä v posledných dvoch
rokoch. Ja nemôžem trénovať
a ani hrať hokej, ale z pozície
primátora mesta som vytvoril čo
najlepšie podmienky na to, aby
Mestský hokejový klub bol na
tom finančne čo najlepšie. Aj
touto cestou ďakujem všetkým
sponzorom, ktorí nám pomáhali
v neľahkých časoch poznače-
ných hospodárskou krízou a po-
slancom mestského zastupiteľ-
stva, ktorí podporili investície do
hokeja.

V posledných sezónach sme
navyše tvrdo odmietli, aby sa
brali provízie zo získaných spon-
zorských prostriedkov, čo v mi-
nulosti bolo bežné.

Prevzaté z týždenníka 
MY Liptovské noviny

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ

PROFESIONÁLNA MONTÁŽ

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

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

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

VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE 
BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁBYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

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

Z
Á

RUKA

  K V A L I T
Y

OPRAVA
V článku „Mierny
nárast v triedení
odpadov“, ktorý
bol zverejnený
v mesačníku Mi-
k u l á š
č. 3/2010 bolo
uvedené, že vý-
sledky triedenia
odpadov sa týka-
jú mesta Liptov-
ský Mikuláš. Táto
informácia nebo-
la pravdivá. Zve-
rejnený článok
dokumentuje vý-
sledky separova-
ného zberu v ce-
lej zberovej ob-
lasti Verejnopros-
pešných služieb
(VPS) – Liptovský
Mikuláš, t. j. vrá-
tane obcí, s kto-
rými majú VPS
podpísanú zmlu-
vu o zabezpečo-
vaní takéhoto
zberu. Za zverej-
nenú nepresnosť
sa ospravedlňu-
jeme. red.

Svoju najlepšiu sezónu od svojho vzniku
prežíva Mestský basketbalový klub Liptov-
ský Mikuláš (MBK LM).

Prvú polovicu sezóny pôsobilo v Sloven-
skom pohári žien družstvo žien pod vedením
trénerskej dvojice Igor Vanko - Ján Žuffa.
Hneď začiatkom roku 2010 sa naplno roz-
behli boje v prvej lige. Pred koncom základ-
nej časti má naše družstvo bilanciu 8-0.
Hlavným cieľom sezóny je prvé miesto vo
východnej skupine prvej ligy a tým pádom
priama účasť v baráži o extraligovú miesten-
ku pre sezónu 2010/2011.

Muži, ktorí pôsobiaci v druhej lige sú
pred poslednými dvomi kolami s bilanciou
4-7 na piatom mieste. Stredoslovenská sku-
pina druhej ligy je však výrazne silnejšia ako
ostatné druholigové skupiny, takže s umiest-
nením družstva môžeme byť celkom spokoj-
ní. V družstve trénera Miroslava Vaňka po-
stupne dostanú šancu aj juniori, ktorí by
v nasledujúcej sezóne mali doplniť mužskú
súpisku.

Junioro s trénerským duom Gabriel Len-
gyel - Ján Wlachovský nesplnili svoj predse-
zónny cieľ, ktorým bol postup do skupiny
o prvé až 12. miesto v najvyššej juniorskej
súťaži. Druhú polovicu sezóny pôsobia teda
v nadstavbovej skupine o 13. až 18. miesto,
kde sa pohybujú na čele tejto časti tabuľky.
V družstve postupne dostávajú príležitosť aj
najlepší kadeti, ktorí by mali tvoriť kostru ju-
niorského tímu v najbližších rokoch.

Práve kadeti pod vedením Jaroslava On-
drašika sú príjemným prekvapením krajskej
súťaže. Na čele tabuľky sú so šancou na
prvé miesto po základnej časti. Umiesntnie
by znamenalo možnosť usporiadať finálový
turnaj prvej štvorky o krajský titul. V priebe-
hu posledných dvoch sezón sa tak dostali
z bilancie 2:22 na aktuálnu bilanciu 16:6.
Chlapci sú tak veľmi dobre pripravení na
prechod do juniorskej kategórie.

Naše najmladšie súťažné družstvo mlad-
ších žiakov vstupovalo do sezóny ako nová-
čik s veľkými otáznikmi. Prvá polovica sezó-
ny však ukázala veľkú perspektívu tohto
družstva, keď s pozitívnou bilanciou 14:12
okupuje výborné štvrté miesto najvyššej
krajskej súťaže.

Netreba zabudnúť ani na nesúťažné
družstvo prípravky pod vedením Dominiky
Křupkovej, kde sa viac ako 20 detí zozna-
muje s basketbalovými základmi a kde sa
tvoria základy pre budúcoročné súťažné
družstvo minibasketbalistov.

Okrem účasti svojich družstiev v celoslo-
venských a krajských súťažiach MBK LM sa
podieľa na organizácii rôznych podujatí pre
svojich členov ale aj pre verejnosť. Počas
Stoličných dní resp. Športového dňa primá-
tora to býva streetballový turnaj pre deti
a mládež, koncom roka turnaj základných
škôl O tortu primátora, na jar Veľkonočný
basketbalový maratón – Memoriál Vladimíra
Frajkora atď. Martin Králik, MBK LM

Z mestského basketbalového klubu Mestský futsal 
v Openlige

Mestský futsalový klub Liptovský Mikuláš
vstúpil v ročníku 2009/10 do 1. Openligy.
Vzhľadom na hendikep v podobe ešte neza-
žitých herných návykov sme očakávali ťažší
rozbeh, čo potvrdili úvodné kolá. Tušili sme,
že to bude beh na dlhšie trate. Tréningová
práca pod vedením skúseného trénera
P. Kuchtu sa však začína odzrkadľovať nie-
len herne, ale aj výsledkovo. V domácej
hale sa nám podarilo postupne v slede po-
raziť Malacky 6:5, adepta na extraligu Žirafa
Team Žilina 5:4 a mladé ambiciózne muž-
stvo Doxx-u Žilina 3:2.

Do budúcna chceme zlepšiť infraštruktú-
ru klubu. Zabudovať nových hráčov, najmä
mladých, aj keď už tento ročník stabilne pô-
sobí osem hráčov do 23 rokov. Postupne
budujeme stabilné mládežnícke mužstvo.
Prvou lastovičkou je účasť na projekte Juni-
orskej Openligy, v ktorej sme sa herne ne-
stratili a viedli sme v každom zápase. Na-
priek tomu, že sme sa pretavili len do jedné-
ho víťazstva, získali sme si rešpekt súperov.

Vyzývame možných adeptov na zapoje-
nie sa do tréningového procesu a taktiež
potenciálnych záujemcov o letnú ligu, ktorá
začne v priebehu apríla. Začiatok zimnej ligy
predpokladáme na november. Bližšie infor-
mácie nájdete na www.lmf.sk. 

Pavel Balážik
prezident MFK LM
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Ocenení pedagógovia pri prí-
ležitosti Dňa učiteľov:
prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.
Mgr. Jana Bednarčíková
Alena Fiačanová
Mgr. Dana Gajdošová
Mgr. Edita Halušková
Mgr. Tatiana Hnilicová
Mgr. Monika Chovanová
Mgr. Adriana Chrapčiaková
Magdaléna Iľanovská
Mgr. Marta Jurčiová

Mgr. Vladimír Knoflíček
Ing. Imelda Kollárová
Mária Kortišová
Mgr. Patrícia Kunkelová
Mgr. Alexandra Luptáková
Zdenka Obrcianová
Tatiana Poliaková
Mgr. Ján Poljak
Iveta Surmová
RNDr. Elena Zimmermanová
Mgr. Beáta Zubčeková

red.

Deň učiteľov
„Svojimi každodennými postojmi a mnohými úspechmi
v školskej i mimoškolskej práci ste dokázali, že vo výbere ce-
loživotného povolania, ba skôr poslania, ste sa nezmýlili, že
ste si vybrali správne, že vás baví práca na prospech a osoh
celku,” povedal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Veľká Noc patrí k najdôleži-
tejším cirkevným sviatkom, je
časom znovuzrodenia, vzkriese-
nia. Časť veľkonočných zvykov
má však korene ešte v období,
keď bol začiatok roka stotožňo-
vaný so začiatkom hospodár-
skych prác. Do tohto jarného
„novoročia“ patrili všetky obrad-
né činnosti, ktoré mali zabezpe-
čiť živobytie ľudí počas celého
roka- dobrú úrodu, zdravie ľudí
i domácich zvierat, očistu cho-
tára, najmä však očistu obce od
zlých síl, a získanie náklonnosti
zosnulých predkov. Prejavmi tej-
to pôvodnej, slovanskej vrstvy
tradícií sú obrady spojené s cel-
kovou očistou. Každému je zná-
me jarné upratovanie, ktoré nie
je rozmarom prehnane starostli-
vých žien, ale má už prastarú
tradíciu. Ďalšími prostriedkami
na dosiahnutie spomínaných
cieľov boli zelené prúty, ktoré sa
svätili na Kvetnú Nedeľu, vajíč-
ka, ktoré symbolizovali plod-
nosť, obnovenie a nepretržitosť
života, a oheň s vodou ako ma-

gicko-očistné prostriedky. Niek-
toré druhy jedál, napríklad prí-
varky z mladej zeleniny, najmä
zo žihľavy, mali upevniť zdravie
a silu, obilninové pokrmy mali
mať pozitívny vplyv na úrodu
a bravčové mäso malo priniesť
rodine bohatstvo.

Na Zelený Štvrtok sa posled-
nýkrát zazvonilo, čo symbolizo-
valo poslednú večeru Ježiša
Krista a až do jeho vzkriesenia
sa nezvonilo. V tento deň sa
často jedávali zelené jedlá zo
žihľavy, šťavela, či špenátu.

Veľký Piatok sa niesol v zna-
mení očisty. V Liptovskom On-
dreji, Liptovskej Porúbke
i v ostatných liptovských ob-
ciach sa zavčas rána chodili
mladé dievčatá na potok alebo
na studničku umývať v studenej
vode, aby poli po celý rok zdra-

vé, pekné a šikovné. Pamätníci
zo Závažnej Poruby si spomína-
jú, že sa nielen umývali v ľado-
vom potoku, ale sa chodievali
po kúpaní česať pod lipku , aby
mali pekné vlasy. Kedysi si ľudia
predstavovali, že v tento deň sa
rany dobre hoja, preto si strihali
vlasy, označovali vlastnícke zna-
ky na telá zvierat, kastrovali ba-
rany, či zaštepovali ovocné
stromčeky. Na Veľký piatok sa
držal prísny pôst. V Liptovkej
Porúbke sa jedli zemiaky s mlie-
kom, kukuričná kaša „kukuri-
čianka“, múčna kaša „čier“, re-
zance s makom alebo s tvaro-
hom.

Veľkonočná nedeľa bola ra-
dostným dňom zmŕtvychvstania
Ježiša Krista. Hodovalo sa po-
dobne ako na Štedrý deň. V Lip-
tovskej Porúbke sa v domác-
nostiach pripravovalo v polievke
varené údené mäso, šunka
a klobása zo zakáľačiek. Gazdi-
né piekli koláče, záviny z kysnu-
tého cesta plnené makom, tva-
rohom a lekvárom. Prítomná

bola celá rodina, zachovali sa
zvyky na zabezpečenie súdrž-
nosti rodiny – medzi všetkých
členov sa delilo jedno vajíčko.
Vo Veľkonočnú nedeľu sa
v mnohých dedinách organizo-
vali zábavy, alebo sa hrávalo di-
vadlo.

Veľkonočný pondelok je
v súčasnosti pre mládencov, aj
malých chlapcov predovšetkým
príležitosťou k zárobku, alebo zí-
skaniu množstva sladkých dob-
rôt. Pre starších pánov a dámy
je to zase vítaná možnosť rodin-
ných návštev. Dievčatá a ženy
už väčšinou takým nadšením
neoplývajú. Ale aj keď sa to
mnohým mladým dievčatám
v dnešnej dobe nepozdáva,
zvyk oblievať ich vodou je pô-
vodne spojený s prianím len
toho najlepšieho – zdravia

Veľkonočné obrady a tradície v Liptove
a plodnosti, preto si mládenci
zaslúžia za tento pozitívny, praj-
ný akt odmenu. V minulosti mla-
dí muži dostávali hlavne vajíčka,
ktoré museli byť plné- varené,
alebo surové- nikdy nie je vyfúk-

nuté, pretože by sa tým vytratila
symbolika života, sily a plodnos-
ti. Vajíčka bývali v niektorých ob-
ciach nádherne zdobené, inde
ich farbili prírodnými farbivami,
napríklad šupkami z cibule. Ob-
darúvanie vajíčkami je jednou
z najstarších tradícií sveta.
V Malej Ázii sa tradovala už v po-
lovici 3. tisícročia pred naším le-
topočtom. „Kúpačka“ vyzerala
v liptovských obciach rôzne.
Napríklad v Kráľovej Lehote ob-
lieval mládenec svoju milú rovno
z vedra, ostatní vodou z hrnče-
ka a to tak, že najprv jej naliali
trochu na ruky, aby sa umyla.
Ako to robila, zvyšok vody jej vy-
šplechli do tváre. Keď sa pritom
uhýbala, často sa stalo, že mala
od hrnčeka rozbité čelo. Voňav-
ku, tzv. „parfín“ si kúpači vyrába-
li doma z fialiek, vŕbových púči-
kov, klinčekov, pomarančovej
kôry alebo len z voňavého myd-
la. Malí chlapci pri kúpačke ver-

šovali: „Počul som, videl som,
že máte čiernu húsku, prišiel
som ju okúpať, aby bola biela,
ako husacie krídla. Dobré ráno
vinšujem!“. Za to ich odmenili
najmä uvarenými maľovanými

vajíčkami. V Nižnej Boci sa ob-
lievači hostili údeným mäsom na
mise, ktoré sa oblialo kyslým
nálevom a obložilo ako studená
misa, koláčom a pálenkou. Ob-
lievačka sa uchovala podnes vo
všetkých mestách i dedinách
Liptova.

Spracovala Alica Antášová,
Národopisné múzeum 
v Liptovskom Hrádku

Použitá literatúra
Bizub, František. 2006.

Z dejín Kráľovej Lehoty 1361-
2006. Kráľova Lehota

Horváthová, Emília. 1986.
Rok vo zvykoch nášho ľudu. Ta-
tran

Leščák, Milan. 2005. Pra-
mene k obyčajovej tradícii
a sviatkovaniu na Slovensku na
konci 20. storočia 1.Bratislava 

Zimániová, Tatiana a kol.
2007. Liptovská Porúbka. Koši-
ce: Produkčná dielňa AVE

Veľká Noc v uličke u Krivošov. Vavrišovo 1940. 
Archív Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku.

Veľká Noc – Kúpačka. Východná 1958. 
Foto Jozef Doležal.
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Školské Majstrovstvá sveta ISF 
v cezpoľnom behu v Liptove

19. – 24. apríla 2010 v Aqaparku Liptovský Mikuláš

Program:
Utorok 20. 4.: 17.00 otvárací ceremoniál (Liptov Aréna).
Streda 21. 4.: 11.00 ostrý štart (Aquapark Tatralandia), 

17.00 festival národov – kultúrny program zú-
častnených výprav (Liptov Aréna).

Piatok 23. 4.: 10.00 – 12.00 Štafeta priateľstva (nám. Oslo-
boditeľov), 

17.00 záverečný ceremoniál (Liptov Aréna).

Preprava návštevníkov počas 
Školských majstrovstiev sveta ISF 

v cezpoľnom behu 2010 
Liptovský Mikuláš – AQUAPARK TATRALANDIA, 21. 4. 2010

Bezplatná preprava, smer AQUAPARK TATRALANDIA
Nástupište B, stanovište linky MAD č. 13
Autobusová stanica, odchod 10:05 10:25 10:45
Aquapark Tatralandia, príchod 10:12 10:32 10:52

Bezplatná preprava z Podbrezín, 
smer AQUAPARK TATRALANDIA

Podbreziny, otočka, odchod 10:25, Nábrežie 10:35, autobus
stojí na všetkých autobusových zastávkach na trase Podbreziny,
Nábrežie, autobusová stanica, aquapark, podľa linky MAD č. 13

Platená preprava – pravidelné prímestské linky, 
smer AQUAPARK TATRALANDIA

Nástupište B, stanovište prímestskej aut. dopravy č. 15
Autobusová stanica, odchod 10:15 10:50 11:15
Aquapark Tatralandia, príchod 10:22 10:57 11:22

Bezplatná preprava, smer autobusová stanica
Aquapark Tatralandia, odchod 12:15 12:40 13:00
Autobusová stanica, príchod 12:22 12:47 13:07
Podbreziny, cez Nábrežie - - 13:25

Platená preprava – pravidelné prímestské linky, 
smer autobusová stanica

Aquapark Tatralandia, odchod 12:45 13:30 13:48
Autobusová stanica, príchod 12:52 13:37 13:55

Organizátori: Ministerstvo školstva SR, mesto 
Liptovský Mikuláš, Slovenská asociácia športu na školách, 

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš.

Ponukový list
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, 

Družstevná ul. č. 1, 031 01 L. Mikuláš

Ponúkajú pre externých zákazníkov nasledovné služby:

Úsek verejnej zelene
– kosenie trávnatých plôch a trávnikov
– výruby drevín, frézovanie a odstraňovanie pňov 
– drvenie konárov 
– práce vysokozdvižnou plošinou (orezávanie konárov a. p.)
– strihanie živých plotov
– návrhy realizácie a údržby záhrad (návrhy záhrad a skaliek,

realizácia, údržba)
Kontakt: 0918998173, Ing. Lazišťanová, email: zelen@vpslm.sk 

Miestne komunikácie
– údržba a vysprávky komunikácií (výtlky, výmrazky)
– údržba a opravy verejného osvetlenia (vysokozdvižná ploši-

na 16 m)
– dopravné značenie (dodanie, montáž a demontáž)
– informačné tabule (dodanie, montáž)
– asfaltérske práce
– montáž osvetlenia
– stolárske práce
– kladenie zámkovej dlažby, prídlažby a obrubníkov
– výstavba štrkových parkovacích plôch
– asfaltovanie komunikácií po prekopoch

Kontakt: 0905346563, Ing. Molnár, email: molnar@vpslm.sk 

Pohrebné a cintorínske služby
– komplexné zabezpečenie poslednej rozlúčky s Vašimi zo-

mrelými príbuznými
– Prevozy zomrelých v chladiacom vozidle

Kontakt: 0918607443, p. Danková, email: dankova@vpslm.sk

Predaj nádob a kontajnerov na komunálny odpad
– Kukanádoby kovové – objem 110 litrov
– Kukanádoby plastové – objem 120 a 240 litrov
– Kovové a plastové kontajnery 1100 litrové

Kontakt: telefón 044/5476512

Bližšie informácie poskytneme na uvedených telefónnych čí-
slach, prípadne na webovej stránke: www.vpslm.sk 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 
Vaše Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci 
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Vás pozýva na 

DEŇ ZDRAVIA „ZDRAVÉ MESTO“

Pre širokú verejnosť a mládež:
• Poradňa zdravej výživy
• Vyšetrenie cholesterolu a tuku v krvi (nalačno, prvých 9 zá-

ujemcov)
• Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity
• Poradňa odvykania od fajčenia

7. 4. od 7.30 do 10.30 – Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Pre verejnosť: 
Prednáška na témy „ALZHEIMEROVA CHOROBA“ 

a „RIZIKOVÉ FAKTORY SPÔSOBU ŽIVOTA“
14. 4. o 13.30 hod v malej zasadačke 

na Mestskom úrade v Lipt. Mikuláši

Deň Ozbrojených síl SR 
a ozbrojených zborov 

24. apríla 2010 o 14.hod
v centrálnej pešej zóne v Liptovskom Mikuláši  

statické ukážky zbraní, prezentácia bojových techník 
a dynamické ukážky príslušníkov jednotlivých zborov

V bohatom kultúrnom programe vystúpia 
známe slovenské hudobné skupiny

Mesto Liptovský Mikuláš 
pozýva na 

ŠPORT V MESTE
športovo-spoločenské podujatie spojené s prezentáciou športo-

vých klubov a kultúrnym programom, 
v ktorom vystúpi Robo Opatovský
12. apríla 2010 o 16.00 hod

Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši – veľká sála
VSTUP VOĽNÝ
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P e r s o -
nálna a pra-
c o v n á
a g e n t ú r a
LINK zazna-

menáva každý mesiac nárast
počtu registrovaných uchádza-
čov o prácu. Zvýšenými regi-
stráciami nezamestnaných vý-
razne narastajú aj požiadavky
na vzdelávacie aktivity, o ktoré
prejavujú uchádzači veľký zá-
ujem. Mnohí z nich potrebujú
úplnú rekvalifikáciu, iní doplniť si
vzdelanie podľa požiadaviek za-
mestnávateľov. V blízkej dobe
získa agentúra LINK akreditáciu
MŠ SR na školenia, ktoré bude
realizovať v spolupráci s Úradmi
práce. Do toho obdobia ponúka
nezamestnaným za zvýhodnené
ceny pre registrovaných uchá-
dzačov Školenia „za 3 centy“.
Cena týchto školení je taká níz-
ka, že v súčasnosti vznikajú pro-
blémy pri ich zabezpečovaní.
Nezamestnaní si často nemôžu
dovoliť uhradiť ani tieto nízke
ceny, pretože ich finančná si-
tuácia sa neustále zhoršuje.
Mnohí sa nachádzajú už na po-
kraji zúfalstva a beznádeje.
Vzdelávanie je pre nich veľkou
pomocou a morálnou podpo-
rou. 

Agentúra LINK denne vyna-
kladá mimoriadne úsilie a množ-

stvo krokov k získaniu finanč-
ných prostriedkov, ktoré by za-
bezpečili bezplatné vzdelávanie
tým, ktorí to potrebujú. Situácia
je komplikovaná nielen u neza-
mestnaných, ale aj u verejných
inštitúcií, firiem a potenciálnych
sponzorov. Každý prekonáva
problémy, ktoré priniesla celos-
vetová kríza.

Ak má agentúra LINK naďa-
lej poskytovať uchádzačom
služby spojené so sprostredko-
vaním práce bezplatne, potre-
buje aj podporu od iných sub-
jektov. Príjme akúkoľvek pomoc
finančnú aj nefinančnú. V teraj-
šej situácii je najdôležitejšie za-
bezpečenie vzdelávacích aktivít.
Je potrebné zabezpečiť výpoč-
tovú a audiovizuálnu techniku,
priestory a nábytok do učební,
spotrebný materiál, finančné
prostriedky na mzdy lektorom
a na prípadné nájmy učební
a techniky.

Každý kto má záujem a chce
pomôcť ľudom, ktorí pre krízu
prišli o prácu, môže agentúru
LINK kontaktovať. Nežiada po-
moc pre seba, ale pre ľudí aj
z Vášho blízkeho okolia, ktorí sa
nachádzajú vo veľmi nepriazni-
vých životných situáciách. Ne-
buďte ľahostajní, pomôžte!

LINK – personálna agentúra

Nezamestnaní potrebujú pomoc

Deratizácia
V rámci preventívnych opat-

rení na zabránenie výskytu pre-
nosných chorôb v mesiaci sep-
tembri a októbri bude vykonáva-
ná pravidelná deratizácia v mes-
te Liptovský Mikuláš. 

Mesto zabezpečí deratizáciu
verejných parkov a objektov vo
svojej správe.  Úspešnosť potlá-
čania výskytu nežiaducich hlo-
davcov závisí od koordinova-
ných celoplošných a pravidel-
ných deratizačných zásahov.
Preto vyzývame právnické oso-
by pôsobiace na území mest-
skej časti, aby v rovnakom čase
zabezpečili ochrannú deratizá-
ciu budov, objektov a priesto-
rov, ktoré vlastnia alebo ich
majú v správe. 

Upozorňujeme, že správco-
via bytového fondu sú povinní
zabezpečiť ukladanie nástrah aj
do kanalizačných prípojok, kto-
ré patria k bytovým domom.

Pri ochrannej deratizácii
môžu pomôcť aj občania. A to
tým, že nebudú vytvárať zdroje
potravy potkanom vylievaním
zvyškov jedál do WC, vyhadzo-

vať potraviny na dvory a sklado-
vať ich v pivniciach a na balkó-
noch. Vhodné je tiež nevytvárať
skládky domového odpadu
v spoločných priestoroch,
v okolí budov a smetných kon-
tajnerov, nedávať domácim zvie-
ratám (mačkám, psom) krmivo
na voľných priestranstvách,
v okolí obytných blokov, pivni-
ciach a suterénoch budov, ne-
kŕmiť mestské holuby. Nevyh-
nutné je zasieťovanie okienok
a vetracích otvorov v obytných
domoch a v ostatných budo-
vách, zatváranie vchodových
dverí, upchatie nefunkčných
dier v suterénnych priestoroch,
v miestach inžinierskych sietí
a dilatácií, udržiavať poriadok
a čistotu v okolí objektov.

Vykonanie deratizácie kon-
troluje mesto Liptovský Mikuláš.
V zmysle zákona o obecnom
zriadení hrozí právnickým oso-
bám, ktoré nebudú rešpektovať
tieto povinnosti, pokuta
do 6638 eur, fyzickým osobám
do 33 eur.

odd. žp

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)

Obvodné oddelenie policajného zboru:
upozorňujeme občanov na skutočnosť, že sa po okolitých ob-

ciach pohybujú osoby na bielom osobnom motorovom vozidle
s prívesným vozíkom, ktoré pod zámienkou odkúpenia ovčej vlny
alebo inej suroviny využijú neopatrnosť či nepozornosť občanov
(hlavne dôchodcov) a pripravia ich o celoživotné úspory. 

Vynaliezavosť podvodníkov nepozná hranice a pod akoukoľvek
zámienkou sa snažia dostať do obydlia občanov a tam odcudziť
hlavne finančnú hotovosť. Prosíme preto o zvýšenú opatrnosť.

Solarifikácia miest a obcí
Začiatok projektu Solarifikácie miest a obcí na Slovensku 

je naplánovaný na 1. apríla 2010.
• finančné prínosy obciam a mestám
• výhodách využívania obnoviteľných zdrojov energie
• výhodné solárne zostavy
• finančný prínos vo výške 3% z ceny solárnej zostavy

zakúpeným občanom s trvalým pobytom na území obce.
U bytových domov možnosť čerpania štátnej dotácie 

a automatické získanie extra dotácie v rámci projektu Solarifikácie
Bližšie informácie na www.solarifikacia.sk alebo www.lm.sk

Zo stretnutia ubytovateľov
Počas stretnutia s ubytovateľmi v Liptovskom Mikuláši, Hrádku a Ru-
žomberku získali ubytovatelia podrobné informácie o podmienkach
registrácie v platenom portáli Centrálneho rezervačného systému.
Zaregistrovaním svojho ubytovacieho zariadenie do 1. apríla 2010
majú možnosť získať nielen zobrazenie ich priamych kontaktov (od
1. mája), ale aj zaujímavé bonusy až do hodoty 300 EUR – Liptov
Region Card, vstupy do aquaparkov a na lanovky.

Predaj prebytočného majetku
Mesto L. Mikuláš vyhlasuje obchodné verejné súťaže na

predaj prebytočného majetku mesta. Bližšie informácie
o objektoch a súťažných podmienkach sú zverejnené na
úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta
www.mikulas.sk a na internetovej stránke Bytového podniku
www.bplm.sk. Ďalšie info na tel. 0918 888 735 (Bc. Kollár)
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Skúška sirén
V piatok 9. apríla

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

Občiansky servis 
FEBRUÁR 2010

Človek sa narodil 
aby dýchal, videl, počul

a cítil – aby žil...
V Liptovskom Mikuláši sa na-
rodili:
Alexander KOKAVEC, Matúš
GRYGAR, Tereza PEŤKOVÁ,
Michaela KROKOSOVÁ, To-
máš PROCHÁZKA, Alžbeta
FARKAŠOVÁ, Samuel
MRNČO, Martin JANČUŠKA,
Karolína SKLADANÁ, Timea
PAČAJOVÁ, Timea JURÁŠO-
VÁ, Michal HÚSKA, Lenka
PUŠKOVÁ, Aleš KŇAVA,
Klaudia MURGOŠOVÁ, Nela
OBERUČOVÁ, Sofia BALÁ-
ŽOVÁ, Vanesa LACKOVÁ, Ti-
mea BLAŠŤÁKOVÁ, Patrik
ZAHRADNÍK, Adam SENAJ,
Slávka JONEROVÁ, Šimon
PLEŠKO.

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

ktorému vždy pomôžem 
a hlavne ktorého navždy milujem... 
Manželstvo uzavreli:
Michal STOĽAR – Denisa
FOLDOVÁ, Ing. Jozef BLAŽE-
NEC – Iveta PETRÁŠOVÁ,
Mario KERMIET – Elena
HARKABUSOVÁ, Jozef ČÁNI
– Monika ŠPLHOVÁ, Milan
KOKY – Martina JONEROVÁ,
Miroslav DROPPA – Jana BO-
ČOVÁ, Peter KRAJČO – Bea-
ta MIČUDOVÁ, Vladimír KO-
ŠÍK – Markéta ŽIPAJOVÁ,
Ján BEŤKO – Eva OBRCIA-
NOVÁ, Slavomír SABADOŠ –
Blanka TOMAŠTÍKOVÁ.

Dych – slovko krátke, 
nenápadné.

Bez neho však končí život ...
Zomreli:
Jozef TABAJ – 90 r., Agnesa
HUDEKOVÁ – 90 r., Milan
MAGURA – 81 r., Albína
HERCEGOVÁ – 66 r., Milan
MAGURA – 84 r., Anna RÁ-
ZUSOVÁ – 94 r., Elena FE-
ROVÁ – 80 r., Anna BELLO-
VÁ – 78 r., Emília ONDRÁŠO-
VÁ – 90 r., Jozef MARŤÁK –
25 r., Igor BEŇUŠ – 68 r., Te-
rézia HORNOVÁ – 81 r., Emil
KAVULIAK – 80r., Dušan
KRÁĽ – 30r., Jozef DZURIL-
LA – 72 r., Jozef MELÁR – 89
r., Gustáv BARBIERIK – 73 r.,
Šarlota DOLEŽAJOVÁ – 82
r., Róbert JANÍK – 65 r., Ján
MEDZIHRADSKÝ – 63 r.,
Anna HOLLÁ – 84 r.

Dbajme 
o čistotu

a poriadok
Každý občan nášho mesta

môže prispieť k čistote a po-
riadku verejných priestranstiev.
Chceme aj touto cestou osloviť
majiteľov psov a pripomenúť
Všeobecné záväzné nariadenie
č. 4/2009 o vodení psov na
verejných priestranstvách,
účinné od 1. 10. 2009, ktoré
v článku 7 stanovuje, že oso-
ba, ktorá vedie psa, musí dbať
na to, aby pes neznečisťoval
verejné priestranstvo, verejne
prístupné priestory, nepoško-
dzoval kvetinové záhony, trávni-
ky a pod. Ak už k znečisteniu
dôjde, je osoba, ktorá vedie
psa, povinná bezprostredne po
znečistení odstrániť exkremen-
ty vhodnou pomôckou (napr.
vrecúškom) a spolu s ním ich
vhodiť do zbernej nádoby.

Vážení občania, prijmite
toto oslovenie ako formu nášho
spoločného úsilia, aby sa v na-
šom meste pre všetkých L. Mi-
kuláš každému žilo príjemne
a bezpečne.

Mgr. Dalibor Šalplachta,
náčelník MsP L. Mikuláš

1. 3. 2010 o 18.52 hod.
v OD Billa na sídlisku Podbreziny
odcudzil A.P. bytom ul. Hradišs-
ká 0,5 l fľašu alkoholu v hodnote
7,13 eura. Pre dôvodné podo-
zrenie z prečinu podľa § 212
ods. 2 písm. f, Trestného záko-
na riešenie prípadu na mieste
prevzalo Obvodné oddelenie
Policajného zboru.

4. 3. 2010 o 19.20 hod.
hliadka MsP zistila skládku kar-
tónov za smetnými nádobami na
ul. Bernolákovej za Domom slu-
žieb. Objasňovaním bolo ziste-
né, že pôvodca priestupku je
majiteľ obchodu z ul. Námestie
osloboditeľov G. Y. bytom Brati-
slava. Za porušenie Všeobecne
záväzného nariadenia mesta
Lipt. Mikuláš č.8/1992, meno-
vaný na mieste zaplatil blokovú
pokutu.

6. 3. 2010 o 22.56 hod. na
ul. Opavská, vedľa mosta na síd-
lisku Podbreziny, M.Dz. bytom
ul. Kemi poškodil svietidlo verej-
ného osvetlenia. Mestská polícia
prípad objasnila vďaka účinnej
spolupráce s miestnymi občan-
mi. Prípad je riešený ako priestu-
pok proti verejnému poriadku
podľa § 50 ods. 1, zákona
č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch.

9. 3. 2010 o 19.05 hod.
v bufete na plavárni na ul. Vajan-
ského obťažoval hostí pod vply-
vom alkoholu M. D. zo Smre-
čian. Svojím konaním porušil
§ 47 ods. 1, písm. d, zákona
č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
Nakoľko bol pod vplyvom alko-
holu prípad je v štádiu riešenia.

12. 3. 2010 o 07.17 hod.
v OD Billa na Podbrezinách, pri
krádeži bonboniery v hodnote
štyri eurá bola prichytená L.M.
bytom ul. Senická. Menovaná sa
týmto konaním dopustila prie-
stupku podľa § 50 ods. 1 záko-
na č. 372/90 Zb. o priestup-
koch. Prípad bol vyriešený ulo-
žením blokovej pokuty.

15. 3. 2010 o 23.07 hod.
v reštauračnom zariadení na ul.
Námestie osloboditeľov , neza-
platil účet za konzumáciu v hod-
note 11,60 eura D. R. bytom ul.
Medze. Menovaný sa dopustil
priestupku podľa § 50 ods. 1 zá-
kona č. 372/90 Zb. o priestup-
koch. Nakoľko bol pod vplyvom
alkoholu vec je v riešení mest-
skej polície.

20. 3. 2010 o 05.22 hod.
P.M. bytom ul. Morušova, rozbil
vchodové dvere na bytovke ul.
Jánošíkovo nábrežie č.1885.
Mestská polícia preverením prí-
padu zistila, že menovaný v čase
spáchania skutku bol pod znač-
ným vplyvom alkoholu, z toho
dôvodu je predvolaný na MsP
k riešeniu priestupku. Svojím ko-
naním porušil § 50 ods. 1, záko-
na č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch.

22. 3. 2010 o 08.46 hod.
maloletí M. K. a S. M. z Lipt. Mi-
kuláša zapálili komunálny od-
pad, pri Vrbickom cintoríne.
Týmto konaním porušili VZN
Mesta Lipt. Mikuláš č. 8/92, čl.
27 b, ods. 2. Nakoľko obidvaja
páchatelia sú maloletí vec bola
odložená záznamom v zmysle §
60 ods. 3 písm. a, zákona

Zo zápisníka mestskej polície
č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch. O skutku boli vyrozumení
rodičia. 

V období od 25. 2. 2010 – do
22. 3. 2010 MsP riešila 341 prie-
stupkov z toho na úseku dopravy
163, 23 priestupkov proti majet-
ku, 35 priestupkov proti verejné-
mu poriadku, 12 priestupkov pro-
ti občianskemu spolunažívaniu,
12 priestupkov majiteľov voľne
pohybujúcich psov, 18 priestup-
kov porušenia zákona o ochrane
nefajčiarov - fajčenie na autobus.
zastávkach, 5 podozrení z trest-
ného činu a iné.

Mestská polícia zároveň in-
formuje verejnosť, že od
1. 4. 2010 do 31. 3. 2011 vola-
nie na telefonnú linku 159 bude
opäť bezplatné.

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník mestskej polície

Futbalové mužstvo Mestskej polície L. Mikuláš na 11. roč-
níku turnaja v malom futbale „Sabrina CUP 2010“ v Levi-
ciach obsadilo 2. miesto.

Foto: archív MsÚ
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