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Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Habemus papam!
Máme pápeža! Nadšené zvolanie zaznelo 

len nedávno na námestí Svätého Petra v Ríme. 
Zhruba polovica veriacich v našom meste je ka-
tolíckeho vierovyznania. Najmä pre nich, ale nie 
len pre nich to bola veľmi dôležitá správa. Pápež 
je aj v  modernom svete jednou z  najvplyvnej-
ších osobností na zemi. Jeho postoje a  názory 
ovplyvňujú život a  rozhodovanie tak bežných 
ľudí ako aj hláv štátov. Skromnosť, zodpoved-
nosť a morálka sú podľa mňa vlastnosti, ktoré 
pomôžu úspešne prekonať neľahké obdobie 
súčasného, najmä západného sveta. Prajem 
Františkovi, aby sa mu podarilo významne pri-
spieť  k nájdeniu riešení a odpovedí na otázky, 
pred ktorými stojí Európa a nie len ona.

Ale vráťme sa na zem, do nášho Mikulá-
ša. Samozrejme, že ani naše mesto nestojí 
mimo pozemských dianí a  v  ostatnom čase 
sa stalo množstvo vecí dôležitých pre život 
v ňom. K dnešnému dňu už sú známe výsled-
ky hospodárenia mesta za rok 2012 a môžem 
s  radosťou povedať, že sú veľmi dobré. Hoci 
ekonomické problémy krajiny a eurozóny ešte 
zďaleka nie sú za nami, hospodárske výsledky 
mesta nám umožňujú vytvoriť viac ako tristo-
tisícový rezervný fond. Mesto tak bude môcť  

uhradiť neočakávané náklady súvisiace s  eu-
roprojektami na separačnú halu a  technické 
vybavenie Verejnoprospešných služieb. 

Napriek trom výmenám vládnych úradníkov 
v riadiacom orgáne a  časovému stresu, ktorý 
bol objektívny počas príprav v roku 2009 do-
ťahujeme projekt zlepšujúci životné prostredie 
v meste do realizačnej fázy. Spolufinancovanie 
mesta na ňom vo výške desať percent pova-
žujem za primeraný vklad. Spolu s  dotáciou  
2,5 mil. eur zvýši projekt separačnej haly kvali-
tu životného prostredia v meste a regióne.

Z  peňazí pochádzajúcich z  hospodárskeho 
výsledku za minulý rok chceme  vyčleniť pod-
statne vyššiu čiastku na akútne problémy 
opráv a investícií do cestnej siete v našom mes-
te, než som pôvodne predpokladal. 

Som rád, že mestské zastupiteľstvo podporilo 
myšlienku výstavby tréningovej haly pri zim-
nom štadióne a podporilo súvisiacu koncesnú 
zmluvu so spoločnosťou JL Aréna. Dohoda po-
môže ušetriť mestu ročne asi 50-tisíc eur, rozší-
ri možnosti tréningu pre mládež o  tisíc hodín 
ročne v  spolupráci s  neinvestičným fondom 
Hokejové talenty a  zabezpečí výstavbu novej 
strojovne  s desaťnásobne menším objemom 
rizikového čpavku v chladiacom systéme.  Pro-
ces dohody sa nerodil ľahko. Váha argumen-

tov nakoniec  presvedčila absolútnu väčšinu 
poslancov, aby projekt podporili. Mám z toho 
veľkú radosť.  

V oblasti investícií dalo zastupiteľstvo súhlas 
na  odkúpenie 47 nájomných bytov v  býva-
lej posádkovej ubytovne na ulici Čs. brigády.  
Po rekonštrukcii tejto veľkej budovy ohrozenej 
schátraním tu vznikne zmiešané spoluvlast-
níctvo objektu medzi súkromným sektorom 
a  mestom. Toto je zárukou náležitého využí-
vania celého objektu a  predíde sa možným 
problémom s následnou devastáciou objektu. 
Mesto tak získa  nájomné štartovacie byty  pre 
mladé rodiny, alebo dôchodcov, ktorí by chce-
li vymeniť byt za menší. Máme už skúsenosti 
s podobným postupom, ktorý sme uplatnili 
v bytovke na Janoškovej ulici. 

Aj keď posledné „zlostné“ pohľady pani zimy 
pribrzdili jarné upratovacie práce novým prí-
delom snehu verím, že ku veľkonočným sviat-
kom sa nám podarí aspoň prvú etapu čistenia 
verejných priestranstiev zvládnuť, nakoľko  
sviatky budú  tento rok veľmi skoro.  Na záver 
by som rád poprial požehnanú Veľkú noc  pre 
všetkých veriacich a príjemné prežitie sviatkov 
jari pre tých, čo toto obdobie spájajú skôr s ob-
čianskym  duchom. 

 Alexander Slafkovský, primátor mesta

Spomienky na Jánošíka vyvrcholili súdom a jeho popravou
Piatok 22. marca patril v uliciach 

Liptovského Mikuláša opäť spo-
mienkam na národného hrdinu 
Juraja Jánošíka. Spomínalo sa 
v krojoch, verbovaním, lapačka-
mi či scénkami zo súdu a popravy. 

Pred tristo rokmi 16. a 17. marca 
1713 mučili, súdili a obesili za ľavé 
rebro na hák 25-ročného zbojníka 
Juraja Jánošíka, ktorý sa neskôr 
stal historickou legendou. Práve  
k tomuto výročiu pripravilo mesto 
Liptovský Mikuláš a ďalšie organi-
zácie sériu celoročných podujatí 
pod názvom Jánošík – 300 rokov 
legendy. 

Vyvrcholením jarnej časti bolo 
podujatie Bol by ten Jánošík, bol 
by ten bojoval... Po uliciach mesta 
najskôr zbíjali členovia Jánošíko-
vej družiny. Pokračoval Jánoší-
kovským sprievodom, do ktorého 
sa zapojili desiatky návštevníkov 
v tradičných krojoch a dobovom 
oblečení. „Odmenili sme ich za to 

Jánošíkovým dukátom, ktorý 
sme vyrobili pre všetky podujatia 
v tomto roku,“ hovorí Miroslav Pa-
robek, vedúci oddelenia marketin-
gu v mestského úradu. 

Sprievod sa postupne z centra 
mesta presunul na nádvorie Čier-
neho orla, kde sa odohrali diva-
delné výjavy z Jánošíkovho života. 
„Scénky sme vystavali z historicky 
doložených prameňov i na zák-
lade povestí a bájí. Vyvrcholením 
programu bol súd a symbolická 
poprava Jánošíka na Námestí oslo-
boditeľov,“ približuje spoluorgani-
zátor Martin Krupa, riaditeľ Liptov-
ského múzea. 

Na záver sa konala vernisáž vý-
stavy Jánošík – karpatský zbojník, 
ktorá bude v priestoroch mestské-
ho úradu do konca augusta. Sú-
časne tu vyhlásili aj výtvarnú súťaž 
detí O Jánošíkov dukát 2013.

Do začiatku letných spomienko-
vých akcií je ešte 5. apríla pre tých 

najmenších pripravené zábavno-
-poučné Hľadanie Jánošíkovho 
pokladu v liptovskomikulášskej 
knižnici a 18. mája strašidelná Noc 

v múzeu s Jánošíkom v Múzeu Jan-
ka Kráľa, ktorú doplnia divadelné 
predstavenie a premietanie filmov 
o Jánošíkovi.   -red-
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Pod zdĺhavejší proces sa pod-
písala aj prítomnosť druhej – al-
ternatívnej – ponuky ďalšej sú-
kromnej liptovskomikulášskej 
spoločnosti. „Týmto projektom 
sme sa zaoberali niekoľkokrát na 
finančnej komisii a dospeli sme 
k záveru, že tento druhý projekt 
tak ako bol rozpočtovaný, by ne-
bolo možné investorom zreali-
zovať,“ vysvetlil poslanec Dušan 
Vinčur, predseda finančnej komi-
sie MsZ. „Boli sme však povinní 
sa ním zaoberať, keďže aj jeho 
súčasťou mal byť aj mestský po-
zemok a štadión,“ dodal.

Projekt výstavby tréningovej 
haly bol na rokovaní mestského 
zastupiteľstva obhájiť aj konateľ 
spoločnosti JL aréna Branislav 
Duboš: „Akceptovali sme, že 
mesto začalo rokovať s ďalším in-
vestorom a sme radi, že sa nako-
niec rozhodlo pre nás, aj keď nám 
to pozastavilo prípravné práce na 
zhruba osem týždňov.“ Kvôli zdr-
žaniu museli autori odsúhlasené-
ho projektu zmeniť pôvodne plá-

novanú kongeneračnú jednotku, 
ktorá mala byť zabudovaná do 
zrekonštruovanej strojovne, za 
klasické chladiace zariadenie. 

Prostredníctvom videonahrávky 
projekt počas rokovania podporil 
samotný Ján Laco, osobne sa po-
slancom prihovorili hokejisti Jer-
guš Bača a reprezentant Martin 
Cibák, obaja odchovanci mikuláš-
skeho hokeja.

Na základe koncesnej zmluvy, 
ktorú  mesto Liptovský Mikuláš 
podpísalo s investorom 22. mar-
ca  na pätnásť rokov, investorská 
firma zrekonštruuje najprv stro-
jovňu, aby boli práce hotové do 
začiatku novej sezóny. Ak pre-
behne rozhodovanie stavebného 
úradu hladko, už v októbri alebo 
novembri by mohla v blízkosti 
zimného štadióna stáť aj nová 
tréningová hala. Oba objekty 
budú využívať novú strojovňu 
spoločne a investor ich bude aj 
spoločne prevádzkovať.

„Výstavbou haly riešime kapa-
citný problém, to znamená do-

Výstavba tréningovej haly je schválená

Mesto chce v nevyužívanej budove nové nájomné byty 
Na poslednom marcovom 

mestskom zastupiteľstve (MsZ) 
vo štvrtok 7. marca sa hovorilo 
aj o možnosti podpisu zmluvy 
o budúcej zmluve s investorom, 
ktorý chce objekt bývalej vojen-
skej ubytovne, tzv. Dominanty, 
prestavať na polyfunkčný ob-
jekt. V ňom by mesto získalo 
priestor pre 47 mestských ná-
jomných bytov. 

Súkromná spoločnosť z Batizo-
viec ponúkla radnici spoluprácu 
na rekonštrukcii polyfunkčného 
objektu. „Zvýšila by sa tak kvali-

ta bytového a domového fondu 
v širšom centre mesta a vyriešila 
sa ďalšia možnosť bývania v mes-
te formou štartovacích nájom-
ných bytov,“ vysvetľuje primátor 
mesta Alexander Slafkovský. 
V súčasnosti Bytový podnik evi-
duje 213 žiadostí o pridelenie 
mestského bytu.

 „Táto ponuka nám prišla vhod, 
pretože momentálne nemáme 
pripravený projekt výstavby ná-
jomných bytov. Veľkou výhodou 
tohto budúceho bytového domu 
je prakticky kompletná občian-

ska vybavenosť v jeho blízkosti. 
Verím, že to zaujme najmä mladé 
rodiny, ale napríklad aj mnoho 
starších ľudí,“ uviedol viceprimá-
tor Jozef Repaský. Okrem mest-
ských štartovacích bytov by tu 
vznikol priestor pre ďalších 20 
nadštandardných bytových jed-
notiek a administratívu. Tie si 
ponechá vo vlastníctve investor 
a pravdepodobne ich bude pre-
dávať individuálnym záujem-
com.

Vznik 47 bytov z priestorov 
bývalej vojenskej ubytovne by 

chcelo mesto prefinancovať z 
prostriedkov Štátneho fondu 
rozvoja bývania. Tieto peniaze 
by boli po kolaudácii použité na 
kúpu nových bytových jedno-
tiek od investora do vlastníctva 
mesta. „Ak by však žiadosti Lip-
tovského Mikuláša o poskytnutie 
finančných prostriedkov neuspe-
li v nasledujúcich troch rokoch, 
zmluva mesta s investorom stratí 
platnosť,“ upresňuje podmienky 
dohody s investorom Anna Iľa-
novská, vedúca útvaru právnych 
služieb.   -kel-

Vážení občania,
v priebehu mesiaca apríla vám 

budú doručené rozhodnutia na 
daň z nehnuteľností a v prípa-
de, že máte aj psa, na rozhodnu-
tí bude uvedená aj daň za psa. 
Súčasťou výmeru budú aj poš-
tové poukážky. Na každej z nich 
bude uvedené, či ide o daň za 
psa alebo o daň z nehnuteľnos-
tí. V prípade, že sa rozhodnete 
platiť poštovou poukážkou, je 

potrebné doplniť osobné úda-
je a výšku dane, ktorú chcete 
zaplatiť. Je to z dôvodu, že nie 
všetci platíte celú výšku dane 
naraz. Povolené sú aj splátky 
dane, ich výška je uvedená 
v rozhodnutí. Obe dane (resp. 
prvá splátka pri dani z nehnu-
teľností) sú splatné do konca 
mája 2013. Pri platení daní na 
pošte prosíme pri vyplňovaní 
údajov použiť správny pošto-

vý poukaz,  číslo rozhodnutia 
použite ako variabilný symbol. 
Vyplňovaniu sa môžete vyhnúť 
v prípade ak sa rozhodnete pla-
tiť do pokladne mestského úra-
du. Vtedy vám stačí predložiť 
len rozhodnutie. Tento spôsob 
úhrady daní je bez poplatku.  
V prípade nejasností kontaktuje 
044 5565 284   

 Ing. Rudolf Proč, 
 útvar miestnych daní a poplatkov

Poslanci mikulášskeho mestského zastupiteľstva (MsZ) vo štvrtok 
7. marca odsúhlasili výstavbu hokejovej tréningovej haly pri zim-
nom štadióne v Liptovskom Mikuláši. Po zhruba štyroch mesiacoch 
od schválenia tohto zámeru, ktorý inicioval reprezentant Ján Laco 
pôvodom z L. Mikuláša, sa môže začať realizovať.

stupnosť ľadovej plochy v meste 
a rozšírime aj možnosti pre ama-
térske hokejové tímy či kraso-
korčuľovanie,“ povedal primátor 
Alexander Slafkovský. Výhodou 
je, že investícia nevyžaduje pe-
niaze z mestskej pokladne a ešte 
prinesie oproti súčasným nákla-
dom na prevádzku mestského 
štadióna mestu úsporu minimál-
ne 55-tisíc eur ročne. „Tie môže-
me investovať do rekonštrukcie 
štadióna. Existencia tréningovej 
haly umožní rekonštrukciu sta-

rého štadióna bez obmedzenia 
tréningového procesu,“ dopĺňa A. 
Slafkovský. 

Hokejová sezóna sa predĺži 
z ôsmich na desať až jedenásť 
mesiacov. „Pre mládež bude k dis-
pozícii tisíc hodín ľadovej plochy 
zadarmo,“ uzavrel A. Slafkovský. 
Výstavba novej haly sa začne už 
čoskoro. Po skúšobnej prevádzke 
v júli, plánujú spustiť plnú pre-
vádzku na oboch ľadových plo-
chách v auguste tohto roku.            

 -red-

Zastupiteľstvom schválenú koncesnú zmluvu podpísal primátor Alexander 
Slafkovský spolu so zástupcami investora v piatok 22. marca. Na snímke 
so spoluinvestorom Jánom Lacom. 
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skúška sirén
V piatok 12. 4. 2013 o 12.00 h 
bude v Liptovskom Mikuláši 

kontrola skúšky vyrozumenia 
obyvateľstva dvojminútovým  

stálym tónom sirén.

Základné školy v našom meste sa spájať nebudú

Základná škola s materskou školou na Demänovskej ulici má nové vedenie

Základné školy na uliciach Au-
rela Stodolu a Márie Rázusovej-
-Martákovej v Liptovskom Mi-
kuláši sa spájať nebudú. Slová 
o ich spájaní vyvrátil primátor 
mesta Alexander Slafkovský. 
Platí to aj pre základné školy na 
sídlisku Podbreziny a v Okolič-
nom. 

Ekonomická situácia a nové 
vládne nariadenia, ktoré sú plat-
né v oblasti financovania základ-
ných škôl (ZŠ), spôsobili viacerým 
z nich vrásky na čele. údajným 
riešením malo byť spojenie nie-
koľkých škôl. V Liptovskom Mi-
kuláši však mestské ZŠ ostávajú 
samostatné tak ako doteraz. 

„Osobne som sa na škole Dr. 

Ešte v septembri minulého roka 
došlo ku spojeniu Základnej 
školy (ZŠ) na Demänovskej ulici 
v Liptovskom Mikuláši so základ-
nou a materskou školou v mest-
skej časti Demänová. Novovznik-
nutý subjekt má od 1. marca aj 
nové vedenie. 

Na základe výberového kona-
nia sa riaditeľom Základnej školy 
s materskou školou na Demä-
novskej ulici stal Juraj Chrap-

čiak, ktorý na toto miesto prešiel 
z pozície vedúceho oddelenia 
vzdelávania, mládeže, športu 
a kultúry na Mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši. Vo vedení 
školy vymenil dlhoročného riadi-
teľa Michala Husára, ktorému sa 
skončilo funkčné obdobie. 

Nového riaditeľa čaká po ne-
tradičnom nástupe v priebehu 
školského roka najprv audit 
a rýchle oboznámenie sa s cho-

dom školy. „Chcel by som nájsť 
nové možnosti ako zatraktívniť 
obe školy, najmä tú v Demäno-
vej, zlepšiť informovanosť a pro-
pagáciu o plánoch a aktivitách 
školy pred širokou verejnosťou a 
v médiách,“ približuje svoje plány 
novopečený riaditeľ. Juraj Chrap-
čiak začínal v školstve v 90-tych 
rokoch ako pedagóg vysunuté-
ho pracoviska ZŠ Nábrežie Dr. A. 
Stodolu v Iľanove.                      -kel- 

Mesto vybavilo dôchodcom zľavu do akvaparku
Primátor mesta Liptovský Mi-

kuláš Alexander Slafkovský sa 
opäť stretol s vedúcimi Klubov 
seniorov jednotlivých mest-
ských častí. Na Rade starších sa 
hovorilo o zlepšovaní technic-
kého zabezpečenia denných 
centier, ako aj o zlepšovaní slu-
žieb poskytovaných seniorom.  

„Niektoré denné centrá prešli 
v posledných mesiacoch výme-
nou okien či dverí. Zlepšilo sa 
ich technické zázemie v podobe 
satelitných prijímačov a zabez-
pečenia žiadaného príjmu vysie-
lania TV Liptov. Dôležitými boli 
tiež rozhovory na tému zateka-
nia slovenskej izby v Kultúrnom 
dome v časti Iľanovo, ktoré prav-
depodobne spôsobuje poškode-
ná strecha. 

Vďaka pripomienkam Rady star-
ších sa opravia schody na cintorí-
ne v mestskej časti Ploštín. Klub 
učiteľov plánuje tiež výstavbu 
detského ihriska na pozemku 
susediacom s Rázusovie domom 
vo Vrbici a mikulášski seniori sa aj 
tento rok postarajú o čistotu cin-
torína padlých vojakov z II. sveto-
vej vojny na Háji-Nicovô. 

Aby aj starší obyvatelia nášho 
mesta a okolitých mestských 
častí mohli využívať možnos-
ti cestovného ruchu v regióne 
Liptov, podpísalo mesto doho-
du s akvaparkom Tatralandia, 
ktorá im umožní kúpanie sa za 
zvýhodnené ceny. Od 18. marca 
majú skupiny seniorov z devia-
tich tunajších klubov možnosť 
celodenného kúpania sa za 6 eur 

na osobu namiesto pôvodných 
19 eur. Využívať tiež môžu aj 
saunový svet v cene 7 eur. Doba 
zvýhodnených vstupov do naj-
väčšieho aquaparku v strednej 
Európe platí do 12. júna tohto 

roka. Zvýhodnené ceny, ktoré 
mesto s prevádzkovateľom Tat-
ralandie dohodlo, platí aj pre vo-
jenských seniorov a členov Jed-
noty dôchodcov Slovenska. 

 -kel-

Aurela Stodolu presvedčil, že fi-
nančná situácia a vyhliadky sú 
únosné. Vďaka pedagogickému 
kolektívu tu panujú dobré pod-
mienky pre žiakov, dokonca lep-
šie ako v iných porovnateľných 
školách,“ hodnotí primátor mesta 
Alexander Slafkovský školu, ktorá 
v súčasnosti vzdeláva 193 žiakov 
väčšinového i minoritného etni-
ka.

„Ak sa nám podarí motivovať 
deti zo sociálne slabého prostre-
dia absolvovať a dokončiť celú 
základnú školskú dochádzku, 
bol by to krok vpred v ich budú-
cej integrácií do bežného života. 
Možno budú na úrovni 70-tich 
percent bežného priemeru žia-
kov väčšinového etnika, ale budú 
mať vzdelanie, sociálne návyky 
a šancu dostať sa napríklad na 
učňovskú školu. Myslím si, že 
režim, ktorý je tu zabehnutý, je 
perspektívny a mohol by poslú-
žiť ako príklad riešenia rómskej 
problematiky v oblasti základné-
ho školstva,“ dodáva primátor. 

 „S tým, že sme považovaní za 
rómsku školu, sme sa už viac-me-
nej zmierili. Učitelia si zvykli pra-
covať s týmito deťmi. Verejnosť 
si bude musieť zvyknúť na to, že 
toto je prevažne rómska škola. 
Vzdelanostná úroveň týchto detí 
nie je možno porovnateľná s iný-
mi školami, ale som presvedče-
ná, že tieto deti dokážu urobiť na 
určitej úrovni veľa vecí a my ich 

k tomu budeme viesť,“ vysvetľuje 
Jarmila Pokrievková, zástupkyňa 
riaditeľky ZŠ Dr. Aurela Stodolu. 

„Finančne sme na tom dobre, 
pretože počet detí je postaču-
júci. Príjmy máme aj z prenájmu 
našich priestorov,“ dopĺňa J. Po-
krievková. Na základe skúseností 
vyplýva, že problémy s disciplí-
nou majú skôr školy s vyšším 
počtom detí. -kel-
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Nevyužívaná kotolňa na sídlisku 
Podbreziny by mohla v budúc-
nosti slúžiť na parkovanie. Také sú 
plány liptovskomikulášskej radni-
ce. Rozhodne sa o tom v apríli.

Budova výmenníkovej stanice  
na Hruškovej ulici v minulosti slúži-
la na výrobu tepla a teplej úžitkovej 
vody. Rozvody sú však dnes už ne-
funkčné. Vedenie mesta Liptovský 
Mikuláš preto zvažuje jej využitie 
zmeniť na jednopodlažný parkova-
cí dom, čím by sa rozšírili možnosti 
parkovania pre obyvateľov okoli-
tých bytových domov o 14 nových 
stání. „Pomôže to zlepšiť nevyho-
vujúcu situáciu s parkovaním na 
najväčšom sídlisku v meste. Ak by 
chcel investor realizovať nadstav-

bu, musel by tento zámer prebrať 
s útvarom hlavného architekta,“ ho-
vorí Alexander Slafkovský, primátor 
mesta.

Tento zámer momentálne sto-
jí pred rozhodnutím mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa ním bude 
zaoberať na aprílovom zasadnutí. 
Znalecký posudok ocenil budovu 
s pozemkom pod ňou aj priľahlým 
pozemkom na takmer 74-tisíc eur. 
Cenu však ešte prerokuje finančná 
komisia a následne celý materiál  
aj mestská rada. 

Prístavba, ktorá bola ku kotolni 
zrealizovaná, je určená na občian-
sku vybavenosť, napríklad na admi-
nistratívne účely, obchod či služby. 
Ak zámer schvália mestskí poslanci, 

Presne 8. marca si celý svet pripomenul Deň žien. Aj mesto 
Liptovský Mikuláš si kyticou z rúk primátora mesta Alexan-
dra Slafkovského uctilo zástupkyne nežnejšieho pohlavia. 

V malej zasadačke na Mestskom úrade v Liptovskom Mi-
kuláši si vedenie mesta uctilo asi 130 mám i starých mám, 
ktoré sú členkami Jednoty dôchodcov Slovenska. Až 33 ob-
lastných združení z mikulášskeho okresu sa stretlo, aby si 
príhovormi, poéziou či piesňami z úst folklórneho súboru  
zo Závažnej Poruby pripomenuli sviatok žien, ktorý si v je-
den deň pripomína celý svet. 

Podujatie zorganizovala Jednota dôchodcov Slovenska 
pod záštitou primátora nášho mesta. Na slávnostnom 
stretnutí nechýbal ani Branislav Tréger, primátor mesta 
Liptovský Hrádok a ďalší členovia vedenia mesta Liptovský 
Mikuláš.       -red-

Obyvateľom liptovskomikuláš-
skeho sídliska Dr. Aurela Stodolu 
prekážal zvýšený počet trakto-
rov, ktoré prechádzali popod ich 
okná. Mesto Liptovský Mikuláš, 
v spolupráci s Krajským doprav-
ným inšpektorátom a Sloven-
skou správou ciest, vyriešilo túto 
situáciu odstránením dopravné-
ho značenia.

Dopravné značky na štátnej ceste 
č. I/18 navádzali vodičov trakto-
rov k odbočeniu z hlavného ťahu 
na bočnú cestu na Priemyselnej 
ulici. Podobná bola situácia aj na 
križovatke na Rachmaninovom ná-
mestí, kde značenie pre tento druh 
dopravy ukazuje smerom na uli-
cu Jura Janošku, ktorá končí opäť  
na spomínanom  sídlisku. 

„Od doby umiestnenia pôvod-
ného značenia technický pokrok 
vo vývoji traktorov postúpil, sú 
väčšie, ťažšie, objemnejšie a ťa-
hajú podstatne väčšie závesné 
zariadenia – vlečky. Svojou jazdou  

Nezabudnite 
na povinné 
čipovanie

Novela zákona o veterinár-
nej starostlivosti priniesla 
koncom roka 2011 nové 
povinnosti majiteľom psov, 
mačiek a fretiek v podobe 
čipovania. V septembri tohto 
roka sa končí lehota pre ma-
jiteľov, ktorí mali zo zákona 
výnimku.

Od 1. novembra 2011 musí 
každý majiteľ psa, mačky a fre-
tky na svoje náklady zabezpečiť 
ich identifikáciu a registráciu tzv. 
transpondérom – mikročipom 
spĺňajúcim normu ISO11784 
alebo čitateľným tetovaním. 
Zvieratá, ktoré sú čipované po 
3. júli 2011 musia byť dodatoč-
ne označení transpondérom - 
mikročipom.

„Výnimku zo zákona mali maji-
telia spomínaných zvierat, ktoré 
sa narodili pred 1. novembrom 
2011. Posledný termín na zači-
povanie uplynie už čoskoro - 30. 
septembra tohto roka,“ upres-
ňuje Iveta Klepáčová, vedúca 
útvaru životného prostredia 
v Liptovskom Mikuláši.  

Čítačkou na mikročipy je vy-
bavená aj karanténna stanica 
v Liptovskom Mikuláši. „Všetky 
zvieratá, ktoré sem prídu, sú au-
tomaticky okrem zaočkovania, 
sterilizácie aj začipované,“ do-
dáva I. Klepáčová. Cena mikro-
čipov sa v Liptove pohybuje na 
sume okolo 10 eur.        -kel-

Z bývalej kotolne na Podbrezinách sa môže stať ďalší parkovací dom

Liptovským ženám poďakoval aj primátor mesta 

Traktory už cez Nábrežie prechádzať nebudú

v polovici apríla bude vyhlásená 
verejná súťaž. „Všetko bude zverej-
nené na stránke mesta na úradnej 

tabuli a v regionálnej tlači,“ dopĺňa 
Miroslava Dzurošková z právneho 
oddelenia mestského úradu.   -kel-

po uvedených miestnych komu-
nikáciách, ktoré sú v prevažnej 
miere vedené v obytnej zóne mes-
ta, spôsobujú neprimeraný hluk, 
vibrácie a celkovo znepríjemňujú 
život obyvateľom tejto obytnej 
zóny,“ približuje dopravnú situáciu 
na Nábreží Ľubomír Hán, vedúci 
oddelenia ŽP, dopravy a verejných 
priestranstiev.

 V týchto miestach dochádzalo 
aj k obmedzovaniu a ohrozovaniu 
cyklistov či chodcov. Priemysel-
né podniky a poľnohospodárske 

družstvá v dnešnej dobe použí-
vajú moderné traktory, ktoré sú 
výkonné a dosahujú maximálnu 
povolenú rýchlosť 50 km/h, preto 
sa odborníci neobávajú vytvárania 
kolón na hlavnom ťahu.  

„Dopravné značenia sme na zá-
klade povolenia od Obvodného  
úradu pre cestnú dopravu a po-
zemkové komunikácie v Žiline 
odstránili v priebehu utorka  
12. marca,“  informuje riaditeľ VPS 
Jozef Klepáč.                   

  -kel-
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Združenie informatikov samo-
správ Slovenska (ZISS) a Únia 
miest Slovenska ocenili naj-
lepších informatikov. Na druhý 
stupienok víťazov sa v rámci Ži-
linského samosprávneho kraja  
počas štvrtého ročníka postavil 
aj pracovník liptovskomikuláš-
skeho Mestského úradu Dušan 
Močarník.

V rámci hodnotenia celého Slo-
venska obsadil podobne úspešné 
tretie miesto z vyše 220 informa-
tikov, ktorí sa do súťaže taktiež 
zapojili. Spomedzi hodnote-
ných kritérií významnou mierou 
ovplyvnili výsledky aktívna účasť 
informatika na práci ZISS, aktivity 
v rámci samosprávy, ako aj výsled-
ky súťaže o najlepšiu internetovú 

stránku samospráv ZlatyErb.sk.   
   „Hodnotia sa aktivity v združení, 
prezentácie, aktivita v skupine ZISS 
na Facebooku, organizácia konfe-
rencie ZISS vo vlastnom regióne, 
propagácia spoločných projektov 
(Ovce.sk, Zodpovedne.sk), umiest-
nenie v súťaži Zlatyerb.sk či media-
lizácia činnosti ZISS-u. Na ostatnej 
konferencii ZISS, počas ktorej sa aj 
oceňovalo, som mal spoločnú pre-
zentáciu o zavádzaní a fungovaní 
organizácií v spoločnej sieti  a o vy-
užívaní jednotného ekonomického 
softvéru,“ približuje Dušan  Močar-
ník.  Na mikulášskom úrade pracuje 
už od roku 1992.

Projekt Zodpovedne.sk je zamera-
ný na bezpečné a zodpovedné po-
užívanie internetu, mobilných tele-

Akadémia ozbrojených síl gene-
rála Milana Rastislava Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši je jedinou 
na Slovensku, kde príslušníci slo-
venskej armády získavajú najvyš-
šie možné vojenské vzdelanie. 
Plukovníkmi generálneho štábu 
sa 9. marca, vďaka kurzu národ-
nej bezpečnosti, stala pätica ab-
solventov.

Kurz národnej bezpečnosti je 
v rámci rezortu Ministerstva obra-
ny najvyšším možným vzdelaním 
vo vojenskom systéme. Zameriava 
sa na bezpečnosť a obranu a po-
čet jeho účastníkov je obmedzený 
požiadavkami armády. „Počas kur-
zu sme sa aj s jeho účastníkmi sna-
žili pojmy bezpečnosť a obrana 
rozšíriť nie len pre oblasť vojenskú, 
ale aj pre oblasti osobnej, priemy-
selnej či počítačovej bezpečnosti, 
aby sa ľudia v našej krajine cítili 
bezpečne,“ približuje smerovanie 
kurzu riaditeľ Centra vzdelávania 
na akadémii Michal Chlebec. 

Absolventi tohto kurzu môžu byť 
v prípade potreby vymenovaní 
do najvyššej vojenskej hodnosti 
generála. V súčasnosti je ich asi 
sedemdesiat. „Tento kurz je v pod-
state profesionálny vrchol a je to 
zlomový bod aj v súkromnom ži-
vote.  Človek dosiahol svoj vrchol 
a dostáva sa do štádia, kedy potre-
buje tieto skúsenosti odovzdať nie 
len spoločnosti, ale aj svojej rodi-
ne,“ hovorí jeden z absolventov 
kurzu plukovník Štefan Kovács.

„Tento kurz je certifikovaný mi-
nisterstvom školstva. Je to česť 
pre akadémiu, nakoľko sa na ňom 
podieľajú aj iné krajiny Európ-
skej únie. úzko spolupracujeme 

Jeden z najlepších informatikov Slovenska pracuje v mestskom úrade

Vojenská akadémia ukončila školenie budúcich generálov  

fónov a iných nových technológií. 
Je podporovaný Európskou úniou 
v rámci komunitárneho progra-
mu Safer Internet plus. Jedným  
z dôvodov vzniku projektu je čoraz 
rozšírenejšie používanie internetu 
a narastanie jeho významu v živo-

te detí a mladých ľudí. Nové médiá 
prinášajú na jednej strane možnosť 
rýchlej a bezproblémovej komuni-
kácie, výmeny nápadov a vzdelá-
vania, na druhej strane predstavu-
je virtuálny svet realitu bez pevne 
stanovených pravidiel.                   -kel-

úrad práce sociálnych vecí a ro-
diny v Liptovskom Mikuláši ponú-
ka cez program EURES možnosť 
vycestovať do krajín Európskej 
únie a Švajčiarska. Prostredníc-
tvom bezplatných informačných 
a poradenských služieb môžu za 
prácou do zahraničia vycestovať 
všetci uchádzači o zamestnanie.  

V Slovenskej republike začala sieť 
EURES pracovať od 1. mája 2004 
vstupom Slovenska do Európ-
skej únie. Pozostáva z verejných 
služieb zamestnanosti členských 
krajín, ktorú tvorí sieť vyškolených 
poradcov a asistentov na všetkých 
46 úradoch práce, sociálnych vecí 
a rodiny na Slovensku. Služby sú 
bezplatne určené všetkým evi-
dovaným uchádzačom o prácu, 
záujemcom o nové pracovné 
uplatnenie, zamestnávateľom, ale 

i študentom.  
Databázu voľných pracovných 

pozícií nájdete aj na stránke 
www.eures.sk v sekcii „Uchádza-
či o zamestnanie“, kde nájdete 
aj informácie o pripravovaných 
podujatiach a výberových poho-
voroch, ale aj dôležité informácie 
o životných a pracovných pod-
mienkach v krajinách Eú a Švaj-
čiarsku. 

„Ľudia, ktorí žijú v jednej a pra-
cujú v druhej krajine, sa musia 
vyrovnávať s rôznymi národnými 
odlišnosťami a rôznymi právnymi 
systémami. Môžu denne narážať 
na administratívne, právne alebo 
daňové prekážky v mobilite,“ pri-
bližuje spôsoby pomoci Michaela 
Hrnčiarová, Eures asistentka pre 
liptovskomikulášsky okres. 

„Našim cieľom je umožniť 

slobodný pohyb pracovníkov  
v cezhraničných oblastiach po-
zdĺž vnútorných hraníc Európ-
skeho ekonomického priestoru 
a prispieť k rozvoju, integrácii a 
hladkému fungovaniu cezhra-
ničného zamestnávateľského 
priestoru,“ dodáva M. Hrnčiarová. 

EURES poradcovia a asistenti na 
Slovensku doteraz poskytli služby 
siete EURES pre viac ako 640 000 
klientov, zorganizovali 14 medzi-
národných búrz práce a viac ako 
1 300 výberových pohovorov 
pre zahraničných zamestnáva-
teľov, uskutočnili viac ako 2 000 
prezentácii o sieti EURES pre štu-
dentov a zamestnávateľov. Pros-
tredníctvom siete EURES si našlo 
prácu v niektorom zo štátov Eú  
a EHP už viac ako 53 000 Slová-
kov.   -kel-

Vycestujte s programom EURES za prácou do zahraničia

napríklad s akadémiou v nemec-
kom Hainburgu, ktorá nám po-
skytla školených lektorov v rámci 
prednášok v medzinárodných 
otázkach,“ vyzdvihuje dôležitosť 
tejto činnosti rektor školy Boris 
Ďurkech.

Medzi pozvanými hosťami 
nechýbal ani primátor mesta 
Alexander Slafkovský: „Som rád,  
že v našom meste stále akadémia 
úspešne pôsobí a vzdeláva aj bu-
dúcu najvyššiu elitu slovenskej 
armády.“ Popri vojenskom vzde-
lávaní ponúka AOS M. R. Štefánika 
aj civilné štúdium, ktoré rozširuje 
možnosti vzdelávania v našom 
regióne. -kel-
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Mikulášske ucho
Milí čitatelia, v tejto rubrike 

prinášame výber z internetovej 
stránky mesta zo sekcií Mikuláš-
ske ucho a Otázky a odpovede. 
Nájdete v nich vaše postrehy, 
podnety a problémy, ktorými sa 
vedenie mesta zaoberá.

 Dobrý deň, pán primátor a 
páni poslanci. Moja otázka: čo je 
na tom pravdy, že z bývalej vojen-
skej ubytovne „Dominanta“ bude 
druhý košický Luník? Ďakujem za 
pravdivú odpoveď.

 Dobrý deň, ide o falošný po-
plach. Investor plánuje vybudo-
vať v objekte 67 bytov, z toho 20 
nadštandardných, ktoré investor 
plánuje individuálne predávať. V 
prvých dvoch podlažiach zrekon-
štruovaného objektu majú byť 
priestory pre kancelárie a služby. 
Mestské zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí 7. marca schválilo, že v 
prípade získania dotácie a úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja býva-
nia odkúpi mesto od investora 
zvyšných 47 bytov a bude ich 
prenajímať občanom na základe 
jasných pravidiel. Keďže v objekte 
bude 20 nadštandardných bytov, 
poskytnúť zvyšných 47 alebo ich 
časť občanom zo sociálne slabých 
skupín do nájmu radnica neuva-
žuje. Nízkoštandardné byty pre 
tieto skupiny staviame v iných 
častiach mesta.
S budúcimi nájomnými bytmi v 
bývalej Dominante nepočítame 
ako so sociálnym bývaním pre ne-
prispôsobivých občanov.  
 MUDr. Alexander Slafkovský,

primátor mesta

 Dobrý deň, veľmi sme sa po-
tešili, že nám odíde na Podbrezi-
nách spod našich okien zberný 
dvor... ale tešili sme sa len do 
chvíle, kým sa k nám nedostala 
informácia, že namiesto zberné-
ho dvora sa bude vyvážať na síd-
lisko Podbreziny biologicky rozlo-
žiteľný odpad. Nová hala vznikne 
vedľa súčasnej separačnej haly na 
mieste, kde je uskladňovaný vy-
separovaný odpad. No takto sme 
si dlho sľubovanú revitalizáciu 
Podbrezín nepredstavovali... Na-
miesto stromov budú potkany...  

Nevieme, kde pramení pod-
stata Vašej informácie o tom, že 
namiesto zberného dvora sa v uve-
denom priestore bude spracová-
vať biologicky rozložiteľný odpad.
V priestore vedľa doterajšieho 
zberného strediska na Podbrezi-
nách sa pripravuje stavba novej 
triediacej haly, ktorá má stavebné 
povolenie vydané od  2. 2. 2009. 

V nej majú vzniknúť kvalitnejšie 
podmienky na triedenie toho 
istého odpadu, ktorý sa dote-
raz triedi v starých priestoroch. 
Biologicky rozložiteľný odpad sa 
nebude v tomto zariadení spra-
covávať. Stavba kompostárne sa 
bude realizovať v areáli skleníkov, 
aj to len odpad zo zelene taký, 
aký sa tam doteraz spracovával. 
Zvyšky potravín mesto nebude 
zatiaľ zbierať ani ich zneškodňo-
vať. Náklady na zber, hygienizá-
ciu a ďalšie spracovanie takéhoto 
odpadu sú neúmerne vysoké. 
Prajeme Vám pekný deň..
 Ing. Iveta Klepáčová,

vedúca útvaru ŽP a poľnohospodárstva

 Dobrý večer, nedá mi nerea-
govať na neúnosnú situáciu pri 
prechádzaní cez Palúčanskú ces-
tu k nemocnici. Kdekoľvek chcete 
prejsť, myslím tým prechody pre 
chodcov, ktoré už nie sú viditeľ-
né hlavne v ranných hodinách a 
okolo tretej popoludní, kedy cez 
Palúdzku prechádza najviac áut, 
neprejdete. Nikto Vám nezastane 
a ak tam nechcete stáť do druhé-
ho dňa, musíte pobehnúť. Mladí 
prebehnú, ale starší človek alebo 
mamičky s kočíkmi nemajú šancu. 
Táto dopravná situácia sa zdá 
vôbec nerieši, práve naopak, 
zhoršuje sa. Najhoršie to však 
je pri pohostinstve u Kapláňov. 
Neplánujete osadiť semafor nie-
kde pri nemocnici, pomohlo by 
to, nielen dospelým, ale i deťom, 
čo navštevujú základnú školu? 
Nelogicky umiestnený semafor 
pri evanjelickom kostole nemá 
význam. Ďakujem.

 Dobrý deň,  uvažujeme s 
presunutím cestnej svetelnej sig-
nalizácie od evanjelického kosto-
la do blízkosti starého vstupu do 
nemocnice. Už bola aj vznesená 
požiadavka na Krajský doprav-
ný inšpektorát Žilina, no zámer 
umiestniť semafor na jestvujúci 
priechod pri starom vstupe nám 
bol zamietnutý. Hľadáme nové 
riešenie, veríme, že v priebehu 
roka sa to podarí.  
 Ing. Ľubomír Hán,

vedúci odd. ŽP, dopravy a verejných priestranstiev

 Dobrý deň, neviem čo robíte 
s pozametaným posypovým ma-
teriálom. Ja by som navrhoval, 
aby ste s nim opravili cesty medzi 
garážami na Nábreží.

Súhlasíme,  materiál používa-
me aj na stavebné účely, ale nie 
je problém ho použiť aj na opravu 
ciest pri garážach na Nábreží. Ďa-
kujeme za podnet a prajeme všet-
ko dobré. Ing. Jozef Klepáč,
riaditeľ, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
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Mesto Liptovský Mikuláš

podľa § 4 ods. 1 zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a § 5 

ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov

v y h l a s u j e 
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš
 
A. Kvalifikačné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonanie funkcie 
riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor pre uvedený druh školy 
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 vykonanie 1. atestácie ( 1. kvalifikačná skúšky alebo jej náhrada)

B. Ďalšie požiadavky a kritériá:
 bezúhonnosť  v zmysle  §  3  ods.  3  Zákona  č.  552/2003  Z.z.  v znení  neskorších  

predpisov 
 zdravotná spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony
 osobnostné a morálne predpoklady
 ovládanie štátneho jazyka 
 znalosť príslušnej legislatívy, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť
 znalosť práce s PC

C. Požadované doklady:
 žiadosť o zaradenie do výberového konania
 úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
 doklad o absolvovaní 1. atestácie
 doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 profesijný životopis
 písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. 
 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

( rozsah max. 4 strany)
 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov

Prihlášku do výberového konania doručte do  15.4.2013 do 13,00 hod.   na adresu:
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.
Obálku označte heslom „ VK – (adresa školy) - neotvárať „.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia  
do výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho kon
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Informačné centrum (IC) mesta 
Liptovský Mikuláš už druhýkrát 
v tomto roku ponúklo verejnosti 
bezplatné prehliadky so sprie-
vodcom pod názvom Jánošíkova 
cesta. Počas troch dní (13. - 15. 
marca) ich okrem Mikulášanov a 
návštevníkov mesta absolvovali 
aj žiaci mestských stredných a zá-
kladných škôl.

„Podľa slov návštevníkov boli po-
tulky mestom zdrojom mnohých 
zaujímavých a  doteraz nepozna-
ných informácií zo života legendár-
neho zbojníka. Účastníci prehliadok 
si so sebou odniesli aj propagačné 
materiály a spomienkové predme-
ty pripomínajúce Jura Jánošíka,“ 

hovorí riaditeľka IC Jana Piatková. 
Nechýbajú ani povestné Jáno-
šíkove dukáty, ktoré vyrazili pri 
príležitosti tohtoročného súboru 
podujatí pod názvom Jánošík – 
300 rokov legendy. Spomienkové 
predmety sú k dispozícii aj mimo 
prehliadok v Informačnom centre 
v Dome služieb počas prevádzko-
vých hodín IC.

Jánošíkova cesta sa začína pred 
IC na Námestí mieru, kde sa jej 
účastníci oboznámia s Jánošíko-
vým životopisom. „Pokračujeme 
na Námestie osloboditeľov, tu 
sa účastníci prehliadky dozvedia 
o jeho mučení a vypočúvaní. V Mi-
kulášskej mučiarni v Múzeu Janka 

Dňa 22. februára 2013 sa v 
priestoroch Domu Matice sloven-
skej uskutočnila vernisáž výstavy 
pod názvom Jánošík –  ľudový 
hrdina. Táto výstava pokračovala 
v sérii podujatí, ktoré sa konajú 
v tomto roku v našom meste. Prá-
ve tohto roku uplynulo 325. výro-
čie od narodenia a 300. výročie od 
úmrtia nášho ľudového hrdinu. 

Na výstave sú vystavené výtvar-
né práce liptovských umelcov 
(Jaroslav Uhel, Igor Rumanský, 
Vladimír Pavlisko, Pavol Petráš 
st., Vladimír Antoška, Igor Rúfus). 
Svoje práce tu vystavujú aj ľudoví 

umelci Ivan Líška, Ján Nemec st. 
a Vladimír Gallo. Pozoruhodná je 
zbierka odznakov, medailí a pla-
kiet, ktoré zozbieral Ivan Líška. 
Návštevníci môžu uvidieť aj his-
torické kostýmy a rôzne ľudové 
výrobky (drevorezby, opasky, va-
lašky, črpáky).  

Všetky vystavené predmety sú 
spojené s osobou Juraja Jánošíka. 
Liptovskí matičiari tak vzdali úctu 
tomuto nášmu hrdinovi, ktorí nás 
sprevádza od mladých liet až po 
starobu.  

 Milan Stromko, 
 Dom Matice slovenskej

Jánošíkovou cestou sa vydali už viac ako štyri stovky záujemcov

Matica sa venuje Jánošíkovi tiež

Kráľa si môžu prezrieť nástroje na 
mučenie, hovoríme o mikuláš-
skych Šibeničkách, kde ho popra-
vili a prehliadku ukončíme v parku 
Martina Rázusa pred mestským 
úradom. Tu si Jánošíka predstaví-
me vo filmovom umení a reč je aj 
o kaštieli Vranovo v Palúdzke,“ vy-
svetľuje Stanislava Fašánková z IC, 
ktoré vydalo o Jánošíkovi aj nový 
propagačný materiál.

Prvýkrát sa záujemcovia o Jáno-

šíkov život vydali po jeho stopách 
21. februára. Ďalší návštevníci pre-
šli po historických míľnikoch jeho 
života počas troch dní 13. - 15. 
marca.

Ďalšie bezplatné prehliadky 
mesta so sprievodcom Jánošíkova 
cesta sú pre verejnosť pripravené 
28. júna a každý piatok počas júla 
a augusta vždy o 16. hodine so za-
čiatkom pred IC.  

 -kel-

Objavili Jánošíkovu skrýšu 
V sobotu 16. marca 2013 sa 

v Utekáči na Gemeri, v osade 
Ďurková, uskutočnilo podujatie 
venované odhaleniu Jánošíkov-
skej skrýše v súvislosti s pripo-
menutím si 300. výročia popravy 
legendárneho zbojníka. Súčasťou 
podujatia bolo odhalenie infor-
mačnej tabule Jánošíkova skrýša 
i drevenej sochy Jánošíka v život-
nej veľkosti a otvorenie náučného 
chodníka k Jánošíkovej skrýši. 

Podujatie sa uskutočnilo vďaka 
nadšeniu horára Stanislava Bys-
trianskeho a poslanca NR SR Jána 
Mičovského, ktorí skúmali miesto 
označené Jánošíkom a historicky 
verne identifikovali podľa miest-
nych názvov uvedených v zázna-
me. Dôležitá bola pri označovaní 
práve osada Jablonka spomínaná 
Jánošíkom počas druhého dňa 
súdu počas trpného vypočúvania 
17. marca 1713 takto: „Jako sa ide 

od Jablonki na Klenovetz k Císar-
skím horám na pravú ruku idúce, 
na gruňe u jednej jedli proti kterej 
jedli je ruka viťata na Buku, že má 
svoje veci zachovanje.“  Odbornú 
spoluprácu v súvislosti historic-
kým dokumentmi zabezpečovala 
Ružena Antolová, pracovníčka 
Múzea Janka Kráľa, ktorá počas 
podujatia predniesla aj historický 
pohľad k tejto téme. 

Za mesto Liptovský Mikuláš sa 
odkrývania Jánošíkovskej skrý-
še zúčastnil aj primátor mesta 
Alexander Slafkovský. Podujatie 
sa konalo pod záštitou podpred-
sedníčky NR SR Eriky Jurínovej 
a zúčastnil sa ho aj Jozef Viskupič, 
predseda poslaneckého klubu 
OĽANO, a ďalší poslanci NR SR. 
V programe vystúpili folklórne 
súbory z Kokavy nad Rimavicou, 
Klenovca, Terchovej a poslanec 
NR SR Igor Hraško.  -mjk-

Na fotografii poslanec Jozef Viskupič (prvý zľava), podpredsedníčka NR SR Eri-
ka Jurinová (tretia zľava), vedľa Ružena Antolová z Múzea J. Kráľa a primátor 
mesta Alexander Slafkovský. 
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V zmysle § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení

Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou

nehnuteľnosti – stavby: 
„administratívna budova“ súp. č. 73 postavená na pozemku parc. č. 

KN-C 145/3, „administratívna budova“ súp. č. 74 postavená na pozemku 
parc. č. KN-C 145/2, „dielne“ súp. č. 4436 postavené na pozemku parc. 
č. KN-C 145/5, „obchodné objekty“ súp. č. 72 postavené na pozemku 
parc. č. KN-C 147/1, garáž (bez súp. č.) postavená na pozemku parc. 
č. KN-C 145/4, objekt - kotolňa (bez súp. č.) postavená na pozemkoch 
parc. č. KN-C 147/3 a 147/5, objekt – Stela bar (bez súp. č.) postavená 
na pozemku parc. č. KN-C 147/2, prípojky, spevnené plochy a pozem-
ky parc. č. KN-C 147/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2, 
parc.č. KN-C 147/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, parc.č. 
KN-C 147/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, parc.č. KN-C 
147/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2, parc.č. KN-C 147/4 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2, parc.č. KN-C 148/3 zá-
hrady o výmere 157 m2, parc.č. KN-C 145/2 zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 490 m2, parc.č. KN-C 145/3 zastavané plochy a nádvoria 
502 m2, parc.č. KN-C 145/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 
m2, parc.č. KN-C 145/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2 
/pozemky spolu o výmere 3 295 m2/ nachádzajúce sa v katastrálnom 
území Lipt. Mikuláš. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je 
spolu 606.000 eur. 

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne útvar právnych slu-
žieb, na 2. poschodí č. dv. 207, tel. č. 044/5565245, e-mail: anna.ilanov-
ska@mikulas.sk Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú 
zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

!     Zbierka obnoseného šatstva  ! 

Zapojte sa do zbierky obnoseného a nepotrebného šatstva, 

ktorá sa bude konať v meste Liptovský Mikuláš. 

Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby 

nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze. Odovzdať ho môžete dňa 

20. apríla 2013 (sobota)

na týchto miestach:

Bodice – križovatka pri pamätníku
v čase 12.00 – 14.00 hod.

Stošice – otočka autobusu
v čase 14.15 – 16.00 hod.

Vitálišovce – zákruta na Lipovej ulici Podbreziny
v čase 16.15 – 18.00 hod.

Na uvedených stanovištiach bude pristavené auto, do ktorého môžu občania 
odovzdať obnosené šatstvo.

ZBIERA SA:  dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, 
uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, 

hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci  možno i desiatky rokov.

Veci môžu byť aj mierne znečistené,nie však úplne špinavé.

Prosíme občanov, aby p  osteľné   prádlo  , uteráky   a utierky zabalili osobitne a označili.  

NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných), 
a veľmi znečistené veci.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami  môžte pomôcť  ľuďom, ktorí ho 
môžu potrebovať. V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného 

textilu šetríte aj životné prostredie, lebo textil neskončí na skládke odpadu, ale bude 
ešte prakticky využitý.  
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Oblastný výbor a Základná organizácia 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, 
Únia vojnových veteránov SR,  AOS gen. M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš

4. apríla 2013 (štvrtok)

Vás pozývajú na

Program:

Oslavy 68. výročia 
oslobodenia

 mesta Liptovský Mikuláš

Oslavy 68. výročia 
oslobodenia

 mesta Liptovský Mikuláš

10.00 h   Ukážky historickej vojenskej výstroje 
    a výzbroje vojakov 1. čs. armádneho 
    zboru, Červenej armády a partizánov
    (Nám. osloboditeľov, pred Múzeom Janka Kráľa)

11.00 h   1. čs. armádny zbor a oslobodenie 
    mesta Liptovský Mikuláš,
    prednáška pre študentov stredných škôl
    (expozícia Múzea Janka Kráľa, Nám. osloboditeľov)

13.30 h   Promenádny koncert Mestského 
    dychového orchestra
    (Nám. osloboditeľov)

14.00 h   Pietny akt kladenia vencov 
    pri pamätníku Červenej armády  
    a NKP Háj Nicovô 
    (Nám. osloboditeľov, Háj Nicovô)

16.00 h   Československí vojaci v západnom 
    odboji počas II. sv. vojny,
    prednáška pre odbornú a laickú verejnosť
    (expozícia Múzea Janka Kráľa, Nám. osloboditeľov)

– módnosť

– invencia
– nositeľnosť

– istota
– spokojnosť

„Minis”
obchod 
s dámskou 
konfekciou

OC JASNA SC
Garbiarska 695
031 01 Liptovský Mikuláš
tel: 0905/573 846

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

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 

Separačná hala prinesie kvalitnejšie triedenie odpadu a nové pracovné miesta
Práce na výstavbe separačnej 

haly na najväčšom liptovskomi-
kulášskom sídlisku Podbreziny sa 
už začali. Staviteľ v týchto dňoch 
vykonáva terénne úpravy a geo-
logický prieskum na mieste, kde 
bude stáť prevádzka na triedenie 
niekoľkých druhov odpadu. 

Doteraz sa v pôvodnej hale trie-
dili v obmedzených podmienkach 
na nie veľmi kvalitnej triediacej 
linke plasty rôznych druhov a fa-
rieb (napr. kúpeľňové plasty, PET,) 
konzervy (kovové obaly),  plechov-
ky (hliníkové odpady) či  papier. 
Výstavbou novej haly sa zlepší ži-
votný priestor obyvateľov žijúcich 
v okolí a vytvoria sa nové pracov-
né miesta. „Separačnú halu sčasti 
postavíme na mieste, kde doteraz 
zberný dvor skladoval zlisované 
obaly. Po dokončení stavby už ne-
budú na očiach, uskladníme ich 
v priestoroch budovy starej trie-
diacej linky,“ spresňuje Iveta Kle-
páčová, vedúca útvaru životného 
prostredia mestského úradu. 

V neposlednom rade sa zlepšia aj 
pracovné podmienky zamestnan-
cov v novej hale na linke,  ktorá 
bude uzavretá a vybavená klima-
tizáciou. 

Okrem haly a  technológie sepa-

račnej linky by malo do mesta pri-
budnúť sto plastových zberných 
kontajnerov, päť kovových veľko-
objemových kontajnerov a päť 
špeciálnych automobilov na zber 
triedeného odpadu. Nákupom 
nových áut sa zvýši frekvencia 
odvozu triedeného odpadu, čo by 
malo zamedziť hromadeniu odpa-
du v okolí kontajnerov na papier a 
plasty. 

„Obyvatelia v okolí haly sa ne-
musia obávať toho, že by sa tu 
privážalo niekoľkonásobne viac 
odpadu alebo iné druhy odpadov, 
región zberu triedeného odpadu 
sa totiž nemení. Nová linka umož-
ní lepšie triedenie viacerých dru-
hov jednotlivých komodít, ktoré 
sú zbierané do nádob na triedený 
odpad,“ popisuje Iveta Klepáčová.

Na mieste budúcej haly na triede-
nie vyseparovaného odpadu rad-
nica povolila výrub drevín a kro-
vín. Zeleň však v týchto miestach 
určite chýbať nebude. „Investor sa 
zaviazal, že po ukončení stavby 
nahradí výsadbu v okolí separač-
nej haly,“ vysvetľuje primátor mes-
ta Alexander Slafkovský.  

Projektová dokumentácia sepa-
račnej haly na Podbrezinách bola 
spracovaná v roku 2008. O rok 

neskôr mesto získalo stavebné 
povolenie aj súhlas ministerstva 
životného prostredia o poskytnu-
tí nenávratného finančného prí-
spevku na projekt.

Po dvoch predĺženiach platnosti 
stavebného povolenia sa v marci 
2013 mohlo mesto pustiť do pr-
vých stavebných prác. Verejné ob-
starávanie na zhotoviteľa stavby 
a dodávateľov tovarov a služieb 
začalo ešte v marci 2010. „Niektoré 
verejné obstarávania boli zruše-
né z dôvodu zmeny okolností, za 
ktorých boli vyhlásené a následne 

mesto preto muselo urobiť nové,“ 
vysvetľuje Jozef Repaský, zástupca 
primátora. Víťazný uchádzač verej-
ného obstarávania – spoločnosť 
Envigeo, a.s., si na základe zmluvy 
z konca februára tohto roka pre-
vzala stavenisko 12. marca.

Projekt v celkovej hodnote viac 
ako 2,5 milióna eur,  spolufinan-
covaný Európskou úniou cez Ko-
hézny fond v rámci Operačného 
programu Životné prostredie a zo 
štátneho rozpočtu má byť ukon-
čený do konca tohto roka. 

 -kel-

Realizácia geologického prieskumu pred výstavbou haly.
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Vyhlásili 6. ročník čitateľskej súťaže Kniha Liptova 2012

NOMINáCIe:
1. kategória: beletria pre dospelých  
a pre deti

1. bartoš, Miroslav: Radosť, keď 
mi dáš znamenie, 2. bednáříková, 
anna: Ozveny života, 3. berešíková, 
radka: Kamienky, 4. beťko, Martin: 
S Júliou cez tisíc svetov, 5. Daník, 
Jozef: Čítanie z dlane, 6. Daník, Jo-
zef: Prebúdzanie jari, 7. Daník Jozef: 
Hľadanie časuk, 8. Holbová, elena: 
Mikrosvety, 9. chovan, Milan igor: 
Základný hriech, 10. karika, Jozef: 
Na smrť, 11. korman, ivan: Štrbiny, 
12. krídla ivana Laučíka. Pamät-
nica 30 ročníkov literárnej súťaže 
začínajúcich autorov, 13. kuniak, 
Juraj: O stratenej rukavičke, 14. 
kuniak, Juraj – kudlička, Ján: La-
mium Album, 15. Lajčiak, Ladislav 
i.: Povestný černovský kostolíček, 16. 
Mišák, peter: Najkrajšie slovenské 
povesti o zvonoch. Vojnový zvon, 17. 
olšovská, anna: Ovečky pod palma-
mi, 18. proglas. Preklady a básnické 
interpretácie, 19. púček, Ján: Ka-
meň v kameni, 20. rúčková, enja: 
Most kolibríkov, 21. rúčková, enja: 
Očistný debakel, 22. rúčková, enja: 
Žuvačkový kráľ, 23. šobáň, ivan: Zo 
života života, 24. výhonky 28

2. kategória: odborná literatúra 
pre dospelých a pre deti

1. belan, Ľubomír: 100 rokov fut-
balu v Liptovskom Mikuláši 1912-
2012, 2. bizub, František: Krista 
Bendová, rodáčka z Kráľovej Lehoty, 
3. bizub, František: Považská lesná 
železnica, 4. blažeková, iveta: Pavol 
Strauss – človek pre nikoho – človek 
pre všetkých, 5. bohuš, ivan: Na 

každom kroku kameň. Horskí vod-
covia, legendy klasickej epochy, 6. 
Dudáš, Miloš: Drevené artikulárne 
a tolerančné chrámy na Slovensku, 
7. Jančár, ivan – karpiscak, Lee: 
Koloman Sokol. 100 nepublikova-
ných diel / unpublished Works, 8. 
Jesenský, Miloš: Kostol v Ludrovej, 
9. Juráš, Ján – roguľová, Jaroslava 
a kol.: Sláva šľachetným II. Evanjelic-
ká cirkev a.v. a politika v 20. storočí, 
10. kendera, radislav: Ružomberok 
– historicky posledné prirodzené ná-
rodné centrum Slovenska, 11. khan-
dl, Ladislav: Rozhľadne. 65 lokalít 
s rozhľadňami, 12. kubica, peter: 
Chuťopis Žilinského kraja, 13. Laci-
ka, Ján: 1000 cirkevných pamiatok 
Slovenska., 14. Lehotský, rudolf: 
História rybolovu na hornom Lipto-
ve, 15. Longhitano, Guido andrea: 
Incredible Slovakia. Folklórny festival 
Východná. Photopraphs, 16. Mará-
ky, peter: Regionálne múzeá, 17. 
Mokráňová, andrea: Sprievodca 
Kam po strednom Slovensku. Výlety 
s deťmi i bez nich, 18. Msgr. thDr. 
Ján Ferenčík (1888-1950). Život, 
verejné pôsobenie, kontroverzie, 19. 
očenášová-štrbová, slavomíra – 
Hološka, Ľudovít: Ivan Rumanský, 
20. okáľ, karol: Bibliografický profil 
publicistu a kňaza Martina Števčeka, 
21. okáľ, karol – štefánek, Ján: 
Piesne vo zvykoch Gombáša, 22. re-
vická, Gabriela: Ukážem Ti Sloven-
sko / I will show you Slovakia II, 23. 
rezník, Jaroslav: Túry do literatúry. 
Po literárnych stopách Slovenska, 24. 
saniga, Miroslav: Čarokrásna príro-
da / Enchanting nature, 25. sidor, 
karol: Vatikánsky denník II. (Od 12. 
júla 1940 do 31. decembra 1941), 26. 

sláva šľachetným ii – 1888 – Mis-
celanea. Liptovský Mikuláš, 21.-23. 
september 2012, 27. šuba, Július: 
Kvačianskou dolinou, 28. tradičné 
receptárium regiónov Žsk, 29. ví-
tek, peter – churý, slavko: Liptov-
ský Ondrej. Dejiny 1332-3012, 30. 
urban, peter: Ďumbier – najvyšší 
z Nízkych..., 31. zuskinová, iveta: 
Kuchyňa liptovských gazdiniek, 32. 
zuskinová, iveta: Paličkovaná čipka 
v Liptove 
   Hlasovanie prebieha do 16. apríla. 
Výsledky súťaže budú vyhlásené 23. 
apríla. Autorovi víťaznej knihy kniž-

nica bezplatne ponúkne spoluprácu 
a priestor pre prezentáciu jeho pub-
likácie verejnosti a v prípade účasti 
knižnice na knižnom veľtrhu Biblioté-
ka aj priestor na tomto medzinárod-
nom podujatí.
Z kníh, ktoré sa umiestnia na prvých 
troch miestach súťaže o najkrajšiu 
knihu v regiónoch Žilinského sa-
mosprávneho kraja (Horné Považie, 
Turiec, Kysuce, Orava, Liptov), bude 
zostavená putovná výstava, ktorá 
bude postupne prezentovaná v re-
gionálnych knižniciach Žilinského 
samosprávneho kraja.                      -red-

HLasovací Lístok
V súťaži Kniha Liptova 2012 udeľujem svoj hlas knihe: (nie je nutné udeliť 

hlas v obidvoch kategóriách). Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden 
hlas a počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.

1. kategória: beletria

Názov: ............................................................................................................................

Autor: .............................................................................................................................

2. kategória: odborná literatúra

Názov: ............................................................................................................................

Autor: .............................................................................................................................

Meno a adresa (prípadne mail)  hlasujúceho:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
Traja vyžrebovaní z radov hlasujúcich získajú vecné ocenenie.

Mikulášska radnica uvažuje o vy-
tvorení novej expozície venovanej 
významným osobnostiam mesta i 
Slovenska - výtvarníčke Ester Martin-
čekovej-Šimerovej a jej manželovi,  
fotografovi Martinovi Martinčekovi. 
Sprístupnená bude v priestoroch 
Múzea Janka Kráľa. 

 „Patrí sa, aby sa k tomu mesto po-
stavilo pozitívne. Tak ako má Praha 
svojho Kafku alebo Barcelona Gaudí-
ho, tak má aj Liptovský Mikuláš svoje 
významné osobnosti a medzi nimi je 
práve Ester Martinčeková-Šimerová 
so svojím manželom Martinom Mar-
tinčekom,“ vysvetľuje pohnútky vzni-
ku novej expozície primátor mesta 
Alexander Slafkovský. 

Mesto si chce uctiť manželov 
Martinčekovcov  

Žilinský samosprávny kraj a Liptovská knižnica  Gašpara Fejérpataky-belopotockého v L. Mikuláši

ester Martinčeková-Šimerová, pô-
vodom z Bratislavy, je považovaná 
za prvú dámu slovenského výtvar-
ného umenia, ktorá v slovenskom 
medzivojnovom výtvarníctve získala 
miesto po boku takých osobností, 
ako boli Ľudovít Fulla či Mikuláš Ga-
landa. Do Liptovského Mikuláša priš-
la spolu so svojím manželom, rodá-
kom z Liptovského Petra, právnikom 
a budúcim uznávaným fotografom 
Martinom Martinčekom. Tu prežili 
až do svojej smrti značnú časť života. 

V roku 2006 darovala obrazy zo svoj-
ho ateliéru mestu Liptovský Mikuláš, 
ktoré sú dnes majetkom Múzea Jan-
ka Kráľa. 

Práve tieto diela by sa mohli stať 
jadrom stálej expozície, ktorá by 
podľa plánov liptovskomikulášskej 
radnice mohla vzniknúť v prízem-
ných priestoroch západného kríd-
la Pongrácovskej kúrie v napojení 
na Centrum Kolomana Sokola. „Pre 
vznik nových výstavných priestorov 
bolo vypracovaných šesť návrhov. 
Vybraný variant je zo všetkých naj-
menej nákladný. Pre potreby expo-
zície bude potrebné zrealizovať iba 
prechod medzi východnou a západ-
nou časťou Pongrácovskej kúrie,“ do-
pĺňa riaditeľ múzea Zdenko Blažek. 

 „Múzeu sa v roku 2010 podarilo 
získať akvizíciou 47 fotografií Marti-
na Martinčeka. Výber z nich je spolu 
s jeho známym fotoaparátom vysta-
vený v týchto dňoch až do 14. apríla 
v našej výstavnej sieni,“ dodáva Z. 
Blažek. Aj fragmenty z tvorby tohto 
autora, ktorý výrazne obohatil slo-
venskú fotografiu, by mali byť do-
stupné v novej expozícii. 

Martin Martinček sa venoval naj-
mä fotografovaniu liptovskej prírody 
a tunajších obyvateľov.                    -kel-
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O aktivity pre najmenších je záujem

Po stopách Ivana Stodolu - tieto miesta si ho dodnes pamätajú

V našom meste funguje mno-
ho záujmových krúžkov a aktivít 
na vyplnenie voľného času detí. 
Asi najviac možností je v oblasti 
športu. Rodičia majú na výber 
z najrôznejších športových od-
vetví. Samozrejmosťou sú už ale 
aj aktivity zamerané viac na vý-
chovu a duševný rozvoj detí. 

Takéto aktivity zastrešujú aj naj-
väčšie cirkvi nášho mesta. Vďaka 
evanjelickej cirkvi funguje Detská 
besiedka, v katolíckej cirkvi sa de-
ťom venujú dobrovoľníci z eRka. 
Vedúci sa s deťmi pravidelne 
stretávajú a realizujú najrôznejšie 
aktivity. Cieľom je, aby sa deťom 
ukázali pravé hodnoty života, 
vštepovali sa im pevné morálne, 

kresťanské a rodinné hodnoty, 
boli formované vo viere a spo-
znali pravdy evanjelia. To všetko 
má slúžiť na to, aby si naši naj-
menší našli svoje správne miesto 
v spoločenskom živote i v cirkev-
nom spoločenstve.

Deti sa v Detskej besiedke pra-
videlne stretávajú v Liptovskom 
Mikuláši, v Liptovskej Ondrašovej 
a Iľanove. Pri tejto práci pomá-
hajú členovia evanjelického  cir-
kevného zboru. Deti sa stretávajú 
počas školského roka. Stretnutia 
pozostávajú z kreatívnej činnosti, 
spevu, biblického vzdelávania a 
modlitieb.  

Stretnutia eRka sa konajú v Oko-
ličnom, Liptovskom Mikuláši 

Minulý mesiac sme si pripome-
nuli 125. výročie od narodenia 
významného slovenského lekára 
a dramatika MUDr. Ivana Stodolu 
(10.3.1888 – 26.3.1977). V Liptov-
skom Mikuláši sa narodil a prežil 
46 rokov svojho života. Tu sa ože-
nil s krásnou Želmírou Žuffovou, 
dcérou garbiara Andreja Žuffu 
z Palúdzky a narodili sa tu aj ich 
obe deti Naďa a Ivan. V Mikuláši 
vykonal veľký kus práce na poli 
verejného zdravotníctva, dokon-
ca vstúpil na divadelné dosky ako 
dramatik a spisovateľ. Dodnes 
sa na Ulici 1. mája zachovali dva 
domy spojené s osudmi tohto 
slávneho literáta.  

Ivan Stodola sa narodil na Vyš-
nom Huštáku, v takzvanom fab-
rickom dome, na ktorom je od 
roku 1959 umiestnená pamätná 
tabuľa na počesť jeho známeho 
strýka a zakladateľa teórie par-
ných turbín Aurela Stodolu (1859 

– 1942). Dom si Stodolovci posta-
vili, i s pomocou Aurela, po veľ-
kom požiari mesta v roku 1883. 
Aurel Stodola sa teda narodil 
ešte v starom domčeku na tom-
to mieste. Budova bola súčasťou 
najväčšej mikulášskej garbiarskej 
fabriky Kováč-Stodola, od roku 
1913 patrila garbiarom Lackov-
com. Po druhej svetovej vojne sa 
v jej priestoroch vyrábal nábytok. 
Dnes na jej mieste stojí moderné 
obchodné centrum s veľkým par-
koviskom. 

V čase, keď Ivan Stodola pracoval 
ako hlavný lekár Liptovskej (ne-
skôr Podtatranskej) župy, býval 
s rodinou vo vlastnom dome na 
Masarykovej ulici, dnešnej Ulici  
1. mája č. 7. V prízemných ob-
chodných priestoroch mal viace-
rých podnájomníkov - obchod-
níka s obuvou Miloša Janeka, 
Strižný a módny tovar Schwarz 
a vo dvore predával zmrzlinu 

a Liptovskej Ondrašovej. Deti sa 
prostredníctvom hier a náučného 
programu učia nové veci a popri 
hrách nachádzajú nové priateľ-
stvá.

Okrem pravidelných stretnutí sa 
organizujú aj iné tematické akcie, 
na ktorých sa niekedy zúčastňujú 
aj rodičia, starí rodičia či príbuzní. 
Veď výsledky detí môžeme často 
vidieť aj vo forme úprimného det-
ského vystúpenia či už v jednom, 
alebo druhom kostole na území 
mesta. Za všetky väčšie akcie tre-
ba spomenúť aspoň Bambiriádu, 
Bielu stužku, koledovanie Dobrej 
noviny na pomoc deťom v Afrike, 
či pre dnešnú dobu zaujímavú ak-
ciu Vypni telku (facebook) - zapni 
seba. 

Výnimkou nie sú ani rôzne kar-
nevaly, sánkovačky, opekačky, 
výlety do prírody, za kultúrny-
mi pamiatkami do bližšieho aj 
ďalekého okolia, či za športom. 
Obidve skupiny organizujú v lete 
detské tábory naplnené rôznymi 
aktivitami, športom, turistikou 
a upevňovaním sa v správnych 
morálnych postojoch.

Všetkým, ktorí sa  podieľajú na 
rozvoji našich detí, patrí veľká 
a úprimná vďaka. V dnešnej hek-
tickej dobe, je napĺňanie času 
našich ratolestí zmysluplnými ak-
tivitami investícia, ktorá sa určite 
v budúcnosti pozitívne prejaví na 
živote nás všetkých.

 Vincent Kultán,
 poslanec mestského zastupiteľstva

Aj toto miesto sa spája  so Stodolovcami.  Dom na Ulici 1. mája,  v ktorom žil 
Ivan Stodola do roku 1934.

Vehab Chazimovič. Ivan Stodola 
v júli 1938 dom predal pani Viere 
Bodickej, rod. Žuffovej a posled-
né desaťročia toto miesto Miku-
lášania poznajú ako  hudobniny 
v centre mesta. Pred predajom 
budovy žili Stodolovci už tri 
roky v Bratislave. Doktor Stodola 

tam pracoval ako vysoký štátny 
úradník, zdravotnícky inšpektor 
Krajinského úradu a práve v roku 
1938 získal post ministerského 
radcu na Ministerstve zdravotníc-
tva v Prahe. Do Bratislavy sa vrátil 
o rok neskôr, po vzniku Sloven-
skej republiky.   Iveta Blažeková
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Alena Vechterová prerazila 
v seniorskom tenise

Liptovský tenisový klub (LTK) Liptovský Mikuláš sa dostáva do 
povedomia tenisovej verejnosti na Slovensku čoraz častejšie. Dá sa 
povedať, že na každých majstrovstvách Slovenska aj na turnajoch 
získava prvé miesta alebo popredné umiestnenia. 

Popri mužoch M. Poláčkovi, J. Hlavčovi, J. Šmeringaiovi sa čoraz viac 
presadzuje aj v ženskom tenise, vďaka Alenke Vechterovej-Spodnia-
kovej. Napriek veľmi neskorému začiatku (hrá 5 rokov) sa postupne 
presadila na Slovensku, aj v rámci celosvetového rebríčka amatérov 
spolu s bývalými profi hráčkami vo svojej kategórii. Alenka je hráčka s 
obrovským tenisovým srdiečkom, stále pripravená hrať a zlepšovať sa, 
o čom sa presvedčilo už aj veľa tenistov, nad ktorými vyhrala. Začínala 
na školskom kurte Základnej školy na ul. Hradná v Liptovskom Hrádku, 
kde je obľúbenou učiteľkou. Neskôr prešla do LTK, kde sa v súčasnosti 
pripravuje na majstrovstvá sveta senioriek v tenise, ktoré sa uskutoč-
nia v Tureckej Antalyi v marci 2013. Spolu s Jánom Šmeringaiom bude 
reprezentovať Slovensko, klub a samozrejme aj svoju základnú školu.

Alena Vechterová je viacnásobná majsterka Slovenska, víťazka me-
dzinárodných turnajov v Spišskej Novej Vsi a Banskej Bystrici, turnajov 
v Prešove, Levoči a Poprade. K ďalším úspechom na mezinárodných 
turnajoch treba zaradiť  3. miesto v Katowiciach, 2. miesto v Budapešti, 
štvrťfinále jedného z najväčších turnajov v Európe na ostrove Brač. Tie-
to výsledky ju vyniesli na 30. miesto v celosvetovom rebríčku senioriek 
a na prvú priečku na Slovensku. V Turecku ju čaká obrovská konkuren-
cia. Budeme jej všetci držať palce.  -red-

Finále slovenského pohára žien usporiadame 1. mája na ihrisku MFK Tatran
Ženský a dievčenský futbal zaží-

va v celej európe nebývalý nárast 
popularity. Aj na Slovensku zazna-
menávame v poslednom období 
zvýšený záujem nežnejšieho po-
hlavia o tento najmasovejší a naj-
populárnejší šport u nás. Okrem 
bášt ženského futbalu ako Žilina, 
Šaľa či Humenné pomaly vznikajú 
nové ženské futbalové kluby ale-
bo tímy pri tradičných mužských 
futbalových kluboch. Len pre 
zaujímavosť, minuloročné finále 
ženskej Ligy majstrov sledovalo 
priamo na vypredanom olympij-
skom štadióne v Mníchove neuve-
riteľných 50-tisíc  divákov. 

 
záujemkýň pribúda, 
Mikuláš ide príkladom

Vedenie Slovenského futbalové-
ho zväzu na čele z prezidentom 
Jánom Kováčikom a Výkonným 
výborom SFZ dalo zelenú rozvoju 
ženského futbalu a snaží sa rôzny-
mi projektmi a aktivitami podporiť 
a spopularizovať ženský futbal nie-
len na celoslovenskej, ale aj regio-
nálnej úrovni. Či už sa jedná o celo-
slovenský „Školský pohár“, ktorého 
súčasťou je aj dievčenský futbal, 
kde v druhom roku jeho uvedenia 
do života zaznamenávame zvýšený 
nárast prihlásených dievčenských 
družstiev zo základných škôl, alebo 
regionálne výbery v kategóriách 
žiačok a junioriek, ktoré pomáhajú 
reprezentačným trénerom vyhľa-
dávať nové talenty pre slovenské 
reprezentácie. 

Situácia s financovaním športu na 
Slovensku je v súčasnosti vo veľmi 
zlom stave a ženský a dievčenský 
futbal sú väčšinou na okraji záuj-
mu, nakoľko vžité dogmy, že futbal 
je výsostne mužská záležitosť veľa 
krát komplikujú entuziazmus diev-
čat a nedostáva sa im podpory zo 
strany klubov či už v poskytovaní 
hracích a tréningových plôch či zá-
zemia ako sú šatne a podobne. 

No nie všade je však situácia rov-

naká. Čerstvým príkladom je vznik 
dievčenského futbalového druž-
stva v rámci MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš. Ako sa hovorí, kde je vôľa, 
tam je cesta a práve v mikulášskom 
Tatrane sa stretla veľká ochota ve-
denia klubu s požiadavkou dievčat 
na vytvorenie samostatného druž-
stva, čomu sme na zväze veľmi radi. 

 Ženský futbal zavíta na tatran
Práve preto sme sa rozhodli pod-

poriť túto dobrú myšlienku a v spo-
lupráci s Tatranom a mestom Lip-
tovský Mikuláš zorganizujeme 
tohtoročné finále slovenského 
pohára žien vo futbale na štadióne 
Tatranu.

Toto rozhodnutie bolo určite 
správne, nakoľko sme sa stretli 
s veľkou ochotou vedenia klubu 
a rovnako podporou od primátora 
Alexandra Slafkovského, ktorý sa 
toto finále rozhodol osobne pod-
poriť, nakoľko myšlienka založenia 
ženského futbalového tímu v Miku-
láši sa aj jemu osobne veľmi páčila. 

Dovolím si z tohto miesta oceniť 
aj spoluprácu klubu s vedením 
mesta Liptovský Mikuláš. Zo skú-
seností môžem povedať, že tam, 
kde funguje dobrá komunikácia 
medzi športovými funkcionármi 
a vedením samosprávy sa vždy, aj 
keď v nie príliš ekonomicky prajnej 
dobe, dokážu nájsť aspoň obme-
dzené zdroje pre podporu športo-
vých aktivít. 

Ženy môžu futbalu pritiahnuť
fanúšikov i sponzorov

Dovoľte mi rovnako z tohto mies-
ta využiť možnosť, aby som apeloval 
na funkcionárov futbalových klubov 
liptovského regiónu, aby skúsili 
vyjsť v ústrety nadšencom ženského 
a dievčenského futbalu v prípade, 
že sa na nich obrátia. Pri dobrej vôli 
a troche chcenia sa vždy dá nájsť 
spôsob na nájdenie kompromisu. 
Futbal v každej obci či meste získa 
nových oddaných fanúšikov a mož-

no získate aj nových sponzorov, kto-
rým sa táto aktivita zapáči a zlepšia 
váš klubový rozpočet. 

No a na záver mi dovoľte, milí 
športoví priatelia, vás čo najsrdeč-
nejšie pozvať do areálu Tatranu Lip-
tovský Mikuláš na deň 1. mája. Verí-
me, že miesta na tribúne sa zaplnia 

do posledného miesta a Liptáci 
dokážu, že ich futbal baví a ocenia 
našu snahu o spopularizovanie 
ženského futbalu v regióne a spolu 
s finalistkami vytvoria pravú futba-
lovú atmosféru. Ivan Georgiev,

Slovenský futbalový zväz
Sekretár komisie ženského futbalu 
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Rodák z L. Mikuláša šíri ľudské práva, dostal za to štátne vyznamenanie

Viliam Dolník je zakladate-
ľom slovenskej verzie Olym-
piády ľudských práv. Preniesť 
túto myšlienku na Slovensko 
sa zrodila v Bulharsku, kde sa 
rodák z Liptovského Mikuláša 
zúčastnil obdobnej olympiády 
a nabral prvé skúsenosti. So 
skupinou ľudí pri metodickom 
centre v Banskej Bystrici pri-
pravili prvý ročník v rámci stre-
doslovenského regiónu. Celo-
slovenský charakter nadobudla 
súťaž v roku 1999 a dnes máme 
za sebou už jej 15. ročník.  Za vý-
chovu, podporu a vzdelávanie 
v oblasti ľudských práv sa mu 
koncom minulého roka dostalo 
tiež významného ocenenia od 
podpredsedu vlády a ministra 
zahraničných vecí. 

 Prečo ste začali s organizáci-
ou súťaže, aké boli vaše pohnút-
ky?

„Ja som typický odchovanec 
totalitného režimu. Začal som 
chodiť do školy po roku 1948 a 
o ľudských právach sme neve-
deli nič. Plakali sme pri Stalino-
vej buste pri výročí jeho úmrtia. 
Vzbúril som sa v 68-mom roku, 
podpísal som dokonca manifest 
Dvetisíc slov (dokument Pražskej 
jari, pozn. red.) a prešiel som si 
rôznymi ťažkosťami. Musel som 
napríklad opustiť liptovskomiku-
lášske gymnázium a začal som 
učiť na gymnáziu v Liptovskom 
Hrádku. Moje názory boli jedno-

ducho iné, mal som prístup k za-
hraničnej literatúre, ale našťastie 
sa postupne na Slovensku začali 
šíriť iné myšlienky a postoje.“

 
 Dnes už je ale totalita minu-

losťou. Čo by ste chceli prebudiť 
v dnešnej mládeži?

„Chcel by som,  aby sa nedali 
zvádzať rôznymi prvoplánovými  
výhodami, aby si dokázali dôstoj-
ne zariadiť svoj život. To je také 
heslo, ktoré neustále razím, pre-
tože sloboda a dôstojnosť, to sú 
asi základné atribúty ľudskosti.“

 Dostali vysoké štátne ocene-
nie za ochranu a šírenie ľudských 
práv. Čo pre vás znamená takéto 
ocenenie? 

„Bolo to pre mňa prekvapenie, 
pretože nie som zberateľom ta-
kýchto ocenení a keď som sa 
dozvedel, že som laureátom, 
priznám sa, ani som nevedel čo 
s tým robiť. Ale človeka to určite 
poteší.“

 
 Bude sa Olympiáda ľudských 

práv ešte rozvíjať, aké sú Vaše 
plány?

„Predovšetkým sa už roky sna-
žíme o to, aby olympiáda prešla 
do širších rozmerov, aspoň do 
krajín V4. Zatiaľ máme medzi se-
bou len sporadické spolupráce. 
Päť najlepších z olympiády ide 
do Prímorska, kde absolvujú uži-
točný týždňový seminár, a trochu 
si tu aj oddýchnu. Chceli by sme, 
aby postupne prerástla aj do eu-
rópskych rozmerov, pretože táto 
súťaž sa etablovala do takej mie-
ri, že je považovaná za významnú 
európsku záležitosť. Dnes nám 
už postupne odpadáva jazyková 
bariéra, ktorú sme mali v začiat-
koch. OSN vo Viedni, s ktorou 
na olympiáde spolupracujeme, 
vypisuje tému záverečnej eseje 
v angličtine a účastníci ju v tom-
to jazyku aj píšu a obhajujú. Naša 
mládež je čoraz viac jazykovo 
zdatná a to znamená, že v budúc-
nosti už jazyková bariéra nebude 
dôvodom, prečo túto súťaž ďalej 
nerozširovať.“

 Ako sa prejavuje účasť na 
olympiáde v  školskom alebo 
pracovnom živote jednotlivých 
účastníkov?

„Teší ma, že máme spätnú väz-

bu. Máme totiž odchovanca, 
ktorý zorganizoval olympiádu 
v Prahe. Mnohí naši účastníci 
študujú, cestujú po svete a vraca-
jú sa k nám. Mrzí ma, že sa nám 
stále nedarí olympiádu zaradiť 
medzi súťaže, ktorých výsledky 
sú zohľadnené pri prijímacích 
skúškach na vysokú školu. Ale 
žiaci tu nadobudnú základy pri 
štúdiu práva, politológie, spo-

ločenských vied či psychológie. 
Tým najdôležitejším je však urči-
te to, že naši žiaci šíria myšlienku 
ľudských práv a to nie je také 
jednoduché, pretože ľudské prá-
va treba najprv poznať, prežívať 
ich, treba ich uplatňovať v praxi, 
ale aj za ne niečo riskovať. Mladí 
ľudia tu konfrontujú svoje názory 
s inými názormi a nosia takpove-
diac kožu na trh.“   -kel-  

Múzeum Janka Kráľa malo minulý 
rok plné ruky práce

Múzeum Janka Kráľa (MJK) 
v Liptovskom Mikuláši sa pri ob-
zretí na rok 2012 môže pochvá-
liť hneď niekoľkými úspechmi. 
V bilancii minuloročných aktivít 
boli úspešní nielen pri získavaní 
grantov, ale aj pri plnení dlho-
ročných plánov. Viac ako 18-ti-
sícová návštevnosť hovorí sama 
za seba.

 Po rokoch snaženia sa múzeu 
podarilo v minulom roku vybu-
dovať konzervátorskú dielňu. „So 
zbierkovým fondom, obsahujú-
cim takmer 37-tisíc zbierkových 
predmetov, tak máme prvýkrát 
od svojho vzniku kvalifikovaného 
pracovníka na systematickú sta-
rostlivosť o spravované zbierky,“ 
hovorí zástupkyňa riaditeľa mú-
zea Zuzana Nemcová. 

V múzeu zrekonštruovali výstav-
nú sieň v priestoroch prvého sto-
ličného domu, ktorý je vyhlásený 
za Národnú kultúrnu pamiatku. 
„Išlo o najväčšie sanačné práce za 
posledné roky čo do rozsahu prác 
i finančnej náročnosti. Múzeum 
získalo financie na ich realizáciu 
z grantového programu Minis-
terstva kultúry. Metódou elektro-
osmózy sme vyriešili dlhodobý 
problém so vzlínajúcou vlhkos-
ťou,“ upresňuje Zuzana Nemcová. 

Obnovou prešiel aj Rodný dom 
súrodencov Rázusovcov, ktorého 
fasádu poškodili zemská vlhkosť 
a poveternostné vplyvy. V rámci 
sanačných prác fasáde domu vrá-
tili jej pôvodnú farebnosť, a to na 
základe konzultácií s pamätníkmi 
a potomkami Martina Rázusa.

úspech zaznamenalo múzeum 
aj pri žiadosti o grant cez v rámci 
Programu cezhraničnej spoluprá-
ce Poľsko – SR 2007-2013, na ob-
novu Mikulášskej mučiarne a na 
aktivity spojené s 300. výročím 
súdu a popravy Juraja Jánošíka 

v Liptovskom Mikuláši. „Tento 
mikroprojekt počíta aj s vydaním 
dvojjazyčnej odbornej publikácie 
Jánošík – od skutočnosti k le-
gende. Tieto aktivity sú a budú 
realizované tento rok,“ hovorí 
jánošíkologička z MJK Ružena 
Antolová. 

Medzi najväčšie a najnavštevo-
vanejšie podujatia uplynulého 
roka patril Týždeň Janka Krá-
ľa, zorganizovaný v spolupráci 
s Miestnym odborom Matice 
slovenskej pri príležitosti 190. 
výročia jeho narodenia. Múze-
um tiež nadviazalo spoluprácu 
s Klubom vojenskej histórie Ostrô, 
čoho výsledkom boli dve úspeš-
né podujatia: februárový cyklus 
Oživená história a štvorhodinová 
prezentácia historickej vojenskej 
techniky, výzbroje a výstroje pred 
múzeom pri príležitosti 67. výro-
čia víťazstva nad fašizmom. 

Najväčší výskumný a výstavný 
projekt roku 2012 bol venovaný 
nedožitej storočnici mikulášske-
ho rodáka MUDr. Pavla Straus-
sa. Jeho výsledkom bola nielen 
výstava, ale aj publikácia Pavol 
Strauss – človek pre nikoho, člo-
vek pre všetkých. Vo výstavných 
priestoroch múzea si mohli náv-
števníci v priebehu roka prezrieť 
ďalších deväť výstav.

V roku 2012 Múzeum Janka 
Kráľa nadobudlo 235 nových 
zbierkových predmetov. „Medzi 
najvzácnejšie patril súbor doku-
mentov a fotografií z rodiny Rá-
zusovcov, ktorý doplnil roky sys-
tematicky budovanú rázusovskú 
zbierku. Časť z nej bude prezen-
tovaná na jeseň tohto roka, keď si 
naše múzeum výstavou Z tichých 
i búrnych chvíľ pripomenie 125. 
výročie narodenia Martina Rá-
zusa,“ približuje zástupkyňa riadi-
teľa Z. Nemcová.   -kel-
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Človek sa narodil aby dý-
chal, videl, počul a  cítil – 
aby žil...
v Liptovskom Mikuláši 
sa narodili:
Junhao ZENG, Dorota ĎU-
RIŠOVÁ, Nina BARBIER, Va-
lentína PAČAJOVÁ, Anna 
BARÁNIOVÁ, Viktória BALÁ-
ŽOVÁ, Jakub JURČO, Roman 
HARVAN, Jozef BUČKO, 
Zuzana PŘÍHODOVÁ, Linda 
HORVÁTOVÁ, Tamara KO-
NEČNÁ, Patrik PRIECHOD-
SKÝ, Jakub ŠTETKA, Matej 
VLČEK, Lukas BILLA, Peter 
OLBERT, Melisa LACKOVÁ, 
Lukáš NEDEĽKA, Aneta KA-
LISKÁ, Dominik TIMKO, Ella 
MRÁZOVÁ.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, ktorého neo-
pustím, ktorému vždy po-
môžem a  hlavne ktorého 
navždy milujem...  
Manželstvo uzavreli:
Michal ČONKA – Lenka BA-
LÁŽOVÁ.

Dych – slovko krátke, nená-
padné. Bez neho však končí 
život ... 
opustili nás:
Berta ŠPITKOVÁ – 87r., Šte-
fan VRLÍK – 75r., Danka 
JANOVSKÁ – 67r., Magda-
léna KOROLIŠINOVÁ – 72r., 
Anna HÁNOVÁ – 90r., Ján 
MARO – 82r., Jozef TKÁČ – 
66r., Anna MATLOňOVÁ – 
61r., Mária ČARNOGURSKÁ 
– 90r., Berta MARKOVÁ – 
79r., Jozefína MINDEKOVÁ 
– 92r.Margita DARÁNIOVÁ 
– 85r., Ing. Ján KLEPÁČ – 61., 
Klementína KUSÁ – 92r., Mi-
roslav MASKAL – 59r.  
 -matr-

ROZVáŠNeNÍ FANÚŠIKOVIA - Verejný poriadok 
musela polícia zabezpečiť pred rozvášnenými fanú-
šikmi po jednom z hokejových zápasov pri zimnom 
štadióne, keď vášne fanúšikov smerovali k bitke roz-
hodcu. Príslušníci mestskej polície zotrvali na mies-
te a situáciu upokojili.

HáDZANIe VAJÍČOK SA MLADÍKOM NeVYPLATI-
LO - 17.2.2013 boli maloletí chlapci na ul. Bellovej 
bez dozoru a zabávali sa hádzaním vajíčok z bytu 
tretieho poschodia na vozidlá stojace pod oknami. 
Na miesto boli privolaní príslušníci mestskej polície, 
ktorí vec vyriešili v zmysle zákona za účasti rodičov 
maloletých. Škodu spôsobenú majiteľom vozidiel, 
musia rodičia detí nahradiť. 

ZáZNAMY O PRIeSTUPKOCH MALOLeTÝCH je MsP 
v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. povinná, okrem 
zákonnej evidencie, hlásiť zákonnému zá-
stupcovi, fyzickej osobe, ktorá sa osobne stará  
o maloletého na základe rozhodnutia podľa oso-
bitných predpisov, alebo zariadeniu, v ktorom je 
maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu 
podľa osobitných predpisov a orgánu sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately spáchanie 
priestupku maloletým.

ZA DOBROTU NA ŽOBROTU - Nemilo sa odvďa-
čil rodinný príslušník svojej príbuznej, ktorá mu 
poskytla nocľah v noci 21. 2. 2013 na ul. Štefániko-
vej. Po jeho odchode nahlásila odcudzenie jedla 
a osobných vecí. Po nocľažníkovi MsP pátra. 

V BYTe NAŠLI MŔTVOLU - 6. 3. 2013 o 09.26 hod. 
privolali hliadku MsP na ul. Bellovu, kde na 5. poscho-
dí už dlhšiu dobu neotváral dvere majiteľ bytu, z kto-
rého sa šíril zápach. Na miesto bola privolaná hliadka 
OO PZ a HaZz. Po otvorení bytu sa našla na mieste 
osoba po smrti. Jednalo sa o L. H. z uvedenej ulice, 
ktorý pravdepodobne umrel prirodzenou smrťou.

keĎ úraDuJe aLkoHoL
Pri svojej práci sa príslušníci mestskej polície stre-

távajú aj s prípadmi, kde úraduje alkohol.
MUŽOV ZMOHOL ALKOHOL - O záchrane ľud-

ských životov a poskytnutí prvej pomoci ľuďom, 
ktorí pod vplyvom alkoholu ležia v zime bezvládne 
na zemi, sa toho moc veľa nenahovorí. Príslušníci 
mestskej polície to už rutinne zvládajú ako jednu 
z pomoci, ktorú v rámci svojej služby poskytujú. Ta-
kýto prípad sa stal aj 18. 2. 2013, keď museli prísluš-
níci MsP poskytnúť prvú pomoc a následne privolať 

RZS k zakrvavenému občanovi na pešej zóne pri 
ČSOB, ako aj mužovi ležiacemu na zemi pri reštau-
rácii Papuča. Odvoz a následné nutné ošetrenie sto-
jí spoločnosť nemalé peniaze.

POPÍJANIe NA VeReJNOSTI SA NeVYPLáCA - Dňa 
28. 2. 2013 o 21.20 hod. popíjali alkohol na verej-
nom priestranstve v Okoličnom pri garážach v blíz-
kosti železničnej stanice Tomáš V. z Beňadikovej, 
Lenka L., Martin K., Jaroslav B., Michal S., Martina 
H., Filip J., Martin M., Michal M., Michal G., Matej Z., 
Martin D., Jakub M., Juraj H., Michal M. z Lipt Miku-
láša a Michaela B., z Podtúrne. Menovaní porušili 
VZN č. 8/92 čl. 2, ods. 1, písm. b) mesta. Mestskou 
políciou boli na mieste riešení v zmysle zákona 
o priestupkoch.

MLADÍCI SI ROBILI ZáLUSK NA AReáL - Na pra-
vé poludnie 3. 3. 2013 o 12.05 hod. preskočili plot 
a vnikli do areálu OD Prior štyria mladíci. Neunikli 
však pozornosti strážnej služby a po privolaní prís-
lušníkov MsP boli z areálu vyvedení. 

Marcová biLancia priestupkov 
V období od 15.02.2013 do 13.3.2013 bolo MsP 

riešila 255 priestupkov, z toho na úseku dopravy 
149 priestupkov, 4 priestupky proti majetku, 40 
priestupkov proti verejnému poriadku, 4 priestup-
ky proti občianskemu spolunažívaniu, 3 priestupky 
voľne pohybujúcich sa psov, 18 priestupkov poru-
šenia zákona o ochrane nefajčiarov, 4 priestupky 
podania alkoholu a cigariet osobe mladšej ako 18 
rokov, 26 priestupkov pitia alkoholu na verejnom 
priestranstve a iné.

výstraHa MaJiteĽoM buDov  
NeBeZPeČNÉ ĽADOVÉ KRYHY - Dňa 25. 2. 2013 

mali okoloidúci nesmierne šťastie, keď zo strechy 
cukrárne Cordoba padol kus ľadu. Keďže majiteľ 
cukrárne nebol dostupný, musela MsP zamedziť 
ďalšiemu nebezpečenstvu a zabezpečiť odstrá-
nenie ľadu zo strechy prostredníctvom vysoko-
zdvižnej plošiny od Verejnoprospešných služieb 
mesta. Náklady na vykonanú prácu budú, priro-
dzene, majiteľovi vyfakturované. Mohlo to však 
dopadnúť oveľa horšie a preto chceme majiteľov 
všetkých nehnuteľností upozorniť na potrebu 
odstraňovania obdobných neželaných javov, aby 
sa zabránilo možnému poškodeniu zdravia a ma-
jetku občanov.  -msp-

Zo zápisníka Mestskej polície 
od 15. 2. 2013  do 13. 3. 2013  

Dávajte prosím väčší pozor  a spolupracujte s políciou!
Dňa 19. 2. 2013 partia 4-5 mladých ľudí išla po 

chodníku pri sile v Okoličnom smerom na sídlis-
ko Podbreziny a pritom ničila osvetlenie a smetné 
nádoby nachádzajúce sa popri chodníku. Budeme 
vďační občanom, ktorí nám  pomôžu v tomto, ale aj 
v iných podobných prípadoch  identifikovať pácha-
teľov a napomôcť riešeniu takýchto vandalských 
skutkov.

Dňa 4. 3. 2013 bol občanmi zaregistrovaný podo-
zrivý predaj atráp mobilných telefónov občanmi na 
vozidle s Maďarskou ŠPZ pri OD LIDL.

Dňa 5. 3. 2013 bolo na mestskú políciu nahlásené 

poškodenie oplotenia a krádež materiálu na cvičis-
ku pre psov nachádzajúcom sa na ľavej strane váhu 
v smere k OD TESCO. Občanov, ktorý v tejto súvis-
losti niečo spozorovali žiadame o pomoc pri pátraní 
po páchateľoch.

Dňa 13. 3. 2013 sa v miestnej časti Palúdzka  po-
hybovala skupina občanov ponúkajúcich výmenu 
odkvapových žľabov. Máme však správy, že osoby 
ponúkajúce túto činnosť nepostupujú  vždy veľmi 
čestne a môžu sa dopúšťať protiprávneho konania 
s cieľom spôsobiť majetkovú škodu našim obča-
nom.  -msp-
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