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Mám rád pohľad do očí

Osobitne oceňujem, ak spoludiskutujúci 
neuhýba očami, najmä ak mi kladie otázky. Je 
to pre úprimnosť diskusie dôležité. Aj to, čo robí 
s rukami a telom, je dôležité. Dá sa spoznať, či 
je jeho otázka úprimná a dobromyseľná, alebo 
nie. Či očakáva odpoveď, alebo už má svoju 
pripravenú a je jedno, čo mu odpoviem. Niekto 
za značkou „Občan LM“ zverejňuje bilboardy 
a inzeráty s otázkami na mesto Liptovský Mi-
kuláš. V jednom z nich na konci februára tvrdil, 
že mi posiela list. Dones som žiadny nedostal. 
Nedostal som ani odpoveď na moju ponuku 
stretnúť sa ku predostretým otázkam, ktorú som 
im adresoval cez sociálnu sieť. 

Nuž tak im ponúkam aj touto cestou stretnu-
tie, stačí si dohodnúť termín na mojom sekre-
tariáte, telefónne číslo je 044/5565201. Každý 
týždeň mám vyčlenený čas pre občanov, kedy 
sa môžu prihlásiť a požiadať o stretnutie bez 
toho, aby povedali vopred, o čom sa chcú so 
mnou zhovárať, čo potrebujú riešiť. Ak do 20 mi-
nút neviem dať odpoveď, dohodneme si ďalšie 

stretnutie za účasti odborného pracovníka úra-
du. Rád budem verejnosť informovať o našom 
stretnutí s tým alebo tými, ktorí sú za značkou 
„Občan LM“.

Ale teraz aj niečo konkrétnejšie. V polovici 
marca nadobudla platnosť dohoda so spo-
ločnosťou Tatry Mountain Resorts o prenájme 
Liptov arény s právom odkúpenia po desiatich 
rokoch od podpisu zmluvy. Prostredníctvom 
ministerstva hospodárstva bolo odpovedané aj 
na otázky kontrolného orgánu Európskej únie 
OLAF. Náš postup bol odobrený. Nečudujem sa, 
že nejaký „dobrák“ chce za každú cenu zabrániť 
tomu, aby sa do rozpočtu mesta vrátili peniaze, 
ktoré pred šiestimi rokmi z neho zdanlivo nená-
vratne odišli práve jeho pričinením. 

Je to 650-tisíc eur jednorázovo a približne 
100-tisíc eur ročne. Tá druhá suma predstavuje 
priemernú ročnú stratu z prevádzky haly, ktorú 
mesto muselo niekoľko rokov platiť z vlastného 
vrecka. Chcem potvrdiť, že účel, pre ktorý bola 
Liptov aréna postavená - posilnenie infraštruktú-
ry cestovného ruchu strediska medzinárodného 
významu - bude zachovaný a všetko, čo požaduje 

legislatíva Európskej únie bude splnené. Viem, 
že niekomu to môže ležať v žalúdku a bude sa 
pokúšať zavádzať verejnosť tvrdením o strate 
majetku, nevýhodnosti prenájmu a podobne. 
V špeciálnom čísle mesačníka Mikuláš v januári 
sme o tom podrobne referovali. Prebehlo k tejto 
téme aj rokovanie mestského zastupiteľstva, 
z ktorého však všetci opoziční poslanci zdupkali... 
Transakcia s Liptov arénou znamená pre mesto 
príjemnú starosť - užitočne minúť 750-tisíc eur.

A aby dobrým správam nebol koniec, pridám 
ešte jednu. Účtovná uzávierka mesta potvrdi-
la, že naše konsolidované hospodárenie bolo 
v roku 2013 v zisku a reálny prebytok hospo-
dárenia za minulý rok je 650-tisíc eur. Poslanci 
mestského zastupiteľstva budú mať 3. apríla 
príjemnú povinnosť rozhodnúť, akú časť pre-
bytku použije mesto na investície a akú časť 
uloží do rezervného fondu. Ja len dodávam, že 
sa teším z výsledkov vytrvalej snahy o nápravu 
ekonomickej situácie nášho mesta. Prináša nové 
možnosti a vytúžené ovocie.

MUDr. Alexander Slafkovský,
primátor

Spojené úsilie liptovských 
samospráv a podnikateľských 
subjektov v oblasti cestovné-
ho ruchu pod záštitou Oblast-
nej organizácie Region Liptov 
priniesla podľa štatistík za rok 
2013 mimoriadne výsledky. 
Minulý rok sa v Liptove z hľa-
diska návštevnosti niesol 
v znamení nárastov. V počte 
prenocovaní sa podarilo pre-
konať aj dosiaľ najúspešnejší 
rok 2008. Do regiónu celkovo 
zavítalo takmer 472-tisíc náv-
števníkov, čo je takmer o sed-
minu viac ako v roku 2012.

Každý piaty návštevník 
Slovenska zavítal minulý rok 
do Žilinského kraja, z toho viac 
ako polovica zakotvila v Lip-
tove. Medziročne tu minuli 
o 16,5 percenta viac prostried-
kov. „Tieto čísla sú výsledkom 
investícií a zaujímavých aktivít, 
ktoré sa v Liptove konali počas 
celého roka. Zároveň sú odra-
zom úspešnej a najmä dlhej 
lyžiarskej sezóny a mimoriadne 

priaznivého letného počasia,“ 
vyratúva predseda predstaven-
stva oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu a primátor mesta 
Alexander Slafkovský.

Viac turistov, vyššie tržby, 
viac práce

Okrem vyšších tržieb Liptáci 
zaznamenali aj nárast počtu pre-
nocovaní a to až o 10,3 percenta. 
V celkových číslach to predstavuje 
takmer 1,4 milióna prenocovaní. 

Naproti tomu sa znížila priemer-
ná dĺžka pobytu návštevníkov 
na necelé tri dni. „Hostia si zvykli 
chodiť na kratšie pobyty a radšej 
ako zostať v regióne týždeň, prídu 
k nám ešte raz. Veríme, že aj vďa-
ka inovovanému projektu Liptov 
Region Card sa pobyty klientov 
budú predlžovať. Zostať dlhšie by 
ich mala motivovať bezplatná kar-
ta s množstvom zliav a zvýhodne-
ní,“ upozorňuje Darina Bartková, 
riaditeľka oblastnej organizácie.

Do Liptova i Liptovského Mi-
kuláša prišlo najviac turistov zo 
Slovenska, Čiech a Poľska. Ukra-
jinci a Rusi patria takisto medzi 
najčastejších turistov. „Tieto 
štatistiky sú dôkazom, že naše 
aktivity smerom na východné 
trhy majú zmysel. V porovnaní 
s predošlými rokmi k nám zaví-
talo opäť viac hostí na vlastných 
automobiloch,“ prezradila Zuza-
na Fabianová, PR manažérka 
strediska Jasná Nízke Tatry.

Jasná stále väčším magnetom
Práve najlepšie lyžiarske stre-

disko na Slovensku je už tradič-
ne najväčšie lákadlo pre turistov 
z domova i zahraničia. V Demä-
novskej doline, pod ktorú stre-
disko patrí, zaznamenali 421-tisíc 
prenocovaní, čo je medziročne 
o 16,5 percenta viac.

Liptáci majú, napriek nie prí-
liš zhovievavej zime, našliapnuté 
k ďalšej úspešnej sezóne. Otázne 
je, či sa budú rekordy opäť otria-
sať v základoch.                        -oocr-

Mesto i región sú turisticky atraktívne, návštevnosť turistov vlani zlomila rekordy
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Nežnejšiu časť členov Jedno-
ty dôchodcov Slovenska z náš-
ho okresu si v stredu 12. marca 
uctili na Mestskom úrade. Asi 
140 žien si z  rúk zástupcov 
miest Liptovský Mikuláš a Lip-
tovský Hrádok prevzalo symbo-
lický kvet k Medzinárodnému 
dňu žien. Za susedné mesto 
vzdal ženám hold pri príleži-
tosti ich sviatku primátor Bra-
nislav Tréger, za naše zástupca 

Medzinárodný deň žien oslávili množstvom kvetov
primátora Jozef Repaský. 

„Mnoho z nás považuje jeseň 
života za obdobie, ktoré neprináša 
veľa nového, veľa pekného. Je to 
však práve naopak. Aktivity klubov 
seniorov z mikulášskeho okresu 
jasne dokazujú, že naši seniori sú 
mnohokrát aktívnejší  a viac sa 
zaujímajú o okolie ako mladšie 
generácie,“ prihovoril sa prítom-
ným dámam Jozef Repaský.

-kel-

Naša radnica sa približuje ob-
čanom mesta. Elektronizáciou 
svojich služieb chce uľahčiť ko-
munikáciu obyvateľov s mest-
ským úradom a jeho inštitúciami. 
Najdôležitejšie úkony spojené so 
životom v meste si budú môcť 
vybaviť z pohodlia domova cez 
internet. 

Stane sa tak vďaka peniazom 
Európskej únie. Výzvu na fi nanco-
vanie projektov elektronizácie sa-
mosprávy alebo tzv. eGovernment 
vyhlásilo ministerstvo financií. 
Nové služby majú skrátiť obyva-
teľom čas pri vybavovaní úradnej 
agendy a zjednodušiť celý proces. 
Mesto Liptovský Mikuláš so svojou 
žiadosťou o nenávratný fi nančný 
príspevok uspelo. 

„Rozhodnutie o schválení 
našej žiadosti sme dostali vo 
februári. V marci bol primátor 
Alexander Slafkovský podpísať 
na ministerstve zmluvu o poskyt-
nutí nenávratného fi nančného 

príspevku. Do projektu sme 
začlenili väčšinu služieb, ktoré 
každodenne vybavuje naše Cen-
trum služieb občanom a ostatné 
odborné útvary mesta. Týka sa to 
napríklad vzniku a zániku daňo-
vej povinnosti, ohlasovania vzniku 
a zániku poplatkovej povinnosti 
za komunálny odpad, agendy pri 
kúpe majetku, matričných úkonov, 
rôznych informačných služieb či 
oznamovacích povinností,“ po-
vedala Anna Rašiová, prednostka 
mestského úradu.

Uľahčí prácu ľuďom 
aj úradníkom

Na elektronizáciu poskyto-
vaných služieb radnica využije 
externé zdroje z Európskej únie 
a štátneho rozpočtu. „Finanč-
ná hodnota projektu je takmer 
980-tisíc eur, ktoré by sme vo 
svojom rozpočte hľadali len veľ-
mi ťažko. Verím, že keď projekt 
spustíme, skutočne uľahčí prácu 

nielen našim pracovníkom, ale 
najmä občanom mesta,“ uviedol 
Jozef Repaský, zástupca primátora 
mesta. To sa na spolufi nancovaní 
podieľa sumou 49-tisíc eur.

Napriek modernizácii systému 
budú existovať výnimky a v niekto-
rých prípadoch sa obyvatelia náv-
števe mestského úradu nevyhnú. 
„Na základe požiadavky občana 
spracujeme buď automatizovane 
alebo ručne napríklad rozhodnutie 
o dani z nehnuteľnosti, dani za ko-
munálny odpad či poplatku za psa. 
Ak  však občan nebude disponovať 
elektronickým podpisom, alebo si 
bude musieť vyzdvihnúť doklady, 
bude nás musieť navštíviť osobne,“ 
vysvetľuje Dušan Močarník, vedúci 
útvaru informatiky mestského úra-
du. Občianske preukazy s elektro-
nickým podpisom vydáva polícia 
od konca minulého roka.

Projekt elektronizácie služieb 
mestského úradu je v súčasnosti 
v štádiu hľadania dodávateľa, ktorý 

zabezpečí mestu analýzu, dizajn, 
vývoj, implementáciu, testovanie, 
obstaranie a nasadenie potrebnej 
výpočtovej techniky a programo-
vého vybavenia. Po implementá-
cií by ho mohli spustiť v priebehu 
roka 2015.

Priekopníci jednotného 
ekonomického systému 

Mesto Liptovský Mikuláš začalo 
v roku 2010 ako prvé na Slovensku 
používať jednotný ekonomický 
systém pre mestá a jeho organi-
zácie. „Uľahčili sme si tak zložitú 
administratívnu prácu. Agenda 
mestského úradu  a mestských 
inštitúcií sa prehľadne vlieva 
do spoločného systému, ktorý 
nám pomáha priebežne počas roka 
nazerať na hospodárenie jednotli-
vých organizácií a efektívnejšie tak 
riadiť chod mesta“ skonštatovala 
prednostka A. Rašiová.

 Slávka Kellová

Občan to bude mať pri komunikovaní s úradom ľahšie

Poslanci mestského zastu-
piteľstva sa vo štvrtok 6. marca 
zaoberali správami o hospodá-
rení s  nebytovými priestormi 
rozpočtových organizácií, roz-
hodli o podpore novej materskej 
školy v Palúdzke a upravili sú-
ťažné podmienky predaja Domu 
služieb. 

Dom kultúry, Múzeum Janka 
Kráľa, Zariadenie pre seniorov 
a domov sociálnych služieb 
i Verejnoprospešné služby ako 
rozpočtové organizácie mesta 
predložili zastupiteľstvu správu 
o prenájme budov a nebytových 
priestorov za rok 2013. Správu 
a zároveň zhodnotenie hospo-
dárenia s bytmi predniesol ve-
dúci novovzniknutého oddele-
nia správy majetku mesta, ktoré 
prebralo spravovanie mestských 
nájomných bytov a nebytových 

priestorov po Bytovom podniku. 
Akciová spoločnosť, ktorá 

ukončila svoje pôsobenie koncom 
minulého roka, zaznamenala v ro-
ku 2013 vo vývoji tržieb z prenáj-
mu nebytových – predovšetkým 
obchodných - priestorov klesajúci 
trend. Od roku 2009 sa začali jej 
tržby znižovať a klesli o 47 per-
cent. Najväčší prepad týchto tr-
žieb nastal v roku 2010 vznikom 
priestorov v nových obchodných 
centrách a predajom lukratívnych 
mestských budov v centre mesta 
pod cenu.

Poslanci dostali aj súhrnnú in-
formáciu týkajúcu sa mestských 
nájomných bytov. Výstavbou, 
rekonštrukciou alebo kúpou na-
dobudlo mesto do svojho vlast-
níctva od roku 1996 takmer 430 
nájomných bytov. Celkovo ich má 
vo vlastníctve 557. Od roku 2000 

bolo uspokojených takmer 680 žia-
dateľov o nájomný byt. Asi tretina 
z nich ho časom mestu vrátila ale-
bo bola vysťahovaná kvôli nepla-
teniu nájomného.   

Nová súkromná škôlka
Poslanci mestského zastupiteľ-

stva súhlasili so zaradením súkrom-
nej materskej školy do siete škôl 
a školských zariadení, potrebný je 
ešte súhlas ministerstva školstva. 
Prevádzka škôlky vytvorí v meste 
šesť pracovných miest. (viac na s. 3)

Dom služieb s novými 
podmienkami 

Počas zasadnutia sa diskutova-
lo aj o nových súťažných podmien-
kach pre potenciálneho kupca Do-
mu služieb v opakovanej verejnej 
súťaži. Poslanci zmenili počet par-
kovacích miest, ktoré bude musieť 

záujemca vybudovať, má ich byť 
150. V prípade nesplnenia tejto 
a ďalších zmluvných podmienok 
schválilo zastupiteľstvo veľmi 
prísne a vysoké pokuty Predajná 
cena ostáva na hodnote schvále-
nej pre piate kolo súťaže vo výške 
1,006 milióna eur. (viac na s. 4)

Kontrola a partnerské 
vzťahy mesta

Poslanci sa zaoberali aj správa-
mi hlavnej kontrolórky o výsled-
koch kontroly v pokladniciach Ko-
munitného centra a Inštrukčných 
detských jaslí. Prekovali správu 
o zahraničných vzťahoch mesta 
v minulom roku a schválili návrh 
akcií na tento rok. Schválili aj ob-
chodné súťaže, prostredníctvom 
ktorých mesto ponúka osem bytov 
na predaj. 

-kel-  

Z marcového rokovania poslancov mestského zastupiteľstva vyberáme

Jozef Repaský rozdával pri príležitosti Medzinárodného dňa žien kytice kvetov.
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V  budúcom roku vzniknú 
v  Liptovskom Mikuláši dve 
nové materské školy. O zara-
dení tej, ktorú plánuje v Oko-
ličnom zriadiť mesto, do siete 
školských zariadení rozhodlo 
mestské zastupiteľstvo vo 
februári. Na marcovom roko-
vaní poslanci schválili žiadosť 
potrebnú pre vznik súkromnej 
materskej školy. 

Nachádzať sa bude v mest-
skej časti Palúdzka na ulici 
J. Žuff u. „V prípade kladného 
vyjadrenia ministerstva škol-
stva môže zriaďovateľ otvoriť 
nové predškolské zariadenie 
od 1. septembra 2015,“ pove-
dal Ján Jurkovič, vedúci útvaru 

školstva a školských zariadení 
mestského úradu. Súkromné 
predškolské zariadenie by malo 
slúžiť asi štyridsiatke detí. 

„V tom istom čase plánuje-
me otvorenie mestskej mater-
skej školy v Okoličnom. Zazna-
menávame totiž veľký dopyt 
po umiestnení detí do škôlok. 
Súkromná materská škola môže 
navyše prijímať aj deti žiadateľov 
bez trvalého pobytu v Liptov-
skom Mikuláši,“ vysvetlil primá-
tor mesta Alexander Slafkovský.  

V prípade, že obidve mater-
ské školy zaradí ministerstvo 
do siete škôl a školských zaria-
dení, sa od septembra budú-
ceho roka kapacita zariadení 

tohto typu na území mesta 
rozrastie o nových osemde-
siat miest. Súkromná materská 
škola vytvorí aj nové pracovné 

príležitosti, v úvode bude 
zamestnávať minimálne šesť 
kvalifikovaných pracovníkov.

-kel-

Záujemcovia o mestské ná-
jomné byty si v stredu 5. marca  
žrebovali svoje budúce bývanie. 
Na  nových nájomníkov čaká 
47 bytov v Dominante - v bývalej 
vojenskej ubytovni - v blízkosti 
centra mesta. Nasťahovať sa bu-
dú môcť už pred letom. 

   Obálky s prvými osemnástimi 
bytmi si v priestoroch mestského 
úradu žrebovalo 45 záujemcov 
zapísaných v zozname žiadate-
ľov o nájomné bývanie. „V ponuke 
sme dnes mali deväť garzóniek, 
päť dvojizbových bytov a štyri 
trojizbové byty,“ spresnila Marta 
Voštináková, predsedníčka soci-
álnej  a bytovej komisie pri mest-
skom zastupiteľstve v Liptovskom 
Mikuláši. Zvyšných dvadsaťdeväť 
bytov si žiadatelia žrebovali v stre-
du 12. marca.

Objekt s nájomnými bytmi 
je pred vydaním kolaudačného 
rozhodnutia. Prioritou radnice 
na najbližšie mesiace sa stalo 
vybudovanie parkovacích miest. 

Kvôli nim mesto zamení pozemky 
so súkromným vlastníkom. V okolí 
Dominanty vlastní investor asi päť-
desiatku parkovacích státí. Mestu 
patrí osemnásť miest na odstavnej 

ploche. Pre 47 nájomných mest-
ských bytov je preto potrebné 
vybudovať viac parkovacích 
možností. „Dočasne sme sa roz-
hodli situáciu vyriešiť vyznačením 
pozdĺžnych státí na jednosmernej 
Kuzmányho ulici, kde sme už dlhšie 
plánovali pravostranné parkova-
nie,“ uviedol primátor mesta Ale-
xander Slafkovský.

„Po zámene pozemkov s in-
vestorom, ktorý stojí aj za rekon-
štrukciou budovy, pristúpime k vy-
budovaniu riadnych parkovacích 
miest v okolí Dominanty, aby ľudia 
nemuseli svoje autá odstavovať 
ďaleko od svojich obydlí,“ dodal 
primátor. Zámer by mal byť reali-
zovaný do septembra tohto roka. 
Finančné prostriedky už radnica 
vyčlenila vo svojom rozpočte.              

-kel-

Mikulášska radnica tento 
rok pomôže pri realizácii nápa-
dov študentov Ekonomického 
lýcea pri Obchodnej akadémii. 
Mladí ľudia ešte v minulom ro-
ku predniesli predstaviteľom 
mesta návrhy na zlepšenia, ako 
skrášliť mestské prostredie. 
Niektoré z myšlienok spoločne 
zrealizujú už čoskoro. 

Prvý kontakt s mikulášskou 
radnicou nadviazali žiaci učeb-
ného predmetu rétorika a pro-
jektové vyučovanie v novembri 
minulého roka. „Nápady žiakov 
boli úžasné. Upozornili nás 
na nedostatky z pohľadu mlá-
deže, ale i detaily, ktoré majú  
všeobecný prospech. Niektoré 
z nápadov sme už zrealizovali. 

Boli medzi nimi rozšírenie par-
koviska pri železničnej stanici, 
úprava Rohonciho záhrady či 
osadenie zrkadla pre vodičov 
na Jefremovskej ulici na Podbre-
zinách,“ povedala Anna Rašiová, 
prednostka mestského úradu. 

Ihrisko v Okoličnom
Ďalším návrhom bola úprava 

detského ihriska na Riečnej ulici 
v Okoličnom. „Chodievam sa sem 
prechádzať a ihrisko je pomerne 
zničené. Preto mi napadlo, že 
by sme ho mohli upraviť, najmä 
kvôli deťom a ich bezpečnosti,“ 
prezradila študentka Veronika 
Lešňanská. Začiatkom jari tu žiaci 
vďaka fi nančnej podpore mesta 
vymenia zničený plot a namaľujú 

preliezky. „Chceme do toho vlo-
žiť vlastnú prácu, pomôžu nám 
rodičia a verím, že i obyvatelia 
z okolia ihriska,“ dodala cieľave-
domá študentka.

Oddychová zóna na Nábreží
„Takéto nápady viac než ví-

tame, pretože mladí ľudia vidia 
svet inými očami ako my. Tento 
projekt je o tom, že žiaci si prešli 
mestské časti, nafotili a nakreslili 
problematické úseky a upozornili 
nás na to, čo by sa dalo vylepšiť,“ 
priblížil genézu spolupráce Jozef 
Repaský, zástupca primátora. 
Mesto podporí každý z projektov 
sumou minimálne tristo eur. 

„Ak bude treba viac, určite 
prispejeme viac. V tomto roku by 

sme chceli zrealizovať aj úpravu 
vytipovanej plochy na Nábreží, 
kde študenti navrhli vybudovať 
chodníky, vysadiť záhony a lavič-
ky. Je tu však potrebná presná pro-
jektová dokumentácia. Uvažovali 
sme nad spoluprácou so žiakmi 
Strednej odbornej školy staveb-
nej,“ uzavrel J. Repaský.           -kel- 

Budúci rok pribudne okrem mestskej aj súkromná materská škola

Dominanta ožíva, čoskoro privíta svojich obyvateľov

Mesto sa zaujíma o nápady mladých, podporí ich realizáciu
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Vysielanie 
programu TV 
Liptov je mož-
né prijímať 
od  januára aj 

vo všetkých bytovkách na území 
sídliska Podbreziny. Vysielanie 
TV Liptov je súčasťou progra-
mového balíka Televízneho 
multiplexu Liptov (MUX Lip-
tov), ktorého prevádzkovate-
ľom je spoločnosť MIPAS, s.r.o, 
Liptovský Mikuláš. Súčasná 
programová ponuka Televíz-
neho multiplexu Liptov obsa-
huje 20 slovenských a českých 
televíznych a 15 rozhlasových 
digitálnych programov.

Príjem vysielania MUX Liptov 
bol na sídlisku Podbreziny vzhľa-
dom ku geografi ckým podmien-
kam značne obmedzený. Príjem 
signálu na sídlisku v súčasnosti 
zabezpečuje pomocný vysielač 
– takzvaný opakovač – z ktorého 
je možné dodať signál do všetkých 
častí sídliska Podbreziny.

Ideálne a najlacnejšie 
riešenie pre každého

V porovnaní s platformou Sky-
link či ponukami iných operáto-
rov má vysielanie MUX-u Liptov, 
okrem výhody bezplatného príj-
mu programov, aj tieto výhody, 
ktoré ostatní operátori nie sú 
schopní ponúknuť: 
1. Príjem základných programov 

na neobmedzenom počte televíz-
nych prijímačov v domácnosti - 
po pripojení vysielania do Vašej 
domácnosti môžete MUX Liptov 
sledovať na neobmedzenom 
počte televízorov v domácnos-
ti vybavených tunerom DVB-T, 
ako aj na starších televízoroch 
s dokúpeným prijímačom DVB-T 
(set-top box) bezplatne 
2. Programy vysielania MUX-u Lip-
tov sú šírené vo vysokej technickej 
kvalite s lepšími parametrami 
ako pozemné DVB-T vysielanie. 
Ak teda chcete zvýšiť kvalitu sig-
nálu a rozšíriť počet televíznych 
staníc, potom je MUX Liptov vhod-
né riešenie
3. Už si nemusíte „skrášľovať“ domy 
a bytovky veľkými parabolickými 
anténami, na príjem vysielania 
MUX-u Liptov postačuje vo väč-
šine prípadov prijímacia anténa 
s veľkosťou 11 x 11 cm
4. Obrovskou výhodou MUX-u 
Liptov je aj tá skutočnosť,že nie 
je potrebné budovanie žiadnych 
nových rozvodov v bytovkách, 
ale na šírenie programov sú vy-
užívané staré, pôvodné rozvody 
STA v bytovkách.
5. Minimálne náklady na spotre-
bu elektrickej energie, náklady 
na údržbu a opravy v bytovkách

Multiplex Liptov je ideálnym 
riešením pre spoločné televíz-
ne antény (STA) v bytovkách, 
kde si bytovka s vynaložením 

minimálnych nákladov vybuduje 
naozaj veľmi kvalitný a moderný 
systém s digitálnymi programami 
špičkovej kvality a s možnosťou 
príjmu programov na všetkých 
TV prijímačoch v domácnostach. 

Bezplatná ponuka 
pre bytovky, využite ju!

Novinkou je, že bytové domy 
v správe spoločnosti Inten-Eura, 
s.r.o., môžu získať MUX Liptov bez 
zriaďovacieho poplatku. Ponuka 
je výsledkom rokovaní predstaven-
stva TV Liptov so spoločnosťami 
MIPAS a Inten-Eura. Ponuka je 
časovo obmedzená, platí do 31. 
mája. Bytové domy získajú do exis-
tujúcich pôvodných rozvodov 
spoločných televíznych antén 
20 televíznych a 15 rozhlasových 
staníc vrátane TV Liptov. 

Počet šírených programov 
je možné po  dohode s  vlast-
níkmi bytov individuálne roz-
šíriť. Vzhľadom k tomu, že príjem 
MUX-u Liptov vyžaduje technické 
kontroly a údržbu rozvodov STA, 
poskytuje spoločnosť MIPAS 
komplexné servisné služby, ako 
aj bezplatné výmeny všetkých 
nefunkčných komponentov 
potrebných pre príjem MUX-u 
Liptov za minimálny mesačný 
servisný poplatok. Jeho výška 
je iba 1,20 eur za byt mesačne.

Pre porovnanie – najlacnej-
ší káblový operátor ponúka 

na Podbrezinách základný progra-
mový balík pre individuálnych zá-
ujemcov za asi päť eur mesačne, 
pričom je potrebné zaplatiť akti-
vačný poplatok za každý pripojený 
byt vo výške niekoľko desiatok eur 
a nevyhnutnosťou je aj budovanie 
nových rozvodov v schodišťových 
priestoroch bytoviek a rozvodov 
v jednotlivých bytoch. 

Každá bytovka v  správe 
Inten Eura môže o bezplatné 
pripojenie služby MUX Liptov 
požiadať priamo túto správcovskú 
spoločnosť. Ponuka bezplatného 
pripojenia platí aktuálne pre 
bytovky s tridsať a viac bytmi. 
Bytovky, ktoré nie sú v správe 
spoločnosti Inten-Eura môžu 
o pripojenie požiadať priamo 
spoločnosť MIPAS, Belopotockého 
623/6, Liptovský Mikuláš, tel.: 044-
552 77 30, e-mail: mipas@mipas.sk.

Vysielanie TV Liptov šíria 
na území mesta a regiónu dvaja 
operátori – okrem spoločnosti MI-
PAS je ňou aj spoločnosť Imafex. 
Jej obľúbené služby Imavízia 
a Imaplay sú určené individuál-
nym záujemcom,jednotlivé plate-
né programové balíky sú zložené 
zo základných i prémiových tele-
víznych staníc. Balíky obsahujú aj 
rozhlasové stanice. Viac informácií 
o službe Imavízia spolu s kontakt-
mi nájdete na www.imafex.sk. 

Mgr. Mario Kermiet,
riaditeľ TV Liptov

Televízia Liptov rozšírila pokrytie na Podbrezinách 

Poslanci na marcovom ro-
kovaní zastupiteľstva upravili 
súťažné podmienky pri predaji 
Domu služieb. Urbanistické, 
architektonické a funkčné ciele 
ostávajú bez zmeny.   

Stanovanie nových podmie-
nok súťaže vyvolalo plánované 
šieste kolo obchodnej verejnej  
súťaže. „Prišli za nami viacerí 
investori, ale iba s platonickým 
záujmom o kúpu. Žiaden z nich 
doteraz ponuku nepredložil. 
Zamysleli sme sa preto ešte hlbšie 
nad možnými príčinami,“ pove-
dal primátor mesta Alexander 
Slafkovský.

Potenciálny záujemca musí 
vybudovať nových 150 parkova-
cích miest namiesto pôvodných 
tristopäťdesiat státí. Informačné 
centrum ostane po predaji Domu 
služieb v jeho priestoroch i na-
ďalej, je to jednou z podmienok 
pre kupujúceho. „Záujemca môže 

investovať v etapách, pričom prvá 
ucelená etapa musí byť ukončená 
do 30. marca 2020, inak nastúpia 
prísne sankcie. Schválené pod-
mienky sú minimalistické, ale roz-
hodli sme sa na nich trvať, pretože 
zachovávajú tie funkcie, ktoré v 
centre mesta potrebujeme,“ dodal 
primátor.

Cena je viac ako milión eur
Minimálna požadovaná cena 

Domu služieb ostala rovnaká ako 
doteraz, poslanci ani primátor 
nevideli dôvod na jej znižovanie.  
Predstavuje sumu 1 006 000 eur. 
Znižovať sa nebude ani v prípad-
ných ďalších kolách obchodnej 
verejnej súťaže. Peniaze z preda-
ja chce mesto použiť na zníženie 
úverovej zadlženosti mesta.

O tom, čo môže budú-
ci vlastník s Domom služieb 
urobiť, existuje niekoľko úvah. 
„Moderné nákupné centrum 

na začiatku pešej zóny môže 
znieť lákavo, na území mesta je 
však výrazný prebytok takých-
to priestorov vo viacerých jeho 
častiach. Ideálnym riešením pre 
investora by bolo vybudovanie 
polyfunkčného centra, ktorého 
súčasťou môžu byť reštauračné 
služby, konferenčné priestory 
i byty. Obchodné priestory by 
tvorili menšiu časť,“ zhodli sa 
viacerí realitní makléri, stavitelia 

i architekti.  Investor podľa ich slov 
môže celý objekt buď zbúrať a na 
jeho mieste začať budovať nový 
komplex, alebo sa rozhodnúť pre 
komplexnú rekonštrukciu Domu 
služieb vrátane nadstavby či prí-
stavieb. O tom, ktorou cestou sa 
vyberie bude jasné v máji v prí-
pade, že víťaz obchodnej súťaže 
podpíše s mestom zmluvu a za-
platí mu sumu, ktorú v súťaži 
ponúkne.                                   -kel-

Predaj Domu služieb: zatraktívni centrum, splatí dlhy
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Fašiangami nazývame obdobie od Troch kráľov do Popolcovej 
stredy. Symbolizujú prechod medzi zimným a jarným obdobím, 
ktoré je charakteristické bujarou zábavou, organizujú sa počas 
neho svadby, zabíjačky, veselice či bály.

K tradícii fašiangu sa mesto Liptovský Mikuláš vrátilo v spolupráci 
s Liptovským kultúrnym strediskom, občanmi viacerých mestských častí 
a členmi miestneho odboru Matice slovenskej. Bursovanie v Palúdzke, 
ktoré zorganizovali ešte 20. februára, bolo prvým fašiangovým podu-
jatím v meste. 

Palúdzka bursovala prvá
Veselý fašiangový sprievod prechádzal ulicami tejto mestskej časti 

po dlhej dobe. „V Palúdzke podobné podujatie nemá tradíciu a ani nič 
podobné sa tu nekoná, preto sme sa rozhodli vyskúšať, či sa fašiangová 
bursovačka chytí,“ povedal Jozef Sálus, jeden z organizátorov. 

„Našťastie to všetko dobre dopadlo, aj keď v neveľkom počte, ale 
na prvý krát to bolo skvelé,“ dodal jeho kolega Marek Nemec. Sprievod 
sa pohol od Furmanskej krčmy a prechádzal pomedzi domy a bytovky 
v uliciach Palúdzky. V sprievode bol Jánošík, bubeník, hokejista, mačka, 
stará Dora a iné masky, o hudobnú zložku sa postarala Nikola Dobáková, 
ktorá hrala na harmoniku.  Ľudia vychádzali z domov, a veselý sprievod 
pohostili šiškami, klobáskou, slaninkou, ušlo sa aj za kalíštek. 

Seniori z L. Ondrašovej sa zabavili
Veselý kozmonaut, štedrá Červená čiapočka, strašidelná baba Jaga, 

bohatý tulák či chodiaca muchotrávka. Tieto a ďalšie postavičky rozvese-
ľovali v sobotu 22. februára ulice Liptovskej Ondrašovej počas tradičnej 
bursy. Tamojší klub seniorov ho zorganizoval po štvrtýkrát. Ondrašovskí 
bursovníci sa podľa ich slov dobre zabavili, zaspievali si a potešili svojich 
susedov tancom a dobroprajnými vinšmi.

Centrum mesta ožilo tradíciami
Fašiangový sprievod centrom mesta vo štvrtok 27. februára naplno 

odštartoval tohtoročnú fašiangovú sezónu. Sprievod s takmer 130 maskami 
prilákal desiatky zvedavých pohľadov okoloidúcich. Sprievod plný masiek 
v podaní domácich detských folklórnych súborov Ďumbier a Pramienok 
a hostí z poľského Žywca rozveselil centrum mesta. 

 „Presne z tohto dôvodu sme sprievod urobili. Aby sme si nielen pri-
pomenuli naše zvyky, ale najmä preto, aby sme rozprúdili život v našom 
meste. Ľudia boli úžasní, niektorí sa k nám pridali, zaspievali s nami 
piesne a dokonca si zatancovali,“ zhodnotil  zástupca primátora mesta 
Jozef Repaský.

Bodice, Ploštín a Iľanovo uzavreli sezónu
Počas nasledujúceho víkendu fašiangovali naraz až tri mestské časti. 

V sobotu 1. marca v Bodiciach a Iľanove brázdili vinšovníci obecné ulice, 
v Ploštíne zorganizovali pravú dedinskú zabíjačku, ktorá do šíreho okolia 
zaniesla vôňu pravých bravčových špecialít.                               -kel-, -ms-

Fašiang bol dlhý, 
zasiahol celé mesto

Koncom februára tohto roka 
si mestský úrad posvietil na pre-
vádzky s hracími a výhernými 
automatmi. Na pätnástich ná-
hodne vybraných miestach sa 
nenašli žiadne pochybenia, ktoré 
by boli v rozpore so zákonom 
o hazardných hrách.    

Na území mesta sa nachádza 
viac ako tridsať prevádzok, v kto-
rých sú umiestnené hracie a vý-
herné prístroje približne desiatich 
spoločností. „Kontrolovali sme, či 

množstvo prístrojov umiestne-
ných v jednotlivých prevádzkach 
je v súlade so zákonom a či má 
prevádzkovateľ  súhlas mesta 
s umiestnením daného prístroja. 
Počas kontrol sledujeme vyvese-
nie herného plánu, prevádzkové 
pravidlá hier, ako aj prítomnosť 
osôb nad osemnásť rokov,“ 
uviedla Michaela Mlynčeková 
z útvaru partnerských vzťahov, 
obchodu a cestovného ruchu 
mestského úradu. 

Prevádzkovateľ herne alebo 
miesta s výhernými prístrojmi 
musí byť držiteľom licencie, kto-
rú vydáva mestský úrad. „V tomto 
roku nám klesol počet prevádzok 
s výhernými automatmi na štrnásť, 
vplyvom novely zákona o hazard-
ných hrách platnej od minulého 
roka. Sprísnili sa ňou podmienky 
pri otvorení prevádzky s výher-
nými automatmi, za ktoré musia 
majitelia mestu aj štátu zapla-
tiť správny poplatok vo výške 

1500 eur,“ vysvetlil Rudolf Proč, 
vedúci útvaru miestnych daní 
a poplatkov úradu. 

Dôležité je rozlišovať termino-
lógiu a zameranie konkrétneho 
automatu. Prevádzkovatelia sa 
prikláňajú skôr k nákupu videoter-
minálov, na ktoré vydáva licenciu 
ministerstvo fi nancií. Za videohry 
prevádzkovatelia zaplatia správny 
poplatok iba jemu. Mesto dostane 
len čiastočný odvod  z poplatku. 

-kel-  

Prebehla kontrola hracích a výherných automatov
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Vzdelávanie seniorov po-
kračuje. Po  spustení jazy-
kových kurzov a  vzdelávaní 
v oblasti hudby bol 28. febru-
ára otvorený ďalší kurz. Jeho 
účastníci v  ňom dostanú in-
formácie o tom, ako funguje 
verejná správa. Ďalšie vzdelá-
vacie aktivity pre svojich oby-
vateľov nad päťdesiat rokov 
otvorila radnica v  priebehu 
marca. 

Kurz Orientácia v systéme 
verejnej správy slúži jeho absol-
ventom na pochopenie systé-
mu verejnej správy na Sloven-
sku a následne prispeje k lepšej 
orientácii pri návštevách úradov. 
„Účastníci kurzu sa naučia, aké 
služby poskytujú jednotlivé 

subjekty štátnej správy a samo-
správy a dozvedia sa, prečo je ve-
rejná správa dôležitá,“ priblížila 

lektora Viera Papcunová. „Bude-
me sa rozprávať vo všeobecnos-
ti, ale povieme si aj konkrétne, 

aké služby poskytujú seniorom 
inštitúcie priamo v Liptovskom 
Mikuláši,“ dodala lektorka.

K seniorom, ktorí už niekoľ-
ko týždňov navštevujú kurzy 
cudzích jazykov a netradičné 
hodiny zamerané na hudbu, 
začiatkom apríla pridajú pridali 
aj záujemcovia o vzdelávanie 
v oblasti osobnostného rozvo-
ja, zdravého životného štýlu, fi -
nančnej a právnej gramotnosti 
a informačných technológií. „V 
apríli spustíme ešte dve zvyšné 
aktivity - pohyb a spoznávanie 
regiónu a okolia, aby boli spoje-
né s pekným počasím,“ uviedla 
Anna Rašiová, prednostka mest-
ského úradu.                        

-kel-

Seniori si bezplatné kurzy radnice pochvaľujú

 Primátor mesta Liptovský Mikuláš Alexander Slafkovský 
dostal významné ocenenie od mesta Kiskőrös. Za dvadsať ro-
kov partnerskej spolupráce medzi týmito mestami sa aktívne 
podieľal na  rozvíjaní medzinárodných stykov s  maďarskou 
samosprávou. 

O udelení ocenenia primátorovi Liptovského Mikuláša rozhodol 
Zbor poslancov mesta Kiskőrös koncom februára tohto roka. Pamätnú 
medailu s vecným darom mu v piatok 15. marca slávnostne odovzdal 
László Domonyi, primátor Kiskőrösa. „Aj takto na diaľku vidíme, že počas 
štyroch období pána Slafkovského vo funkcii primátora sa vo vašom 
meste mohli naplno rozvíjať šport i kultúra a že vám záleží na vašich 
partnerských mestách. Dlhé roky dobre fungovali medzi našimi ško-
lami rekreačné programy. Viacerým generáciám sa vytvorili možnosti 
zoznámiť sa s literatúrou, kultúrou,  prírodným bohatstvom a gastronó-
miou oboch miest a upevnili sa kamarátske vzťahy medzi obyvateľmi,“ 
povedal László Domonyi. 

Dvadsať rokov partnerstva
Mestá Liptovský Mikuláš a Kiskőrös podpísali ofi ciálnu zmluvu o part-

nerských vzťahoch v roku 1994. Už v tej dobe však mali takmer dvadsať-
ročnú tradíciu. Aktívna spolupráca medzi Maďarskom a Slovenskom sa 

budovala aj prostredníctvom výstav z nášho mesta, ktoré oboznámili 
obyvateľov Malého Kereša, čo je slovenský preklad názvu tohto maďar-
ského mesta - s históriou, prírodnými krásami, svetoznámou kultúrnou 
a literárnou históriou Liptova. „Sme radi, že aj Mikulášania privítali našu 

históriu a kultúru prostredníctvom výstav zo zbierok malokerešských 
inštitúcií. Nesmiem opomenúť ani výmenu folklórnych a tanečných 
súborov, ako i amatérskych športových klubov či skupín gastronómie,“ 
dodal L. Domonyi. 

„Udelenie ocenenia partnerským mestom Kiskőrös ma potešilo ako 
primátora mesta, ktoré dlhodobo prispieva k budovaniu dobrých su-
sedských vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskom. Tento krok vnímam 
ako vyjadrenie poďakovania občanom Liptovského Mikuláša cestou 
primátora za dlhoročnú formálnu aj neformálnu spoluprácu medzi 
priateľmi,“ uviedol ocenený Alexander Slafkovský.                                 -kel-

Mesto Liptovský Mikuláš 
oddelenie správy majetku mesta 

 
P O N Ú K A    N A   P R E N Á  J O M 

N E B Y T O V É   P R I E S T O R Y 
 

→   Obchodné priestory na ulici 1. mája 1945 – lokalita    
Rachmaninovo námestie (154 m², 162 m² a 529 m²) 

 
→   Kancelárske  priestory na Námestí osloboditeľov 1 – bývalý 

Župný dom (rôzne veľkosti od 18 do 72 m²) 
 
→   Nebytové  priestory v objekte občianskej vybavenosti – 

Nábrežie A. Stodolu 1577 ( 54 m² a 127 m² – bývalá knižnica) 
 
Bližšie informácie na tel. čísle: 044/556 54 20, 0908 961 800. 

Primátora Alexandra Slafkovského ocenili 
za dlhoročné budovanie partnerských vzťahov 
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Filatelisti z  Liptovského 
Mikuláša oslávili sedemdesiat 
rokov od založenia svojho klu-
bu. Druhé najväčšie zoskupe-
nie tohto druhu na strednom 
Slovensku vkročilo do ďalšie-
ho desaťročia výstavou vzác-
nych známok svojich členov. 

Miestom stretávok mikuláš-
skych fi latelistov je v posledných 
rokoch Dom Matice slovenskej 
na Nábreží. Práve tu sa rozhod-
li v utorok 18. marca osláviť 
okrúhle jubileum. Okrem ohlia-
dania sa za minulosťou si aktívni 
členovia a podporovatelia klubu 
prevzali ďakovné listy z rúk pred-
sedu Jána Repčeka a podpredse-
du Jozefa Oška. „Moja fi latelistic-
ká minulosť je spojená s pánom 
učiteľom Oškom. Popri vyučova-
ní zemepisu pritiahol viacerých 
mojich rovesníkov k tejto záľube. 
Viedol klub mladých fi latelistov 

a podieľal sa aj na celoslovenskej 
výstave organizovanej v našom 
meste. Vystavovali sme na nej 
a boli sme na to patrične hrdí. 
Bolo pre mňa cťou odovzdať 
mu pri 70. výročí založenia klu-
bu za mesto Liptovský Mikuláš 
pamätnú medailu. Veď vďaka ne-
mu, a samozrejme i ďalším aktív-
nym členom, sa podarilo tak dlho 
udržať klub pri živote,“ povedal 
Jozef Repaský, zástupca primáto-
ra mesta Liptovský Mikuláš. 

Liptovské osobnosti 
na poštových známkach 

Okrem dlhoročných zberate-
ľov sa Liptovský Mikuláš a Liptov 
môžu pochváliť hneď niekoľkými 
vzácnymi osobnosťami, ktorých 
tvorbu dnes nesú poštové znám-
ky. Svetlo sveta uzreli známky 
s dielom alebo podobizňou Mar-
tina Martinčeka, Pavla Socháňa 

či M. M. Hodžu. Po prvý raz bo-
la v histórii slovenskej fi latelie 
v minulom roku  inaugurovaná 
známka k pocte osobnosti. Stal 
sa ňou grafi k, ilustrátor a rodák 
z Demänovej Igor Rumanský. 

„Filatelii sa venujem od roku 
1969 a zbieram prioritne české, 
slovenské, prípadne česko-slo-
venské a poľské známy. Raz som 
v Košiciach videl pekne grafi cky 
upravené známky a začal som sa 

venovať ich zbieraniu,“ prezradil 
jeden z mikulášskych fi latelistov 
Ján Repček. 

„Už od malička ma fascinu-
jú pohľadnice. Zameriavam sa 
na tie s Liptovským Mikulášom. 
Samozrejme, tie najcennejšie sú 
so známkou, pečiatkou a adresou, 
pretože známka je ako doklad do-
by, z ktorej pohľadnica pochádza,“ 
priblížil ďalší zo zberateľov Ma-
tej Kreva.                                         -kel-

Už niekoľko rokov ucho-
váva uznávaný historik Ferdi-
nand Uličný z Ploštína vzácny 
rukopis, v ktorom zaznamenal  
približne tisíc rokov zo života 
Liptákov. Komunitná nadácia 
Liptov vyvíja snahu toto die-
lo vydať ako knihu.  K tomuto 
cieľu by jej mohli pomôcť lip-
tovské mestá a obce. 

História existujúcich aj dávno 
zaniknutých obcí nášho regiónu 
dostala priestor na takmer sedem-
sto stranách rukopisu vedeckej 
práce. V nej si dal autor za úlo-
hu detailne priblížiť jednotlivé 

aspekty zo života Liptákov od cha-
rakteristiky obyvateľstva, opisu 
jednotlivých vrstiev, stravovania, 
obliekania, náboženstva až po hu-
mornejšie kapitoly, ktoré približujú 
hygienu, významnejšie krádeže, 
požiare, opilstvo, kartárstvo, cu-
dzoložstvo či nadávky, ktoré súvi-
seli s každodenným životom. 

Jedinečná vedecká práca
O jedinečnosti tejto práce 

svedčí fakt, že žiadny z doterajších 
bádateľov histórie nepreskúmal 
tak podrobne život obyvateľstva 
určitej časti Slovenska na tak 

širokej časovej osi. „Spracovaný 
materiál prináša odpovede na ne-
zodpovedané otázky v dejinách 
Liptova a vyvracia viaceré ne-
presné teórie starších historikov. 
Výsledná práca je takto výnimoč-
ná nielen v kontexte Liptova, ale 
aj celého Slovenska,“ zhodnotil 
úsilie profesora Uličného historik 
Peter Vítek, riaditeľ liptovskomi-
kulášskej pobočky Štátneho ar-
chívu v Bytči.

Podpora miest a obcí 
Predpokladané náklady 

na tlač publikácie predstavujú 

sumu približne 22-tisíc eur. 
Svetlo sveta by mohla uzrieť už 
v júni tohto roka. „Komunitná 
nadácia Liptov nás oslovila, aby 
sme jej pomohli pri zviditeľnení 
tejto aktivity a fi nančne ju pod-
porili. Dielo profesora Uličného 
je jedinečným počinom medzi 
odbornými publikáciami a pre-
to nám bude cťou prispieť k jej 
vzniku. Verím, že ak sa do tejto 
snahy zapoja všetky liptovské 
obce či súkromní darcovia, vy-
zbierame dostatok prostriedkov 
na jej vydanie,“  povedal primátor 
Alexander Slafkovský.              -kel-

Filatelisti oslávili sedemdesiate výročie klubu

Podporia obce a mestá Liptova knihu o jeho histórii?  

  8.00 h   O cenu primátora mesta
    Futbalový turnaj najmladších futbalistov 3. a 4. ročníkov
            (Základná škola, Okoličianska)

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

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

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Oblastný výbor a Základná organizácia  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, 

Únia vojnových veteránov SR,  AOS gen. M. R. Štefánika,
Základná škola, Okoličianska Liptovský Mikuláš

Vás pozývajú na

4. apríla 2014 (piatok)

 Oslavy 69. výročia oslobodenia
 mesta Liptovský Mikuláš

 Oslavy 69. výročia oslobodenia
 mesta Liptovský Mikuláš
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Alexander Slafkovský 
v stredu 19. marca poďakoval 
trojici jubilantov z Liptovskej 
Ondrašovej. Okrúhle výročia 
oslávili alebo oslávia členovia 
tamojšieho občianskeho klu-
bu Štefan Lopčiansky, Milan 
Tlsták a Jozef Gonda. Ten pô-
sobí aj ako poslanec mestské-
ho zastupiteľstva. 

Primátor sa jubilantom 
za ich aktívny rozvoj mestskej 
časti Liptovská Ondrašová 

poďakoval odovzdaním pamät-
ných listov a knihy o meste Lip-
tovský Mikuláš. Sedemdesiatnik 
Štefan Lopčiansky je bývalým 
poslancom mestského zastupi-
teľstva a viceprimátorom mes-
ta. V súčasnosti aktívne pôsobí 
v občianskom klube i medzi se-
niormi z Liptovskej Ondrašovej, 
podobne ako Milan Tlsták, ktorý 
pôsobil na pozícii predsedu klu-
bu občanov. Šesťdesiat rokov 
tento rok oslávi Jozef Gonda, 

ktorý už šieste volebné obdo-
bie zastupuje obyvateľov tento 

mestskej časti ako poslanec.
-kel-

Primátor prijal trojicu aktívnych jubilantov z L. Ondrašovej

Už dva roky nesie Inštitút 
Aurela Stodolu v Liptovskom 
Mikuláši hrdo meno po sve-
toznámom vynálezcovi, fyzi-
kovi, profesorovi a rodákovi. 
Vysokoškolská vzdelávacia 
inštitúcia sa totiž podobne 
môže chváliť úspechmi svojich 
vedeckých bádaní v  oblasti 
diagnostiky vlastností mate-
riálov pre solárne články, ako 
i vo sfére optických sietí.      

Do dvesto publikácií vrátane 
patentov a učebníc a medziná-
rodná spolupráca so zahranič-
nými univerzitami sú dôkazom 
efektívnej dvanásťročnej práce 
niekdajšieho Detašovaného 
pracoviska Žilinskej univerzity 
v Liptovskom Mikuláši. Vzdelá-
vacia inštitúcia zameraná na štú-
dium v odbore telekomunikácií 
odovzdáva nielen svojim štu-
dentom, ale i medzinárodnej 
odbornej verejnosti najnovšie 
poznatky svojho vedeckého 
bádania. „Výskum je jedna z ob-
lastí našej práce. Orientujeme 
sa najmä na oblasť  materiálo-
vej vedy pre solárne systémy 
a optické siete. Ja osobne som 
sa optike venovala ešte pred 
mojim príchodom na inštitút 
a som rada, že aj vďaka spolu-
práci s inými výskumnými skupi-
nami môžeme ďalej rozvíjať na-
še poznatky,“ povedala Jarmila 
Müllerová, riaditeľka Inštitútu 
Aurela Stodolu v Liptovskom 
Mikuláši, vedecko-výskumného 

a vzdelávacieho pracoviska Elek-
trotechnickej fakulty Žilinskej 
univerzity. 

Práve jej príchod do inštitú-
tu podnietil špecializovanie sa 
na optiku v telekomunikáciách 
a diagnostikovanie materiálov, 
ktoré zvyšujú efektivitu solár-
nych panelov. „Zameriavame sa 
na základný výskum. Naše po-
znatky teda nie sú bezprostred-
ne aplikované do konkrétnych 
výrobkov, ale objavujú sa vo 
forme publikácií v slovenských 
i zahraničných vedeckých časo-
pisoch. Desiatky článkov máme 
publikovaných vo svetových reš-
pektovaných databázach, kto-
ré sa ďalej šíria formou citácií,“ 
vysvetlila J. Müllerová.  „Samo-
zrejme, nie sme najlepší a ani 
zďaleka najväčší tím, ale sme 
radi, že môžeme malou kvap-
kou prispieť do mora všetkých 
poznatkov,“ dodala riaditeľka 
Inštitútu Aurela Stodolu. Pracujú 
na nich v spolupráci s vedecký-
mi tímami napríklad na Západo-
českej univerzite v Plzni alebo so 
špecialistami v japonskej Osake.   

Moderné laboratóriá 
aj pre externých študentov

Vysokoškolské zariadenie sa 
od svojho začiatku v roku 2002 
zameriava na  vzdelávanie v od-
bore telekomunikácií. „Za tento 
čas sa nám v bakalárskom stupni 
podarilo vzdelať desiatky odbor-
níkov. V súčasnosti ponúkame 

vzdelávanie v akreditovanom 
študijnom programe digitálne 
technológie. Študentov vedie-
me k poznatkom v oblasti spra-
covávania alebo uchovávania 
rôznych digitálnych informácií. 
Vybudovali sme moderné výuč-
bové aj výskumné laboratória 
a nadviazali veľmi dobrú spo-
luprácu s inými pracoviskami,“ 

zhrnula Jarmila Müllerová. 
Od septembra 2014 otvá-

ra škola svoje priestory aj pre 
záujemcov o externé štúdium. 
„Máme pocit, že v našom okolí 
či regióne je množstvo ľudí, ktorí 
si chcú zvyšovať alebo moderni-
zovať svoje vedomosti,“ dodala 
J. Müllerová.                   

-kel-

Mikulášsky Inštitút Aurela Stodolu má moderné laboratóriá

Veľkonočná výstava ručných prác
Mesto Liptovský Mikuláš, 

Kluby seniorov mesta a ob-
čianske združenia v  meste 
pozývajú všetkých záujem-
cov na veľkonočnú výstavu 
ručných prác  do  priestorov 

vestibulu Mestského úradu. 
Výstava sa bude konať v ter-

míne od 8. do 11. apríla a bu-
de otvorená denne od 8.00 
do 15.30 hod.  Vstup voľný.  

  -vh-

Kniha Liptova 2013
V  kategórii Beletria pre dospelých a  pre deti bolo čitateľmi 

nominovaných 21 titulov. V  kategórii Odborná literatúra pre 
dospelých a  pre deti čitatelia nominovali 28 diel. Ich kompletný 
zoznam nájdete na internetovej stránke knižnice. Hlasovací lístok 
doručte na jej adresu najneskôr do 14. apríla. Traja hlasujúci získajú 
vecné ocenenie.

Kontakt: Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom 
Mikuláši, Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš, tel.: 044/5526216, 
fax: 044/5523084, e-mail: kniznicagfb @kniznicagfb .sk, riaditel@
kniznicagfb .sk, web: www.kniznicagfb .sk

--------------------------- tu odstrihnúť ---------------------------

Kniha Liptova 2013
hlasovací lístok

V súťaži Kniha Liptova 2013 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:

...................................................................................................................
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Záclony KARIN – Karin Droppová – 1. poschodieZáclony KARIN – Karin Droppová – 1. poschodieZáclony KARIN – Karin Droppová – 1. poschodieZáclony KARIN – Karin Droppová – 1. poschodie

Záclony pre krásu,Záclony pre krásu,

záclony pre radosť,záclony pre radosť,

záclony pre pravú atmosféru domova ...záclony pre pravú atmosféru domova ...

Záclony pre krásu,Záclony pre krásu,

záclony pre radosť,záclony pre radosť,

záclony pre pravú atmosféru domova ...záclony pre pravú atmosféru domova ...

neodolate ná zmesneodolate ná zmes
šarmu, silyšarmu, sily

a nezávislostia nezávislosti
dušeduše

Záclony pre krásu,Záclony pre krásu,

záclony pre radosť,záclony pre radosť,

záclony pre pravú atmosféru domova ...záclony pre pravú atmosféru domova ...

ilustračné foto

Záclony KARIN – Karin Droppová – 1. poschodieZáclony KARIN – Karin Droppová – 1. poschodie

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

Inzerujte v mesačníku Mikuláš! 
Je to efektívny nástroj reklamy. Mesačník Mikuláš distribuujeme 

do všetkých domácností v meste. Podrobnosti o možnosti inzerovať 
v mesačníku  získate na e-mailovej adrese mesacnik@mikulas.sk. 
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Mesto Liptovský Mikuláš 
vyhlasuje týmto opätovne jar-
né čistenie v meste Liptovský 
Mikuláš. Pri tomto upratovaní 
je potrebné vyčistiť si okolie 
rodinných domov, bytových 
domov a fi riem. 

Veľkoobjemové kontajnery 
budú rozmiestnené od 31. mar-
ca 2014 po  dobu 2 týždňov 
na svojich obvyklých miestach 
- okrem miesta v Bodiciach pri 
potravinách, kde bol kontajner 
umiestnený na súkromnom po-
zemku. V Bodiciach bude umiest-
nený jeden kontajner za cinto-
rínom. Na sídliskách je možné 
pristaviť veľkoobjemový kon-
tajner na požiadanie zástupcu 
vlastníkov bytov pre čistenie 
spoločných priestorov prísluš-
ného bytového domu najneskôr 
do konca apríla.  

Veľkoobjemový kontajner 
je určený na uloženie objemného 
odpadu z domácností (starý ná-
bytok rozbitý na menšie časti, ko-
berce, dvere, vyradená sanita,...) 
a odpadu z verejných priestran-
stiev. Zelený odpad, konáre 
zo stromov a drevo je potrebné 
ukladať ku veľkoobjemovým 

kontajnerom a tieto budú ná-
sledne podrvené a zhodnotené. 

Do veľkoobjemových kontaj-
nerov sa nesmie ukladať nebez-
pečný odpad, stavebný odpad 

a elektroodpad. Uvedený odpad 
je možné odovzdať v pracovné 

dni a v sobotu na zbernom stre-
disku na Podtatranského ulici 
v čase od 8.30 do 19.00 hod 
( o b e d ň a j š i a  p r e s t á v k a 
11.00 -11.30 hod) a v Okoličnom 

od 8.30 do 18.00 hod (obedňajšia 
prestávka 11.00 -11.30 hod.).

Žiadame občanov, aby k jaré-
mu upratovaniu pristupovali 
zodpovedne, veľkoobjemový 
odpad neukladali vedľa kontaj-
nerov, ale počkali na prázdny, 
striktne dodržiavali termín jar-
ného upratovania v jednotlivých 
lokalitách a po jeho skončení 
už odpad na týchto miestach 
neukladali.

Zároveň pozývame dobro-
voľníkov na v poradí už štvrtý 

Environmentálny deň v Lipto-
ve – Čistíme Liptovskú Maru, 
čistíme potoky, ktorý sa usku-
toční v dňoch 11. a 12. apríla. 
V prípade, že organizované 

skupiny majú záujem sa zapojiť, 
účasť nahlasujte v dostatočnom 
predstihu na e-mail info@klaster-
liptov.sk, lenka.jureckova@miku-
las.sk alebo telefonicky na čísle 
0917 111 044. 

V meste sú určené dve zber-
né miesta, kde sa záujemco-
via o čistenie Liptovskej Mary 
stretnú v piatok a sobotu ráno 
o 9.00 hod na konci Palúčanskej 
ulice pri Zberných surovinách 
a v Liptovskej Ondrašovej na Ulici 
hrdinov SNP.                                      -žp-

Odovzdajte nebezpečné látky z vašej domácnosti! 
 
Dňa 5. apríla 2014 (sobota) sa uskutoční v meste Liptovský Mikuláš zber nebezpečných odpadov 

prostredníctvom firmy DETOX. 
Prosíme obyvateľov, aby počkali na odberateľa a netvorili skládku odpadu na mieste zastávky. 

Odberateľ musí dodržať časový harmonogram, ktorý nemôže narušiť odstraňovaním skládky 
nebezpečného odpadu. 

Obyvatelia môžu doniesť a odovzdať priamo do označeného auta nebezpečné odpady 
z domácností – autobatérie, batérie, farby po záručnej dobe, oleje, odpadové chemikálie, obaly 
a nádoby znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, riedidlá, rozpúšťadlá, zvyšky pesticídov, 
insekticídov, žiarivky, výbojky, televízory a pod. v týchto lokalitách: 

 
 

 
Mesto Liptovský Mikuláš organizuje dňa 29.9.2012 jesenný zber nebezpečných odpadov 
z domácností (autobatérie, batérie, farby po záručnej dobe, oleje, odpadové chemikálie, lieky po 
záručnej dobe, obaly a nádoby znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, riedidlá, rozpúšťadlá, hhh     
hhhhhhhv                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULICA    UMIESTNENIE ZASTÁVKY  ČAS              .                    
Lipt. Ondrašová   zast. autobusu pri kostole     8:40 -   8:55 
Andice - Benice   pri potravinách v Beniciach    9:05 -   9:15 
Palúdzka    pri Dyname FC 34 štadión     9:25 -   9:35 
Demänová   kultúrny dom      9:45 -   9:55 
Bodice    križovatka pri pamätníku   10:00 - 10:10 
Ploštín    pred kultúrnym domom   10:20 - 10:30 
Iľanovo    pred kultúrnym domom   10:40 - 10:50 
Nábrežie 4. apríla   parkovisko za Billou, Belopotockého ul. 11:00 - 11:10 
Nábrežie Aurela Stodolu  pri predajni Jednota - Vrbica  11:15 - 11:25 
Veľká kolónia   pri garážach    12:05 - 12:15 
Okoličné, Sihoťská 298  vedľa ihriska    12:20 - 12:30 
Stošice    50 m za železničným priecestím  12:35 - 12:45 
Vitálišovce   posledná zákruta na ul. Lipovej Podbreziny 12:50 - 13:00 
Podbreziny   parkovisko na ul. Kemi   13:05 - 13:15 
Podtatranského ul.  Zberný dvor VPS L. Mikuláš  13:20 - naloženie 
 

            Prosíme vyčkať na auto odberateľa a nevytvárať skládky odpadu na miestach zberu! 
 

 

             

Informácie:      Ďalší termín zberu: jeseň 2014 
MsÚ L. Mikuláš, tel.: 044/5565 350, 351    DETOX s.r.o., tel.: 048 / 471 25 11

Čistíme Liptovskú Maru, čistíme potoky

Program:
900

1130-1230

1300

1400

Zraz na zberných miestach: Palúdzka - Zberné suroviny · Liptovská 

Ondrašová - ul. SNP · Ráztocké pobrežné mólo · Liptov Aréna 

parkovisko · Liptovský Trnovec - zátoka · L. Sielnica - Koliba Gréta · 

Hliník - zástavka autobusu · Bobrovník - otočka · Kostolík 

Mara · Dechtáre · Galovany - obecný úrad

zvoz autobusmi na guláš a vyhodnotenie

Guláš, halászle, občerstvenie

vyhodnotenie (najpočetnejšia trieda - vstupenky 

do aquaparku tatralandia, najmladší 

a najstarší účastník - odmena, 

najkurióznejší nález - víkendový pobyt)

OZO, a.s.
ORGANIZÁTOR:

piatok 11.4.2014 / sobota 12.4.2014

Viac info nájdete        

na www.cechliptov.sk

a www.facebook.com/liptov.sk

environ-
mentálny
deň na Liptove

1530 diskotéka
(piatok)

1530 koncert
(sobota)

Jarné čistenie mesta prebieha od konca marca
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Rok 2013 bol pre mestské 
Múzeum Janka Kráľa viac než 
plodný. Takmer 23-tisíc vstu-
pov sa postaralo o najvyššiu 
návštevnosť za posledných se-
dem rokov. Uchovávateľ liptov-
skomikulášskej histórie sa stal 
vlani jedným z hlavných dejísk 
spomienky na tristé výročie sú-
du a  popravy Juraja Jánošíka.  

K najvýraznejším minuloroč-
ným počinom Múzea J. Kráľa 
patrí rekonštrukcia Mikulášskej 
mučiarne. Aj vynovená expozí-
cia sa postarala o zvýšený záujem 
návštevníkov. „V porovnaní s mi-
nulým rokom nám návštevnosť 
vo všetkých expozíciách stúpla 
v priemere o 22 percent. Najvyšší 
nárast, až o 30 percent, zazname-
nala ústredná expozícia Kapitoly 
z histórie mesta, ktorej súčasťou 
je aj prehliadka Jánošíkovej im-
provizovanej mučiarne,“ povedal 
Zdenko Blažek, riaditeľ  múzea. 

Prostriedky na jej rekonštruk-
ciu sa podarilo získať z eurofon-
dov v rámci projektu Jánošík 
– 300 rokov legendy. „Za viac 
ako 45-tisíc eur sme sa zbavili 
vlhkosti, položili novú kamennú 
dlažbu a reinštalovali expozíciu 
doplnenú o dve voskové fi guríny 
a informačný panel s dotykovou 
obrazovkou. Úpravou prešlo aj 
priľahlé podbránie, kde sa vytvoril 
priestor pre vystavenie historické-
ho koča zo zbierok múzea,“ dodal.  

Prezentácia vďaka 
eurofondom

Vďaka projektu sa realizova-
la i prezentácia výstavy Jánošík 
– karpatský zbojník v partner-
skom Mestskom múzeu v Živci 
a stretnutia mikulášskych a ži-
vieckych múzejníkov. „Po Živci 
a Varšave ju môžu vidieť náv-
števníci v Dabrovej Górnici pri 
Katoviciach, odkiaľ pôjde do Pily 
pri Poznani a do Niedzice. Pre-
vozy, inštalácie a uvedenia sú 
realizované pod záštitou riadite-
ľa Slovenského inštitútu vo Var-
šave pána Milana Novotného,“ 
uviedla odborná pracovníčka 
múzea Ružena Antolová, au-
torka projektu. 

Ďalšie možnosti grantových 
príspevkov vo výške takmer 3-ti-
síc eur od ministerstva kultúry 
využilo múzeum na zreštau-
rovanie vzácnych obradných 
textílií z liptovskomikulášskej 
synagógy a z grantu od ob-
lastnej organizácie cestovného 

ruchu realizovali svoj výstavný 
program počas celého roka. 

Martinček, Rázus i Jánošík 
Pre svojich návštevníkov mú-

zeum pripravilo deväť výstav vo 
vlastných priestoroch a štyri re-
prízy autorských výstav zapoži-
čali do iných miest na Slovensku 
i v Poľsku. V roku 2013 najviac 
zarezonovali výstavy k stému 
výročiu narodenia významného 
slovenského fotografa a prvého 
riaditeľa múzea Martina Martin-
čeka a výstava Z tichých i búr-
nych chvíľ, ktorá vznikla pri prí-
ležitosti 125. výročia narodenia 
vrbického rodáka, evanjelického 
farára, spisovateľa a politika Mar-
tina Rázusa. 

Neodmysliteľnou súčasťou 
práce múzejníkov sú sprievodné 
podujatia k výstavám, prezentá-
cie, odborné prednášky, tvorivé 
dielne a ďalšie formy kultúrnej 
a vzdelávacej činnosti. Týmito ak-
tivitami múzeum zaplnilo svoje 
priestory viac ako štyridsaťkrát. 
„Najväčšiu návštevnosť sme za-
znamenali na tradičnej májovej 
Noci v múzeu. Čoraz väčšej ob-
ľube sa teší aj podujatie Oživená 
história a vojensko-historické 
prezentácie v spolupráci s klub-
mi vojenskej histórie,“ priblížil 
Z. Blažek. 

Múzeum vydalo päť 
publikácií

Z dielne odborných pracov-
níkov vzišlo vlani päť edičných 
titulov, medzi nimi publikácia 
Jánošík – od skutočnosti k legen-
de, ktorá v slovenčine a poľštine, 
ktorá vzišla z projektu venované-
mu legendárnemu zbojníkovi, 
katalóg Martin Rázus – Z tichých 
i búrnych chvíľ či každoročne 
vydávané Múzejné starinky. 
Múzeum sa autorsky a fi nančne 
podieľalo aj na vydaní publikácie 
Z dejín obce Palúdzka.

Výskumnou prácou miku-
lášski historici rozšírili poznatky 
o obci Palúdzka, o auguste 1968 
v Liptovskom Mikuláši, spracovali 
i osudy ďalšej z liptovskomikuláš-
skych židovských rodín – rodiny 
Steinerovcov, či tému výletných 
tradícií a zvyklostí Mikulášanov 
v medzivojnovom období.  

Jánošík pomohol aj 
Informačnému centru

Informačné centrum mesta 
(ICM) vlani opäť zlepšilo svoje 

služby smerom k zákazníkom, 
aby tak podporilo rozvoj ces-
tovného ruchu a podnikania 
v meste. „Naše služby vlani vy-
užilo približne 88-tisíc klientov 
z minimálne sedemnástich kra-
jín sveta. Všetkým sme poskyt-
li informačný servis ohľadom 
voľnočasov ých aktivít a služieb, 
ktoré mesto a Liptov aktuálne 
ponúka. Do súboru celoročných 
podujatí sme začlenili štyridsať 
bezplatných prehliadok mesta 
na tému Juraj Jánošík. Spoločne 
s divadelnými scénkami z vyne-
senia rozsudku pred Mikuláš-
skou mučiarňou sa ich zúčast-
nilo takmer 2 300 návštevníkov,“ 
uviedla Jana Piatková, riaditeľka 
centra. Zaujímavé spracovanie 
prehliadky zvýšilo záujem o spo-
znávanie mesta so sprievodcom 
oproti predchádzajúcemu roku 
o celých 230  percent. Jánošíko-
va cesta ostáva pre záujemcov 
aj naďalej v ponuke mestského 
infocentra ako tematická trasa 
mestom.

Úspešne propagovali mesto 
po celý rok

S cieľom spropagovať naše 
mesto sa vlani ICM zúčastnilo 
pätnástich výstav a veľtrhov 
cestovného ruchu. V rukách 
návštevníkov skončilo viac ako 
100-tisíc propagačných mate-
riálov predstavujúcich mesto 
a región. „V novembri sme spus-
tili novú verziu mestskej strán-
ky v sekcii Návštevník, kde sme 
zdynamizovali usporiadanie 
a vyhľadávanie, vylepšili dizajn 
a prispôsobili ho hlavnej stránke 
mesta,“ zdôraznila J. Piatková.

„Osvedčilo sa nám zavedenie 
mobilnej aplikácie elektronickej 
prezentácie mesta prostredníc-
tvom QR kódov cez mobilné za-
riadenia. Celoročne si môžu náv-
števníci takto prezerať prezentá-
cie najzaujímavejších atraktivít 
v meste a regióne s aktuálnymi 
informáciami, v ktorých je možné 
po načítaní do telefónu pohodl-
ne listovať,“ dodala J. Piatková.

Slávka Kellová

Historický koč z rodiny Jóbovcov z Liptovskej Anny.  Je to kočiar typu Mylord 
z 19. storočia.  Verejnosť ho už v týchto dňoch môže vidieť v múzeu.

Zbojník Juraj Jánošík zdvihol návštevnosť v múzeu i v celom meste

Na snímke Milan Novotný, riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave a Ružena 
Antolová, odborná pracovníčka Múzea J. Kráľa.
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Mestský úrad zažil v stredu 
5. marca milú návštevu. Deti 
z  mestskej materskej školy 
sídliacej na ulici Čs. brigády 
sa prišli porozprávať s  pri-
mátorom mesta a  obzrieť si 
priestory, z  ktorých je spra-
vované naše mesto. 

Návštevu úradu sprevádzali 
zvedavé pohľady a množstvo 
otázok. Asi dvadsiatka detí 
zasadla do zasadacej miest-
nosti a obzrela si priestory 

primátorskej kancelárie a roko-
vacej miestnosti, kde vznikajú 
najdôležitejšie rozhodnutia v ži-
vote Liptovského Mikuláša. Deti 
sa zaujímali aj o opravu poško-
dených preliezok v škôlke. „Mali 
sme tu skutočne veselo, celý 
úrad zrazu ožil. Deti dávali tre-
fné otázky a možno tu niektoré 
z nich budú raz aj pracovať,“ po-
vedal primátor mesta Alexander 
Slafkovský.

-kel-

Najmladší občania navštívili radnicu

Mesto Liptovský Mikuláš
v zmysle § 9a  zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou
• nehnuteľnos   – stavby: „Veľký dom služieb“ súp. č. 1994 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. KN-C 280, verejné sociálne zariadenie (bez 

súp. č.) nachádzajúce sa na pozemku parc.č. KN-C 286/14, prípojky, spevnená plocha a pozemky parc.č. KN-C 279/1 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2 297 m2, parc.č. KN-C 279/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2, parc.č. KN-C 286/8 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2 547 m2, parc.č. KN-C 280 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 943 m2, parc.č. KN-C 286/9 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1 514 m2, parc.č. KN-C 286/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2, parc.č. KN-C 241/2 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1 078 m2, parc.č. KN-C 241/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2, parc.č. KN-C 279/4 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 14 m2 /spolu o výmere 11 856 m2/, nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. 

Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnos   je spolu 1 006 000 eur. 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú od 10. marca zverejnené na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš, na internetovej stránke 

www.mikulas.sk, sekcia úradná tabuľa - obchodné verejné súťaže. Bližšie informácie o nehnuteľnos  ach poskytne útvar právnych služieb, 
na 2. poschodí č. dv. 207, tel. č. 044/5565245. 
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Majstrovstvá sveta junio-
rov v  alpských lyžiarskych 
disciplínach znamenali úspech 
aj po  organizačnej stránke. 
V stredisku Jasná – Nízke Tat-
ry aj napriek nepriaznivému 
počasiu odjazdili súťažiaci 
všetky disciplíny. Prácu orga-
nizátorov ocenili aj zástupco-
via Medzinárodnej lyžiarskej 
federácie FIS. 

„Trate boli stopercentne pri-
pravené a pre túto vekovú ka-
tegóriu i technicky náročné. Aj 
pri vyšších štartových číslach mali 
pretekári najmä v rýchlostných 
disciplínach porovnateľné pod-
mienky s tými najlepšími. Svedčí 
o tom aj skutočnosť, že medaile 
získali aj zjazdári s číslami za pr-
vou tridsiatkou,“ skonštatoval 
Ken Read, predseda Komisie detí 
a mládeže FIS. 

Zorganizovať podujatie také-
ho rozsahu a charakteru sa nedá 
bez pomoci sponzorov, partnerov 
a podporovateľov.    Majstrovstvá 
sveta juniorov v alpskom lyžovaní 
boli aj dobrou reklamou a propa-
gáciou Slovenska, regiónu Liptov 

a strediska Jasná – Nízke Tatry. 
Priame prenosy, ktoré zabezpeči-
la verejnoprávna televízia odvy-
sielali televízne stanice Eurosport 
2 a  Slovenská televízia na progra-
me Dvojka, kde bolo každý večer 
aj 30-minútové štúdio.

Domáca Vlhová vybojovala 
zlato

Úlohu favoritov potvrdili 
pretekári zo skúsenosťami z pre-
tekov Svetového a Európskeho 
pohára. Švajčiarsky slalomár Luca 
Aerni zviedol tesný a vyrovnaný 
súboj s Kristoff ersonom. Medzi 
zjazdármi Marco Schwarc a Da-
niel Dalkmaier potvrdili, že krá-
ľovská disciplína má medzi Ra-
kúšanmi mladé nádeje. Karoline 
Pichlerová a Marta Basssiniová 
dokázali, že obrovský slalom je 
doménou Talianok. 

Úspechom pre usporiadateľ-
skú krajinu je zlato Petry Vlhovej 
v slalome, ktorá si ho vybojovala 
na domácich svahoch. Perspektí-
vu ukázal aj Andreas Žampa, ktorý 
a v obrovskom slalome po 4. mies-
te v prvom kole pokúsil zaútočiť 

na druhú medailu pre Slovensko. 
V medailovej bilancii krajín 

potvrdili svoje pozície alpské 
a škandinávske krajiny. Rakúsko 
získalo Cenu bývalého prezidenta 
FIS Marca Hodlera za celkové ví-
ťazstvo v súčte medailových po-
zícií z oboch kategórií – mladších 
juniorov do 18 rokov a starších 
do 21 rokov. V počte medailí 
v celkovom hodnotení jednot-
livých disciplín však prvenstvo 
patrí Nórsku, ktoré získalo tri 

zlaté, tri strieborné a dve bronzo-
vé medaily. Rakúšania síce získali 
rovnako osem bodov za dve zlaté, 
dve strieborné a štyri bronzové. 
Na treťom mieste skončilo Švaj-
čiarsko s piatimi bodni a na štvr-
tej priečke Taliansko Za piatym 
Švédskom obsadilo lichotivé 
6. miesto Slovensko, ktoré vďa-
ka zlatu Petry Vlhovej predbehlo 
siedme Nemecko. Na šampionáte 
štartovalo rekordných 361 prete-
károv zo 48 krajín.                  -red-

Majstrovstvá sveta vrátili Jasnú na mapu svetového lyžovania

Hokejisti áčka si jednoznač-
ne vybojovali účasť v semifi ná-
le (Senicu vo štvrťfi nále zdolali 
3:0 na zápasy), no zostali pred 
bránami finále. V  semifinále 
bol nad ich sily Bardejov.

Ten v úvodných dvoch mera-
niach síl naplno využil domáce 
prostredie. V prvom zápase Bar-
dejov viedol 2:0, no hráči HK 32 
si vyrovnaním vypýtali predĺže-
nie. V ňom domáci hráči o výhre 
rozhodli sekundu pred koncom. 

A-mužstvo súperov vytrápilo
V druhom stretnutí vyhrali 4:1 

a séria sa presunula do srdca Lip-
tova. Mikulášania viedli už 4:2, no 
Bardejov dokonale otočil a po vý-
sledku 4:6 sa tešil z postupu. 

„Zápas na našom ľade bol naj-
lepším v sérii. Škoda našich obrov-
ských chýb, ktoré súper trestal. 
Blahoželáme mu k postupu,“ 
hodnotil tréner Marián Horváth. 
Jeho zverenci skončili v prvoligo-
vej spoločnosti na štvrtej priečke.

Slovan dostal od juniorov 
zabrať

Juniori, pod vedením Pavla 
Paukovčeka a Jána Plevu, vo 

štvrťfinále extraligy narazili 
na bratislavský Slovan. Ten začal 
sériu na domácom ľade. Po vý-
sledkoch 2:3 a 7:2 bol stav série 
vyrovnaný 1:1. 

Úvodný domáci duel miku-
lášski chlapci zvládli a po vý-
sledku 3:1 mali všetko vo svo-
jich rukách. Slovanisti nenechali 
nič na náhodu, stav 2:6 určil, že 
rozhodujúci duel sa bude hrať 
v Bratislave. Slovan nezaváhal 
a po výhre 4:0 sa tešil z postu-
pu. Mikulášski juniori uzavreli 
úspešnú extraligovú sezónu 
na piatej priečke.

Najmladšia generácia 
tiež úspešne v play-off 

Dorastenci si účasť v play-off  
museli vybojovať v sérii s Nitrou. 
Vyhrali ju 3:2, v štvrťfi nále na nich 
čakala Spišská Nová Ves. Tá úvod-
né dva duely zvládla. Na miku-
lášskom ľade domáci hráči tretí 
duel vyhrali 3:2 po predĺžení, no 
už v ďalšom sa tešili hráči z výcho-
du republiky. 

Výsledok 3:6 rozhodol o ich 
postupe a o piatom mieste mi-
kulášskej hokejovej družiny.

Michal Paška

Aká bola uplynulá sezóna pre mužstvá HK 32 Liptovský Mikuláš?

Práce na výstavbe trénin-
govej haly JL aréna pokraču-
jú podľa plánu. Vo februári 
začali s  montážou oceľovej 
konštrukcie a strechy, v po-
lovici marca urobili betonáž 
prvej časti ľadovej plochy. 
Prevádzka haly by mala začať 
už v júli, kedy bude otvorená 
pre verejnosť. Na vedľajšom 
mestskom zimnom štadióne 
za pár dní začnú rekonštrukč-
né práce.

„Keďže tohoročná zima priala 

stavebným prácam, pokračuje-
me podľa schváleného harmo-
nogramu a je predpoklad, že 
v júli si ju vyskúšajú športovci 
i verejnosť. Dokončená je oce-
ľová konštrukcia haly vrátane 
strechy a práce na opláštení bu-
dovy sú v polovici. Položili sme 
betonáž prvej časti ľadovej plo-
chy. V najbližšom období začnú 
práce na demontáži strojovne 
a na stavbe šatní i zázemia pre 
novú halu,“ uviedol zástupca 
investora Martin Lobodáš. „Aby 

sme mohli garantovať začiatok 
letnej sezóny i kvôli bezpečnos-
ti, požiadali sme vedenie klubu 
o skrátenie tréningov na ľade 
o jeden týždeň, aby sme si vy-
tvorili určitú rezervu v prípade 
neočakávaných udalostí,“ dodal.

Aj mestský zimný štadión ča-
kajú zmeny, ktoré budú hotové 
do začiatku súťažnej hokejovej 
sezóny. „Urobíme rekonštrukciu 
chladenia a napojenie na no-
vú strojovňu. Staré osvetlenie 
vymeníme za modernú LED 

technológiu a dôjde aj k úpra-
ve fasády,“ vysvetlil M. Lobodáš. 

„Mesto zabezpečí na základe 
verejného obstarávania výme-
nu mantinelov s plexisklami. 
Keďže svetlíky strechy sú v zlom 
stave, bude nevyhnutná ich 
oprava. Plánujeme aj revitalizá-
ciu starej strojovne, kde by mo-
hol vzniknúť priestor pre rozcvi-
čovanie a posilňovanie, ktorý 
teraz chýba,“ doplnil primátor 
mesta Alexander Slafkovský.               

   -bek-

JL arénu stavajú rýchlym tempom, zimný štadión čaká rekonštrukcia

Olympionička Petra Vlhová z L. Mikuláša má za sebou úspešnú sezónu.
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Človek sa narodil aby dýchal, 
videl, počul a cítil – aby žil...

V Liptovskom Mikuláši sa 
vo februári  narodili:
Paulína ČUPKOVÁ, Filip MAR-
TINKA, Karolína PÍCHALOVÁ, 
Sofia LUKEŠOVÁ, Markus 
PETRÍK, Teo PETRÁŠ, Sarah 
KUČERÁKOVÁ, Matúš BE-
ŇO, Dominik ADLER, Vivien 
KOČKOVÁ, Matúš BURDEL,  
Simona ANTOŠKOVÁ, Ka-
rolína WÜRFLOVÁ, Zara 
HERCEGOVÁ.

... teraz už nie si len priateľ, 
teraz si ten, ktorého neopus-
tím, ktorému vždy pomôžem 
a hlavne ktorého navždy 
milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Peter ŠPILBERGER – Zuzana 
JANOVCOVÁ, Peter HOLUB 
– Erika JANČUŠKOVÁ, Mgr. 
Róbert KUNIAK – Bc. Mi-
chaela POLJAKOVÁ, Rudolf 
BUČKO – Svetlana LACKOVÁ, 
Tomáš VEVERICA – Monika 
SANIGOVÁ, Milan GREŠO – 
MUDr. Zuzana ŠIMUNKOVÁ.

Dych – slovko krátke, nená-
padné. Bez neho však končí 
život ...

Zomreli:
Anna KLIMKOVÁ -99r., Etela 
RANOSTAJOVÁ – 83r., Ján 
ŠUTÝ – 79r., Mária KRÁGOVÁ 
– 59r., Želmíra SOCHOROVÁ 
– 88r., Mária KARCOLOVÁ – 
86r., Mária HRČOVÁ – 91r., 
Anton ZAŤKO – 75r., Emília 
DROPPOVÁ – 90r., Kristína 
ŽABKOVÁ – 68r., Eva PO-
KORNÁ – 81r., Peter KRÁĽ – 
53r., Viera ŽIARANOVÁ – 58r., 
Vilma HAZUCHOVÁ – 85r., 
Anna ALMANOVÁ – 90r., 
Štefánia PURDIAKOVÁ – 85r.,.

Zo zápisníka Mestskej polície od  13. 2. 2014 do 15. 3. 2014

Skúška 
sirén

V piatok 11. 4.  2014 
o 12.00 h bude 

v Liptovskom Mikuláši 
kontrola skúšky 

vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým stálym 

tónom sirén.

Dňa 14. 2. 2014 o 14:46 hod. 
bol občanmi Palúdzky hlásený vý-
rub stromov na území Liptovskej 
Mary za traťou. Hliadka mestskej 
polície zadržala občanov vezú-
cich drevo na káričke a vykonala 
kontrolu. Kontrolu sa zistilo, že 
na káričke sa nachádzalo suché 
drevo a konáre. Výrub v tomto prí-
pade nebol preukázaný. V pred-
chádzajúcich dňoch bol vlastník 
územia, ktorým je Povodie Váhu 
upozornený na možný výrub dre-
vín na jeho území. 

Dňa 14. 2. 2014  bol v obchod-
nom dome STOP SHOP fyzicky 
napadnutý občan nášho mesta. 
Privolaní príslušníci MsP na mies-
te páchateľa zadržali. 

Dňa 14. 2. 2014 o 20:43 hod. 
žiadala matka o pomoc, pretože si 
nevedela dať rady so synom. Prís-
lušníci MsP na mieste vec vyriešili, 
aj keď riešenie možno považovať 
len za dočasné. (Možno len dodať 
– ohýbaj ma mamko pokiaľ som 
ja Janko, neohneš ma mamo, keď 
už budem Jano.)

Dňa 14. 2. 2014 o 20:45 hod. 
nám pozorný občan nahlásil po-
dozrenie z vlámania do garáží 
na ul. Hurbanovej. Bezprostred-
nou kontrolou príslušníkmi 
MsP na mieste za prítomnosti 
volajúceho sa však podozrenie 
nepotvrdilo. 

Dňa 14. 2. 2014 o 20:57 hod. 
bol nahlásený prípad zraneného 
muža na ul. Štefánikovej. Mužo-
vi bola poskytnutá prvá pomoc 
a následne zabezpečené zdravot-
né ošetrenie. 

Dňa 19. 2. 2014 museli naši prí-
slušníci zasahovať proti rušeniu 
verejného poriadku neprimera-
ne hlasnou hudbou na sídlisku 
Nábrežie A. Stodolu. Rovnako tak 
došlo k rušeniu verejného poriad-
ku neprimerane hlasnou hudbou 
dňa 2. 3. 2014 na ul. 1. mája. Vy-
slané hliadky MsP po príchode 
na miesto nastolili právny stav. 
Tolerantnosť voči svojmu okoliu 
nie je však na Slovensku prioritou. 
A čo potom v lete, keď sa otvoria 
okná?

Dňa 2. 3. 2014 o 15:50 hod. 
nám bol oznámený prípad poško-
denia čerstvo namaľovanej fasády 
domu vreckami s farbou, ktorú 
tam nahádzali maloletý chlapci. 
Príslušníci MsP na mieste vec 
zdokumentovali a ďalším pátra-
ním sa podarilo páchateľov od-
haliť a usvedčiť. Vzhľadom na ich 

vek bola vec odovzdaná na Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Rodičia maloletých budú musieť 
uhradiť všetky náklady vynalože-
né na opravu fasády domu.

V období od 13. 2. 2014 
do 15. 3. 2014 bolo príslušník-
mi MsP riešených 248 priestup-
kov, z toho na úseku dopravy 
187 priestupkov, 10 priestup-
kov proti majetku, 27 priestup-
kov proti verejnému poriadku, 
1 priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu, 5 priestupkov 
voľne pohybujúcich sa psov, 
4 priestupky porušenia zákona 
o ochrane nefajčiarov, 2  priestup-
ky podania alkoholu, 1 priestupok 
predaja cigariet osobe mladšej 
ako 18 rokov, 7 priestupkov po-
žívania alkoholu na verejnom 
priestranstve a iné.

Upozornenie pre vodičov, 
chodcov i cyklistov

V najbližšom období sa budú 
naši príslušníci vo zvýšenej mie-
re venovať priestupkom, ktoré 
bránia bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky. V paragrafe tri 
zákona o obecnej polícii sú uve-
dené právomoci našej polície vo 
vzťahu k cestnej premávke, citu-
jeme: „...objasňuje priestupky, ak 
tak ustanovuje osobitný predpis, 
prejednáva v blokovom konaní 
priestupky ustanovené osobit-
ným predpisom a priestupky pro-
ti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky spáchané neuposlúch-
nutím pokynu vyplývajúceho 
z dopravnej značky (zákaz zasta-
venia, zákaz státia, zákaz vjazdu, 
zákaz odbočovania, pešia zóna, 
školská zóna atď.).“

Dovoľujeme si upozorniť 
na niekoľko pravidiel a povinností 
predovšetkým vodičov. Zastaviť 
a stáť s vozidlom je možné len 
vpravo v smere jazdy v jednom 
rade a rovnobežne s okrajom 
cesty, čo najbližšie k okraju cesty 
a na jednosmernej ceste vpra-
vo i vľavo. Ak nie je ohrozená 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky, vodič smie v obci 
zastaviť a stáť kolmo, prípadne 
šikmo na okraj cesty alebo zasta-
viť v druhom rade. Pri státí musí 
zostať voľný aspoň jeden jazdný 
pruh široký najmenej tri metre pre 
každý smer jazdy. Pri státí vodič 
vozidla nesmie obmedziť pohyb 
chodcov ani cyklistov.

Pri zastavení a státí je vodič 

povinný prednostne použiť par-
kovisko. Pri zastavení a státí vedľa 
vozidla s parkovacím preukazom 
(napr. „vozíčkári) je povinný po-
nechať bočný odstup najmenej 
l,2 metra.

Zákon o cestnej premávke 
určuje povinnosti aj chodcom. Tí 
sú povinní používať predovšet-
kým chodník, po ktorom sa chodí 
vpravo. Tam, kde chodník nie je 
alebo kde je neschodný, chodí 
sa po ľavej krajnici. Tam, kde nie 
je krajnica alebo kde je krajnica 
neschodná, chodí sa čo najbližšie 
pri ľavom okraji vozovky. 

Iní účastníci cestnej premáv-
ky než chodci (toto by mali mať 
na pamäti predovšetkým cyklisti) 
nesmú chodník používať, pokiaľ 
nie je dopravnou značkou alebo 
dopravným zariadením určené 
inak. Chodci smú ísť po krajnici 
alebo po okraji vozovky najviac 
dvaja vedľa seba. Osoby na ly-
žiach, korčuliach alebo na ob-
dobnom športovom vybavení 
sa môžu pohybovať len v rade 
za sebou. Za zníženej viditeľnosti 
musí mať chodec idúci po krajnici 
alebo po okraji vozovky na sebe 
viditeľne umiestnené refl exné 
prvky alebo oblečený refl exný 
bezpečnostný odev.

Odporúčame čitateľom, aby si 
na internete alebo v knižnici na-
šli úplné znenie oboch zákonov, 
pokiaľ pri čítaní nadobudli pocit, 
že si potrebujú niektoré pravidlá 
oživiť, ozrejmiť či naštudovať. Čím 
vyššia bude vyššia znalosť pravi-
diel, tým bude vyššia disciplinova-
nosť na cestách a chodníkoch, čo 
prinesie menej kolízií, konfl iktov, 
nemilých prekvapení pri upozor-
není či sankcionovaní od prísluš-
níkov polície a v prvom rade to 
bude znamenať menej úrazov či 
úmrtí a materiálnych škôd.

Majitelia psov, pozor!
Dňa 20. 2. 2014 nám bol nahlá-

sený prípad podhodených nebez-
pečných návnad v Areáli vodného 
slalomu. Rovnaký prípad o nájde-
ní párkov, v ktorých boli napicha-
né klince sa stal dňa 27. 2. 2014 
na ul. Kollárovej vo štvorci medzi 
bytovkami. Kontrolou príslušník-
mi MsP na mieste sa v obidvoch 
potvrdila pravdivosť informácie. 
Prosíme o väčšiu pozornosť všet-
kých občanov a o spoluprácu pri 
stotožnení možného páchateľa. 

-msp-
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