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Vážení občania,
je tu azda najčarovnejší z dvanástich

mesiacov v roku. Jar nadobúda svoju silu.
Je v máji, je tu čas šťavnatých tráv, kvitnú-
cich záhrad, čas teplejších dní. Zem napo-
jená vlahou, poláskaná teplom a slnkom,
začína byť štedrou a bohatou. Základy bu-
dúcej úrody sú už uložené v zemi, čakajú
na to, aby sa tiež mohli prihlásiť k životu
sviežosťou svojej zelene. Čerešne už po-
maly odkvitajú, ale jablone ešte stále voňa-
jú svojimi bieloružovými kvetmi. Za nimi sa
ponáhľa orgován. Má rád teplejšie dni. A tie
sú už tu. V záhradách sa vznáša medová
vôňa. Len čo sa rozbrieždi, vyletia včely za
svojou prácou. Nektár a peľ sa menia na
voňavý, zdravý med. Dni sú jeden krajší od
druhého.

Je v máji a my vítame kŕdle malých ope-
rencov, čo prekonali celé tisícky kilome-
trov, aby sa vrátili k nám, sem, kde cítia svoj
domov. Pretože tam, v cudzine, vtáci ne-
zvyknú spievať, ani prinášať svoje potom-
stvo...

V takýchto teplých dňoch sa k slovu do-
stáva úsmev, porozumenie, priateľstvo.
V takýchto teplých, rozkvitnutých májových
dňoch k nám pred šesťdesiatimi štyrmi rok-
mi, 8. mája 1945, zavítala sloboda. Česi
a Slováci, vtedy už znovu pod strechou

spoločného štátu, sa mohli po rokoch
útrap smelo vystrieť, zhodiť zo seba breme-
no fašistickej krutovlády, zhlboka sa na-
dýchnuť závanu slobody. Aj preto sa v taký-
chto teplých dňoch mája vždy zvykne dariť
dobrej nálade, životu, láske...

Máj svedčí láske v každej podobe.
„Mama je láska,“ hovorí náš básnik Milan
Rúfus a pokračuje: „Jej pohladenie, jej
úsmev i jej vráska sú ako modlitba.“ Máj
pripomína zrodenie života. Práve preto
v tomto mesiaci vzdávame úctu darkyniam
nášho života a pripomíname si Deň matiek. 

Pred piatimi rokmi sa naša krajina stala
súčasťou veľkej rodiny demokratických ná-
rodov Európskej únie – a to je ďalší dôvod
na radosť. Takže je teraz v máji čo oslavo-
vať. Ibaže mnohí z nás si hovoria: čo už na-
oslavujeme, keď bez práce je vyše tristoti-
síc práceschopného obyvateľstva Slovens-
ka? Bez práce, a tým aj bez možnosti obži-
vy, je mnoho živiteľov rodín, mladých ľudí,
ktorí si svoj život predstavovali úplne inak:
s prácou, ktorá im dá pocit osožnosti pre
spoločnosť, pre svoju rodinu, pocit spokoj-
nosti zo statočne vykonanej roboty. Verím,
že napriek krízovej situácii vo svetovom
hospodárení sa našej vláde, ale aj mne
a mojim spolupracovníkom podarí priviesť
nových investorov a s nimi aj nové pracov-
né príležitosti pre Mikulášanov. 

Tu vari treba povedať – napriek tomu, že
prácu ste mnohí stratili – že práve 1. máj je
tým sviatkom, ktorý neradno odpísať, preto-
že dáva práci i jej oslave vznešenosť a pie-
tu. Veď práve v boji o ňu – o tú prácu
a o podmienky, za ktorých práca stále je
a zostane hnacou silou všeobecného po-
vznesenia spoločnosti a nie ťaživým breme-
nom, zaplatili životom piati najaktívnejší od-
boroví predáci z amerického Chicaga.
Všetci poznáte ten príbeh, keď pred 123
rokmi – v tisíc osemsto osemdesiatom
šiestom roku – robotníci porozumeli výzve
na generálny štrajk za uzákonenie osemho-
dinového pracovného dňa a zaplnili v mo-
hutnej manifestácii námestie Haymarket
v Chicagu. Pýtam sa – chceli tak veľa? Nie,
ale odpoveďou im bola streľba! 

Vážení spoluobčania, želám vám pekné
dni mája. Mesiaca, o ktorom sa zvykne ho-
voriť, že je mesiacom lásky a najkrajším ob-
dobím roka. Tak teda: veľa lásky, porozu-
menia, svornosti, solidarity, odhodlania
a úspechov v ďalších zápasoch o dôstojný
život človeka, o vyššiu kvalitu života všet-
kých občanov nášho prekrásneho mesta,
celej našej domoviny. 

Váš primátor

Foto: Gabriel Lipták
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Účasť Ministerstva obrany
SR na výstavbe novej lodenice
v Areáli vodného slalomu On-
dreja Cibáka v Liptovskom Mi-
kuláši potvrdil minister obrany
SR Jaroslav Baška na rokovaní
predstaviteľov vedenia mesta
Liptovský Mikuláš, Vojenského
športového centra Dukla Bans-
ká Bystrica a zástupcov Kanoe
tatra klubu Liptovský Mikuláš,
ktoré sa konalo 21. apríla.

„Kvôli hospodárskej kríze,
ktorá zasiahla do doterajších zá-
merov a plánov nielen našej sa-
mosprávy, sme sa na  rokovaní
u ministra obrany spolu dohodli
na úprave plánovaného záme-
ru,“ prezradil pri-
mátor Liptovské-
ho Mikuláša Ján
Blcháč.

Pôvodný zá-
mer mesta bol
odpredaj štyrid-
saťpercentného
podielu na areáli
vodného slalo-
mu a stoper-
centného podie-
lu vlastníctva po-
zemkov VŠC Dukla ako zložke
Ministerstva obrany Slovenskej
republiky. „Ministerstvo obrany
nebude kupovať všetky pozem-
ky v areáli,“ vysvetlil primátor.

Mesto Liptovský Mikuláš pre-
dá ministerstvu len tie pozemky,
na ktorých sa má stavať nová lo-
denica, aby mohlo začať s reali-
záciou jej výstavby. „V budúc-
nosti sa bude pokračovať v roz-

behnutom projekte, ale zatiaľ sa
uskutoční len prvá etapa, a to
lodenica,“ podotkol primátor
mesta olympijských víťazov.
Podľa rozhodnutia ministra ob-
rany Jaroslava Bašku môže byť
slávnostné uvedenie lodenice
reálne už v prvom polroku
2010.

Odpredaj podielu mesta
v areáli vodného slalomu schvá-
lili poslanci na svojom mimoriad-
nom zasadnutí 9. apríla. Pred-
stavitelia KTK, ktorý podniká na
pozemkoch mesta, s odpreda-
jom nesúhlasili. Do mesta tak
nepríde 400 tisíc eur, ktoré už
boli na účte VŠC Dukla. Vede-

nie mesta očakáva od klubu ná-
vrhy na spoluprácu, keďže
v KTK nemá žiadne zastúpenie.
Mesto bude navrhovať svoju
majoritnú účasť v projekte za-
meranom na výstavbu malej
vodnej elektrárne a ďaľších
technických opatrení na zlepše-
nie podmienok areálu vodného
slalomu.

red.

Čas strávený platbou daní
a poplatkov v pokladni Mestské-
ho úradu v Liptovskom Mikuláši
sa skrátil na minimum. Daňovní-
ci si svoju daňovú povinnosť
môžu na mestskom úrade splniť
prostredníctvom úhrady zložen-
ky s čiarovým kódom, ktorá je
súčasťou platobného výmeru
a slúži aj pre platby v bankách
a na pošte. „Snažíme sa vyjsť
maximálne v ústrety občanom aj
takýmto spôsobom. Po úprave
softvéru, ktorý používajú naši
zamestnanci, už platcovia ne-
musia mať strach z dlhých radov
pri pokladni,“ povedal primátor
Ján Blcháč. 

„Vďaka čiarovému kódu na
zloženke pracovníčka pokladne
nevyžaduje od platiteľa žiadne
doklady ani osobné údaje a po

zaplatení sa platba zobrazí
okamžite aj pracovníčke na od-
delení daní a poplatkov,“ vysve-
tlil bližšie Rudolf Proč z odboru
financií, daní a miezd na mest-
skom úrade. „Týmto spôsobom
sa vylúči chybovosť pri nahráva-
ní platieb a samozrejme zníži sa
čas platenia,“ dodal. 

Prvú splátku poplatku za ko-
munálny odpad mali občania
povinnosť uhradiť do konca
marca. Do 31. mája sú obyvate-
lia povinní zaplatiť daň z nehnu-
teľnosti. Daň z nehnuteľnosti
platí v Liptovskom Mikuláši viac
ako 12 200 daňovníkov. Úhrady
v pokladni miestneho mestské-
ho úradu sú bez poplatku
a uhradiť ich možno aj platob-
nou kartou.

v.

Daňovníci už nemusia čakať
v dlhých radoch

Nová lodenica 
by mohla stáť už budúci rok

Foto: G. Lipták

Liptovský Mikuláš bol centrom
celoslovenských osláv

Centrálnym dejiskom osláv
piateho výročia vstupu Slovens-
ka do Európskej únie bol tento
rok práve Liptovský Mikuláš. Po
prvýkrát vo svojej histórii sa
stal miestom stretnutia popred-
ných postáv slovenskej politiky
a troch najvýznamnejších ústav-
ných činiteľov – prezidenta SR

Ivana Gašparoviča, predsedu
Národnej rady SR Pavla Pašku
a premiéra Roberta Fica.

„Rozhodnutie vlády Sloven-
skej republiky uskutočniť tieto
oslavy v našom meste potvrdzu-
je vysoký kredit Liptovského Mi-
kuláša na celoslovenskej a eu-
rópskej úrovni. Uplynulo päť ro-
kov odvtedy, čo sa naša krajina
stala súčasťou veľkého spolo-
čenstva demokratických náro-
dov Európskej únie – a to je ďal-
ší dôvod na radosť, na uchova-
nie si nádejí na lepšie a spra-

vodlivejšie žitie všetkých obča-
nov našej krajiny, Európy, sve-
ta,“ zdôraznil  primátor Ján
Blcháč. Prezident Ivan Gašpa-
rovič vo svojom príhovore po-
ukázal na zdĺhavý a ťažký pro-
ces vstupu nášho štátu do únie,
ktorý Slovensko nakoniec zvlád-
lo. „Je potešujúce, že únia sa
bude aj naďalej rozširovať a ne-
stane sa len uzavretým klubom.
Ak občania prijmú Európsku
úniu za svoju, tak potom prijmú
aj jej problémy a účasť na ich
riešení. Solidarita tu dostáva
nový akcent. Solidarita sa stala
neodkladnou výzvou. Za päť ro-
kov členstva v Európskej únii

bolo pre nás tou najlepšou ško-
lou riešenie spoločných problé-
mov spoločnými silami,“ pove-
dal prezident.

Na autorskú otázku, prečo si
pripomíname vstup Slovenska
do Európskej únie práve pod
Tatrami, si odpovedal predseda
vlády SR Robert Fico nasledov-

ne: “Spája nás
myšlienka pr-
vého mája, kto-
rý má korene
práve v Liptov-
skom Mikulá-
ši.“ Vyzval tiež
opozíciu k ná-
vratu k jednote
a držaniu sa
kréda - ľudia
štátu, štát ľu-
ďom. „Jednota

vo všetkých zahranično-politic-
kých otázkach je pre Slovensko
veľmi dôležitá. Vyzývam všet-
kých, vráťme sa v zásadných
otázkach k jednote. Vyzývam
opozíciu, vráťme sa k jednote,“
zdôraznil.

Predseda Národnej rady SR
uistil prítomných, že majú v únii
budúcnosť. „Vaše mesto má veľmi
zvláštnu atmosféru. Nie len kvôli
tomu, že dýcha históriou, ale že
vie tú históriu prežiť,“ povedal.

Celoslovenské oslavy vstupu
do únie sa konali po prvomájo-

vých oslavách v meste. V pro-
grame vystúpil operný spevák
Ivan Ožvát, súčasťou podujatia
bolo aj stavanie mája na Námes-
tí osloboditeľov a promenádny
koncert Mestského dychového
orchestra Liptovský Mikuláš.

Slovensko sa stalo členom
EÚ 1. mája 2004 spolu s ďalší-
mi deviatimi štátmi: Cyprom,
Českou republikou, Estón-
skom, Litvou, Lotyšskom, Ma-
ďarskom, Maltou, Poľskom
a Slovinskom. Dnes má Európs-
ka únia 27 členských štátov
s rozlohou viac ako 4,30 mil.
km2.

lm.

Foto: G. Lipták
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Do 20. mája
môžu vyjadriť obča-
nia Liptovského Mi-
kuláša a jeho mest-
ských častí  v rámci
občianskeho moni-
toringu svoje ná-
vrhy, požiadavky
a potreby pre hen-
dikepovaných ob-
čanov mesta.

„Vyhodnotené
návrhy a pripomien-
ky k jednotlivým ob-
lastiam prispejú k zlepšeniu kva-
lity ich života, budú využité na
spracovanie projektov nie len
pre zdravotne postihnutých ob-
čanov nášho mesta, ale aj pre
ostatné skupiny obyvateľov ako
dôchodcov či matky s deťmi,“
vysvetlil šéf liptovskomikulášskej
radnice Ján Blcháč. 

Občania môžu vyjadriť v mo-
nitoringu svoje návrhy a požia-
davky napríklad v oblasti odstra-
ňovania architektonických ba-
riér, v oblasti školstva, kultúry,
dopravy, sociálnej oblasti alebo
podnety k možnosti propagácie
života hendikepovaných obča-
nov prostredníctvom masme-
diálneho zabezpečenia. 

„Spoluobčania sa môžu za-
pojiť do monitoringu cez jednot-
livé organizácie zdravotne po-
stihnutých alebo prostredníc-
tvom mailovej schránky monitor-
ing@mikulas.sk, svoje pripo-

Poštovú známku s podobizňou Aurela
Stodolu uviedol do života vodou ako symbo-
lom parnej turbíny vedúci odboru Poštovej
filatelistickej služby Martin Vančo a primátor
mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč počas

spomienkovej slávnosti 150. výročia naro-
denia tohto významného Slováka.

„Aurel Stodola sa aj zásluhou švajčiar-
skej pohostinnosti, solidárnosti a demo-
kracie mohol stať pýchou inžinierstva celé-
ho sveta. Na počiatku jeho celosvetového
úspechu však bol jeho talent, jeho rodinné
prostredie a výnimočná atmosféra rodis-
ka, ktoré nikdy nezaprel, ku ktorému sa

vždy hrdo hlásil,“ povedal počas svojho
príhovoru primátor Stodolovho rodného
mesta. 

„Vzťahy medzi krajinami sú vzťahy medzi
ľuďmi. A Aurel Stodola bol veľký Európan,“
zdôraznil švajčiarsky veľvyslanec na Slo-
vensku Josef Aregger. Práve Švajčiarsko
ponúklo profesorovi Stodolovi vhodné pod-
mienky na vedeckú činnosť a pedagogické
pôsobenie. Autorom poštovej známky je
akademický maliar Ivan Schurmann. Znám-
ka s rozmermi 33,9 x 26,5 mm vyšla v ná-
klade dvoch miliónov kusov. Vytlačili ju
v Prahe a má  nominálnu hodnotu 33 cen-
tov. 

Sprievodným programom spomienko-
vých osláv v Centre Kolomana Sokola na
Námestí osloboditeľov bol predaj filatelistic-
kých produktov v poštovej priehradke otvo-
renej pred slávnostným podujatím. Prítomní
sa mohli stretnúť aj s tvorcami Stodolovej
známky. Po inaugurácii otvorilo Múzeum
Janka Kráľa výstavu Aurel Stodola – otec
parných turbín, ktorú si budú môcť záujem-
covia pozrieť do 16. mája. Celá akcia bola
sprevádzaná vystúpením Mestského dycho-

vého orchestra a speváckeho zboru Vážky
zo Základnej umeleckej školy Jána Levosla-
va Bellu v Liptovskom Mikuláši.

Aurel Stodola bol významným svetovým
vedcom, zakladateľom moderného strojár-
stva, priateľom a učiteľom Alberta Einsteina.
„Jeho osobnosť spájala schopnosti strojné-
ho inžiniera, vynikajúceho matematika,
predvídavého výskumníka, rodeného peda-

góga s nadaním hudobníka, presvedčením
humanistu, filantropa,“ povedala Iveta Bla-
žeková z Múzea Janka Kráľa.

lm.

Začali sa oslavy 150. výročia narodenia Aurela Stodolu

Foto: G. Lipták

Pri príležitosti 150. výročia
narodenia Aurela Stodolu vyhlá-
sila mestská radnica výtvarnú
a technickú súťaž Vynálezy –
skutočnosť – fantázia pre žiakov
základných a stredných škôl.

„Žiaci a študenti môžu súťažiť
v kategóriách kresby a maľby,

návrhu poštovej známky, plasti-
ky, sošky či tvorbe technického
diela,“ uviedol primátor Ján
Blcháč. V súťažných prácach by
sa mali inšpirovať životom a die-
lom Aurela Stodolu.

Súťaž potrvá do 31. mája.
Súťažné práce je potrebné do-

ručiť do Centra voľného času,
Nábrežie A. Stodolu v L. Mikulá-
ši do 1. júna. Tie nesmú byť
staršie ako jeden rok. Odborná
porota ich do 10. júna vyhodno-
tí. Práce žiakov a študentov
budú vystavené v priestoroch
mestského úradu. red.

Radnica hľadá mladých tvorcov

mienky a návrhy
môžu vhodiť aj do
schránky umiestne-
nej v priestoroch
budovy Mestského
úradu v Liptovskom
Mikuláši pri vstupe
do Centra služieb
občanom mesta,“
spresnila vedúca
odboru sociálneho,
bytového a zdravot-
níctva Erika Saba-
ková.

Monitoring je pokračovaním
projektu Mesto bez bariér. Jeho
súčasťou bola bezbariérová
úprava mestského úradu, pre-
chodov na niektorých križovat-
kách Liptovského Mikuláša či
vytvorenie mapky bezbariéro-
vosti, ktorej cieľom je informovať
nie len hendikepovaných obča-
nov mesta a návštevníkov o bez-
bariérovom prístupe v meste
a jeho okolí. Projekt Mesto bez
bariér bol schválený v roku
2008 a potrvá do roku 2010.

v.

Projekt Mesto bez bariér 
pokračuje

Foto: G. Lipták

Obnova liptovskomikulášs-
keho vojnového cintorína na
Háji - Nicovô už nebude len vízi-
ou ďalekej budúcnosti. Príspe-
vok vo výške približne 23 200
eur prisľúbilo vedeniu mesta
Liptovský Mikuláš Ministerstvo
obrany Českej republiky spolu
s Ministerstvom vnútra SR.

„Stav pamätníka vo všeobec-
nosti zodpovedá jeho veku. Ob-
novou mu chceme prinavrátiť
jeho originálnu podobu. Toto
pietne miesto nad Liptovským
Mikulášom ako aj naše mesto
samotné sa na budúci rok stanú
dejiskom celoštátnych osláv
65. výročia Oslobodenia, a po-
tom každých päť rokov sa táto
oslava bude v našom meste
opakovať,“ povedal primátor Ján
Blcháč.

Šéfa radnice o finančnom
príspevku ubezpečila trojčlenná
delegácia Spoločnej slovensko-
českej medzivládnej komisie
pre starostlivosť o vojnové hro-
by, ktorá v týchto dňoch zasadá
v Liptovskom Jáne.

Mesto v januári požiadalo
o poskytnutie dotácie na obno-
vu cintorína s pamätníkom Háj –
Nicovô z grantového systému
Ministerstva kultúry SR vo výške
634 220 eur. „Očakávame po-
zitívne reakcie ministerstva,“
prezradil Blcháč.

Jedným z bodov programu
šiesteho zasadnutia komisie
bola aj pietna spomienka a akt
položenia vencov k pamätníku

za účasti predstaviteľov mesta,
členov základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Liptovskom
Mikuláši ako aj priamych účast-
níkov 2. svetovej vojny.

lm.

Obnovu cintorína podporia
slovenské i české ministerstvá
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Bezbariérovo upravené prie-
story domu kultúry už môžu vy-
užívať aj občania s obmedzený-
mi pohybovými možnosťami.
Slávnostným prestrihnutím pá-

sky odovzdal do užívania primá-
tor mesta Ján Blcháč výťah
a sociálne zariadenia na treťom
poschodí kultúrneho domu. Ich
výstavba stála mestský rozpočet
46 000 eur.

„Budem rád, keď si všetci
občania i návštevníci bez výnim-
ky budú môcť vychutnávať plný-

mi dúškami kultúrne a spolo-
čenské podujatia v našom
dome kultúry. Ďakujem jeho ria-
diteľovi, ktorý sa opäť prejavil
ako dobrý manažér pri realizácii

tohto diela. Spomí-
nam si na odpor
priaznivcov bývalého
riaditeľa, ktorý sme na
začiatku roku 2007
museli prekonať, aby
sme dnes mohli kon-
štatovať tento úspeš-
ný výsledok,“ povedal
Blcháč. 

Mestská samo-
správa bude dbať na
bezbariérovosť aj pri
každej ďalšej rekon-

štrukcii mestských objektov. „Je
spracovaná projektová doku-
mentácia na celkovú rekon-
štrukciu domu kultúry, kde sa
riešia aj otázky sociálnych zaria-
dení pre imobilných spoluobča-
nov na všetkých poschodiach,“
povedal vedúci odboru výstavby
Miloš Berník. red.

Komunikácie sú po zime čisté
Liptovskomikulášske komunikácie by v týchto dňoch už mali byť

vyčistené od posypového materiálu po zimnej údržbe. „Od 14. do
18. týždňa zamestnanci verejnoprospešných služieb vykonávali mi-
moriadne čistenie komunikácii. Odstraňovali pomocou strojov i ruč-
ne z miestnych komunikácií a krajníc štrk, ktorý na cestách ostal po
zimnej údržbe,“ vysvetlil Ľubomír Hán z odboru dopravy a verejných
priestranstiev mestského úradu. 

Na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií verejnoprospešné služby
túto zimu použili viac ako 450 ton posypového štrku. V minulom roku
predstavovali náklady na mimoriadne čistenie takmer 52 000 eur, ten-
to rok mesto predpokladá náklady v približne rovnakej výške. red.

Dom kultúry je prístupný bez bariér

Ani primátorovi Jánovi Blchá-
čovi nie je ľahostajný osud ma-
mičiek s deťmi, a preto sa roz-
hodol sumou sto eur prispieť vo
verejnej zbierke Ďakujem, že si
mama. Pri príležitosti tradičného
celoslovenského podujatia Míľa
pre mamu sa zbierka uskutoč-
ňuje už po tretíkrát a potrvá do
31. mája. Prispieť môže ktokoľ-
vek zakúpením veselej magnet-
ky alebo zaslaním SMS správy.
Získané finančné prostriedky
použije Únia materských cen-
tier na podporu zveľaďovania
exteriérov i interiérov mater-
ských centier.

„Veľmi si cením aktivitu žien,
ktoré si plnia svoje poslanie
matky. Snažíme sa im vychádzať
v ústrety, odstraňujeme bariéry
na chodní-
koch. Aj
pre ľahšiu
orientáciu
m a t i e k
v našom
m e s t e
sme vytvo-
rili mapku
bezbarié-
r o v o s t i .
Aj tento
rok chce-
me pokra-
čovať vo
v ý s t a v b e
detských ihrísk,“ zdôraznil šéf
radnice Blcháč.

Tradičné celoslovenské po-
dujatie Míľa pre mamu 2009,
ktoré sa uskutoční v sobotu 9.
mája, pripravuje Materské cen-
trum Zornička v Liptovskom Mi-
kuláši v spolupráci s Úniou ma-
terských centier a podporou
mesta Liptovský Mikuláš. Ide
o šieste podujatie organizované
pri príležitosti Dňa matiek v spo-

lupráci s 36 materskými centra-
mi, členmi Únie materských
centier v 27 mestách a obciach
na Slovensku.

„Podujatie začína na celom
Slovensku o 16. hodine pre-
strihnutím štartovacej pásky pri-
mátorom. V našom meste je
štart na Námestí osloboditeľov.
Mamičky s deťmi a kočíkmi pre-
jdú symbolickú míľu cez centrál-
nu pešiu zónu,“ prezradila Antó-
nia Papčová z oddelenia kultúry
mesta.

„Míľa pre mamu 2009 bude
súčasťou celoslovenskej dlho-
dobej kampane Dovoľte mi vstú-
piť s dieťaťom. Cieľom osvetovej
kampane je poukázať na barié-
ry, s akými sa rodičia a malé deti
v spoločnosti stretávajú, náro-

kovať si na ich odstránenie a na
potrebu ovplyvňovať prostredie,
v akom vychovávajú svoje deti,“
povedala Adriana Bartánusová
z Materského centra Zornička.

V sprievodnom programe
Míle pre mamu 2009 sa tento
rok predstaví detský folklórny
súbor Cindruška z L. Hrádku,
liptovskomikulášsky bábkový
súbor Kuk či deti z Centra voľ-
ného času v L. Mikuláši. red.

Míľa pre mamu 
aj v našom meste

Dvanástim z 18 riaditeľov
škôl a školských zariadení, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, tento rok končí päťročné
funkčné obdobie. „Úlohou zria-
ďovateľa školy je vyhlásiť výbero-
vé konanie na obsadenie miest
riaditeľov škôl. Výber sa usku-
toční v júni v súlade s rozhodnu-
tím rady školy,“ povedal vedúci
odboru školstva a mládeže na
mestskom úrade Peter Mačala. 

Uchádzači budú môcť zasie-
lať prihlášky do výberového ko-
nania v máji zriaďovateľovi školy,

teda mestu L. Mikuláš. Úspeš-
ných kandidátov vymenuje pri-
mátor mesta na návrh rady ško-
ly.  

V zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta L. Mikuláš je 18 škôl
a školských zariadení. Funkčné
obdobie tento rok končí ôsmym
riaditeľom materských škôl v pô-
sobnosti mesta Liptovský Miku-
láš, dvom riaditeľom základných
škôl, riaditeľovi Centra voľného
času v L. Mikuláši a riaditeľovi
základnej umeleckej školy.

v.

Viacerým riaditeľom škôl
končí funkčné obdobie

Foto: G. Lipták

Turistický sprievodca po me-
tropole Liptova už má aj anglic-
kú a poľskú mutáciu. Nové vy-
dania Bedekra Liptovského Mi-
kuláša a jeho okolia si budú
môcť záujemcovia zakúpiť v In-
formačnom centre mesta
a niektorých kníhkupectvách
v troch liptovských mestách za
6,95 eura.

„Poľská mutácia vyšla v ná-
klade 2700 kusov a anglická
3300 kusov,“ prezradila Jana
Piatková z Informačného centra
v L. Mikuláši. Propagačný mate-
riál o L. Mikuláši a okolí vydalo
v slovenčine mesto L. Mikuláš
v spolupráci s Informačným
centrom mesta ešte v auguste
2008. Už vo februári tohto roku
získal bedeker ocenenie v súťa-
ži Najkrajšie knihy a propagač-
né materiály o Slovensku za rok
2008. 

Ocenená publikácia popisuje
na 120 plnofarebných stranách
liptovskomikulášske tradície, po-
núka informácie o prírode, histo-
rických pamiatkach mesta, prak-
tické turistické a cykloturistické
informácie, možnosti športového
vyžitia, relaxu či výletov do oko-
lia. Nechýba ani praktická ponu-
ka možnosti ubytovania a stravo-
vania alebo prehľadná mapa
mesta a jeho okolia. Turistický
sprievodca po metropole Liptova
je dobrým spoločníkom na ces-
tách a potulkách L. Mikulášom
a jeho pútavým okolím. 

Poľská verzia tohto sprievod-
cu mestom, históriou a krajinou
bola predstavená verejnosti na
výstave Lato Varšava 24. apríla. 

Z rozpočtu mesta bolo na
jeho jazykové mutácie vyčlene-
ných 16 224 eur (488 000 Sk).

red.

Turistický sprievodca vyšiel
už aj po anglicky a poľsky
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Prechod slovenskej meny na
euro sme v našom meste zvládli
bez problémov. „Nevyskytli sa
žiadne problémy pri prijímaní pla-
tieb, ani pri vydávaní. Zjednoduše-
ním bolo aj zavedené prijímanie
platieb platobnými kartami,“ zhod-
notila vedúca odboru financií, daní
a miezd Marta Gutraiová. 

Prípravou na prijatie eura sa za-
čalo mesto L. Mikuláš zaoberať už
v júni 2007. „Konkrétne úlohy sa
začali plniť duálnym zobrazovaním
po vyhlásení konverzného kurzu,“
povedala Gutraiová. Aby sa občan
ľahšie preorientoval na počítanie
v novej mene, zaviedli finančníci
úradu v duálnom zobrazení nie len
tie dokumenty, ktoré vyplývali z ge-
nerálneho zákona. „Pripravili sme
maximum dokumentov v duálnom
zobrazení, okrem iných aj platob-

né výmery, niektoré všeobecne
záväzné nariadenia a podobne,“
povedala vedúca odboru financií. 

Prechod úradu na euro zname-
nal aj testovanie všetkých infor-
mačných systémov, preklápanie
komplexných údajov do novej
meny, špecializované školenia
pracovníkov či informačnú kam-
paň o eure pre obyvateľov mesta.
„Podieľali sme sa i na kontrole du-
álneho zobrazovania na trhových
miestach. Žiadne závažné nedo-
statky neboli zistené,“ skonštato-
vala Marta Gutraiová. 

Účtovníctvo mestského úradu
je od 1. januára 2009 vedené
v eurách, pričom stále trvá duálne
zobrazovanie vo vybraných oblas-
tiach. Všetky systémy úradu sú
plne nastavené pre prácu v mene
euro. lm.

Úrad zvládol 
prechod na euro

Pretek Liptovskej bežeckej
ligy na podujatí Behu oslobo-
denia Bodíc podporilo vedenie
mesta sumou viac ako 600
eur. „Beh oslobodenia je vzác-
na tradícia, ktorú budeme do-
držiavať,“ povedal primátor Lip-
tovského Mikuláša Ján
Blcháč. 

29. ročník Behu oslobode-
nia Bodíc otvoril primátor mesta
v nedeľu 26. apríla. Zúčastnilo
sa ho 112 pretekárov v 18 kate-
góriách. Za najstaršieho účast-
níka bol vyhlásený 74 ročný Da-
niel Paško a najstaršou účast-

níčkou bola 71 ročná Mária
Kleinová. 

„Snažíme sa udržať na Liptove
športové tradície, lebo si myslí-
me, že tieto športové aktivity sú
lepšie ako akékoľvek medika-
menty,“ povedal riaditeľ preteku
a poslanec za mestskú časť Bodi-
ce a Demänová Štefan Ganoczy. 

„Chcem sa poďakovať mestu
Liptovský Mikuláš a jeho vede-
niu za to, že aj napriek tejto
komplikovanej dobe prispelo
a pomohlo tento pretek usku-
točniť,“ dodal Štefan Ganoczy.

lm.

Viac ako 60 detí druhého
stupňa siedmych liptovskomiku-
lášskych základných škôl sa za-
pojilo do súťaže Poznaj svoje
mesto. 

„Súťaž bola zameraná na ve-
domostnú úroveň žiarov základ-
ných škôl a osemročných gym-
názií. Cieľom bolo zvýšiť vedo-
mostnú úroveň
žiakov a zároveň si
pripomenúť oslo-
bodenie nášho
mesta,“ povedal
Peter Mačala
z odboru školstva
a mládeže. 

Žiaci museli
v súťaži preukázať
vedomosti o histó-
rii mesta, spozná-
vať významné miesta, pamätníky
či pamätné tabule na území
mesta.

„Preverovanie vedomostí
malo dve časti. Vedomostný
test zložený zo 45 otázok žiaci
vypĺňali kolektívne za každé
družstvo. V praktickej časti
družstvá absolvovali 12 stano-

víšť pri pamätných tabuliach
a budovách mesta, kde tieto pa-
mätihodnosti poznávali a zbiera-
li ďalšie body,“ doplnila Oľga Le-
hotská zo Základnej organizácie

Slovenského
zväzu protifa-
šistických bo-
jovníkov.

Prvé mies-
to obsadili
a putovný po-
hár si odniesli
žiaci základnej
školy z Okoli-
čianskej. Dru-
hí skončili  žia-
ci zo základ-
nej školy

apoštola Pavla. B družstvo gym-
názia M.M. Hodžu skončilo tre-
tie a základná škola Márie Rázu-
sovej-Martákovej bola štvrtá.

Organizátormi súťaže bolo
Centrum voľného času, Dom
Matice slovenskej, Miestny od-
bor Matice slovenskej, Základ-
ná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovní-
kov. Mesto Liptovský Mikuláš
súťaž finančne podporilo.

red.

Viac ako 200 detí prezentovalo 28. a 29.
apríla svoju šikovnosť na prehliadke tvorivos-
ti detí a pedagógov materských škôl Lipto-
va. „Na dvojdňovom podujatí deti tancovali,
spievali, recitovali, hrali scénky. Všetky
predstavenia, ktoré boli uvedené, dosiahli
skutočne vysokú úroveň,“ povedal šéf lip-

tovskomikulášskej radni-
ce Ján Blcháč. 

Cieľom už deviateho
ročníka akcie, na ktorej
sa predstaví 15 mater-
ských škôl Liptova a jed-
na základná umelecká

škola, je pod-
poriť rozvoj,
zručnosť a ši-
kovnosť detí,
p o z n á v a ť
chápať odlišnosti medzi deťmi
v ich okolí prostredníctvom dra-
matického umenia. 

Súčasťou prehliadky sú aj tvo-
rivé dielne, kde sa pedagógovia
učia vyrábať bábky. „V tomto
roku rýchlokurz navštevovali štyri
učiteľky. Tie sa naučia vyrábať
bábky a pracujú s deťmi v škôl-
ke, robia im predstavenia, učia
ich bábky vyhotovovať,“ prezradi-

la Antónia
Papčová z od-
delenia kultúry
na Mestskom
úrade v Liptov-
skom Mikulá-
ši. 

V š e t c i
detskí účinku-
júci podujatí
P o t v o r k a
2009 dostanú

bábkovú „Potvorku“. Názov vychádza zo
znelky nesúťažnej prehliadky POmáhaj,
TVOR a KAmaráť sa,“ vysvetlila Papčová. 

Podujatie je realizované s finančnou pod-
porou mesta Liptovský Mikuláš, ktoré z roz-
počtu vyhradilo na akciu približne 600 eur.
Organizátormi sú Bábkový súbor KUK z Lip-
tovského Mikuláša, Materská škola Česko-
slovenskej brigády, Dom kultúry Liptovský
Mikuláš a mesto Liptovský Mikuláš.

v.

Radnica podporila
Beh oslobodenia Bodíc

Žiaci poznávali svoje mesto

Pomáhaj, tvor, kamaráť sa

Foto: A. Papčová
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Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície
referenta oddelenia sociálnych služieb 

a zdravotníctva

Informácie o pracovnom mieste: 
– tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb 
– vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti
– vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na poskytovanie sociál-

nej služby
– uzatváranie zmlúv o poskytovaní príspevkov na úhradu nákla-

dov za sociálne služby

Termín nástupu: 1. jún 2009

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijného odboru

sociálna práca

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta: 
– občianska bezúhonnosť
– prax z oblasti sociálnej práce výhodou
– znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť 
– znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave
– znalosť práce s PC
– komunikačné zručnosti a organizačné schopnosti
– samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť
– asertívne správanie
– vodičský preukaz skupiny „B“ 

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zú-
častniť sa osobného pohovoru na uvedenú pracovnú pozíciu,
doručte svoj profesijný životopis spolu s písomným súhlasom
s použitím osobných údajov v zmysle zákona č.  428/2002 Z.z.
v platnom znení do 22. mája 2009 na uvedenú adresu.

Kontaktná osoba: Ing. Anna Gajancová, 
Tel. 044/5565216, e-mail: a.gajancova@mikulas.sk

„Treba si na rovinu povedať,
že táto doba je veľmi zložitá.
Hospodárska kríza sa dosť vážne
dotkla aj nás. Bez okolkov hovo-
rím, zatiaľ sa nepodarilo uzatvoriť
zmluvy so sponzormi a reklamný-
mi partnermi, ktorí by vedeli
v rozhodujúcej miere vykryť ne-

vyhnutný klubový rozpočet. Záro-
veň však platí, pôjdeme aj do ur-
čitého rizika s tým, že je pred
nami prakticky skoro celý rok,
aby sme priebežne zabezpečo-
vali riadny chod klubu. Na to
sme, my funkcionári, predsa tu.“

Veľkou istotou bola aktív-
na podpora radnice. Stala sa
jedným zo základných sta-
vebných kameňov oprášenia
slávy a dobrého mena značky
MHk 32 Liptovský Mikuláš.

Bezpochyby, mesto sa pos-
taralo priamo či nepriamo až
o približne 70 percent rozpočtu
klubu. Máme prísľub primátora
Jána Blcháča a ľudí okolo neho,
že naďalej podporia mikulášsky
hokej, aby sme spoločnými sila-
mi udržali dosiahnutú úroveň.
Rozhodne nechceme podliezať
spomínanú vysokopostavenú
latku, no sami to asi nedokáže-
me. Potrebujeme podporu čo
najširšieho okruhu podnikateľ-
ských subjektov. Na tom musí-
me dennodenne tvrdo pracovať.

Darí sa zúročiť výborné vý-
kony a výsledky predchádza-
júceho ročníka?

Odozva bola veľmi kladná,
všetci naši podporovatelia boli
veľmi spokojní a nadšení z prie-
behu minulej sezóny. Nebanova-
li, že investovali svoje peniaze

týmto smerom, no v týchto
dňoch je situácia všeobecne
v pozícii: „počkajte, uvidíme, čo
bude, ako sa vyvinie situácia
v ekonomike.“ Ešte raz opaku-
jem, nedávno skončený ročník
mal veľkú odozvu, ale už je to za
nami. Treba sa vrátiť na rovnú

zem a tvrdo pracovať
na budúcnosti. Cez
toto začínajúce prí-
pravné obdobie ne-
uveriteľne tvrdo za-
berajú hráči, ale rov-
nako, prípadne ešte
intenzívnejšie sú na
ťahu funkcionári.
V tejto súvislosti
chcem uviesť, že
hľadám vhodnú per-

sonálnu náhradu na moju funk-
ciu. Z klubu rozhodne neodchá-
dzam, zostávam v predstaven-
stve s úmyslom intenzívne pomá-
hať pri zháňaní prostriedkov, ale
moje ďalšie aktivity mi nedovoľu-
jú sedieť väčšiu časť dňa na tejto
stoličke. Neutekám z boja, len si
potrebujem trochu uvoľniť ruky.

Dozrel už čas na prvú kon-
krétnejšiu revíziu hráčskeho
kádra? 

Zverejňovať mená je v tomto
období predčasné. Treba za-
chovať určité obchodné tajom-
stvo, aby sme niečo neuriekli,
no môžem potvrdiť, že v našom
drese bude istotne pokračovať
Jirko Heš. Hráči s platnými
zmluvami tu zostávajú. Ďalšie
pôsobenie tých, ktorým zmluvy
vypršali, je v jednaní. Zdôrazňu-
jem, že sa to týka všetkých, zá-
leží na tom, ako a či sa dohod-
neme. V tejto súvislosti môžem
spomenúť napríklad Hunovcov
alebo Janka Cibuľu. Uisťujem,
že robíme všetko preto, aby
sme sa dohodli. Samozrejme,
hokejový život bude v každom
prípade bežať ďalej. Máme pri-
pravené rôzne alternatívy zaují-
mavých posíl. Verím, že káder
poskladáme tak, aby aj nadchá-
dzajúca sezóna bola z nášho
pohľadu úspešná.

Jaro Hric

Vysokopostavenú latku 
nechceme rozhodne podliezať

Tréner Mojmír Trličík bol spo-
lu so svojím asistentom Pavlom
Paukovčekom jedným z hlav-
ných strojcov vydarenej extrali-
govej sezóny 2008/2009 pre
MHk 32 L. Mikuláš. „Je to tak,
očakávania nás všetkých sa
nám podarilo naplniť či pres-
nejšie povedané výrazne pre-
kročiť. Zo základného výkon-
nostného cieľa sme sa v prie-
behu minulej zimy prepracovali
cez vzácne vyrovnanú základ-
nú časť, počas ktorej sme ne-
zaznamenali väčšie výkyvy, až
nezabudnuteľnej štvrťfinálovej
sérii. Smelo si môžeme pove-
dať, že sme boli k postupu do
semifinále vo viacerých mo-
mentoch rovnako blízko alebo
aj bližšie ako Zvolenčania.
Opakujem, nedávno skončená
sezóna priniesla mikulášske-
mu hokeju veľký úspech, ktoré-

ho hodnotu mnohí docenia až
s odstupom času. Chlapci vy-
tvorili v šatni výbornú partiu,
bolo radosťou s nimi pracovať.
Pravými domácimi lídrami boli
kapitán Juro Halaj a Janko Ci-
buľa, v ktorom som objavil per-
fektného hráča a predovšet-
kým výnimočného človeka.
Nielen pre mňa osobne bolo
úžasnou bodkou za sezónou aj
spontánne zorganizované pria-
teľské hokejové stretnutie s na-
ším verným fanklubom. Úžasná
oddanosť klubovým farbám
veľkého množstva Mikuláša-
nov je záväzkom pre všetkých
kompetentných. Za seba hovo-
rím, že som tu v srdci Liptova
medzi nádhernými Tatrami na-
šiel druhý domov,“ úprimne sa
vyznal skromný stratég.

Jaro Hric, 
PR manažér MHk 32 LM

„Latku sme si postavili pomerne vysoko, ale aj v sezóne,
ktorá je pred nami a bude určite veľmi náročná, chceme ob-
stáť. Všetci veľmi dobre vieme, čo nás čaká. Z extraligy vy-
padnú priamo až dve mužstvá. Tomu sa musíme zďaleka vy-
hnúť. Náš cieľ je opäť dôstojná účasť v boji o play off. Po do-
plnení a stabilizovaní kádra by sme tento smelý zámer chce-
li dosiahnuť,“ skonštatoval v úvode rozhovoru na tému začí-
najúcej sa prípravy na nový ročník Slovnaft extraligy riaditeľ
MHk 32, a.s., Ľubomír Bubniak.

Cíti sa tu ako doma, 
teší sa na novú sezónu



7INZERCIA – 044 55 65 230

dámska
móda CUKRÁREŇ

Príjemné posedeniePríjemné posedeniePríjemné posedenie

Výborná
káva

Výborná
káva

Ponúkame VámPonúkame Vám
• príslušenstvo• príslušenstvo
• istenie• istenie
• oprava• oprava
• výmena krytov• výmena krytov

Ponúkame Vám
• príslušenstvo
• istenie
• oprava
• výmena krytov

AKCIA
AKCIA

pri nákupe nad 7 EUR

Š N Ú R K A
Š N Ú R K A

Z D A R M A
Z D A R M A

0 9 1 0  1 9 8  5 0 00 9 1 0  1 9 8  5 0 0
mkmobile@centrum.sk

Siroká ponuka Siroká ponuka 
cukrárenských cukrárenských 
výrobkovvýrobkov

Siroká ponuka 
cukrárenských 
výrobkov

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

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

Obchodné centrum otvorené 7 dní v týždni, vrátane pobočiek: 

FREE

P R O M O  T O U R  2 0 0 9

14. 5. 2009 – 14.00 - 18.00 hod.

ZLOSOVACIA SÚŤAŽ 
Vyplňte kupón, 

vhoďte do urny na prízemí
a zúčastnite sa zlosovania

o darčekové poukážky.

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

Nakúpte tovar nad 10 €
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Dokončenie z minulého čísla.

Obdivovaný profesor
Aurel Stodola patril medzi obľúbených

a obdivovaných profesorov, pretože mal vý-
nimočný pedagogický talent. Na prvý pohľad
prísny, oblečený vždy v čiernom obleku, si
študentov získal svojimi vedomosťami, ušľa-

chtilou povahou a po-
rozumením. Jeho
prednášky a cviče-
nia sa vyznačovali
zrozumiteľnosťou,
názornosťou a naj-
novšími, ešte nepu-
blikovanými poznat-
kami. Ohlas získali aj vďaka jeho výnimočné-
mu kresliarskemu talentu. Pre praktickú prí-
pravu svojich študentov vybudoval v r.
1897–1900, s finančnou podporou švajčiar-
skej spolkovej rady, najmodernejšie strojné
experimentálne laboratórium v Európe. Pro-
fesor Stodola bol aj filantropom, študentov
podporoval prostredníctvom sociálneho fon-
du.

Humanizmus nášho rodáka sa prejavil aj
na začiatku prvej svetovej vojny. Aby zmiernil
utrpenie vojnových invalidov, zaoberal sa
štúdiom pohybového mechanizmu ruky. V r.
1915 zostrojil s chirurgom Ferdinandom
Sauerbruchom, profesorom Zürišskej uni-
verzity, pohyblivú umelú ruku, ktorá sa stala
základom neskôr používanej protézy. Napí-

sal o tom: „...stratenú končatinu plne na-
hradiť umelou ... je hlboko ľudská, štátna,
sociálna a konečne i mechanická záleži-
tosť.“

Rodinný život
Život Stodolovcov v Zürichu, ďaleko od

svojich blízkych na Slovensku, v Liptove, bol

trochu osamotený a smutný. Zvlášť to pociťo-
vala manželka a dcéry žijúce po boku vyťa-
ženého vedca, ktorému celý život zaplnilo
bádanie, prednášky i publikovanie. Nebolo
v ňom miesta pre bežné, drobné rodinné ra-
dosti, rozptýlenie, nanajvýš na návštevu kon-
certu vážnej hudby. Sám Aurel Stodola v jed-
nom z posledných listov svojej matke napí-
sal: „Moje dielo mi nepripustilo životné

šťastie!“ V r. 1928 pochoval staršiu dcéru
Helenu a v r. 1935 aj manželku Darinu.
Mladšia dcéra Oľga bola vydatá v Nemecku.
Helenina dobrovoľná smrť ho natoľko pozna-
čila, že sa v r. 1929 rozhodol pre dôchodok
a opustil vysokú školu. 

Stodolovcov so Slovenskom spájala ko-
rešpondencia (zväčša v nemčine) a občas-
né návštevy neterí 

Na sklonku života
Svoje posledné roky prežil Aurel Stodo-

la utiahnutý, v starostlivosti gazdinej. Stále
však pracoval a publikoval. Ako 80-ročný sa
podieľal na uvedení prvej plynovej turbíny
vo švajčiarskom meste Neuch tel. Večery
trávil pri domácom organe, ktorý mal inšta-
lovaný vo svojej zürišskej vile. Hoci väčšinu
života, 50 rokov, strávil žil vo Švajčiarsku,
nezabudol na svoje korene. Tri roky pred
smrťou, 14. júna 1939 sa v liste rektorovi
slovenskej Technickej vysokej školy Jurajo-
vi Hronco-
vi vyznal:
„ C h c e m
povedať,
že moje
city pre
môj rodný
národ ne-
vychladli.
Pri pozva-
ní na vy-
sokú ško-
lu do Züri-
chu som
svoj pô-
vod jasne
vyzdvihol
a od tých

čias ho stále zdô-
razňujem.“ Aurel
Stodola zomrel
v Zürichu 25.
d e c e m b r a
1942. Preto-
že po r. 1988
nebol rodinný
hrob na miest-
nom cintoríne
finančne za-
opatrený, roz-
hodol vtedajší
Mestský ná-
rodný výbor
v Liptovskom
M i k u l á š i
o prevoze po-
z o s t a t k o v
manželov Stodolovcov do ich rodiska. Stalo
sa tak s finančnou podporou slovenskej vlá-
dy a za účasti Múzea Janka Kráľa. Pozláte-
né urny Aurela Stodolu a Dariny Stodolovej,

rod. Pálkovej boli 10.
mája 1989 sláv-
nostne uložené do
nového hrobu na
Vrbickom cintoríne
v Liptovskom Miku-
láši.

Spomienky na Stodolu
Aurela Stodolu si pripomíname v rodnom

meste i v Slovenskom technickom múzeu
v Košiciach, v jeho etickom oddelení Aurela

Stodolu, ktoré patrí k najstarším a najnavšte-
vovanejším expozíciám tohto múzea. Meno
Aurela Stodolu od r. 1996 nesie aula Slo-
venskej technickej univerzity v Bratislave
a jeho busta je umiestnená vo vestibule jej
Strojníckej fakulty. Stodolov reliéf sa nachá-
dza aj v Panteóne osobnosti na Materiálovo-
technologickej fakulte STU v Trnave. Na
svojho profesora Aurela Stodolu nezabúdajú
ani na v Zürichu. Vysoká technická škola
(ETH) organizuje výročné výstavy, prednášky
a vydáva publikácie venované zakladateľovi
moderného inžinierstva, po ktorom je pome-
novaná aj jedna z tamojších ulíc. 

Iveta Blažeková
Múzeum Janka Kráľa

Foto archív MJK

AUREL STODOLA
otec parných turbín

Strojné laboratórium v Zürichu vznik-
lo podľa návrhov Aurela Stodolu.

Fontána Metamorfózy – Pocta 
tvorivému mysleniu venovaná 

pamiatke Aurela Stodolu 
na mikulášskej pešej zóne. 

V r. 1940 získal profe-
sor Aurel Stodola svo-
je najvyššie ocenenie,
Medzinárodnú medai-
lu Jamesa Watta, ob-
dobu Nobelovej ceny

v strojárstve.

Hrob manželov 
Stodolovov 

na Vrbickom cintoríne.

Manželia Darina a Aurel Stodolovci.

Skica ku konštrukcii protézy ruky 
sa nachádza v archíve Federálnej 
technickej vysokej školy v Zürichu.
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ZABEZPEČTE SPOLU S NAMI
LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

VÁŠMU BYTOVÉMU DOMU

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

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

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

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

zvykov, jedál a remesielzvykov, jedál a remesiel

Farma Gejdák
   na koni až na Vlkolínec 

• • možnosť ubytovania

Salaš Bobrovník
    – „droby”, baraní guláš 

Pribylina 
• • bačova kuchyńa

Salaš Pastierska
• plieskanie bičom 

vystúpenie sokoliarov AQUILA

Salaš Lúž an
• • umelecký rezbár 

• • pravý bača hrajúci na fujare 
• • grilovačka

• • jazdy na koni
• • možnosť ubytovania

Vlkolínec 
• folklórna hudba - fujara

www.bacovacesta.sk

Bytový podnik
L. Mikuláš, a.s.

PONÚKA:
• Výkon správy a služieb spo-

jených so správou bytov
a nebytových priestorov

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

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

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

• Výkon údržby bytového fondu
(pán Tomko, 0905 346 564)

• Inžinierska činnosť: pri ob-
nove bytového fondu vráta-
ne dokumentácie, realizá-
cie stavebného dozoru s ná-
vrhom a spôsobom prefi-
nancovania ŠFRB, SLOV-
SEFF - po realizácii zateple-
nia možnosť 20% vrátenia fi-
nančných prostriedkov na
vlastníkov bytového domu

Podrobnejšie informácie 
môžete získať 

na internetovej stránke
www.bplm.sk

Bytový podnik, Lipt. Mikuláš
Námestie osloboditeľov č.73

Pozývame Vás na podujatia 
k 150. výročiu narodenia Aurela Stodolu

20. 4. - 17. 5. 2009 – Múzeum Janka Kráľa
Prehliadka výstavy Aurel Stodola – otec parných turbín s premietaním filmu.

11. 5. 2009 o 14.00 hod. – Vrbický cintorín
Pietny akt spomienky pri hrobe Aurela Stodolu.

15. 6. 2009 - 31. 7. 2009 – Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši
Vynálezy – skutočnosť – fantázia, výstava ocenených a zaujímavých prác žiakov a študentov zá-
kladných a stredných škôl.

19. 6. 2009 – Námestie osloboditeľov
Slávnostné vyhodnotenie súťaže Vynálezy – skutočnosť – fantázia, odovzdanie cien počas
programu Stoličných dní.

Pomôžte organizácii 
UNICEF dopraviť vakcíny
proti tetanu pre deti a ich
mamy do Laosu počas 

verejnej finančnej zbierky
Týždeň modrého gombíka

20. - 22. mája alebo 
zaslaním prázdnej SMS 

na číslo 844 v sieti Orange 
Slovensko 18. - 24. mája.
Vaše 1€ pomôže zachrániť

dva ľudské životy. 
ĎAKUJEME

Krajská rada Slovenskej národnej strany, 

Miestny odbor Matice slovenskej a mesto Liptovský Mikuláš 

Vás pozývajú na spomienkovú slávnosť 

pri príležitosti 161. výročia vyhlásenia 

ŽIADOSTÍ SLOVENSKÉHO NÁRODA, 
ktorá sa bude konať 12. mája 2009 

o 13.00 hod. pri pamätníku Žiadostí slovenského národa v Lipt. Ondrašovej,

o 14.30 hod. na starej fare – Tranovského ulica.
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PREČO KOMPOSTOVAŤ?
Približne 35 - 40 percent ob-

sahu smetných nádob predsta-
vujú kompostovateľné zložky,
ktoré zbytočne končia na sklád-
kach a v spaľovni. Pokiaľ chce-
te platiť menej za odvoz odpa-
du, kompostujte. Odpad z do-
mácnosti a  odpad zo záhrady
spracujte na kompost. 

Kompostovaním znížite svoj
podiel na ničení životného pro-
stredia. Bioodpady nespaľujte,
neplňte nimi svoje kontajnery
a vráťte ich späť pôde, kompo-
stujte. Od 1. 1. 2006 je podľa
zákona o odpadoch zakázané
spaľovať a ukladať na skládky

biologické odpady – tzv. zelený
odpad, ktoré sú súčasťou ko-
munálnych odpadov.

Vlastný kompost je prirodze-
ným hnojivom, jeho zapracova-
ním pôda získa dobrú zásobu
humusu a ozdraví sa tým pro-
stredie okolo vášho domu. 

Všetok dusík je v komposte
viazaný v organických látkach,
rastliny si ho z kompostu čerpa-
jú postupne podľa potreby, ne-
hrozí jeho vyplavovanie do pod-
zemných vôd. 

Ochránite vlastné zdravie
hneď dvomi spôsobmi:
- čím menej odpadov sa spáli,

tým čistejší vzduch dýchate
- do vlastného kompostu nedá-

vate škodlivé látky a tak viete,
čo dávate do vlastnej záhrady. 

V roku 2008 vyzbierali Verej-
noprospešné služby – Liptovský
Mikuláš až 1 632 t biologických
odpadov, čo je spojené s nema-
lými dopravnými nákladmi.
Kompostovaním znížite náklady
a finančné prostriedky sa tak
môžu použiť na údržbu a zveľa-
ďovanie vášho mesta. 

VÝHODY KOMPOSTOVANIA
V porovnaní s inými hnojiva-

mi (umelé hnojivá, maštaľný
hnoj, močovina) má kompost

mnoho výhod. Má schopnosť
zadržiavať vodu, prevzdušňuje
pôdu, má veľké množstvo výživ-
ných látok. Má schopnosť rege-
nerovať pôdu, to znamená, že
ak je pôda vyčerpaná alebo za-
morená dlhoročným používaním
chemických postrekov, použi-
tím kompostu sa jej vlastnosti
výrazne zlepšia.

Ak sa vaša záhradka nachá-
dza v oblasti, kde je pôda zamo-
rená priemyselnými škodlivina-
mi a ťažkými kovmi, použitím
kompostu pri hnojení dosiahne-
te, že väčšina škodlivín zostáva
v pôde a nedostávajú sa do ra-
stlín, ktoré konzumujeme.

Kompos-
tovisko ne-
musí byť len
nevzhľadná
kopa mate-
riálu. Môže-
te ho skrášliť
vysaden ím
rastlín ako
sú napr.: lá-
skavec, tek-
vica, ozdob-
né tekvičky,
kapucínka,
v y s o k é
georgíny, ci-

rok, nechtík, aksamietnica vyso-
ká, paradajky.

• získame kvalitné hnojivo
pre svoju záhradku, 

• ušetríme peniaze za drahé
hnojivá (nie je potrebné
žiadne doplnkové hnoje-
nie), 

• ušetríme peniaze za odvoz
a likvidáciu smetí, 

• znížime množstvo a škodli-
vosť odpadov, 

• pomôžeme zlepšiť životné
prostredie

ČO KOMPOSTOVAŤ?
Najrozličnejšie biologicky

rozložiteľné materiály (bioodpa-
dy) zo záhrady i domácnosti.
Miešaním rôznych surovín vytvá-
rame kompost - zdroj živín pre
rastliny v optimálnom pomere. 

Záhradné odpady
Pokosená tráva, zelenina,

opadané ovocie, zvädnuté ra-
stlinné časti, odrezané časti ve-
tiev, lístie, a pod.

Kuchynské odpady 
Zvyšky zeleniny (šupky, od-

rezky), ovocia (napr. šupky z ba-
nána, pomaranča a iných citru-
sových plodov a pod.), čaj aj s fil-

trovým vrecúškom, usadenina
z kávy, varená potrava len v ma-
lých množstvách a zmiešaná so
suchým hrubším materiálom. 

Odpady z mäsa, rýb a zvyšky
mliečnych výrobkov rýchlo za-
páchajú a lákajú rôzne zvieratá,

preto ich do
kompostu ne-
dávame.

D o m o v é
bioodpady

Z v ä d n u t é
kytice, opotre-
bovaná zemina
z kvetináčov,
vlasy, zvyšky
vlny, papierové
vreckovky, čis-
tý drevný popol
z pecí a pod.

Pokračovanie Ako kom-
postovať v budúcom čísle.

Rudolf Pado
Predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

Nové propagačné spoty k triedenému zberu 
odpadov je možné vidieť na internetovej stránke 

http://www.youtube.com/oztatry
a onedlho budú umiestnené aj na internetovej stránke

mesta Liptovský Mikuláš 
http://www.lmikulas.sk
pod banerom kampane.

KOMPOSTOVANIE
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12. mája 2009 uplynie 5 rokov od pred-
časnej smrti básnika, esejistu a stredoškol-
ského profesora, mikulášskeho rodáka Iva-
na Laučíka. Narodil sa vo vojnových rokoch 4. júla 1944 v našom
meste. Po vychodení ľudovej školy študoval v rokoch 1958-1962
na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši
a v rokoch 1963-1967 navštevoval Pedagogickú fakultu v Martine
a v Banskej Bystrici. V rokoch 1973-1974 absolvoval postgraduál-
ne štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a v rokoch
1981-1984 doplnkové štúdium na Filozofickej fakulte P. J. Šafári-
ka v Prešove. Bol riaditeľom Základnej deväťročnej školy (ZDŠ) vo
Veľkom Borovom, učil na ZDŠ v Liptovskom Mikuláši a na Stred-
nej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku. V rokoch 1991-1992
pracoval ako riaditeľ Okresnej školskej správy v Liptovskom Miku-
láši, v rokoch 1992 a 1993 bol vychovávateľom na Strednej les-
níckej škole v Liptovskom Hrádku, v rokoch 1993 a 1994 učil na
Základnej škole v Kvačanoch a od roku 1994 až do svojej pred-
časnej smrti vyučoval v Liptovskom Mikuláši na Gymnáziu M. M.
Hodžu.

Do literárneho diania vstúpil ako príslušník básnickej skupiny
Osamelí bežci zbierkou Pohyblivý v pohyblivom, kde vyjadril
znepokojenie nad stavom ľudskej civilizácie a hrozbou jej zániku.
Podobne možno charakterizovať aj zbierku Na prahu počuteľ-
nosti. Ďalšie básnikove verše Vzdušnou čiarou sú vyjadrením
básnikovej túžby po ľudskom porozumení a tolerancii. Zbierka
básní Havránok je zasa poetickým záznamom o prieniku do
osobnostných hlbín človeka, pričom archeologická lokalita Lipto-
va Havránok je pre básnika podnetom na analytickú reflexiu vlast-
ného životného poslania. V roku 1999 vyšiel v portugalčine výber
z jeho básnickej tvorby. Bol aj spoluautorom esejistickej knihy Lip-
tovský Mikuláš – príbeh mesta.

Zomrel 12. mája 2004. Je pochovaný v rodnom meste na
vrbickomikulášskom cintoríne. Anna Šmelková

SLÁVNI LIPTOVSKÍ RODÁCI

LAUČÍK Ivan
básnik, esejista, stredoškolský profesor

* 4. 7. 1944 Liptovský Sv. Mikuláš
† 12. 5. 2004 Liptovský Mikuláš

Prvý česko-slovenský prezi-
dent Tomáš G. Masaryk vo
svojom diele o Světové revo-
luci na s. 259 píše: „...radost-
ná pro mně osobně byla
zpráva o prvém odbojném
činu Slováků v Liptovskem
Sv. Mikuláši pod vedením
Šrobárovým...“ Jeho neskorší
nástupca Dr. Edvard Beneš
vo svojej  práci Světová válka
a naše revoluce, II. na s. 165
konštatuje, že „... za této si-
tuace jsme však s radostí po-
zdravili první projev sloven-
ský v Liptovském Sv. Mikulá-
ši z 1. května 1918, konaný
z podnětu dr. Šrobára a vola-
jící po uznání principu se-
beurčení národů. Uváděli
jsme jej za doklad, že i Slová-
ci jdou s námi, a že si přejí
československého sjednoce-
ní...“. A o 20 rokov neskôr
básnik Ján Kostra uverejnil
v Robotníckych novinách z 1.

mája 1938 pozdravnú báseň:
„...Dvacať už prešlo jár. Dva-
ciata prvá planie v bieluč-
kých jabloniach tam, kde je
Liptov náš. Ku tebe vinie sa
dnes naše spomínanie Lip-
tovský Svätý Mikuláš. ...kto to
tam ľady láme? Príboja prvé
vlny, prvá päsť! Ak treba, tu
sme zas. Milióny pästí
máme, za tebou stojíme, na
teba prisaháme MÁJOVÝ MA-
NIFEST! ...“

Prvomájové manifestácie
sa konali v našom meste po-
čas existencie Česko-sloven-
skej republiky (1918-1938),
v období vojnového Sloven-
ského štátu (1939-1945), aj
po skončení 2. svetovej vojny.
Po roku 1989 organizujú tieto
manifestácie hlavne predstavi-
telia ľavicových strán a odbo-
rov.

Anna Šmelková, 
Múzeum Janka Kráľa

Mikulášsky 1. máj 1918
Medzi významné historické

medzníky nášho mesta patrí
nepochybne aj 1. máj 1918,
ktorého 91. výročie sme si pri-
pomenuli v týchto dňoch.

Základ prvomájových tradí-
cií vo svete položili udalosti,
ktoré sa odohrali v Spojených
štátoch severoamerických
v Chicagu, kde bol 1. mája

1886 vyhlásený generálny
štrajk. V ňom robotníci žiadali
osemhodinový pracovný čas
a ďalšie sociálne výhody.
Štrajk brutálne potlačili a súd-
ny proces proti odborárskym
predákom, v ktorom boli vyne-
sené aj rozsudky smrti, vyvolal
nesmierne pohoršenie na ce-
lom svete. 14. júla 1889 vo
Francúzsku v Paríži na medzi-
národnom socialistickom kon-
grese účastníci navrhli, aby sa
každoročne 1. mája konali na
celom svete manifestácie.

Mikulášski robotníci už 1.
mája 1890 aj napriek zákazu
a žandárskej či vojenskej asis-
tencii nenastúpili do práce,
žiadali skrátiť pracovnú dobu
a zaviesť a dodržiavať pracov-
ný pokoj v nedeľu i vo sviatky
predpoludním. 3. a 4. mája
dosiahli robotníci v rokovaní so
zamestnávateľmi dohodu. Pr-
vomájové manifestácie sa po-
tom konali až v roku 1906 a
do roku 1914 každoročne. 

No udalosti 1. mája 1918
v našom meste mali veľký
vplyv na ďalší politický vývoj
a zohrali dôležitú úlohu pri vy-
tváraní spoločného česko-slo-
venského štátu. Organizátormi
manifestácie na nádvorí Čier-
neho orla boli robotníci Pavel
Benko, Michal Korman, Ján
Kusenda, Ján Maršalko a ďal-
ší. Hlavným rečníkom sa stal
hlasista MUDr. Vavro Šrobár
z Liskovej, ktorý zoštylizoval aj
rezolúciu. Zhromaždenie oz-

námili slúžnovskému úradu
v meste. Hlavný slúžny povolil
konanie zhromaždenia, ale
usporiadateľov zaviazal prí-
snou osobnou zodpovednos-
ťou. Sprievod mestom začal
na Vyšnom Huštáku (dnes Uli-
ca 1. mája), pokračoval cez
Vrbicu, Nižný Hušták (neskôr
Ulica Moyzesova, v súčasnos-

ti z väčšej časti asanovaná), na
Mýto (palučanský most) a od-
tiaľ späť mestom (dnešnou Uli-
cou Štúrovou), námestím až
k budove Čierneho orla.
Účastníci si vypočuli rezolú-
ciu, ktorá obsahovala 6 bo-
dov:

v 1. bode žiadali vlády, aby
uzavreli spravodlivý a trvanlivý
mier, 

2. bod obsahoval uznanie
práva národov na samourče-
nie, teda i uhorskej vetvi če-
skoslovenského kmeňa, 

3. bod sa zaoberal požia-
davkou všeobecného voleb-
ného práva, 

4. bod bol v znamení žia-
dosti slobody slova a tlače
a proti cenzúre, 

v 5. bode žiadali, aby vláda
zamedzila jednotlivcom obo-
hacovať sa vo svetovej vojne,
a aby stravné lístky a odevy
boli spravodlivo rozdeľované
nemajetným ľuďom, 

6. bod obsahoval žiadosť 8
hodinového pracovného času.

Posledná veta znela: Žia-
dame rovnosť vo všetkom,
nielen na bojištiach, kde ide
o život, ale aj za bojišťami.
Nech žije všeobecné voleb-
né právo! Nech žije svetový
mier! Nech žije rovnosť a slo-
boda národov!

Prvomájové udalosti v Lip-
tovskom Svätom Mikuláši
v roku 1918 mali ohlas aj v tla-
či a prácach našich neskor-
ších politických predstaviteľov.

11..   mmáájj   11991188 FFoottoo ::   aarrcchhíí vv   MMJJKK



12 OZNAMY

Mesto Liptovský Mikuláš
zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom PhD.,

v súlade s  § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-
skorších predpisov 

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Materská škola - Agátová 637, Liptovský Mikuláš
Materská škola - Kláštorná 550, Liptovský Mikuláš

Materská škola - Nábrežie A. Stodolu1888, Liptovský Mikuláš
Materská škola - Nábrežie 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš

Materská škola - Komenského 13, Liptovský Mikuláš
Materská škola - Ondrašovská 55, Liptovský Mikuláš
Materská škola - Palúčanská 22, Liptovský Mikuláš
Materská škola - Vranovská 601, Liptovský Mikuláš

Požadované kvalifikačné predpoklady 
a iné kritériá a požiadavky:
– odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň

a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických za-
mestnancov v znení neskorších predpisov

– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– zvládnutie školskej legislatívy a ekonomických predpisov
– vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
Zoznam požadovaných dokladov
– prihláška do výberového konania
– overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi
– štruktúrovaný profesijný životopis
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy  max. 3 strany
– výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby vý-

berového konania
Dátum a miesto podania žiadosti 
o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania doručte do: 
13. 5. 2009 do 13,00 hod. na adresu:
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš.
Obálku označte heslom: 
„Výberové konanie – názov príslušnej MŠ - neotvárať„.
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchá-

dzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady príslušná rada školy.
Ďalšie informácie:
Školský úrad v Liptovskom Mikuláši, (044/5565361).

Mesto Liptovský Mikuláš
zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom PhD., v sú-
lade s § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona
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 funkcie riaditeľa školy:

Základná škola, Čs. brigády 4, L. Mikuláš

Základná škola, Demänovská cesta 5, L. Mikuláš

Požadované kvalifikačné predpoklady 
a iné kritériá a požiadavky:
– odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň

a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z .z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických za-
mestnancov v znení neskorších predpisov

– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady pod-

ľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogic-
kej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskor-
ších predpisov

– osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– zvládnutie školskej legislatívy a ekonomických predpisov
– vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
Zoznam požadovaných dokladov
– prihláška do výberového konania
– overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi
– štruktúrovaný profesijný životopis
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy max. 3 strany
– výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby vý-

berového konania
Dátum a miesto podania žiadosti 
o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania doručte do: 
11. 5. 2009 do 13,00 hod. na adresu:
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš.

Obálku označte heslom: 
„Výberové konanie – názov príslušnej ZŠ - neotvárať„.
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchá-

dzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady príslušná rada školy.
Ďalšie informácie:
Školský úrad v Liptovskom Mikuláši, (044/5565361).

MÍĽA PRE MAMU
Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov

sobota, 9. mája 2009 od 15.00 do 18.00 hod.

Registrácia účastníkov „míľovej prechádzky“ 
od 15.30 do 16.45 hod.

Program:
• Míľová prechádzka pešou zónou mesta pre účastníkov

s kočíkmi i bez nich
• Veľkoplošné „Človeče, nehnevaj sa“ pre rodiny
• Maľovanie na tvár
• Kreslenie kriedami na chodník na tému „Rodina“
• Animátori v kostýmoch medzi deťmi

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Liptovskom Mikuláši a mesto Liptovský Mikuláš 

organizujú 

dňa 22.5.2009 

7. ročník detskej konferencie
STOP FAJČENIU

zameranú aj na prevenciu patologického hráčstva (gambler-
stvo). Odborná časť konferencie sa uskutoční vo veľkej zasadač-

ke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši od 8.30 do 12.00
hod. Súčasťou odbornej časti konferencie bude aj výtvarná súťaž
a súťaž o najkrajšie vizitky podujatia. Sprievodnou akciou 7. roč-
níka konferencie budú aj tvorivé dielne na Námestí Osloboditeľov 

v Liptovskom Mikuláši od 11,00 hodiny.
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Mesto Liptovský Mikuláš
zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom PhD., v sú-

lade s § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona 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 funkcie riaditeľa:

Centrum voľného času, 
Nábrežie A. Stodolu 1932, Liptovský Mikuláš

Požadované kvalifikačné predpoklady 
a iné kritériá a požiadavky:

– odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a od-
bor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Minis-
terstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z .z. o odbornej
a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v zne-
ní neskorších predpisov

– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady podľa

vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spô-
sobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších pred-
pisov

– osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– zvládnutie školskej legislatívy a ekonomických predpisov
– vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Zoznam požadovaných dokladov
– prihláška do výberového konania
– overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi
– štruktúrovaný profesijný životopis
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy max. 3 strany
– výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výbe-

rového konania
Dátum a miesto podania žiadosti 
o účasť na výberovom konaní
Prihlášku do výberového konania doručte do: 
12. 5. 2009 do 13,00 hod. na adresu:
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš.

Obálku označte heslom: 
„Výberové konanie – CVČ - neotvárať„.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchá-
dzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie:
Školský úrad v Liptovskom Mikuláši, (044/5565361).

Mesto Liptovský Mikuláš
zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom PhD., v sú-

lade s § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona 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 funkcie riaditeľa školy:

Základná umelecká škola J. L. Bellu, 
M.M.Hodžu 5, Liptovský Mikuláš

Požadované kvalifikačné predpoklady 
a iné kritériá a požiadavky:

– odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a od-
bor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Minis-
terstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z .z. o odbornej
a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v zne-
ní neskorších predpisov

– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady podľa

vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spô-
sobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších pred-
pisov

– osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– zvládnutie školskej legislatívy a ekonomických predpisov
– vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Zoznam požadovaných dokladov
– prihláška do výberového konania
– overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi
– štruktúrovaný profesijný životopis
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy max. 3 strany
– výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výbe-

rového konania
Dátum a miesto podania žiadosti 
o účasť na výberovom konaní
Prihlášku do výberového konania doručte do: 
12. 5. 2009 do 13,00 hod. na adresu:
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš.

Obálku označte heslom: 
„Výberové konanie – ZUŠ - neotvárať„.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchá-
dzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie:
Školský úrad v Liptovskom Mikuláši, (044/5565361).

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej re-
publiky zverejneného v Zbierke zákonov č. 2/2009 bola vyhlásená
voľba do Európskeho parlamentu na sobotu 6. júna 2009.

Primátor mesta určil v jednotlivých mestských častiach celkom
31 volebných okrskov a volebných miestností. Už v predchádzajú-
cich prezidentských voľbách boli realizované zmeny vo volebných
okrskoch, ktoré súviseli najmä s novým štatútom mesta Liptovský
Mikuláš, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2009. Na zákla-
de požiadavky voličov sa volebná miestnosť volebného okrsku č. 28
Mestská časť Palúdzka – západ presťahuje zo ZŠ Palúdzka do Klu-
bu seniorov v Kultúrnom dome Palúdzka. Volebné miestnosti budú
otvorené v tradičnom čase od 07.00 hod. do 22.00 hod. Bližšie in-
formácie o  volebných okrskoch a volebných miestnostiach a ďal-
ších informáciách súvisiacich s voľbami do Európskeho parlamentu
sú zverejnené na úradnej tabuli pred budovou Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši a na webovej stránke mesta –
www.mikulas.sk (ikona voľby 2009).

V týchto voľbách sa bude voliť 13 poslancov do Európskeho par-
lamentu, ktorých navrhlo 17 politických subjektov.

Do 17. mája 2009 doručíme každému voličovi zapísanému
v zozname voličov oznámenie o čase konania volieb, volebný

okrsok a miesto, kde môže volič voliť, pokyny pre voliča a zoznam
kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.
Prosíme občanov, ktorí nedostanú oznámenie o čase a mieste ko-
nania volieb v uvedenom termíne alebo sú v oznámení nezrovnalos-
ti, aby sa vo vlastnom záujme obrátili na evidenciu obyvateľstva na
Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši v Centre služieb občanov
mesta (tel. 5565171), čím sa vyhnú problémom pri voľbách a tým
pomôžu odstrániť aj prípadné nejasnosti a nezrovnalosti v zozna-
moch voličov. 

Oprávnenému voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom
okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá
mesto na jeho žiadosť na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši na
evidencii obyvateľstva voličský preukaz a zo zoznamu oprávnených
voličov ho vyčiarkne. Žiadosť si môže volič stiahnuť aj z webovej
stránky mesta a vybaviť poštou, prípadne prostredníctvom splno-
mocnenca. Voličský preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu
oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku a zápis platí
iba na čas vykonania voľby. Voličské preukazy sa vydávajú denne
v úradných hodinách na evidencii obyvateľstva do 4. júna 2009.

PhDr. Jozef Fiedor
vedúci odboru vnútornej správy

Voľby do Európskeho parlamentu 2009
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Občansky servis 
marec 2009

Narodil sa človek, zapálila
sa na oblohe nová hviez-
da. Tak vitaj človiečik…

V marci 2009 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Milan BALÁŽ, Peter CUKER,
Bianka MAROVÁ, Mária
MURGOŠOVÁ, Viktória
ORAVCOVÁ, Simona IĽA-
NOVSKÁ, Lukáš LABUZÍK,
Lenka KLEINOVÁ, Zuzana
MRÁZOVÁ, Samuel RICHTR,
Zuzana ZVAROVÁ, Nikola
DVORANOVÁ, Lenka LÍŠKO-
VÁ, Filip ODLEVÁK, Bibiana
JUSKOVÁ, Viktória  HRKĽO-
VÁ, Samuel MATEJOVIE,
Barbora GARABÁŠOVÁ.

Láska nie je len byť spolu,
láska je ísť spolu. Nájsť
hlinu pre svoje korene…

Manželstvo uzavreli:
Ladislav CIDILO – Mariana
VEREŠOVÁ, Peter JÁGER-
SKÝ – Anna DOBOŠOVÁ,
Ladislav ZMAJKOVIČ – Lub-
ka PAVĽAKOVÁ, Ing. Milan
HAJDUCH – Stanislava MA-
TEJKOVÁ, Marek MURGOŠ
– Vlasta MURGOŠOVÁ.

Roztrhla sa niť, už sa
nedá spojiť. Život vyhasol,

zostáva spomienka … 

Opustili nás:
Jaroslav GAŠŠO (53), Franti-
šek URAM (79), Ondrej ŠTE-
TINA (68), Daniel KUBÁŇ
(80), Mária HORVÁTHOVÁ
(51), Peter MIŠURA (60), Pa-
vel HUDEC (81), Eva VOGE-
LOVÁ (75), Jozef ČATLOCH
(37), Jozef HONZÍREK (80),
Vladimír BRŮHA (81), Alžbeta
SÁLUSOVÁ (58), Ján DAŇO
(82), Zdenka JAKUBCOVÁ
(51), Emília ONDRÁŠOVÁ
(75), Vendelín HRUBOŠ
(78), Viktor LÍŠKA (78), Pavel
HLADIŠ (41), Mária HALU-
ŠKOVÁ (79).

Skúška sirén
Oznamujeme občanom

nášho mesta, že v piatok
15. mája o 12:00 hod. bude
v Liptovskom Mikuláši vyko-
naná kontrola skúšky vyrozu-
menia obyvateľstva dvojmi-
nútovým stálym tónom sirén.

Kúpim obrazy, 
starožitnosti, 

staré vojenské 
i turistické odznaky, 

pohľadnice,
porcelánové figúrky, 

staré striebro.

Starožitnosti Haluška
Pavel, ul. 1. mája 19

Liptovský Mikuláš
tel. 044/5522415

0905 381 761
antikliptov@gmail.com

Infolinka
0800144528

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

Viac spojov 
k Liptov Aréne

V záujme zabezpečenia pre-
vádzky novej športovej haly Lip-
tov Aréna, naplnenia jej účelu,
ako aj vytvorenia priaznivejších
podmienok pre využitie služieb
v areáli Aqua Parku návštevník-
mi, dopravca SAD Liptovský Mi-
kuláš, a. s., Ružomberok
s účinnosťou od 6. apríla
2009 rozšíril počet spojov au-
tobusových prímestských liniek,
ktoré zastavujú na zastávke
v Aqua Parku. Cestovné poriad-
ky so zapracovanými zmenami
sú zverejnené na web stránke
mesta Liptovský Mikuláš. 

Mestský úrad 
Liptovský Mikuláš

odbor DVP

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje 

OBČIANSKY MONITORING,
ktorý dopomôže zdravotne postihnutým občanom mesta, 

matkám s deťmi, dôchodcom a ostatným skupinám spoluob-
čanov zlepšiť kvalitu ich života v meste Liptovský Mikuláš. 

Vyjadriť svoje návrhy a pripomienky môžu občania mesta
L. Mikuláš a jeho mestských častí k nasledovným oblastiam:
• oblasť odstraňovania architektonických bariér 
• oblasť sociálna, zdravotnícka a bytová
• oblasť školstva a celoživotného vzdelávania
• oblasť kultúry a spoločenských podujatí
• oblasť zamestnávania a vytvárania pracovných príležitostí
• oblasť dopravy a komunálnych služieb
• oblasť masmediálneho zabezpečenia a propagácie života

hendikepovaných občanov a bezbariérovosti

K témam je potrebné uviesť konkrétne návrhy a požiadavky
na zmenu, zlepšenie či skvalitnenie života a činnosti v uvede-
ných oblastiach.

Možnosti zapojenia sa do monitoringu:
• cez jednotlivé organizácie zdravotne postihnutých občanov
• prostredníctvom mailovej schránky monitoring@mikulas.sk
• písomné návrhy je možné vhodiť aj do schránky umiestnenej

v priestoroch budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikulá-
ši pri vstupe do Centra služieb občanom mesta 

Monitoring potrvá do 20. mája 2009.

Vedenie mesta 
Liptovský Mikuláš 

poskytuje 
zľavu seniorom mesta
50% z regionálneho vstup-

ného na krytej plavárni
50% z ceny vstupenky do

haly Liptov Aréna

Zo zápisníka Mestskej polície
6. 4. 2009 o 19.16hod. ne-

známy páchateľ založil požiar na
čiernej skládke na ul. Žiarska
pri garážach. Hliadka MsP na
mieste zistila, že v kríkoch pri
záhradkárskej oblasti (na po-
zemku na mesta) bola zapálená
skládka rôzneho druhu (drevo,
tráva, igelitové sáčky, stolička).
Uvedeným konaním bolo poru-
šené VZN Mesta L. Mikuláš
8/92, čl. 27b, ods. 2. Vec je
v riešení mestskej polície.

24. 4. 2009 o 21.12 hod. le-
žal na chodníku ul. Priebežná,
D.B. z L. Mikuláša. Hliadka MsP
prišla na miesto vzápätí s rý-
chlou zdravotníckou službou,
poskytnou prvou lekárskou po-
mocou sa nepodarilo D.B. pri-
viesť k životu. Na miesto bola
privolaná štátna polícia, ktorá
prípad rieši.

Náčelník mestskej políicie
Mgr. Dalibor Šalplachta svojím
pokynomn prijal konkrétne
opatrenia k zvýšeniu preventív-
neho vplyvu predchádzania
možným úrazom a dopravným
nehodám na priechodoch pre
chodcov. V blízkosti základných
a stredných škôl v ranných ho-
dinách od 7.15 hod. do 7.45
hod. – teda v čase predpokla-
daného príchodu žiakov na vy-
učovanie. Dbáme tak na ich
bezpečnosť ale i usmernenie

správania sa ako účastníkov
cestnej premávky. Fyzická prí-
tomnosť hliadky mestskej polí-
cie určite priaznivo vplýva aj na
disciplínu a  spôsob jazdy vodi-
čov motorových vozidiel. V tejto
forme prevencie a výchovy po-
kračujeme aj v ďalšom období.

V mesiaci máj 2009 pokra-
čujeme tiež v dopravnej výchove
žiakov základných škôl ročníkov
1-4 pre všetky ZŠ nachádzajúce
sa v meste Lipt.Mikuláš. Teore-
tické vedomosti, praktické skú-
senosti a návyky správania vyko-
náva mestská polícia v spoluprá-
ci s Autoškolou J.Grešo, priamo
na dopravnom ihrisku v bývalom
areáli vojenského objektu na
ul.Komenského.

V období od 21.3.2009 –
24.4.2009 mestská polícia za-
znamenala celkom 229 prie-
stupkov, z toho na úseku dopra-
vy 150 priestupkov, 17 priestup-
kov voľne pohybujúcich sa
psov, 8 priestupkov proti majet-
ku, 37 priestupkov proti verej-
nému poriadku, 6 priestupkov
proti občianskemu spolunažíva-
niu, 26 prípadov parkovania
motorovými vozidlami na verej-
nej zeleni, 3 prípady riešenia
podozrenia z trestného činu,
1 iný správny delikt.

JUDr. Jaroslav Tomčík
MsP Lipt.Mikuláš
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