
Prvý máj sme oslávili dôstojne
Až tri podujatia absolvovali pred-

stavitelia radnice počas prvého má-
jového nedeľného popoludnia. 

Pri príležitosti udalostí z roku 1918 
položil primátor Alexander Slafkov-
ský spolu s prednostkou obvodné-
ho úradu Janou Hapčovou veniec k 
tabuli na priečelí budovy Čierneho 
orla. Súčasťou slávnostného zhro-
maždenia boli okrem občanov aj 
zástupcovia regionálnych štruktúr 
politických a spoločenských orga-
nizácií. Za Slovenský zväz protifa-
šistických bojovníkov sa podujatia 
zúčastnil Pavel Chrapčiak, stranu 
Smer-SD reprezentovala Viera Tere-
ková, KDH zastupoval druhý miku-
lášsky viceprimátor Milan Kružliak. 
Za najsilnejšiu vládnu stranu – SD-
KÚ-DS - bol prítomný primátor Ale-
xander Slafkovský. 

Podčiarkol, že 1. máj 1918 bol 
dňom, kedy sa občania Liptov-
ského Mikuláša prihlásili o lepšie 
pracovné podmienky a právo slo-
venského národa na samourčenie 
s požiadavkou vytvorenia česko-
slovenského štátu. „Bol to odvážny 
a významný krok,“ zdôraznil. Zá-

roveň povedal, že spomienka na 
tento dôležitý dátum v našich de-
jinách má byť spoločenským, nie 
politickým podujatím: „Rovnako ho 
plánujeme organizovať aj v budú-
cich rokoch.“ Je preto škoda, že sa 
mestom pripravenej spomienky ne-
zúčastnil napriek pozvaniu žiaden 
poslanec mestského zastupiteľstva 
z klubu Smer-SD – SNS – ĽS-HZDS.

Ďalšie zo série nedeľných poduja-
tí sa konalo na Námestí oslobodite-
ľov. 1. máj je od roku 2004 spájaný 
so vstupom Slovenskej republiky 
do Európskej únie a pravidelne si 
ho v tento deň pripomíname aj v 
našom meste. Na úvod zazneli slo-
venská a európska hymna v podaní 
učiteľského spevokolu Tatran a Art 
Collegium Nicolaus Orchestra pod 
vedením Ľuba Rašiho. Po krátkom 
príhovore primátora, v ktorom zdô-
raznil prínos únie pre našu krajinu a 
pripomenul históriu vzniku jednot-
nej Európy spríjemnili prítomným 
popoludnie promenádnym kon-
certom hudobníci z Art Collegium 
Nicolaus Orchestra. Ich vystúpenie 
sa nezaobišlo bez vrelého aplaudo-

vania publika.
Po skončení koncertu na námestí 

nasledoval tretí bod pripraveného 
programu prvej májovej nedele. 
Tanečný súbor Základnej umelec-
kej školy J. L. Bellu predviedol pri 
fontáne na pešej zóne etudu, počas 
ktorej vylovil z jej vôd kľúč. Ním pri-

mátor Alexander Slafkovský fontá-
nu symbolicky odomkol a uviedol 
do prevádzky pre nastávajúcu se-
zónu. Postávajúcich i na lavičkách 
posedávajúcich prítomných divá-
kov potom zabával svojim reperto-
árom hudobník Mr. Rudy.

 -red-
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stojíme na prahu piateho mesiaca roku 2011. 
Prvé májové dni sú spájané s viacerými vý-
znamnými udalosťami. Keď v roku 1836 český 
básnik Karel Hynek Mácha písal svoju slávnu 
báseň „Máj“, určite netušil, čo všetko bude v na-
šej súčasnosti tento mesiac symbolizovať.

Pre Slovákov i Mikulášanov znamenal v roku 
1918 veľa. Pred budovou Čierneho orla sme 
preto 1. mája položili k pamätnej tabuli na jej 
priečelí veniec. Vzdali sme tak hold ľuďom, ktorí 
na sklonku 1. svetovej vojny vyjadrili zhromaž-
dením na tomto mieste svoj názor na veci ve-
rejné. Požadovali lepšie pracovné podmienky a 
právo slovenského národa na sebaurčenie.

Od roku 2004 si pripomíname tento deň ako 
významný medzník v modernej histórii našej 
krajiny. Slovenská republika vstúpila do Európ-
skej únie. Počas zmien v novembri 1989 sme 
vyjadrili túžbu stať sa súčasťou tohto spoločen-
stva. Dnes môžeme konštatovať, že sa tak stalo 
– môžeme slobodne cestovať, máme spoločnú 
menu. 

Od 1. mája 2011 sú Slováci plnohodnotnými 
členmi 25-členného spoločenstva, pretože sa 
skončilo jedno prechodné obdobie. Počas neho 
existovali isté obmedzenia na rakúskom a ne-
meckom pracovnom trhu. Dnes sú už minulos-

ťou, a tak sa Slovák môže zamestnať rovnako 
jednoducho v ktorejkoľvek členskej krajine únie. 

Vymoženosti, ktoré veľká európska rodina 
znamená pre občanov jej krajín sa však na 
samom počiatku myšlienky jednotnej Európy 
zdali možno nedosiahnuteľné. Pri jej základoch 
stál aj francúzsky minister zahraničných vecí 
Robert Schuman. My dnes môžeme oceniť jeho 
iniciatívu z 9. mája 1950, ktorý je považovaný 
za deň vzniku Európskej únie. Robert Schuman 
vtedy navrhol historickému rivalovi Francúzska 
-  povojnovému Nemecku - spoločnú kontrolu 
výroby uhlia a ocele. Nemecký kancelár Kond-
rad Adenauer v podanej ruke okamžite uvidel 
príležitosť pre mierovú Európu. Krátko na to 
zareagovali aj vlády Talianska, Belgicka, Lu-
xemburska a Holandska. Šesť štátov podpísalo 
dohodu o Európskom spoločenstve uhlia a oce-
le v Paríži v apríli 1951. 

V máji si pripomíname aj ukončenie najstraš-
nejšej vojny v dejinách ľudstva. Víťazstvo nad 
fašizmom oslavujeme 8. mája, aby sme si uctili 
milióny vyhasnutých životov v tomto nezmy-
selnom konflikte. 8. máj je preto symbolom ná-
vratu mieru a demokracie. Je aj dňom, počas 
ktorého vzdávame úctu našim mamám.

Piaty kalendárny mesiac je na významné 
sviatky naozaj bohatý. Ďalší z nich je opäť by-

tostne spätý s Liptovským Mikulášom. 10. mája 
si pripomenieme 163. výročie Žiadostí národa 
slovenského. V roku 1848 sa na evanjelickej fare 
vo Vrbici stretli Ľudovít Štúr, Michal Miloslav 
Hodža, Janko Francisci, Štefan Marko Daxner 
a Jozef Miloslav Hurban, aby spísali štrnásťbo-
dovú petíciu. Požadovali v nej lepšie postavenie 
Slovákov v Uhorsku ako národa, i ako občanov. 
Právo na používanie vlastného jazyka, zrušenie 
cenzúry, právo na slobodné zhromažďovanie 
sa a vyjadrovanie názorov, právo voliť – to je 
základná podstata dokumentu, ktorý má kore-
ne práve v našom meste.

Vážení Mikulášania, okrem účasti na význam-
ných výročiach čaká vedenie mesta aj kopec 
náročnej práce. Predkladáme mestskému za-
stupiteľstvu neveselý záverečný účet za rok 
2010. Podpísaní sú pod ním naši predchodco-
via. Viac sa dozviete v aktuálnom vydaní me-
sačníka Mikuláš. V máji nás čaká aj udalosť 
desaťročia – sčítanie obyvateľstva. Aj naša sa-
mospráva má s jej prípravou nemalé starosti. 
Verím však, že toto významné štatistické zisťo-
vanie zvládneme – aj vďaka vašej spolupráci 
– úspešne. Želám vám veľa príjemnej pohody a 
májového slnka.

 Alexander Slafkovský,
 primátor mesta Liptovský Mikuláš

Vážení spoluobčania,

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš
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Jedna z informácií na tlačovej bese-
de k sto dňom v úrade, na ktorej boli 
k dispozícii v pondelok 18. apríla zá-
stupcom médií predstavitelia radnice, 
sa týkala záverečného účtu mesta za 
rok 2010. Podľa slov primátora Ale-
xandra Slafkovského prevyšovali na 
konci roka splatné záväzky objem 
disponibilných zdrojov o 380-tisíc eur.

Ako poznamenala prednostka mest-
ského úradu Anna Rašiová, prvou 
úlohou vedenia bolo stabilizovať 
mestské financie, zracionalizovať fun-
govanie úradu a zabezpečiť základné 
samosprávne funkcie mesta. „Môže-
me sa prikrývať iba takou perinou, na 
akú máme,“ doplnil primátor a pokra-
čoval: „S tým súvisia aj niektoré nepo-
pulárne opatrenia v podobe zníženia 
počtu zamestnancov úradu o trinásť 
percent.“ Mestskej kase to v tomto 
roku ušetrí viac ako 100-tisíc eur.

Podľa čísel, ktoré záverečný účet 
mesta obsahuje, výška úverovej za-
dlženosti mesta na občana k 31. 12. 
2010 predstavovala čiastku 444,83 
eur vrátane úverov ŠFRB, čo je ná-
rast oproti roku 2009 o 27,8%. V roku 
2009 bola celková zadlženosť na 
obyvateľa 349 eur, k 31. 12. 2006 iba 
234 eur.

Podľa Alexandra Slafkovského 

Primátor mesta Alexander Slaf-
kovský v rámci služobnej cesty   
v partnerskom meste Annecy  
na prelome marca a apríla dohodol 
prehĺbenie vzájomnej spolupráce. 
„Nové možnosti výmeny skúsenos-
tí sa črtajú v oblasti sociálnych vecí, 
životného prostredia, kultúry, špor-
tu a cestovného ruchu,“ uviedol pri-
mátor po návrate z Francúzska.

Na stretnutí s primátorom mesta 
Jean–Luc Rigautom sa navzájom 
informovali o politickej situácii  
v oboch krajinách a mestách.  
„Potvrdili sme obojstranný záujem 
o spoluprácu aj v budúcnosti, naj-
mä na konkrétnej úrovni organizácií 
riadených mestom a občianskych 
združení,“ vysvetlil A. Slafkovský,  
na ktorého počesť usporiadali ofici-
álnu recepciu. Primátor okrem toho 
absolvoval pracovné stretnutia  
s poslancom parlamentu Francúz-
skej republiky Lionelom Tardym a 
podpredsedom skupiny priateľstva 
Francúzsko - Slovensko. Stretol sa aj  
so senátorom Francúzskej republiky  
Druz-Amoudrym.

Na rokovaní s Jean-Claude Fab-
bianom, zástupcom primátora pre 
partnerské vzťahy a cestovný ruch, 
vyhodnotili doterajšie aktivity a 
prediskutovali návrhy do budúc-
nosti. Dohodli pozvanie pre štyroch 

študentov z L. Mikuláša a 14-dňovú 
stáž v Annecy v rámci Európske-
ho stretnutia mladých. „Doterajšiu 
spoluprácu vyhodnotili ako veľmi 
dobrú a pochválili kvalitu jazykovej 
prípravy našich študentov,“ doplnil 
primátor. Na stretnutí s riaditeľom 
Úradu pre cestovný ruch francúzski 
partneri diskutovali o cestovnom 
ruchu a systéme výberu poplatkov 
za ubytovanie, o stravovaní a pro-
pagácii mesta. Informovali o kan-
didatúre Annecy na usporiadanie 
ZOH 2018. „Ponúkli nám spoluprá-
cu pri príprave medzinárodnej kon-
ferencie o cestovnom ruchu,“ dodal 
A. Slafkovský.

Primátor L. Mikuláša sa zaujímal aj 
o problematiku likvidácie odpadov 
a zásobovania vodou i výstavby ka-
nalizácie pre celú oblasť aglomerá-
cie Annecy so 160-tisíc obyvateľmi. 
Spravuje ju spoločnosť, ktorú vlast-
nia obce. Zástupca primátora pre 
životné prostredie André Mugnier 
navrhol študijnú cestu a výmenu 
pracovných skúseností pre Liptov-
skú vodárenskú spoločnosť a Verej-
noprospešné služby. 

Prvá zástupkyňa primátora Ma-
rie-Noelle Provent a Roselyne 
Druz-Amoudry, zástupkyňa pri-
mátora pre otázky sociálne a bý-
vanie informovali A. Slafkovského 

o záujme občianskych združení a 
charitatívnych organizácií o spo-
luprácu s podobnými inštitúciami  
v L. Mikuláši. S pani Mireille Bra-
sier, zástupkyňou primátora pre 
školstvo, navštívil A. Slafkovský  
základnú školu Quai Jules Phillipe.  
Na stretnutí s Jean–Paul Odiauom, 
riaditeľom konzervatória a pani Mi-
reille Brasier, hovorili o účasti na-
šich hudobníkov na Dňoch hudby. 
„Je tu konkrétna spolupráca s na-
šou Základnou umeleckou školou, 
ako aj možnosť pozvania súboru 
Váh na folklórno-tradicionalistickú 
slávnosť s názvom - Návrat z pa-
sienkov,“ dodal primátor. Spoločne 
si prehliadli výstavu Filiere de bois 
– Život s drevom - v rámci týždňa 
udržateľného rozvoja.

Zástupca primátora pre šport 
Francois Scavini na stretnutí podal 
návrh na spoluprácu medzi fut-
balovými a hokejovými klubmi, 
najmä na úrovni mládeže. Diskuto-
vali o spôsobe organizovania športu  
v Annecy a Francúzsku. Na pracov-
nom rokovaní so Sylvainom Mu-
nierom, vedúcim trénerom CKC 
Annecy, hovorili o budúcej spolu-
práci s KTK L. Mikuláš. Po obhliadke 
areálu vodného slalomu sa dohodli 
o ceste vodákov z Annecy do L. Mi-
kuláša v auguste 2011.                -mp-

Zadlženosť mesta vlani vzrástla, výsledok hospodárenia za rok 2010 je zlý

Primátor dohodol užšiu spoluprácu s Annecy 

„schodok bežného rozpočtu za rok 
2010 dokumentuje stav, že bývalé 
vedenie Liptovského Mikuláša sa 
rozhodlo používať príjmy z predaja 
majetku, ktoré sú neopakovateľné 
– aj na výdavky, ktoré nesúviseli s 
rozvojom mesta, na výdavky jedno-
razové, ktoré v konečnom dôsledku 
zhoršili celkovú hotovostnú situáciu 
mesta.“ 

Zbytočné výdavky?
Podľa správy záverečného účtu má 

ísť o nástenné kalendáre za 14 994 
eur, províziu Bytovému podniku za 
predaj majetku vo výške 129 070 
eur, finančné poradenstvo za deli-

mitáciu VPS-ky za 32 750 eur, poku-
tu za nedodržanie zmluvy vo výške 
5 000 eur, výdavky na koncert skupi-
ny Elán v čiastke 10 115 eur a ďalšie. 

Výdavky mesta boli podľa pred-
nostky A. Rašiovej celkovo nastave-
né nadštandardne, nad možnosti, 
ktorými mesto reálne mohlo dispo-
novať. 

Nepriaznivú situáciu s okamžitou 
platobnou schopnosťou mesta bý-
valé vedenie riešilo pre samosprávy 
neštandardným spôsobom, čerpa-
ním kontokorentného úveru, či 
predlžovaním splatnosti faktúr do-
dávateľov aj o niekoľko týždňov ale-
bo mesiacov. 

Po sto dňoch s jasnými cieľmi
Alexander Slafkovský a jeho tím 

sa ujali úradu po ustanovujúcom 
zastupiteľstve, ktoré sa konalo 27. 
decembra 2010. Okrem preberania 
agendy a oboznamovania sa so sta-
vom mesta museli riešiť ako prvý 
vážny problém zablokovanie prístu-
pu na skládku odpadu pri Veternej 
Porube. Ešte koncom roka majitelia 
časti pozemkov pod mestskou sklád-
kou znemožnili vyvážanie odpadu. 
Náročné rokovania boli ukončené až 
v druhej polovici marca, podarilo sa 
vyjednať zmluvu, ktorá umožňuje vy-
užívať skládku ďalšie štyri roky. „Dáva 
nám to časový priestor na nájdenie 
optimálneho dlhodobého riešenia 
odpadového hospodárstva mesta,“ 
myslí si primátor. V súvislosti s VPS-
-kou prezradil, že karanténna stani-
ca sa bude sťahovať do staronových 
priestorov v Okoličnom: „Pravdepo-
dobne už v máji, je potrebné vykonať 
drobné stavebné úpravy. Ak dôjde k 
dohode, v spolupráci s občianskym 
združením sa karanténna stanica 
zmení na útulok.“

Rekonštrukcia centra už v tomto roku
Prvý zástupca primátora Jozef Re-

paský na tlačovej besede novinárov 
informoval o projekte rekonštrukcie 
centrálnej mestskej zóny: „Momen-
tálne prebieha verejné obstarávanie 
dodávateľa. Práce sa budú týkať re-
konštrukcie ulíc Hodžova a Štúrova, 
Tranovského uličky a výmeny dlažby 
na Námestí osloboditeľov.“ Práce 
by mali trvať deväť mesiacov, začať 
s nimi by sa malo po ukončení pro-
cesu verejného obstarávania, teda 
pravdepodobne na konci leta alebo 
začiatkom jesene. „Hodnota projek-
tu je 1,5 mil. eur a jej zásadnú časť 
budeme kryť z eurofondov,“ doplnil.

Okrem faktov týkajúcich sa hospo-
dárenia informovali predstavitelia 
mesta aj o tom, že od februára sní-
ma a vysiela TV Liptov neskrátené 
záznamy z rokovania poslancov. „Je 
to jeden zo sľubov, ktorý som dá-
val pred voľbami,“ povedal primá-
tor Alexander Slafkovský. Zároveň 
informoval o tom, že aj napriek ne-
lichotivej finančnej situácii radnica 
zachová tradičné mestské podujatia. 
„Napríklad júnové Stoličné dni majú 
síce skromnejší rozpočet, ale ich 
program je dôkazom, že dôstojný a 
plnohodnotný program sa dá uro-
biť aj za menej peňazí,“ komento-
val program v ktorom sa predstavia 
napríklad skupina Heľenine oči či  
spevák Martin Harich. Z Nemecka 
pricestuje skupina Modern Talking 
Reloaded. Súčasťou Stoličných dní 
bude aj dramatické pásmo pripomí-
najúce 725. výročie prvej písomnej 
zmienky o L. Mikuláši. -leh-



Školské vyučovanie v Demänovej ostáva zachované
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Dobré správy sa šíria rýchlo. O 
zlých to platí dvojnásobne a navy-
še cestou od ucha k uchu takmer 
vždy dôjde k ich skresleniu. Ne-
presné informácie sa v ostatných 
dňoch šírili aj o Základnej škole s 
materskou školou P. J. Kerna v De-
mänovej.

Medzi verejnosťou začala pred 
časom kolovať správa o pláne zru-
šiť základnú školu a škôlku, ktorú 
využívajú predovšetkým deti z De-
mänovej, Bodíc, Pavčinej Lehoty 
a Demänovskej doliny. Časť obča-
nov Liptovského Mikuláša preto 
zorganizovala petíciu. Zástupco-
via petičného výboru a školy sa v 
utorok 26. apríla stretli s primáto-
rom Alexandrom Slafkovským a 
vedúcim Oddelenia vzdelávania, 
mládeže, športu a kultúry Jánom 
Jurkovičom, ktorí ich informovali o 

skutočných zámeroch radnice. 
„Triedy v tejto škole plánujeme 

zachovať v sieti škôl a školských 
zariadení,“ ubezpečil na stretnu-
tí Alexander Slafkovský. „Pripra-
vuje sa proces spojenia školy v 
Demänovej so základnou ško-
lou v Palúdzke, ktorého cieľom je 
efektívne využívanie existujúcich 
kapacít a finančných zdrojov“, po-
vedal primátor.  

Financovanie základných škôl 
je postavené na počte ich žiakov. 
Vzhľadom na neustály pokles 
detí v základnej škole P. J. Kerna 
v Demänovej narastajú nároky na 
personálne a prevádzkové nákla-
dy. „Zriaďovateľ, ktorým je mesto 
musí riešiť dofinancovanie  mzdo-
vých normatívov tejto školy z roz-
počtov iných škôl,“ vysvetlil Ján 
Jurkovič.

V roku 2010 muselo mesto z roz-
počtov ostatných škôl prerozdeliť 
do Demänovej viac ako 17-tisíc 
eur. Spojenie s Demänovskou 
cestou bude znamenať, že od 1. 
septembra 2012 prejdú dve trie-
dy spolu učiteľkami z Demänovej 
do Základnej školy s materskou 
školou Demänovská cesta.  Ostat-
ní žiaci sa doplnia do stávajúcich 
tried na Demänovskej ceste.

Kapacita školy v Demänovej je 
97 žiakov, momentálne ju navšte-
vuje 46 detí. Ich klesajúci počet sa 
v zmenách prejaví už na budúci 
školský rok. Druháci a tretiaci sa 
budú učiť spolu. Kým nedôjde k 
spojeniu, škola bude mať aj nové-
ho riaditeľa, lebo súčasnej riaditeľ-
ke Marte Jurčiovej sa v júni skončí 
funkčné obdobie. 

O tom, že zrušenie školy v Demä-

Deň narcisov podporil aj primátor

Detský šachový festival obohatí program Stoličných dní

Tradičné podujatie Ligy proti ra-
kovine slávilo v piatok 15. apríla už 
svoje pätnáste výročie. Zbierku v 
prospech ligy podporil aj primátor 
Alexander Slafkovský, keď vo svo-
jej pracovni prijal dobrovoľníčky 
tejto charitatívnej organizácie. 

Počas rokov sa projekt Deň narci-
sov vypracoval vďaka dôvere ľudí a 
skvelej organizácií Ligy proti rako-

vine v najväčšiu verejnoprospešnú 
finančnú zbierku na Slovensku. 
Cieľom Dňa narcisov je priblížiť 
problematiku boja proti rakovine 
ako aj pravdu o súčasnom posta-
vení chorých na Slovensku bližšie 
k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby 
nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí 
spája. 

 -red-

Počas stretnutia Juraja Ivana  
z Liptovskej šachovej školy sa  
v utorok 12. apríla primátor Ale-
xander Slafkovský dozvedel  
o zámeroch tejto organizácie  
v nastávajúcich mesiacoch. Vďaka 
grantu z Višegrádskeho fondu sa  
v júni uskutoční v našom meste  
už štvrtý Detský šachový festival. 
Pre mladých šachistov je toto nie-
koľkodňové podujatie, na ktorom 
sa zúčastnia družstvá šachových 
federácií a klubov príležitosťou 

zmerať si sily v turnajoch. 
Festival však nebude pozostávať 

iba z vysedávania nad šachovni-
cami. V rámci jeho programu zor-
ganizuje Liptovská šachová škola 
atraktívnu exhibíciu v podobe ži-
vých šachov na námestí. Má byť 
súčasťou tohtoročných Stoličných 
dní, ktoré sa uskutočnia v druhej 
polovici štvrtého júnového týžd-
ňa. „Veľmi rád som nad Detským 
šachovým festivalom prevzal zá-
štitu. Šachy sú hra, ktorá pomáha 

rozvíjať predstavivosť a logické 
myslenie, preto toto podujatie ví-
tam,“ povedal primátor Alexander 
Slafkovský.

Zároveň si od Juraja Ivana vypo-
čul informácie o ďalších plánoch 
a projektoch Liptovskej šachovej 
školy: „Radi by sme na základných 
školách dostali šachy medzi nepo-
vinné predmety,“ prezradil na zá-
ver stretnutia.

 -red-

Akadémia 
ozbrojených síl 
ďakuje radnici

Vedúci katedry manažmentu 
Akadémie ozbrojených síl M. R. 
Štefánika v Liptovskom Mikuláši 
poslal primátorovi mesta ďakov-
ný list. 

Milan Sopóci v ňom Alexan-
drovi Slafkovskému vyjadruje 
vďaku za zabezpečenie odbor-
nej praxe pre študentov katedry 
manažmentu: „Odborná prax je 
určitým vyvrcholením štvorroč-
ného štúdia. Študenti tak môžu 
konfrontovať získané teoretic-
ké vedomosti s praxou,“ píše sa  
v liste.

Radnica poskytla študentom 
katedry priestor pre vykonanie 
praxe v trvaní dvoch týždňov. Ve-
dúci katedry manažmentu Milan 
Sopóci v tejto súvislosti v liste 
adresovanom primátorovi Ale-
xandrovi Slafkovskému konšta-
toval, že si uvedomuje náročnosť 
a zodpovednosť zabezpečenia 
takejto praxe: „Preto mi, vážený 
pán primátor, dovoľte, aby som 
sa Vám osobne i Vašim spolupra-
covníkom a podriadeným, ktorí 
sa podieľali na zabezpečení od-
bornej praxe čo najsrdečnejšie 
poďakoval za ochotu, starostli-
vosť i nové poznatky, ktoré ste 
odovzdali študentom,“ uvádza sa 
na záver ďakovného listu Akadé-
mie ozbrojených síl. -red-

Rokovanie bolo 
krátke

V priebehu tridsiatich minút 
poslanci mestského zastupi-
teľstva prerokovali a schváli 
vo štvrtok 14. apríla dva body 
programu. Prvý sa dotýkal per-
sonálnych otázok spoločnosti 
MHK 32, a. s., v ktorej sa Vladi-
mír Čukan vzdal funkcie člena 
dozornej rady. Miesto neho za-
stupiteľstvo schválilo na túto 
pozíciu Štefana Kurica. Predtým 
bol členom predstavenstva spo-
mínanej spoločnosti.

V súvislosti s odkúpením byto-
vého domu v Palúdzke poslan-
ci schválili zmenu a doplnenie 
súvisiacich predošlých dvoch 
uznesení. To vytvorí priestor pre 
podanie žiadosti o úver z pros-
triedkov Štátneho fondu rozvoja 
bývania v tomto roku a v budú-
com priestor pre podanie žia-
dosti o nenávratnú dotáciu. 

  -leh-

novej a jej vyradenie zo siete škôl 
bolo len fámou, hovorí aj fakt, že 
mesto bude financovať rekonštruk-
ciu súčasnej kotolne, ktorá je na 
pevné palivo. Nová kotolňa bude 
plynová. Zároveň ostane zachova-
ná aj prevádzka výdajnej školskej 
jedálne. „Materská škola ostane za-
chovaná tak, ako doteraz. Triedy 
budú existovať do budúcnosti ako 
rezerva pre nový subjekt pod no-
vým názvom Základná  škola s ma-
terskou školou  Demänovská cesta,“ 
povedal Alexander Slafkovský.“

Stretnutie zástupcov občanov a 
školy v Demänovej s primátorom 
prinieslo argumenty, ktoré vysvet-
lili celú situáciu a plány radnice. Zís-
kané informácie zástupcov školy a 
petičného výboru presvedčili. Z ich 
vyjadrení počas stretnutia vyplynu-
lo, že s navrhovaným riešením sú-
hlasia. Spojenie školy v Demänovej 
so školou na Demänovskej ceste 
má byť realitou od 1. septembra 
2012. Do tohto termínu budú fun-
govať obidve školy v doterajšom 
režime.  -red-



OZ Tatry získalo Cenu Nadácie Orange za regionálny rozvoj  

Naši žiaci pomáhali životnému prostrediu
Žiaci dvoch mestských základ-

ných škôl – ZŠ Janka Kráľa a ZŠ 
Okoličné – sa v stredu 20. apríla 
zúčastnili podujatia „Vyčistime si 
Slovensko“. To sa konalo na zákla-
de iniciatívnej výzvy ministerstva 
životného prostredia.

Deti zo spomínaných dvoch zák-
ladných škôl, ktorých zriaďovate-
ľom je mesto sa do čistenia rieky 
Smrečianka pretekajúcej aj najväč-
ším mikulášskym sídliskom Podbre-
ziny spolu s Verejnoprospešnými 
službami mesta, OZ Tatry a Sloven-
ským rybárskym zväzom.   -rup-

Nadácia Orange po druhýkrát od-
meňovala neziskové organizácie, 
ktoré sa v uplynulom roku vyzna-
menali inovatívnymi riešeniami 
aktuálnych potrieb spoločnosti. 
Cena Nadácie Orange je prestížne 
ocenenie, jediné svojho druhu na 
Slovensku, ktoré udeľuje líder me-
dzi firemnými nadáciami.

Nezávislé hodnotiace komisie 
rozhodli o laureátoch nasledovne:  
v oblasti vzdelávania sa stala držite-
ľom ocenenia organizácia Daphne 
- Inštitút aplikovanej ekológie, v ka-
tegórii regionálneho rozvoja cenu 
získalo OZ Tatry a v oblasti podpo-
ry sociálnej integrácie sa laureátom 
stalo OZ Bol raz jeden človek. 

4 spravoDaJstvo / inzercia

Kniha 
Liptova 2010 
je už známa

V piatok 29. apríla sa v Liptov-
skej knižnici Gašpara Fejérpata-
ky-Belopotockého v Liptovskom 
Mikuláši uskutočnilo slávnost-
né vyhlásenie výsledkov štvr-
tého ročníka súťaže Kniha 
Liptova 2010, ktorej cieľom je pro-
pagácia knižnej produkcie spätej  
s Liptovom tematicky alebo oso-
bou autora.

Do súťaže bolo nominovaných 
81 kníh, ktoré boli rozdelené 
do dvoch kategórií. V kategó-
rii krásna literatúra bolo nomi-
novaných 42 diel a v kategórii 
odborná literatúra 39 titulov.  
Do hlasovania, ktoré prebiehalo 
od 1. marca do 20. apríla sa za-
pojilo 620 čitateľov.

V kategórii krásna literatúra 
zvíťazil Milan Igor Chovan s kni-
hou Pribina – meč a kríž, za ním 
sa umiestnila Enja Rúčková a jej 
Čo koho do toho. Treťou najlep-
šou knihou v tejto kategórii sa 
stal titul od Anny Hulejovej Ro-
zospievaná balada Hanky Hule-
jovej. 

V kategórii odborná literatú-
ra bodoval zborník z vedeckej 
konferencie pod názvom Bitka 
pri Vavrišove, ako druhý najlep-
ší titul skončilo dielo Jaroslava  
Součíka Západné Tatry – Príbehy 
z hôr. Za ním sa umiestnil Štefan 
Packa s kuchárkou Varíme lacno, 
vtipne, rýchlo.

Titul Kniha Liptova 2010 s naj-
vyšším celkovým počtom hlasov 
získal zborník Bitka pri Vavrišove. 

Autorom víťazných publikácií 
ponúkla knižnica možnosť pre-
zentácie svojej tvorby verejnos-
ti, a to tak v knižnici, ako aj na 
medzinárodnom knižnom veľtr-
hu Bibliotéka 2011 v novembri  
v Bratislave.

Víťazné knihy budú súčasťou 
putovnej výstavy a budú sa  
s ňou môcť oboznámiť čitatelia 
postupne vo všetkých verejných 
regionálnych knižniciach Žilin-
ského samosprávneho kraja.

Z hlasujúcich čitateľov boli  
na vyhodnotení vyžrebovaní  
traja výhercovia, ktorí získali vec-
né ceny a knižné dary.

Všetky knihy, nominované  
do súťaže, po jej skončení ostá-
vajú majetkom Liptovskej kniž-
nice GFB v Liptovskom Mikuláši 
a budú prístupné čitateľom.

 Marcela Feriančeková, 
 riaditeľka Liptovskej knižnice 
 G. F. Belopotockého v L. Mikuláši

Hudobný odbor
prijímacie pohovory 10. - 11. 

mája od 14,00-17,00 hod. na ul. 
M. M. Hodžu 5

Prípravné hudobné štúdium, hra 
na: husle, viola, violončelo, kontra-
bas, cimbal, klavír, organ, cirkevná 
hudba,  akordeón, heligónka, gi-
tara, basová gitara, flauta priečna-
-zobcová-altová, klarinet, trúbka, 
lesný roh, spev, zborový spev, v 
tanečnej a jazzovej skupine, kom-
pozícia, bicie nástroje.

tanečný odbor
prijímacie pohovory  10. mája 

od 14,00-17,00 hod. na ul M. M.
Hodžu 5

(prijímacie pohovory na TO v MŠ 
Podbreziny Agátova ul. 10. mája 
od 14,00-17,00 hod.)

Prípravné tanečné štúdium, kla-
sický tanec, ľudový tanec, mo-
derný tanec, moderný scénický 
tanec, súčasný tanec, tanečná 
prax, dejiny tanca.

výtvarný odbor
prijímacie pohovory 10. - 11. 

mája od 14,00 - 17,30 hod. na ul. 
Pišútova 3                                                                        

Kreslenie, maľovanie, grafika, 
typografia, grafický design, tex-
til, akcie a projekty viazané na 
plochu, keramika, tvorba šperku 
a odevu, práca s fotografiou, PC 
grafické aplikácie.

Upozornenie: priniesť 10 výtvar-
ných prác uchádzača o štúdium. 
Na výber sú dva časové termíny. 
Prvá prijímacia skúška začína o 
14,00 a trvá do 15,30 hod. a dru-

há  prijímacia skúška je od 16,00-
17,30 hod. Je potrebné si doniesť 
výtvarné potreby a prezuvky. 

Literárno-dramatický odbor
prijímacie pohovory 10. - 11. 

mája od 14,00-17,00 hod. na ul. 
Pišútova 3

Prípravné dramatické štúdium,  
dramatická príprava, dramatika 
a slovesnosť, pohyb, štúdium rolí 
a umelecký prednes, práca v sú-
bore, základy dramatickej tvorby, 
dejiny dramatickej tvorby, fone-
tika.

Ďalšie prípadné informácie zís-
kate osobne na riaditeľstve ZUŠ J. 
L. Bellu na Hodžovej 5, na tel. čísle:  
56 215 80, resp. na www.liptov.
sk/zus v rubrike Podujatia.

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu Liptovský Mikuláš 
oznamuje, že v školskom roku 2011/12 otvárame nasledovné predmety:

OZ Tatry dostalo cenu za aktivi-
ty kampane „Neseparujte sa! Se-
parujte s nami“ a niekoľkoročný 
intenzívny záujem o riešenie prob-
lematiky nelegálnych skládok od-
padov v rámci SR.  

Všetci traja zástupcovia tretieho 
sektora získali od Nadácie Orange 
taktiež finančnú podporu na ďal-
šiu prácu vo výške 10-tis. eur. Každý  
z laureátov Ceny Nadácie Orange si 
odniesol aj originálny sklenený vý-
tvarný artefakt, autorkou ktorého 
je umelkyňa s chorvátskymi koreň-
mi žijúca a tvoriaca na Slovensku 
–  Gordana Turuk. Špeciálne oce-
nenie bolo laureátom odovzdané 
počas slávnostného galaprogramu 
v bratislavskom Výstavnom paviló-
ne Podhradie, ktoré sa konalo dňa 
4. apríla.

 -red-
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 Sčítanie riadi, metodicky usmer-
ňuje a koordinuje Štatistický úrad 
SR v súčinnosti s príslušnými or-
gánmi štátnej správy, obvodnými 
úradmi, obcami a vyššími územný-
mi celkami. Toto štatistické zisťo-
vanie sa týka všetkých obyvateľov 
okrem cudzincov požívajúcich dip-
lomatické výsady a imunitu. Do 
sčítania budú zaradení aj cudzinci, 
ktorí budú v rozhodujúcom oka-
mihu sčítania na území Slovenskej 
republiky. Ak sa zdržia menej ako 
90 dní, poskytnú údaje len v obme-
dzenom rozsahu. Sčítanie sa ďalej 
vzťahuje na každú budovu určenú 
na bývaniealebo na inú budovu 
obývanú v rozhodujúcom okamihu 
sčítania a na byty.

Samotné sčítanie vykonajú sčítací 
komisári. Ich výber a výkon činnos-
ti majú na starosti obce. Sčítacím 
komisárom môžete byť aj Vy, Váš 
sused alebo známy. Podmienkou 
je, že sčítací komisármusí byť štát-
nym občanom Slovenskej republi-
ky, je starší ako 18 rokov, musí byť 
bezúhonný a spôsobilý na právne 
úkony. Jeho povinnosti presne vy-

O tom, že aj v Liptove pribúda po-
čet ľudí vo vekovej kategórii 65 až 
69-ročných niet pochýb. Priamo 
úmerne s tým sa zvyšuje aj potreba 
opatrovania. Trend v budúcnosti 
zaťaží ekonomicky aktívne obyva-
teľstvo. Podobný vývoj očakávajú 
aj v Liptovskom Mikuláši, kde sa-
mospráva prispieva na túto službu 
85 prípadov. Ide o prácu, ktorú vy-
konávajú aj prostredníctvom evan-
jelickej diakónie i katolíckej charity. 
V centre Liptova chcú spoluprácu 
samosprávy s cirkvami zrovnopráv-
niť a tieto služby zmluvne zabezpe-
čovať.

Aj o tom rokovala delegácia lip-
tovskomikulášskej samosprávy 
v sídle Spišskej diecézi. Diecézny 
biskup František Tondra počas pra-
covného stretnutia s primátorom 
Alexandrom Slafkovským a jeho 
sprievodom vyzdvihol fakt, že s tou-
to iniciatívou prišlo mesto ako prvé 
v diecéze. „Uvedomujeme si, aká je 
doba, až príliš hektická. Mnohí ro-
dičia zostávajú v starobe osamote-
ní, bez adekvátnej pomoci. Deti sú 
ďaleko od domova, pracujú, majú 
svoje povinnosti a keď príde čas,  
o starých sa nemá kto postarať. Sú 
odkázaní na pomoc cudzích.“

Podľa A. Slafkovského sa v bu-
dúcnosti bude zvyšovať finančná 
potreba na zabezpečenie oprat-
rovatelskej starostlivosti, či už v 
teréne, alebo v stacionárnych za-
riadeniach. Spolupráca si vyžaduje 

systémovosť a presne dohodnuté 
podmienky. „Z podielových daní 
nedostávame priamo z rezortu fi-
nancií peniaze automaticky. Až po 
prerozdelení a zdá sa, že už v naj-
bližšom čase nebudeme schopní 
literu zákona, ktorý bude platiť od 
začiatku roka 2013 naplniť. V opat-
rovateľskej službe dosahujeme vy-
soký štandard, hoci mesto dopláca 
ročne na službu vyše 320 tisíc eur,“ 
informoval biskupa F. Tondru.

V Liptovskom Mikuláši doteraz 
poskytovali z mestskej pokladnice 
financie na opatrovateľskú službu 
vo forme daru, čo je podľa terajšie-
ho vedenia mesta nevýhodné. Ak 
by boli vzťahy zmluvne ošetrené 
časť prostriedkov je možné dostať 
do mestskej pokladnice zo štátu. 
Poslanci na MsZ upravili platby tak, 
aby ľudia z vyššími penziami platili 
viac, teda ide o dosiahnutie istého 
diferencovania. Podľa uznesenia, 
ak má opatrovaná osoba mesač-
ný príjem do 290 eur, zaplatí za 
jednu hodinu jedno euro. Tí, ktorí 
majú viac, až do 440 eur,  zaplatia 
1,5 eura a tí, čo dostávajú mesačne 
viac ako 441 eur po dve eurá. Po-
kiaľ takejto osobe ostane mesač-
ne menej než 241 eur, prechádza 
povinnosť úhrady na potomkov. 
Rozhodnutie o odkázanosti na po-
skytnutie opatrovateľských služieb 
vydávajú v sociálnom oddelení 
mestského úradu.

Rokovania sa zúčastnila aj vedú-

Skúška sirén
V piatok 13. mája o 12. ho-

dine bude v Liptovskom Mi-
kuláši vykonaná kontrola 
skúšky vyrozumenia obyva-
teľstva dvojminútovým stá-
lym tónom sirén.

Ako bude vyzerať sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 v praxi

Opatrovateľská služba nie je zadarmo

PRED SČÍTANÍM 
Sčítací komisári začnú od 13. 

mája 2011 navštevovať domác-
nosti, ktoré patria do ich sčíta-
cieho obvodu. Počas výkonu 
činnosti je sčítací komisár po-
vinný preukazovať sa osobit-
ným poverením, ktoré mu vydal 
starosta obce alebo príslušný 
orgán štátnej správy, ak je sčí-
tacím komisárom pre osobitný 
sčítací obvod. Sčítací komisár 
odovzdá bývajúcim členom do-
mácnosti sčítacie tlačivá. Sčíta-
cie tlačivá budú na národnostne 
zmiešaných územiach k dispo-
zícii okrem štátneho jazyka aj v 
jazykoch národnostných menšín 
(maďarskom, rómskom, ukra-
jinskom a rusínskom), pre sla-
bozrakých a nevidiacich budú 
vysvetlivky k sčítacím tlačivám v 
Braillovom písme. Sčítací komi-

sár nevstúpi do domácnosti, po-
kiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás 
o spôsobe vyplnenia sčítacích 
tlačív a odpovie na Vaše otázky. 
Ak ste definitívne rozhodnutý 
vyplniť sčítacie tlačivá elektro-
nicky, informujte o tom sčítacie-
ho komisára.
Od sčítacieho komisára pre-
vezmete tieto sčítacie tlačivá:
•		A.	Údaje	o	obyvateľovi	pre	kaž	
 dého člena domácnosti
•		B.	Údaje	o	byte	vyplní	jedna			
osoba za celú bytovú domácnosť
•		C.	Údaje	o	dome	vyplňuje	vlast-
ník alebo správca domu za kaž-
dý dom - za každý dom jedno 
sčítacie tlačivo
 
SČÍTANIE
Skôr	 ako	 začnete	 vyplňovať	

sčítacie tlačivá, prečítajte si vy-
svetlivky. Mali by Vám pomôcť 

zapísať údaje úplne, správne a 
pravdivo. Sčítacie tlačivá vypi-
sujte modrým alebo čiernym pe-
rom. Sčítacie tlačivá neskladajte, 
chráňte	 ich	 pred	 poškodením	 a	
zničením. Po prvý raz v histórii 
si budete môcť vybrať, či sčítacie 
tlačivá vyplníte v listinnej podo-
be alebo elektronicky

PO SČÍTANÍ
 Po rozhodujúcom okamihu 

sčítania sčítací komisár opäť na-
vštívi Vašu domácnosť. Pomôže 
vyplniť sčítacie tlačivá osobám, 
ktoré ho o to požiadajú. Skontro-
luje vypísané tlačivá a v prípade 
potreby Vás vyzve, aby ste dopl-
nili alebo spresnili údaje. Sčítací 
komisár vyzbiera vyplnené sčí-
tacie tlačivá od všetkých osôb vo 
svojom sčítacom obvode, ktoré 
sa nesčítali elektronicky. 

medzuje zákon, ako aj to, že sčítací 
komisár má za výkon činnosti ná-
rok na odmenu. Práca sčítacieho 
komisára je náročná a zodpoved-
ná. Sčítací komisári môžu svojou 

aktivitou, celkovým správaním a 
profesionálnym vystupovaním po-
zitivne ovplyvniť záujem obyvate-
ľov o sčítanie. Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2011 bude 

veľmi podobné sčítaniu pred de-
siatimi rokmi. Novinkou je možnosť 
elektronického vyplnenia sčítacích 
formulárov.
  -stat-

ca sociálnej komisie, poslankyňa 
Marta Voštináková, ktorá podčiark-
la nevyhnutnosť viac zainteresovať 
do opatrovania najbližšiu rodinu. 
Nemala by sa spoliehať iba na po-
moc od štátu resp. samosprávy. 
Verejnosť často nerozoznáva opat-
rovateľskú od ošetrovateľskej služ-
by. Tá je v gescii zdravotníctva. Ide 
najmä o starostlivosť o nevyliečiteľ-
ne chorých v terminálnom štádiu 
života. Tí sú spravidla v hospicoch 
a taká starostlivosť je odborná, cel-
kom iná  než služby, pripomínajúce 
skôr prácu pomocníčky v domác-
nosti.

Podľa aktuálnych analýz aj na Slo-
vensku proces starnutia populácie 
naberá stále rýchlejšie tempo. Do 
tridsiatich rokov sa zvýši počet oby-
vateľov nad 70 rokov na trinásť per-

cent z celkového počtu obyvateľov, 
čo zvýši tlak na verejné výdavky. 
Popri tom sa bude znižovať počet 
ekonomicky činných. Slovensko je  
v prognózach v horšej skupine. Po-
čet dôchodcov bude vyšší o viac 
než štrnásť percent. Cesta vedie 
aj cez udržateľný stav verejných 
financií, ktoré by mali udržať pri-
meranú sociálnu ochranu a spra-
vodlivosť.

 -hor-

Alexander Slafkovský s biskupom Františkom Tondrom počas návštevy Spišskej diecézy
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ZÁPIS DO MESTSKÝCH JASLÍ
Vážení rodičia, 
zápis na školský rok 2011/12 do Detských jaslí inštrukčných so sídlom 
na ul. Komenského sa uskutoční od 16. do 20 mája. Zápis bude  
v uvedených dňoch prebiehať od 8.00 hod. do 15.00 hod., v prípade  
potreby kontaktujte vedúcu zariadenia Ivetu Kubáňovú na tel. čísle  
55 213 80 alebo e-mailom na adrese iveta.kubanova@mikulas.sk. 

chcete inzerovať 
v mesačníku Mikuláš?

Je distribuovaný do 
všetkých domácnos-
tí v meste. reklama  
v ňom je preto vysoko 
efektívna. 

o podmienkach in-
zercie sa informujte 
na e-mailovej adrese 
mesacnik@mikulas.sk
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Pamätné fotografie z archívu Múzea Janka Kráľa: Háj Nicovô

Pripravte sa na letnú pešiu turistiku  

Park pátra Linčovského ožíva vďaka dobrovoľníkom 

9. mája uplynie päťdesiat rokov od 
slávnostného odhalenia vojenského 
pamätníka na Háji Nicovô. Vyvrcho-
lilo tak viacročné úsilie vybudovať 
na mieste ťažkých bojov o Liptovský 
Mikuláš areál piety. Kým vojenský 
cintorín príslušníkov 1. českoslo-
venského armádneho zboru vznikol 
už v roku 1950, pamätník sa rodil 
ďalších vyše desať rokov. Priestor 
s monumentálnym schodiskom a 
pylónom architektonicky stvárnili 
Ladislav Bauer a Aladár Búzik. Mo-
numentálne súsošia vytvorili dvaja 
mikulášski sochári Miroslav Ksandr 
a Alfonz Groma. 

Ich inštaláciu na Háji, ale aj mani-
festáciu obyvateľov mesta  9. mája 

1961 zdokumentoval Martin Mar-
tinček. Fotografie v apríli 1970 veno-
val mestskému národnému výboru 
a dnes sú uložené v Múzeu Janka 
Kráľa, rovnako ako aj pozvánka na 
toto podujatie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o his-
tórií vzniku cintorína a pamätníka, 
prečítajte si brožúrku Areál piety na 
Háji: 50 rokov od otvorenia, ktorú 
vydal Oblastný výbor Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
v Liptovskom Mikuláši v spolupráci 
s Múzeom Janka Kráľa, za finančnej 
podpory pánov Mgr. Milana He-
gedüša, MUDr. Oldřicha Drahovzala 
a Ing. Ladislava Dvořáka z L. Mikulá-
ša. -ibmjk-

S blížiacou sa letnou turistickou 
sezónou ponúka Informačné cen-
trum mesta všetkým záujemcom 
turistické mapy a turistických sprie-
vodcov za výhodné ceny. Príďte sa 
k nám pripraviť na pešiu turistiku 
v predstihu a vybrať si zo širokého 
sortimentu turistických máp, máp 
zaujímavostí a turistických sprie-
vodcov (Nízke, Západné a Vysoké 
Tatry, Malá a Veľká Fatra, Sloven-
ský Raj...). Turistickí sprievodcovia 
sú k dispozícii aj v anglickej, poľ-
skej a nemeckej verzii. Ak patríte k 
prevádzkovateľom ubytovacieho 
zariadenia, vaši klienti isto ocenia 
opis turistických trás v ich jazyku. 
Od 15. mája do 30. júna môžete na 

každej turistickej mape ušetriť 0,50 
eur a na turistických sprievodcoch 
1 euro. 

Skôr ako sa vyberiete obdivovať 
krásu našich hôr, nezabudnite na 
poistenie záchrany v horách, ktoré 
kryje náklady Horskej záchrannej 
služby na technické zabezpečenie 
záchrannej alebo pátracej akcie  
v horskom teréne. Cena základného 
denného poistenia je 0,70 eur/oso-
ba a denné poistenie extrém vyjde 
na 1,40 eur. Poistenie môžete uza-
tvoriť v Informačnom centre. 

Do konca mája stále platí zvý-
hodnená cena inzercie formátov 
a3 a a4 na inzertnej tabuli v in-
formačnom centre.  -ic-

V piatom ročníku grantového 
programu spoločnosti Slovnaft, a.s. 
a Nadácie Ekopolis „Zelené oázy“ 
bol spomedzi 333 predbežných 
žiadostí podporený aj spoločný 
projekt OZ Tatry a Rímskokatolíckej 
cirkvi – farnosti Okoličné „Park pát-
ra Linčovského“. Spolu bolo podpo-
rených 20  projektov.     

Hlavným zámerom projektu je 
vytvorenie parku pri gotickom 
kostole sv. Petra z Alkantary v Lip-
tovskom Mikuláši, m. č. Okoličné. 

Realizačné práce projektu pozo-
stávajú z demolácie esteticky ne-
vhodného oplotenia priestoru, 
vybudovania prístupového chod-
níka a osadenia lavičiek, ako aj zo 
sadových úprav.  

Sadové úpravy vychádzajú z his-
torického kontextu gotiky a ich 
súčasťou je výsadba liečivých rast-
lín (pamajorán obyčajný, medovka 
lekárska, materina dúška...) a krovín 
s prevažným zastúpením tisu. Bude 
vysadených 7 metrov štvorcových 

liečivých rastlín a 73 kusov krovín.   
Celkový rozpočet projektu je cca 

7 000 eur, vklad Rímskokatolickej 
cirkvi, farnosti Okoličné, predstavu-
je 4 500 eur. 

Značná časť prác bude realizo-
vaná  prostredníctvom dobro-
voľníkov – miestnych obyvateľov 
farnosti Okoličné, Školských sestier 
sv. Františka a  Komunity Blahosla-
venstiev.             

 -rup-

Týždeň modrého 
gombíka

Siedmy ročník verejnej celo-
národnej zbierky v uliciach slo-
venských miest je opäť určený 
najzraniteľnejším deťom v roz-
vojových krajinách, ktoré trpia 
podvýživou, nedostatkom zdra-
votníckej starostlivosti, deťom 
bez prístupu k vzdelaniu či sužo-
vaným vojenskými konfliktami a 
prírodnými katastrofami.

Tohtoročný výťažok zo zbierky 
je určený na vzdelávanie detí v 
Južnom Sudáne. Zo Slovenska 
bude podporený projekt zame-
raný na obnovu starých škôl, 
budovanie nových, ich vybave-
nie vodnými a sanitačnými za-
riadeniami nevyhnutnými pre 
fungovanie školy. Takisto zbier-
ka pomôže zabezpečiť vyškole-
nie učiteľov.

Týždeň modrého gombíka sa 
v tomto roku uskutoční od pon-
delka 16. mája do nedele 22. 
mája. Zbierka bude realizovaná 
prostredníctvom dobrovoľníkov 
UNICEF, centier voľného času, 
mládežníckych a detských par-
lamentov miest či prostredníc-
tvom škôl za pomoci žiakov a 
študentov. Prispieť bude možné 
aj do pokladničiek UNICEF ale-
bo vkladom/prevodom na účet 
262 972 62 97, banka 1100, va-
riabilný symbol 0311. Zbierka je 
povolená ministerstvom vnútra.

 V mene UNICEF vám ďakujeme 
za podporu. 

 Juraj Mišura, 
 predseda UNICEF Slovensko
 Miroslav Kaňa, 
 výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko

8 spektruM



9životné prostreDie 

Prvý environmentálny deň v Liptove

Podporili kompostovanie v Liptovskom Mikuláši 

Chválime: Recyklohry na ZŠ  Janka Kráľa 

„Čistá voda, čistý breh, nikde ani 
smeť. Zapojme sa všetci hneď.“

Pod týmto oslovením našli dob-
rovoľníci v Liptove možnosť zapo-
jiť sa do čistenia brehov Liptovskej 
Mary dňa 9. apríla, ktorého spolu-
organizátorom bol Cech združení 
cestovného ruchu v Liptove. Pod-
poru tejto aktivite zastali aj obce 
okolo Liptovskej Mary a mesto Lip-
tovský Mikuláš.

V meste boli vytypované dva 
zberné miesta, kde sa v sobotné 

ráno mali záujemcovia o čistenie 
stretnúť: pri bráne Štrkopieskov a 
v Liptovskej Ondrašovej na Ul. hr-
dinov SNP.

Napriek nepriaznivému počasiu 
sa nedalo 26 ochotných nadšen-
cov vrátane dvoch poslancov z 
mestskej časti Liptovská Ondrašo-
vá a Palúdzka, troch pracovníkov 
TANAPu, zamestnanca mesta odra-
diť a pustili sa do zbierania odpadu 
v najviac znečistených lokalitách 
mesta na brehoch Liptovskej Mary.  

OZ Tatry odovzdalo občanom 
mesta Liptovský Mikuláš 100 kusov 
drevených kompostérov pre domá-
ce kompostovanie v hodnote asi  
2 000 eur. 

V rámci projektu „BIOodpad nie je 
odpadom“, ktorého cieľom je pro-
pagácia a podpora kompostovania 
biologicky rozložiteľných odpadov 
občanmi mesta, OZ Tatry taktiež 
vyhlásilo súťaž „O najkrajšie kom-
postovisko“ v meste Liptovský Mi-
kuláš a v jeho mestských častiach 
a súťaže pre materské, základné 
a stredné školy k téme biologicky 
rozložiteľných odpadov, a to v šty-
roch kategóriách: výtvarná súťaž, 
literárna súťaž, fotografická súťaž 
a občianske OKO. Okrem toho sú-
časťou projektu je aj umiestnenie 
troch informačných tabúľ k téme 
kompostovania v záhradkárskej 
osade. 

ZŠ Janka Kráľa  z Liptovského 
Mikuláša sa zapojila do školského 
recyklačného programu – „Reyc-
klohry“ (www.recyklohry.sk), kto-
rý je zameraný na zber drobných 
elektrozariadení. Cieľom projektu 
je prehĺbiť znalosť žiakov a študen-
tov v oblasti triedenia a recyklácie 
odpadov a umožniť im osobnú 
skúsenosť so spätným odberom 
batérií a použitých drobných elek-

trozariadení.
Recyklačný program „Recyklo-

hry“ vznikol v decembri roku 2010 
so zámerom podporiť environ-
mentálnu výchovu na základných 
a stredných školách na Slovensku. 
Projekt je určený všetkým mater-
ským, základným a stredným ško-
lám na Slovensku a účasť v ňom je 
bezplatná. Zdarma je aj dodanie 
zberných nádob na nefunkčné 

drobné elektrozariadenia a tiež 
následný odvoz po ich naplnení. 
Projekt je spojený aj s rôznymi sú-
ťažami pre žiakov so zapojených 
škôl. 

Do projektu „Recyklohry“ bolo ku 
koncu marca 2011 zapojených 971 
výchovno – vzdelávacích inštitúcií.   

 
 Mgr. Rudolf Pado
 Predseda a projektový manažér OZ TATRY 

K uvedenému počtu neboli nepri-
počítaní traja najmladší zberači, 
ktorí už od útleho veku získavali ve-
domosti o tom, kde všade je možné 
odpad nájsť.  Na území mesta bolo 
vyzbieraných 1140 kg odpadu, kto-
rý skončil na skládke odpadu (našli 
sa nafukovacie člny, starý vysávač, 
sud, množstvo polystyrénu) a vy-
triedený odpad -  50 kg skleného 
odpadu, 30 kg neznečistených 
plastových fliaš, 5 ks pneumatík.  
Pomáhali mladí aj starí, 9 dobro-

voľníkov bolo vo veku od 14 do 17 
rokov, v Liptovskej Ondrašovej bola 
vzornou aktivistkou 70-ročná dob-
rovoľníčka. 

Podľa vyhodnotenia celej akcie v 
Sielnickej zátoke sa v sobotu pus-
tilo do čistenia brehov Liptovskej 
Mary viac ako 320 účastníkov po 
obvode priehrady.  Všetci, ktorí sa 
na záver pokochali pohľadom na 
vyčistené územie, si povedali, že to 
stálo zato.  -žp-

Deratizácia
Mesto Liptovský Mikuláš – 

Mestský úrad, útvar životného 
prostredia a poľnohospodár-
stva v zmysle § 1 ods. 2 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších pred-
pisov vyzýva občanov mesta 
na vykonanie jarnej deratizácie  
v roku 2011 v záujme dodržania   
§ 12 ods. 2 písm. a) a g) zákona 
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, pod-
pore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Deratizáciu je potrebné usku-
točniť po vykonaní jarného 
vyčistenia priestorov tak, aby 
bola zabezpečená maximálna 
účinnosť deratizácie v období 
najneskôr do konca mája 2011. 
Popri deratizácii bytových do-
mov je potrebné zabezpečiť aj 
deratizáciu kanalizačných prí-
pojok k bytovým domom, kto-
rú si zabezpečujú bytové domy 
na vlastné náklady. Deratizáciu 
kanalizačnej siete je potrebné 
vykonať vo všetkých prímest-
ských častiach, ktoré sú odkana-
lizované. Zároveň je potrebné, 
aby správcovia rozvodov tepla 
zabezpečili deratizáciu ležatých 
rozvodov (aj nefunkčných), kto-
ré sú uložené v plochách verej-
ných priestranstiev

 Útvar ŽP

Projekt OZ Tatry „BIOodpad nie 
je odpadom“ bol podporený  
z Nadačného fondu „Tesco pre 
zdravšie mestá“ v Nadácii Pontis 
(www.nadaciapontis.sk). 

Časť finančných zdrojov pre rea-
lizáciu projektu vyčlenilo OZ Tatry  
z vlastných zdrojov. 

 -rup- 
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Zo zápisníka mestskej polície 

Človek sa narodil aby dý-
chal, videl, počul a cítil – aby 
žil...
v Liptovskom Mikuláši sa v 
marci  narodili:

Justin BALáŽ, Karolína 
KRáLíKOVá, Dorota VAňKO-
Vá, Timea VOZáROVá, Aneta 
BALáŽOVá, Nikolas BALáŽ, 
Patrik ROZBOřIL, Marcus 
BOBUĽA, Erik KUBOŠI, Mar-
tin SABAKA, René KROŠČEN, 
Patrik FIAČAN, Viliam JUR-
KOVIČ, Sofia FLODR, Mariana 
MADLIAKOVá, Aurélia Chiara 
PAUKOVá, Martin RAK, Nella 
POLIAKOVá, Štefan JAN-
ČEK, Sofia KOREňOVá, Ivan 
ŠMIHOVSKý, Filip BREZINA, 
Timea ČONKOVá, Timea SA-
LAJOVá, Terézia SIVáKOVá, 
Pavel KRUŽLIAK, David GU-
Ráň, Dávid VáCLAV.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, 
ktorého neopustím, 
ktorému vždy pomôžem 
a hlavne ktorého navždy 

milujem... 
Manželstvo uzavreli:
Daniel BRUCHALA – Dia-

na URBANOVá, Ing. Marek 
MAKAN – Monika OLBERTO-
Vá, Jaroslav GREGOR – Jana 
KAMHALOVá.

Dych – slovko krátke, nená-
padné.

Bez neho však končí život ...
zomreli:
Radovan HACEK – 36r., Mar-

tin ORAVEC – 63r., Milan FA-
BINyJ – 64r., Adam BURáK 
– 86r., Martin FEDOR – 57r., 
Mária CHOMOVá – 73r., Ing. 
Karel DVOřáK – 54r., Milada 
PODDANá – 78r., Ján ŠPIT-
KA – 86r., Ján ZáVODNý – 
86r., Pavel RUND – 73r., Milan 
PIRONČIAK – 60r., Zuzana 
GILáNIOVá – 98r., Božena 
KUBOVČíKOVá – 78r., Amá-
lia ŽIAROVá – 75r., Terézia 
ADAMOVIČOVá  -80r., Anna 
MRVOVá – 84r., Viera BARA-
NOVá – 69r., Marta HUBKO-
Vá – 81r.  

 -matr-

3. 4. 2011 o 07.02 hod. mest-
ská polícia prijala telefonické 
oznámenie, že na ul. Vrbická  
v bytovom dome K1 susedia hla-
sitou zábavou a veľkou intenzi-
tou reprodukovanej hudby rušia 
nedeľné ráno aj napriek pred-
chádzajúcemu upozorneniu.  
Za porušenie § 49 ods. 1 písm. 
d, zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch užívateľ bytu I. B. 
zaplatil na mieste blokovú po-
kutu.

 
5. 4. 2011 o 07.30 hod. na ul. 

Demänovská cesta, mestská po-
lícia počas výkonu služby zistila, 
že na verejnom priestranstve 
tri osoby A. K. z Dovalova, M. V.  
z Vrútok a M. B. z Bobrovčeka 
požívajú alkoholické nápoje. Pre 
porušenie Všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesta Lipt. Miku-
láš č. 8/1992 čl. 2 ods. 1 písm. b, 
zaplatili blokovú pokutu.

 
5. 4. 2011 o 15.50 hod. prísluš-

níci mestskej polície počas výko-
nu zistili, že na ul. 1. mája vodiči 
osobných motorových vozidiel L. 
P. z Lipt. Mikuláša a J. Ch. z Lipt. 
Hrádku porušili ust. § 25 ods. 
1 písm. o, zákona č. 8/2009 Z. z.  
o cestnej premávke, pretože ne-
zaplatili parkovné. Za dopravný 
priestupok podľa § 22 ods.1 písm. 
k zákona o priestupkoch zaplatili 
na mieste blokovú pokutu.

6. 4. 2011 o 08.02 hod. na ul. Ľ. 
Štúra hliadka mestskej polície 
zistila, že štyria vodiči osobných 
motorových vozidiel V. M. z Be-
šeňovej, M. L. z Nového Mesta 
nad Váhom, N. R. a E. Z. obaja  
z Košíc porušili dopravnú znač-
ku IP 25 a, keď parkovali v pešej 
zóne. Za porušenie § 59 ods. 2 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke im bola uložená blo-
ková pokuta.

7. 4. 2011 o 12.15 hod. mestská 
polícia počas výkonu služby na 
ul. Ľ. Štúra zistila, že V. O. z Lenda-
ku a T. G. zo Žiliny predávajú dro-
gériový tovar bez príslušného 
povolenia. Za priestupok na úse-
ku podnikania podľa § 24 ods. 1 
písm. d, zákona č. 372/1990 Z. z. 
o priestupkoch boli obaja riešení 
v blokovom konaní. 

8. 4. 2011 o 16.52 hod. na mest-
skú políciu bolo telefonicky 
oznámené, že na ihrisku ZŠ J. 
Kráľa sú maloleté osoby zjavne 
pod vplyvom alkoholu. Po pre-
verení oznámenia bolo zistené, 
že M. M. (14) z areálu ZŠ odváža 
sanitka RZS na lekárske vyšet-
renie a L. K. (13) už spí v byte u 
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svojich rodičov na sídlisku Pod-
breziny. Objasňovaním prípadu 
bolo ďalej zistené, že alkohol 
maloletým podal F. F. (20) z 
Lipt. Mikuláša, čím sa dopustil 
priestupku na úseku ochrany 
pred alkoholizmom a inými to-
xikomániami podľa § 30 zákona 
o priestupkoch za tento priestu-
pok zaplatil blokovú pokutu.

8. 4. 2011 v čase 09.10 – 13.30 
hod. mestská polícia počas vý-
konu služby zistila voľný pohyb 
psov na verejných priestran-
stvách - ul. Palúčanská pri št. 
ceste č. I/18 , ul. 1. mája Rach-
maninovo námestie, ul. Štúrova 
pri MsÚ Lipt. Mikuláš. Mestská 
polícia vykonala úspešný od-
chyt neevidovaných psov a ich 
následné umiestnenie do karan-
ténnej stanice na ul. Revolučná. 

10. 4. 2011 o 01.10 hod. pros-
tredníctvom kamerového sys-
tému mestská polícia zistila 
poškodenie okenice na objekte 
Múzea Čierny orol na ul. 1.mája. 
Objasňovaním prípadu bolo 
preukázané, že priestupku proti 
majetku podľa § 50 ods. 1 záko-
na č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch sa dopustil T. Č. z Lipt. 
Mikuláša. Za priestupok proti 
majetku menovaný zaplatil blo-
kovú pokutu. 

13. 4. 2011 o 09.35 hod. na 
mestskú políciu bolo telefonic-
ky oznámené, že na ul. Prídavky 
piati vodiči osobných motoro-
vých vozidiel porušili dopravnú 
značku B 33 - zákaz státia. Po 
preverení podnetu mestská po-
lícia zistila, že všetci vodiči sú z 
Lipt. Mikuláša a za tento doprav-
ný priestupok boli riešení v blo-
kovom konaní.

 
16. 4. 2011 o 13.40 hod. mest-

ská polícia zaznamenala ozná-
menie, že na ul. Jesenského pri 
plynovej kotolni už asi 2 ho-
diny popíjajú alkoholické ná-
poje dvaja muži, pričom robia 
neporiadok. Mestská polícia 
preverením oznámenia zistila, 
že priestupku proti verejnému 
poriadku sa dopustili B. V. a J. 
N. obaja z Lipt. Mikuláša, svo-
jím konaním porušili čl. 2 ods. 
písm. b VZN mesta Lipt. Mikuláš 
č. 8/1992. Prípad bol vyriešený 
uložením blokovej pokuty.

17. 4. 2011 o 09.00 hod. na ul. 
Garbiarska mestská polícia po-
čas výkonu služby zistila, že dva-
ja vodiči osobných motorových 
vozidiel H.P. z V. Lomnice a V. L. 
z Popradu porušili dopravnú 

značku B 28 - zákaz otáčania.  
O 15.40 hod opäť na tom istom 
mieste deviati vodiči na mo-
tocykloch z toho siedmi z Po-
pradu, jeden z Piešťan a jeden  
z Bratislavy sa dopustili toho is-
tého dopravného priestupku za 
tento skutok zaplatili blokovú 
pokutu.

18. 4. 2011 o 17.47 hod. mest-
ská polícia riešila krádež tovaru 
2 ks keksy, a 1 liter vína v predaj-
ni Koruna na ul. M. R. Štefánika. 
Priestupku proti majetku podľa 
§ 50 zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch sa dopustil J. H. z 
Beňadikovej. Prípad bol vyrieše-
ný v blokovom konaní.

23. 4. 2011 o 08.30 hod. na ul. 
Tranovského pri galérii P. M. Bo-
húňa mestská polícia prostred-
níctvom kamerového systému 
zistila porušenie čl.2 ods.1 písm. 
b, VZN mesta Lipt. Mikuláš č. 
8/1992, ktorého sa dopustil J.K. 
zo zahraničia tým, že na verej-
nom priestranstve konzumoval 
alkoholické nápoje. Za priestu-
pok proti verejnému poriadku 
zaplatil blokovú pokutu.

23. 4. 2011 v čase 10.19 – 15.45 
hod. príslušníci mestskej polície 
počas výkonu služby zistili, že 
na ul. Hollého šiesti vodiči osob-
ných motorových vozidiel P.Š z 
Vavrišova, J. K. z Kvačian, M. M. z 
Jalovca, M. K. a P.H. z Kvačian, L. 
K. z Bratislavy nerešpektovali do-
pravnú značku C4b - prikázaný 
smer jazdy. Za porušenie § 3 ods. 
2 písm. b, zákona č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke menovaní vo-
diči zaplatili blokovú pokutu.

27. 4. 2011 o 05.10 hod. v osade 
Hlboké mestská polícia počas 
výkonu služby zistila vypaľova-
nie izolácie elektrických káblov. 
Priestupku proti verejnému po-
riadku sa dopustil Š. P. z osady 
Hlboké. Týmto konaním porušil 
čl. 27b ods. 2 VZN mesta Lipt. 
Mikuláš č. 8/1992. Za priestupok 
proti verejnému poriadku zapla-
til blokovú pokutu.

 
 V období od 1. 4. 2011 do 30. 

4. 2011 MsP riešila 330 priestup-
kov, z toho na úseku dopravy 
197, proti majetku 13 priestup-
kov, 43 proti verejnému po-
riadku, 4 proti občianskemu 
spolunažívaniu, 6 priestupkov 
k vodeniu psov na verejných 
priestranstvách, 7 priestupkov 
porušenia zákona o ochrane ne-
fajčiarov - fajčenie na autobuso-
vých zastávkach a iné.  

   -msp-
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