
M L

5 / 2014 www.mikulas.sk

Vážení spoluobčania, 
Mikulášania, Liptáci!

Len málo mesiacov v roku má toľko prívlastkov 
a krásnych sviatkov ako mesiac máj. Práve tento 
mesiac je v mysli nás všetkých spojený s láskou. 
Starší si pamätajú z učebníc to známe K. H. Má-
chu „byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl 
lásky čas“. Želal by som si, aby v týchto náročných 
časoch spojených s hrozbou vojnového konfl iktu, 
pri ktorom trpia predovšetkým nevinní a bez-
branní, bola láska k ľuďom bariérou proti zlým 
rozhodnutiam.  

Čakajú nás oslavy spomienky na mikulášsku 
manifestáciu a rezolúciu 1. mája 1918, oslavy 
desiateho výročia vstupu Slovenska do Európskej 
únie, oslavy dňa víťazstva nad fašizmom a 166. 
vyhlásenia žiadostí slovenského národa. To všetko 
boli udalosti, ktoré významne ovplyvnili život 

generácií. Preto je dôležité, aby sme si ich pripomí-
nali,  pamätali a nezabúdali. Stačí sa porozprávať 
s našimi deťmi a zistíme, že ľudská pamäť, pamäť 
nás všetkých, je neskutočne krátka.

Tento rok si príroda s nami zahrala zvláštnu 
hru a všetko spojené s príchodom jari je akosi skôr. 
Rozkvitnuté stromy, parky, kvetinové záhony nás 
tešia a zároveň prinášajú obavu, čo nás ešte čaká. 
Jedno z prísloví hovorí -  studený máj, v stodole raj. 
Nech sa už naplní to, či ono – verím, že tohoročný 
máj bude pre naše mesto úspešný. Milou udalosťou 
v máji je deň venovaný tým najdrahším v živote 
človeka – Deň matiek. Už tradične si ich uctíme 
programom a kytičkou kvetov na Námestí oslo-
boditeľov v centre mesta. K tradícii patrí stavanie 
mája a každoročne sa na túto úlohu podujímajú 
nadšení priaznivci folklóru zo súboru Váh. Patrí im 
za to veľká vďaka a je to vždy atraktívna, na po-
hľad zaujímavá akcia pre všetky vekové skupiny 

obyvateľov a návštevníkov mesta. Niektoré štatis-
tiky uvádzajú, že Slováci vraj patria k pesimistom. 
Nie je to pravda. Som šťastný, alebo „I am happy“ 
– pesnička spopularizovaná mnohými videami 
v ostatnom čase obletela svet. Pridali sa aj Liptáci 
a prostredníctvom mladých nádejných športovcov, 
umelcov, profesionálnych i amatérskych hercov, 
bežných ľudí z mesta kr eatívna skupina nadšen-
cov tvorí obraz šťastných ľudí, šťastného mesta. 
Video je už na Youtube, nájdete ho pod názvom 
Happy Liptovský Mikuláš. Pre mňa to znamená, 
že podieľajúci sa na videu nie sú ľahostajní a ich 
posolstvo z mesta Liptovský Mikuláš do sveta 
je o pozitívnych, skvelých ľuďoch, ktorí napriek 
problémom v bežnom každodennom živote sa 
vedia zabaviť a usmiať na okolitý svet. Veď človek 
môže byť šťastný len vtedy, keď robí dobro. 

Robiť dobro pre vás všetkých sa oplatí. 
Jozef Repaský, zástupca primátora  

Mesto Liptovský Mikuláš 
v roku 2013 opäť hospodárilo 
s celkovým prebytkom. Výsledok 
jeho rozpočtového hospodárenia 
dosiahol sumu viac ako 900-ti-
síc eur. Druhýkrát od roku 2008 
tak mesto dosiahlo po zdanení 
kladný účtovný výsledok, vlani 
vo výške 346 359 eur. 

Z prebytku rozpočtového hos-
podárenia je čiastka 580 240 eur 
určená na odvod do rezervného 
fondu mesta. Prostriedky budú 
použité na kapitálové a rozvojo-
vé aktivity mesta v tomto a nasle-
dujúcich rokoch.

Mesto k 31. 12. 2013 neevido-
valo neuhradené záväzky po le-
hote splatnosti. Celkové aktíva 
mesta v porovnaní s rokom 2012 
vzrástli o 2 574 085 eur. Celkové 
záväzky mesta sa znížili oproti 
roku 2012 o 665 112 eur. 

Zadlženosť opäť 
významne klesla

Dlh mesta sa za rok 2013 znížil 
o 814 350 eur, mesto pravidelný-
mi splátkami splatilo za rok 2013 
istinu z úverov v sume 965 280 
eur. V priebehu roka sa prijal 
úver zo Štátneho fondu rozvo-
ja bývania v sume 51 750 eur 

a prekleňovací úver na projekt 
Zvýšenie kvality separovaného 
zberu odpadov v sume 99 180 eur. 
Jednorázovo sa splatil prekleňo-
vací úver na projekt Rekonštrukcia 
a oživenie centrálnej mestskej zóny 

v sume 133 662 eur. Úverovú 
zadĺženosť mesto znížilo zo 45% 
na 41,78%, čo je vo fi nančnom 
vyjadrení na jedného obyvateľa 
mesta dlh nižší o 17,65 eur oproti 
roku 2012.

Mesto v roku 2013 poskytlo 
dotácie z rozpočtu mesta právnic-
kým i fyzickým osobám na pod-
poru všeobecne prospešných 
služieb vo výške 831 873 eur.

Pohľadávky sa oproti roku 
2012 zvýšili celkovo o 12 797 eur. 
Evidujeme zníženie daňových 
pohľadávok z predchádzajú-
cich rokov, na druhej strane 
sme zaznamenali nárast po-
hľadávok za nájom bytov vo 
vlastníctve mesta. 

Majetok mesta vlani rástol
K 31. 12. 2013 bola vykonaná 

inventarizácia majetku a záväz-
kov a rozdielu majetku a záväzkov 
mesta Liptovský Mikuláš a orga-
nizácií, ktorých je zriaďovateľom. 
Porovnaním fyzického a účtovné-
ho stavu majetku neboli zistené 
inventarizačné rozdiely. Súhrnný 
netto majetok za mesto a jeho 
organizácie bol k 31. 12. 2013 
v hodnote 120,54 mil. eur. Cel-
kovo sa netto majetok mesta 
vrátane rozpočtových a príspev-
kových organizácií zvýšil oproti 
roku 2012 o 2,4 mil. eur.

Ing. Jana Mikušiaková,
vedúca oddelenia ekonomiky

Vlani sme hospodárili s prebytkom  takmer milión eur, čakajú nás rozsiahle investície
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Vo štvrtok 3. apríla sa poslanci mestského zastupiteľstva 
stretli na svojom 44. rokovaní. Diskutovali o hospodárení Verej-
noprospešných služieb a Informačného centra mesta v minulom 
roku. Oboznámili sa so záverečným účtom mesta za rok 2013, 
ktorý dosiahol opäť prebytok. Výsledok rozpočtového hospo-
dárenia mesta bol 903-tisíc eur. 

Volení zástupcovia občanov odsúhlasili spolufi nancovanie projek-
tov na materiálne vybavenie Komunitného centra v Hlbokom a re-
konštrukciu Múzea Janka Kráľa. Stavebnými úpravami sa zrevitalizujú 
dve budovy múzea, z ktorých jedna je zapísaná v zozname národných 
kultúrnych pamiatok. Vytvorí sa tak priestor pre novú stálu expozíciu 
a depozitár. Mestskí poslanci sa zaoberali aj zákonom vynúteným 
zvýšením platu primátora mesta. Ten valorizáciu svojej mzdy odmietol. 

Dôležitým bodom rokovania bolo schválenie návrhu zmluvy o bu-
dúcej kúpnej zmluve medzi mestom a stavebnou spoločnosťou, ktorá 
ešte v roku 2010 vybudovala na kruhovom objazde pri hoteli Jánošík 
cyklistické pruhy. Hodnota tejto časti stavby je 38-tisíc eur a nebola 
staviteľovi doteraz zaplatená. Mesto tak po takmer štyroch rokoch 
vysporiada vzniknutý záväzok.

Najbližšie sa poslanci zídu vo štvrtok 15. mája. Rokovanie mest-
ského zastupiteľstva sa začína o 15-tej hodine.                                   -red-

Zástupcovia liptovskomiku-
lášskych spoločností sa v stre-
du 2. apríla stretli na každoroč-
nej Rade manažérov a podni-
kateľov mesta. Okrem bežných 
informácií zo života v  meste 
sa dozvedeli o  možnostiach 
spolupráce na medzinárodnej 
úrovni.   

Na úvod primátor mesta Ale-
xander Slafkovský zástupcov spo-
ločností informoval o aktuálnej 
fi nančnej kondícii mesta a inves-
tičných plánoch na tento rok.

Ďalším bodom programu bo-
lo predstavenie Americkej ob-
chodnej komory v Slovenskej re-
publike, ktorú prišiel do Liptova 
prezentovať jej výkonný riaditeľ 
Jake Slegers. „Ako medzinárod-
ná komora pôsobíme na Sloven-
sku už dve desaťročia. Aktuálne 
združujeme 330 spoločností 
z troch desiatok krajín. Štvrtinu 
členov tvoria fi rmy zo Slovenska.  
Na jeho hrubom domácom pro-
dukte sa podieľajú jednou pä-
tinou. Okrem Bratislavy a Košíc 

otvárame novú pobočku v Žiline 
a preto postupne oslovujeme aj 
liptovské spoločnosti,“ povedal.

„Veľkosť slovenských spoloč-
ností v našej komore, počet ich za-
mestnancov, ročný obrat či podiel 
na domácom produkte Slovenska 
nám dávajú dobrú pozíciu pre ro-
kovania s vašou vládou vždy, keď 
je to v prospech našich členov 
potrebné. Či sa už jedná o pláno-
vané zmeny v legislatíve alebo 
o potrebné zmeny v nej z pohľa-
du našich členov,“ povedal. 

Americká obchodná komora 
otvára príležitosť začať podnikať 
v Spojených štátoch, nájsť tam 
investora či partnera, alebo tam 
začať svoje služby alebo tovary 
vyvážať.                                     -kel-

Podnikateľom z mesta chce pomáhať Americká obchodná komora 

Aprílové zastupiteľstvo v skratkeBezplatný autobus vozí seniorov
do akvaparku, majú tam zľavy
Členov Rady starších privítali v  pondelok 7. apríla 

na pôde mesta primátor mesta Alexander Slafkovský a je-
ho zástupca Jozef Repaský. Živé rozhovory o aktuálnych 
potrebách v jednotlivých mestských častiach spestrilo 
prekvapenie pre všetkých mikulášskych seniorov. 

Radnica tento rok rozšírila možnosť výhodných vstupov 
do akvaparku pre seniorov. „Každú stredu až do polovice júna sa 
môžu všetci Mikulášania v dôchodkovom veku odviesť bezplat-
ne autobusom priamo do Tatralandie,“ spresnil Jozef Repaský. 

Autobus odchádza ráno zo zastávky Podbreziny stred 
o 9:30 hod. Ďalej po trase stojí pri základnej škole v Okoličnom, 
pri podchode na začiatku pešej zóny, pred lekárňou na Hurbano-
vej ulici a pod mostom v L. Ondrašovej. Z Aquaparku Tatralandia 
sa vracia vždy o 15:00 hod. po tej istej trase. 

Na záver stretnutia sa predstavitelia mesta poďakovali za dl-
horočnú aktívnu prácu vo funkcii vedúcich Klubov seniorov Emílii 
Dzúrikovej z mestskej časti Ploštín, Jánovi Kováčovi z mikulášske-
ho klubu v Starom Meste a Jozefovi Valigurovi z Bodíc.       -kel-

Liptovský environmentál-
ny deň sa tento rok rozrástol 
nielen o počet dní, ale i počet 
dobrovoľníkov a miest. Štvrtý 
ročník priniesol veľké jarné 
upratovanie nielen na brehy 
Liptovskej Mary, ale aj do Lip-
tovského Hrádku a Ružomber-
ka. Dva dni zbavovalo Liptov 
od  neporiadku minimálne 
1  150 dobrovoľníkov, ktorí 
poslali do smetí asi osemsto 
vriec odpadu.     

Prvýkrát sa do prác na čiste-
ní priehrady a potokov pustili aj 
žiaci základných a stredných škôl. 
„Boli sme veľmi milo prekvapení, 
pretože deti sa pridali skutočne 
s chuťou pomôcť. Pozbierali sme 
západnú časť priehrady od Lip-
tovského Trnovca po priehradný 
múr,“ povedal Anton Považský, 
predseda Združenia aktívne-
ho cestovného ruchu (ZACR) 
Liptovská Mara a podpredseda 

Cechu združení cestovného ru-
chu Liptova.

„Z Liptovského Mikuláša 
prišli tri autobusy, ktoré žiakov 
s ochrancami prírody vysadili 
na jednotlivých úsekoch. Žiaci 
vyčistili aj brehy Smrečianky 
a Váhu na Podbrezinách a v Oko-
ličnom. Prvýkrát sme smeti roz-
deľovali na komunálny a ume-
lohmotný odpad, ktorý sa už ne-
musí triediť znova,“ doplnila Iveta 
Klepáčová, z útvaru životného 
prostredia mestského úradu.

Spomedzi zberačov sa medzi 
najpočetnejšie triedy zapísali žia-
ci z Gymnázia M. M. Hodžu. Naj-
viac dobrovoľníkov prišlo z obce 
Bobrovník a Liptovského Trnov-
ca. Okrem toaletnej dosky boli 
za najkurióznejší nález vyhlásené 
srnčie kopytá. 

„Verím, že i naďalej sa bude-
me rozrastať, že si ľudia budú 
i naďalej uvedomovať, aká je 

dôležitá čistota nášho prostredia 
a koľko úsilia stojí. Prial by som 
si, aby okrem Liptova malo raz 

svoj environmentálny deň celé 
Slovensko,“ dodal A. Považský.                                            

                                                    -kel-

Naša príroda je opäť čistejšia, vyzbierali osemsto vriec odpadu
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Komu česť, 
tomu česť
Bez pochyby  bojov-

níkom za  oslobodenie 
od fašizmu v druhej sve-
tovej vojne a vo všetkých 
formách súvisiaceho od-
boja. Je však neprípustné, 
aby sme nenazývali veci 
pravými menami. 

Odtrhnutie Kr ymu 
od Ukrajiny a jeho prijatie 
do Ruskej federácie je aktom 
štátnej rozpínavosti, ktorý 
nemá v Európe od konca 
druhej svetovej vojny miesto. 

Je to veľmi nebezpečný 
precedens. V minulosti tak 
opakovane konalo naprí-
klad nacistické Nemecko pri 
anexii Sárska v roku 1935, 
anšluse Rakúska na jar 1938 
a zabratí Sudet po Mníchov-
skej dohode zo septembra 
toho istého roku.  

Myslím si, že oficiálny 
predstaviteľ štátu, kto-
rý za ostatné roky ani raz 
neprejavil záujem o účasť 
na oslavách oslobodenia 
nášho mesta od fašizmu 
a teraz sa správa netolero-
vateľným spôsobom, nemá 
miesto pri vzdávaní úcty 
bojovníkom proti fašizmu. 

Alexander Slafkovský,
primátor

Pri príležitosti 69. výročia 
ukončenia bojov o  Liptov-
ský Mikuláš zorganizovalo 
mesto spolu so Slovenským 
zväzom protifašistických bo-
jovníkov (SZPB), Akadémiou 
ozbrojených síl M. R. Štefánika 
a Úniou vojnových veteránov 
pietny akt. Uskutočnil sa v pia-
tok 4. apríla za slávnostných 
tónov hudby Mestského dy-
chového orchestra na Námestí 
osloboditeľov i na vojenskom 
cintoríne Háj Nicovô.

Medzi prítomnými boli pa-
mätníci i účastníci bojov proti 
nemeckej armáde v našom re-
gióne, členovia SZPB, poslanci 
krajského i mestského zastupi-
teľstva, regionálni predstavite-
lia viacerých politických strán 
a mnohí občania mesta bez roz-
dielu veku. Štátnu správu repre-
zentoval prednosta obvodného 
úradu Ján Galvánek. Slávnostné-
mu zhromaždeniu pri pamätníku 
Červenej armády sa prihovorili 
zástupca SZBP Milan Martinka 
a primátor Alexander Slafkovský. 

Ten upozornil na nebezpečnú 
podobnosť udalostí predchádza-
júcich vypuknutiu II. svetovej voj-
ny s udalosťami na Kryme. Zhro-
maždených informoval, že to bol 
dôvod, kvôli ktorému neodporú-
čal zástupcom ruskej ambasády 
účasť na ofi ciálnych mierových 
oslavách mesta. Do mesta zaví-
tali po mnohých rokoch a veniec 
k pamätníku položili hodinu pred 
mestskými oslavami.

Do roku 2002 ležala starost-
livosť o vojnové hroby na ple-
ciach obcí a  miest, na  území 
ktorých sa nachádzajú. Sa-
mosprávy z vlastných zdrojov 
zabezpečovali bežnú údržbu 
vojenských cintorínov. Pokiaľ 
na to mali peniaze. Ak nemali, 
miesta posledného odpočin-
ku vojakov zarastali trávou 
a burinou. 

Areály vojenských cintorínov 
sa rozkladajú na rozsiahlych plo-
chách, už len samotné kosenie 
je preto výdavkom pohybujú-
cim sa v tisícoch eur ročne. Kosiť 
treba minimálne dvakrát do ro-
ka, udržiavať treba aj jednotli-
vé hroby či náhrobné kamene. 
Na cintorínoch s pozostatkami 
vojakov z II. svetovej vojny  sa 
vynímajú aj monumentálne 

súsošia, obelisky či pylóny. Sta-
rať sa treba aj o ne.

„Ako poslanec parlamentu 
som v roku 2002 predložil zá-
kon o fi nancovaní starostlivosti 
o vojnové hroby. Pri jeho písaní 
som ministerstvu fi nancií, kul-
túry i vnútra predniesol svoje 
vtedajšie primátorské skúse-
nosti s touto problematikou. 
Poukázal som na záväzky Slo-
venska zo súvisiacich medziná-
rodných zmlúv a fi nančnú záťaž 
na mnohé mestské či obecné 
rozpočty,“ spomína primátor 
Alexander Slafkovský. „Mojou 
snahou bolo, aby vojenské cin-
toríny na Slovensku vyzerali 
dôstojne,“ hovorí. 

Ministerstvo vnútra prispieva 
na základe Slafkovského záko-
na na jeden hrob sumou 9,70 

eur a každý rok rastie. O tom, že 
mnohé obce by pravdepodobne 
bez tejto štátnej dotácie nedo-
kázali zabezpečiť dôstojnú sta-
rostlivosť o pietne miesta napo-
vie pohľad do mapy vojenských 
cintorínov Slovenska.

Napríklad vojenský cintorín 
na Dukle je miestom posledného 
odpočinku 565 československých 
vojakov. Leží v katastri dedinky 
Vyšný Komárnik, ktorá má nece-
lých sto obyvateľov a tomu zod-
povedajúce príjmy. V neďalekom 
Svidníku je zase areál s 9-tisíc 
sovietskymi hrobmi. Ročný roz-
počet mesta Svidník je výrazne 
nižší ako rozpočet Liptovského 
Mikuláša. Na Háji Nicovô sa na-
še mesto stará o 1 378 hrobov. 
Ročne na ne ministerstvo vnútra 
prispeje sumou približne 13-tisíc 

Opäť sme sa poklonili hrdinom oslobodenia mesta

Primátor neskôr pre mesačník 
Mikuláš povedal: „Vždy budem 
vzdávať hold obetiam oslobo-
denia mesta, všetkým hrdinom, 
ktorí za našu slobodu bojovali. 
V máji si spolu so SZPB a ďalšími 
spoluorganizátormi pripomenie-
me Deň víťazstva nad fašizmom. 
V auguste dôstojne oslávime 
sedemdesiate výročie vypuk-
nutia Slovenského národného 
povstania.“ Podľa jeho slov v nás 
budú všetky tri dejinné míľniky 
zapísané navždy. 

„Aj šesťdesiatdeväť rokov 
po oslobodení si tisíce mŕtvych 
vojakov zaslúžia našu spomienku 
i úctu. Z tohto hľadiska sa sku-
točnosť, že primátor nepozval 
na oslavy oslobodenia mesta zá-
stupcov ruskej ambasády, môže 
javiť ako neslušnosť a ruská stra-
na sa môže cítiť nahnevaná,“ na-
písal 5. apríla celoštátny denník 
SME. „Lenže je tu niekoľko ale,“ 

pokračuje denník v komentári.
„Nástupnícky štát po Soviet-

skom zväze si privlastnil časť 
cudzieho územia. Ministerstvo 
zahraničia Slafkovského postoj 
nepovažuje za šťastný, ale pri-
mátor svojím spôsobom zachra-
ňuje česť celej krajiny. Najvyšší 
predstavitelia republiky sú k rus-
kému postupu veľmi zdržanli-
ví. Náznak sebavedomia by sa 
hodil. Čakali sme márne a tak je 
rozhodnutie primátora stredne 
veľkého mesta vôbec najsilnej-
šou slovenskou odpoveďou 
na správanie Ruska.

Červenej armáde nepochyb-
ne vďačíme za oslobodenie. Nie 
je to však dôvod, aby sme preto 
ospravedlňovali okupáciu po ro-
ku 1968 ani to, čo sa v posled-
ných týždňoch udialo na Kryme. 
Naopak, je dobré pomenovať 
veci tak, ako sú,“ uviedol den-
ník SME.                 Peter Lehotský

Prečo štát prispieva na vojnové hroby?

eur. Vlani prispelo toto minister-
stvo na všetkých 17,6-tisíca voj-
nových hrobov na Slovensku su-
mou 171-tisíc eur, najviac peňazí, 
približne 45 percent z celkovej 
sumy, ide pravidelne do Prešov-
ského kraja.            Peter Lehotský

POZNÁMKA
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Do Liptovského Mikuláša 
sa po krátkej zimnej prestáv-
ke v  utorok 8. apríla vrátili 
Farmárske trhy. Aj tento rok 
tak budú podporovať domá-
cu výrobu a predaj kvalitných 
výrobkov. Tie si budete môcť 
nakúpiť každý týždeň v uto-
rok až do neskorej jesene.  

V roku 2011 slovenské ob-
chody ponúkali 50 percent 
domácich výrobkov. Vlani ich 
počet klesol o alarmujúcich 
šesť percent. „V porovnaní s oko-
litými krajinami je táto štatis-
tika smutná, pretože napríklad 
v Poľsku sa predáva takmer 

82 percent domácich výrobkov, 
v Čechách viac ako sedemdesiat 
a v Maďarsku viac ako 67 per-
cent,“ podotkol organizátor 
podujatia Ivan Počinek. „Každý 
utorok sa hlavné mikulášske ná-
mestie zaplní stánkami s výrob-
kami od čerstvého pečiva, cez 
zeleninu, ovocie, suché plody, 
mäsové a mliečne výrobky, až 
po cestoviny, zaváraniny, med, 
koreniny a čaje či iné výrobky 
od slovenských farmárov,“ do-
plnil I. Počinek.

Preto sa organizátori v spolu-
práci s mestom rozhodli aj tento 
rok podporiť domácu produkciu 

formou tra-
dičných trhov. 
„Sme radi, že sa 
k nám Farmár-
ske trhy po vla-
ňajšej úspešnej 
premiére vrá-
tili. Podporuje 
to našu snahu 
oživiť centrum 
mesta týžden-
nými trhmi, 
ktoré sa aj 
podľa tradície 
konali v našom meste v uto-
rok,“ povedal Miroslav Parobek, 
vedúci oddelenia marketingu 

a podnikania Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši.

Slávka Kellová

Farmárske trhy sa vrátili do mesta, bývajú v utorok

Začiatok roka 2014 sa pre 
členov Základnej organizá-
cie Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov (ZO 
SZPB) v Liptovskom Mikuláši 
nesie v znamení príprav výroč-
nej členskej  schôdze a osláv  
70. výročia SNP.

25. marca sa vo veľkej zasa-
dačke  Župného domu  stretli  
členovia a  sympatizanti SZPB. 
Medzi hosťami boli zástupcovia 
mesta, okresného úradu, akadé-
mie ozbrojených síl a oblastné-
ho výboru SZPB v Liptovskom 
Mikuláši. Bilancia dvojročného 
obdobia ich práce je bohatá. 
Členovia  ZO SZPB sa  pravi-
delne zúčastňujú osláv a spo-
mienkových  akcií spojených 

s výročím oslobodenia mesta  
a jeho prímestských častí  a osláv 
SNP. So žiakmi a študentmi  zák-
ladných a stredných  škôl usku-
točňujú besedy. Každoročne 
v spolupráci s CVČ organizujú  
súťaž  Poznaj svoje mesto  o pu-
tovný pohár. Súťaž je zameraná  
na históriu a geografi u regió-
nu. Každoročne sa jej zúčastní  
30 - 40  žiakov. Trojčlenné druž-
stvá riešia praktické a teoretické 
úlohy. 

Protifašistickí  bojovníci ini-
ciovali opravu partizánskych 
bunkrov v Krčahove a obnovili 
tradíciu turistických pochodov 
k nim pri príležitosti osláv SNP. 
Viac ako stovka účastníkov po-
chodu, aj v auguste minulého 

roku, je dostatočným dôkazom  
ich organizačných schopností. 
ZO SZPB iniciuje aj opravy poško-
dených pamätných tabúľ, vojen-
ských cintorínov a pamätníkov. 

V čase svojho vzniku do SZPB 
vstupovali len priami účastníci II. 
svetovej vojny a Povstania. „Dnes 
je situácia iná,“ povedala Oľga 
Fejdiová, členka výboru ZO SZPB. 
„Z celkového počtu 83 členov je 
už len 14 priamych účastníkov. 
Ostatní členovia sú sympatizan-
ti a pozostalé manželky po pria-
mych účastníkoch. Náš najstarší 
člen má 96 rokov,“ dodala. 

Poslanie SZPB sa nemení ani 
dnes, pretože sme svedkami 
šírenia aj negatívnych a zneva-
žujúcich myšlienok o Povstaní 

(viď báseň o partizánoch uverej-
nená v Pravde a v Slovenských 
národných novinách). Členom 
SZPB sa môže stať každý, kto 
nezabúda na význam oslobo-
dzovacieho boja a nie je mu ľa-
hostajné, že myšlienky fašizmu 
majú aj v dnešnej dobe svojich 
stúpencov.

Jedným z bodov programu 
boli aj doplňujúce voľby do vý-
boru ZO SZPB. Staronový výbor 
pozostáva z predsedu Miroslava 
Hudeca, podpredsedu Milana 
Martinku, tajomníka Ing. Jána 
Vránskeho, hospodárky Márie 
Zubekovej, členov výboru RN-
Dr. Oľgy Fejdiovej, Csc., Márie 
Holušovej a Boženy Hunanovej.

-red- 

Odbojári bilancovali uplynulý rok, plánovali aj oslavy SNP

Rok 2013 bol pre Verejno-
prospešné služby mesta mi-
moriadne aktívny a rušný. Pl-
nili aj mimoriadne úlohy. Hod-
nota vlaňajších investičných 
akcií dosiahla sumu 150-tisíc 
eur. Hoci im spôsobili záporný 
účtovný výsledok hospodáre-
nia, fi nančnému zdraviu spo-
ločnosti to neuškodilo.

Správu o hospodárení v roku 
2013 predložili Verejnosprospeš-
né služby (VPS) na aprílovom 
mestskom zastupiteľstve. Cel-
kovo vykazujú účtovnú stratu 
viac ako 194-tisíc eur. Bola spô-
sobená predovšetkým nákladmi 
na plnenie mimoriadnych úloh. 
„Nepovažoval by som to za stratu 
pri tržbách a výnosoch 4,7 mi-
lióna eur. Ako každá moderná 
fi rma sme vlani obnovovali svo-
je technické zázemie, aby sme 

mohli svojpomocne uzatvárať 
skládku a plniť akcie mesta lac-
nejšie. Dokončievame elektro-
nizáciu cintorínov a realizujeme 
zlepšenie ďalších služieb, ktorých 
návratnosť a efektívnosť sa ukáže 
časom. Keď si to zrátame, moder-
nizácia nás stála asi 150-tisíc eur,“ 
uviedol Jozef Klepáč, riaditeľ VPS. 

Investície do majetku mesta
Ďalším dôvodom, prečo 

sa VPS ocitli v účtovnej stra-
te boli investície do majetku 
mesta. Po dohode s urbárnik-
mi presťahovali VPS celé svoje 
technické zázemie so skladmi 
technického a obslužného ma-
teriálu z Liptovskej Ondrašovej 
do areálu skleníkov v Okolič-
nom. „Sťahovanie nás stálo asi 
40-tisíc eur z vlastných zdrojov. 
Kvôli výstavbe separačnej haly 

na Podbrezinách sme museli 
nájsť nové miesto pre tamojší 
zberný dvor. Sme jedno z naj-
viac separujúcich miest na Slo-
vensku a dvor na Podtatranské-
ho ulici by nestačil. Preto sme sa 
rozhodli za vlastné peniaze vy-
budovať nový zberný dvor. Ne-
skôr nám mesto preplatilo časť 
nákladov,“ vysvetlil J. Klepáč. 

Navýšenie investície o 9-ti-
síc eur z pokladnice VPS si vy-
žiadali neočakávané práce pri 
rekonštrukcii Straussovej ulice 
v Palúdzke. „Investičné akcie sa 
tak vyšplhali na sumu 150-tisíc 
eur,“ dodal riaditeľ. 

VPS majú pre mesto 
veľký význam 

Mierne záporný účtovný vý-
sledok VPS nemal dopad na ich 
platobnú schopnosť a disciplínu. 

„Mzdy aj záväzky platíme podľa 
plánu, účtovná strata nezname-
ná automaticky mínusový stav 
na účtoch. Ideme ďalej. Tento rok 
sme obozretnejší a pravdepodob-
ne už nepristúpime na vykonáva-
nie mestom fi nančné nekrytých 
akcií tak, ako sme to robili,“ uzav-
rel Jozef Klepáč. 

Účtovnú stratu VPS vykryje 
prostriedkami z rezervného fon-
du, ktorú ušetrili v minulých ro-
koch. „Sme vďační, že Verejnopro-
spešné služby nám pri prácach 
pre obyvateľov mesta vychádzali 
v ústrety. Po schválení mestským 
zastupiteľstvom prevedieme z re-
zervného fondu na účet VPS ne-
celých 117-tisíc eur, ktoré pokryjú 
vzniknutú stratu. Ich služby majú 
pre mesto veľký význam,“ pove-
dal primátor mesta Alexander 
Slafkovský.                                            -kel-

Verejnoprospešné služby vlani preinvestovali 150-tisíc eur
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MAGICKÁ ZÁHRADA 2014
Spoločnosť Kolomana Sokola

vyhlasuje súťaž  

Aj tento rok sa môže do výroby lampiónov zapojiť široká verej-
nosť – skupiny, jednotlivci, žiaci a študenti. 

Svietiaci objekt – lampión by mal byť veľký minimálne 1,5 m. 
Materiál, z ktorého bude vytvorený, musí odolávať poveternost-
ným vplyvom, keďže objekty budú zavesené v exteriéri. Objekt 
by nemal byť príliš ťažký. Osvetlenie objektu zabezpečuje orga-
nizátor elektroinštalačným materiálom určeným do exteriéru

Súťažné práce odovzdávajte do 20. 6. 2014 v Centre Koloma-
na Sokola, Nám. Osloboditeľov 28, Liptovský Mikuláš. Svetelné 
objekty hodnotí odborná a divácka porota. Víťazné práce budú 
odmenené vecnými cenami.

Vyhlásenie výsledkov bude pri otvorení Magickej záhrady 
12. 7. 2014 o 21. hod. v Rohonciho záhrade (za Domom služieb). 

V prípade otázok kontaktujete  koloman.sokol@gmail.com, ale-
bo volajte 0903 805959.

Projekt realizujeme: 
s fi nančnou podporou Mesta Liptovský Mikuláš 

v spolupráci s podujatím Šikovný trh

Fašiangová 
zabíjačka bola 

v Iľanove
Hoci čas fašiangov v našom 

meste prebehol na  prelome 
februára a marca – o poduja-
tiach v jednotlivých mestských 
častiach sme priniesli obrazový 
a textový materiál v predošlom 
vydaní mesačníka Mikuláš – vra-
ciame sa k nemu ešte raz.

Tlačiarenský a redakčný škriatok 
opäť úradovali a na piatej strane sa 
tak objavila nesprávna informácia, 
že v Ploštíne sa v sobotu 1. marca 
zabíjalo a Iľanovo žilo fašiangovým 
sprievodom. 

Opak je pravdou. Tradičnú 
fašiangovú zabíjačku organizujú 
pravidelne v Iľanove, sprievodom 
sa hrdí zase Ploštín. Za dobré klo-
básky, droby i polievku aj tohto ro-
ku mohli predovšetkým členovia 
iľanovského občianskeho klubu 
v spolupráci s klubom seniorov, 
urbárom a komposesorátom Iľa-
novo. Vôňa mäska a zábava pritiahla 
mnohých spoluobčanov, ktorých 
potešil kultúrny program, tombola, 
súťaže, tradičné pochovanie basy 
i detský karneval.

Za chybu sa ospravedlňujeme 
a veríme, že Ploštín aj Iľanovo budú 
vo svojich pekných tradíciách po-
kračovať bez ohľadu na to, čo budú 
mať za lubom škriatok redakčný či 
tlačiarenský.

Peter Lehotský

Mikulášske Múzeum Janka Kráľa uviedlo výstavu Jánošík -  
karpatský zbojník aj v poľskej Pile. Výstava spoločne s knihou 
Jánošík od skutočnosti k legende, ktorá vznikla vlani pri príle-
žitosti tristého výročia popravy zbojníka, otvorili začiatkom 
apríla festival vedy  Za horami, za lesmi - obraz Slovenska a Čiech 
v predstavách Poliakov. Podujatie už po ôsmykrát zorganizovala 
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa (PWSZ).  

„Súčasťou programu bolo ofi ciálne prijatie primátorom mesta 
Piotrom Głowskim v sprievode rektora vysokej školy PWSZ, prednášky 
vysokoškolských pedagógov z Banskej Bystrice a Opavy a večerné 
stretnutie s Mariuszem Szczyglem – publicistom a spisovateľom, ktorý 
sa venuje témam južných susedov Poľska, Čiech a Slovenska,“ uviedla 
Ružena Antolová z Múzea J. Kráľa a autorka knihy a výstavy o Jánošíkovi.  

Putovanie výstavy však ešte nekončí. Okrem miest Pila a zámku 
Niedzica by mala byť uvedená v Przemysli na hraniciach s Ukrajinou, 
kde sa stane súčasťou festivalu Galícia a v Novom Saczi. 

„Prijatia v poľských mestách sú veľmi srdečné, ich záujem o výstavu 
a publikáciu je veľký, na každom stretnutí prejavujú záujem o spoluprá-
cu, čo je dobrý signál propagácie nášho mesta a múzea na území Poľska,“ 
dodala R. Antolová.                                                                                                  -kel-

Zľava Milan Kružliak – zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš a Ružena 
Antolová – autorka výstavy a knihy, vzadu prof. Donat Mierzejewski - rektor 
PWSZ v Pile, v strede Piotr Głowski - primátor Pily, doc. Kováčik z Univerzity 
M. Bela v B. Bystrici, Ľudmila Miller zo Slovenského inštitútu vo Varšave, vpravo 
dr. Janusz Mika zo Sliezskej univerzity v Opave.

Jánošík v poľskej Pile

Alexander Slafkovský 
opäť odmietol valorizá-
ciu svojho platu, ktorá mu 
podľa zákona prináleží. 
Na  aprílovom zastupiteľ-
stve mu teda poslanci opäť 
schválili výšku hrubej mzdy, 
ktorú má už niekoľko rokov. 
Jedná sa o sumu 3 153 eur. 

Po nástupe do funkcie 
na konci decembra 2010 po-
žiadal Alexander Slafkovský, aby 
bol jeho plat nižší v porovnaní 
s Jánom Blcháčom o štyristo 

Primátor má rovnaký plat už tretí rok
eur. Tomu poslanci odsúhlasili v ro-
ku 2010 sumu približne 3 480 eur. 
Podľa zákona sa mzda primátora 
počíta ako súčin priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve a koe-
fi cientu mesta. Priemernú mzdu 
vyhlasuje každoročne štatistický 
úrad, koefi cient je defi novaný zá-
konom podľa počtu obyvateľov 
mesta. 

Plat primátora nemôže byť niž-
ší ako je súčin uvedených dvoch 
faktorov, poslanci môžu výsledok 
tohto súčinu ešte zvýšiť. Bývalému 

primátorovi ho v roku 2010 zvý-
šili oproti základu o viac ako 
štyridsať percent, po nástupe 
ho nových poslancov Alexander 
Slafkovský požiadal znížiť pri 
výpočte jeho hrubej mzdy o de-
sať percent. Tá bola 3 080 eur. 
Od konca roka 2010 sa zvýšila 
iba raz, o sedemdesiat eur, od-
vtedy je stále zmrazená, čím 
mesto v porovnaní s platom 
Jána Blcháča šetrí mesačne 
približne 327 eur.    

Peter Lehotský
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Začínal ako vychovávateľ 
v školskom klube detí a karié-
ru ukončil ako vedúci oddele-
nia školstva mestského úradu. 
Po viac ako dvadsiatich rokoch 
sa vo štvrtok 10. apríla s karié-
rou vo vzdelávacej oblasti roz-
lúčil Ján Jurkovič.   

S prácou pedagóga začínal 
na ZŠ Janka Kráľa a posledných 
desať rokov zasvätil starostlivosti 

o mikulášske školy a školské za-
riadenia. „Práca v školstve nikdy 
nebola ľahká. Počas môjho pôso-
benia prešlo nesmiernymi zme-
nami, niekedy dobrými, niekedy 
zlými. Je tu množstvo vypuklých 
problémov, ale odchádzam s po-
citom dobre vykonanej práce. 
Ďakujem za možnosť pracovať 
tu,“ povedal po rozlúčke s pred-
staviteľmi mesta Ján Jurkovič.

„Niekedy sa možno zdalo, že 
sa o chod oddelenia pána Jurko-
viča nezaujímam, ale bolo to len 
preto, že som sa mohla vždy spo-
ľahnúť na ich prácu. Mrzí ma, že 
odchádza, ale ďakujem za všetko 
čo pre tento úrad vykonal,“ s tý-
mito slovami sa s dlhoročným 
pracovníkom mestského úradu 
rozlúčila prednostka Anna Ra-
šiová.                                          -kel-

Obľúbený pedagóg odchádza na odpočinok

Otáznik nad skládkou 
čaká na odpoveď

Tuhý komunálny odpad vrátane priemyselného bol od roku 
1977 vyvážaný na skládku pod Veternou Porubou. Do roku 
1990 to bola divoká neriadená skládka, ktorá veľmi poškodzo-
vala životné prostredie. Mestu sa podarilo s obcou dohodnúť 
jej sanáciu, ktorá stála približne 160 miliónov korún od roku 
1994. Skládka nie je v našom katastri a je na súkromných 
pozemkoch. 

Bohužiaľ, mesto tieto pozemky nekúpilo, keď ich  majitelia 
ponúkali v roku 2008 za zhruba 10 miliónov korún. V roku 2011 
sa nám podarilo dohodnúť na skládkovaní odpadu do 31. ok-
tóbra 2014 a pokúsiť sa tak využiť zostávajúcu kapacitu sklád-
ky. Množstvá odpadu ukladané doteraz však boli nižšie ako sa 
predpokladalo a tak na skládke zostáva ešte kapacita pre asi 
70-tisíc ton. Na to, aby sme tento priestor mohli využiť a tak 
rentabili zovať vynaložené prostriedky je však potrebné, aby 
nám majitelia pozemkov pod skládkou predĺžili súhlas so 
skládkovaním. 

Časť vlastníkov je naklonená ďalšej dohode s mestom, 
ale požaduje za to „vrátiť - pričleniť“  kataster Okoličné 2 o roz-
lohe 956 hektárov siahajúci až na Baranec zo správy mesta pod 
obec Veterná Poruba a zvýšiť nájom za pozemky pod skládkou. 
Ročný výnos na daniach zo spomínaného katastra ležiaceho 
na 90% v TANAP-e je 33 eur, pričom pozemky patria takmer 
výlučne člečnom Pozemkového spoločenstva vlastníkov Ve-
terná Poruba. Presunúť kataster zo správy mesta pod správu 
inej obce by malo čisto administratívny dopad, ekonomiku 
mesta by tento presun nijako neovplyvnil.

Pokiaľ príde ku dohode, ktorú by muselo schváliť aj za-
stupiteľstvo mesta, vyhli by sme sa na najbližšie obdobie asi 
dvoch rokov oveľa nákladnejšiemu likvidovaniu odpadov ich 
odvážaním na inú vzdialenejšiu skládku.

Alexander Slafkovský, 
primátor 

Takmer štyridsať rokov 
prežila pani Anna Laučíko-
vá v  liptovskomikulášskych 
detských jasliach. Celý tento 
čas sa starala o  to, aby mali 
tamojšie deti dobre a chutne 
navarené. Za oddanú službu 
sa jej v stredu 2. apríla osobne 
poďakoval aj primátor mesta 
Alexander Slafkovský.

„Veľmi rada spomínam na ce-
lých 38 rokov v jasličkách. Vždy 
sme mali dobrý kolektív. Začínala 

som s upratovaním a  neskôr som 
prešla do kuchyne ako pomoc-
ná kuchárka,“ zaspomínala pani 
Anna, ktorá si už užíva zaslúžený 
dôchodok. „Našim deťom vždy 
chutilo papať, chodili sme ich aj 
kontrolovať a takmer vždy mali 
tanieriky prázdne. Som vďačná 
za túto prácu a ďakujem všetkým 
kolegom, s ktorými som za tie 
roky mala tú česť spolupracovať,“ 
dodala s úsmevom.

Kyticou kvetov a knihou 

o meste Liptovský Mikuláš sa jej 
primátor mesta poďakoval za dl-
horočné pôsobenie v mestskom 
predškolskom zariadení. „Od jej 
kolegýň som sa dopočul, že pa-
ni Anna bola celé roky oddaná 
svojej práci a že to bol človek 
na svojom mieste. Nesmierne si 
vážim ľudí ako ona a ďakujem jej 
za všetko, čo urobila pre našich 
najmenších,“ povedal uznanlivo 
Alexander Slafkovský.

-kel-

V detských jasliach pracovala celý život

Oslavy 170. výročia založenia spolku Tatrín
Pripomenutie si 170. výročia založenia Tatrína, jednoty milovníkov 

národa a života slovenského, sa uskutoční 30. a 31. mája. Oslavy 
výročia organizujú Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš, Mesto 
Liptovský Mikuláš a ECAV v L. Mikuláši.

V piatok 30. mája  prebehne v dopoludňajších hodinách seminár 
k Tatrínu vo veľkej zasadačke Mestského úradu. Sobota 31. mája bude 
patriť slávnostnému zasadnutiu predsedníctva Matice slovenskej 
v Tatrínskej sednici. Od 14:00 sa na Námestí Žiadostí slovenského 
národa bude konať kultúrny program, počas ktorého sa folklórnymi 
vystúpeniami predstavia matičiari z Liptova a Oravy. Uvedená bude aj 
scénická kompozícia s názvom Tatrínska sednica. Vrcholom podujatia 
bude vystúpenie gajdošov z Oravskej Polhory. Sprievodným podujatím 
budú aj remeselné stánky v ktorých mikulášski ľudoví  umelci budú 
predvádzať svoje zručnosti.                   -red-

Prezidentské voľby boli pokojné, 
Andrej Kiska vyhral aj u nás 

Po dvoch kolách prezidentských volieb sa stal novou hlavou 
Slovenskej republiky Andrej Kiska. V liptovskomikulášskom vo-
lebnom obvode mu dalo svoj hlas viac ako 18-tisíc oprávnených 
voličov. Druhý kandidát Róbert Fico získal 14-tisíc hlasov.

V Liptovskom Mikuláši sa otvorilo 32 volebných miestností, v kto-
rých čakalo na voličov v prvom kole prezidentských volieb 232 členov 
okrskových volebných komisií a 227 členov v druhom kole volieb. 
„Na 15. marca sme vydali 678 voličských preukazov a pred 29. marcom 
si preukaz vypýtalo 997 voličov,“ skonštatovala Miroslava Almanová, 
vedúca organizačného oddelenia mestského úradu .  

V prvom kole dosiahli prezidentské voľby v liptovskomikulášskych 
okrskoch takmer 47-percentnú účasť. V druhom kole prišlo k urnám 
o takmer dve percentá voličov viac. Najzodpovednejších obyvateľov 
eviduje volebný okrsok na Základnej škole Čs. brigády, kde si prišlo 
občiansku povinnosť splniť 64,5 percenta voličov. Na druhej strane 
sídliska Nábrežie, kde sídli Základná škola M. R. Martákovej, bola účasť 
s necelými 38,5 percentami najnižšia.  „Priebeh volieb môžeme pova-
žovať za pokojný. Obvodná volebná komisia nemusela riešiť žiadny 
konfl ikt ani podnet,“ dodala M. Almanová.                                                    -kel-
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Pozitívny 
zámer

Počul som o možnos-
ti, že aj päťdesiat per-
cent žiakov maturitného 
ročníka nezmaturuje... 
Vedenie jednej liptov-
skej školy sa vraj takto 
rozhodlo, pretože ich 
škola patrila v minulosti 
medzi špičku na Sloven-
sku a aj v Českosloven-
sku. Riaditeľ školy sa 
chce do nej vrátiť. 

Pripadá mi to trocha 
ako sen, pri dnešnej ten-
dencii podkladania sa 
žiakom a rodičom s jedi-
ný m cieľom, udržať žiaka 
na škole, pretože s ním 
prichádzajú aj peniaze 
na  vyučovací proces. 
Bohužiaľ, jeho kvalitu 
už sleduje mnoho škôl až 
v poslednom rade. Pra-
jem tejto škole úspech. 
Kvalita a  poctivosť vo 
vzdelaní má veľkú cenu!

Alexander Slafkovský,
primátor 

Mesto Liptovský Mikuláš 
sa tento rok po  prvý raz za-
pojí do  celonárodnej súťaže 
Do  práce na  bicykli. Projekt 
ministerstva dopravy sa takto 
už niekoľko rokov snaží upo-
zorňovať na to, že najlepším 
prostriedkom na  dochádza-

nie do práce je bicykel. Počas 
celého mesiaca máj sa môže 
pripojiť každý.

Obdobnú súťaž organi-
zujú okolité krajiny, ktoré tak 

podporujú rozvoj cyklistickej 
dopravy. Na Slovensku sa už 
úspešne zapojili mestá Banská 
Bystrica, Prešov a Žilina. Lip-
tovský Mikuláš chce byť ďalším 
úspešným členom súťaže. 

„V rámci mesta sa môžu pri-
hlásiť všetky fi rmy, organizácie, 

občianske združenia, inštitú-
cie a najmä ich zamestnanci, 
ktorí môžu vytvoriť minimálne 
dvoj, maximálne štvorčlenné 
tímy. Zastúpenie bude mať aj 

mestský úrad a ďalšie mestské 
organizácie,“ uviedol Miroslav 
Parobek, vedúci oddelenia 
marketingu a podnikania mest-
ského úradu. 

Záujemcovia získajú všetky 
podrobnosti na stránke minis-
terstva dopravy. Informácie po-

skytne aj oddelenie marketingu 
a podnikania MsÚ na e-mailovej 
adrese m.parobek@mikulas.sk 
alebo telefonicky: 5565 220 - 1                                               

                                                         -kel-

Krv je najvzácnejšia tekuti-
na, ktorá sa nedá vyrobiť. Pre-
to sú ľudia, ochotní sa s ňou 
podeliť, viac ako potrební. 
Rady darcov nikdy nie sú 
dostatočne dlhé. Dajte si však 
pozor, aby sa vami darovaná 
krv dostala tam, kam chcete. 

„Pociťujeme neustálu potrebu 
rozširovať register pravidelných 
darcov krvi.  Tým, že spotreba 
krvi, ako aj plazmy pripravenej 
z ľudskej krvi, je v nemocnici 
veľká, nie je počet darcov nikdy 
dostatočný,“ povedala MUDr. Ale-
xandra Zemančíková, primárka 
hematologicko-transfúzneho od-
delenia mikulášskej nemocnice. 
Práve tu evidujú približne tisícku 
ľudí, ktorí pravidelne zo seba vy-
dávajú to najvzácnejšie. „V regis-
tri evidujeme približne ďalších 
tisíc darcov, ktorí sú ochotní prísť 
k nám na pozvanie,“ vysvetlila A. 
Zemančíková. Muži môžu krv da-
rovať štyrikrát ročne, ženy trikrát.

Nie všetka krv ostáva 
v regióne

Existuje množstvo projektov, 
ktoré zbierajú červenú tekuti-
nu prostredníctvom mobilných 
jednotiek. Táto krv však putu-
je do spracovateľského centra 
a do regiónu darcov sa nevra-
cia. „Preto je dobré prísť k nám 
osobne. Krv sa spracováva 
na transfúzne lieky na tunajšom 

pracovisku a preto majú istotu, 
že ju dostanú pacienti našej ne-
mocnice,“ prízvukuje primárka 
hematologicko-transfúzneho 
oddelenia. 

Pravidelní darcovia sú 
pod neustálym dozorom

Darovať krv znamená urobiť 
niečo pre spoločnosť. Zároveň 
však každý darca robí niečo pre 

seba. „Každého po vyplnení 
dotazníka vyšetríme a odobe-
rieme mu vzorku krvi na labo-
ratórne test y. Tak zistíme, či je 
potenciálny darca zdravý, aby 
pri darovaní krvi nedošlo k po-
škodeniu jeho zdravia a tiež, 
aby bol chránený príjemca pred 
prenosom možných ochorení.  
Ak je potrebné, darcu liečime, 
alebo ho pošleme na ďalšie vy-
šetrenia,“ doplnila Alexandra 
Zemančíková. 

Podľa zákona môžu na trans-
fúznej stanici darovať krv ľudia 
medzi 18 a 65 rokom života. 
„Niektorí sú však vitálni a zdra-
ví aj vo vyššom veku, každého 
darcu preto posudzujeme indi-
viduálne,“ uzavrela Alexandra 
Zemančíková. 

Transfúzna stanica v Liptov-
skom Mikuláši je pre darcov krvi 
otvorená každý utorok a stredu, 
registrácia darcov je v čase me-
dzi 6:30 a 8:00 h.                     -kel-     

Príďte do práce na bicykli, láka kampaň

Darovať krv je najnezištnejší spôsob pomoci

Herec Ivan Vojtek na bicykli prešiel celé Slovensko. Na snímke s prednostkou Annou Rašiovou a poslancami Jozefom 
Gondom, Romanom Mojžišom a Vincentom Kultánom.

GLOSA
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Priamo v  srdci Liptova sa 
v  máji stretnú tie najlepšie 
ochotnícke divadelné súbory 
na  známom festivale Belo-
potockého Mikuláš. Po  páde 
z celoštátnej úrovne sa po de-
siatich rokoch z  regionálnej 
úrovne vypracoval na krajskú 
postupovú súťaž a prehliadku 
amatérskeho divadla dospelých 
a mladých. V tomto roku dovŕši 
svoju 40-ročnú históriu. 

Na javiskách v Dome kultúry 
a v budove Evanjelického cirkevné-
ho domu sa budú od 4. do 8. mája 
2014 súťažne konfrontovať mladí 
aj starší ochotníci. S novými pred-
staveniami sa divákom predstaví 
šestnásť divadelných súborov 
z Liptova, Kláštora pod Znievom, 
Žiliny, Kysuckého Nového Mesta, 

či Zákamenného. Hosťom festivalu 
budú Celkom malé divadlo Starý 

Tekov a študenti DF VŠMU Brati-
slava. „Do Liptovského Mikuláša 

pricestuje viac ako stopäťdesiat 
amatérskych hercov, aby prostred-
níctvom svojich postáv v súťaž-
ných divadelných inscenáciách 
odovzdali posolstvo dramatickej 
predlohy divákom v hľadisku,“ 
uviedla Eva Štofčíková, organizá-
torka krajskej prehliadky.   

Štyridsať rokov s nami 
Divadelná prehliadka Belo-

potockého Mikuláš si svoje 40-roč-
né výročie pripomenie v budove 
Evanjelického cirkevného domu 
na ulici Juraja Tranovského. „Práve 
na doskách tamojšieho javiska stáli 
kedysi stovky ochotníckych hercov 
z celého Slovenska. Takto zároveň 
budovu slávnostne znovu otvorí-
me na tento Bohu milý účel,“ doda-
la E. Štofčíková.                                -red-

Prvý júnový deň venuje mi-
kulášska radnica deťom a rodi-
nám. V nedeľu o 14:00 hod. sa 
na Námestí osloboditeľov začne 
veľkolepý program, ktorý tradič-
ne spestria ukážky výzbroje a vý-
stroje polície, hasičov, záchraná-
rov a Červeného kríža s ukážkami 
ich činnosti. Hlavnou hviezdou 
budú počas nedeľňaj šieho po-
poludnia cirkusové obry.  

Ako prvé vystúpia počas Dňa 
detí  a rodiny žiaci zo záujmových 

krúžkov Centra voľného času 
v Liptovskom Mikuláši. Ani tohto 
roku nebudú chýbať obľúbené 
atrakcie – obrovská šmýkačka, 
trampolína či maľovanie na tvár.  
Nezabudlo sa ani na súťaže pre 
najmenších na jednotlivých sta-
novištiach. Dobrovoľníci zo Zdru-
ženia postihnutých civilizačnými 
chorobami zmerajú záujemcom 
krvný tlak a cukor v krvi a členovia 
Motoklubu Liptov predvedú krásu 
svojich nablýskaných strojov. 

Divadlo na chodúľoch
Najväčším spestrením Dňa detí 

a rodiny bude tento rok divadel-
né predstavenie na chodúľoch 
o 15.00 h. Cirkus obrov 2 prinesie 
bláznivý príbeh o obrom cirkuse 
plnom zábavy, fantázie a akroba-
ticky premyslených scén, pri kto-
rých nezostane žiadne detské ani 
dospelácke oko suché od smiechu. 
V druhej, no najlepšej cirkusantskej 
show uvidíte popletených klau-
nov, krotiteľku slona, štvormetrovú 

žirafu Malvínu, koňosomára Alber-
ta, medveďa Ivana na jednokolke 
a rozdvojenú zebru s prenosným 
priechodom pre chodcov. 

To všetko, za plnohodnot-
nej podpory divákov, ktorí bu-
dú  do cirkusantských akrobacií 
naživo zapojení.

Vyvrcholením osláv dňa Detí 
a rodiny už tradične budú ukážky 
z činnosti Hasičského záchranné-
ho zboru priamo v akcii.              

                                                -red-

Združenie informatikov 
samospráv Slovenska aj ten-
to rok vyhlásilo najlepších 
počítačových expertov. Spo-
medzi viac ako dvoch stovák 
informatikov si významné 
ocenenie za druhé miesto v Ži-
linskom kraji prevzal Dušan 
Močarník, vedúci oddelenia 
informatiky Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši.  

Jediný nominovaný počítačo-
vý špecialista z Liptova je členom 
záujmového Združenia informa-
tikov samospráv Slovenska (ZISS) 
už sedem rokov. Združenie za-
strešuje nezisková organizácia 
eSlovensko, ktorá úzko spolu-
pracuje s Úniou miest Slovenska. 
Práve tie rozhodujú o umiestnení 
v rebríčku najlepších informati-
kov v slovenských samosprávach, 
v ktorých Dušan Močarník pravi-
delne od roku 2008 obsadzuje 
popredné miesta nielen v rámci 
Žilinského samosprávneho kraja, 

ale celého Slovenska. „Združenie 
informatikov je najmä o vzájom-
nej výmene skúseností a škole-
niach. Body získavame za účasť 
a aktivitu na konferenciách, 
za pomoc pri šírení osvety me-
dzi deťmi o nebezpečenstvách 
internetového sveta, propagácii 
projektov eSlovenska - ovce.sk, 
zodpovedne.sk, nehejtuj.sk a ak-
tivitách v skupine ZISS na sociál-
nych sieťach,“ priblížil IT špecia-
lista, ktorý na Mestskom úrade 
(MsÚ) v Liptovskom Mikuláši 
pracuje dvadsaťdva rokov. 

„Zväčša ide o mimopracovné 
aktivity, ktoré pomáhajú napre-
dovaniu informatizácie verejnej 
správy. My, členovia združenia, si 
vytvárame informačnú bázu úda-
jov o problémoch, ktoré riešime 
alebo nás trápia, odovzdávame si 
vzájomne poznatky a skúsenosti 
pri zavádzaní nových systémov,“ 
dodal D. Močarník. Ocenenie 
si prevzal 9. apríla v Bratislave 

na 19. celoslovenskej konfe-
rencii Združenia informatikov 
samospráv Slovenska, ktorá sa 
uskutočnila pod záštitou Brati-
slavského samosprávneho kraja. 

„Veľmi ma teší, že práve za-
mestnanec pracujúci na našom 
mestskom úrade získal takéto 
vysoké ocenenie a naozaj prá-
vom. V otázkach riešenia proble-
matiky informačných technológií 

je nielen odborníkom na svojom 
mieste, ale do svojej práce sa 
vkladá osobne. Jeho pričinením 
sa naše mesto dostalo na popred-
né miesto pri zavádzaní systému 
informatizácie samosprávy a  zís-
kalo fi nančný príspevok z Eu-
rópskej únie na projekt eMesto 
Liptovský Mikuláš,“ zhodnotila 
kvality nominanta Anna Rašiová, 
prednostka MsÚ.                      -kel-

Dušan Močarník je jedným z najlepších informatikov Žilinského kraja

S novou hrou Osamelý západ sa na Belopotockého Mikuláši predstaví Divadlo 
Gasparego. Na snímke zo staršieho predstavenia divadla členovia jeho súboru 
Ľubomír Raši ml. a Stanislav Štofčík.

Divadelný festival Belopotockého Mikuláš oslávi štyridsiatku

Deň detí s obrami bude veľkolepý, príde aj žirafa Malvína
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ZNA KA                 ZNOVA

V PONUKE V HOROŠPORTE

Najvä ší výber detských Najvä ší výber detských 
slne ných okuliarov Polaroid slne ných okuliarov Polaroid 

v Liptove!v Liptove!

Najvä ší výber detských Najvä ší výber detských 
slne ných okuliarov Polaroid 

v Liptove!v Liptove!

Najvä ší výber detských 
slne ných okuliarov Polaroid 

v Liptove!

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

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt :  0903 295 148,  0911  106 640 
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LEGO® a LEGO logo sú ochrannými známkami spoločnosti LEGO Group. © 2014 The LEGO Group.

Sleduj aj na Facebook/Tatralandia.Aquapark  | www.tatralandia.sk

Okúp sa v Tatralandii,
hraj sa s LEGO kockami
a vyhraj super ceny.

Každý deň súťaže o super LEGO ceny.
Výstava sôch a obrazov z LEGO kociek.

3.5.-4.5. LEGO Technic dráhy pre chlapcov, LEGO Friends Corner pre dievčatá.

10.5.-11.5. Stavanie nadrozmernej sochy z LEGO kociek s master builderom.

LEGO® Festival
v Tatralandii 1.5.-11.5.2014  
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Májové oslavyMájové oslavy

1. MÁJ 2014   OSLAVY 1. MÁJA A VSTUPU SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE   
09.00   SPOMIENKA NA MIKULÁŠSKU MANIFESTÁCIU A REZOLÚCIU 1. MÁJA 1918
  (NKP Čierny orol, Ulica 1. mája)
  Spomienkové stretnutie 
  Detský folklórny súbor Ďumbier

15.00   OSLAVY VSTUPU SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE
  (Námestie osloboditeľov, fontána Metamorfózy)

  Slávnostný program venovaný 10. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie spojený 
  s odomknutím fontány Metamorfózy  
  Spevokol Tatran, Art Septet Nicolaus, Dancemania

7. MÁJ 2014  OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
10.30       Výstava vojenskej výstroje, výzbroje a techniky, paragánsky a komando výcvik pre deti. 
  Jazda na koni a v nemeckom osobnom aute Kdf 82 Kübelwagen okolo Nám. osloboditeľov. 
  Kreslenie na chodník.  
  (Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov)

13.30   Promenádny koncert Mestského dychového orchestra
14.00   Pietny akt kladenia vencov
  (pamätník vojakom Červenej armády, Námestie osloboditeľov, Háj Nicovô)

18.00   Ruská Veľká noc 
  Sólisti Veľkého zboru DONSKÝCH KOZÁKOV
  (Ev. kostol na Tranovského ulici. Predpredaj: Ev. a. v. farský úrad, Ticketportal)

9. MÁJ 2014   ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA 
13.30    Slávnostný program venovaný 166. výročiu vyhlásenia ŽSN
  (Pamätník ŽSN, Revolučná ulica v Ondrašovej)
  Pietny akt položenia vencov k pamätníku.
  Matičná divadelná ochotnícka scéna v dobových kostýmoch, Spevokol Klubu seniorov 1

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Oblastný výbor a Základná organizácia 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Liptovský Mikuláš 
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš 
Múzeum Janka Kráľa 
Miestny odbor Matice slovenskej Liptovský Mikuláš 
ECAV na Slovensku so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Vás pozývajú na

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Vás pozýva na

matiekDen Jej pohladenie,
jej úsmev i jej vráska,

sú ako modlitba, 
 čo do nej vložil Boh.

Mama je láska.
Pusto by sa nám žilo 

bez tých dvoch
 (Milan Rúfus)

                                               

 dňa 11. mája 2014 (nedeľa) o 17.00 h 
Námestie osloboditeľov, fontána Metamorfózy

Pre všetky mamy vystúpi

Martin Bies & Flamenco Clan
koncert španielskeho flamenca v štýle Paca de Luciu

Mesto Liptovský Mikuláš

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

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

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

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

www.mikulas.sk, sekcia úradná tabuľa - obchodné verejné súťaže. Bližšie informácie o nehnuteľnos  ach poskytne útvar právnych služieb, 
na 2. poschodí č. dv. 207, tel. č. 044/5565245. 
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Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer na prenájom priestorov 
za účelom prevádzkovania bufetu na prízemí budovy Mestského úradu, 

Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš od 1. 6. 2014

Prevádzka bufetu je limitovaná prevádzkovými hodinami Mestského úradu.

Základné informácie o prenajímanom priestore: 

Celkové prenajímané priestory: 105,40 m2

z toho jedáleň:  73,05 m2

ostatné priestory:  32,35 m2

Požadovaná cena za prenájom nebytových priestorov v budove Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši je stanovená vo výške 250 € mesačne (nájom 
150 € a energie spojené s prenájmom 100 €). 

Záujemcovia o prenájom priestorov za účelom prevádzkovania bufetu si môžu 
priestory obhliadnuť v termíne od 22. 4. do 16. 5. 2014, kontaktná osoba 
p. Eva Molnárová, tel. 044/5565264, Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, 
Štúrova 1989/41. 

Konkrétny záujem o prevádzkovanie bufetu záujemcovia prejavia písomne 
na uvedenú adresu Mestského úradu do 23. 5. 2014 spolu s predložením živ-
nostenského oprávnenia na obchodnú činnosť.  Podmienky prevádzkovania 
bufetu budú prerokované osobne s každým záujemcom o prenájom. 
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Deratizácia
Mesto Liptovský Mikuláš vyzýva právnické osoby a fyzické 

osoby – podnikateľov pôsobiacich na území Mesta Liptovský Mi-
kuláš na vykonanie jarnej deratizácie budov, objektov, priestorov 
a teplovodných potrubí v ich vlastníctve, resp. v správe. Upozorňu-
jeme, že správcovia bytového fondu sú povinní popri deratizácii 
bytových domov zabezpečiť aj deratizáciu kanalizačných prípojok 
k bytovým domom. Chovatelia zvierat sú povinní v objektoch 
slúžiacich na umiestnenie zvierat vykonávať deratizáciu dvakrát 
ročne, v jarnom a jesennom období.

Mesto zabezpečí deratizáciu verejných parkov a objektov vo svojej 
správe.  Úspešnosť potláčania výskytu nežiaducich hlodavcov závisí 
od koordinovaných celoplošných a pravidelných deratizačných zásahov.  

Pri ochrannej deratizácii môžu pomôcť aj občania. A to tým, že 
nebudú vytvárať zdroje potravy potkanom vylievaním zvyškov jedál 
do WC, vyhadzovať potraviny na dvory a skladovať ich v pivniciach 
a na balkónoch. Vhodné je tiež nevytvárať skládky domového odpadu 
v spoločných priestoroch, v okolí budov a smetných kontajnerov, 
nedávať domácim zvieratám (mačkám, psom) krmivo na voľných 
priestranstvách, v okolí obytných blokov, pivniciach a suterénoch 
budov, nekŕmiť mestské holuby. Nevyhnutné je zasieťovanie okienok 
a vetracích otvorov v obytných domoch a v ostatných budovách, 
zatváranie vchodových dverí, upchatie nefunkčných dier v suterén-
nych priestoroch, v miestach inžinierskych sietí a dilatácií, udržiavať 
poriadok a čistotu v okolí objektov.

Vykonanie deratizácie kontroluje mesto Liptovský Mikuláš. V zmys-
le zákona o obecnom zriadení hrozí právnickým osobám, ktoré nebu-
dú rešpektovať tieto povinnosti, pokuta do 6 638 €, fyzickým osobám 
do 33 eur.                                                    -žp- 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí obstarávania

  „Územného plánu zóny lokality č. 11  Zóna Južné mesto“
- Kamenné pole, Liptovský Mikuláš.  

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením §19b ods.1 
písm.a/ zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
oznamuje začatie obstarávania 

„Územného plánu zóny lokality č. 11  Zóna Južné mesto“
- Kamenné pole, Liptovský Mikuláš.  

Mesto Liptovský Mikuláš má schválený územný plán s vy-
hlásením jeho záväznej časti všeobecne záväzným nariadením 
mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov. Podľa tohto 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš je 
pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta a racionálneho využí-
vania jeho územia potrebné pre „lokalitu č.11 Zóna Južné mesto 
“ zabezpečiť vypracovanie podrobnejšej územnoplánovacej 
dokumentácie, územný plán zóny.   

Účelom obstarávania územného plánu zóny je  potreba zís-
kania záväzného územno-plánovacieho dokumentu, ktorý bude 
podrobnejšie stanovovať zásady a regulatívy priestorového uspo-
riadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného 
dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovaní 
zásad ochrany prírody a ochrany a tvorby životného prostredia.       

Riešeným územím je časť „lokality č.11 Zóna Južné mesto“ 
zo severu, západu a z juhu ohraničená hranicami tejto lokality 
vymedzenej územným plánom mesta Liptovský Mikuláš a z vý-
chodnej strany ohraničená líniou vedenou východne od objektu 
OC TESCO Kamenné pole, Liptovský Mikuláš v smere od vodného 
toku Váh po teleso diaľnice D1 podľa grafi ckej časti, ktorá je 
zverejnená www.mikulas.sk.   

Zároveň žiadame verejnosť, fyzické a právnické osoby, 
susediace obce a dotknuté orgány podľa novely stavebného 
zákona o písomné zaslanie námetov, požiadaviek a pod-
kladov, týkajúcich sa riešeného územia, potrebných  pre 
vypracovanie „Územného plánu zóny lokality č. 11 Zóna 
Južné mesto“ - Kamenné pole, Liptovský Mikuláš  do 30 dní 
odo dňa zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli.  

Mesto Liptovský Mikuláš 
oddelenie správy majetku mesta 

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

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

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

 
→   Kancelárske  priestory na Námestí osloboditeľov 1 – bývalý 

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

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

Biblia pritiahla do mesta 
desiatky mladých

Liptovský Mikuláš hostil historicky prvý ročník súťaže v zna-
losti Biblie. Najširšie vedomosti o knihe kníh ukázalo v sobotu 
12. apríla zmiešané družstvo z Trenčína a Prievidze. Celosloven-
ské podujatie chcelo upriamiť záujem verejnosti na dôležitosť 
poznania najdôležitejšej knihy kresťanov.     

Súťaže sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy a Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši zúčastnilo sedem štvorčlenných družstiev. 
„Vedomosti sme hodnotili v dvoch kolách. Prvá časť bola písomná. Vo 
fi nále sa stretli tri najlepšie družstvá, ktoré mali za úlohu identifi kovať 
prečítaný úryvok z Biblie,“ priblížil Kamil Maljarčík z Medzinárodného 
kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ) Slovensko, ktoré je hlav-
ným organizátorom súťaže. 

„Naším zámerom bolo najmä ukázať, že biblia nie je kniha, ktorá 
patrí len nejakej úzkej skupine ľudí, ale má čo povedať aj dnešnému 
modernému človeku,“ dodal.

Kniha kníh je „knižnica“, ktorá obsahuje 66 spisov. Poznať ju znamená 
mať zvládnuté hlavné posolstvo v Starom aj Novom zákone. „Súťažiaci 
boli ľudia, ktorí Bibliu neberú len ako informáciu, ale snažia sa pravdy 
v nej zapísané aplikovať vo svojom živote,“ uviedla Viera Perašínová, 
členka prípravného výboru. Víťazné družstvo sa zúčastní májových 
Majstrovstiev Európy v Prahe.               -kel-
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Nájdete nás vo svojom meste pravidelne každý týždeň 

od 08:00 do 18:00 hod. 
Utorok - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

na námestí Osloboditeľov
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Voľby do Európskeho par-
lamentu boli predsedom NR 
SR Pavlom Paškom vyhlásené 
na sobotu,  24. mája  2014 v ča-
se od 7,00 hod. do 22,00 hod. 
Pre nadchádzajúce voľby bolo 
zaregistrovaných 29 kandidujú-
cich politických subjektov a spo-
medzi 333 kandidátov si zvolíme 
13 poslancov na päťročné volebné 
obdobie.

Právo voliť do Európskeho par-
lamentu majú:
• občania SR, ktorí najneskôr 

v deň volieb dovŕšili 18 ro-
kov veku s trvalým pobytom 
na území SR;

• občania SR, ktorí najneskôr 
v deň volieb dovŕšili 18 rokov 
veku a nemajú trvalý pobyt 
na území SR a ani na území 
iného členského štátu EÚ, 
ak sa v deň volieb zdržiavajú 
na území SR;

• a občania iných členských štá-
tov EÚ s povoleným pobytom 

na území SR, ktorí v termíne 
do 14. 4. 2014 požiadali o za-
písanie do zoznamu voličov.  

V týchto voľbách je možné 
voliť na základe voličského pre-
ukazu, ktorý oprávňuje na zápis 
do zoznamu oprávnených voličov 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku. 
Volič môže požiadať o vydanie vo-
ličského preukazu od 24. 4. 2014, 
najneskôr však dva dni predo 
dňom volieb, t. j. 22. 5. 2014. 
O vydanie voličského preukazu 
môže volič v meste Liptovský Mi-
kuláš požiadať:
• osobne alebo prostredníctvom 

ním splnomocnenej osoby 
(splnomocnenie nemusí byť 
úradne overené) v úradných 
hodinách na Mestskom úrade 
v Centre služieb občanom mes-
ta u pani Pagáčovej, box č. 1, 
splnomocnená osoba prevzatie 
voličského preukazu potvrdí 
svojim podpisom;

• písomne – Mestský úrad Liptov-
ský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 
Jana Pagáčová; 

• alebo elektronicky (e-mailom) 
na adresu j.pagacova@mikulas.sk

V žiadosti oprávnený volič 
uvedie meno a priezvisko, rodné 
číslo a adresu trvalého pobytu. 
V písomne alebo elektronicky 
podávanej žiadosti je potrebné 
uviesť aj korešpondenčnú adre-
su, na ktorú mu má byť voličský 
preukaz zaslaný. Tento mu bude 
zaslaný doporučenou zásielkou 
„Do vlastných rúk“.

Počet okrskov sa oproti ne-
dávno uskutočneným voľbám 
prezidenta nemení, v meste Lip-
tovský Mikuláš bude vytvorených 
32 volebných okrskov  a volebných 
miestností. 

Za účelom informovania 
voličov zapísaných v zozname 
voličov v meste bude mestský 
úrad zabezpečovať doručovanie 

oznámení, v ktorom bude uvedený 
čas konania volieb, volebný okrsok 
a miesto, kde môže volič voliť spolu 
so zoznamom zaregistrovaných 
kandidátov jednotlivých politic-
kých subjektov. Tieto oznámenia 
budú voličom zapísaným v zo-
zname voličov v meste Liptovský 
Mikuláš doručené do 4. 5. 2014. 

Prosíme občanov, ktorým ne-
budú doručené oznámenia o ko-
naní volieb v uvedenom termíne, 
aby vo vlastnom záujme navštívili 
evidenciu obyvateľstva mestského 
úradu v Centre služieb občanom 
mesta so žiadosťou o preverenie 
ich zapísania v zozname voličov, 
čím sa  vyhnú problémom pri sa-
motných voľbách.

Ďalšie informácie a oznamy 
súvisiace s voľbou prezidenta 
Slovenskej republiky sú priebežne  
zverejňované na úradnej tabuli mes-
ta ako aj na webovej stránke mesta.

PhDr. Miroslava Almanová,
vedúca organizačného oddelenia

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu 
Liptovský Mikuláš 

Oznamujeme, že v školskom roku 2014/15 
otvárame nasledovné predmety:

Hudobný odbor
prijímacie pohovory 20. - 21. mája od 14,00-17,00 hod. 
na ul. M. M. Hodžu 5
prípravné hudobné štúdium, hra na: husle, viola, violončelo, kon-
trabas, cimbal, klavír, organ, cirkevná hudba,  akordeón, heligónka, 
gitara, basová gitara, fl auta priečna-zobcová-altová, klarinet, trúbka, 
lesný roh, spev, zborový spev, v tanečnej a jazzovej skupine, kom-
pozícia, bicie nástroje

Tanečný odbor
prijímacie pohovory  20. mája od 14,00-17,00 hod. 
na ul. M. M. Hodžu 5
(prijímacie pohovory na TO v MŠ Podbreziny, Agátova ul., 20. mája 
od 14,00-16,00 hod.)
prípravné tanečné štúdium, klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, 
moderný scénický tanec, súčasný tanec, tanečná prax, dejiny tanca

Výtvarný odbor
prijímacie pohovory 20. - 21. mája od 14,00 - 17,00 hod. 
na ul. Pišútova 3    
kreslenie, maľovanie, grafi ka, typografi a, grafi cký design, textil, 
akcie a projekty viazané na plochu, keramika, tvorba šperku a odevu, 
práca s fotografi ou, PC grafi cké aplikácie
Upozornenie: Priniesť 10 výtvarných prác uchádzača o štúdium. 
Na výber sú dva časové termíny. Prvá prijímacia skúška začína o 14,00 
a trvá do 15,30 hod. a druhá  prijímacia skúška je od 16,00-17,30 hod. 
Je potrebné si doniesť výtvarné potreby a prezúvky. 

Literárno-dramatický odbor
prijímacie pohovory 20. - 21. 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 súbore, 
základy dramatickej tvorby, dejiny dramatickej tvorby, fonetika

Ďalšie prípadné informácie získate osobne na riaditeľstve ZUŠ J.L.Bellu 
na Hodžovej 5, na t.č. 56 215 80, resp. na www.liptov.sk/zus v rubrike 
podujatia.

Voľby do Európskeho parlamentu budú koncom mája

MESTO Liptovský Mikuláš 
 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš  
 

hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta 
pomocný kuchár/pomocná kuchárka 

v Detských jasliach inštrukčných 
 

 
Informácie o pracovnom mieste, náplň práce:  

– výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál 
– príprava jedál studenej kuchyne  
– normovanie potravín v zmysle platných interných noriem  
– obsluha stravníkov v jedálni 
– zber a umývanie kuchynského riadu 
– čistenie a umývanie kuchynských prístrojov 
– zaobstarávanie a nákup potravín 
– vykonávanie sanitácie a dezinfekcie v zariadení 

spoločného stravovania 
  
Termín nástupu :   máj 2014 
 
Kvalifikačné predpoklady: 
 

– stredné odborné vzdelanie – učebný odbor kuchár  
 
Ďalšie  kritériá a požiadavky na kandidáta:  
 

- prax v obore výhodou   
- samostatnosť 
- zodpovednosť 
- schopnosť pracovať v kolektíve 

 
V prípade, že spĺňate uvedené podmienky  a máte záujem 
zúčastniť sa osobného pohovoru na uvedené pracovné 
miesto, doručte svoj profesijný životopis spolu s písomným 
súhlasom  s použitím osobných údajov v zmysle zákona 
č. 122/2013 Z. z. v platnom znení do 7. mája  2014  na 
uvedenú adresu. 

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom 
spĺňajúcim požadované podmienky oznámený e-mailom, 
prípadne telefonicky.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  nepozvať na  
osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
požadované podmienky. 
 
 
Ďalšie informácie:  
Mestský úrad Liptovský Mikuláš, útvar RĽZ,   

 044/5565216, e- mail : a.gajancova@mikulas.sk 
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Pri príležitosti výročia 
oslobodenia nášho mesta sa 
konajú tradičné športové tur-
naje medzi žiakmi základných 
škôl mesta i regiónu. Radnica 
tieto aktivity podporuje a vidí 
v nich zmysel. Športové súpe-
renie prebiehalo počas dvoch 
dní na začiatku apríla. Ten prvý 
patril volejbalu, záverečný za-
se pravdepodobnejšie obľúbe-
nejšiemu futbalu.

Po roku sa telocvične zák-
ladných škôl M. R. Martákovej 
a Nábrežia 4. apríla zaplnili mla-
dými volejbalistami. Žiaci piatych 
až deviatych ročníkov mestských 
škôl súťažili vo štvrtok 3. apríla 
O pohár primátora mesta v súťaži 
známej ako Volejbal MIX k oslo-
bodeniu mesta. 

Volejbal s deviatimi družstvami 
Na hracích plochách sa 

stretli športovci deviatich škôl. 
„Opäť sme v družstvách po-
miešali chlapcov s dievčatami. 
Každý rok nám nastúpia veľmi 
silné tímy, tento rok nie je žiad-
nou výnimkou,“ priblížila Alena 
Ridzoňová, riaditeľka Základnej 
školy M. R. Martákovej.

Mladých športovcov prišiel 
pozdraviť aj vyhlasovateľ súťaže, 
primátor mesta Alexander Slaf-
kovský.  „Tento turnaj má pripo-
mínať dni, kedy bolo naše mesto 
ťažko skúšané v bojoch počas II. 
svetovej vojny. Vojaci vtedy ťažko 
bojovali za našu slobodu a verím, 
že i vy budete rovnako bojovne 
vstupovať do jednotlivých zápa-
sov,“ prihovoril sa mládeži.

V turnaji boli najúspešnejší žia-
ci ZŠ Čs. brigády, za nimi skončila 
ZŠ J. Kráľa. Tretia sa umiestnila ZŠ 
M. R. Martákovej, štvrtá bola ZŠ 
Okoličianska. Ďalšie priečky obsa-
dili družstvá ZŠ Apoštola Pavla, ZŠ 
A. Stodolu, ZŠ Demänovská a ako 

poslední skončili žiaci Gymnázia 
M. M. Hodžu.

Futbalisti z celého okresu 
Už jedenásť rokov sa do osláv 

oslobodenia mesta zapájajú aj 
mladí futbalisti z Liptova. Zák-
ladná škola Okoličianska v Lip-
tovskom Mikuláši bola v piatok 
4. apríla opäť dejiskom turnaja 
v malom futbale O pohár primá-
tora mesta.   

Proti sebe sa postavili futbalisti 
tretích a štvrtých ročníkov z jede-
nástich základných škôl z horné-
ho i stredného Liptova. „Turnaj sa 
vždy odohráva v mestskej časti, 
alebo na pôde bývalej obce, ktorá 

bola oslobodená začiatkom feb-
ruára 1945. Verím, že takto si žiaci 
aspoň čiastočne uvedomujú naše 
dejiny,“ uviedol Jozef Repaský, zá-
stupca primátora mesta. Okolič-
né totiž oslobodili už 3. februára 
1945, o zvyšok mesta sa bojovalo 
ďalšie dva mesiace.

„Deti si takto môžu zašpor-
tovať, trochu sa medzi sebou 
porovnať. Pre nás trénerov je to 
zas možnosť ako objaviť a osloviť 
mladé, nádejné futbalové talen-
ty, ktoré môžu následne repre-
zentovať mestský klub,“ povedal 
Miroslav Blaščík učiteľ telesnej 
východy na ZŠ Okoličianska a tré-
ner mládeže v klube MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš.  

Najúspešnejším mužstvom 
futbalového turnaja bolo to zo 
ZŠ Čs. brigády, striebornú priečku 
obsadili chlapci zo ZŠ M. R. Mar-
tákovej, bronz ostal v ZŠ Okoli-
čianska. Zemiakové umiestnenie 
patrilo ZŠ J. Kráľa, piata skončila 
Evanjelická základná škola, za ňou 
ZŠ J. D. Matejovie. Ako siedme sa 
umiestnilo mužstvo ZŠ Kvačany, 
po nich nasledovali žiaci z Vý-
chodnej, Liptovského Jána, Svä-
tého Kríža a Hybe.            -kel-, -leh-

Podbreziny patria aj hokejbalu
Po zimnej prestávke na Podbrezinách pokračuje svojou jar-

nou časťou mestská hokejbalová liga. Zápasy sa hrávajú počas 
víkendu. V sobotu bývajú na programe dve stretnutia (so začiat-
kami o 9.30 a 11.00 hod.), v nedeľu o 12.30 hod. k nim pribudne 
ešte jedno meranie síl. 

Dvanásta sezóna súťaže má desať účastníkov, prvenstvo z minulé-
ho ročníka obhajuje mužstvo Green Power. Po jedenástom kole vedie 

súťaž tím z ružomberskej mestskej časti Baničné pred Atour Funky 
Monkeys. Okrem Ružomberka má v súťaži vďaka námestovským 
Panterom zastúpenie aj Orava.

 Základná časť súťaže končí počas druhej júnovej nedele. Potom 
nasleduje štvrť a semifi nále. Vyvrcholenie súťaže je naplánované 
na 28. júna.               -paš-

Oslobodenie mesta si mládež pripomenula športom

UMELECKÉ 
KORZO

ROZŽIARIME 30.MÁJA O 19:00
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

SPRÍJEMNITE SI LETNÉ VEČERY 
PRECHÁDZKOU PO HISTORICKOM CENTRE 

PLNOM SVETIEL A UMENIA
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Obľúbené vodácke podu-
jatie Medzinárodné liptovské 
slalomy v Areáli vodného sla-
lomu Ondreja Cibáka priví-
talo v sobotu 20. a v nedeľu 
21. apríla pretekárov zo Slo-
venska, Česka, Poľska, Ruska, 
Azerbajdžanu a ďalších krajín. 
Ruskí pretekári dominovali, 
jubilejný tridsiaty ročník 
Liptovských slalomov však 
vyhral Alexander Slafkovský 
mladší a potvrdil svoj vlaňajší 
triumf.

Ako uviedla agentúra TASR, 
len jedno prvenstvo si počas 
prvého dňa na domácej vode 
vybojovali slovenskí vodáci. 
V singloch suverénne vládli a aj 

keď v nedeľu zvíťazil Michal 
Martikán pred Alexandrom 
Slafkovským, olympijské bo-
dy viac dopriali Slafkovskému. 
K siedmim bodom za sobotné 
víťazstvo si pripísal päť za ne-
deľné druhé miesto a obhájil tak 
minuloročné umiestnenie.

Kajakárom dominovali Rusi 
Aleksandra Perovová a Pavol 
Ejgel, spomedzi ďalších prete-
károv bol v sobotu najpresved-
čivejší výkon poľských deblistov 
Piotra Szczepanského a Marcina 
Pochwalu. V nedeľu bodovala 
naopak domáca dvojica Kučera 
– Bátik, ktorí v sobotu skončili 
až štvrtí. 

-leh-

Členky a  členovia Klubu 
športovej gymnastiky Liptov-
ský Mikuláš (KŠG) zazname-
návajú v  rámci Slovenského 
pohára vynikajúce výsledky. 
22. marca  sa zúčastnili v Trnave 
súťaže Slovenský pohár JIPAST. 
Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 
štrnásť klubov a 145 súťažia-
cich. KŠG reprezentovalo jede-
násť pretekárok. 

V kategórii predškoláčky ob-
sadila Adelka Macková  jedenáste 
miesto. V kategórii prípravka sa 
úspešne umiestnili tri mikulášske 
športovkyne. Natália Romana Jí-
rovcová obsadila desiate miesto, 
Zuzana Krajčiová šestnáste 
miesto a Alica Šlachtová dvad-
siate miesto. 

V kategórii mladších žiačok 
celkovo súťažilo 39 súťažiacich. 
Za KŠG obsadila prvé miesto 
Nicole Lukač, Sabínka Macková 
sa umiestnila na devätnástom 
mieste a Diana Balejová o tri 
priečky ďalej. Staršie žiačky boli 
takisto úspešné, spomedzi 27 sú-
ťažiacich obsadila Klaudia Figová 
ôsme miesto, Soňa Rengevičová 

devätnáste miesto a Lucia Hatia-
rová skončila o dve pozície za ňou. 

Medzi juniorkami bodovala 
druhým miestom Lea Petríková. 
Slovenský pohár znamenal vďa-
ka výsledkom športovkýň z KŠG 
Liptovský Mikuláš v silnej kon-
kurencii celkové druhé miesto 
spomedzi všetkých zúčastne-
ných slovenských klubov. 

 Počas Sokolského pohára 
v Bratislave, ktorý je súčasťou 
Slovenského pohára, bol miku-
lášsky Klub športovej gymnasti-
ky opäť výrazný. Štrnásť diev-
čat a jeden chlapec vybojovali 
úspešné umiestnenia. Dominika 
Lubelcová obsadila prvú priečku 
v kategórii predškoláčok, jej klu-
bové kolegyne Kristína Machová 
a Lucka Balejová sa umiestnili 
na trinástom a tridsiatom mieste. 
Prípravkárka Natália R. Jírovcová 
skončila tretia, Zuzana Krajčiová 
trinásta. Tretie miesto obsadila 
aj mladšia žiačka Nicole Lukač, 
Natália Jamnická bola v tejto 
kategórii dvadsiata, o tri priečky 
za ňou skončila Diana Balejová.

Medzi staršími žiačkami bola 

z KŠG najúspešnejšia Klaudia Fi-
gová, v Bratislave skončila štvrtá 
a medaila jej ušla len o desatinu 
jedného bodu. Soňa Rengevi-
čová sa umiestnila ako deviata, 
Laura Urbanová bola šestnásta 
a Victorie Sekuciová obsadila 
dvadsiate miesto. Juniorka Lea 
Petríková si z Bratislavy odnášala 
bronzovú medailu.

Medzi ženami bodovala za mi-
kulášske farby Janka Medvecová, 
skončila piata. Jediný chlapec 
na bratislavskej súťaži bojoval v ka-
tegórii mladších žiakov. Ladislav 
Lubelec nakoniec o svojich kvali-
tách presvedčil a vo svojej kategórii 
získal zlato s náskokom štyroch 
bodov pred druhým umiestne-
ným. Súťažili s ním aj chlapci zo 
špecializovaných telocviční pripra-
vovaní profesionálnymi trénermi. 
Ako povedala Sylvia Pivková z KŠG 
Liptovský Mikuláš: „Jeho výsledok 
a výkon bol úžasný, predovšetkým 
na bradlách. Ako jediný na nich 
urobil stojku na ramenách. Keď 
uvážime, že náš klub má práve 
s trénovaním bradiel problémy, 
je to o to fantastickejšie.“ 

V Bratislave sa mikulášskemu 
Klubu športovej gymnastiky da-
rilo aj v celkovom umiestnení. 
Spomedzi osemnástich zúčast-
nených klubov obsadil prvú 
priečku.                 Peter Lehotský

Klub športovej gymnastiky na Slovenskom pohári stále boduje

Nicole Lukač – jeden z mnohých talen-
tov spomedzi mladších žiačok miku-
lášskeho Klubu športovej gymnastiky.

Jubilejné liptovské slalomy vyhral Alexander Slafkovský mladší 

Sobota

Muži: 
K1: 1. Pavel Ejgel (Rus.), 2. Jure Meglič (Azerb.), 3. Dariusz 

Popiela (Poľ.) 

C1: 1. Alexander Slafkovský, 2. Matej Beňuš, 3. Karol Rozmuš, 
4. Michal Martikán (všetci SR) 

C2: 1. Piotr Szcepanski, Marcin Pochwala (Poľ.), 2. Ladislav 
Škantár, Peter Škantár (SR), 3. Michail Kuznecov, Dmitrij 
Larionov (Rus.), 4. Tomáš Kučera, Ján Bátik (SR) 

Ženy: 

K1: 1. Alexandra Perovová, 2. Marta Charitonovová (obe Rus.), 
3. Elena Kaliská (SR) 

C1: 1. Viktória Usová (Ukr.), 2. Alsu Minazovová, 
3. Arina Bedojevová (obe Rus.), 4. Viktória Orokocká (SR) 

Nedeľa

Muži: 
K1: 1. Grzegorz Polaczyk (Poľ.), 2. Pavel Ejgel (Rus.), 

3. Matúš Hujsa (SR) 

C1: 1. Michal Martikán, 2. Alexander Slafkovský, 
3. Matej Beňuš (všetci SR) 

C2: 1. Tomáš Kučera, Ján Bátik, 2. Ladislav Škantár, Peter Škantár 
(všetci SR), 3. Piotr Szczepanski, Marcin Pochwala (Poľ.) 

Ženy: 
K1: 1. Urša Krageljová (Slovin.), 2. Alexandra Perovová, 

3. Jekaterina Perovová (obe Rus.) 

C1: 1. Viktoria Usová (Ukr.), 2. Anastasia Tropkinová (Rus.), 
3. Monika Škáchová, 4. Simona Maceková (obe SR)         

30. Medzinárodné liptovské slalomy – výsledky
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Občiansky servis 
Marec 2014

Narodil sa človek, zapálila 
sa na oblohe nová hviezda. 
Tak vitaj človiečik…

V mesiaci marec 2014  sa 
v  Liptovskom Mikuláši 
narodili:
Kristína Ďumbalová, Petra 
Vaškebová, Maximilián Hu-
dec, Ema Strišková, Richard 
Macík, Nella Balážová, Ma-
ximilián Duda, Matej Huna, 
Eliáš Kajan, Nela Petranová, 
Sebastián Imrich, Tobias 
Timotej Gmuca, Zaira Mik-
sová, Karolína Šašiková, 
Gabriel Ťažký, Matej Za-
hradník, Damien Chrabačka, 
Alex Gallo, David Dvoran, 
Nina Ondrášová, Dávid 
Puška, Eliška Hocmanová, 
Jakub Suvák, Filip Kyrc, Ema 
Bellová, Katarína Mičáňová, 
Lukáš Madliak, Matej Ďuriš.

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

Manželstvo uzavreli:
Ing. Ondrej Stano – Monika 
Urbanová, Marian Porubský 
– Mgr. Veronika Vernareco-
vá, Ján Durstin – Ľubomíra 
Murgošová, Ivan Baláž – 
Kvetoslava Kotlárová, Sla-
vomír Hromada – Nikola 
Centková.

Roztrhla sa niť, už sa nedá 
spojiť. Život vyhasol, zostá-
va spomienka … 

Opustili nás:
Margita Blšáková – 76r., Ján 
Kovalčík – 54r., Ondrej Dro-
ppa – 77r., Rudolf Hrnčiar – 
83r., Mária Bellanová – 85r., 
Anna Mikytová – 80r., Zden-
ka Droppová – 78r., Miloslav 
Bróska – 72r., Karol Kožár – 
92r., Ľudmila Neumannová 
– 61r., Jaroslav Cibák – 72r., 
Rudolf Kmeť – 101r., Margita 
Hanková – 89r., Jozef Fašá-
nok – 72r., Jana Koppanová 
– 59r., Mgr. Miroslav Koreň – 
63r., Karol Huba – 90r., Mária 
Foglová – 85r., Viktor Poljak 
– 90r., Božena Pribylincová – 
76r., Jozef Užík – 75r..

Zo zápisníka Mestskej polície od  16. 3. 2014 do 13. 4. 2014

Skúška 
sirén

V piatok 9. 5. 2014 
o 12.00 h bude 

v Liptovskom Mikuláši 
kontrola skúšky 

vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým stálym 

tónom sirén.

Motorizácia a dodržiavanie 
predpisov

Počty vozidiel neustále rastú. 
Vodič skladá skúšky, kde musí pre-
ukázať zdatnosť vo vedení vozidla 
aj v znalosti dopravných predpisov. 
Ako je to ale s ich rešpektovaním? 

V blízkom Rakúsku, Nemecku, 
Švajčiarsku a podobne sú naši 
vodiči veľmi disciplinovaní. Sú si 
vedomí tvrdosti policajných zlo-
žiek na tomto území a možných 
dopadov na nich. Akonáhle prejdú 
hranice a vrátia sa domov, doprav-
né priestupky už nie sú problémom 
a fantázia vodičov ako zdôvodniť 
svoje previnenie je bezhraničná.

Naučili sme sa používať vozidlá 
v takej miere, že si niektorí nevedia 
predstaviť peší pohyb bez vozidla 
ani na krátku vzdialenosť. Dokonca 
ani využitie vlastného pozemku pri 
parkovaní vozidla a jeho vtiahnutie 
do vlastného dvora. Ak pracujú 
napríklad robotníci na stavbe ro-
dinného domu, tak všetci prídu 
do práce na aute a nerobí im prob-
lém zablokovať vozidlami celú ulicu 
alebo aj chodník pre peších a maxi-
málne znepríjemniť život občanov 
bývajúcich v tomto mieste. Chod-
níky tiež nie sú svojim podložím 
stavané na záťaž vozidlami. Preto 
ich máme miestami také zničené.

Pripomíname niektoré usta-
novenia zákona, ktorý hovorí, že 
vodič smie zastaviť a stáť len vpra-
vo v smere jazdy v jednom rade 
a rovnobežne s okrajom cesty, čo 
najbližšie k okraju cesty a na jed-
nosmernej ceste vpravo i vľavo. 
Ak nie je ohrozená bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky, 
vodič smie v obci zastaviť a stáť 
kolmo, prípadne šikmo na okraj 
cesty alebo zastaviť v druhom 
rade. Pri státí musí zostať voľný 
aspoň jeden jazdný pruh široký 
najmenej 3 metre pre každý smer 
jazdy. Pri zastavení musí zostať 
voľný aspoň jeden jazdný pruh 
široký najmenej 3 metre pre oba 
smery jazdy. Pri státí vodič vozidla 
nesmie obmedziť pohyb chodcov 
ani cyklistov.

Takisto pripomíname, že iní 
účastníci cestnej premávky než 
chodci nesmú chodník používať. 
To neplatí, ak dopravnou značkou 
alebo dopravným zariadením je 
určené inak alebo ak ide o zasta-
venie alebo státie vozidla, pri kto-
rom ostane voľná šírka chodníka 
najmenej 1,5 metra.

Z našich zásahov vyberáme
Dňa 15. 3. 2014 o 17:01 hod. 

bol podaný na centrálu Mest-
skej polície oznam o opitej žene 
v jednej z bytoviek na ul. Hurba-
novej. Naši príslušníci na  mies-
te zistili ženu v značnej opilosti, 
ktorá netrafi la do svojej bytovky 
a dezorientovaná sa pohybovala  
v uvedených priestoroch na ul. 
Hurbanovej. Ženu príslušníci od-
prevadili do miesta jej bydliska, 
kde si ju prevzal manžel.

Dňa 16. 3. 2014 o 7:11 hod. 
sme obdržali žiadosť o pomoc 
z ul. Socháňovej, kde v rodinnom 
dome agresívny muž pod vply-
vom alkoholu svojim správaním 
tyranizoval svoju rodinu. Opako-
vane na túto adresu museli prísť  
mestskí policajti aj dňa 22. 3. 2014 
o 5:30 hod. a po prehodnotení si-
tuácie bol  muž hospitalizovaný 
na psychiatrickom oddelení mi-
kulášskej nemocnice.

Dňa 17. 3. 2014 sme opäť 
zaznamenali žiadosť o pomoc 
do pohostinstva Vo dvore, kde si 
personál nevedel dať rady so znač-
ne podnapitou a agresívnou ženou. 
Po príchode naša hliadka navodila 
právny stav a žena po vlastných 
miesto opustila. 

Dňa 18. 3. 2014 o 15:25 hod. sa 
stal jeden z viacerých prípadov voľ-
ne pobehujúceho psa. Pes v miest-
nej časti Vitálišovce vbehol pod 
práve idúce vozidlo, na ktorom 
po zrážke vznikla značná škoda. 
Vec bola odovzdaná štátnej polícii 
a majiteľ psa, ktorého v krátkom 
čase príslušníci Mestskej polície 
vypátrali, bude musieť škodu 
na motorovom vozidle jeho ma-
jiteľovi uhradiť.

Dňa 4. 4. 2014 o 21:00 hod. 
nám pozorný občan nahlásil, že 
na ul. Jesenského v blízkosti reha-
bilitačného centra partia mladíkov 
rozkopáva smetné koše. Príslušníci 
Mestskej polície svojim rýchlym 
zásahom mladíkov na mieste zadr-
žali a po zásluhe riešili v blokovom 
konaní. Zároveň naši príslušníci 
dohliadli, aby nespratní mladíci 
urobili po sebe poriadok.

Dňa 6. 4. 2014 o 13:35 hod. 
nám iný pozorný občan nahlásil, 
že do kontajnera na zelený odpad 
hádže istý občan stavebný odpad, 
ktorý doviezol na svojom vozidle. 
Opäť rýchly zásah Mestskej polície 
zabezpečil prichytenie páchateľa 
priamo pri čine. Agresívne a aro-
gantné správanie sa páchateľa pri 

prejednávaní priestupku  zapríči-
nilo, že priestupok nebol dorie-
šený na mieste a bude mať ďalšie 
pokračovanie.

Dňa 10. 4. 2014 o 23:16 hod. sa 
za pomoci kamerového systému  
bezpečnostnej služby zabezpe-
čujúcej ochranu areálu  Stavo-
industrie na ul. 1. mája podarilo 
zachytiť a následne zadržať pá-
chateľa krádeže pohonných hmôt 
z vozidiel danej fi rmy. Okamžitý 
zásah privolanej hliadky Mestskej 
polície umožnil zadržanie páchate-
ľa na mieste činu, kde bol následne 
odovzdaný  príslušníkom štátnej 
polície.

Dňa 11. 4. 2014 o 17.15 hod. 
bolo občanom nášho mesta na-
hlásené porušovanie verejného 
poriadku mladíkmi, ktorí vnikli 
neoprávnene na stavbu bývalých 
kožiarskych závodov na ul. Re-
volučnej a odtiaľ vyhadzovali 
na cestu stavebný materiál, čím 
ohrozovali iných občanov, vodičov 
a ich vozidlá. Mladíci boli predve-
dení za účelom spísania záznamu 
o udalosti, kam si po nich prišli ich 
rodičia. U dvoch z nich bolo pri dy-
chovej skúške navyše preukázané 
požitie alkoholu. 

V období od 16. 3. 2014 
do 13. 4. 2014 sme riešili 227 
priestupkov, z toho na úseku do-
pravy 151 priestupkov, 5  priestup-
kov proti majetku, 28 priestup-
kov proti verejnému poriadku, 
1 priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu, 6 priestupkov 
voľne pohybujúcich sa psov, 
5 priestupkov porušenia zákona 
o ochrane nefajčiarov, 2 priestup-
ky podania alkoholu a cigariet 
osobe mladšej ako 18 rokov, 
11 priestupkov požívania  alko-
holických nápojov na verejnom 
priestranstve a iné.

Všetkým občanom, ktorí sa 
na nás obracajú upozorňujúc 
na podozrenie z protiprávneho 
konania zavolaním na bezplatné 
telefónne číslo 159 ďakujeme.

-msp-
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