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Liptovský Mikuláš sa po piatich
rokoch opäť stane hostiteľom
celonárodných osláv. Tentoraz
pri príležitosti 70. výročia ukon-
čenia druhej svetovej vojny
a Dňa víťazstva nad fašizmom.
V piatok 8. mája očakávajú orga-
nizátori účasť niekoľko tisíc ľudí.

Pietneho aktu kladenia ven-
cov na pamätníku Háj - Nicovô
sa zúčastnia najvyšší štátni
predstavitelia, zástupcovia Slo-
venského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, diplomatic-
kých misií a mesta Liptovský Mi-
kuláš. V prípade priaznivého po-
časia nad pamätníkom preletia
aj stíhačky. Na počesť padlých
hrdinov zaznejú aj delostrelecké
salvy. Na pietny akt má prístup
aj široká verejnosť, z kapacit-
ných dôvodov však nebude
môcť využiť dopravu k pamätní-
ku individuálnou dopravou.
V dostatočnom predstihu sa
môžu dopraviť kyvadlovou do-
pravou alebo sa dostať na Háj
pešo.

Bohatý popoludňajší program
na Námestí osloboditeľov je ur-

čený pre všetky vekové kategórie.
Pripravená je prezentácia čestnej
stráže, množstvo statických a dy-
namických ukážok, vystúpia vo-
jenskí policajní kynológovia. Ná-
vštevníci si budú môcť prezrieť
rozsiahlu vojenskú techniku, ukáž-
ky služobného zásahu vojenskej
polície, ako aj boj zblízka. V rámci
kultúrneho programu vystúpi
umelecký súbor Lúčnica, speváci
Zuzana Smatanová a Adam Ďu-
rica, ľudová hudba Haluška a ďal-
ší.

Háj – Nicovô je miestom po-
sledného odpočinku viac ako
1350 vojakov – príslušníkov 1. če-
skoslovenského armádneho zbo-
ru, ktorí padli v bojoch o Liptovský
Mikuláš v roku 1945. Vojenský
cintorín vybudovali v roku 1950.
Celý pietny areál s pamätníkom
sprístupnili v máji 1961. Navrhli
ho architekti Ladislav Bauer a Ala-
dár Búzik a monumentálnymi
dielami ho dotvorili mikulášski
sochári Alfonz Groma a Miroslav
Ksandr.

Text a foto: Michal Jurči

Vážení Mikulášania,
ak desaťtisíce vojakov svojimi
životmi zaplatili za náš dneš-
ný život v mieri a pokoji, po-
tom nemá politizácia osláv
konca druhej svetovej vojny

žiadne opodstatnenie.

Sú historické udalosti,
ktoré by nikdy nemali

padnúť za obeť aktuál-
nym politickým spo-
rom. Sedemdesiate vý-
ročie konca druhej sve-
tovej vojny a víťazstva
nad fašizmom nielen
bezpochyby patrí k ta-
kýmto udalostiam, ale
je takpovediac prvé
v rade tých, ktoré nikdy
nemôžu byť zatienené
aktuálnou politikou.

Z tohto dôvodu mám osobne pro-
blém pochopiť, ak sa z osláv vý-
ročia víťazstva nad fašizmom, kto-
ré svojím významom pre Európu
stojí na úplne inej úrovni ako dneš-
né politické otázky a spory, robí
téma politického zápasu. Ak na
území Slovenska v boji proti na-
cistickému šialenstvu padlo viac
ako šesťdesiattisíc vojakov Červe-
nej armády, je to fakt, ktorému
by sme ako verejní činitelia mali
vzdať najhlbšiu úctu, pretože to
boli životy konkrétnych ľudí s ro-
dinami a so svojimi osobnými prí-
behmi, ktoré boli obetované za
to, aby sme dnes v Európe mohli
žiť v mieri a relatívnom pokoji.

Som poctený tým, že sa budem
môcť zúčastniť na celonárodných
oslavách 70. výročia ukončenia
druhej svetovej vojny a víťazstva

nad fašizmom v Liptovskom Mi-
kuláši. Rovnako vzdám úctu pad-
lým vojakom a obetiam vojny
v Poľsku a následne aj v hlavnom
meste Ukrajiny, v Kyjeve. Na záver
položím veniec k pamätníku ne-
známeho vojaka v Moskve, v hlav-
nom meste krajiny, ktorej armáda
nepochybne najviac prispela
k oslobodeniu územia Slovenska
v druhej svetovej vojne. Toto sú
historické fakty, ktoré nie je na-
mieste ohýbať alebo zamlčiavať,
ale ktoré musíme opakovane zdô-
razňovať. Z úcty k padlým, ale aj
pre našu vlastnú budúcnosť.

predseda vlády SR

Liptovský Mikuláš opäť hostí celonárodné oslavy
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Priamym účastníkom boja proti fašizmu z liptovskomikulášskeho
okresu prejavilo v apríli úctu Ministerstvo obrany SR a predstavi-
telia mikulášskej radnice odovzdaním pamätných medailí pri prí-
ležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

„Chceme, aby ľudia videli, že na nich nezabúdame a ctíme si
ich postoje a to, čo počas vojny vykonali,“ informoval hlavný štát-
ny radca z oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vo-
jenských dôchodcov z Ministerstva obrany SR Richard Zimányi.

Ministerstvo v našom okrese vzdalo hold 38 žijúcim vojno-
vým veteránom alebo ich príbuzným. Tí si ocenenia prišli pre-
vziať s hrdosťou a boľavými spomienkami na minulosť. „Tvrdo
bolo. Tvrdo, ale vyhrali sme. Bolo to 30 mesiacov vojenčiny, ale
cez skutočnú vojnu, nie narukovanie v kasárňach. Toto je jediná
medaila v mojom živote, čo som dostal a poviem vám, zaslúže-
ne som ju dostal a veľmi si to považujem,“ vyjadril sa ocenený
90-ročný Blažej Haluška z Trsteného, ktorý bojoval v 2. svetovej
vojne ako 20-ročný.

„Vzdávať úctu ľuďom, ktorí nasadili za našu slobodu svoje ži-
voty, je to najmenej, čo pre nich môžeme urobiť. Nebyť víťaz-
stva, možno tu ani nie sme, všetci vieme, čo mal fašizmus v plá-
ne. To, že som týmto našim hrdinom mohol osobne potriasť ru-
kou, je pre mňa neskutočný zážitok,“ povedal primátor Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč. -red-

Primátor Liptovského Mikuláša
Ján Blcháč sa stal osobnosťou
horských zemí v kategórii poli-
tik a samosprávca. Ocenenie si
osobne prevzal v sobotu
25. apríla na slávnostnom vy-
hodnotení v poľskom meste
Żywiec.

Odborná komisia ho za víťa-
za vybrala v konkurencii poľ-
ských samosprávcov aj na zákla-
de najlepšieho výsledku verej-
ného hlasovania. „Je to pre mňa
vysoké morálne ocenenie na
medzinárodnej úrovni, ktoré zo-
hľadňuje našu prácu v oblasti
podpory tradícií a turizmu. Spo-
lu s poľskými partnermi sa už
dlhodobo snažíme spolupraco-
vať na rôznych cezhraničných
projektoch so zameraním na
rozvoj našich horských regió-
nov. Predovšetkým sme pred
časom boli priekopníkmi pri za-

kladaní Klastra Liptov, ktorý je
nakoniec aj partnerom organi-
zácie udeľujúcej ocenenie
Osobnosť horských zemí. Chle-
bíkom pre nás musí byť rozvoj
cestovného ruchu, a tak ako Lip-
tovský Mikuláš, aj poľský Żywiec
má obrovskú perspektívu rastu
v tejto oblasti,“ zdôraznil primá-
tor Ján Blcháč. Podľa jeho slov je
dôležité neustále sa zdravým
spôsobom konfrontovať s kon-
kurenciou a posúvať sa k lepším
výkonom nielen v oblasti posky-
tovania služieb v cestovnom ru-
chu, ale aj samotnej správe
miest a obcí.

Na poľsko-slovenskom po-
hraničí sa udeľovali ocenenia
pre osobnosti a subjekty pod-
porujúce horské územia blízke
obom krajinám už po desiaty
raz. Do súťaže boli nominované
osobnosti, ktoré sú prínosom

tohto regiónu nielen v oblasti
ekonomiky a politiky, ale aj his-
tórie, kultúry a diplomacie. Až tri
zo siedmich cien tento rok za-
slúžene putujú na Liptov.
Okrem víťazstva v kategórii poli-
tik a samosprávca zástupcovia
Liptova uspeli aj v kategórii
stredný podnikateľ, kde zvíťazil
Penzión Drak z Demänovej
s jeho riaditeľom Martinom
Matzenauerom. Komisia roz-
hodla aj o udelení mimoriadne-

ho ocenenia turistická atrakcia
horských zemí, ktoré získala
Medvedia štôlňa v Žiari.

Táto súťaž sa koná pravidel-
ne už od roku 2005 a jej cieľom
je zviditeľniť ľudí, ktorých pôso-
benie na území horských oblastí
môže byť inšpiráciou pre ostat-
ných. Zároveň pomáha rozvoju
regiónu ako turistickej destiná-
cie.

Text: VE, Foto: Gabriel Lipták

Cesty na Liptove by mali byť
kvalitnejšie a rozvinutejšie. Na
aprílovom zasadnutí sa na tom
zhodli predstavitelia miest
a obcí Liptova, ktorí spolu do-
hodnú postup, ako čerpať pro-
striedky z Integrovaného ope-
račného programu na základe
pripravovanej Regionálnej inte-
grovanej územnej stratégie Ži-
linského samosprávneho kraja
práve na sprístupnenie regiónu
po kvalitných miestnych vozov-
kách. 

„Otvára sa nám možnosť vy-
užiť eurofondy aj na skvalitne-
nie a dobudovanie ciest druhej
a tretej triedy, vieme si teraz po-
môcť dať dokopy aj cesty, ktoré
sú rozbité po budovaní kanali-
zácií či vodovodov. Musíme pri-
praviť čo najviac projektov, kto-
ré budú orientované na obnovu
komunikácií. Potešila nás sprá-
va, že sa župa zaujíma aj o re-
konštrukciu cesty z Liptovského
Mikuláša do Zuberca,“ priblížil
predseda Združenia miest
a obcí Liptova (ZMOL) a primá-

tor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč. 

Prioritou pre zástupcov Lip-
tákov je budovanie kvalitnej
infraštruktúry, vďaka ktorej má
región potenciál turistického
rastu. Z Integrovanému regio-
nálnemu operačnému progra-
mu budú môcť samosprávy žia-
dať zafinancovanie rôznych ob-
lastí, Liptovský Mikuláš sa bude
zaujímať aj o dobudovanie cy-
klochodníka či možnosti finan-
covania sociálnych služieb.
„Cestu zafinancovania cez euro-
fondy budeme hľadať aj pre rie-
šenie otázky triedenia a zhod-
nocovania komunálneho odpa-
du, ktorá nám vznikla vzhľadom
na uzatvorenie skládky tuhého
komunálneho odpadu vo Ve-
ternej Porube a vypovedaniu
zmluvy s Liptovským Hrádkom,
ktorý už nechce náš odpad
ukladať na svoju skládku pri
Podturni,“ dodal predseda
ZMOL.

Text: VC, Foto: VPS

Veteránom 
odovzdali medaily

Obce a mestá Liptova
budú čerpať eurofondy
najmä na komunikácie

Primátor sa stal osobnosťou horských zemí

OOssoobbnnoosstt ii   hhoorr sskkýýcchh  zzeemmíí
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Interné oddelenie Liptovskej nemocnice
s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu potrebu-
je rekonštrukciu. Predseda ZMOL-u Ján
Blcháč vyzval zástupcov miest a obcí Lipto-
va o finančnú podporu, vďaka ktorej by ne-
mocnica zakúpila nové postele, matrace či
zariadila pacientmi žiadanú nadštandardnú
izbu.

„Na oddelení máme pacientske postele
z roku 1989, nie je tu vybudovaný centrálny
rozvod kyslíka a je potrebné vybaviť oddele-
nie aj novým signalizačným zariadením, kto-
ré prispeje k rýchlemu vybaveniu zo strany
pacienta a k efektivite práce zdravotného
personálu,“ požiadala v liste predsedovi
a členom ZMOL riaditeľka Liptovskej ne-
mocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
Ľudmila Pohančeníková. Internému oddele-
niu chýbajú aj funkčné prístroje ako je defi-
brilátor alebo EKG.

„Keby sa obce a mestá Liptova pozbierali
sumou len 14 centov na obyvateľa, dokázali
by sme nemocnici prispieť 10 tisíc eurami,
čo je z celkovej sumy 80 tisíc, ktoré interné
oddelenie potrebuje ako soľ, pekná čiastka.
Takéto gesto solidarity pre zariadenie, ktoré
slúži nám, našim rodičom, príbuzným, spo-
luobčanom, by obce a mestá Liptova mohli
urobiť a prispieť k zlepšeniu podmienok
v našej spádovej nemocnici,“ konštatoval
predseda Združenia miest a obcí Liptova
Ján Blcháč. Príspevky by mali byť dobrovoľ-
né, obce, ktoré majú finančné problémy, pri-
spievať nemusia. O príspevkoch budú pred-

stavitelia združenia rozhodovať na svojom
júnovom stretnutí.

V roku 2009 bola Liptovská nemocnica
s poliklinikou v zložitej finančnej situácii.
Mestá a obce Liptova sa vtedy zapojili do
zbierky na pomoc nemocnici a prispeli na jej
stabilizovanie sumou približne 40 tisíc eur.
Zriaďovateľom nemocnice s poliklinikou je

Žilinský samosprávny kraj, ktorý v posled-
ných dvoch rokoch investuje do nemocnice
prostriedky získané z predaja polikliniky
v Liptovskom Mikuláši. Vďaka týmto zdro-
jom vzniklo v nemocnici nové neurologické
oddelenie a ďalšie oddelenia majú nové prí-
strojové vybavenie.

Text: VČ, Foto: archiv

Spoločnosť Oliva group zrekon-
štruuje obyvateľom Palúdzky
detské ihrisko ako kompenzáciu
za výstavbu čerpacej stanice pri
Kauflande. Prisľúbil to konateľ
spoločnosti Tomáš Soóky v liste
adresovanom mestu Liptovský
Mikuláš.

„Keďže dokumenty vydané
stavebným úradom mesta Lip-
tovský Mikuláš na výstavbu ben-
zínky boli platné, jediná možnosť,
aká nám ostala na vyriešenie už

vzniknutej situácie, bolo dohod-
núť istú satisfakciu pre obyvateľov
z Palúdzky. A som rád, že sa nám
to podarilo aspoň vo forme ob-
novy detského ihriska. To, ktoré
ihrisko sa zrekonštruuje, dohod-
neme priamo s dotknutými oby-
vateľmi,“ vysvetlil primátor Ján
Blcháč.

Oliva zrekonštruuje oplotenie
vybraného ihriska a doplní ho
o štyri ihriskové prvky, všetko na
vlastné náklady. Suma nákladov

na obnovu ihriska by mala byť
do piatich percent z investičných
nákladov čerpacej stanice.

Oliva group požiadala ešte
v roku 2013 o stanovisko mesta
k výstavbe čerpacej stanice, ktorá
v súčasnosti už rastie v mestskej
časti Palúdzka pri obchodnom
centre. Mesto za bývalého vede-
nia expresne vydalo súhlas s vy-
daním územného rozhodnutia
pre investora. Proti výstavbe sa
postavili obyvatelia dotknutej
mestskej časti, spísali aj nejednu
petíciu. Po rokovaniach s inves-
torom došlo k posunu umiest-
nenia benzínovej pumpy, aby
zostala zachovaná väčšia časť ze-
lene. V júli 2014 Alexander Slaf-
kovský podpísal územné rozhod-
nutie o umiestnení stavby aj na-
priek pretrvávajúcemu nesúhlasu
miestnych obyvateľov. Investorovi
tak už nič nebránilo v realizácii
projektu.

Text: VE, Foto: Filip Danek

Úspech
Pramienka

Mestské kultúrne stredis-
ko v Dolnom Kubíne hos-
tilo 26. apríla účastníkov
krajskej súťažnej pre-
hliadky detských folklór-
nych súborov (DFS) - Ku-
bínske krpčeky. Zúčastni-
lo sa jej 11 detských ko-
lektívov, víťazov regio-
nálnych kôl súťaže. 

Za liptovský región sa
predstavili súbory Likav-
ka z Likavky, Sliačanček
z Liptovských Sliačov
a Pramienok z Liptovské-
ho Mikuláša. Členovia
DFS Pramienok si za svoje
výkony vyslúžili striebor-
né pásmo. Predstavili sa
choreografiou detské hry
z Važca.

-tš-

OLIVA postaví ihrisko ako kompenzáciu

Blcháč vyzval predstaviteľov miest a obcí Liptova
na pomoc nemocnici
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Prvá míľa 
Liptova

Motorkárska sezóna na Liptove je otvorená.
Posledná aprílová nedeľa patrila v centre fanú-
šikom jednej stopy, kde Námestie oslobodite-
ľov zaplnili viac ako tri stovky motoriek s maji-
teľmi všetkých vekových kategórii. Na tohto-
ročnú prvú míľu prišli bikeri z celého Liptova,
ale aj viacerých okolitých okresov. Tradičné po-
dujatie pritiahlo do centra aj stovky návštevní-
kov.

Úspešné kilometre v ďalšej motorkárskej se-
zóne zaželal účastníkom liptovskomikulášsky
primátor Ján Blcháč. Prekvapením pre prítom-
ných bolo aj jeho slávnostné prijatie za člena
Motoklubu Liptov. Mečom ho pasoval samot-
ný prezident klubu Miro Turza. Primátor si pre-
vzal aj členskú koženú vestu s vlastným me-
nom.

Po prestrihnutí pásky už bikerom nestálo
nič v ceste a vydali sa na svoje prvé spoločné
tohtoročné míle mestom a regiónom. Ich cesta
viedla do Partizánskej Ľupče a odtiaľ do Beše-
ňovej, odkiaľ sa vrátili popri Liptovskej Mare na
spoločný obed do reštaurácie, kde klub sídli.

Text: TŠ, MJ, Foto: Pavol Sališ

Mesto v minulom
roku hospodárilo

so stratou
Liptovský Mikuláš pod vedením
exprimátora Alexandra Slafkov-
ského za posledný rok jeho primá-
torovania dosiahol účtovnú stratu
po zdanení 681 249 eur. Rok pred-
tým dosiahol zisk 346 359 eur. 

Celkové výnosy mesta v roku
2014 dosiahli sumu 22 275 965
eur, čo bolo o 6,48 milióna eur
viac ako v roku 2013. Celkové ná-
klady uplynulý rok dosiahli sumu
22 957 215 eur, v porovnaní
s predchádzajúcim rokom boli
vyššie o približne 7,5 milióna eur.

Dlh ku koncu roka 2014 bol
7 465 862 eur, čo predstavuje 39,25
percent bežných príjmov roku 2013.
Na jedného obyvateľa tak dlh pred-
stavuje 236 eur, čo je o 3,47 eura
viac ako v roku 2013. Výška majetku
mesta v minulom roku predstavo-
vala 88 635 803 eur (2802 eur na
jedného obyvateľa), čo je medzi-
ročný pokles o 2,3 milióna eur.

Nezávislý poslanec Jaroslav Čefo
pochválil spracovanie materiálu,
ktorý bol vecný. „Dôležité z pohľadu
hodnotenia záverečného účtu mes-
ta je číslo zostatok zdrojov z fi-
nančných operácii 1,141 milióna
eur,“ dodal. Poslanec Miroslav Neset
zdôraznil, že na propagáciu hokeja
a futbalu v meste išlo takmer 20
tisíc eur a pýta sa, kde sú teraz tí
ľudia, ktorých v súčasnosti obhajuje
poslanec Alexander Slafkovský.
„Nech nám to prídu vysvetliť, kde
tie peniaze dali. Musím s tým sú-
hlasiť, že je to nehorázne,“ dodal.

V rámci bežného rozpočtu boli
v roku 2014 príjmy vo výške
19 618 894 eur a výdavky vo výške
18 353 219 eur. Prebytok tak
predstavoval viac ako 1,26 milió-
na eur. V kapitálovom rozpočte za
rok 2014 mesto dosiahlo príjmy
2 424 012 eur. Kapitálové výdavky
boli v minulom roku vo výške
5 715 587 eur. Schodok kapitálo-
vého rozpočtu tak predstavoval
takmer 3,3 milióna eur. Schodok
kapitálového rozpočtu bol krytý
bežnými príjmami, návratnými
zdrojmi financovania, prostried-
kami rezervného fondu mesta
a inými príjmovými operáciami.
Výsledok rozpočtového hospodá-
renia mesta bol schodok 2 milióny
eur. Konečný stav rezervného fon-
du ku koncu minulého roka bol
540 tisíc eur, čo je o niekoľko de-
siatok tisíc menej ako v roku 2013.

MJ
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Mikulášski mestskí policajti sa rozhodli bojo-
vať proti kriminalite, ktorej obeťami sú často
dôverčiví seniori. Stretávajú sa s nimi v klu-
boch dôchodcov a denných centrách, kde
im približujú a vysvetľujú manipulačné takti-
ky takzvaných šmejdov či aktivity podvodní-
kov. „Trénujeme s nimi rôzne modelové si-
tuácie a upozorňujeme ich na správne rieše-
nia, najčastejšie ich upozorňujeme na nátla-
kové akcie "predajcov" či osoby, ktoré sa vy-
dávajú za príbuzného a žiadajú o požičanie
hotovosti. Učíme ich aj to, ako si správne za-
bezpečiť osobné veci pred vreckármi,“ pri-
blížil náčelník Mestskej polície v Liptovskom
Mikuláši Marián Jančuška preventívne opat-
renia, ktorými sa snažia príslušníci chrániť
miestnych dôchodcov pre zlodejmi, pod-
vodníkmi a kriminalitou. 

„Seniori patria do rizikovej skupiny oby-
vateľstva z dôvodu ich vekovej kategórie. Sú
úprimní, dôverčiví a manipulovateľní, a prá-
ve tým bezbranní. Prevencia je najvhodnejší
spôsob, ako ich ochrániť ešte pred tým, ako
by mal byť na nich spáchaný nejaký skutok
a neustále pripomínanie im niektorých mo-
delových situácií je riešenie, ako pocvičiť ich
asertivitu a naučiť sa nebyť zneužitým pre
svoju prílišnú dôverčivosť,“ vyjadril sa pri-
mátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. 

Na stretnutiach s príslušníkmi mikulášs-
kej mestskej polície samotní seniori často-
krát prezentujú vlastné skúsenosti s pod-
vodnými a protiprávnymi konaniami. „Je
smutné, koľko z nich už má za sebou nejakú
zlú skúsenosť. Učíme sa celý život a často,
žiaľ, aj na vlastných chybách. Do budúcna
im však vďaka preventívnym opatreniam
budeme vedieť predísť,“ skonštatoval pri-
mátor.

Seniori si vyberajú témy preventívnych
sedení a prednášok podľa vlastného záuj-
mu, najčastejšie je to návod Ako sa nestať
obeťou kriminality. V súčasnej dobe evidujú
príslušníci na mestskej polícii päť žiadostí
o vykonanie prednášky od seniorov. Tie za-
radia do výkonu svojej činnosti v najbližších
dňoch.

Text: eve, Foto: MsP

Dom Matice slovenskej
láka ľudí rôznorodosťou

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Marek
Nemec sa rozhodol spestriť aktivity
strediska a množstvom rôznorodých
podujatí zaujať priaznivcov od tých naj-
menších až po najstarších. „Do Matice
slovenskej sa snažíme prilákať ľudí rôz-
nych vekových zložení a sme radi, že sa
nám v tomto smere darí. Stále pripravu-
jeme nové a nové podujatia. Len za me-
siac apríl naše aktivity smerovali od fil-
mu cez fotografiu, prednášky a dialógy,
zúčastnili sme sa na futbalovom turnaji
v obci Liptovský Peter, kde sa konal už
2. ročník memoriálu Miroslava Zachera,
aj Veľkú noc sme pojali tradične v oble-
čení zemanov a pripomenuli sebe aj
okoliu ľudové zvyky,“ spresnil riaditeľ.

Do konca apríla vystavujú v mies-
tom Dome Matice slovenskej fotografie
liptovskej prírody traja vystavovatelia -
Veronika Vallová, Peter Hriadel a Pavol
Hriadel. Návštevníci si môžu prezrieť zá-
bery nielen prírodných scenérii, ale aj
zveri a motýľov. V máji sa môžu tešiť na
konferenciu k 200. výročiu narodenia
Ľudovíta Štúra, na posledný pondelok
v mesiaci o 17. hodine je pripravený už
tradičný filmový večer.

red

Mestskí policajti trénujú 
dôverčivosť seniorov
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1. Vjazd motorových vozidiel na Háj Nicovô
bude možný len pre vozidlá ústavných
a vládnych činiteľov vrátane ich sprievo-
du, vozidlá ozbrojených bezpečnostných
zborov, vozidlá diplomatického zboru,
autobusov čestnej stráže, autobusov
SZPB, STV a vozidlá usporiadateľov.

2. Parkovanie motorových vozidiel ostat-
ných účastníkov osláv bude možné na
parkovisku pozdĺž ulice Kpt. Nálepku
a ulice Družstevnej, prípadne na odstav-
nej ploche v areáli bývalých vojenských
kasární na ploche Žilinskej univerzity.

3. Z ulice Kpt. Nálepku bude pre účastníkov
osláv zabezpečená kyvadlová doprava na
Háj Nicovô so začiatkom o 09:00 hod. Sta-
novište autobusov kyvadlovej dopravy
bude označené označníkom zastávky.

4. Pre účastníkov osláv, ktorí pricestujú do
Liptovského Mikuláša vlakom alebo auto-
busom, bude z autobusovej stanice za-
bezpečená doprava na Háj Nicovô. Od-
chody označených autobusov budú
o 08:35 hod., 10:05 hod. a o 10:25 hod.
z výstupišťa autobusov na Ul. Štefániko-
vej (oproti autobusovej stanici). Stanoviš-
te autobusov bude označené označní-
kom zastávky autobusovej dopravy na
Háj Nicovô.

5. V čase od 10:45 hod. bude Cesta hrdinov
na Háj úplne uzavretá pre potreby príjaz-
du vozidiel ústavných a vládnych činite-
ľov a vozidlá diplomatického zboru.

6. Ul. Školská a Ul. Čs. brigády (od ul. Škol-
skej po vjazd do STOP.SHOPu) bude dňa
08.05.2015 v čase od 12:00 do 20:00 hod.

uzatvorená pre potreby parkovania auto-
busov SZPB. 

7. Parkovisko na Ul. Moyzesovej pri podcho-
de bude 08.05.2015 pre verejnosť uzatvo-
rené. Verejnosť bude môcť bezplatne par-
kovať na parkovisku pri Hypernove.

8. Počas celého podujatia budú na Námestí
osloboditeľov statické a dynamické ukáž-
ky Ozbrojených síl SR. Preto prosíme
o zvýšenú pozornosť a vzájomnú ohľadu-
plnosť pri pohybe po pešej zóne.

9. V záujme plynulého priebehu tohto vý-
znamného podujatia prosíme všetkých
účastníkov, aby rešpektovali pokyny polí-
cie a usporiadateľov podujatia a aby na
samotný pietny akt na Háji Nicovô prišli
s dostatočným časovým predstihom.

Pokyny pre účastníkov
CELONÁRODNÝCH OSLÁV 70. VÝROČIA UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY 

A DŇA VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM NA VOJNOVOM CINTORÍNE HÁJ NICOVÔ 
A NA NÁMESTÍ OSLOBODITEĽOV V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI DŇA 8. MÁJA 2015

Háj j Nicovô

Námestiámestie 
oslobodoboditeľteľov

Diaľnica D1 Poprad

Ružomberok

3

4

P
BUS5

6

6
6

1

1

4

5

Námestie 
osloboditeľov

Háj Nicovô

2

2

2

3

1

 

Parkovisko pre verejnosť, médiá Prezentácia autobusov SZPB Reštaurácia Hotel Európa

Kyvadlová doprava  Ul. Kpt. Nálepku – Háj Nicovô Infostánok Reštaurácia Reduta

Parkovisko pre autobusy SZPB a čestnej stráže Príjazdová cesta pre BUS
na Háj Nicovô

Reštaurácia Route 66

Parkovisko pre vozidlá ústavných činiteľ a dipl. zbor Reštaurácia Mademoiselle

Autobusová doprava smer Háj Nicovô Odjazdová cesta pre BUS
do centra mesta

Reštaurácia Hotel Klar

 

Parkovanie autobusov SZPB
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PIATOK 15.5.2015  Štart 20.00
NAJVÄCŠIA RETRO PARTY
80.-90. ROKOV
› MADUAR
›  (Holky z naší školky)
› 
› 
Vstupné 9.90 € 12 €

SOBOTA 16.5.2015  Štart 18.00 
ŠLÁGER PARÁDA
SO ŠLÁGR TV
› › 
› › › 
Vstupné 9.90 € 12 €  25 €

 17.5.2015  Štart 15.00
› › 
› › 
Vstupné 5 € 7 €

ELNÁ

www.tatralandia.sk

VDJ HALIENA,
DJ RIKO, DJ SHYPO MIŠKA a DALIBOR.

15.-17.5.2015

najširšia škála 
   originálnych vôní

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
• 

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 I/2

01
5/

05
/1
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9ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Primátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč má zabezpečiť kontinuálne zhod-
nocovanie tuhého komunálneho odpadu
z mesta po októbri 2015. Má tak urobiť
pri využití všetkých dostupných možnos-
tí. Odporučilo mu to mestské zastupiteľ-
stvo na aprílovom zasadnutí v súvislosti
s vypovedaním zmluvy na ukladanie od-
padu na skládku pri obci Podtureň, ktorú
prevádzkuje Liptovský Hrádok.

Poslanci zároveň požiadali o urýchlené
spracovanie analýzy možností riešenia od-
padového hospodárstva mesta s dlhodo-
bým výhľadom na minimálne 20 rokov.

Primátor L. Hrádku Branislav Tréger vy-
povedal 27. marca zmluvu na ukladanie od-
padu medzi oboma mestami. Z Mikuláša tak
môžu smeti na skládku vyvážať do 30. sep-
tembra 2015. Vo výpovedi neuviedol žiadne
skutočnosti súvisiace s nedostatočne vyse-
parovaným odpadom ukladaným na sklád-
ku, ako ani informácie o technických problé-
moch na pozemnej komunikácii, ktoré by
bránili tranzitu. Výpovedi zmluvy nepred-
chádzali žiadne upozornenia. Mikuláš je už
tradične jedno z najlepšie separujúcich
miest na Slovensku. V rokoch 2011 a 2014 sa
umiestnilo na 1. mieste. Miestni obyvatelia
separujú približne 100 kg odpadu na jedné-
ho obyvateľ za rok.

Mestské zastupiteľstvo zároveň prijalo
rozsiahlu konštatačnú časť uznesenia, kde je
zachytená celá genéza vývoja odpadového
hospodárstva. Poslanci skonštatovali, že vy-
povedaním zmluvy zo strany L. Hrádku sa
výrazne znižujú vyhliadky na spoluprácu pri
likvidácii komunálneho odpadu v rámci hor-
ného Liptova.

Problematika zneškodňovania komunál-
neho odpadu je jednou zo základných kom-
petencií samosprávy miest a obcí.

Od roku 1992 do roku 2006 mesto na
prekládku, založenie a rozšírenie skládky
TKO Veterná Poruba vynaložilo viac ako 200
miliónov korún (takmer 7 miliónov eur). Vte-
dajší primátor Alexander Slafkovský podpí-
sal 25. 11. 2005 s Pozemkovým spoločen-
stvom Veterná Poruba (ďalej len PS) zmluvu
o nájme pozemku pod časťou skládky na
obdobie 5 rokov. PS prenajímalo 21 947 me-
trov štvorcových pozemkov (29,5% rozlohy
skládky), ostatné pozemky – 52 528 metrov
štvorcových prenajímali fyzické osoby a Slo-
venský pozemkový fond. Nájomné bolo sta-
novené na 1 korunu za meter štvorcový. Po
ukončení doby nájmu bol prenajímateľ po-
vinný skládku uzavrieť a vykonať jej rekulti-
váciu. (Pozn. dňa 27. 11. 2010, teda dva dni
po ukončení doby nájmu, sa konali komu-
nálne voľby). Mesto od PS v r. 2011 uzatvo-
renie skládky vyplývajúce z tejto zmluvy ne-
požadovalo.

Vlastníci pozemkov ponúkli mestu v júni
2007 návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie

pozemkov na skládke. Mesto oznámilo ne-
záujem predčasne ukončiť nájomný vzťah,
v rozpočte nemalo 10 mil. Sk potrebných na
kúpu, čím k dohode nedošlo. Navrhovaná
kúpna cena predstavovala 500-násobok
ročného nájomného. 

Mesto malo už začiatkom roka 2010 roz-
pracovaný systém, ktorý by umožnil sklád-
kovať ešte ďalších 17 až 20 rokov. S obcou
Smrečany podpísalo v marci 2010 memo-
randum za účelom rozšírenia skládky TKO
V. Poruba v katastrálnom území Smrečian.
V danom roku bola spracovaná EIA, na zá-
klade ktorej sa rozšírenie kapacity skládky
odporúčalo pri dodržaní stanovených pod-
mienok. Smrečany už vydali územné roz-
hodnutie a existoval aj samotný projekt.

Alexander Slafkovský požiadal Úrad pre
verejné obstarávanie o preverenie súťaže –
Zabezpečenie poskytovania komplexných
komunálnych služieb na území mesta L. Mi-
kuláš. Mesto ešte predtým žiadalo ÚVO
o metodické usmernenie ako postupovať
pri vyhlasovaní súťaže. Zastavenie transfor-
mačného procesu VPS malo za následok ich
stagnáciu v ďalších rokoch a neriešenie pro-
blematiky odpadového hospodárstva kon-
cepčným spôsobom.

Po ukončení nájomnej zmluvy s PS
v roku 2010 malo mesto pod vedením pri-
mátora Blcháča platné nájomné zmluvy
s majiteľmi zvyšných 2/3 skládky, kam bez
prerušenia naďalej vyvážalo tuhý komunál-
ny odpad.

PS a mesto následne uzavreli v marci
2011 zmluvu na nájom časti pozemkov pod
skládkou do 31. októbra 2014. Nájomné
bolo stanovené na 50 centov za meter štvor-
cový. Mesto sa zaviazalo, že kedykoľvek do
budúcnosti nebude pokračovať v konaní
o vydanie územného rozhodnutia a staveb-
ného povolenia na ďalšie rozšírenie skládky
odpadov na pozemkoch susediacich so

skládkou vo V. Porube v katastri obce Smre-
čany, a to ani prostredníctvom tretích osôb.
V prípade porušenia tohto záväzku sa mesto
zaviazalo zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
milión eur za každý kalendárny rok, v kto-
rom bude tento záväzok porušený.

Začiatkom roku 2014 vo vedomí, že je
možné skládku využívať ešte 5 až 6 rokov,
ponúklo mesto zvýšenie nájmu o sto per-
cent z 0,5 eura/m2 na 1 eur/m2. Súčasne po-
núklo mesto odstúpenie katastrálneho úze-
mia Svätý Štefan – takmer 10 tisíc ha obci
V. Poruba. O toto katastrálne územie by
mesto navždy prišlo. Napriek takejto lukra-
tívnej ponuke V. Poruba nesúhlasila s pokra-
čovaním skládkovania, požadovala v zmysle
nájomnej zmluvy z roku 2011 skládku uzat-
voriť.

Skládka bola v roku 2013 a 2014 postup-
ne uzatvorená, na jej predčasné uzatvorenie
sa použilo 1 153 556 eur. Nenaplnením ka-
pacity skládky mesto stratilo približne 630
tis. eur, ktoré sa vo fonde nevytvorili ďalším
skládkovaním. Vzhľadom na predčasné
uzatvorenie prišlo mesto o možnosť uzatvo-
riť v súčasnosti skládku financovaním z eu-
rofondov.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mi-
kuláš vypísali v júni 2014 verejné obstaráva-
nie na 4 roky za viac ako dva milióny eur na
dodávateľa, ktorý smeti uloží na svojej
skládke. Súťaž nakoniec vyhlasovateľ zrušil.

Mestské zastupiteľstvo schválilo v sep-
tembri 2014 zmluvu medzi mestami L. Miku-
láš a L. Hrádok v oblasti zabezpečenia zne-
škodnenia komunálneho odpadu. O mesiac
neskôr schválilo aj memorandum so spoloč-
nosťou Ekoplazma.

Poplatok za komunálny odpad pre oby-
vateľov mesta bol v rokoch 2011 až 2014
zvýšený o viac ako 30 percent.

Text: MJ, Foto: MP

Primátor má využiť všetky možnosti 
na zabezpečenie vývozu smetí
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Mikulášski študenti z Cvičnej firmy Villa
Betula pri Hotelovej akadémii v Liptov-
skom Mikuláši získali na marcovom Me-
dzinárodnom veľtrhu cvičných firiem
v Prahe titul absolútneho víťazstva.
Prvé miesto za vzhľad stánku a prvé
miesto za činnosť firmy počas veľtrhu
urobili radosť tímu žiakov tretieho roč-
níka študijného odboru pracovník mar-
ketingu – zameranie na obchod. Súťaži-
li v zložení Jozef Ťapaják, Veronika Hú-
sková, Lívia Vrbičanová, Nikola Ferková,
Daniela Rajniaková, Eliška Balážová, Pe-
ter Obrcian, Matej Vozár.

Cvičná firma je miestom vzdeláva-
nia, kde sa na základe metódy learning

by doing (učiť sa činnosťou) sprostred-
kúvajú, rozširujú a prehlbujú vedomos-
ti a zručnosti so založením, prevádzko-
vaním a vedením reálnej firmy. Žiaci sa
premenia na zamestnancov firmy
s konkrétnymi úlohami a týmto spôso-
bom si osvojujú všetko podstatné, čo
súvisí s fungovaním podniku. Svoje
podnikateľské zručnosti porovnávajú
žiaci na medzinárodných veľtrhoch.
Cvičná firma z Liptovského Mikuláša zí-
skala prvenstvo za prezentáciu firmy aj
na medzinárodnom veľtrhu v Ostrave
v marci 2014 a študenti bodovali aj
v novembri 2014 na Medzinárodnom
veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, kde
spomedzi viac ako 70 účastníkov aj
z európskych krajín získali absolútne ví-
ťazstvo vo všetkých hodnotených ob-
lastiach.

Činnosť cvičných firiem pri Hotelo-
vej akadémii v Liptovskom Mikuláši
pod vedením Ing. Anny Kiapešovej sia-
ha až do roku 2005 a sedem rokov fun-
govala prostredníctvom záujmového
krúžku. Až od školského roka
2012/2013 sa vyučuje ako odborný
predmet s dvojhodinovou týždennou
dotáciou.

Text a foto: HA, vc

Aj vy môžete
rozvíjať naše mesto

Mikulášska radnica v súčasnosti intenzívne pracuje
na aktualizácii strategického dokumentu – Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Liptovský Mikuláš do roku 2020. Pri jeho príprave
budeme vychádzať aj z anonymného prieskumu,
do ktorého by sme chceli zapojiť čo najširšiu mi-
kulášsku verejnosť. V tomto vydaní mesačníka Mi-
kuláš bol vložený jeden anketový hárok. 

Prosím, venujte niekoľko minút jeho vyplneniu
a následne odovzdaniu najneskôr do 15. mája na
vyznačených zberných miestach: Mestský úrad –
Centrum služieb občanov, Informačné centrum,
STOP SHOP, TESCO, Dom Matice slovenskej. Môžete
ho taktiež odovzdať poslancovi vo vašej mestskej
časti. Pokiaľ bývate v bytovom dome, môžete ich
odovzdať vášmu domovému dôverníkovi (zástup-
covi vlastníkov), od ktorých si ich následne pre-
vezmeme.

Aj vaše názory môžu napomôcť určiť smerovanie
rozvoja mesta v rôznych oblastiach. Či už je to
budovanie infraštruktúry, skvalitňovanie služieb,
bezpečnosti alebo zabezpečenie potrieb občanov
v oblasti športu a kultúry. 

Anketu je možné vyplniť aj on-line na stránke
mesta www.mikulas.sk/phsr. Ďakujeme za váš
čas, ktorý venujete prieskumu a vášmu mestu.

Mgr. Michal Jurči, vedúci kancelárie 
pre stratégiu a komunikáciu MsÚ

Mikulášski žiaci uspeli 
na medzinárodnom veľtrhu v Prahe
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Zápis detí do Materskej školy 
Okoličianska pre školský rok 2015/2016
Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ MŠ Okoličians-
ka 821, vyhlasuje dodatočný zápis detí do novootvore-
nej materskej školy (od 1. septembra 2015) pre školský

rok 2015/2016.

Zápis bude prebiehať od 4. mája do 29. mája 2015 na
mestskom úrade, odbore školstva, mládeže, športu
a kultúry č. dverí 116 v čase prevádzkových hodín
MsÚ. Rodič môže doniesť vyplnenú žiadosť na prijatie
dieťaťa do MŠ ako aj potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (for-
mulár nájdete na webovej stránke mesta). Informáciu
o prijatí, respektíve neprijatí dostane zákonný zá-
stupca do 15. júna 2015. Do MŠ sa spravidla prijímajú
deti od 3 do 6 rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa
od dvoch rokov veku.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmien-
ky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z. a to deti:
1) ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2) s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej do-

chádzky,
3) s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej

školskej dochádzky. 
Platby v MŠ
A) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škol-

skej jedálni vo výške nákladov nákupu potravín na jed-
no dieťa a deň : desiata - 0,28 €, obed - 0,68 €, olovrant
– 0,23 € a režijné náklady 0,10 €/ Spolu 1,29 €/deň.

B) Výška príspevku v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa je 12 €/mesiac.

Oznamujeme, že v školskom roku
2015/16 otvárame nasledovné
predmety:
HUDOBNÝ ODBOR
prijímacie pohovory 19. - 20. mája
2015 od 14,00-17,00 hod. na
ul. M.M.Hodžu 5
prípravné hudobné štúdium, hra na:
husle, viola, violončelo, kontrabas,
cimbal, klavír, organ, cirkevná hudba,
akordeón, heligónka, gitara, basová
gitara, flauta priečna-zobcová-altová,
klarinet, trúbka, lesný roh, spev, zbo-
rový spev, v tanečnej a jazzovej sku-
pine, kompozícia, bicie nástroje

TANEČNÝ ODBOR
prijímacie pohovory 19. - 20. mája
2015 od 14,00-17,00 hod. na
ul M.M.Hodžu 5 (prijímacie pohovory
na TO v MŠ Podbreziny Agátova ul.
19. mája od 14,00-16,00 hod.)
prípravné tanečné štúdium, klasický
tanec, ľudový tanec, moderný tanec,
moderný scénický tanec, súčasný
tanec, jazzový tanec, tanečná prax,
dejiny tanca

VÝTVARNÝ ODBOR
prijímacie pohovory 19. - 20. mája
2015 od 14,00 - 17,00 hod. na ul. Pi-
šútova 3 
kreslenie, maľovanie, grafika, typo-
grafia, grafický design, textil, akcie
a projekty viazané na plochu, kera-
mika, tvorba šperku a odevu, práca
s fotografiou, PC grafické 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 do-
niesť výtvarné potreby a prezúvky. 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
prijímacie pohovory 19. - 20. mája
2015 od 14,00-17,00 hod. na ul. Pi-
šútova 3
prípravné dramatické štúdium, dra-
matická príprava, dramatika a slo-
vesnosť, pohyb, štúdium rolí a ume-
lecký prednes, práca v súbore, základy
dramatickej tvorby, dejiny drama-
tickej tvorby, fonetika

Prijímacie pohovory
do Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu Liptovský Mikuláš

Ďalšie prípadné informácie získate osobne na riaditeľstve ZUŠ J.L.Bellu na Ho-
džovej 5, na t.č. 56 215 80, resp. na www.liptov.sk/zus v rubrike podujatia.
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V priebehu roka majú v meste a jeho čas-
tiach vysadiť až 200 nových drevín. Výsadba
sa zrealizuje na základe rozhodnutí oddele-
nia životného prostredia a poľnohospodár-
stva miestnej radnice. „Pôjde o 111 kusov
ihličnanov a 92 listnatých stromov. Miesta,
kde sa bude realizovať výsadba sa určia pria-
mo pri miestnej obhliadke so žiadateľmi,“
priblížil Robert Smitka z oddelenia životné-
ho prostredia a poľnohospodárstva na
Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. 

Dreviny by sa mali vysadiť ako náhradná
výsadba za výruby, ktoré radnica povolila
žiadateľom z rôznych dôvodov. Tými sú
zväčša choroba drevín, prípady, keď korene
stromov zasahujú do statiky budov a ohro-

zujú životy či majetky obyvateľov či nekoor-
dinované vysadenie stromov pred bytovka-
mi, ktoré svojim tienením narúšajú svetlo-
technické normy.

„Často podávajú žiadosti o výrub obyva-
telia bytových domov, ktorí v minulosti po
výstavbe sídlisk niekedy pred 30 – 40 rokmi
nekoordinovane sadili dreviny na nevhodné
miesta – do tesnej blízkosti bytových do-
mov. V súčasnosti už ide o vzrastlé hlavne
ihličnaté stromy s rozrastenými korunami,
ktoré dosahujú výšku od 10 do 15 metrov
a svojim umiestnením zabraňujú prístupu
denného svetla do bytov, hlavne na nižších
poschodiach,“ priblížil Smitka.

Výrub verejnej zelene zabezpečujú pra-
covníci Verejnoprospešných služieb Liptov-
ský Mikuláš, ktorí sledujú stav zelene v mes-
te. „Každý jeden výrub konzultujú s odbor-
níkmi z oddelenia životného prostredia na
mestskom úrade, vypílenie hodnotnejších
drevín dokonca vždy individuálne odkomu-
nikujú s pracovníkmi Štátnej ochrany príro-
dy SR. Môžeme našich obyvateľov ubezpe-
čiť, že odborníci na oddelení životného pro-
stredia, ktorí komunikujú so žiadateľmi o vý-
rub konkrétnych drevín či s VPS vždy pozor-
ne zvážia každý jeden výrub a nevydávajú
povolenia na všetky žiadosti o výrub, len na
tie opodstatnené,“ ubezpečil viceprimátor
Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič.

Náhradná výsadba za vyrúbanú drevinu
či spílený strom je povinná zo zákona. Od-
borníci z miestneho oddelenia životného
prostredia určujú v rozhodnutiach o výrub
aj konkrétne podmienky výsadby. „Vždy na-
riaďujeme, aby bola náhradná výsadba

adekvátna a primeraná vyrúbanej drevine.
Určujeme šírku kmeňa, aby žiadateľ nevysa-
dil tenké sadenice, ktoré sa neujmú, dokon-
ca v rozhodnutí nariaďujeme povinnú sta-
rostlivosť o novovysadenú drevinu až tri
roky,“ priblížil Smitka z oddelenia životného
prostredia. Ak žiadateľ odmietne možnosť
náhradnej výsadby, je možné mu uložiť za-
platiť finančnú náhradu do výšky spoločen-
skej hodnoty dreviny.

Výruby verejnej zelene pracovníci reali-
zujú v čase vegetačného pokoja od začiatku
októbra do posledného marca. Teraz je
vhodný čas práve na výsadbu, ktorá nahradí
vypílené dreviny.

Text: red, Foto: MsÚ

Tak ako každý rok aj v roku 2015
bola podľa zákona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdra-
via vyhlásená na území mesta
Liptovský Mikuláš a v jeho mest-
ských častiach preventívna jarná
deratizácia zameraná na reguláciu
nežiaducich živočíšnych škodcov
(myši, potkany, hraboše...). De-
ratizáciu sú povinní vykonať všetci
majitelia budov, pozemkov, ka-

nalizačných a teplovodných ša-
chiet a iných rozvodných inži-
nierskych sietí či už súkromného
alebo komerčného charakteru.
Keďže aj mesto Liptovský Mikuláš
spravuje množstvo budov, po-
zemkov a hlavne verejných prie-
stranstiev, na ktorých sa bude
v máji vykonávať prostredníctvom
odbornej špecializovanej firmy
jarná časť deratizácie, máme za
povinnosť upozorniť širokú ve-
rejnosť na deratizačné nástrahy,
ktoré budú rozmiestnené vo vy-
braných lokalitách s najvyšším
pozorovaným výskytom hlodav-
cov. Ide najmä o lokality Palúdzka
- ulica Okružná, sídlisko Podbre-
ziny, sídlisko Dr. Aurela Stodolu
časť Vrbica, park M. Dobrovičovej,
park I. Laučíka. Deratizácia je plá-
novaná do času, pokiaľ nebude
pozorované, že nástrahy ostávajú
nedotknuté, aby bola zabezpe-

čená maximálna účinnosť zása-
hu.

Nakoľko nie je reálne možné,
aby deratizačná firma označila
výstražnými tabuľkami každú oše-
trenú noru hlodavca, dôrazne
upozorňujeme, hlavne v nadväz-
nosti na nepríjemné udalosti
v mestskej časti Okoličné, kde
doposiaľ neznáma nezodpovedná
osoba porozhadzovala po verej-
nom priestranstve otrávené ná-
strahy, na zvýšenú opatrnosť
a obozretnosť pri prechádzkach
hlavne zo strany mamičiek s ma-
lými deťmi a majiteľov psov. Od-
borná deratizačná firma aj napriek
skutočnosti, že na deratizáciu sa
už dlhší čas nepoužívajú jedovaté
látky, nikdy neponecháva dera-
tizačné nástrahy voľne porozha-
dzované po akomkoľvek priesto-
re. Na deratizáciu sú dnes použí-
vané najmodernejšie redenticídy

v rôznych formuláciách pre bez-
pečný systém výkonu prác v praxi.
Nástrahy sú vždy umiestňované
vhodným a bezpečným spôso-
bom podľa charakteru plôch, aby
bolo v maximálnej možnej miere
zabránené kontaktu necieľových
živočíchov s nástrahou. K lepšej
možnosti identifikácie, či ide
o profesionálnu nástrahu na hlo-
davce v prípade nálezu, ponú-
kame fotodokumentáciu s naj-
častejšie používanými typmi ná-
strah určených pre deratizáciu
vonkajších plôch. Uvedené ná-
strahy sú vo forme zmesi, kde
ako účinná látka môže byť použitý
bromadiolon, brodifacoum, di-
fenacoum. Protilátka v prípade
požitia je vždy vitamín K1.

Radoslav Krajči
osoba odborne spôsobilá 

vykonávať DDD činnosť

Upozornenie verejnosti na prebiehajúcu 
jarnú preventívnu deratizáciu

UUkkáážžkkaa   nnáásstt rraahh

V Mikuláši pribudne dvesto nových stromov
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Den matiek 
 dňa 10. mája 2015 o 15.00 h 

Námestie osloboditeľov,  fontána Metamorfózy
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Koláž súkromných spomienok, dobových
fotografií a príbehov v publikácii Liptovský
Mikuláš - čriepky a príbehy života si získala
priazeň čitateľov beletrie a odniesla si aj titul
Kniha Liptova 2014 ako absolútny víťaz sú-
ťaže. Dvestostranovú víťaznú publikáciu no-
minoval do súťaže sám autor Jaroslav Šou-
čík. „Vo víťaznej knihe zvečnil spomienky
povojnovej generácie na detstvo a mladosť
v Liptovskom Mikuláši. Príbehmi do knihy
prispeli aj jeho priatelia a z ich výpovedí au-
tor vyskladal obraz starého Mikuláša,“ popí-

sala knihu Tatiana Moravčíková z Liptovskej
knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom
Mikuláši, ktorá bola tento rok vyhlasovate-
ľom už ôsmeho ročníka súťaže o najkrajšiu
a najzaujímavejšiu knihu regiónu Liptov. 

Druhú priečku v kategórii beletria získala
kniha Milana Igora Chovana Mária Magdalé-
na, ktorá je pokusom o novú interpretáciu
veľkého evanjeliového príbehu. Na treťom
mieste sa umiestnila dvojkniha obsahujúca
deviatu a desiatu zbierku básní Jozefa Daní-
ka Korene - korienky v rodokmeni a Súhvez-
dia v čase leta, ktorá potvrdzuje kontinuitu
autorovho umeleckého vývoja.

V kategórii odbornej literatúry najviac
hlasov čitateľskej verejnosti (320) získala
kniha Ružomberok II. Rody a osobnosti od
autorov Radislava Kenderu, Petra Vítka
a Zdenka Ďurišku. „Veľkoryso koncipovaná
publikácia nadväzuje na monografiu mesta
Ružomberok z roku 2009. Predstavuje vý-
znamné ružomberské rodiny a obrazovú
časť, kde sa na starých maliarskych portré-
toch a fotografiách odvíjajú živé ľudské prí-
behy,“ upresnila Moravčíková. Druhú prieč-
ku obsadila kniha Ivety Zuskinovej Liptov
v ľudovej kultúre. Na treťom mieste sa
umiestnila publikácia od autorov Ferdinan-
da Uličného, Štefana Packu a Karola Špánika
Obec Demänovská Dolina 50 rokov.

„Cieľom súťaže Kniha Liptova bolo
zhrnutie a propagácia knižnej produkcie
spätej s liptovským regiónom. Mohli byť do
nej nominované knihy z oblasti krásnej i od-
bornej literatúry vydané v roku 2014, tema-
ticky alebo autorsky späté s regiónom a kni-
hársky spracované do formy viazanej alebo

brožovanej publikácie,“ podotkla Moravčí-
ková, o prvenstve ktorej rozhodlo 398 mi-
lovníkov krásnej literatúry.

O titul Kniha Liptova 2014 sa uchádzalo
24 kníh v kategórii beletria a 23 kníh v kate-
górii odborná literatúra. O výsledkoch roz-
hodlo 1454 hlasujúcich, ktorí spolu odo-
vzdali 1882 platných hlasov. Slávnostné vy-
hodnotenie ôsmeho ročníka súťaže sa kona-
lo 23. apríla v Liptovskej knižnici G. F. Belo-
potockého.

Súťaž o najkrajšiu knihu prebiehala para-
lelne aj v regióne Orava, Turiec, Kysuce a Po-
važie a všetky víťazné knihy budú tvoriť spo-
ločnú putovnú výstavu s názvom Kniha Ži-
linského kraja. Čitatelia si ju budú môcť po-
zrieť postupne vo všetkých regionálnych
knižniciach Žilinského samosprávneho kra-
ja, v Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpata-
ky-Belopotockého bude 20-dňová výstava
od 3. septembra 2015.

Text a foto: KGFB, red

Mikulášski divadelníci približujú
Štúrovcov divákom z celého
Slovenska. Dramatické pásmo
Tŕnistá cesta Štúrova, ktoré
malo premiéru 18. apríla vo
Zvolene, nacvičili podľa scenára
Petra Vrlíka. „Scenár plne reš-
pektuje historické skutočnosti
a naozaj plasticky zobrazuje tri
vedúce osobnosti slovenského
národného pohybu v 19. storo-
čí. Z divadelných dosiek sa tak
divákom prihovára nie len Štúr,
ktorého si zahral Jozef Sálus, ďa-
lej Hurban v stvárnení Milana
Stromka či Hodža, ktorého hrá
Peter Vrlík, ale aj Pokušiteľka
Lenka Ošková, ktorá našich ná-
rodovcov pokúšala a snažila sa
nahlodávať ich svedomie,“
upresnil Marek Nemec, režisér
pásma a súčasne riaditeľ Domu
MS v Liptovskom Mikuláš, pri
ktorom už šiestu sezónu úspeš-

ne pôsobí Matičná divadelná
ochotnícka scéna.

Divadelná dráma je venova-
ná 200. výročiu narodenia Ľudo-
víta Štúra. Mikulášski ochotníci
v 15 obrazoch zobrazujú Štúra
ako kodifikátora slovenčiny, ako
zakladateľa prvých slovenských
národných novín, ako bojovníka

za slovenskú samostatnosť, člo-
veka ktorý sa stal vedúcou
osobnosťou tvoriaceho sa mo-
derného slovenského národa.
„Pre mladú generáciu je to inš-
pirujúce a hlavne poučné keď
vidia na javisku živé postavy,
ktoré prostredníctvom myšlie-
nok vedia v patričnej miere zo-

braziť osobnosti, ale aj udalosti
našich dejín. Poslanie Matice
slovenskej je aj v takejto činnos-
ti, ktorú len treba do budúcnosti
podporovať,“ vysvetlil Marek.

Matiční divadelníci z Liptov-
ského Mikuláša každoročne pri-
pravujú dramatické pásma, scé-
nické kompozície zo života vý-
znamných dejateľov a približujú
divákom udalosti, ktoré sa na-
trvalo zapísali do našich dejín.
Za posledné obdobie pripravili
napríklad Štúrovcov na Devíne,
Dúšok živej vody (Cyril a Me-
tod), Tatrínsku sednicu, Zakliatu
dušu Janka Kráľa alebo Posled-
nú noc Juraja Jánošíka. 

Tŕnistá cesta Štúrova má pre-
miéru na mikulášskej pôde
6. mája v bábkovej sále Domu
kultúry.

Text: red, Foto: MS LM

Mikulášski divadelníci 
predstavujú po Slovensku Štúrovcov

Titul Kniha Liptova získala Šoučíkova publikácia
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Pod týmto názvom Múzeum Jan-
ka Kráľa ponúka druhú tohtoroč-
nú výstavu. Vznikla v spolupráci
s Horehronským múzeom v Brez-
ne, ktoré od 70. rokov 20. storočia
systematicky mapuje železiarsku
históriu v obci Hronec a zbiera
výrobky tamojšej smaltovne. Roz-
siahla zbierka múzea obsahuje
viac ako 800 kusov smaltovaných
predmetov a stále sa dopĺňa. 

Kurátorka výstavy Zuzana Mi-
chelčíková z nej pripravila repre-
zentatívny výber 249 kusov smal-
tovaných predmetov, ktoré
okrem svojej úžitkovej hodnoty
predstavujú prejav estetického
cítenia a zručnosti jeho výrobcov.

Výstava ponúka široký sortiment
výrobkov používaných v domác-
nostiach od čajových či kávových
súprav cez rôzne spomienkové
a jubilejné predmety, náhrobné
a nápisové tabuľky, interiérové
a exteriérové doplnky až po ku-
chynské a hygienické pomôcky
a detské hračky. Predmety sú
usporiadané do jednotlivých te-
matických celkov tak, aby sa
v rámci daného okruhu k sebe
logicky hodili a vytvárali harmo-
nický súvis. 

Súčasťou výstavy sú aj krátke
texty charakterizujúce históriu
smaltu, smaltovacích techník, ako
aj stručnú históriu smaltovne

v Hronci. Tá začala svoju výrobu
v roku 1885 a v roku 1900 už
prezentovala svoje výrobky na
výstave v Paríži. V roku 1901 pre-
brala hronecký štátny závod sú-
kromná firma Železiareň a smal-
tovňa Bartelmus, úč. spol. z Plzne.
Hronec sa stal jej pobočným zá-
vodom. Továreň patrila v rámci
Uhorska medzi stredne veľké
smaltovne. V roku 1910 mala 517
zamestnancov. Po rozpade Ra-
kúsko-Uhorska sa v továrni opäť
zmenili majitelia a v roku 1919
ju odkúpil československý štát.
Smaltovňa teda fungovala strie-
davo pod súkromnou i štátnou
správou až do roku 1943, keď
celé zariadenie smaltovne odkú-
pila firma Scholz v Matejovciach.
Tým výroba smaltu v Hronci za-
nikla. 

A ako taká smaltovňa v Hronci
vyzerala? Jej súčasťou boli vypa-
ľovacie pece a dielňa na morenie
a polievanie nádob, oddelenie
pre krycie polevy a ich vypaľo-
vanie. Polievanie sa vykonávalo
ručne. Polevy sa sušili na prísluš-
nom zariadení plynmi z vypaľo-
vacích pecí, prikurovaných uhlím.
K smaltovni patril mlyn na mletie
smaltovnej zmesi, dielňa na na-
nášanie dekoratívnych poliev a na
prípravu nápisových tabuliek
a štítkov, smaltovňa malých od-

liatkov a výroba sporákov s jed-
noduchým zariadením a niklov-
ňou. V smaltovni počas celej jej
existencie, okrem technických
profesií, pracovali aj maliari riadu.
Na objednávku zhotovovali ručne
maľované unikátne výrobky. Ho-
tové výrobky sa balili v samo-
statnej budove – baliarni, umiest-
nenej v sklade hotových výrob-
kov.

Ak sa chcete na chvíľu vrátiť
do starých čias, navštívte do ne-
dele 14. júna 2015 výstavu plnú
farebných smaltovaných pred-
metov vo výstavnej sieni Múzea
Janka Kráľa.

Text a foto: Iveta Blažeková

V apríli tradičná prehliadka ama-
térskeho divadla dospelých a mla-
dých, Belopotockého Mikuláš, za-
čala písať svoju piatu dekádu. Na
41. ročníku sa v Liptovskom Mi-
kuláši konfrontovalo viac ako 10
amatérskych divadelných súbo-
rov. Tie sa na túto krajskú postu-
povú prehliadku prebojovali z re-
gionálnych súťaží z Turca, Oravy,
Kysúc, Horného Považia a z Lip-
tova.

V kategórii divadiel dospelých
súťažilo päť divadelných súborov.
V celkovom hodnotení sa na pr-
vých troch miestach umiestnili
divadelný súbor PIŠINGER z By-
stričky s inscenáciou hry Ivana
Bukovčana Kým kohút nezaspie-
va, ružomberské neprofesionálne
divadlo RosaThea s inscenáciou
hry Lukáša Brutovského Talenty
a divadelný súbor pri OcÚ a MO
MS v Belej-Duliciach s inscenáciou
hry Jána Dafčíka Auto.

Divadelný súbor PIŠINGER
z Bystričky bol navrhnutý na po-
stup na celoslovenskú prehliadku

EXIT 2015 v Levoči, ktorá a usku-
toční 18. až 20. júna 2015.

V kategórii divadiel mladých
súťažilo šesť divadelných súborov.
V celkovom hodnotení sa umiest-
nili na 1. mieste dva divadelné
súbory - neprofesionálny diva-
delný súbor ATAK 9 z Dovalova
s inscenáciou hry Rudolfa Kazíka
VERONA a divadlo mladých Veľké
kocky zo Žiliny s inscenáciou hry
Dušana Vicena Dierou v hlave.
Na 2. mieste skončilo divadlo
mladých M2+ P zo Žiliny s auto-
rskou inscenáciou I.N.A. a na 3.
mieste divadelný súbor TOUCH
zo Zákamenného s autorskou
inscenáciou VÁH.

Neprofesionálny divadelný sú-
bor ATAK 9 z Dovalova, Divadlo
mladých Veľké kocky zo Žiliny
a Divadlo mladých M2+ P zo Žiliny
sú navrhnuté na postup na celo-
slovenskú prehliadku FEDIM 2015
v Tisovci, ktorá sa uskutoční
12. až 14. júna 2015.

LKS

Smalt z Hronca, krásne i praktické

Belopotockého Mikuláš Deti a mládež prišli zo šiestich krajín
Liptovskomikulášsky Dom kultúry počas posledného mar-
cového víkendu hostil medzinárodný festival tvorivosti detí
a mládeže nazvaný Súhvezdie hôr – snaha, fantázia, let 2015.

Účinkujúci predviedli svoje umenie v tanci, divadle,
v hudbe a v speve počas troch dní plných bohatého programu.
„Som veľmi rád, že deti prišli na festival do Liptovského Mi-
kuláša na už jedenásty ročník v takom hojnom počte,“
povedal počas slávnostného otvorenia mestský poslanec
a predseda komisie kultúry Michal Paška, ktorý festival
otvoril spolu s ďalším poslancom a podpredsedom komisie
Marekom Nemcom.

-pri-
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Hokejoví juniori z MHK 32 Lip-
tovský Mikuláš sezónu 2014/2015
v celoslovenskej extralige zakon-
čili vynikajúcim druhým mies-
tom.

Až rozhodujúci piaty duel fi-
nálovej série medzi MHK 32 Lip-
tovský Mikuláš a Duklou Trenčín,
ktorý sledovala do posledného
miesta zaplnená liptovskomiku-
lášska Enel aréna, dal bodku za
skutočne napínavou finálovou
bitkou.

Hoci po výsledku 3:6 dvíhali
v Liptovskom Mikuláši majstrov-

ský pohár nad hlavu hráči spod
hradu Matúša Čáka Trenčianske-
ho, pre zverencov trénerskej dvo-
jice Pavol Paukovček – Juraj Halaj
ide o výborný výsledok.

Cesta za striebornou priečkou
pritom vôbec nebola jednoduchá.
Práve naopak. Mladíci sa v zá-
kladnej časti borili s úzkym ká-
drom. Aj napriek tomu, súťaž vy-
hrali s 96 bodmi, bratislavský Slo-
van mal o bod menej.

Vo štvrťfinále si poradili s Po-
pradom, v semifinále prešli cez
Nitru. Po rozhodujúcom piatom

zápase finále sme oslovili niek-
torých z úspešnej mikulášskej
hokejovej družiny, ktorá v tom
najlepšom „pobláznila“ nielen
Liptovský Mikuláš, ale i okolie.

Pavol Paukovček, tréner:
„Keby nám pred štartom sezóny
niekto povedal, že na jej konci
budeme hrať vo finále, brali by
sme to ako utópiu. Bola to fan-
tastická sezóna. Úžasný kolektív
predvádzal krásne výkony. Za to
sa chcem chalanom poďakovať.
Čo sa týka rozhodujúceho piateho
finálového zápolenia, súper nás
dostal pod tlak. Dal šťastné góly,
my sme svoje šance nepremenili.
Určite sa nemáme za čo hanbiť.
Rád by som poďakoval fantas-
tickým divákom a zvlášť Fanklubu.
Klobúk dole, boli úžasní. Práve
pre takéto okamihy sa hokej opla-
tí hrať.“

Matej Moravčík, obranca:
„Mohli sme vyhrať, Trenčín bol
zdolateľný. Urobili sme chyby,
ktoré súper v rozhodujúcej chvíli
potrestal. Mrzí ma, že sme v roz-
hodujúcom zápase nevyhrali.
Chceli sme potešiť fantastických
fanúšikov, ktorým ďakujeme za
podporu. Keď je plný štadión, je
to to najkrajšie, čo sme si mohli

priať. Pre toto sa oplatí hrať ho-
kej.“

Patrik Števuliak, útočník:
„Netajím, z druhého miesta som
trošku sklamaný, ale myslím si,
že sme dosiahli pekný úspech.
Na začiatku sezóny nás bolo málo,
nik nám neveril. Po základnej
časti sme sa chceli dostať čo naj-
ďalej, bolo z toho finále. Všetkým
ďakujeme za priazeň.“

Andrej Laco, útočník: „V se-
zóne som odohral len 27 zápa-
sov. V decembri som si zranil ko-
leno. Zhodou okolností, bolo to
práve v stretnutí proti Trenčínu.
Zápasy sa na tribúne prežívajú
ťažko, chalanom nemôžete na
ľade pomôcť. Mohli sme byť
prví, druhé miesto je malou ná-
plasťou.“

Michal Paška

Mikulášski juniorskí vicemajstri Slovenska
v hokeji zavítali na radnicu. Na stretnutie
s vedením mesta priniesli aj pohár pre dru-
hé najlepšie mužstvo v extralige juniorov.

„Je obrovským úspechom pre naše mes-
to a klub MHK 32, že sme po asi 35 rokoch
dosiahli takýto výsledok. Chlapci počas celej
sezóny odvádzali perfektné výkony a po zá-
kladnej časti dokázali skončiť na prvom
mieste. Takto by mali hokejové zápasy vyze-
rať. Vidno, že chlapci ten šport robia pre
seba, pre kolektív a aj pre ľudí a my ich v tom

budeme podporovať,“ uviedol šéf mikulášs-
kej radnice Ján Blcháč.

Na prijatí sa zúčastnilo 30 hráčov pod ve-
dením trénera Pavla Paukovčeka a jeho asis-
tentov Juraja Halaja a Miroslava Porubäna.
„Myslím, že do tej sezóny sme išli s malou
dušičkou, čo sa týka letnej prípravy, absolvo-
vali sme ju gro mužstva, čo sme tu a od toho
sa odvíjala aj celá sezóna. V priebehu sezóny
boli situácie aj ľahké, aj ťažké, preto viac si
vážim výsledok, ktorý sme spoločne dosiahli.
Druhé miesto je pekné víťazstvo, lebo skon-

čiť s takým okliešteným kádrom a po takých
peripetiách, čo sme mali počas sezóny, tak
to je už pre mňa zlatá medaila,“ povedal tré-
ner Paukovček, ktorý hostiteľovi Blcháčovi
na stretnutí odovzdal na pamiatku dres
MHK32 s podpismi mladých vicemajstrov.

Primátor ocenil osobným darom najpro-
duktívnejšieho hráča Patrika Števuliaka
a ako najužitočnejšieho hráča Petra Púteca.
Každý z hráčov dostal aj darčekovú poukáž-
ku na nákup športových potrieb.

red

Vicemajstri zavítali na radnicu

Základom strieborného úspechu bola výborná partia
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Mestská časť Bodice patrila po-
čas poslednej aprílovej nedele
už 35. ročníku Behu oslobode-
nia Bodíc. „Z môjho pohľadu
preteky vyšli výborne. V 27 kate-
góriách sa predstavilo spolu 217
pretekárov od najmladších detí
až po štyri hlavné ženské a päť
mužských kategórií. Myslím, že
pretekárov sme predviedli krás-
nymi traťami v podtatranskej
prírode. Vďaka sponzorom, kto-
rým ďakujeme za pomoc, dosta-
li diplomy a vecné ceny. Ďaku-
jem všetkým, ktorí pomohli pri
organizácii,“ uviedol Štefan Ga-
noczy, riaditeľ pretekov a posla-
nec mestského zastupiteľstva za
Demänovú a Bodice. Ten naj-
lepších pretekárov dekoroval
spolu s viceprimátorom Liptov-

ského Mikuláša Rudolfom Urba-
novičom.

Dvanásťkilometrovú trať
v hlavnej kategórii najlepšie
zvládol Jozef Dubašák z AK Ste-
eple Poprad s časom 41:45 min.
„Súperom na trati bol terén
a slnko,“ priznal krátko po do-
behnutí do cieľa pred kultúr-
nym domom v Bodiciach. Na
preteky do Bodíc sa spolu s ko-
legami vždy tešia. „Podarí sa
nám získať nielen pekné ceny,
ale páči sa nám tu aj po organi-
zátorskej stránke. Väčšinou vy-
jde aj počasie,“ dodal víťaz, kto-
rý mal pred druhým v cieli, To-
mášom Kamasom zo Spišskej
Novej Vsi, náskok 31 sekúnd.
Tretí bol Adrián Kašniar z Lip-
tovského Mikuláša.

U veteránov do 49 rokov
v hlavnej kategórii (trať merala
12 kilometrov) bol prvý Róbert
Bíreš. Na ôsmich kilometroch
v kategórii od 50 do 59 rokov
uspel Vladimír Porubjak, obid-
vaja pretekali vo farbách liptov-
skomikulášskeho ŠK Copy ser-
vis. „Z nášho klubu chodíme do
Bodíc pravidelne, sú to krásne
preteky,“ priznal Vladimír Po-
rubjak a na výzvu moderátora
Vladimíra Balca prezradil recept
na úspech. „Okrem rokov je to
pravidelný tréning. Trénujem
päťkrát do týždňa.“

V ženskej kategórii od 35 do
49 rokov na 2700 metrov nenaš-
la premožiteľku Katarína Paulí-
nyová z AK Martin. Medzi žena-
mi do 34 rokov vyhrala Michaela

Kucháriková z AC Kriváň Liptov-
ský Mikuláš.

Organizátormi Behu oslobo-
denia Bodíc, ktorý bol súčasťou
Liptovskej bežeckej ligy, bola TJ
– Bežecký klub a Dobrovoľný
hasičský zbor v Bodiciach, Mes-
to Liptovský Mikuláš a Olympij-
ský klub Liptova.

Text a foto: Michal Paška

Hokejbalisti 
odštartovali jar
Neodmysliteľnou súčasťou víkendov na
Podbrezinách je Mestská hokejbalová
liga. Momentálne už prebieha jarná časť
jej aktuálneho 13. ročníka. Spomedzi
ôsmich celkov spoznáme 20. júna 2015
víťaza ligy. Ešte predtým sa však odohrá
jarná časť súťaže. Tímy, ktoré budú na
prvom a druhom mieste, postúpia pria-
mo do semifinále, tímy z tretieho až šies-
teho miesta si zahrajú štvrťfinále.

Vlaňajší titul obhajuje partia okolo
Tomáša „Papa“ Paprčku nazvaná Funky
Monkeys. Ligové zápasy sa na Podbrezi-
nách hrajú vždy v sobotu a v nedeľu,
úvodné buly býva o 9:30 hod.

(paš)

Plávanie na mestskej plavárni
v Liptovskom Mikuláši pre deti
združené v občianskych združe-
niach nebude drahšie. Primátor
Ján Blcháč o tom uistil zástupcov
združení na spoločnom stretnutí
na radnici.

Rokovanie iniciovalo vedenie
mesta po medializovaní zavádza-
júcich informácií o plánovanom
zdražovaní nájmu plaveckých
dráh pre občianske združenia,
ktoré sa venujú mladým plavcom.
„Určite nebolo a ani nie je našim
záujmom zvyšovať nájomné. Mes-
to má vytvárať čo najlepšie pod-

mienky pre rozvoj detí a mláde-
že,“ zdôraznil prvý muž mesta.

Plávať sa tak bude za rovna-
kých podmienok ako v minulom
roku. „Sme spokojní, mesto plne
vyhovelo našim požiadavkám, je
to v prospech detí, v prospech
športu, aby deti mohli športovať,“

uviedol predseda Mestského pla-
veckého klubu Delfín Peter Ferko.
Posledné zvyšovanie nájomného
bolo v roku 2013, keď ho pre
tento klub bývalé vedenie mesta
zvýšilo z 1280 eur na 1650 eur.

Text: MJ, Foto: AT

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE

určené pre každého, kto má rád korčuľovanie 

HOKEJKA & PUK

individuálne korčuľovanie s hokejkou a pukom, kde na ľade 

sú rozostavané rôzne tréningové a strelecké pomôcky
TRÉNINGY AMATÉROV

tréning vedený profesionálnym trénerom zameraný 

na zdokonalenie techniky korčuľovania a hokejových zručností

ŠKOLA KORČUĽOVANIA

kurz pre deti a dospelých, kde Vás trénerky naučia korčuľovať

PRESNÉ ČASY NÁJDEŠ NA WWW.JLARENA.COM 

V SEKCII ROZPIS ĽADOV
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Na Behu oslobodenia Bodíc bolo cez 200 pretekárov

Plávanie pre deti v združeniach
drahšie nebude
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Bezplatný 
odber kompostu
Verejnoprospešné služby
mesta Liptovský Mikuláš
ponúkajú občanom mesta
bezplatný odber kompostu
z areálu zberného dvora
Okoličné (bývalé skleníky),
vyrobeného z len biologic-
ky rozložiteľného odpadu
– lístia a trávy, ktorý bol
vyzbieraný od občanov
mesta a mestských pozem-
kov. Odber je možný počas
prevádzkových hodín zber-
ného dvora od 6. do 18.
hodiny v pondelok až so-
botu s vlastnými doprav-
nými prostriedkami.

VPS

Občiansky servis 
MAREC 2015

Vitaj na tomto svete…
V marci 2015 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Alex Húska, Milota Kubínová,
Natália Veselovská, Chiara
Brziaková, Tobias Tábory,
Martina Maslíková, Peter Jan-
tošík, Oliver Bargel, Zara Ka-
sanická, Radoslav Vozárik,
Martin Husarčík, Jakub Šulik,
Eliška Lachová. 

To životy sa ich navždy
spojili, pre nich už osve
v svete miesta niet …
Manželstvo uzavreli:
Zdeno Števuľa – Jana Kráľo-
vá, Pavol Milo – Zuzana Čon-
ková, Ján Oravec – Marcela
Krajčovičová, Roman Baláž
– Denisa Pušková, 

Je taká chvíľa. Skončí sa
život, začne spomienka …
Opustili nás:
Zora Stanková – 66r., Alžbeta
Kajanová – 96r., Milan Urba-
novič – 83r., Emília Lukáši-
ková – 86r., Eliška Pernišová
– 86r., Martin Koniar – 95r.,
Anna Gundová – 75r.,
MUDr. Július Špánik – 80r.,
Ľudmila Michalová – 89r., Al-
žbeta Húdiková – 95r., Dušan
Líška – 70r., Alena Niňajová
– 55r., Peter Števlík – 67r.,
Gustáv Plávka – 87r., Viera
Moravčíková – 75r., Gizela
Čápová – 89r., Pavel Mlynár
– 84r., Rudolf Mach – 65r.,
Jozef Callo – 69r.

Opravy 
a spresnenia
V aprílovom vydaní mesačníka
Mikuláš 4/2015 sme na 7. strane
v redakčnom článku uviedli:
„K téme heliportu zorganizoval
20. marca poslanec za mestskú
časť Liptovská Ondrašová Ľu-
boš Trizna stretnutie s inves-
tormi.“ Toto tvrdenie je ne-
pravdivé, išlo o plánované stret-
nutie poslanca s občanmi, ktoré
propagoval ako hovory s ob-
čanmi po 100 dňoch vo funkcii
poslanca. Na uvedenom bi-
lančnom stretnutí bol prítomný
aj investor heliportu a občania
časť diskusie venovali aj tejto
problematike.

Na 19. strane v prehľade
podujatí sme chybne uviedli
deň konania Behu oslobodenia
Bodíc. Správny dátum mal byť
26. apríla. 

Za chyby sa ospravedlňu-
jeme. 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
vyhlasuje výberové konanie na vedúceho pedagogické-

ho zamestnanca na obsadenie funkcie –

RIADITEĽ/RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

– Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 
031 04 Liptovský Mikuláš 

s predpokladaným termínom nástupu od 1. júla 2015.

A. Kvalifikačné predpoklady: 
• odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných

predpokladov na uchádzača do funkcie riaditeľa školy podľa
zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných za-
mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhlášky MŠ VVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovu-
jú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požia-
davky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnan-
cov a odborných zamestnancov,

• vykonanie prvej atestácie (resp. priznanie jej náhrady), 
• najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.

B. Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona o výkone práce vo
verejnom záujme, najmä: 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
• bezúhonnosť,

• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 ods. 2 zákona o telesnej
spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu
jeho činnosti, 

• ovládanie štátneho jazyka,
• znalosť a orientácia v školskej legislatíve,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, flexibilita, zod-

povednosť a spoľahlivosť.

C. Požadované doklady:
• písomná prihláška do výberového konania, 
• štruktúrovaný profesijný životopis, 
• overené kópie dokladov o vzdelaní (vrátane osvedčenia

o atestácií resp. jej náhrade),
• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, 
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej

spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti, 
• písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy (v rozsa-

hu max 4 strany),
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby

výberového konania v zmysle § 11 zákona o ochrane osob-
ných údajov, 

• čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádza-
ných v žiadosti a jej prílohách. 

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: 
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. 1989/41, 

031 42 Liptovský Mikuláš. 
Uzávierka prijímania prihlášok je 15. mája 2015 

do 13. hodiny. Obálku označte heslom: 
„VK – ZŠ Janka Kráľa – neotvárať“.

SKÚŠKA SIRÉN 
15. mája 2015 o 12.00 h.
bude v Liptovskom Mikuláši
kontrola skúšky vyrozumenia
obyvateľstva dvojminútovým

stálym tónom sirén.

I/2
01

5/
05

/4

Noví škôlkari
Na základe zápisu detí, ktorý
prebiehal od 16. februára do 16.
marca 2015 v materských ško-
lách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Liptovský Mikuláš,
prijali pre budúci školský rok
295 nových detí. Z toho 159
chlapcov a 136 dievčat. Najviac
nových škôlkarov, až 62, nastúpi
do materskej školy na ulici Če-
skoslovenskej brigády.
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