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Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Vážení a milí spoluobčania.

Leto nám vážne zaklopalo na dvere. Teploty 
dosiahli v posledných júnových dňoch vysoké 
hodnoty a pozvali nás  naplno využiť lákadlá 
liptovskej prírody. Turisti znova prichádzajú 
v  zaujímavom počte a  verím, že ich ponuka 
atrakcií a možností príjemne stráviť dovolen-
ku v  Liptove nesklame a  poteší ich aj pohos-
tinnosť Mikulášanov. 

Jedným zo zaujímavých a  významných 
podujatí, ktoré sa počas leta v  našom meste 
uskutočnia, sú Majstrovstvá sveta juniorov 
do 18 a  do 23 rokov vo vodnom slalome.  
Na týchto pretekoch sa okrem domácej špičky 
predstaví viac ako 650 pretekárov zo 43 kra-
jín celého sveta a  medzi nimi viacerí medai-
listi zo svetových a  európskych majstrovstiev 
a  svetových pohárov. Slávnostné otvorenie 
bude na Námestí osloboditeľov 16. júna, kde 
v  programe vystúpi aj Martin Harich. Druhý 

finálový deň bude prenášať RTVS, v  nedeľu  
21. júla od 9.30 hod. O tom, že pre región  
je dobré a aj ekonomicky zaujímavé organizo-
vať takéto preteky svedčí skutočnosť, že v pria-
mej súvislosti s  majstrovstvami bude realizo-
vaných v  Liptovskom Mikuláši a  okolí viac 
ako 10-tisíc nocľahov. Ekonomický prínos, 
spolu s  investíciami do organizácie pretekov, 
znamenajú  odhadom 450-tisíc eur minutých 
v našom meste . Buďme teda dobrí hostitelia.

Rád by som sa však pozastavil aj pri nie-
ktorých iných zaujímavých skutočnostiach. 
Chcem poďakovať spolupracovníkom z mest-
ského úradu a Klubov seniorov, ktorí pripravili 
projekt hradený z  fondov Európskej únie na-
zvaný „Aktívne starnutie“. Je to jedna z posled-
ných možností, ako získať európske financie 
do mesta v rámci plánovacieho obdobia  2007 
- 2013. Pre mestá a obce bola určená takzva-
ná ROP-ka, „Regionálny operačný program“. 
Z  neho bolo možné a  Liptovský Mikuláš  

to využil veľmi dobre, čerpať prostriedky pre 
obnovu infraštruktúry. Bohužiaľ zmluvy pod-
písané v  minulých rokoch dosiahli až 120% 
možných prostriedkov tohto programu a  tak 
bude potrebné počkať na nové plánovacie 
obdobie rokov 2014 - 2020 a až v ňom usku-
točniť a realizovať nové projekty. Preto plány 
typu cyklochodník, alebo zlepšenie dopravnej 
infraštruktúry a životného prostredia budeme 
v najbližších dvoch - troch rokoch musieť rea-
lizovať z vlastných zdrojov. 

Informácii, ktorú často počuť z  médií a  to,  
že Slovensko nečerpá dostatočne európske 
fondy treba rozumieť tak, že problém je na ce-
loštátnej úrovni, kde zazmluvnenosť je tiež vy-
soká, ale mešká realizácia projektov. To sa však 
netýka nášho mesta. Prajem vám príjemné 
prázdniny so želaním, aby ste si užili programy 
Mikulášskeho leta a liptovskej prírody. 

 Alexander Slafkovský,
 primátor mesta

Liptovský Mikuláš získal z eurofondov ďalších stotisíc eur, pôjdu seniorom 
Naše mesto bude vzdelávať 

svojich seniorov, aby im zabez-
pečilo aktívnu a kvalitnú jeseň 
života. Takmer stovka obyvate-
ľov nad 50 rokov získa počítačo-
vú, finančnú, právnu i jazykovú 
gramotnosť. Mesto na kurzy pre 
seniorov získalo dotáciu z euro-
fondov. 

V Liptovskom Mikuláši žije 
viac ako 22 percent obyvateľov 
v postproduktívnom veku. Aj to 
bol dôvod, prečo sa radnica roz-
hodla podporiť práve túto sku-
pinu obyvateľstva. „V porovnaní  
s krajským a celoslovenským prie-
merom sa starnutie v našom mes-
te prejavuje výraznejšie. Projekt 
zohľadňuje potreby skupiny oby-
vateľov vo veku nad 50 rokov, ktorí 
sa ťažšie uplatňujú v aktívnom ži-
vote z dôvodu menšej miery zruč-
nosti, májú nižšiu mieru jazykovej 
vybavenosti, zhoršený zdravotný 
stav a menšie možnosti osobnost-
ného rozvoja,“ približuje pohnútky 
projektu Ľubomíra Gloneková, ve-
dúca sociálneho oddelenia mest-
ského úradu (MsÚ). 

Na vzdelávacích kurzoch, voľno-
-časových aktivitách a prevádz-

ke deviatich Klubov seniorov 
sa mesto pravidelne finančne 
podieľa. Teraz možnosti podpo-
ry rozšíri o ďalšie aktivity. „V prí-
pravnej fáze projektu sme zor-
ganizovali pracovné stretnutie 
so zástupcami Klubov seniorov a 
zástupcami občianskych združení 
pôsobiacich na území mesta a tí 
prejavili jednoznačný záujem o 
realizáciu projektu. Sami si navrh-
li jednotlivé aktivity, ktorých sa 
chcú zúčastniť,“ približuje Anna 
Rašiová, prednostka MsÚ a členka 
projektového tímu.

Od októbra sa 96 seniorov s trva-
lým pobytom v Liptovskom Miku-
láši zúčastní ôsmych kurzov pod 
vedením odborných lektorov a 
zvýši tak kvalitu svojich vedomos-
tí. „Po ukončení projektu získajú 
účastníci nové poznatky o  zdra-
vom životnom štýle,   osobnost-
nom rozvoji, práci s počítačom 
na úrovni začiatočník a pokro-
čilý, získajú nové jazykové zruč-
nosti v anglickom, nemeckom  
a ruskom jazyku, v pohybových 
a hudobných aktivitách.  Získajú 
aj  základy finančnej a právnej 
gramotnosti a lepšiu orientáciu  

vo verejnej správe,“ vymenúva 
Jana Kormaníková, projektová 
manažérka mesta. „Chceme aby 
si naši seniori zvýšili aj základy 
finančnej gramotnosti a nestávali 
sa obeťami podvodníkov a neka-
lých praktík,“ vysvetľuje primátor 
mesta Alexander Slafkovský. 

Projekt celoživotného vzde-
lávania, ktorý podporí aktívne 
starnutie a dlhší pracovný život 
obyvateľov nášho mesta, bude 
financovaný formou nenávrat-

ného finančného príspevku  
z Európskeho sociálneho fondu a 
štátneho rozpočtu vo výške viac 
ako 102-tisíc eur. Celkové nákla-
dy projektu predstavujú sumu 
takmer 108-tisíc eur, ktoré zahŕ-
ňajú najmä náklady na samotné 
školenia, prípravu vzdelávacích 
programov neformálneho vzde-
lávania, nákup výpočtovej tech-
niky, školiace materiály či exkur-
zie pre účastníkov.

 Slávka Kellová
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Ulice v mestskej časti Okoličné dostanú už čoskoro svoje oficiálne 
názvy. Tie na verejnom prerokovaní s vedením a pracovníkmi mesta 
odsúhlasili samotní obyvatelia. Svoje meno tak dostane štrnásť tamoj-
ších ulíc. 

Mestská časť Okoličné napriek zaužívaným názvom nemá dodnes 
oficiálne pomenované ulice. Tamojší obyvatelia sa riadia na základe 
rokmi zaužívaných názvov. „Zákon nám však ukladaná tieto ulice riad-
ne pomenovať. Dôležité je, že zároveň budú k jestvujúcim súpisným 
číslam pridelené orientačné čísla. Zjednoduší  to orientáciu v tejto časti 
mesta nielen z hľadiska poštových zásielok, ale aj z hľadiska dostup-
nosti záchranných systémov či návštevníkov,“ približuje zástupca pri-
mátora mesta Jozef Repaský.   

Návrhy štrnástich názvov ulíc predložila názvoslovná komisia vy-
tvorená z pracovníkov mesta, historikov, múzejníkov či kulturológov.  
„V Okoličnom sme tvorbu názvoslovia mali oproti ostatným mestským 
častiam jednoduchšiu, pretože sme nemuseli hľadať úplne nové názvy 
pre tunajšie ulice. Ľudia si ich počas uplynulých desaťročí vytvorili sami 
a chceli sme ich historickú hodnotu zachovať,“ povedala po stretnutí  
s obyvateľmi dotknutej mestskej časti Dana Guráňová, vedúca oddele-
nia kultúry v Liptovskom Mikuláši a členka názvoslovnej komisie. 

„Prerokovanie s obyvateľmi splnilo naše očakávania. Pripomienku 
ktorú mali občania k názvu jednej ulice sme zapracovali do návrhu,“ 
dodala na záver Anna Rašiová, prednostka mestského úradu.

    -kel-

Ulice v Okoličnom 
dostanú svoje oficiálne mená

Centrum mesta sa od 20. do 22. 
júna opäť zaplnilo trhovníkmi a re-
meselníkmi. Okrem tradičných sú-
častí Stoličných dní priniesol tento 
ročník hneď niekoľko prvenstiev. 

Ostatné Stoličné dni venovali orga-
nizátori spomienke na národného 
hrdinu v rámci série podujatí Jánošík 
- 300 rokov legendy. Tejto myšlienke 
patrili sprievod mestom v dobových 
kostýmoch, predstavenie matičia-
rov Posledná noc Juraja Jánošíka či 
vystúpenie skupiny Freeze pod ná-
zvom Posledný tanec Janošíka.

Legendárnemu zbojníkovi je ve-
novaná aj výstava v priestoroch Mú-
zea Janka Kráľa s názvom 50 rokov 
jánošíkovských tradícií. „Na výstave 
prezentujeme objavy, ktoré sa spá-
jajú so životom a popravou Jánoší-
ka za posledných päťdesiat rokov. 
Zároveň sme vyhodnotili výtvarnú 

súťaž O Jánošíkov dukát, do ktorej 
sa mohli zapojiť deti zo základných  a 
umeleckých škôl,“ priblížila jánošíko-
logička Ružena Antolová z mestské-
ho múzea.       

Okrem tradičnej ľudovej muziky, 
tanca a domácich skupín patril piat-
kový večer v centre mesta hudobnej 
legende Le Payaco a slovenskej hu-
dobnej hviezde Peter Bič Project. „V 
Liptovskom Mikuláši nie sme prvý-
krát, je tu výborné publikum. Som 
skutočne prekvapený, ako sa liptov-
skí diváci dokážu baviť,“ zareagoval 
po koncerte líder skupiny Peter Bič. 

V sobotu patrilo hlavné mikuláš-
ske pódium domácej skupine Ploš-
tín Punk, prešovskej kapele Hrdza 
a divákov pobavila hudobno-rece-
sistická skupina Vrbovskí víťazi hra-
júca na netradičných hudobných 
nástrojoch. 

Únia miest Slovenska si zvolila 
nových zástupcov. Jedným z troji-
ce viceprezidentov sa stal primátor 
Liptovského Mikuláša Alexander 
Slafkovský. Spolu s ním zatupujú 
slovenské mestá primátor Prešova 
Pavol Hagyari a primátor Pezinka 
Oliver Solga.  

„Únia miest Slovenska je význam-
ná organizácia, ktorá pomáha pre-
sadzovať dlhodobé záujmy najmä 
stredných a väčších miest, či už  
v legislatívnej  alebo ekonomickej 
oblasti. Účasť Liptovského Mikuláša 
v únii nemožno nazvať nijak inak 
ako prospešnou a som rád, že sa 
aktivít únie môžem zúčastňovať aj z 
tejto novej pozície,“ povedal Alexan-
der Slafkovský. 

K voľbe nových zástupcov došlo 
na 23. sneme delegátov Únie miest 
Slovenska v Bratislave. Okrem voľby 
zástupcov delegáti počas snemu 
vyzvali vládu, aby v príprave part-
nerskej dohody Slovenskej republi-

ky s Európskou úniou na roky 2014 
až 2020 navýšila prostriedky na 
integrovaný regionálny operačný 
program aspoň na dve miliardy eur. 
Zároveň ju požiadali, aby umožnila 
mestám a obciam v priľahlých mest-
ských regiónoch  vyčerpať z tohto 
programu aj z ďalších sektorových 
operačných programov 35 až 40 
percent nárokovej alokácie okrem 
základnej infraštruktúry. -red-

Stoličné dni s Jánošíkom, vôňou halušiek a chuťou vína oživili víkend

Alexander Slafkovský zastupuje 
slovenské mestá ako ich nový viceprezident

Dve prvenstvá
Stoličné dni okrem tradičných tr-

hovníkov privítali tento rok po prvý-
krát vo svojej histórii Medzinárodné 
majstrovstvá vo varení a jedení ha-
lušiek. Vôňa pravých slovenských 
halušiek prilákala na Námestie 
osloboditeľov stovky milovníkov 
tradičného jedla. „V súťaži o majstra 
krajiny sa stretli dve desiatky tímov 
z Maďarska, Česka, Srbska a domá-
ceho Slovenska,“ povedal René De-
večka, riaditeľ Domu kultúry. „Každé 
družstvo malo za úlohu zo zemia-
kov, múky a ďalších ingrediencií pri-
praviť tri litre halušiek s bryndzou 
a slaninou. Priznám sa, nevedel 
som, že halušky sa dajú pripraviť na 
toľko spôsobov a toľkých chutí,“ do-
dal člen poroty Marián Székely. 

Ďalšie prvenstvo si počas Stolič-
ných dní zapísal vínny festival Dob-

rý ročník. Návštevníkom priniesol 
nielen čaše plné toho najkvalitnej-
šieho vína, ktoré na Slovensku a vo 
svete máme, ale naučil ich víno 
správne ochutnávať a servírovať. 
Divácky najpútavejšie bolo pred-
stavenie sabrage – otváranie fliaš 
šabľou, sekerkou, valaškou či inými 
predmetmi rukami slovenských 
majstrov tohto umenia.  

sprievodný program
O sprievodný program Stoličných 

dní sa postaral Liptovský remeselný 
dvor na nádvorí Čierneho orla, kde 
návštevníci zahliadli výrobu a tech-
niky najstarších slovenských reme-
siel. Dni mesta by sa nezaobišli ani 
bez Stoličného streetballového tur-
naja pre deti a mládež s množstvom 
atraktívnych súťaží.      

 Slávka Kellová
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Hala Jána Laca začne rásť už v jeseni, územné rozhodnutie už má

Primátor mesta na stretnutí s hlavou štátu diskutoval o rozvoji samospráv

Nová hokejová tréningová hala, 
ktorú v meste postaví Ján Laco, re-
prezentačný brankár a odchovanec 
Liptovského Mikuláša, začína nabe-
rať kontúry. Po tom, čo v marci po-
slanci schválili a primátor podpísal 
súvisiacu zmluvu, ktorou spoločnosť 
JL aréna získala pod novú halu poze-
mok, mohol investor požiadať o po-
trebné povolenia. Získaním územ-
ného rozhodnutia sa otvorila cesta 
k získaniu stavebného povolenia. In-
vestor predpokladá, že stavebné prá-
ce spustí po prázdninách.

Právoplatné územné rozhodnu-
tie získala JL aréna na konci mája. 
„Jeho vydaniu predchádzali viace-
ré úpravy projektu, pretože sme vy-
šli v ústrety niektorým pripomien-
kam budúcich susedov,“ vysvetľuje 

Ján Laco. „Na ich základe sme čias-
točne zmenili tvar a umiestnenie 
haly. Hľadali sme kompromisné 
riešenia vyhovujúce všetkým zain-
teresovaným, vyžiadalo si to však 
svoj čas,“ dodáva.

Na základe upravenej projektovej 
dokumentácie dochádza aj k zme-
ne postupu prác pri výstavbe. „V 
jeseni položíme základy novej haly. 
Cez zimu prejdú potrebným proce-
som zrenia a na jar na ne ukotvíme 
vrch stavby. Súčasne osadíme novú 
strojovňu,“ objasňuje jednotlivé 
kroky investície Martin Lobodáš zo 
spoločnosti JL aréna.

Zmeny aj na starom zimáku
„Nová strojovňa bude slúžiť pre 

našu halu i mestský zimný štadión. 

Budúce leto na ňom prebehnú vi-
diteľnejšie úpravy vrátane výmeny 
mantinelov a výmeny osvetlenia,“ 
dopĺňa primátor Alexander Slaf-
kovský.

Podľa jeho slov majú športoví fa-
núšikovia dôvod na radosť. „Nová 
tréningová hala sa stáva realitou, 
prestáva ležať iba na papieri. Ná-
ročná cesta, ktorá k nej viedla od 
rokovaní s investorom cez opako-
vané debaty v zastupiteľstve, bol 
prvý krok. Druhým je právoplatné 
územné rozhodnutie a podrobný 
harmonogram stavebných prác. Ve-
rím, že všetko dopadne tak, ako má 
a budúci august už budú môcť ho-
kejisti, krasokorčuliari aj verejnosť 
využívať dve ľadové plochy v cen-
tre mesta,“ uzavrel A. Slafkovský.

viac ľadu pre všetkých
Výstavbou haly sa vyrieši dostup-

nosť ľadovej plochy v meste. Vďaka 
spolupráci radnice a JL arény vznik-
ne nová kapacita ľadu aj pre ama-
térske hokejové tímy či krasokor-
čuľovanie.Výhodou investície je, že 
nevyžaduje peniaze z mestskej po-
kladne a zároveň oproti súčasným 
nákladom na prevádzku mestské-
ho štadióna prinesie mestu úsporu 
minimálne 55-tisíc eur ročne.   

Po odovzdaní haly Jána Laca do 
prevádzky sa hokejová sezóna 
v meste predĺži z ôsmich na desať 
až jedenásť mesiacov. 

„Pre mládež bude k dispozícii tisíc 
hodín ľadovej plochy zadarmo,“ 
doplnil J. Laco.  

 Peter Lehotský

Prezident Slovenskej republiky 
Ivan Gašparovič prijal v prezident-
skom paláci predstaviteľov Únie 
miest Slovenska. Medzi nimi aj 
primátora Liptovského Mikuláša 
Alexandra Slafkovského, ktorý je 
jedným z viceprezidentov tejto 
organizácie. 

 Únia miest Slovenska (ÚMS) zo-
hráva podľa slov hlavy štátu veľmi 
dôležitú úlohu z pohľadu riadenia 
samospráv. Ako dodal, spolu so 
Združením miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) majú obidve organizácie 
zmysel v systéme samospráv. Aj 
keď majú mestá niektoré problémy 
odlišné od menších obcí, prezident 
vyslovil presvedčenie o potrebe už-
šej spolupráce ÚMS so ZMOS. „Ako 
predstavitelia samosprávy ste síce 
najnižším stupňom riadenia života 
v spoločnosti, ale najdôležitejším,“ 
zdôraznil Ivan Gašparovič.

   Prvý viceprezident ÚMS Milan 
Ftáčnik v rozhovore s hlavou štá-
tu vysvetlil zámer vytvoriť systém 
„municipalizácie,“ ktorý by pros-
tredníctvom stavebného zákona 
mal vytvoriť systém prirodzených 
centier regiónu a zároveň aj upraviť 
vzorec fiškálnej decentralizácie. „Po 
tých desiatich rokoch fungovania 
by sme chceli prehodnotiť tento 
systém prerozdeľovania peňazí, či 
je vhodný, alebo potrebuje zmenu,“ 
uviedol M. Ftáčnik, pričom potvrdil 
záujem ÚMS spolupracovať užšie 
so Združením miest a obcí Sloven-
ska, z čoho by mali mať prospech 
samosprávy.

Prezident Slovenskej republiky 
počas rokovania zopakoval svoju 
ideu zmeniť súčasný systém rozde-
lenia krajov na model tri kraje plus 
Bratislava. „Tento pohľad je podľa 
môjho názoru najracionálnejší aj vo 

Dobrovoľní hasiči z celého okresu precvičovali svoje zručnosti
Dobrovoľní hasiči sa zišli 16. júna v našom meste na okresnom kole 

súťaže dobrovoľnej požiarnej ochrany. V hlavných kategóriách sa naj-
lepšie darilo družstvám z Jalovca a Smrečian. Záštitu nad podujatím 
prevzalo mesto Liptovský Mikuláš. 

Primátor mesta Alexander Slafkovský sa stretol s prezidentom Ivanom 
Gašparovičom na rokovaní s vedením Únie miest Slovenska. 

Druhá júnová nedeľa patrila 
v metropole Liptova fyzickej a tech-
nickej previerke členov dvadsiatich 
dvoch dobrovoľných hasičských 
zborov z liptovskomikulášskeho 
okresu. V dvoch súťažných kategó-
riách preukázali svoju fyzickú zdat-
nosť a technickú pripravenosť do 
akcie. 

„Fyzičku si precvičili v štafete. Pri 
simulácii  požiarneho útoku museli 
tímy zdolávať viacero úloh naraz, 
čo rozširuje ich technické zručnosti 
a v neposlednom rade je to tréning 
tímovej spolupráce,“ priblížila  Dra-
hoslava Števková, riaditeľka Okres-
ného výboru Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany SR v L. Mikuláši.

 „Účasť v súťaži je pre jednotlivé 
zbory povinná. Všetci zúčastnení 
si prešli okrskovým kolom a víťazi  
jednotlivých kategórií postupujú 
na krajskú súťaž,“ dodala D.  Števko-
vá. „Toto sú ľudia, ktorí sú v prípade 
mimoriadnych udalostí pripravení 
nasadiť svoj život. Už teraz sme im 
vďační za ich odvahu a dobrovoľ-
nícku činnosť,“ povedal Jozef Re-
paský, viceprimátor mesta.

V kategórii mužov dominovali 
členovia dobrovoľného hasičské-
ho zboru z Jalovca, spomedzi žien  
triumfoval tím zo Smrečian, medzi 
dorastencami si prvenstvo odniesli 
dievčatá z Pribyliny a chlapci z Lip-
tovskej Kokavy.   -kel-

vzťahu k hlavnému mestu,“ skon-
štatoval prezident.

„Som rád, že si pán prezident váži 
prácu samospráv a prikláňam sa k 
názoru, že je potrebné urobiť nie-

čo pre lepšie vnímanie krajských 
samospráv,“ povedal na margo pre-
rokovaným tém Alexander Slafkov-
ský, primátor Liptovského Mikuláša 
a druhý viceprezident ÚMS.       -red-
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Centrum Liptovského Mikuláša 
sa v nedeľu 2. júna zaplnilo deťmi, 
ktoré takto prišli osláviť deň veno-
vaný iba im. Rekordný počet ľudí 
za posledné roky tak mohol zažiť 
deň plný súťaží, zábavy, ale aj ad-
renalínu.    

   Liptovskomikulášske deti už dáv-
no neoslávili svoj sviatok tak, ako 
v prvú júnovú nedeľu. Stanovištia 
plné súťaží, atrakcií, trampolína či 
maľovanie na tvár boli len zlom-
kom toho, čo mohli tí najmenší 
zažiť v centre mesta. Najväčším 
zážitkom boli pre deti disciplíny 
pripravené príslušníkmi hasičského 
a policajného zboru, ktorí ochotne 
odpovedali aj na zvedavé otázky 
a autenticky predviedli techniku a 
vozidlá každodennej potreby.

 

neopakovateľná show
O kultúrne spestrenie Dňa detí sa 

postarala show Lovci dinosaurov, 
ktorá malých divákov vtiahla pria-
mo do deja hraním či spievaním 
piesní. Návštevníci sa tak mohli vrá-
tiť v čase do obdobia niekoľko tisíc 
rokov dozadu, keď ešte žili na našej 
planéte hrôzostrašné tvory. 

veľké finále
  Záver veľkého dňa detí nemožno 

nazvať inak ako adrenalínovým. Ži-
vot ohrozujúcu záchranu ľudského 
života hasičmi a záchranármi vy-
striedalo hasenie auta, ktoré oblizo-
vali horúce plamene. Aj takto mohli 
tí najmenší spoznať prácu ľudí, ktorí 
každý deň bojujú o naše životy.

 -kel-

Priestory Akadémie ozbrojených 
síl ožili 31. mája detským džavo-
tom. Pri príležitosti Dňa detí nie-
lenže otvorila akadémia svoje brá-
ny deťom ale pripravila pre malých 
návštevníkov i bohatý program. 
Ten predstavovali statické ukážky 
vojenskej techniky, ukážky koleso-
vej  techniky, deťom sa predstavila 
v akcii i vojenská polícia a hasiči. 
Okrem toho si deti mohli prezrieť 
historické vojenské a vojnové 

exponáty v pamätnej sieni aka-
démie. Tie najmenšie si vyskúšali  
vojenský pochod a „maskovanie“ 
tváre.

I napriek chladnému počasiu za-
vítalo do akadémie približne 300 
detí  z materských škôl  a ZŠ z Lip-
tovského Mikuláša, z Ondrašovej, 
Pavčinej Lehoty, Demänovej, Jam-
níka, Liptovského Jána. Do akcií 
pre deti sa zapojili školské jednot-
ky akadémie a jej študenti.          -hg-

Takmer dvetisíc ľudí si prišlo na námestie užiť  Deň detí

Deň detí s vojakmi

Mestské múzeum hľadá historické predmety z priemyselných podnikov

Centrum voľného času 
bez agendy športových klubov

Obdobie po roku 1989 prinieslo 
aj do Liptovského Mikuláša priva-
tizáciu, transformovanie a neskôr 
aj likvidáciu niektorých veľkých 
priemyselných podnikov. Múze-
um Janka Kráľa hľadá teraz stopy 
nedávnej minulosti. Možno máte 
také práve u vás doma. 

Liptovský Mikuláš bol v druhej po-
lovici 20. storočia sídlom viacerých 
priemyselných podnikov. Po priva-

tizácii sa väčšina veľkých závodov 
vytratila a po Kožiarskych závo-
doch, Maytexe, Stredoslovenských 
konzervárňach a liehovaroch, Lina-
pe, Okresnom podniku priemyslu a 
služieb Liptov či Komunálnych služ-
bách akoby nezostalo ani pamiatky. 
„V našom múzeu sa zachovali len 
drobné čriepky dokumentujúce 
ich činnosti. Preto sa obraciame 
na Mikulášanov s prosbou. Možno 

práve oni nájdu vo svojich domác-
nostiach predmety súvisiace s mi-
kulášskym priemyslom a tunajšími 
službami,“ hovorí  historička Iveta 
Blažeková. 

Múzeum tak vyhlasuje pátranie 
po výrobkoch, ale aj propagač-
ných materiáloch, reklamách, pla-
gátoch, firemných kalendárikoch, 
fotografiách, novinových článkoch, 
firemných odznakoch, diplomoch, 

či osobných spomienkach alebo 
čomkoľvek, čo súvisí so zaniknutými 
mikulášskymi národnými podnikmi.

Ak ste predmety z obdobia rokov 
po 1950 až 1989 doma našli, kon-
taktujte Múzeum Janka Kráľa v Lip-
tovskom Mikuláši.
tel. č.: 044/55 250 55
e-mail:  blazekova@mjk.lm.sk
 nemcova@mjk.lm.sk.

 -kel-

Sedem športových klubov na 
území Liptovského Mikuláša roz-
väzuje spoluprácu s Centrom voľ-
ného času. Vyplýva to zo stretnu-
tia zástupcov klubov s vedením 
mesta. Od júla tohto roka sa od-
člení 290 detí, ktoré navštevujú 
športové kluby a súčasne aj krúž-
ky v Centre voľného času.

Dôvodom stretnutia bola zmena 
financovania Centier voľného času 
(CVČ) z dielne ministerstva financií. 
Mestá od januára tohto roka nevy-
plácajú centrám účelovo viazané 
prostriedky z podielových daní  
na počet detí prihlásených do krúž-
kov, ale získavajú štátnu dotáciu 
na deti od 5 do 15 rokov s trvalým 
bydliskom v konkrétnej obci alebo 
meste. Samosprávy samé rozho-
dujú, ktoré voľno-časové aktivity 
finančne podporia.

O odčlenenie svojich zverencov 
od CVČ požiadali najväčšie liptov-
skomikulášske kluby. Medzi nimi 
mladí hokejisti z MHK 32, futbalisti 
z Okoličného, Palúdzky a Liptovskej 

Ondrašovej, kanoisti z Kanoe Tatra 
klubu a krasokorčuliari. 

„Zmenu financovania vítame, 
lebo bude transparentné a adresné 
podľa počtu detí v kluboch, takže  
v konečnom dôsledku získame viac 
finančných prostriedkov a mesto 
bude mať lepší prehľad o našich ak-
tivitách,“ uviedol Vlastimil Škande-
ra z mestského hokejového klubu 
MHK 32.

„Chodu a finančnej situácie týchto 
siedmich športových klubov sa to  
v najbližších mesiacoch nijako nedo-
tkne. Sumu vo výške takmer 17,5-ti-
síc eur, ktorú sme vypočítali ako 
dotáciu na odchádzajúcich 290 detí, 
spravodlivo rozdelíme medzi odchá-
dzajúce kluby,“ povedal po rokovaní 
primátor mesta A. Slafkovský. 

„Šport a mimoškolské aktivity detí 
v našom meste budeme aj naďalej 
podporovať. Viac sa teraz zameria-
me na priamu činnosť klubov i krúž-
kov v centre a podľa toho budeme 
prerozdeľovať peniaze,“  dodal.

 Slávka Kellová
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Rady nielen pred dovolenkou
Ochrana nášho majetku pred trest-

nou činnosťou často závisí na dô-
slednom dodržiavaní jednoduchých 
pravidiel, ktoré nie sú vôbec nové a v 
podstate ich všetci poznáme:
•	 Prevencia	 proti	 vlámaniu	 sa	 začí-

na dobre zamknutými dverami, 
zatvorenými oknami a zabezpeče-
nými balkónmi. 

•	 Nechváľte	sa	svojimi	majetkovými	
pomermi.

•	 Poučte	svoje	deti,	čo	je	nebezpečné.
•	 Buďte	 opatrní	 pred	 ľuďmi,	 ktorí	

chodia od dverí k dverám a ponú-
kajú rôzne služby (napr. čistenie 
kobercov, ponuky rôzneho tovaru 
a pod.), môže to byť trik, ako si vy-
tipovať Váš byt!

•	 Nikdy	nenechávajte	kľúče	pod	ro-
hožkou, v kvetináčoch, v schránke 
ani na inom mieste pred vchodom 
do bytu!

pred odchodom na dovolenku:
•	 Nehovorte	každému,	kedy	a	na	ako	

dlho odchádzate na dovolenku, ne-
chváľte sa ani na sociálnych sieťach.

•	 Nezaťahujte	rolety	a	žalúzie.
•	 Uschovajte	 cenné	 veci	 a	 doklady	

do bezpečnostnej schránky alebo 
do domáceho trezora.

•	 Zverte	kľúč	od	bytu	spoľahlivému	
susedovi alebo príbuznému, ktorý 
bude Váš byt pravidelne kontrolo-
vať a vyberať poštu zo schránky.

•	 Vytvorte	zdanie,	že	je	v	byte	niekto	
prítomný, napr. využite elektronic-
ké spínacie zariadenia, ktoré podľa 
nastavenia na určitý čas rozsvietia 
svetlá, zapnú rádio, televíziu a pod.

•	 Keď	idete	na	dovolenku	bez	Vášho	
vozidla, ak môžete zaparkujte ho 
po dohode u niekoho na dvore, v 
garáži (priateľ, rodina, zamestná-

vateľ). Ak nemáte túto možnosť, 
nezaparkujte svoje vozidlo na 
opustenom alebo málo osvetle-
nom mieste alebo na mieste, ktoré 
má zlú povesť.

na dovolenke:
•	 Keďže	aj	cestovné	doklady	sa	občas	

strácajú, odporúčame urobiť si pred 
odchodom ich kópiu a uložiť ju na 
iné miesto ako originálne doklady. 

•	 Vždy	zamykajte	svoje	auto,	zatvor-
te úplne všetky okná a nezabúdaj-
te i na kufor či strešné okno.

•	 Nenechávajte	nikdy	náhradné	kľú-
če, doklady od auta a ďalšie dôle-
žité doklady v aute, ani viditeľne 
žiadne iné veci, uzatvorte si ich do 
batožinového priestoru, prípadne 
do odkladacej skrinky.

•	 Zvýšte	 ostražitosť	 v	 nákupných	
strediskách, reštauráciách, kde je 
predpoklad páchania krádeží vecí 
pri sebe a na sebe.

•	 K	 moru,	 na	 pláž	 nenoste	 cenné	
veci, doklady a od  svojho miesta 
sa nevzďaľujte bez dohľadu! 

 Milí cestovatelia, spoznávate nové 
krajiny, ktoré sú rôznorodé, a nie 
vždy je možné porovnať ich s tou na-
šou. Nezabúdajte však, že každý štát 
prešiel dlhým vývojom a formoval sa 
v iných podmienkach. 

Výsledkom jedinečného historic-
kého procesu je rozdielna životná 
úroveň, ale aj mentalita národa a sa-
mozrejme aj právne predpisy. Buďte 
preto prosím obozretní, zhovievaví a 
veľkorysí k týmto odlišnostiam a uvi-
díte, že krajina Vás príjme s otvore-
nou náručou a odmení Vás nevšed-
nými zážitkami a nezabudnuteľnými 
spomienkami. -msp-

Liptovskomikulášska radnica pre-
zentovala dobrý príklad ostatným 
slovenským mestám, ktoré uvažujú 
nad prepojením informačných sys-
témov svojich organizácií. Mestský 
úrad v Liptovskom Mikuláši ako jeden 
z prvých v roku 2011 prepojil svoj in-
formačný systém so systémom jeho 
organizácií. Vďaka tomu má jedno-
duchšiu prácu s evidenciou, agendou 
či účtovnými operáciami.  

    Na pôde mikulášskeho mest-
ského úradu sa stretli zástupcovia 
viacerých slovenských samospráv, 
ktoré uvažujú nad zavedením spo-
ločného informačného systému. 
Ten im, podobne ako v Liptovskom 
Mikuláši, umožní automatizované 
prepojenie účtovnej a ekonomickej 

evidencie mesta so všetkými mest-
skými organizáciami a ich zapoje-
nie do jednotného ekonomického 
systému. Elektronické prepojenie 
nahrádza čiastkové programové vy-
bavenia, evidencie či agendy. 

„Jednotlivé organizácie tým šetria 
na zavádzaní a využívaní vlastných 
softvérových programov, zjedno-
dušil a zefektívnil sa obeh dokla-
dov, znížila sa chybovosť pri tvorbe 
údajov a tak šetríme čas a náklady 
na hardvérové vybavenie,“ priblížil 
Dušan Močarník, vedúci útvaru in-
formatiky mikulášskeho MsÚ.

Prvé moduly mesto zaviedlo  
v roku 2008. V minulom roku sa na 
spoločný systém napojili zvyšné 
organizácie, ktoré tak aktívne spra-

Naše mesto učilo slovenské samosprávy zlepšiť ich prácu
covávajú väčšinu svojej agendy.  
„Posledné dva roky sme sa zame-
rali najmä na efektivitu využívania 
jednotlivých modulov ich vzájom-
ným prepojením. Tento proces sme 
zavŕšili  v roku 2012, kedy sme časť 
ekonomickej agendy prepojili aj  
s našimi organizáciami. Za jednu  
z veľkých výhod považujem centra-
lizáciu údajov do jednotného data-

bázového skladu, čo sprehľadňuje  
a poskytuje pravdivé a aktuálne in-
formácie o ekonomickom hospodá-
rení všetkých mestských organizácií 
a prispieva k vyššej efektivite práce. 
Tieto naše skúsenosti sme prezen-
tovali ako dobrý príklad aj iným 
mestám v rámci metodického dňa,“ 
povedala Anna Rašiová, prednostka 
MsÚ.  Slávka Kellová

Televízny multiplex Liptov 
vysiela už viac ako rok

Televízny multiplex Liptov (TML) 
vysiela  už dlhšie ako jeden rok. Za 
toto obdobie došlo k výraznému 
nárastu počtu šírených progra-
mov. V súčasnom období je okrem 
TV Liptov možné prijímať  ďalších 
19 TV programov a 15 slovenských 
a českých rádií.

vysoká  finančná úspora 
pre bytovky
Multiplex Liptov je ideálnym rieše-

ním pre spoločné televízne antény  
(STA) v bytovkách,kde si bytovka 
s vynaložením minimálnych nákla-
dov vybuduje naozaj veľmi kvalitný 
a moderný systém,s digitálnymi  
programami špičkovej kvality, svo-
jou programovou ponukou porov-
nateľný  s programovou ponukou 
pôvodne bezplatných satelitných 
platforiem Skylink a CS link, s mož-
nosťou príjmu programov na všet-
kých TV prijímačoch v domácnos-
tiach, neobmedzene. 

Súčasná programová ponuka TML
1. TV Liptov 11. TA 3
2. STV 1 12. ČT 1
3. STV 2 13. ČT2
4. Markíza 14. Šlágr TV
5. Doma 15. Musiq 1
6. Dajto 16. TV 8
7. Fooor 17. TV Lux
8. Joj 18. TV Noe
9. Joj plus 19. Test 1 
10. Wau 20. Test 2  
Pripojenie TML do bytovky je 

v cene od 96 € a prináša pre bytov-
ku úsporu investičných nákladov  až 
5000 €,ako aj úsporu následných  
platieb za servisné poplatky,údržbu 
a pod.Pokiaľ má  bytovka už vybudo-
vaný ,starší  analógový systém, spo-
ločnej televíznej antény v počte 10 
programov,dokáže bytovka po pripo-
jení  TML a vypnutí starej STA, usporiť  
ročne  minimálne 600 -700€ (náklady 
na elektrickú energiu,servisné poplat-
ky za karty Skylink,servis).Pri váčšom 
počte analógových programov je 
táto úspora výrazne vyššia.

  Vzhľadom k tomu ,že príjem Mul-
tiplexu Liptov vyžaduje technické 
kontroly a údržbu  rozvodov STA,-
poskytuje spoločnosť  MIPAS s.r.o 
komplexné servisné služby ako aj 
bezplatné výmeny  vadných kom-
ponentov potrebných pre príjem 
Multiplexu Liptov,za minimálny 
mesačný servisný  poplatok. Obrov-
skou výhodou Multiplexu Liptov je 
aj tá skutočnosť,že nie je potrebné 
budovanie žiadnych nových roz-
vodov v bytovkách,ale na šírenie 
programov sú využívané staré,pô-
vodné rozvody STA v bytovkách.

Okrem bytoviek je TML cenovo 
najvýhodnejším riešením aj pre 
rodinné domy. V porovnaní  s pla-
tformami Skylink a CS link,prípadne 
ponukami iných operátorov, má 
vysielanie Televízneho multiplexu 
Liptov,  okrem výhody bezplatného 
príjmu programov, aj tieto výho-
dy,ktoré ostatní  operátori nie sú 
schopní ponúknuť: 

1.  Príjem  základných programov 
na neobmedzenom počte televíz-
nych prijímačov v domácnosti - vy-
bavených tunerom DVB –T  alebo 
tunerom DVB-C

2. Programy vysielania MMDS sú 
šírené  vo vysokej  technickej  kva-
lite  s lepšími parametrami ako po-
zemné DVB-T vysielanie

3. Už si nemusíte ,,skrášlovať ´´ 
domy a bytovky veľkými parabolic-
kými anténami,na príjem vysielania  
Multiplexu Liptov postačuje vo väč-
šine prípadov  prijímacia anténa s 
veľkosťou 11x11 cm

Pre náročnejších divákov je po 
pripojení  Multiplexu Liptov, mož-
né poskytnúť aj 2 balíky platených 
programových služieb vysielania 
MMDS,  ponúkaných spoločnosťou 
MIPAS, bez  akejkoľvek viazanosti.
Pre príjem platených programo-
vých ponúk je potrebné prenajatie 
dekódovacieho modulu. 

Ing. Miroslav Paulínyi, MIPAS s.r.o,  
ul. 1. mája, Liptovský Mikuláš
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Liptovský Mikuláš patrí k najviac separujúcim samosprávam Slovenska

Skládku pod Veternou Porubou mesto uzatvorí po dvadsiatich rokoch

V minulom roku každý občan 
Liptovského Mikuláša vyprodu-
koval viac ako 470 kilogramov 
odpadu. Oproti roku 2011 sa tak 
jeho objem v prepočte na každé-
ho občana zvýšil o 12 kíl. Obyva-
telia však súčasne lepšie separo-
vali, čo preukázali medziročné 
ukazovatele triedenia. V prieme-
re na jedného obyvateľa sa zvýšil 
objem recyklovaného odpadu až 
o 10 kíl. 

V minulom roku sa v Liptovskom 
Mikuláši vyprodukovalo celkovo 
viac ako 15-tisíc ton komunálneho 
odpadu. Na skládke pod Veternou 

Porubou z neho skončilo takmer 
12-tisíc ton. Pozitívne čísla vyka-
zuje množstvo vytriedeného od-
padu. Jeho rastúci trend eviduje 
liptovskomikulášska radnica už od 
roku 1994, kedy sa začalo so sepa-
ráciou. Platí pravidlo, že čím viac 
odpadu občania vyseparujú, tým 
menej sa ho uloží na skládku. 

Dominujú sklo, papier a plasty 
Obyvatelia mesta vlani do výkup-
ní priniesli takmer 290 ton tohto 
papiera. Patrí mu tak druhé miesto 
z vyzbieraného množstva. Prvé 
miesto obsadilo sklo a na tretiu 

priečku sa zaradili produkty s tet-
rapakovými a kovovými obalmi. 

Za odvoz a spracovanie komunál-
neho odpadu mesto prijalo od 
obyvateľov sumu vo výške takmer 
846-tisíc eur. Z recyklačného fon-
du a oprávnenej organizácie Envi-
-pak získalo za odovzdané a zhod-
notené odpad príjem viac ako 
55-tisíc eur. Tieto prostriedky po-
užilo mesto spätne v odpadovom 
hospodárstve na úhradu nákladov 
spojených so zberom, odvozom, 
triedením,  zhodnotením a likvidá-
ciou komunálneho odpadu. 

  

Zber šatstva sa osvedčil
Mesto Liptovský Mikuláš v spo-

lupráci v neziskovou organizáciou 
Pomocný anjel vyzbieralo pros-
tredníctvom mobilných zberov  
6,5 tony obnoseného a nepotreb-
ného šatstva. Koncom minulého 
kalendárneho roka boli vo viace-
rých častiach mesta umiestnené 
kontajnery na obnosené šatstvo, 
do ktorých ľudia odovzdali ďalších 
2,5 tony nepotrebného šatstva. 

Okrem zberných dvorov a v blíz-
kosti škôl by mali v tomto roku pri-
budnúť ďalšie kontajnery.  

 Slávka Kellová

História skládky pod Veternou 
Porubou sa začala vyhlásením 
havarijného stavu v roku 1993 na 
mieste divokej skládky. Prvotné 
problémy sa podarilo do roka vy-
riešiť a od symbolického dátumu 
7. 7. 1994 sa začalo s legálnym uk-
ladaním odpadu. 

„V úvode užívania skládky sa   
ukázali problémy najmä s výsky-
tom odpadových vôd. Prevažnú 
časť starej skládky totiž tvoril vy-
horený odpad, ktorý počas prekla-
dania skládky absorboval značné 
množstvo zrážkových vôd. Vtekali 
tu aj povrchové vody z okolia, kto-
ré nebolo možné v plnom rozsa-
hu zachytiť a odviesť mimo telesa 
skládky,“ vracia sa do minulosti 
Iveta Klepáčová, vedúca útvaru 
životného prostredia v L. Mikuláši. 
Zachytávanie priesakových vôd 
riešili odborníci podľa projektu 
záchytnou drenážou, ktorú zaústili 
do zbernej nádrže. 

počiatočné problémy 
prekonané
Ďalšie vrásky na čele spravila mes-

tu prevádzka čerpadiel recyklač-
ného zariadenia. Dostupné firmy 
vzhľadom na vysokú agresivitu a 
znečistenie pevnými časticami ne-
ponúkali taký druh čerpadla, kto-
ré by dokázalo pri požadovaných 
parametroch bezporuchovo pra-
covať  aspoň jeden rok. „Od roku 
1995 sa odpadové vody odvážali 
a likvidovali v čistiarni odpadových 
vôd v Liptovskom Mikuláši. Tu však 
nepriaznivo pôsobili na biologický 
stupeň čistenia a tým aj na celkovú 
účinnosť čistenia odpadových vôd. 
Vývoz vody a poplatok za likvidá-
ciu stál ročne Verejnoprospešné 
služby 2,5 mil. vtedajších korún,“ 
približuje I. Klepáčová. 

Mesto sa preto rozhodlo realizo-
vať vlastnú investíciu v podobe vý-
stavby čistiarne odpadových vôd 
priamo na skládke za asi 13 milió-
nov korún. Takzvaná predčistiareň 
stojí na dnešnom mieste od roku 
2000. „Ukazovatele kvality vôd z 
predčistiarne stále neumožňovali 
ich vypúšťanie do toku, preto sa 
muselo vybudovať kanalizačné po-
trubie s odvedením odpadových 
vôd do kanalizácie,“ dopĺňa vedúca 
útvaru životného prostredia. 

spory s majiteľmi pozemkov 
Po prvom rozširovaní skládky 

v roku 2006 ju mesto plánovalo vy-

užívať ďalších zhruba pätnásť rokov. 
Zmeny v plánoch však prinieslo ne-
predĺženie nájomnej zmluvy s ma-
jiteľmi pozemkov združených v Po-
zemkovom spoločenstve Veterná 
Poruba. Zmluva mala byť predĺžená 
k začiatku novembra 2010. Od kon-
ca decembra preto mesto muselo 
odpad vyvážať inam. K dohode do-
šlo až podpísaním novej nájomnej 
zmluvy v marci 2011. Rokovania ve-
denia mesta s miestnym urbariátom 
a obcou priniesli dohodu v podobe 
ukončenia skládkovania v októbri 
2014. Mesto sa tak muselo pripraviť 
na postupné uzatváranie skládky, 
ktoré prebieha od septembra 2012. 

 Pri uvažovaní nad alternatívnym 
likvidovaním odpadu sa mestu 
ponúka niekoľko možností. „Mrzia 
ma počiatočné nezhody s urbár-
nikmi. Kapacita skládky nám totiž 
umožňuje ukladanie odpadu na 
ďalších štyri až päť rokov. Jednou 
z možností je vybudovať budúcu 
skládku na vlastných pozemkoch, 
aby sme ušetrili prostriedky z pre-
nájmu. V prvom rade však potre-
bujeme znížiť množstvo odpadu, 
ktoré tu končí. Verím, že sa nám lik-
vidáciu odpadu podarí vyriešiť včas 
a v prospech mesta a jeho obyvate-
ľov,“ uzatvára Alexander Slafkovský, 
primátor L. Mikuláša.       -red-  
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Minister životného prostredia ocenil našich žiakov 
Máloktorá škola v meste i na 

Slovensku sa môže popýšiť, že jej 
žiakov ocenil nejaký minister. ZŠ 
Janka Kráľa áno. Jej žiaci boli oce-
není  za ich enviromentálne akti-
vity. Za posledné roky významne 
prispeli ku skultúrneniu priesto-
rov svojej školy a blízkeho okolia.    

Na ocenenie od ministra život-
ného prostredia Petra Žiga školu 
nominovalo Občianske združenie 
Tatry z Liptovského Mikuláša. So 
združením škola dlhé roky spo-
lupracuje. ZŠ Janka Kráľa stála v 
roku 2010 pri zrode významného 

komunitného projektu na sídlisku 
Podbreziny  pod názvom Zelená 
oáza pri vode. Aktívne sa prostred-
níctvom svojich žiakov zapájala do 
jeho ďalšieho rozširovania a pravi-
delnej údržby. „Prístup žiakov tejto 
školy a jej vedenia pokladám za 
unikátny, a to nielen v rámci Lip-
tovského Mikuláša. Cením si aj ich 
iniciatívu pri každoročnom čistení 
brehov vodného toku Smrečianka,“ 
povedal projektový manažér zdru-
ženia Rudolf Pado. 

V spolupráci so združením sa žia-
kom podarilo v areáli školy vybu-

dovať prírodné jazierko a náučnú 
bylinnú špirálu i zaujímavé miniar-
borétum. „Naozaj sa teším, že sme 
v našich žiakoch vzbudili úprimný 
záujem o tieto aktivity. Ocenenie 
je v prvom rade ich zásluha. V spo-
mínaných aktivitách budeme radi 
pokračovať aj naďalej,“ prízvukuje 
riaditeľ školy Július Lichardus. 

ZŠ Janka Kráľa okrem spomína-
ných činností podporuje voľno-ča-
sové aktivity mladých ľudí a rodín 
prostredníctvom projektu, ktorý 
umožňuje zapožičanie si  kvalit-
ných kolobežiek a podporuje tiež 

vedomosti svojich žiakov o les-
nom ekosystéme formou exkurzií, 
besied či filmových predstavení. 
Najnovším plánom školy je vybu-
dovanie externej lezeckej steny. 
„Blahoželám a som rád, že táto ško-
la ide príkladom v rozvíjaní ekolo-
gického povedomia. Aj vďaka nej 
patrí naše mesto k popredným 
samosprávam v oblasti ochrany ži-
votného prostredia na Slovensku,“ 
vyzdvihol aktuálny úspech žiakov 
mestskej školy primátor Alexander 
Slafkovský. 

 Slávka Kellová

Riaditeľ školy J. Lichardus spolu so žiakmi po prevzatí ministerského ocenenia.

Hotelová akadémia v Liptov-
skom Mikuláši zvyšuje svoju kva-
lifikáciu. Tento rok sa jej podarilo 
zvýšiť svoj rating, ktorý školu po-
sunul medzi vysoko erudované 
a profesionálne vedené inštitúcie. 
V rebríčku hodnotenia sa umiest-
nila na štvrtom mieste v desať-
miestnej škále.   

Hotelová akadémia využila pred 
dvoma rokmi ponuku anglickej 
spoločnosti IES - International edu-
cation society Ltd. v Londýne, ktorá 
zabezpečuje školám komplexnú 
certifikáciu. „Predložili sme naše 
vzdelávacie programy, kompletnú 
dokumentáciu aktivít žiakov a pe-
dagógov, projektovú činnosť, pod-
klady pre materiálno-technické vy-
bavenie a  investičnú činnosť, údaje 
o spolupracujúcich firmách či  úda-
je o zamestnanosti absolventov za 
posledných päť rokov,“ vymenúva 
potrebné kroky pre zvýšenie ratin-
gu Katarína Uličná, riaditeľka školy. 

Erudovanosť a profesionalita
V roku 2011 škola získala rating 

„BB“, ktorý oceňuje vzdelávacie za-
riadenia na úroveň  kvalitných in-
štitúcií na veľmi dobrej profesionál-
nej úrovni. V roku 2012 im Londýn 
v rámci aktualizácie údajov tento 

výsledok potvrdil. V tomto roku 
svoje kvality zvýšili. „Tento raz nám 
rating zvýšili  na úroveň „BBB“. Sme 
teda vysoko erudovaná a profesio-
nálne vedená inštitúcia,“ vysvetľuje 
K. Uličná. 

Hotelovú akadémiu aktuálne na-
vštevuje takmer 630 žiakov a na ne-
záujem o štúdium sa škola nemôže 
sťažovať. „Určite aj to prispelo k zis-
ku ratingu. Okrem toho sa naši žiaci 
vo veľkej miere zúčastňujú na  me-
dzinárodných a tuzemských súťa-
žiach, neustále sa snažíme zvyšo-
vať odbornosť našich pedagógov, 
technické zabezpečenie výučby, 
máme bohatú projektovú činnosť 
a v neposlednom rade nám k dob-
rému  menu prispelo aj Zriadenie 
Centra odborného vzdelávania 
a prípravy pre služby a gastronó-
miu,“ vymenúva aktivity akadémie 
jej riaditeľka. 

Certifikát dokladuje kvalitnú úro-
veň školy a tvorí tak spolu s vysved-
čením pre jej absolventov zvýšenie 
šance uplatnenia sa na pracovnom 
trhu. IES certifikát môžu žiaci uplat-
niť u domácich, ale aj u zahranič-
ných zamestnávateľov ako aj v prijí-
macom konaní na vysoké školy.                            

 -red-

Hotelová akadémia zvýšila úroveň 
kvality vzdelávania 
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MESTO 
LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ
Vás pozýva na

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, 
Slovenský zväz telesne postihnutých, 
Kardioklub,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Back - Fit – regeneračné centrum chrbtice, 
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

Partneri:                                           , Hotel Lodenica

• Občerstvenie a zábava pre súťažiacich zabezpečené
• Sladkosti pre deti a grilovanie špekáčikov
• Meranie tlaku, hladiny cukru v krvi, maľovanie na tvár
• Prezentácie kompenzačných pomôcok, jazda na handbike
• Ceny pre víťazov v kategóriách ženy, muži, vozíčkari

Voľný vstup pre všetkých členov i nečlenov občianskych združení zdravotne postihnutých

ŠPORTOVÝ 
DEN
ZDRAVOTNE 
POSTIHNUTÝCH

     hod šípkami
     slalom pomedzi kužele so slepeckou palicou
     hod loptičkami do plechoviek
     hod granátom
     slalom pre vozíčkarov
     kolky
     hod loptičkami do kruhu
     kopanie lopty do bránky
     hmatová identifikácia predmetov
     lukostreľba

27. júla 2013
 v areáli Hotela Lodenica

PROGRAM:
10.00 h - slávnostné otvorenie 
(od 09.30 h prezentácia účastníkov) 
10.15 h - 14.00 h - súťaže na stanovištiach
14.00 - 15.00 - občerstvenie
15.00 h - vyhodnotenie víťazov, voľný program

Disciplíny: 

všetko
pre moderný

interiér

všetko
pre moderný

interiér

výborné orientálne chute

kš k

Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
 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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Preškolenie z prvej pomoci
V dňoch 11. a 12. júna absolvovali v priestoroch Slovenského červené-

ho kríža všetci príslušníci mestskej polície preškolenie k poskytovaniu 
prvej pomoci, kde si prakticky a teoreticky zopakovali všetky základné 
pravidlá jej poskytovania. 

Toto preškolenie sa vykonáva v dvojročnom intervale a je nevyhnut-
ne potrebné pre kvalitné zvládnutie potrebných úkonov pri zranených 
a postihnutých občanoch, pri ktorých sú príslušníci MsP na mieste často 
ako prví pri bežnom každodennom výkone služby. Takto sa členovia 
mestskej polície snažia dosiahnuť trvalo vysokú profesionálnu úroveň 
a schopnosť pomôcť postihnutým občanom. -msp- 

MIKULÁŠSKY
JAZZOVY

FESTIVAL
´

Samuel Hošekand conspirative theories

AMC trio
 & Ruggero Robin Peter Breiner           Triango  
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Ko váč, K r a j ň á K , Š r á m e K

BLOOM
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Allimentum
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Nám. osloboditeľov 29
LiPtovský MikuLáš
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Sto fotografií Martina Martinčeka pri príležitosti jeho storočnice

Výber z diela Ester Martinčekovej 
Šimerovej v Centre Kolomana Sokola

Symbolických sto fotografií vysta-
vila Liptovská galéria Petra Michala 
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši pri 
príležitosti stého výročia narodenia 
jednej z najvýraznejších osobností 
slovenskej fotografie – Martina 
Martinčeka. Vo štvrtok 13. júna 
fotografie sprístupnila galéria sláv-
nostnou vernisážou. 

 „Martinček bol terénnym fotogra-
fom, s fotoaparátom sa zavčas rána 
vydával do svojho ateliéru, ktorým 
mu bol celý Liptov. Bol vnímavým a 
trpezlivým pozorovateľom krajiny, 
hôr, prírodných obrazov, úkazov 
a dejov, o čom svedčia jeho prvé 
fotografické cykly.  Martinčekove 
fotografie však zachytávajú aj ľud-
skú stopu na tvári krajiny,“ uviedla 
kurátorka výstavy Zuzana Gaží-
ková. Ľudí z hôr Martinček dobre 
poznal a plný úcty a obdivu na 
prelome 50. a 60. rokov minulého 
storočia zvečnil ich silu a vôľu pa-
sovať sa s prísnou horskou krajinou 
a žiť v nej svoj hrdý a čestný život.  
V roku 1972 sa autorove fotografic-

ké cykly stali priamym predobra-
zom filmu Dušana Hanáka Obrazy 
starého sveta.

Rýchlo zanikajúci svet zachytil 
Martinček v obrazovej encyklopé-
dii Liptova či výtvarnom slovníku 
liptovskej krajiny naozaj v hodine 
dvanástej, takže aj sám musel hľa-
dať novú tému pre svoju tvorbu. 
Vrátil sa ku krajine, tento raz vo 
farbe. 

„Od panorám prešiel k detailom 
zachytávajúc náladu a atmosféru 
krajiny, či estetiku procesov orga-
nickej deštrukcie, alebo prchavé 
okamihy svetelných javov. Vznik-
li výnimočné, výtvarne vyzreté, 
miestami až abstraktné cykly ume-
leckých fotografií horskej krajiny, 
ale aj intímnych obrazov detailov 
prírody. Tieto diela však i dnes 
zostávajú neobjavené v tieni au-
torových predchádzajúcich prác,“ 
dodala Z. Gažíková.

Ukážky zo spomínanej tvorby 
môžu návštevníci galérie vzhliad-
nuť do 19. októbra.                        -red-

Diela prvej dámy slovenského 
výtvarného umenia Ester Martinče-
kovej Šimerovej vystavujú v Liptov-
skom Mikuláši od štvrtka 30. mája.  
Výstavu v Centre Kolomana Sokola 
uviedli do života kurátor Karol Ma-
liňák a primátor mesta Alexander 
Slafkovský. Vystavené diela predsta-
vujú autorkine pohľady na krásu jej 
druhého domova v Liptove.   

Výstava Ester Martinčeková Šime-
rová – Výber z diela je ukážkou tzv. 
liptovského obdobia. Rodená Brati-
slavčanka sa do Liptovského Mikulá-
ša presťahovala spoločne so svojím 
manželom, uznávaným fotografom 
Martinom Martinčekom, rodákom  
z Liptovského Petra. Sťahovanie 
znamenalo pre autorku zásadný 
vplyv na jej tvorbu. Sama spomína-
la, aké ťažké bolo zvyknúť si na nové 
prostredie, na jeho výtvarný charak-

ter, estetiku a atmosféru krajiny.
Pred príchodom do Liptova po-

znala otvorenú krajinu s nízkym 
horizontom, prežiarenú svetlom, 
krajinu bez väčších tajomstiev, kde 
základ atmosféry bol daný svetlom, 
s veselými hýrivými farbami listna-
tých stromov.  „Charakter liptovskej 
krajiny vnímala ako úplne odlišný 
- Liptov predstavoval vysoký hori-
zont, prítmie, temnú farebnosť, pre-
vahu chladných tónov, veľkú mieru 
tajomnosti krajiny, jej uzavretosti a 
v istom zmysle i hrozivosti. Nako-
niec však ocenila krásy tejto krajiny 
a je to viditeľné aj na jej dielach,“ 
približuje jej Liptovské obdobie ku-
rátor výstavy Karol Maliňák.

Výber z diel Ester Martinčekovej 
Šimerovej môže verejnosť vidieť 
(v Centre K. Sokola) do 8. septembra 
2013.  -red-
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Známi aj neznámi cyklisti sa 11. 
júna zastavili v Liptovskom Mikuláši 
na svojej štvordňovej ceste po Slo-
vensku. Srdce Liptova privítalo pelo-
tón s hendikepovanými športovcami 
dobrou muzikou a zdravým dažďom. 

Šiesty raz vytvorili hendikepovaní 
ľudia spolu s mediálne známymi 
tvárami jeden tím, aby spoločne 
s vyššími cieľmi zjazdili slovenské 
cesty za štyri dni. Na zastávke v na-
šom meste, počas druhého dňa ich 
cesty, mohli všetci zvedavci vidieť 
herečky Zuzanu Vačkovú a Bibianu 
Ondrejkovú, moderátora Jána Me-
čiar či Eriku Barkolovú, redaktora 
spravodajstva Mariána Lechana, 

speváka Jakuba Petraníka a ďalších.
Z Liptovského Hrádku ich v utorok 

11. júna po zastávke v Liptovskom 
Mikuláši čakala cesta cez Liptovský 
Trnovec do Bešeňovej. Tretia etapa 
ich zaviedla cez Dolný Kubín a Ter-
chovú až do Žiliny a na poslednej 
etape prešli cez Považskú Bystricu 
až do Trenčianskych Teplíc, kde 
podujatie „Cez Slovensko na bicyk-
li za 4 dni“ vyvrcholilo koncertom 
Zuzany Smatanovej, Kataríny Lan-
dlovej a Radka Bakalářa.

oslava Mariána Ligdu
Do cyklistického pelotónu sa za-

pojil aj hendikepovaný športovec  

Známe tváre na bicykloch sa zastavili opäť aj u nás

Liptovské obce Pribylina a Vlkolí-
nec oficiálne spája nová tematická 
cyklotrasa. Viac ako 70 kilometrov 
malebných ciest, pretkaných množ-
stvom zaujímavostí a informácií, 
pokrstili za účasti hokejového vi-
cemajstra sveta Jána Laca viac ako 
tradične – vodou z miestneho me-
dokýša. Liptov sa tak s viac ako 700 
kilometrami tratí túto sezónu zmení 
na vyhľadávaný cykloregión.

Dva tímy, dve štartovacie miesta 
a jeden spoločný cieľ – propagácia 
cyklistiky v Nízkych Tatrách. Túto 
misiu odštartovali tri regionálne 
zoskupenia – oblastná organizácia 
cestovného ruchu Región Liptov, 
MAS Horný Liptov a Slovenský cyk-
loklub. Na krst trasy z Vlkolínca do 
Pribyliny  pozvali aj hokejového re-
prezentanta Jána Laca. 

„Slávnostné otvorenie cyklotrasy 
je dobrý štart premeny Liptova na 
cykloregión. V tomto úsilí chceme 
pokračovať aj v nasledujúcich ro-
koch a verím, že otváranie cyklotrás 
sa stane peknou tradíciou,“ tvrdí 
riaditeľka organizácie Region Liptov 
Darina Bartková.

 Svoju premiéru  mal aj nový Cyklo 
& Aqua bus, ktorý od 1. júla počas 
celej letnej sezóny až do polovice 
septembra bude spájať turistické 
centrá a atrakcie Horného a Dolné-
ho Liptova. Pre držiteľov Liptov Re-

gion Card bude doprava  zadarmo. 
„Špeciálne upravený autobus na 

bicykle prepojí pre cyklistov a tu-
ristov aj tie vzdialenejšie atrakcie 
Liptova ako sú Pribylina, Vlkolínec, 
Lúčky či Hrabovo, podobne ako 
osvedčené skibusy počas zimy,“ po-
vedala Miroslava Korčeková, marke-
tingová manažérka Regionu Liptov.

Pretekárom s najzaujímavejším 
bicyklom sa stal 33-ročný Lipták 
Marián Ligda, ktorého osud pred 
ôsmimi rokmi pripútal na invalidný 
vozík. Bývalý lyžiarsky reprezentant 
a priekopník slovenského freeridu 
ochrnul pri nehode na svahu, no pri 
športe zostal dodnes.

 „Cyklistika je šport, ktorý formuje 
charakter. Človek si pri nej precvičí 
výdrž, prečistí pľúca a v Liptove sa 
dokonca aj niečo dozvie o našej kul-
túre a histórii,“ vyznal sa Ján Laco, 
ktorý sa stal jedným z krstných ot-
cov cyklotrasy Pribylina – Vlkolínec. 
Zároveň dodal. 

„Majo je živý dôkaz, že na bicykli 
sa dajú robiť divy“. Sobotný prológ 
totiž Marián Ligda využil na tréning, 
keďže už o niekoľko dní sa chce na 
bicykli vydať do Paríža. Do cieľa bez-
mála 2-tisíc kilometrovej trate chce 
doraziť deň pred vyvrcholením naj-
slávnejších cyklistických pretekov 
Tour de France.             

   -red-

Vystúpte aj tento rok na Kriváň
Vrchol Kriváňa aj tento rok pozýva priaznivcov dobrej turistiky. Tra-

dičný národný výstup si tento rok pripomenie 150. výročie založenia 
Matice slovenskej. Prihlásiť sa však treba čím skôr, počet účastníkov je 
prísne obmedzený. 

V Liptove pribudla nová cyklotrasa

z L. Mikuláša Majo Ligda, ktorý na 
slovenských cestách oslávil svoje na-
rodeniny. Medzi gratulantmi nechý-
bal ani primátor mesta Alexander 
Slafkovský, ktorý spolu so žiakmi, 
študentmi a obyvateľmi mesta na 
Námestí osloboditeľov cyklistov pri-
vítal. Na ceste okolo Slovenska Mari-
án trénuje na vlastnú Tour de France, 
na ktorú sa vydal koncom júna.  

týždeň pre ľudí, 
ktorí to potrebujú
„Počas celého týždňa, kedy táto 

akcia prebiehala, sme navštívili 
viac ako päťdesiat miest a obcí,  

v ktorých sme pomohli vopred vy-
braným ľuďom, ktorí v mnohých 
prípadoch ani len netušia, čo ich 
čaká. Doposiaľ sme pomohli desia-
tim hendikepovaným ľuďom darmi  
v hodnote viac ako 25-tisíc eur, de-
siatim rodinám a viac ako šesťdesia-
tim jednotlivcom darmi od našich 
doterajších partnerov v hodnote 
viac ako 10-tisíc eur,“ vysvetľuje 
Miroslav Buľovský, predseda ob-
čianskeho združenia Parasport24 – 
klub handicapovaných športovcov 
Slovenska, ktoré podujatie už šesť 
rokov úspešne organizuje.      

 Slávka Kellová

Počas tohtoročnej turistickej sezóny je Národný výstup na Kriváň na-
plánovaný na 17. augusta so začiatkom od hotela Tri studničky a Jam-
ského plesa. Po značkovaných chodníkoch vystúpi päťsto účastníkov 
priamo na vrchol národného symbolu. „Doprava z Liptovského Miku-
láša na Tri studničky bude zabezpečená autobusmi podľa požiadaviek 
z prihlášok účastníkov.  Z autobusovej stanice budeme vychádzať ráno 
o 6:15 h. a späť sa budeme vracať z parkoviska pod chatou kpt. Rašu  
o 15:30 h.,“ približuje organizačné detaily výstupu Ján Kamien, dlho-
ročný organizátor a predseda Klubu slovenských turistov Liptova.

Výmenou za výstupový lístok dostanú účastníci podujatia pamätný 
výstupový odznak. Aj ich počet je však prísne limitovaný na päťsto ku-
sov, preto je potrebné sa prihlásiť čím skôr. „Limity počtu návštevníkov 
sme pred časom zaviedli z dôvodu, aby sme neobmedzovali ďalších 
turistov. Chodníky sú totiž otvorené pre každého a nechceme ich príliš 
zaťažovať,“ dodal J. Kamien. -kel-
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Maturitná angličtina
v auguste 2013 ZaDarMo pre študentov liptovskomikulášskych stredných škôl.

Prihlášky posielajte na adresu  anglictina.sukromne@imafex.sk

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ na 
Demänovskej ulici v Liptovskom 
Mikuláši sa zúčastnil v dňoch 22. 
a 29 mája exkurzie v Hasičskej 
stanici v Liptovskom Mikuláši.

Exkurzia bola zameraná na 
oboznámenie sa s prácou hasičov 
a ich technikou. Deti si mohli na 
sebe vyskúšať prilbu, alebo skúsiť 
zdvihnúť zariadenie na strihanie 
plechu havarovaných áut. Detail-
ne si prezreli aj jednotlivé záchra-
nárske vozidlá. 

Deti boli veľmi zvedavé a našim 
sprievodcom kládli zaujímavé 
otázky. Ďakujeme za umožnenie 
návštevy Hasičskej stanice v Lip-
tovskom Mikuláši a hlavne našim 
sprievodcom, ktorí boli trpezliví. 
Deťom sa návšteva veľmi páčila.

Vychovávateľky ŠKD pri ZŠ s MŠ 
na Demänovskej ulici v Liptov-

skom Mikuláši

V sobotu 25. mája sa v areáli ob-
chodnej akadémie v Palúdzke 
konal tretí ročník hokejbalového 
turnaja mladých matičiarov. Zú-
častnilo sa desať tímov zastúpe-
ných osemdesiatimi hráčmi. 

Nepriaznivé počasie nikoho ne-

odradilo a turnaj prebehol bez 
problémov. Už tretíkrát sa z celko-
vého víťazstva tešilo družstvo Pa-
lučanské medvede. Ich prvenstvo 
bolo zaslúžené, keď vo finále pora-
zili tím Mazda-daxl. Na bronzovej 
priečke skončilo družstvo Lajdá-

kov, po dráme s Maticou L. Mikuláš, 
rozhodovalo sa až v nájazdoch. 
Najlepším hráčom sa stal Kubo Liš-
tiak, najlepší brankár Peter Pecko a 
cenu fair-play získal Peter Hanko. 

 
 Marek Nemec

Cezpoľný beh Ondrašovská ho-
rička patrí medzi tradičné bežecké 
preteky počas roka na Slovensku. 
Jubilejný tridsiaty ročník prilákal 
16. júna do Liptovskej Ondrašovej 
viac ako 230 bežcov. 

      „Každoročnou podporou tohto 
podujatia sa snažíme rozvíjať aktív-
ny život najmladších aj tých starších 
vekových kategórií. Bola to opäť 
krásna oslava najprirodzenejšieho 
pohybu človeka,“ povedal Jozef Re-
paský, viceprimátor L. Mikuláša.     

 
víťazom hlavnej kategórie iba 

19-ročný bežec 
Do jubilejného ročníka zapojili 

organizátori súťažiacich od pred-
školského veku, no zahanbiť sa 
nedali ani najstarší bežci. Takmer 
3140-metrovú trať zvládol aj 
78-ročný bežec z Popradu. Hlavnú 
mužskú kategóriu na 5560 metrov 
najrýchlejšie zabehol 19-ročný be-
žec Tomáš Kubej, ktorý štartoval za 
oddiel Katolíckej univerzity Ružom-
berok.

 
výsledky:
Juniori (3140 m): 1. Benčo (L. On-

drašová) 11:43. Juniorky (3140 m): 
1. Smerčiaková (KBL Jasná L. Miku-
láš) 13:37. 

Muži do 39 rokov – hlavná ka-

Exkurzia detí 
v Hasičskej stanici

Matičiari športovali, absolvovali turnaj v hokejbale

Ondrašovská horička má za sebou tridsiaty ročník

Žiacke majstrovstvá okresu v atletike
Posledný májový deň patril na ihrisku Gymnázia M. M. Hodžu maj-

strovstvám okresu v atletike základných škôl. Napriek daždivému po-
časiu sa na štart postavilo asi dvesto atlétov z desiatich škôl. 

   „Na škvarovej dráhe podali mladí športovci kvalitné výkony. Medzi 
nimi môžeme vyzdvihnúť beh na tristo metrov Erika Majera zo Základ-
nej školy Čs. brigády alebo behy na tristo a osemsto metrov Gabrie-
ly Gajanovej z Bobrovca. Pekné výkony podali žiaci usporiadajúceho 
gymnázia - Romana Ošková v behu na šesťdesiat metrov a v skoku do 
diaľky či Ondrej Mráz v skoku do výšky,“ vymenúva úspechy žiakov Ro-
man Králik, riaditeľ Centra voľného času. 

    Súťaž školských družstiev vyhrali školáčky zo ZŠ Bobrovec a žiaci 
Gymnázia M. M. Hodžu. Víťazi jednotlivých disciplín a víťazné družstvá 
tak postupujú na majstrovstvá Žilinského kraja v Martine, kde budú 
reprezentovať mládežnícku horno-liptovskú atletiku. „Verím, že preta-
via výsledky práce učiteľov telesnej výchovy a trénerov z atletického 
krúžku nášho CVČ a oddielu AC Kriváň do čo najlepších výkonov a 
umiestnení,“ dodáva R. Králik. -red-

tegória (5560 m): 1. Kubej (ŠK KU 
Ružomberok) 23:33, 2. Hrnčiar (L. 
Mikuláš – Podbreziny) 26:25, 3. 
Piechočák (Malinô SkiAlp team Ru-
žomberok) 27:15. Muži do 49 rokov 
(5560 m): 1. Bíreš (Ružomberok) 
24:57, 2. Porubjak (ŠK Copy servis 
L. Mikuláš) 25:55, 3. M. Mikuštiak 
(Likavka) 26:3. Muži do 59 rokov 
(5660 m): 1. Faško (Horná Lehota) 
27:45. 2. Vician (L. Sliače) 28:10, 3. 
Pavlík (HK Iskra L. Mikuláš) 30:33. 
Muži do 69 rokov (3140 m): 1. Ur-
banovič (Čierne Kľačany) 13:15, 2. 

Mikuštiak (Maestro SCP Ružombe-
rok) 13:36, 3. Ondrejka (L. Sliače) 
13:57. Muži nad 70 rokov (3140 m): 
1. Lupták (Štrbské Pleso) 14:25, 2. 
Seman (Kriváň L. Ondrašová) 16:55, 
3. Kutnár (KTK L. Mikuláš) 18:14. 

Ženy do 34 rokov (3140 m): 1. 
Nemcová (L. Mikuláš) 15:21. Ženy 
do 49 rokov (3140 m): 1. Hanulo-
vá (Ružomberok) 15:09. Ženy do 
59 rokov (3140 m): 1. Mláková (L. 
Sliače) 17:22. Ženy nad 60 rokov 
(3140 m): 1. Staroňová (LK Opalisko 
Z. Poruba) 15:54.   -kel-
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Mikulášsky basketbalový klub oslávil desať rokov

Tatran obhájil druhú ligu v hodine dvanástej, má nového trénera

Mestský basketbalový klub Liptov-
ský Mikuláš (MBK) zorganizoval 1. 
júna už ôsmy ročník basketbalového 
maratónu, ktorý je už piaty rok ve-
novaný pamiatke zakladateľa klubu 
Vladimírovi Frajkorovi. Po úvodných 
rokoch, keď bol formát podujatia 
24-hodinový, sa tentokrát aj kvôli 
večernému slávnostnému progra-
mu  zmenil na 10-hodinový. 

Počas celého dňa si zahrali postup-
ne všetky aktuálne aj bývalé druž-
stvá klubu. Ako prví sa predstavili 
najmenší hráči a hráčky klubu (9-12 
roční), ktorí do hry aktívne zapojili 
aj svojich rodičov. Nasledovala časť, 
v ktorej palubovku ovládli kadeti, čer-
ství víťazi Stredoslovenského pohára. 

Čas obeda patril exhibičnému zá-
pasu trénerov MBK proti tímu L-rá-
dia posilnenému o zástupcov Cen-
tra voľného času, v ktorom nebola 

núdza o vtipné situácie. V ďalšom 
priebehu sa do maratónu zapojili 
„starí páni“ a úspešné generácie 
juniorských družstiev MBK z rokov 
2005 a 2011. Podvečerný blok zahá-
jilo družstvo žien, ktoré sa zišlo po 
ročnej prestávke. 

Dievčatá na palubovke ukázali, že 
nestratili nič zo svojej kvality, vďaka 
ktorej boli v rokoch 2008-2011 reš-
pektovaným družstvom v 1. lige. Zá-
ver maratónu patril družstvu mužov, 
ktoré sa tak rozlúčilo s nie veľmi vy-
darenou sezónou, ale zato výbornou 
hrou v uvoľnenej atmosfére. 

Počas celého dňa sa na palubovke 
do hry zapojilo takmer 130 hráčov 
a hráčok. V zápasoch, v ktorých ne-
šlo o výsledok ale hlavne o zábavu, 
padlo viac ako 1 500 bodov. Mestský 
basketbalový klub sa týmto poduja-
tím rozlúčil s telocvičňou Spojenej 

školy obchodu a služieb, v ktorej 
prežil úspešných šesť rokov svojej 
existencie. V lete sa sídlo klubu nú-
tene presúva na ZŠ J. Kráľa, kde sa 
bude klub snažiť nadviazať na úspe-
chy z predchádzajúceho obdobia. 

Záverečná časť maratónu prebehla 
v Dome kultúry, kde sa uskutočnila 
oficiálna oslava 10-ročného výročia 
existencie MBK. Plná sála si postup-
ne na fotoprezentáciách a videopre-
zentáciách pripomenula postupný 
vývoj klubu a jeho najväčšie úspechy. 
V príjemnej rodinnej atmosfére boli 
postupne ocenené najúspešnejšie 
družstvá klubu a všetci tréneri, ktorí 
počas desiatich rokov pre MBK pra-
covali. Záverečná časť slávnostného 
večera bola venovaná spomienke na 
zakladateľa klubu a skvelého trénera 
Vladimíra Frajkora, ktorý nás opustil 
v roku 2008 po ťažkej chorobe. 

ocenení tréneri: 
Vladimír Frajkor, Gabriel Lengyel, 

Ján Žuffa, Igor Vanko, Jaroslav On-
drašik, Miroslav Vaňko, Peter Cuker, 
Ján Wlachovský, Lucia Vanková, Ján 
Chovanec, Dominika Křupková, To-
máš Császári, Filip Povolný, Martin 
Králik

ocenené družstvá:
Ženy MBK 2008-2011 (baráž 

o postup do extraligy 2008/2009, 
8. miesto na záverečnom turnaji 
Slovenského pohára 2009/2010 
a 2010/2011) 

Juniori MBK 2008-2011 
(2008/2009 - 13. miesto, 2009/2010  
- 12. miesto, 2010/2011 - 9. miesto 
na Slovensku)

Muži MBK  2010/2011 (víťazstvo 
v 2.lige a postup do 1.ligy)     

 -red-

Jasne rozdané karty dvom posled-
ným mužstvám tabuľky druhej fut-
balovej ligy predpokladali náročný 
zápas. Pokiaľ Dolnému Kubínu sta-
čilo na udržanie sa získať iba jeden 
bod, domáci MFK Tatran stál pred 
ťažšou úlohou. Posunúť súpera do 
nižšej súťaže znamenalo získať za 
zápas plný počet bodov.

Prvý júnový deň zaznamenal fut-
balový štadión na Podbrezinách 
rekordnú návštevnosť 1 400 fanúši-
kov. Divácka kulisa prispela k silnej 
atmosfére kľúčového zápasu. Hoci 
už v ôsmej minúte hostia otvorili 
skóre, Tatran za rovnaký počet minút 
vyrovnal po akcii Maleca, Moronga 
a Jurkyho. 

Prevaha domácich počas ďalšej 
časti zápasu priniesla divákom 
pohľad na peknú hru i viacero ne-

premenených, hoci premyslene 
rozpracovaných príležitostí. Tempu 
Tatranu hostia z D. Kubína museli 
prispôsobovať svoju obranu, prak-
ticky na sporadické – a o to nebez-
pečnejšie – úniky ostávali domáci 
v útočnom pásme. Odmenou za 
nepresnosť súpera bola pre Tatran 
ďalšia premenená šanca z 61. minú-
ty, ktorou Adam Morong poslal svoj 
klub do vytúženého vedenia.

Dráma v očakávaní konečného 
výsledku vrcholila šesť minút pred 
koncom, kedy Fuják po výbornom 
prieniku netrafil do prázdnej brá-
ny hostí, ktorí za to Tatran v zápätí 
potrestali bleskovou protiakciou 
a takmer vyrovnávajúcim gólom. Ich 
gólman Sani však našťastie trafil iba 
brvno, čím pripravil prítomným fa-
núšikom a predovšetkým trénerovi 

Badmintonový klub Liptovský 
Mikuláš (BcLM) organizoval po pre-
došlých úspešných ročníkoch v Lip-
tov aréne dňa 8. júna štvrtý ročník 
amatérskeho detského turnaja 
dvojhry mladší a starší žiaci. 

Na turnaji sa zišli žiaci z mestských 
základných škôl, centra voľného 
času, klubu KAL a základných škôl 
z L. Hrádku, D. Kubína a Zakamen-
ného. Turnaja sa zúčastnilo spolu 
49 žiakov. Bolo odohraných 121 
dvojhrových zápasov, ktoré boli 
vyrovnané. Vyvrcholením turnaja 
boli dvojhry dievčat a ukážka hry 
profesionálov – exhibícia. Vychutna-
li sme si príjemnú atmosféru turnaja 
a strhujúce finálové zápasy. 

Detskí amatérski badmintonisti sa stretli v turnaji

V kategórii mladších žiakov me-
dzi chlapcami uspeli Ondrej Mikula 
(CVČ LM), Matej Majerský (ZŠ D. 
Kubín) a Samuel Sochuliak (ZŠ Za-
kamenné). Z dievčat boli najlepšie 
Silvia Smolková, Michala Dibdiako-

vá a Ivana Stieranková (všetky ZŠ D. 
Kubín). 

Kategória starších žiakov zazna-
menala medzi najlepšími chlapcami 
hráčov Peter Manco (ZŠ D. Kubín), 
Peter Janckulík (ZŠ Zakamenné) 

a Matúš Števčík (ZŠ D. Kubín). Troji-
cu najlepších dievčat turnaja v tejto 
kategórii tvoria Eliška Zrnčíková (ZŠ 
D. Kubín), domáca Jana Jandová 
(BcLM) a Júlia Peňáková (ZŠ Zaka-
menné).    Jana Jandová

MFK Tatran Romanovi Vavrovičovi 
nepríjemnú dávku stresu. 

Mikulášan R. Vavrovič zasadol na 
trénerskú lavičku áčka iba tri zápasy 
pred koncom ligy a jeho zverenci za 
ten čas vybojovali z deviatich mož-
ných bodov sedem. Do nasledujúcej 
sezóny s áčkom pokračuje ako asis-
tent trénera, ktorým sa niekoľko dní 

po kľúčovom záchrannom zápase 
s D. Kubínom stal Jozef Škrlík. 

Päťdesiatročný tréner prichádza 
do nášho mesta po dvojročnom pô-
sobení v Kazachstane. J. Škrlík v mi-
nulosti viedol tímy vo Vranove nad 
Topľou, Prešove, Humennom, Mi-
chalovciach, Trebišove aj Lučenec.  
 Peter Lehotský
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Mládežnícky futbal mesta 
v uplynulej sezóne úspešný

Celá sezóna 2012/2013 bola v klu-
be MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
naplnená optimizmom  a pracovi-
tosťou, čo nám na úseku mládeže 
prinieslo úspešný a progresívny rok. 
Tento progres by som rozdelil do 
troch sfér - propagácia mládežnícke-
ho futbalu, zlepšenie tréningového 
procesu a merateľné ukazovatele vo 
výsledkoch  jednotlivých kategórii.

Marketing a propagácia sú už pi-
liermi každej úspešnej spoločnosti. 
Svojou prácou, ktorá je veľmi dôle-
žitá pre vnímanie futbalovej, ale aj 
laickej verejnosti, sme v tejto sezóne 
výrazne pokročili aj v týchto oblas-
tiach. Všetko to naštartovala návšte-
va hráčov Spartaka Trnava v našich 
športových triedach, kde aj Karol 
Dobiáš  predviedol svoje žonglérske 
schopnosti. Veľmi výrazným zvele-
bením nášho mena bol podpis me-
moranda o spolupráci s klubom MŠK 
Žilina na vianočnej  akcii, ktorá je  
jedným z vrcholov propagácie klub 
ale najmä aj ocenením za našu dote-
rajšiu prácu s mládežou. 

V Mikuláši sa ani  potom nespalo. 
Mládež hýbe svetom, čo  dokázal  
druhý  ročník  olympiády, kde  sa na 
štadióne pri športových aktivitách 
stretlo 250 detí z Liptovského Miku-
láša a jeho okolia. 

Keď sa už bavíme o novej generácii 

futbalistov, je na mieste vyzdvihnúť 
aj prácu tých, ktorí sa na jej raste 
v tejto sezóne výrazne podieľali. Tré-
neri Prieboj, Blaščík, Šupej, Tomko, 
Líšivka, Veverica, Bartek, Kmošena 
a Vavrovič  spravili veľký posun v ob-
lasti sebavzdelávania, zvyšovaní si 
svojej trénerskej  kvalifikácie, ako aj 
priamo v tréningovom procese.  

V klube sa zjednotila myšlienka vý-
chovy a práce s jednotlivými kategó-
riami žiakov a dorastencov, čoho vý-
sledkom v blízkej budúcnosti  bude 
aj nová knižná publikácia podporu-
júca túto nami vybranú cestu.  

Je logické, ak niečo zasadíte, chcete  
potom aj žať. Myslím si, že to sa nám 
v tejto sezóne podarilo. Konečné ta-
buľky v kategórii dorastu sú toho dô-
kazom. Na postavenie žiackych ka-
tegórii v tabuľkách si v našom klube 
nezakladáme, tu je pre nás dôležité 
herné napredovanie chlapcov a to 
sa nám darí. O ich futbalovom raste 
svedčí aj zvýšený záujem zo strany 
slovenských elitných klubov. 

Aj touto cestou  by som rád poďa-
koval vedeniu klubu za veľkú pod-
poru, trénerom  za odvedenú prácu 
a samozrejme naším nádejam, kto-
rým prajem zároveň zaslúžený od-
dych pre načerpanie nových síl.  

 Mgr. Juraj Sabol, 
 šeftréner mládeže MFK Tatran

Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka

Liptovský Mikuláš
16. – 21. júl 2013

Majstrovstvá sveta
juniorov a do 23 rokov
vo vodnom slalome

www.canoeliptov.sk
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skúška sirén
V piatok 12. 7. 2013 o 12.00 h bude 

v Liptovskom Mikuláši kontrola skúšky 
vyrozumenia obyvateľstva dvojminúto-

vým  stálym tónom sirén.

Občansky servis 
máj 2013 

Človek sa narodil aby dýchal, 
videl, počul a cítil – aby žil...
v Liptovskom Mikuláši sa 
v máji narodili:
Lucia CUKEROVÁ, Liliana RAČ-
KOVÁ, Melisa PUŠKOVÁ, Leo 
DUBOVSKÝ, Teo DUBOVSKÝ, 
Tamara SEKANOVÁ, Juliana 
KELLOVÁ, Šarlota BENKOVÁ, 
Ľubomír PLEVA, Branislav HA-
LADĚJ, Simona BLAŽEKOVÁ, 
Filip DENDIS, Lucas VOJTKO, 
Simona KOVÁČOVÁ, Richard 
HOFFMANN, Martina RICHTE-
ROVÁ, Silvia HRADSKÁ, Filip 
Dominik FRACKOWIAK, Mar-
tin KALOUSEK, Michal ŠOLC, 
Vivien JÁGERSKÁ, Matúš BAR-
TEK, Oliver STANČEK, Jakub FE-
RENČÍK, Matej ŠTEPITA, Paulína 
PUCHÁ, Nela LENKOVÁ, Jaro-
mír GALUSHKA, Tereza KLASO-
VITÁ, Michal DANČO, Nikolas 
DANIS, Maxim DOMITER. 

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, ktorého neopus-
tím, ktorému vždy pomôžem 
a  hlavne ktorého navždy mi-
lujem...  
Manželstvo uzavreli:
Ing. Juraj VANÁK – Mgr. Ida RE-
PASKÁ, Peter PIATKA – Ing. Sta-
nislava ŠTEFČEKOVÁ, Ján FAŠA-
NOK – Martina ZÁVODNÁ, Ján 
TINÁK – Barbora KLEPÁČOVÁ, 
Ing. Stanislav MARHEFKA – Ing. 
Marianna SOCHOROVÁ, Libor 
LAZARČÍK – Zuzana DIKANTO-
VÁ, Radek SLOVÁK – Ivana VL-
HOVÁ, Ladislav TRNKA – Zuza-
na ŠČEVÍKOVÁ, Jozef BALÁŽ 
– Božena MURGOŠOVÁ.

Dych – slovko krátke, nená-
padné.
Bez neho však končí život ...
opustili nás:
Milan MAJERČIAK – 21r., Mar-
ta BALÁŽOVÁ – 82r., Margita 
KMEŤOVÁ – 73r., Helena CIBÁ-
KOVÁ – 89r., Jaroslava ŽUDE-
LOVÁ – 49r., Anna BRTÁŇOVÁ 
– 72r., Adela BRNOVÁ – 77r., 
Vladimír ŠKERENČÁK – 63r., 
Vladimír SMERČIAK – 79r., 
MUDr. Ivan NIČ – 70r., Jozef 
ZÁRUBA – 66r., Milan DZÚRIK 
– 75r., Mária GALLOVÁ – 89r., 
Darina PROFANTOVÁ – 80r., Jú-
lia ŠABLATÚROVÁ – 49r., Emília 
REPOVÁ – 76r., Mária MÄSIA-
ROVÁ – 81r., Oľga BALÁŽOVÁ 
-. 58r., Ľubomír ONDRÁŠ – 58r., 
Ondrej ŠLAUKA – 87r., Ladislav 
GROSOŠ – 62r..
 -matr-

sMrŤ  MuŽa Z iĽanova 
21.5.2013 občania Iľanova vyjadrili obavy o zdravie 

svojho spoluobčana, ktorého už niekoľko dní nevideli 
na obvyklých miestach. Žiaľ, obavy sa potvrdili. Hliad-
ka mestskej polície objavila muža v jeho príbytku bez 
známky života. Privolaný lekár už mohol len skonšta-
tovať smrť.

ŤaŽkÉ  Zranenia a MoŽno aJ sMrŤ
mohol spôsobiť páchateľ svojim neuváženým činom, 

keď na ulici 1. mája povyberal kanalizačné poklopy 
z ich miesta a pokládol ich na kraj vozovky a spôsobil 
tak všeobecné ohrozenie občanov. Takto umiestnené 
poklopy našli dňa 26.5.2013  o 10:00 hodine príslušníci 
mestskej polície. Poklopy boli príslušníkmi MsP ihneď 
vrátené na svoje miesto, ale čo mohol tento neuvážený 
čin zatiaľ spôsobiť si radšej nechceme ani predstaviť.

JeDen tvorí  – iný ničí
28.5.2013 v poobedňajších hodinách  skonštatovala 

hliadka mestskej polície vylomené dve lipy a jeden javor, 
ktoré boli vysadené na sídlisku Nábrežie A. Stodolu za by-
tovkou „F“ v blízkosti cyklistického chodníka ako náhradná 
výsadba za vlani odstránené topole vyrúbané kvôli stavbe 
cyklochodníka. 

Podľa slov vedúcej Odboru Životného prostredia Ing. I. 
Klepáčovej, niektorí obyvatelia nesúhlasili s uvedenou ze-
leňou a je možné, že svoje predstavy si bez ohľadu na os-
tatných vyriešili po svojom. Po aktéroch tohto vandalské-
ho skutku sa naďalej pátra a pri tejto príležitosti žiadame 
spoluobčanov, ktorí majú akékoľvek poznatky o možných 
páchateľoch, aby nám tieto skutočnosti oznámili na bez-
platnú telefónnu linku na č. „159“.

vYtekaJÚci oLeJ Z voZiDieL
Nie celkom zriedkavým prípadom je vytekajúci olej 

z vozidiel. Dopad oleja na znečistenie vody nám je 
snáď už všetkým známy. Napriek tomu sa nám na ces-
tách pohybujú ešte stále vozidlá, ktorých technický 
stav nezodpovedá stanoveným technickým podmien-
kam. Takýto, nie ojedinelý  prípad, riešili príslušníci 
našej mestskej polície dňa 30.5.2013 o 8:34 hod. na 
ul.  Garbiarskej. Na miesto musí byť následne v drvivej 
väčšine prípadov privolaný Hasičský a záchranný zbor 
na sanáciu znečisteného miesta. Zadarmo to tiež nie je 
a náklady musí znášať zodpovedný šofér.

pes Znovu ÚtočiL
31.5.2013 o 9:15 hod.  na ul. Jefremovskej zaútočil  

pes, neuviazaný na vôdzke, na iného na vôdzke vede-
ného psa. Takýto pes, ktorý bezdôvodne zaútočí na iné 
zviera, alebo na človeka, musí byť bezodkladne ozna-
čený a zaevidovaný ako „nebezpečný pes“ a musí byť 
s ním tak aj naďalej narábané. Majiteľ takéhoto psa sa 
musí ihneď preukázať evidovaním a očkovaním psa 
a musí prirodzene znášať všetky náklady spojené s ná-
sledkami útoku, ktoré jeho pes spôsobil buď priamo, 
ale aj s ich možnými komplikáciami. 

Pripravená je už legislatívna zmena, ktorá hodnotí 
útok psa na človeka ako trestný čin ublíženia na zdraví 
so stanovenou taxou až na 1 rok väzenia.

voDa  nás  neoHroZiLa
Počas predchádzajúceho daždivého obdobia prís-

lušníci mikulášskej Mestskej polície pravidelne moni-
torovali stav hladín rieky Váh a iných vodných tokov 
pretekajúcich územím nášho mesta, aby v prípade 
potreby vyslali včas signál na prijatie okamžitých ne-
vyhnutných opatrení. Sme radi, že tečúce vodné toky 
v našej lokalite sa udržali v norme a neohrozili zdravie 
občanov nášho mesta ani ich majetok. 

výZva pre občanov
Sme v období končiaceho sa školského roka a štu-

dentských rozlúčok, blíži sa obdobie letných školských 
prázdnin a turistickej sezóny, chystáme sa na Mikuláš-
ske leto a jeho pestrý kultúrny program. Nepokazme 
si dobrý pocit z teplých letných dní neuváženým proti-
právnym činom a nezabudnime na potrebné opatrenia 
proti krádežiam vášho majetku v akejkoľvek ich podo-
be a nezabudnime ani na ohľaduplnosť a pozornosť na 
cestách.   

     V období od 14.05.2013 do 13.6.2013 bolo prís-
lušníkmi  MsP riešených 212 priestupkov, z toho na 
úseku dopravy 122 priestupkov, 10 priestupkov proti 
majetku, 17 priestupkov proti verejnému poriadku, 
6 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, 13 
priestupkov voľne pohybujúcich sa psov, 11 priestup-
kov porušenia zákona o ochrane nefajčiarov, 1 priestu-
pok podania alkoholu a cigariet osobe mladšej ako 
18 rokov, 14 priestupkov pitia alkoholu na verejnom 
priestranstve a iné. -msp-

Citujeme podnet občana z Mikulášskeho ucha: „Na 
Nábreží je cyklochodník alebo promenáda pre dôchod-
cov, psíčkarov a mamičky s deťmi? Ak ich upozorníte, že 
sa nachádzajú na cyklochodníku, je zle nedobre. Prečo aj 
toto nekontroluje mestská polícia? Keď idete v meste po 
chodníku na bicykli, dostanete pokutu 30 eur.“

Tak ako sa chodcom nepáči jazdenie bicyklistov po 
chodníku, tak  je to celkom prirodzene aj opačne z po-
hľadu cyklistov na vyhradenej cestičke pre cyklistov. 
Príslušníci mestskej polície venovali tomuto problému 
v poslednom období značnú časť svojho služobného 
času a to vo forme napomínania tých, ktorí to zjavne po-
trebovali, ale ani to vždy nestačilo. 

Dovoľujeme si využiť aj stránky mesačníka a žiadame 

všetkých občanov, aby dodržiavali vzájomnú úctu a reš-
pekt voči sebe, ale aj k dopravnému značeniu a dodržia-
vali dopravné predpisy. Väčšia polovica starého chodníka 
na Nábreží slúži pre cyklistov v oboch smeroch, druhá 
chodcom. Nový cyklochodník je vyhradený iba pre cyk-
listov. Všímajte si preto pozorne dopravné značenie.  -msp-

Zo zápisníka Mestskej polície od 14. 5. 2013 do 13. 6. 2013  

Cyklochodník - alebo promenáda psíčkarov a dôchodcov?
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