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Odovzdali zrekonštruované centrum mesta
Projekt Rekonštrukcia a oži-

venie centrálnej mestskej zóny 
v Liptovskom Mikuláši slávnost-
ne odovzdali do užívania v stredu 
27. júna. Primátor mesta Alexan-
der Slafkovský, spolu so Zuzanou 
Kňazeovou z architektonického 
štúdia Atrium a Jozefom Štrbom, 
podpredsedom Žilinského samo-
správneho kraja, prestrihli na Ná-
mestí osloboditeľov pásku a pri-
hovorili sa prítomným. Nechýbali 
medzi nimi primátor Liptovského 
Hrádku Branislav Tréger, poslanci 
mikulášskeho zastupiteľstva, zá-
stupcovia dodávateľskej spoloč-
nosti Alpine a jej hlavného sub-
dodávateľa – domácich Cestných 
stavieb a ďalší pozvaní hostia.

„K cestovnému ruchu patrí 
okrem upravených ciest a chodní-
kov aj priestor, kde sa ľudia môžu 
pristaviť, sadnúť si a oddýchnuť. 
Teda námestia,“ pochválil zrekon-
štruované centrum vicežupan 
J. Štrba.

 „Podarilo sa zrealizovať dobrý 
projekt, ktorý rozbehli naši pred-
chodcovia a my sme naň nadvia-
zali. Naozaj je to príspevok k tomu, 
aby si naše mesto udržalo vysokú 
latku, ktorú má medzi turistickými 
centrami Slovenska. Verím, že to 
ocenia všetci občania i návštevní-

ci. Určite sa oplatilo v uplynulých 
pár mesiacoch trochu pretrpieť 
stavebný ruch a nevyhnutné uzá-
vierky,“ zhodnotil ukončené dielo 
A. Slafkovský. 

Primátor prezradil viac aj o ďal-
ších investičných zámeroch radni-
ce: „V širšom centre potrebujeme 
zrekonštruovať ešte niekoľko ďal-
ších ulíc, aby vytvorili vynovený 
jednoliaty a ľahko prejazdný celok. 
Prednosť teraz dostanú každo-
pádne ale naše dve sídliská, kde je 
modernizačný dlh stále pomerne 

veľký.“ Projekt rekonštrukcie cen-
trálnej mestskej zóny za 1,63 mil. 
eur bol fi nancovaný z európskych 
štrukturálnych fondov, z ktorých 
mesto získalo až 85 % zdrojov. Mi-
nisterstvo životného prostredia SR 
sa podieľalo na nákladoch desiati-
mi percentami, spolufi nancovanie 
z rozpočtu mesta tvorilo len päť 
percent. 

Rekonštrukcia zahŕňala komplet-
nú výmenu vozovky a chodníkov, 
vybudovanie parkovacích miest 
a vysadenie novej zelene na Štú-

rovej a Školskej ulici, opravu časti 
Námestia osloboditeľov či osade-
nie drobných architektonických 
prvkov na oživenie centra. Obno-
vy sa dočkala aj časť Tranovského 
uličky v časti od námestia k evan-
jelickému kostolu. Kvôli estetic-
kému súzvuku mesto investovalo 
z vlastných zdrojov do kompletnej 
rekonštrukcie Tomášikovej ulice, 
ktorá sa napája na Štúrovu ulicu 
vynovenú za európske peniaze.

Text: Peter Lehotský
Foto: Stanislava Štefčeková

Nedávno som mal príjemný zážitok zo stretnu-
tia s mladými ľuďmi z USA, ktorí hravou formou 
učili deti z Liptova angličtinu. Zíde sa im v týchto 
globálnych časoch pri hľadaní uplatnenia v za-
hraničí a verím, že po návrate domov získané 
skúsenosti zúročia aj pri zveľaďovaní nášho mes-
ta. Američania navštívili radnicu a odpoveď na 
moju otázku, čo sa im u nás najviac páči znela 
– krásna príroda a milí, pohostinní ľudia. Áno, to 
je výhoda aj záväzok nás Liptákov. Ak chceme, 
aby nám všetkým v týchto ekonomicky ťažkých 
časoch bolo lepšie, je našou milou povinnosťou 
pohostinnosť uplatňovať. Z pozície vedenia mes-
ta môžem povedať, že robíme všetko pre to, aby 
sa u nás návštevníci cítili ako doma. 

Samozrejme to platí aj pre obyvateľov nášho 
krásneho mesta. Určite sú rezervy, ale rád by som 
poďakoval pracovníkom Verejnoprospešných 
služieb (oni sú prví na rane pri kritike) za to, že 
zvládajú úspešne úlohu starať sa o vzhľad mesta 
aj v letnej sezóne. Čo sa týka kultúrnych progra-

mov (viď príloha kultúrne leto august 2012), „lat-
ku“ postavenú v minulosti vysoko sa nám darí 
udržať aj za podstatne menej peňazí. Je len na 
škodu, že sa sem-tam objavujú „kuvičie“ hlasy 
nespokojných. 

Konštruktívna kritika a dobroprajné rady sú 
motorom, ktorý nás posunie dopredu a sme za 
ne vďační – klamstvá a účelovo vymyslené po-
lopravdy s úmyslom poškodiť v konečnom dô-
sledku ublížia ich tvorcom. Lož má krátke nohy 
a toto mesto nie je na kolenách. Verím, že spo-
ločne sa nám v nasledujúcich dňoch a po zvyšok 
leta podarí postupne naplniť očakávania našich 
hostí i občanov a potvrdiť výnimočné postavenie 
regiónu v rámci Slovenska.

Želám všetkým – domácim i návštevníkom Lip-
tovského Mikuláša – príjemné prežitie druhého 
prázdninového mesiaca či už dovolenkovo pri 
vode, na horách, chalupách a záhradách alebo 
v práci.

Jozef Repaský, zástupca primátora
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80 rokov hokeja
v meste
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Poslanci sa stretli v júni dvakrát
poplatky za opatrovateľstvo 

ostávajú, zastupiteľstvo zrušilo 
vZN, ktoré ich malo od 1. júla 
kvôli novele zákona meniť. cena 
za dom služieb je konečná, záu-
jemcovia musia ponúknuť mi-
nimálne 1,437 mil. eur, získa ju 
ten, kto ponúkne najviac.

Okolnosti prinútili zasadnúť 
mestské zastupiteľstvo pred 
prázdninami ešte raz. Uskutočnilo 
sa vo štvrtok 28. júna. 

Na rokovaní 14. júna totiž po-
slanci schválili v zmysle novelizá-
cie zákona úpravu poplatkov za 
poskytovanie sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta. Avšak medzičasom parlament 
schválil ďalšiu novelu, ktorá zruši-
la povinnosť obcí upraviť poplat-
ky v zmysle spomínanej predošlej 
úpravy. Občania budú teda platiť 
rovnakú výšku úhrady ako dopo-
siaľ. Poslanci sa touto témou budú 
opäť zaoberať na jeseň.

Búrlivá výmena názorov vznikla 
pri schvaľovaní ďalšieho zníženia 
ceny v už štvrtom kole verejnej 
obchodnej súťaže na predaj bý-
valého sídla Bytového podniku 
a Domu služieb. Škaredá domi-
nanta Námestia mieru je už o po-
lovicu lacnejšia ako na začiatku 
predaja pred rokom. Vtedy jej 
cenu poslanci stanovili na úrovni 
znaleckého posudku. Ako zaznelo 
v diskusii, realita trhu s nehnuteľ-
nosťami takúto cenu odmieta. 

„Dom služieb má takú hodnotu, 
akú cenu je zaň niekto ochotný za-
platiť. V prvom kole sme v zmysle 

zákona vychádzali zo znaleckej 
ceny, ani v druhom a treťom kole 
nijaký záujemca svoje ponuky 
nepredložil,“ povedal poslanec 
Dušan Vinčur, ktorý je zároveň 
predsedom fi nančnej a majetko-
vo-právnej komisie. 

„Po predchádzajúcom vedení 
mesta tu ostalo memorandum, 
v ktorom sa v súvislosti s Domom 
služieb hovorilo o milióne eur. 
Zrejme potenciálnemu partnero-
vi táto suma rezonuje, že mesto 
to chcelo predať za takúto cenu,“ 
dodal. Poslanec Ján Blcháč si mys-
lí, že ak o budovu nie je záujem, 
netreba ju predávať. „Nie za každú 
cenu. Mesto by si malo majetok 
nechať, počkať na vhodnejšiu prí-
ležitosť a vtedy predať,“ uviedol 
médiám.

Podľa primátora Alexandra Slaf-
kovského o Dom služieb záujem 
je. „Ide o to, aby sme sa stretli na 
nejakej úrovni cenovej hladiny vy-
hovujúcej mestu. Zastupiteľstvo 
dnes povedalo, že teraz schválená 
cena je konečnou. Za menej to už 
predávať nechceme. Ak sa nenáj-
de za požadovanú sumu kupec, 
budeme hľadať pre Dom služieb 
iné riešenie,“ povedal.

Prípadný záujemca vo štvrtom 
kole obchodnej súťaže musí za 
Dom služieb ponúknuť minimál-
ne 1,437 mil. eur. Objekt kúpi ten, 
kto ponúkne najviac. Ak by sa 
záujemca nenašiel, mesto bude 
Dom služieb prevádzkovať ďalej. 
Rekonštrukcia z vlastných zdrojov 
kvôli fi nančnej náročnosti zatiaľ 
do úvahy neprichádza.                               -red- 

Deň otvorených dverí mestskej polície
Mestskí policajti informovali náv-

števníkov  o úlohách vyplývajúcich 
im zo zákona o obecnej polícii  a 
iných platných právnych pred-

pisov a o ich každodennej práci, 
o bezpečnosti v meste a odpove-
dali na všetky otázky zvedavých 
hostí. Taktiež im ukázali svoje tech-

nické vybavenie 
a pomôcky, kto-
ré príslušníkom 
MsP uľahčujú 
a skvalitňujú 
prácu. Najväčší 
záujem bol už 
tradične o kame-
rový systém MsP 
a tiež o okuliare, 
ktoré simulujú 
opojenie alko-
holom vo výš-
ke 1,5 promile 

v krvi. Študenti s nasadenými oku-
liarmi plnili ľahké úlohy, alebo 
prekonávali jednoduché prekážky 
a mali s tým veľké problémy.

Príslušníci mestskej polície v Lip-
tovskom Mikuláši veria, že  mlá-
dež  po bližšom sa zoznámení 
s ich prácou,  bude svoje správanie 
v budúcnosti korigovať tak, aby  
nepridávali viac práce polícii, peda-
gógom a najmä  rodičom robili iba 
radosť a nie starosti.           

-msp-

v krvi. Študenti s nasadenými oku-

Dom služieb 
a jeho príbeh

Budova starne, klesá počet ná-
jomníkov aj príjmy z prenájmu. 
Za ostatné štyri roky klesli na po-
lovicu. Potreba zásadnej rekon-
štrukcie s rozšírením kapacity 
parkoviska je evidentná, peňazí 
na to však niet.

Dom služieb bol postavený ešte za 
hlbokého socializmu, so všetkými 
prednosťami aj nedostatkami vte-
dajšej doby. Je potrebné si priznať, 
že najlepší čas na prestavbu objek-
tu sa už pominul a mesto, ako jeho 
vlastník, šancu prepáslo. 

Mesto získalo Dom služieb ešte 
v rámci malej privatizácie v roku 
1992 s cieľom využiť ju aj na vznik 
podnikateľského inkubátora. Ten aj 
vznikol a dodnes niekoľko spoloč-
ností, ktoré tam začínali, pokračujú 
v podnikaní. Čas nás však predbehol 
a mesto ako jediný vlastník nenašlo 
„recept“  alebo fi nancie na rekon-
štrukciu Domu služieb v období ro-
kov 2005 až 2008. Vtedy po vstupe 
do EÚ a počas ekonomického rastu 
bola najlepšia príležitosť na  nájde-
nie partnera alebo investora.  

Budova ďalej starne, klesá počet 
nájomníkov a aj záujemcov o pre-
nájom, každoročne klesajú aj príjmy 
z prenájmu. Za ostatné štyri roky 
klesli  na zhruba polovicu. Čistý 
príjem z prenájmov Domu služieb 
v roku 2011 predstavoval 80-tisíc 
eur, čo je len polovica čistých príj-

mov v najlepších časoch.  Potreba 
zásadnej rekonštrukcie s rozšírením 
kapacity parkoviska je evidentná, 
ale v mestkej kase  nie je reálne nájsť 
desať a viac milónov eur, alebo zís-
kať úver na prestavbu.

Zámer  rekonštrukcie, alebo pre-
daja s rekonštrukciou   som mal na 
stole tak ja, ako aj môj predchodca 
J. Blcháč. Bohužiaľ ani jeden zámer 
sa nerealizoval. Medzičasom vyrást-

li nové obrovské obchodné priestory 
plné voľných plôch na prenájom 
a centrum mesta stratilo na ob-
chodníckej atraktivite. Je veľmi 
pravdepodobé, že sa tam postup-
ne vráti aj funkcia bývania a služby 
pretrvajú len atraktívne, viac-menej 
luxusné, nie pre  každodenné uspo-
kojovanie potrieb zákazníkov.

Mestské zastupitestvo sa opako-
vane zaoberalo témou Dom služieb 
a budovou Bytového podniku, pri-
čom schválilo ich predaje s dalšími 
doplňujúcimi podmienkami. Cena 
postupne klesala v troch obchod-
ných súťažiach na polovicu hodno-
ty znaleckého posudku, čo je zhruba 
očakávaný výnos z prenájmu naj-
bližších 20 rokov. 

Súčasná ponuka je ponukou ko-
nečnou, zverejnenou na internete 
a v tlači. Súhlasím s odporúčaním, 
ktoré zaznelo na ostatnom zastu-
piteľstve, aby sme v prípade nezís-
kania investora ani v tomto kole, 
predaje  zastavili a riešenie na 3-4 
roky odložili.

Alexander Slafkovský, 
primátor mesta

Autorizovaný 

servis

Skylink a CSlink

0905 100 338
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Pavol Frešo sa zaujímal 
o životné prostredie v Liptove

Ocenenia mesta Liptovský Mikuláš do rúk významných osobností

Obyvatelia Nábrežia diskutovali s primátorom

Župan Bratislavského samospráv-
neho kraja a poslanec parlamentu 
Pavol Frešo navštívil v piatok 29. 
júna Liptovský Mikuláš. Počas svo-
jej cesty sa stretol s viceprimáto-
rom Jozefom Repaským a vedením 
mesta. Ako člen výboru  NR SR pre 
pôdohospodárstvo a životné pro-
stredie sa zaujímal najmä o prob-
lematiku životného prostredia v 
regióne Liptova. Ocenil, že Liptov-
ský Mikuláš prednedávnom dostal 
cenu Európske mesto budúcnosti 
2012.

Zaujímal sa aj o medializovanú 
skládku Liptovského Mikuláša vo 
Veternej Porube, ktorú v sprievo-
de predstaviteľov mesta navštívil. 
Pavol Frešo ocenil, že táto skládka, 

ktorá bola dlho predmetom spo-
ru medzi Liptovským Mikulášom  
a Veternou Porubou, už sporná nie 
je. Potešila ho informácia, že obe 
strany sa dohodli na konečnom 
riešení. 

Priamo na mieste ocenil Pavol 
Frešo skutočnosť, že skládka sa 
upravuje tak, aby čo najmenej ob-
ťažovala občanov Veternej Poruby.  
Podľa neho treba prijímať také rie-
šenia, aby takéto skládky čo naj-
menej zaťažovali občanov v území. 
„Pevne verím, že sa na Slovensku 
budú nachádzať riešenia, na kto-
rých sa dohodnú jednak tí, ktorí 
odpad produkujú, ako aj tí, ktorí sú 
odpadom zaťažovaní,“ povedal.

Aj z tohto dôvodu predložil v par-
lamente Pavol 
Frešo spolu s po-
slancom Jozefom 
Mikušom návrh 
novely stavebného 
zákona, podľa kto-
rého by sa skládky 
mohli budovať len 
so súhlasom regi-
onálneho a mie- 
stneho zastupiteľ-
stva.                     -red-

putovali do rúk Iboji Wandall-
-Holm, podnikateľa Karola pavlů 
a lekárov Milana Žuffu, vojtecha 
Lazara a Eugena Lehotského. 

Medzi významné udalosti, kto-
ré je dôstojné si pripomínať patrí 
nesporne aj 70. výročie transpor-
tu našich židovských spoluobča-
nov. Z tohto dôvodu sa uskutočnil 
v liptovskomikulášskej synagóge  
24. júna koncert Anašim veširim – 
Piesne a ľudia. Koncertu predchá-
dzalo slávnostné udeľovanie ocene-
ní mesta Liptovský Mikuláš. 

Ocenenie „Čestný občan mesta 
Liptovský Mikuláš“ bolo udelené 
pani  Iboji Wandall-Holm, dánskej 
spisovateľke, poetke a preklada-
teľke pochádzajúcej z Liptovského 
Mikuláša, pri príležitosti jej 90. na-
rodenín a k 70. výročiu najväčšieho 
mikulášskeho transportu židov-
ských spoluobčanov. Ocenenie za 
ňu prebral z rúk primátora mesta 
podpredseda Židovskej nábožen-
skej obce Pavol Sitár. 

Keďže sa pani Iboja nemohla 
osobne aktu zúčastniť, poslala do 
rodného mesta pozdrav: „Zdravím 
vás všetkých a ďakujem za zapísa-
nie do osudu mesta Liptovský Mi-
kuláš, ktoré mi dalo vyrásť v krásnej 
liptovskej prírode, zaviedlo ma do 
sveta ľudí, v mladosti zo mňa urobi-
lo Európanku a naučilo  ma rozprá-
vať liptovskou slovenčinou, ktorú 
som nikdy nezabudla, či v dobrých, 
či v zlých časoch. A aj tam, kde bolo 
veľmi zle, sme sa rozprávali po slo-
vensky a bolo nám to útechou. Pra-

jem vám všetko najlepšie a hádam, 
aj pár menších zázrakov.“

Cenu primátora mesta za celoži-
votné dielo, humánny a etický prí-
stup udelil a osobne aj odovzdal 
primátor mesta MUDr. Milanovi Žuf-
fovi, CSc., MUDr. Vojtechovi Lazarovi 
a MUDr. Eugenovi Lehotskému. 

Striebornú plaketu mesta Liptov-
ský Mikuláš za spoluprácu a šírenie 
kultúry, regionálny rozvoj a posilňo-
vanie liptáckeho ducha v Bratislave 
organizovaním Liptovskej  kaviarne 
v Bratislave, dostal Ing. Karol Pavlů. 

Bezprostredne po udelení ocene-
ní slávnosť pokračovala koncertom 
Piesne a ľudia, ktorý uvádzal mode-
rátor Mario Kermiet. Slovesnú časť 
pútavými herecko-dramatickými 
vstupmi vypĺňali jeho kolegovia z di-
vadla Gasparego Ľubomír Raši  ml. 
a Stanislav Štofčík. Hudobnú časť 
reprezentačne zastúpil spevácky 
zbor Tatran so sólistkou Milkou Hol-
lou a vynikajúco znejúci Art Colle-
gium Nicolaus Orchestra s dirigen-
tom Ľubomírom Rašim. Pôvodné 
židovské piesne originálne doplnili 
tiež autentické choreografie tancov 
v podaní pôvabných tanečníčok zo 
súboru Dancemania. Obidve telesá 
pôsobia v tesnej spolupráci v ZUŠ 
J. L. Bellu Liptovský Mikuláš. Miku-
lášska poetka Anna Ondrejková sa 
blysla v dvojitej interpretácii slova 
a tanca kultovej piesne Moja židov-
ská mama. 

Scenár koncertu z pera dirigenta 
a režiséra programu Ľuba Rašiho 
poslucháčov previedol cez stručný 

náčrt dejín židovskej komunity v na-
šom meste, cez ich obyčajné ľudské 
radosti a starosti, cez esprit talmudu 
až po tragédiu holokaustu, ale 
aj vzájomnú pomoc slušných ľudí. 

Koncert plný hudby, tanca, silných 
emócií ale najmä ľudskosti a vzá-

jomnej spolupatričnosti prítomní 
poslucháči ocenili neutíchajúcim 
potleskom. Nadšení a dojatí po-
slucháči v zaplnenej synagóge si 
vytlieskali prídavok v podobe sláv-
nej árie G. Verdiho z opery Nabucco 
Zbor židov. -red-

Na základe podnetu časti obča-
nov z Nábrežia Dr. Aurela Stodolu 
sa uskutočnilo pracovné stretnutie, 
ktorého témou bol život v tejto časti 
sídliska. S primátorom Alexandrom 
Slafkovským prediskutovali nevy-
hovujúci stav ciest a chodníkov od 
križovatky ulíc Za Havlovci a Ma-
jerská. Klotilda Baranová opísala 
aj problémy s odtokom dažďovej 
vody, poukázala na podľa občanov 
nízku hustotu verejného osvetlenia 
a zaujímala sa aj o budúcnosť par-
kovania v tejto lokalite.

Vedúci oddelenia životného 
prostredia, dopravy a verejných 
priestranstiev Ľubomír Hán jej vy-
svetlil, že sa od začiatku tohto roku 
aktívne pracuje na novej parkova-
cej politike. Ešte v zime prebehol 
na najväčšom sídlisku mesta – na 
Podbrezinách – prieskum pros-
tredníctvom dotazníka, aby rad-

nica pomocou neho získala obraz 
o predstavách obyvateľov, ako 
chcú v budúcnosti parkovať. Taký 
istý dotazníkový prieskum by sa 
mal uskutočniť aj na Nábreží. Na zá-
klade jeho výsledkov zvolí mestský 
úrad ďalší postup.

Primátor na záver stretnutia kon-
štatoval, že predloženými prob-
lémami sa bude zaoberať. Navr-
hol prostredníctvom poslancov  
a útvaru hlavného architekta zor-
ganizovať v septembri a októbri 
stretnutia s občanmi Nábrežia 
a ujasniť si ich prioritné požiadavky. 
„Modernizačný dlh na najstaršom 
sídlisku v meste je veľký. Postupná 
regenerácia Nábrežia a jeho rozvoj 
je záležitosť, ktorú budú reflekto-
vať mestské rozpočty najbližších 
rokov,“ uzavrel stretnutie A. Slaf-
kovský.

 -leh-

Iboja Wandall-Holm s čestným občianstvom mesta.
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Pri príležitosti ukončenia školské-
ho roka sa v priestoroch Mestského 
úradu uskutočnilo oceňovanie naj-
lepších žiakov a študentov základ-
ných a stredných škôl pod názvom 
Študent roka 2012. Z každej školy 
vybrali žiakov s výborným prospe-
chom, ale aj tých, čo úspešne re-
prezentujú školu a robia jej dobré 
meno. 

Myšlienka usporiadať toto pod-
ujatie vznikla na spoločnom 
stretnutí Mestského študentského 
parlamentu s  primátorom mesta 
Liptovský Mikuláš. Vo štvrtok 21. 
júna privítali pozvaných učiteľov 
a ich žiakov dvaja mladí hudobníci 
pesničkami nie len od domácich, 
ale aj svetových interpretov. Potom 
už primátor Alexander Slafkovský 

odovzdal diplomy a vecné dary vy-
braným žiakom i študentom a všet-
ci spoločne sa príjemne porozprá-
vali pri malom občerstvení. 

 „Veríme, že toto podujatie sa sta-
ne tradíciou a bude tak motiváciou 
aj pre ďalších šikovných študentov,“ 
povedala Dominika Ratulovská, 
predsedníčka Mestského študent-
ského parlamentu.

Michaela Jankyová

Základná škola v Okoličnom osla-
vuje tento rok  päťdesiate výročie 
vzniku. Pri tejto príležitosti pripravili 
v utorok 26. júna slávnostnú akadé-
miu v Dome kultúry.

Zablahoželať aj zaspomínať si 
prišli prví deviataci, ktorí opusti-
li brány novej školy v roku 1963, 
nechýbali ani bývalí riaditelia a 
učitelia, súčasní pedagógovia, žia-
ci aj ich rodičia a množstvo ďalších 
hostí. Mesto Liptovský Mikuláš ako 
zriaďovateľa zastupoval, okrem 
vedúceho oddelenia vzdelávania, 
mládeže, športu a kultúry J. Chrap-
čiaka, aj zástupca primátora Jozef 

Repaský. Ten uviedol do života 
nový dokumentárny film o ZŠ  
v Okoličnom a tiež venoval riadi-
teľke Ľudmile Sedliakovej pamätný 
list a plaketu mesta pri príležitosti 
50. výročia vzniku. Potom si všet-
ci pozreli spomínaný film. Po ňom 
sa o zaujímavý kultúrno-športový 
program postarali žiaci školy.

Základná škola v Okoličnom 
funguje nepretržite od roku 
1962. V súčasnosti je už 11 ro-
kov zameraná aj na výchovu 
mladých futbalových talentov  
v úzkej spolupráci s klubom MFK 
Tatran Liptovský Mikuláš.  -red-

počas realizácie projektu soci-
álni pracovníci mesta nadviazali 
spoluprácu a pomáhali tak spolu 
351 obyvateľom z Nábrežia, oko-
ličného a palúdzky.

Od septembra 2010 mesto Lip-
tovský Mikuláš realizovalo projekt s 
názvom Pomoc a podpora sociálne 
znevýhodnených skupín formou 
komunitnej sociálnej práce.  Projekt 
sa realizuje v rámci operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia. Mesto na jeho realizáciu 
získalo nenávratný finančný príspe-
vok z Fondu sociálneho rozvoja vo 
výške viac ako 38 tis. eur.  Prostred-
níctvom projektu sú zamestnané 
dve terénne sociálne pracovníčky. 
Tieto poskytujú pomoc a sociálne 
poradenstvo v piatich lokalitách so 
zvýšenou koncentráciou rómskeho 
obyvateľstva v meste Liptovský Mi-
kuláš Vrbická ulica, Priemyselná uli-
ca, ul. 1. Mája, Okoličné a Palúdzka). 
Pomoc sa tiež poskytuje občanom 
bez prístrešia žijúcim sa na území 
mesta Liptovský Mikuláš. 

Počas obdobia realizácie projektu 
sociálni pracovníci nadviazali spo-
luprácu so 76 rodinami a pomáhali 
tak spolu 351 obyvateľom (162 že-
nám a 159 mužom) z vyššie uvede-
ných lokalít. 

Pracovníci za obdobie trvania pro-
jektu poskytli poradenstvo v oblas-
ti zamestnanosti (149 prípadov), 
pomáhali a sprevádzali klientov pri 
vybavovaní na úradoch (450 prípa-
dov), poskytli konzultácie v oblasti 
zdravia (52 prípadov) či zabezpečili 
materiálnu pomoc rodinám v kríze 
(90 prípadov). 

Vďaka realizácii projektu sa po-
darilo zamestnať troch klientov, 
umiestniť jednu bezdomovkyňu 
vo vážnom zdravotnom stave bez 
strechy nad hlavou a pomoci vlast-
nej rodiny a detí v krízovom stre-
disku v Martine, umiestniť jedného 
bezdomovca v útulku v L. Mikuláši, 
vybaviť nový občiansky preukaz 
s trvalým pobytom v Kežmarku 
jednej klientke... Sociálni pracovníci 
pomáhali aj pri spracovaní žiadosti 
o grant z Komunitnej nadácie Lip-
tov, ktorý bol použitý na zabez-
pečenie jedného teplého jedla 
denne pre ľudí bez domova počas 
zimných mesiacov. Projekt sa volal 
„Prežiť zimu vďaka teplej polievke“.

Terénne sociálne pracovníčky 
taktiež nadviazali spoluprácu s or-
ganizáciami pomáhajúcimi ľuďom 
bez domova na území mesta a boli 
zapojené do varenia a výdaja stravy 
ľuďom bez domova.

Okrem spomínaných sociálnych 
služieb sa vyskytli aj situácie, kedy 
bola potrebná krízová intervencia 
(8 prípadov). Sociálne pracovníčky 
napríklad pomáhali matke s troma 
maloletými deťmi, ktorá sa ocitla 
bez strechy nad hlavou. Odborný 
zásah bol potrebný aj v prípade 
bezdomovca, ktorý bol v zimnom 
období nájdený s omrzlinami bez-
vládne ležiaci na železničnej stanici. 

Realizácia tohto projektu sa končí 
v auguste 2012. Mesto však plynulo 
prechádza do národného projektu 
terénnej sociálnej práce, pri ktorom 
bude zabezpečené pokračovanie 
týchto služieb pre cieľové skupiny. 

Mgr. Viera Kočtúchová, projektový manažér

V rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2007 – 2013 pripravuje 
mesto Liptovský Mikuláš a jeho 
organizácie niekoľko žiadostí o fi-
nančný príspevok z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja. Príspevky EÚ majú slúžiť 
ako podpora miestnych iniciatív.

V stredu 11. júla sa na spoločnom 
rokovaní v meste Zywiec – partner-
skom meste Liptovského Mikuláša 

– stretli zástupcovia mesta, Domu 
kultúry Liptovský Mikuláš a Múzea 
Janka Kráľa s vedením Mestského 
centra  kultúry a Mestského múzea 
v Zywci. V priateľskej a tvorivej at-
mosfére dohodli spoločné aktivity 
v rámci navrhovaných projektov 
založených na aktivitách „ľudia ľu-
ďom“. 

Pripravované žiadosti o finančný 
príspevok budú podané v stanove-
nom termíne do 31.júla. -red-

Oceňovali študentov roka 2012 Základná škola v Okoličnom oslavuje polstoročnicu

Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených 
skupín formou komunitnej sociálnej práce

Posilňovanie cezhraničných kontaktov

Univerzita tretieho veku opäť otvára svoje brány
Rektor Akadémie ozbrojených síl 

M. R. Štefánika v Liptovskom Miku-
láši Boris Ďurkech informoval pri-
mátora, že v záujme ďalšieho rozvo-
ja spolupráce otvára akadémia od 
septembra novú Univerzitu tretieho 
veku. „Proces vzdelávania je organi-
zovaný v rámci celoživot-
ného vzdelávania obča-
nov formou záujmového 
nekvalifikačného štúdia. 
Poslaním univerzity je 
hlavne prispievať k za-
bezpečeniu práva star-
ších ľudí na vzdelanie a 
tým vytvárať vysokohod-
notný životný program seniorov,“ 
povedal rektor.

Primátor Alexander Slafkovský 
ocenil prácu akadémie na poli 

vzdelávania seniorov. Vyzdvihol aj 
krátkodobé odborné kurzy určené 
pre zamestnancov štátnej a verej-
nej správy, ktoré AOS M. R. Štefánika 
organizuje. „Umožňujú účastníkom 
rozširovanie, prehlbovanie alebo 
obnovovanie si vedomostí a zruč-

ností, získanie spôsobilos-
tí na vykonávanie činností 
v závislosti od typu kur-
zu,“ konštatoval primátor.

Informácie o štúdiu 
a podmienkach prijatia 
na Univerzitu tretieho 
veku nájdu záujemcovia 
na internetovej stránke 

www.aos.sk/utv. O krátkodobých 
odborných kurzoch je možné získať 
všetky podrobnosti na www.aos.sk/
kok.   -red-
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CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

Bankovní institut vysoká škola, a.s., o.z. (BIVŠ) 
organizuje akreditované a neakreditované vzdelávacie 

programy v oblastiach:

 Bankovníctva a financií 
 Riadenia podniku

 Znalostného  manažmentu
 Manažmentu v oblasti zdravotníctva

 Ekonomiky, účtovníctva a daní
 Logistiky, realít a informačných 

technológií
 Jazykového vzdelávania 
(všeobecné a odborné)

EUROMANAŽMENT
ZDRAVOTNÍCKEHO 

ZARIADENIA

ÚVOD DO EKONOMICKÉHO
SYSTÉMU SAP

CONTROLLING A EXCEL JAZYKOVÁ ŠKOLA BIVŠ

Obsah:
– manažérske riadenie v zdravotníckom 

zariadení (reinžiniering)
– strategický systém vyhodnocovania 
výkonnosti zdravotníckeho zariadenia

– audit a analýza kvality riadenia 
zdravotníckeho zariadenia

Rozsah: 28 hodín

Obsah:

– ekonomický systém SAP
– praktické spracovanie procesov 

v systéme SAP
– účtovníctvo, fi nancie a controlling 

v SAPe

Rozsah: 40 hodín

Obsah:
– Zdokonalenie zručností a schopností 
ekonómov, controllérov a manažérov 

v oblasti controllingu v spojení 
s programom Excel.

– Návody na riešenia rôznych 
problémových oblastí v controllingu pri 

jeho zavádzaní do fi rmy.
– Vlastný rozbor pod dohľadom lektora.

Rozsah: 16 hodín

Štandardné jazykové vzdelávanie –
anglický, nemecký a ruský jazyk

– pre mládež 15+ a dospelých
– od úrovne Začiatočník po úroveň 

Pokročilý

Špecializované fi remné jazykové 
vzdelávanie

– Obchodná angličtina alebo nemčina
– Banková angličtina alebo nemčina

Bližšie informácie a registrácia:
tel.: 044/543 43 11, 048 /472 53 40, 

czv@bivs.sk, ww.bivs.sk

inzercia BIVS 182X124mm.indd   1 18.7.2012   13:04
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Hokejový oddiel pod názvom 
Sokol zo začiatku pôsobil ako 
neregistrovaný, ale o dva roky 
neskôr už s oficiálnou regis-
tráciou. Prvýkrát sa hokejisti 

predstavili na verejnosti 13. februá-
ra 1934. Zakladatelia nášho hokeja 
určite netušili, aký športový feno-
mén vytvorili v srdci Liptova. Vďaka 
ľadovému hokeju je Liptovský Mi-
kuláš známy na Slovensku i vo sve-
te. Kto by nepoznal odchovancov 
mikulášskeho hokeja ako sú a boli 
Ján Starší, Jaroslav Starší, Rastislav 
Jančuška, Martin Hubka, Ján Val-
ko... Z mladšej generácie treba spo-
menúť také mená ako Jerguš Bača, 
Marek Uram, Ivan Droppa, Martin 
Cibák, Ján Laco či Milan Jurčina. 

Náš klub vychoval mnohých re-
prezentantov pre bývalé Česko-
slovensko, ale aj pre samostatné 

Slovensko. Nedá 
sa vymenovať 
všetkých, najmä 
z priestorových 
dôvodov a preto 
uvádzam mená len 
tých, ktorí na zim-
ných olympiádach 

a majstrovstvách 
sveta získava-
li medaily: Ján 
Starší (MS 1961, 
striebro; MS 1959, 
1963 – bronz), 
Peter Veselovský 
(ZOH 1992, bronz; 

MS 1992, bronz), Jaromír Dragan 
(ZOH 1992, bronz), 
Mojmír Božík (MS 
1987,1990 – 
bronz), Jer-
guš Bača 
(MS 1989, 
1990 - 
b r o n z ; 
M S 
2 0 0 2 , 
z l a t o ; 
M S 
2 0 1 2 , 

striebro v úlohe asistenta trénera), 
Marek Uram (MS 2002, zlato), Ivan 
Droppa (MS 2000, striebro), Peter 
Sejna (MS 2003, bronz), Ján Laco 
(MS 2012, striebro).

Medzi významné úspechy mi-
kulášskeho hokeja patrí aj to, že 
náš odchovanec Martin Cibák  
v roku 2004 s mužstvom Tampa Bay 

Lightings získal 
Stanleyho pohár, 
ktorý z ďalekej 
Floridy priniesol 
ukázať do svojho 
rodného mesta.

Nesmieme za-
budnúť ani na 

klubové úspechy. Naši seniori tri-
krát vyhrali prvú Slovenskú národ-
nú hokejovú ligu (1. SNHL). Stalo 
sa tak v sezónach 1971-72, 1973-74 
a 1988-89 a bojovali o postup do 
federálnej hokejovej ligy. Aj naše 
mládežnícke mužstvá 
dosiahli významné 
úspechy. V sezóne 1982-

83 mužstvo 
staršieho 

doras-
t u 

vyhralo 
m a j -

strovstvá 
S l o -

venska a bojovalo o titul majstra 
Československa vo svojej kategórii. 
Mužstvo mladšieho dorastu v sezó-
ne 2000-2001 získalo titul majstra 
Slovenska.

Hokej zviditeľnil Liptovský Miku-
láš. Ocenili to štátne a medzinárod-
né organizácie. Mestu a hokejové-
mu oddielu zverili organizovanie 
viacerých významných podujatí.  
V roku 1981 Turnaj štyroch  –  šam-
pionát mužstiev do 20 rokov (ČSSR, 
ZSSR, Fínsko a Švédsko), v roku 
1987 a 1999 sa na našom ľade ko-
nali zápasy v rámci Svetovej zimnej 

univerziády. V tom istom roku sa 
u nás konali aj IV. európske olym-
pijské dni mládeže. Na našom 
zimnom štadióne sa uskutočnili 
medzištátne zápasy Slovensko – 
Česko, Slovensko – Kanada a Slo-

vensko – Lotyšsko. 
Máme sa s čím chváliť. Ostáva dú-

fať, že rok tohto významného vý-
ročia odštartuje novú etapu úspe-
chov mikulášskeho hokeja.

                                                                           František Fussi

Osemdesiat rokov ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláši
v tomto roku v našom meste oslavujeme osemdesiate výročie zalo-

ženia ľadového hokeja. Nechce sa veriť, ale už uplynulo 80 rokov od 
chvíle, keď na bývalom kúpalisku sokola vzniklo klzisko. o jeho exis-
tenciu sa zaslúžili predovšetkým František javurek, judr. albert oko-
ličányi a ján Korman.
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Mestský hokejový klub (MHK) 32 Liptovský Mikuláš v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a reklamnými partnermi klubu, 
srdečne pozývajú všetkých športových fanúšikov na hokejovú exhibíciu, ktorá sa uskutoční

v sobotu 11. augusta 2012 o 18:45 hod.
na zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši.

Bude to zápas historicky najúspešnejších osobností mikulášskeho hokeja za posledných 80 rokov.

Čaká na Vás veľa zábavy a súťaží s hlavnou výhrou LED televízorom v hodnote 500 € a množstvom ďalších zaujímavých cien.

Mestský hokejový klub (MHK) 32 Liptovský Mikuláš v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a reklamnými partnermi klubu, Mestský hokejový klub (MHK) 32 Liptovský Mikuláš v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a reklamnými partnermi klubu, 

Vstup je voľný - výťažok z akcie sa použije na rozvoj mládežníckeho hokeja.

Mestský hokejový klub (MHK) 32 Liptovský Mikuláš v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a reklamnými partnermi klubu, 

Hokej je a 
bude zapí-
saný zlatými 
p í s m e n a m i 
v histórii mi-
k u l á š s k e h o 
športu. Nič na 
tom nezme-

nia ani problémy, ktoré prináša kaž-
dá doba. Hokej má v našom meste 
osobitné postavenie, nakoľko sa s 
ním spájajú športové osudy obrov-
ského množstva detí, rodičov a ce-
lých rodín. 

Mne, ako súčasnému primátorovi 
mesta, pripadla milá starosť – po-
môcť zorganizovať dôstojné oslavy 
krásneho výročia. Bez mučenia pri-

znávam, že hokej bol a je môj naj-
obľúbenejší kolektívny šport, preto 
rád pomôžem tak pri oslavách, 
ako aj pri každodennej práci v pro-
spech hokeja. Verím, že spomien-
ky na slávne časy pomôžu nášmu 
hokeju dostať sa v rámci Slovenka 
tam, kam patrí – medzi bašty tohto 
športu.

Prajem preto všetkým športov-
com a ich blízkym, sponzorom, 
partnerom  ako aj trénerom a funk-
cionárom, aby vytvorili jednu veľkú 
dobrú partiu, kde sa spolu budú 
všetci tešiť z úspechov a na vzájom-
nú spoluprácu.                      

Alexander Slafkovský,
primátor mesta 

Ako chlapec 
som vyrastal  
v našom hoke-
jovom meste 
práve v obdo-
bí, keď hokej 
prežíval svoje 
krásne roky. 

Boli to roky 1972 až 1974. 
Mal som možnosť vidieť celú ple-

jádu vynikajúcich hráčov, z ktorých 
ma potom viacerí trénovali a viedli 
moje hokejové kroky. Bez nich by 
som nedosiahol tie úspechy, kto-
ré som ako hokejista mal. Som im 
veľmi vďačný a aj touto cestou im 
vyjadrujem svoju vďaku. 

Pod moje úspechy sa podpísali  

MUDr. Milan Žuffa, Viliam Kuľpa, 
Jozef Martinka, Štefan Blaho, Ivan 
Bobuľa, Milan Dobrík, Jozef Sasko, 
Igor Pažický, Zdenko Matis a Vladi-
mír Novotný.

Mám veľkú radosť z toho, že  si 
pripomíname osemdesiate výro-
čie vzniku hokeja v našom meste. 
Pred nami je veľa práce, aby sme 
mikulášsky hokej udržali na tých 
pozíciách, ktoré mu v minulosti 
patrili. Chceli by sme zveľadiť aj náš 
stánok, aby vyzeral tak, aby tých 
osemdesiat rokov, vskutku úspeš-
ných, bolo vidno aj na ňom.                     

                                         
Mgr. Jerguš Bača,                                                                                                                                            

       predseda predstavenstva MHK 32, a.s.

Bez minulosti 
niet budúcnos-
ti - to platí aj  
o mikulášskom 
hokeji. Dovo-
lím si tvrdiť, že 
tých osemdesiat 
rokov hokeja 

v Liptove je dôkazom hlboko za-
korenenej hokejovej kultúry ľudí  
v našom regióne. A preto si treba 
pri tomto výročí prelistovať históriu 
a s úctou zaspomínať na jednotlivé 

etapy budovania, ako aj na úspechy 
hokeja v Liptovskom Mikuláši.

Som presvedčený, že fanúšikovia 
a reklamní partneri, vďaka tradícii 
ľadového hokeja, ostanú verní to-
muto športu, ktorý okrem zábavy, 
vzrušenia a víťazstiev, prináša aj 
prehry. Aj preto je pre mňa hokej 
najkrajší šport na svete.                  

                                         
Ing. Vlastimil Škandera,

výkonný riaditeľ MHK 32, o.z.

Osemdesiat rokov ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláši

V hokejovom výbere očakávame hráčov Národnej hokejovej ligy (NHL), Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) a re-
prezentantov „strieborného hokejového tímu“ z Helsínk i hokejové legendy mikulášskeho hokeja: Vincent Školiak, 
Marek Uram, Ivan Droppa, Mojmír Božík, Milan Jurčina, Ivan Cibák, Jerguš Bača, Ján Laco, Peter  Veselovský, Marek 
Bartánus, Ján Uličný, Michel Miklík, Jaromír Dragan, Rudolf Huna, Peter Lištiak, Richard Huna, Milan Koniar, Róbert 
Huna, Rudolf  Záruba, Juraj Kledrowetz, Juraj Halaj, Ján Majdek, Richard Muchy a ďalší...

Pozvánka na turnaj 
fanklubákov HK 32 v hokejbale

 
 Na hokejbalovom ihrisku v areáli športovo-rehabili-
tačného centra Fitness B na sídlisku podbreziny sa  
v sobotu 4. augusta uskutoční tretí ročník Fans Cup. 
Ide o hokejbalový turnaj členov fanklubu, teda tých, 
ktorí majú v srdci „ešku“ – HK 32 Liptovský Mikuláš.  
v dvoch skupinách sa predstaví osem tímov. Zápasy  
sa začnú o 9.00 hod.

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

Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať
formou obchodnej verejnej súťaže

LUKRATÍVNE  NEHNUTEĽNOSTI
• veľký dom služieb súp. č. 1994 na parc. č. KN-C 280 spolu s pozem-

kami s celkovou výmerou 11 856 m², k.ú. Liptovský Mikuláš, a to 
najmenej za cenu 1 437 000 eur 

a

 • administratívna budova súp. č. 73 na parc. č. KN-C 145/3; stavba 
„Administratívna budova“ súp. č. 74 na parc. č. KN-C 145/2; stavba 
obchodné objekty súp. č. 72 na parc. č. KN-C 147/1 spolu s vedľajší-
mi 4 stavbami (bez súp.č.) na pozemkoch parc. č. KN-C 147/2, 147/3, 
147/5, 145/4; stavba dielne súp. č. 4436 na parc. č. KN-C 145/5 spolu 
s pozemkami o celkovej výmere cca 3295 m², k.ú. Liptovský Mikuláš 
a to najmenej za cenu 712 500 eur

S VÝHODNOU  POLOHOU 
PRIAMO  V CENTRE  MESTA
Zámer mesta je v celom znení zverejnený na úradnej tabuli 

a internetovej stránke mesta Liptovský Mikuláš www.mikulas.sk. 
Bližšie informácie z hľadiska stavebno-technického, architektonického 

a funkčného využitia poskytne útvar hlavného architekta mesta 
Liptovský Mikuláš, na 1. poschodí MsÚ Liptovský Mikuláš, 

Štúrova 1989/41, č. dv. 112 , tel.č. 044/55 65 215.

Mesto Liptovský Mikuláš
V zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení

zverejňuje zámer odpredať 
nehnuteľnosti – byty 

- na základe  obchodných verejných súťaží na najlepšie návrhy kúpnej ceny 
za účelom uzavretia kúpnych zmlúv 

na predaj nehnuteľností
bytov I. kategórie: 

štvorizbového bytu, štyroch trojizbových, dvojizbového bytu, 
jednoizbového bytu a sedem garsóniek. 

Ukončenie predkladania návrhov súťaže 
je 17.08.2012.  

Podmienky obchodných verejných súťaží sú zverejnené na úradnej tabuli mesta 
Liptovský Mikuláš, na internetovej stránke www.mikulas.sk 

a k dispozícii sú aj na informáciách na prízemí MsÚ v Liptovskom Mikuláši. 

Do znaleckých posudkov je možné nahliadnuť na č. dverí 207, na 2. poschodí MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41. Tel. kontakt: 044/5565245.

LIPTOVSKÁ DRAŽOBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. bola založená profe-
sionálmi v oblasti  developerskej činnosti, realít, správy pohľadávok, 
právneho poradenstva a investovania.

 Spoločnosť sa od svojho vzniku zaoberá organizovaním a vykonáva-
ním dobrovoľných dražieb prioritne na Liptove, v zmysle Zákona NR SR 
č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. 

Máme záujem rozrastať sa aj v oblastiach investícií, realitného trhu, 
poskytovaní krátkodobých pôžičiek a v neposlednom rade aj vymáhaní 
a správe pohľadávok.

Pri našej činnosti dávame veľký dôraz na obojstranné dodržiavanie 
stanovených dohôd medzi jednotlivými dlžníkmi a veriteľmi. Nároč-
nosť procesu služieb ktoré poskytujeme, vyžaduje rázny prístup, ale 
snažíme sa súčasne zachovávať aj všetky morálne a etické princípy. Na-
šou prioritou je vždy maximálne uspokojenie potreby veriteľa a podľa 
možnosti aj spokojnosť dlžníka. 

SPRÁVCOVIA BYTOV
Pri správe bytov dochádza k rôznym situáciám, jednou zo situácií je 

aj riešenie problémov s neplatičmi. Správca bytov ma možnosť využiť 

veľmi účinný nástroj proti neplatičom. Správca na základe Zákona 
o dobrovoľných dražbách 527/2002 môže jednoducho, efektívne, za 
nízku cenu a v krátkom čase vyriešiť uhradenie dlžnej sumy. Jedinou 
podmienkou je, že správca bytového domu ma v zmluve o výkone sprá-
vy uvedené pravo k vymoženiu pohľadávok spojených so správou bytov 
(bytového domu).

 Na základe Z.z.182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
§15 vzniká zo zákona ku každému bytu alebo k nebytovému priesto-
ru v dome záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov na pohľadávky spojených so správou bytu. Správca si môže 
nárokovať svoju dlžnú sumu formou dražby najčastejšie pokiaľ dlžná 
suma presiahne 1000€, túto sumu však zákon žiadnym spôsobom 
nestanovuje.

 Nehnuteľnosť dlžníka je možné dražiť bez rozhodnutia súdu – exe-
kučného titulu. Správca nie je povinný dlžníkovi po vykonaní dražby 
zabezpečiť náhradné ubytovanie. Z vydraženej sumy sa v prvom rade 
hradí záväzok dlžníka, následne všetky náklady na realizáciu dražby a 
až na koniec sa zvyšná suma vypláca dlžníkovi.

 Už len hrozba realizácie dobrovoľnej dražby vo väčšine prípadov 
prinúti dlžníka zaplatiť svoj záväzok vo veľmi krátkom čase ešte pred 
konaním predmetnej dražby.

ZÁLOŽNÍ VERITELIA
Ak máte pohľadávku zabezpečenú založenou nehnuteľnosťou alebo 

ste záložným veriteľom a Váš dlžník si neplní zmluvné podmienky, v 
tom prípade je pre Vás dobrovoľná dražba najefektívnejším, najrých-
lejším a najlacnejším zákonným spôsobom ako si môžete vymôcť či 
predať túto pohľadávku.

VÝHODY DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Rýchlosť, 40 až 60 dní od podpísania Zmluvy o vykonaní dražby, 

niekoľkonásobne kratší spôsob vyrovnania pohľadávky ako exekúcia či 
súdne konanie, ktoré môže trvať aj niekoľko rokov;
• Náklady súvisiace s dražbou sa hradia z výťažku dražby;
• Otvorenosť a transparentnosť celého dražobného procesu;
• Neobmedzená účasť na dražbe - okrem zákonom stanovených 

výnimiek;
• Po uplynutí troch mesiacov od vykonania dražby nie je možné 

dražbu napadnúť;
• Vlastníctvo nového majiteľa je nespochybniteľné;
• Cena predmetu dražby vychádza zo znaleckej hodnoty predmetu 

dražby nie z jej tržnej hodnoty;
• Nie je potrebné súdne rozhodnutie;
• Pri dražení nehnuteľnosti nie je povinný nový majiteľ nehnuteľnos-

ti poskytnúť dlžníkovi náhradné ubytovanie.
Máte záujem zabezpečiť Vaše pohľadávky formou dobrovoľnej 

dražby? Pokiaľ áno, radi Vám bezplatne poradíme, ako všetko čo naj-
rýchlejšie a najefektívnejšie zrealizovať.

LIPTOVSKÁ DRAŽOBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 
SÍDLO (poštová adresa): Nábrežie Dr. A. Stodolu 1808/60 
KANCELÁRIA (kontaktné miesto): Námestie osloboditeľov 75/14 
031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika  
Infolinka – HOTLINE:  
+421 (0)907 579 349 (8:00-17:00 pracovné dni)
Email: offi  ce@liptovskadrazobna.sk

L I P T O V S K Á   D R A Ž O B N Á   S P O L O Č N O S Ť,   s. r. o. 

r i e š e n i a   a j   p r e   V á s
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V partnerskom programe 
SPPoločne Nadácie SPP, do 
ktorého bolo prihlásených 
takmer 700 projektov, postúpil 
projekt OZ Tatry - Zelená oáza 
pri vode III. - do verejného on-
-line hlasovania o najprínos-
nejší projekt pre daný región. 
Hlasy občanov rozhodnú o tom, 
ktoré projekty budú napokon 
fi nančne podporené. Prosíme 
občanov Liptovského Mikuláša, 
aby za projekt „Zelená oáza pri 
vode“ hlasovali prostredníctvom 
internetovej stránky prostred-
níctvom stránky www.sppoloc-

ne.sk (región – stred, kategória 
– SPPoločne pre domovinu).
Získané fi nančné prostriedky 
budú použité na rozšírenie Ze-
lenej oázy pri vode, a to smerom 
na horné Podbreziny. V projekte 
sa počíta s výsadbou 43 kusov 
vzrastlých stromov, 106 kusov 
krovín (vytvorenie dvoch záho-
nov a jedného zákutia), ako aj 
s umiestnením 14 kusov lavičiek.

 -red-

v súvislosti s likvidáciou 
starých vozidiel upozorňu-
je Mestská polícia občanov 
na dodržiavanie predpisov 
v zmysle vZN Mesta Liptov-
ský Mikuláš č. 6/2011 – Čl. 12:

1) Ak sa u držiteľa nachádza 
staré vozidlo, ktoré je odpa-
dom, je povinný bezodkladne 
zabezpečiť jeho odovzdanie 
osobe vykonávajúcej zber sta-
rých vozidiel podľa zákona o 
odpadoch alebo spracovateľo-
vi starých vozidiel.

2) Ak si držiteľ starého vozidla 

chce ponechať staré vozidlo, je 
povinný zabezpečiť na vlastné 
náklady odstránenie takého 
vozidla z miesta, na ktorom po-
škodzuje alebo ohrozuje život-
né prostredie alebo narušuje 
estetický vzhľad mesta do 30 
dní odo dňa jeho vyradenia z 
evidencie vozidiel a umiestniť 
a uchovávať staré vozidlo tak, 
aby nepoškodzovalo alebo 
neohrozovalo životné prostre-
die, aby sa zachoval estetický 
vzhľad mesta a aby sa zabráni-
lo odcudzeniu starého vozidla 

alebo jeho častí.
3) Odstránenie starého vo-

zidla, ktorého držiteľ nie je zná-
my a ktoré je odstavené:

a) na ceste alebo na inom ve-
rejnom priestranstve zabezpečí 
správca cesty,

b) na inom mieste než podľa 
písmena a) zabezpečí so súhla-
som vlastníka nehnuteľnosti 
mesto,

c) v prípade nesúhlasu vlast-
níka nehnuteľnosti prechádza 
povinnosť na tohto vlastníka. 

-msp-

Máte radi prechádzky v blízkosti 
mesta a znepokojuje vás objav 
novej skládky? Mesto Liptovský 
Mikuláš sa zapojilo do projektu 
TrashOut, ktorého cieľom je boj 
proti nelegálnym skládkam od-
padu prostredníctvom mobilnej 
aplikácie. 

Vďaka aplikácii TrashOut je mož-
né jednoducho identifi kovať a 
nahlásiť nelegálnu skládku od-

padu. Aplikáciu si stiahnete za-
darmo priamo do vášho telefónu 
a váš boj proti skládkam môže 
začať. Proces nahlásenia skládky 
je veľmi intuitívny a jednoduchý. 
Aplikácia dovolí nahrať až 3 foto-
grafi e. Vhodné je, aby aspoň jedna 
fotografi a bola z diaľky, kvôli lep-
šej orientácii. Po odfotení zvolíte 
veľkosť odpadu a typ, ktorý na 
skládke vidíte. Môžete pridať aj 
komentár alebo skládku nahlá-
siť anonymne. Skládku nahlásite 
aj bez pripojenia na internet. Do 
databázy sa skládka vloží v mo-
mente, keď sa neskôr na internet 
pripojíte a zapnete aplikáciu.

Liptovský Mikuláš chce bojovať 
proti nelegálnym skládkam od-
padu aj touto modernou a novou 
formou, do ktorej sa môže zapojiť 
aj ktorýkoľvek obyvateľ. Nahlásiť 
skládku môže každý, kto vlast-
ní iPhone alebo Android telefón 
(ďalšie platformy pribudnú po-

stupne). Nahlásené skládky sa ku 
kompetentným dostanú prostred-
níctvom emailu.

Všetky aktuálne informácie ohľa-
dom stavu nahláseného nelegál-
neho odpadu uvádza mesto aj 
priamo na stránke www.mikulas.
sk. Tam nájdete aktuálny počet na-
hlásených i vyčistených skládok. 

V Liptovskom Mikuláši bolo do-
teraz pomocou aplikácie TrashOut 
nahlásených 5 nelegálnych sklá-
dok. Polohu identifi kovaných sklá-
dok nájdete na www.trashout.sk. 
Na tejto stránke si môžete aj zdar-
ma stiahnuť aplikáciu TrashOut, 
pomocou ktorej môžete nahlaso-
vať nelegálne skládky. Vďaka vašej 
spolupráci sa tak o vyčistenie na-
hlásených skládok postará mesto. 
Projekt je kladne hodnotený Mi-
nisterstvom životného prostredia 
SR. Pomôžte aj vy svojmu mestu 
stať sa krajším a čistejším! 

-žp-

Na Podbrezinách môžeme mať ďalšiu zelenú oázu - rozhodne každý hlas

Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do projektu TrashOut

Postup pri nakladaní so starými vozidlami

Kde nahlasovať 
poruchy verejného 

osvetlenia?

vďaka aplikácii pre mobilné telefóny je možné jednoducho identifi -
kovať a nahlásiť nelegálnu skládku odpadu. proces nahlásenia sklád-
ky je jednoduchý. stačí skládku odfotiť, systém zariadi všetko ostatné.

 Mesto Liptovský Mikuláš 
oznamuje občanom, že údržbu 
verejného osvetlenia zabezpe-
čuje fi rma ELTODO OSVETLE-
NIE, s.r.o., Košice. 

Poruchy na sieti verejného 
osvetlenia môžete nahlasovať 
na bezplatnom telefónnom čís-
le centrálneho dispečingu 0800 
175 660. Pri oznamovaní poru-
chy je potrebné uviesť mesto, 
mestskú časť a ulicu, prípadne 
aj orientačný bod.

-red-
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Ďalšie bezplatné programy v Televíznom Multiplexe Liptov

Údržba zelených plôch v našom meste

televízny multiplex Liptov po-
núka od 1. augusta ďalších šesť 
programov. diváci tak môžu 
sledovať bezplatne až 21 bez-
platných slovenských a českých 
televíznych staníc. samozrej-
mosťou je aj bezplatný balík 15 
rozhlasových staníc.

Spoločnosť Mipas, s.r.o, Liptov-
ský Mikuláš, rozširuje programovú 
ponuku Televízneho multiplexu 
Liptov na 21 televíznych a 15 roz-
hlasových digitálnych programov. 

Mipas je prevádzkovateľom di-
gitálneho vysielania MMDS a di-
gitálneho vysielania Televízneho 
multiplexu Liptov.

V poslednom období sa na našu 
spoločnosť obrátilo množstvo ob-
čanov a dôverníkov bytoviek z dô-
vodu, že česko-slovenské satelitné 
platformy Skylink a CS Link, ktoré 
doposiaľ poskytovali všetky služby 
spojené s príjmom satelitnej tele-
vízie bezplatne, zaviedli s účinnos-
ťou od  1. septembra jednotný ser-
visný poplatok za každú prijímaciu 
kartu. Toto rozhodnutie finančne 
zaťaží predovšetkým ekonomic-
ky slabšie skupiny občanov, ktorí 
toto vysielanie prijímajú,predo-
všetkým ak majú v domácnosti 
dva a viac prijímačov programov 
Skylink, CS Link.

riešime problémy bytoviek
Veľmi výrazne sa toto opatre-

nie dotkne bytoviek, ktoré majú 

inštalované systémy spoločných 
televíznych antén (STA), kde ako 
zdroj šírených programov slúžia 
satelitné platformy Skylink a CS 
Link. Výška poplatkov za prijíma-
cie karty pri 10 šírených progra-
moch môže dosiahnuť až výšku  
145 eur ročne. K týmto nákladom 
je potrebné pripočítať náklady na 
údržbu a opravy spoločných tele-
víznych antén a náklady na spot-
rebu elektrickej energie.

Preto naša spoločnosť s účinnos-
ťou od 1. augusta rozširuje Tele-
vízny multiplex Liptov 
o 6 nových programov. 
Televízny multiplex 
Liptov je tak odteraz 
svojou programovou 
ponukou porovnateľný 
s ponukou pôvodne 
bezplatných satelit-
ných platforiem Skylink 
a CS Link, pri identickej technickej 
kvalite šírených programov.

televízny multiplex Liptov  sa 
tak stáva jedinou, skutočne 
bezplatnou televíziou na území 
Liptova, za ktorej príjem sa ne-
platia žiadne mesačné poplatky 
a jej dodávanie nie je podmie-
nené nutnosťou odoberania 
žiadnych iných platených slu-
žieb.

vysoká kvalita,  
široká ponuka, nízka cena

Televízny multiplex Liptov je ide-

álnym riešením pre spoločné te-
levízne antény (STA) v bytovkách. 
S vynaložením minimálnych ná-
kladov pre ne vybudujeme naozaj 
veľmi kvalitný a moderný systém 
s digitálnymi programami špič-
kovej kvality, s možnosťou príjmu 
programov na všetkých TV prijí-
mačoch v domácnostach. 

Ak by si bytovka chcela vybudo-
vať STA s identickou programovou 
ponukou a technickou kvalitou 
ako náš multiplex, dosiahla by 
výška investície sumu viac ako 

4 000 eur. Pripojovací 
poplatok za Televízny 
multiplex Liptov je pre 
bytovky  v súčasnosti 
v akciovej cene 300 eur.

Obrovskou výhodou 
nášho riešenia pre by-
tovky je aj to, že nie je 

potrebné budovanie žiadnych no-
vých rozvodov STA.

Pre náročnejších divákov je po 
zavedení Televízneho multiplexu 
Liptov do bytoviek možné poskyt-
núť aj 2 balíky platených progra-
mových služieb.

Šírenie vysielania Televízneho 
multiplexu Liptov a jeho pripája-
nie k účastníkom individuálneho 
alebo skupinového príjmu (bytov-
ky, hotely, penzióny) je v zmysle  
zákona retransmisiou, ktorú môže 
vykonávať výlučne prevádzkova-
teľ retransmisie vysielania MMDS, 

teda spoločnosť Mipas, s.r.o., Lip-
tovský Mikuláš.

Každá distribúcia signálu Televíz-
neho multiplexu Liptov je viazaná 
na súhlas našej spoločnosti.

Bezplatný príjem programov
V porovnaní s platformami Sky-

link a CS Link, prípadne ponukami 
iných operátorov, má vysielanie 
Televízneho multiplexu Liptov, 
okrem výhody bezplatného príj-
mu programov, aj tieto výhody, 
ktoré ostatní operátori nie sú 
schopní ponúknuť: 
1. Príjem programov na neob-

medzenom počte televíznych 
prijímačov v domácnosti – sta-
čí, aby bol vybavený tunerom 
DVB-T z a d a r m o

2. Programy sú šírené vo vysokej 
technickej kvalite 

3.  Už si nemusíte „skrášľovať“ 
domy a bytovky veľkými para-
bolickými anténami, na príjem 
vysielania  Televízneho multi-
plexu Liptov postačuje vo väč-
šine prípadov prijímacia anténa  
s veľkosťou 11 x 11 cm

Bližšie informácie radi poskytne-
me v našej predajni Mipas na ul. 
1. mája (oproti OTP banke v pešej 
zóne). Kontakty na nás nájdete na 
stránke www.mipas.sk. 

Ing. Miroslav Paulínyi,
konateľ, Mipas, s.r.o.

Kosenie  trávnatých plôch 
na území Liptovského Miku-
láša zabezpečujú Verejno-
prospešné služby. S kosením 
sa začína v podľa podmienok 
spravidla na Juraja, teda 18. 
týždni. Postupuje sa pritom 
podľa vopred navrhnutého 
a schváleného  harmonogra-
mu. Verejnoprospešné služby 
kosia zelené plochy v priemere 
trikrát ročne, záleží aj od toho, 
ako rýchlo tráva vzhľadom na 
počasie rastie.         

Celý proces kosenia a dodr-
žiavanie harmonogramu závisí 
od počasia, vegetačných pod-
mienok, lokality a spôsobu ko-
senia. Jedna kosba mesta Lip-
tovský Mikuláš a prímestských 
častí predstavuje pokosenie 
približne 69 hektárov trávna-
tých plôch. Nábrežie pozostáva  
z 21,2 hektárov zelene, sídlisko 
Podbreziny z 19 hektárov a prí-
mestské časti z 15 hektárov. 
Zvyšok sa nachádza v samot-
nom meste. 

Ve r e j n o p r o s p e š n é 
služby venujú zvýšenú 
pozornosť parkovým 
trávnikom v centre, 
patria sem Námestie 
mieru, Námestie oslo-
boditeľov, plochy pred 
radnicou a na diaľnič-
nom privádzači. Tie 
sa kosia každé 2 až 3 

týždne. Na kosenie slúži 6 trak-
torových kosačiek (rotačná 
traktorová kosačka ŽTR, traktor 
s cepákom, 2 malotraktory Ko-
munalTrack a záhradné traktory 
Rider a Etesia). Na dokášanie po 
traktorových kosačkách využí-
vajú Verejnoprospešné služby 
11 krovinorezov. Pokosená trá-
va je pohrabaná aktivačnými 
pracovníkmi a odvážaná novo-
zakúpeným automobilom Peu-

geot Boxer. Druhou variantou 
zberu a odvozu trávy je vysý-
panie zberného koša novoza-
kúpenej traktorovej kosačky 
Etesia Hydro priamo do prista-
veného kontajnera. 

V polovici júla realizovali pra-
covníci Verejnoprospešných 
služieb už druhú kosbu, podľa 
výkazu prác mali pokosené dve 
tretiny všetkých spravovaných 
plôch v meste.   -vps- 
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široký sortiment posteľnej bielizne t o p á n k y  d o  k a ž d é h o  p o č a s i a

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 

skúška sirén
V piatok 10. augusta 2012 

o 12.00 hod. bude 
v Liptovskom Mikuláši 

vykonaná kontrola skúšky 
vyrozumenia obyvateľstva 

dvojminútovým stálym 
tónom sirén.

Oznam pre 
nedisciplinovaných 

cyklistov
Vzhľadom na to, že miernejšie 

metódy riešenia problémov s cyk-
listami - priestupcami nepomáhajú 
a sťažností občanov hlavne na ne-
etické chovanie seniorov a ich ne-
ustále bicyklovanie po chodníkoch 
a pomedzi ľudí na pešej zóne nao-
pak pribúda, bude Mestská polícia 
iniciovať spoluprácu so štátnou 
políciou v tomto smere a s patrič-
nou razanciou a tvrdosťou pristúpi 
k riešeniu tohoto problému. Žiaľ, 
považujeme to v súčasnosti za ne-
vyhnutné. Vyzývame zákonných 
zástupcov, aby poučili svoje deti 
– čo je to rešpektovanie predpisov 
v záujme všetkých občanov.                                       

-msp-

súťažiaci mali vymyslieť  
a spracovať reálne a kreatívne 
možnosti odpútania spolužia-
ka, kamaráta od nadmerného 
používania počítača, internetu, 
elektronických hier.

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestská 
polícia a Komisia pre prevenciu kri-
minality a inej  protispoločenskej 
činnosti mesta Liptovský Mikuláš 
vyhlásili v marci 2012 pre žiakov 8. 
a 9. ročníkov základných škôl súťaž 
na tému „Ako dostať kamoša od 
počítača.“ Cieľom súťaže bolo, aby  
žiaci využívali počítačovú techniku 
a ostatné moderné elektronické 
technológie efektívne, aby nedo-
chádzalo ich neprimeraným pou-
žívaním k závislosti a tým k ohroze-
niu duševného a telesného zdravia 
u detí a mládeže. Súťažiaci mali vy-
myslieť a spracovať reálne a kreatív-
ne možnosti odpútania spolužiaka, 
kamaráta od nadmerného používa-
nia počítača, internetu, elektronic-
kých hier - všetko zasadené do prí-
behu spracovaného ako krátky film 
alebo mobilný spot alebo videoklip 
alebo foto príbeh alebo inú prezen-
táciu v PowerPointe. 

Do súťaže sa prihlásili iba dve zá-
kladné školy (Základná škola na 
Nábreží Dr. A. Stodolu a Evanjelická 

základná škola) s tromi súťažnými 
prácami. Komisia pre prevenciu 
kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti mesta Liptovský Mikuláš, 
ktorá bola hodnotiacim orgánom, 
vyhodnotila že práce majú drobné 
chybičky, ale komplexne sú na rov-
nakej veľmi dobrej úrovni a preto si  
ocenenie zaslúžia všetci súťažiaci.  
Odmenou pre súťažiacich bola ex-
kurzia do Kriminalistického a exper-
tízneho ústavu v Slovenskej Ľupči, 
ktorej sa dňa 27. 6. 2012 zúčastnilo 
17 žiakov spolu s pedagógmi a pre-
ventistkou mestskej polície. 

Riaditeľ ústavu žiakom vysvetlil 
aké miesto má na celoslovenskej a 
medzinárodnej úrovni   táto inšti-
túcia, v spolupráci s kolegami im 
poukazoval laboratórne miestnos-
ti, prístroje a predmety.  Žiaci mali 
možnosť porovnať, oceniť a reálne 

pochopiť každodennú prácu od-
borníkov v oblasti kriminológie, la-
boratórnych technológií a expertíz, 
ktoré sú medzinárodne používané. 
Budú vedieť reálne vnímať krimi-
nálne televízne seriály a časovo 
nadhodnotené využívanie najmo-
dernejšej televíznej techniky v nich. 
Tiež  si uvedomili ako je možné za 
pomoci vedeckých metód a pre-
cíznou vysoko odbornou prácou 
podložiť dokazovanie spáchaných 
trestných činov rôznych páchateľov. 

 Žiaci si odnášali množstvo uži-
točných informácií a zážitkov. Ex-
kurzia splnila očakávania všetkých 
účastníkov i stanovený cieľ. Sme 
presvedčení, že žiaci získali  veľa 
rád a informácií z oblasti prevencie 
kriminality, ale že sa exkurzia mož-
no stane aj inšpiráciou pri voľbe ich 
povolania.                                      -msp-

Súťaž pre žiakov základných škôl priniesla ovocie

Radnica odstraňuje škody po búrke
Podvečer vo štvrtok 19. júna 

o 17.19 hod. zasiahla mesto Liptov-
ský Mikuláš silná búrka s búrlivým 
vetrom, ktorý trval vo svojom ma-
xime 7 minút.  

Vietor sa oprel do všetkého, čo mu 
stálo v ceste plnou silou dosahujú-
cou v nárazoch rýchlosť až 72 km/h. 
Podľa údajov SHMÚ pri silnom daž-
di v maxime napadalo až 17 mm 
zrážok.  Z ciest sa na krátku dobu 

stali toky, do ktorých boli sfúknuté 
na niektorých miestach aj kontaj-
nery na kolieskach.  Šoféri absolvo-
vali skúšku zručnosti. 

Mesto postupne začalo intenzív-
ne pracovať na odstraňovaní ná-
sledkov a ďakuje touto cestou tým, 
ktorí už v nepriaznivom počasí sami 
uskutočňovali nápravu škôd napá-
chaných vetrom tým, že spriechod-
ňovali cesty a chodníky.  -žp-
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Mikulášania Miroslav urban 
a jakub Grigar priniesli v polovi-
ci júla zo spojených štátov zlatú 
a bronzovú medailu. rozšírili 
tak zbierku úspechov Kanoe tat-
ra klubu.

Obrovským úspechom mladých 
kajakárov a ziskom dvoch cenných 
kovov sa skončil prvý finálový deň 
na Majstrovstvách sveta junio-
rov v americkom Wausau. Čistou 
jazdou si vo finále kategórie K1M 
juniori vybojoval zlato a titul maj-
stra sveta Miroslav Urban. Výborný 
výsledok tretím miestom spečatil 
Jakub Grigar, ktorý sa dvomi do-
tykmi na bránkach 12 a 17 pripra-
vil o víťazstvo a priniesol domov 
bronzový kov. 

Celú výpravu vodákov veľkole-
po privítali po návrate na rodnú 

hrudu rodiny a fanúšikovia vod-
ného športu pred mikulášskym 
Hotelom Lodenica. Výprava do-
razila z viedenského letiska tesne 
po polnoci – počas prvých minút 
stredy 18. júla. Vodácki funkcioná-
ri i zástupcovia mesta poďakovali 
za úspešnú reprezentáciu a odo-
vzdali Urbanovi s Grigarom a ich 
trénerom darčeky. Po slávnost-
nom prípitku nasledoval ohňostroj 
a obrovský potlesk. 

Unavení členovia reprezentač-
nej výpravy sa následne pobrali 
do svojich postelí. Časový posun 
a náročná cesta spojená s men-
ším dobrodružstvom im dala za-
brať. Dvom členom výpravy sa 
totiž nepodarilo včas prestúpiť vo 
Frankfurte na lietadlo do Viedne. 
Riadením osudu sa však do nej 

dostali iba pätnásť minút po tom, 
ako zvyšok výpravy stihol vybaviť 
formality spojené s vyzdvihnutím 
lodí, ktoré prišli predchádzajúcim 
letom.

-red-

Koncom júna sa v českom Písku 
konali majstrovstvá sveta juniorov 
vo vekových kategóriách 16, 18 
a 20 rokov. Slovensko na turnaji 
získalo viacero skvelých umiest-
není. V kategórii do dvadsať ro-
kov sa reprezentanti umiestnili na 
štvrtom mieste, „osemnástky“ od-
chádzali so striebornou medailou. 
V tíme výborne zahral aj mikulášan 
Matej Bača.

Najväčšiu radosť však fanúšikom 
slovenského hokejbalu urobili 

najmladší hráči. Bez straty bodu 
sa tím 16-ročných reprezentantov 
prebojoval svetovým šampioná-
tom až do finále. Dramatický zápas 

s Čechmi skončil päťgólovou re-
mízou. O skóre v riadnom hracom 
čase sa postaral aj najlepší hráč 
finálového zápasu Matúš Sukeľ 
z Liptovského Mikuláša. V predĺ-
žení strelil víťazný gól Adrián Ho-
lešinský. Asistoval mu brat Matúša 
Sukeľa – jeho dvojča Jakub. Súro-
denecká dvojica je v dorastenec-
kom kádri mikulášskeho ľadového 
hokeja a už v tomto veku si môže 
pripísať na konto trofej majstrov 
sveta. -leh-

Juniorskí vodáci triumfovali na majstrovstvách sveta

Zdravotne postihnutí športovci stavajú mosty

V tíme hokejbalových majstrov sveta aj dvojčatá z Mikuláša

Okolo 80 miliónov osôb v Eu-
rópskej únii, teda jedna šestina 
populácie, má nejaké zdravotné 
postihnutie. V plnom spoločen-
skom a ekonomickom uplatnení 
im často bránia prekážky súvisia-
ce s postojmi a prostredím. Preto 
jedným z najdôležitejších cieľov 
EÚ a jej členských štátov je zaistiť, 
aby všetky zdravotne postihnuté 
osoby mohli využívať svoje zák-
ladné ľudské práva na aktívne za-
radenie sa do spoločnosti a plnú 
účasť v nej. Pre účasť v spoloč-
nosti je dôležitá prístupnosť. Prí-

stupnosť ku všetkým aspektom 
spoločenského a ekonomického 
života, prístupnosť ku kultúrnym 
a športovým aktivitám, ako aj ak-
tivitám voľného času.

Mesto Liptovský Mikuláš sa ma-
ximálne snaží rešpektovať práva 
zdravotne postihnutých osôb na 
plné spoločenské uplatnenie. Jed-
ným z dôkazov je organizovanie 
Športového dňa zdravotne po-
stihnutých v meste. V tomto roku 
to bol už tretí ročník, ktorého sa 
zúčastnilo viac ako 90 športovcov 
s rôznym zdravotným postihnutím. 

Cieľom tohto pro-
jektu je vytvárať 
mosty medzi sku-
pinami spoločnos-
ti, medzi osobami  
s rôznym zdravot-
ným postihnutím, 
osobami s nepriaz-
nivým zdravotným 
stavom, osobami zdravými. Pro-
jekt je súčasťou pridanej hodnoty 
pri prekonávaní bariér sociálnych 
i psychických zdravotne postih-
nutých.

Šport zdravotne postihnutých 
má kladný vplyv na rozvoj osob-
nosti – rozvíjanie individuálnych 
schopností, získavanie samostat-
nosti, napĺňanie sebarealizačných 
a ašpiračných tendencií. Športový 
deň zdravotne postihnutých sa 
opätovne uskutočnil v priesto-
roch hotela Lodenica. Organi-
zátorom bolo mesto Liptovský 
Mikuláš spolu so základnými 
organizáciami Zväzu postihnu-

tých civilizačnými chorobami, 
Slovenského zväzu psoriatikov  
a atopikov, Úniou nevidiacich Slo-
venska, Slovenského zväzu teles-
ne postihnutých, Klubom rodičov 
so zdravotne postihnutými deťmi 
Koliesko,  Kardioklubom z Liptov-
ského Mikuláša, Klubom Venuša, 
Mestským lukostreleckým klu-
bom. Súťažilo sa v nasledovných 
disciplínach: hod šípkami, slalom 
so zaviazanými očami, hod do 
plechoviek, hod do diaľky, slalom 
pre vozíčkarov,  lukostreľba, hma-
tová identifikácia, kolky, šprint na 
handbiku. 

Už samozrejmosťou v tento deň 
je meranie tlaku, cukru v krvi, 
maľovanie detí na tvár, pre deti 
čakali sladké odmeny. Pitný re-
žim zabezpečila spoločnosť Aqua 
trade, ukážky kompenzačných 
pomôcok a handbike zabezpečilo 
Regeneračné centrum chrbtice 
Back & Fit. 

Napriek na začiatku nepriazni-
vému počasiu prišlo v sobotu sú-
ťažiť viac športovcov ako minulý 
rok. Je to skutočne úspech a akési 
zadosťučinenie pre organizáto-
rov, ktorí bez nároku na honorár 
venujú svoj voľný čas. Veríme, že 
projekt pretrvá a každým rokom 
ľudí s rôznym zdravotným postih-
nutím, ich rodinných príslušníkov, 
ale i tých, ktorí ich chcú morálne 
podporiť a prísť medzi rozširujúcu 
sa komunitu ľudí s dobrou nála-
dou, bude pribúdať. Veríme, že 
tých pomyselných mostov v spo-
ločnosti bude aj týmto podujatím 
len pribúdať.

Ostáva mi preto srdečne poďa-
kovať všetkým spoluorganizáto-
rom, športovcom, všetkým tým, 
ktorí nabrali odvahu a prišli na-
priek svojim problémom medzi 
nás. Verím, že  tak ako povedal 
zástupca primátora Jozef Repas-
ký v svojom príhovore, v ten deň 
nešlo o víťazstvo a trofeje, ale 
o stretnutie ľudí s dobrou vôľou 
a dobrým srdcom, ktorí prišli uro-
biť niečo nielen pre seba ale aj pre 
druhých.

PhDr. Dana Guráňová, , 
útvar mládeže, športu a kultúry MsÚ
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Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností - bytov:
 1.  3-izbového č. 20, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu súp. č. 626, vchod č. 5 na Senickej ulici (Podbreziny),
 2. 3-izbového č. 6, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu súp. č. 447, vchod č. 5 na ulici Pobrežnej (Okoličné),
 3. 3-izbového č. 33, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp. č. 511, vchod č. 4 na Gaštanovej ulici (Podbreziny),
 4.  3-izbového č. 51, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu súp. č. 519, vchod č. 8 na ulici Pod slivkou (Podbreziny),
 5.  2-izbového č. 4, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp. č. 1410, vchod č. 3 na Hurbanovej ulici (centrum),
 6. 2-izbového č. 61, nachádzajúceho sa na 6. poschodí bytového domu súp. č. 522, vchod č. 3 na Morušovej ulici (Podbreziny),
 7.  1-izbového č. 54, nachádzajúceho sa na 4. poschodí bytového domu súp. č. 522, vchod č. 3 na Morušovej ulici (Podbreziny),
 8.  garsónky č. 79, nachádzajúcej sa na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1797, vchod č. 58 na Nábreží Dr. Aurela Stodolu,
 9.  garsónky č. 88, nachádzajúcej sa na 6. poschodí bytového domu súp. č. 1797, vchod č. 58 na Nábreží Dr. Aurela Stodolu,
 10.  garsónky č. 50, nachádzajúcej sa na prízemí bytového domu súp. č. 1861, vchod č. 12 na Nábreží 4. apríla,
 11.  garsónky č. 23, nachádzajúcej sa na 5. poschodí bytového domu súp. č. 1877, vchod č. 3 na Stodolovej ulici (centrum),
 12.  garsónky č. 8, nachádzajúcej sa na 7. poschodí bytového domu súp. č. 1877, vchod č. 3 na Stodolovej ulici (centrum),
 13.  garsónky č. 8, nachádzajúcej sa na 7. poschodí bytového domu súp. č. 1837, vchod č. 8 na Nábreží 4. apríla,
 14.  garsónky č. 53, nachádzajúcej sa na 8. poschodí bytového domu súp. č. 1882, vchod č. 4 na Stodolovej ulici (centrum),
 15. 4-izbového č. 2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp. č. 626, vchod č. 4 na Senickej ulici (Podbreziny).

    Podmienky obchodných verejných súťaží sú vyvesené na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš MsÚ, Štúrova 1989/41, na 
internetovej stránke www.mikulas.sk a k dispozícii sú aj na informáciách na prízemí MsÚ v Liptovskom Mikuláši. 
Do znaleckých posudkov je možné nahliadnuť na č. dverí 207, na 2. poschodí MsÚ v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41. 
Tel. kontakt: 044/5565245.

Občiansky servis 
JÚN 2012

Človek sa narodil aby dýchal, 
videl, počul a cítil – aby žil...
v Liptovskom Mikuláši sa 
v júni  narodili:
Róberta BUKOVINSKÁ, Michal 
PROCHÁZKA, Oľga MURGOŠOVÁ, 
Anton BLAŠŤÁK, Michal VENGER, 
Peter KRAKO, Filip CHRIAŠTEĽ, 
Erik MYDLIAR, Tiff any KRAUSO-
VÁ, Michaela LÚČANOVÁ, Ráchel 
ODALOŠOVÁ, Michal KOTLÁR, Ján 
BEDNARČÍK, Simon GÁLFY, Patrik 
MIŠÍK, Martina JANČIOVÁ, Kristína 
KURUCOVÁ, Timea KRÁLIKOVÁ.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, ktorého neopustím, 
ktorému vždy pomôžem a hlavne 
ktorého navždy milujem... 
Manželstvo uzavreli:
Jaroslav BALÁŽ – Adriana BALÁ-
ŽOVÁ, Miroslav ŠIPIKAL – Silvia OŠ-
KOVÁ, Ing. Marian MACKA – Ivana 
MRÁZOVÁ, Róbert SEDLÁČEK – Ive-
ta BREZINOVÁ, Branislav POHAN-
KA – Denisa HOLEČKOVÁ, Pavol 
MOČÁRY – Anna LACOVÁ, Tomáš 
PLAUTER – Oľga BRUKOVÁ, Pavol 
RADUCH – Lýdia BALCOVÁ, Ľubo-
mír ŠTEPITA – Slavomíra BÖHME-
ROVÁ, Ľuboš ARGALÁŠ – Janka HA-
ŽÍKOVÁ, Branislav KUBOVČÍK – Mgr. 
Petra VINČÁLKOVÁ, Milan JANOVIČ 
– Zuzana REGULIOVÁ, Pavel LIPTÁK 
– Denisa BAHNOVÁ.

Dych – slovko krátke, nenápadné. 
Bez neho však končí život ... 
opustili nás:
Anna KAŠPEROVÁ -27r., Leonóra 
GEJDOŠOVÁ – 81r., Judita KOVÁ-
ČOVÁ – 85r., Maria ŠPLÍCHALO-
VÁ – 78r., Štefánia STRUHÁROVÁ 
– 75r., Karol BADLÍK – 42r., Rudolf 
SOKOL – 73r., Mária ČERSTVÍKO-
VÁ – 67r., Agneša JANŠOVÁ – 53r., 
Elena TULIOVÁ – 89r., Mária MIKO-
VÁ – 79r., Ing. Štefan REPA – 67r., 
Oľga BONKOVÁ – 82r., Emília MI-
KULÁŠOVÁ – 91r., Jolana GAJE-
ROVÁ – 82r., Eva MAJERČIAKOVÁ 
– 70r. ing. Miroslav MICHALEC – 
59r., Juraj PAVLOVIČ – 88r.

  
-matr-

15. 6. 2012 o 07.38 hod. maloletý 
Kristián B. z ul. Jefremovskej odcu-
dzil v predajni Coop Jednota na ul. 
Hruškovej čokoládu Rumba v hod-
note 0,27 eur. Maloletý sa dopustil 
priestupku podľa § 50 ods. 1 zák. č. 
372/90 Zb. o priestupkoch. Hliad-
ka MsP o veci oboznámila matku 
Kristínu B., bytom ul. Jefremovská 
a vec postúpila na odbor sociál-
nych vecí a rodiny. 

17. 6. 2012 o 20.15 hod. nezná-
my páchateľ na ul. Senickej umož-
nil požiť cigaretu mladistvému 
Miroslavovi V. a dvom maloletým 
Tomášovi Č. a Kristiánovi B. z Pod-
brezín. Všetci menovaní boli odo-
vzdaní svojím matkám a budú 
predvolaní za prítomnosti zákon-
ných zástupcov na priestupkové 
oddelenie  MsP z dôvodu podania 
vysvetlenia. Neznámy páchateľ 
porušil § 30 ods. 1, písm. b zák. č. 
372/90 Zb. o priestupkoch.

19. 6. 2012 o 12.10 hod. fajčil na 
SAD na ul. Štefánikovej pán Ján R. 
z Iľanova, ktorý sa svojím konaním 
dopustil priestupku podľa §7 ods. 
1, písm. a)  zák. č. 377/04 Zz. Za 
priestupok bol na mieste riešený 
hliadkou MsP v zmysle zákona č. 
372/90, § 84 o priestupkoch.

21. 6. 2012 o 20.25 hod. pán 
Marek M. z Hlbokého močil na Ná-
mestí osloboditeľov a tým znečistil 
verejné priestranstvo. Uvedeným 
konaním porušil § 47 ods. 1, písm. 
d) zák. č. 372/90 Zb. o priestup-
koch. Hliadkou MsP mu bol vysta-
vený šek na blokovú pokutu neza-

platenú na mieste.
25. 6. 2012 o 23.27 hod. na ul. 

Opavskej na sídlisku Podbreziny 
hádzal pán Ján P. z ul. Žiarskej po 
domácky vyrobené delobuchy. Na-
koľko boli delobuchy vyššej triedy, 
jednalo sa o podozrenie z trestné-
ho činu. Vec bola na mieste odo-
vzdaná príslušníkmi MsP hliadke 
štátnej polície pre podozrenie na 
trestný čin nebezpečného ozbro-
jovania. 

1. 7. 2012 o 20.15 hod. na ul. 
Okružnej v Palúdzke spaľoval káble 
a tým znečisťoval životné prostre-
die pán Koloman B. z ul. 1. mája 
v Lipt. Mikuláši. Menovaný poru-
šil VZN č. 8/92, čl. 27b, ods. 2 a za 
priestupok bol na mieste hliadkou 
MsP riešený v zmysle zákona č. 
372/90, § 84 o priestupkoch.

6. 7. 2012 o 10.30 hod. bolo ka-
merovým systémom MsP zistené, 
že na Námestí mieru pri fontáne 
pán Miroslav B. z Hlbokého zne-
čistil verejné priestranstvo tým, že 
zahodil na zem ohorok cigarety. 
Uvedeným konaním bol porušený 
§ 47 ods. 1, písm. d) zák. č. 372/90 
Zb. o priestupkoch, za ktorý mu 
bol hliadkou MsP vystavený šek na 
blokovú pokutu nezaplatenú na 
mieste.

9. 7. 2012 o 22.00 hod. na ul. On-
drašovskej pobehoval voľne pus-
tený pes, ktorého majiteľ bol  pán 
Tomáš K. z Lipt. Ondrašovej. Meno-
vaný porušil VZN č. 4/2009, čl. 6, 1, 
písm. e). Bol hliadkou MsP riešený 
v zmysle zákona podľa § 84 zák. č. 

372/90 Zb. o priestupkoch.
12. 7. 2012 o 20.00 hod. podali 

alkohol na ul. Bellovej p. Štefan T. 
z Nábrežia Dr. A. Stodolu a p. Mi-
chal S. z Kvačian slečne Timee J. 
z Lipt. Jána, ktorá bola mladistvá. 
Menovaní sa dopustili priestupku 
podľa § 30 ods. 1, písm. a) zák. č. 
372/90 Zb. Priestupok je v riešení 
Mestskej polície.

11. 7. 2012 v dopoludňajších 
hodinách rozoberal vozidlo na ul. 
Priemyselnej pán G. P. Príslušníci 
Mestskej polície preverovali prí-
pad v zmysle nariadenia o likvidá-
cii vozidiel - VZN mesta Liptovský 
Mikuláš č. 6/2011, pričom okrem 
porušenia ustanovení o likvidácii 
vozidiel vzniklo podozrenie z ove-
ľa závažnejšie porušenia zákona 
a preto bola na miesto privolaná 
štátna polícia, ktorá prípad prevza-
la k jeho ďalšiemu riešeniu.

V období od 15. 06. 2012 
do 15. 07. 2012 bolo príslušník-
mi MsP riešených 315 priestup-
kov,  z toho na úseku dopravy 
133 priestupkov, 14 priestupkov 
proti majetku, 51 priestup-
kov proti verejnému poriadku, 
13 priestupkov proti občianskemu 
spolunažívaniu, 18 priestupkov – 
nedodržanie povinnosti majiteľov 
psov, 12 priestupkov porušenia 
zákona o ochrane nefajčiarov, 
38 priestupkov požívania alko-
holu na verejnom priestranstve, 
10 priestupkov jazdy cyklistov po 
chodníku a iné.  

-msp-

Zo zápisníka Mestskej polície od 15. 06. 2012 do 15. 7. 2012
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VÝSTAVY

31. 5. – 25. 8.
Michal Kern – Stotožnenie s prírodou I. Ut-So 10,00-17,00 
Prierez tvorbou zameranou na hľadanie vzťahu človeka a prírody. 
(Liptovská galéria P. M. Bohúňa)

21. 6. – 8. 9.
Jarmila Sabová Džuppová – Kresba ba aj maľba Ut-So 10,00-17,00 
Autorka komentuje lokálnu mytológiu do vlastných príbehov. 
(Centrum Kolomana Sokola)

21. 6. – 16. 9.
Magická záhrada 2012
Výstava svetelných objektov. Objekty svietia denne od 21:00 do 23:00.
(Liptovská galéria P. M. Bohúňa - záhrada)

23. 6. - 26. 8. 
Doba ľadová – giganti Po – Pi 10:00 – 20:00, So – Ne 9:00 – 20:00
Výstava predstavuje dávno vyhynuté zvieratá v životnej veľkosti obývajúce Zem počas 
doby ľadovej. (Liptov Aréna)

21. 6. - 16. 9. 
Ľadová história  Ut – Ne 10:00 – 17:00
Výstava pri príležitosti 80. výročia organizovaného hokeja v Liptovskom Mikuláši. 
(Výstavná sieň Múzea Janka Kráľa)

24. 6. - 31. 8. 
Slávne vily Slovenska   Ut – Ne 10:00 – 17:00
Výstava predstavuje tie najzaujímavejšie vilové stavby na Slovensku, medzi nimi aj dve 
liptovskomikulášske. (Synagóga, Hollého ulica) 

19. 6. - 26. 10. 
Zolo Palugyay – Výber z tvorby  Ut – Pi  13:00 – 17:00
(Rumanský Art Centre, ul. Ester Šimerovej)

1.7. - 30.10.
Stredoveké kláštory na Slovensku Ut - Ne 10,00 - 18,00 
Výstava pamiatkového úradu SR. (Kostol Sv. Petra z Alkantary)

2. 7. - 15. 8.
Živá kultúra    od 9:00 do 17:00
Výstava o aktuálnom kultúrnom dianí v žilinskom a severomoravskom kraji.  
(Liptovská knižnica G. F. Belopotockého)

10. 7. – 18. 8.
Janovčík, Vlček – Fotogra�e  Po – Pi 8:00 – 15:00
Výstava fotogra�í. (Čierny orol – klubovňa LKS)

23. 8. – 23. 9.
POSTTRIONO (Po tretie)   Po – Pi 8:00 – 15:00
Výstava fotogra�í z geogra�cko - cestovatľských výprav esperantistov na najvyššie vrchy 
štátov EÚ. (Čierny orol - klubovňa LKS)

LETNÁ FOTOŠKOLA DOMU FOTOGRAFIE

13. 7. - 1. 9. 
TERÉNNY VÝSKUM I.: MESTO
Stret urbánneho a rurálneho vo fotogra�i, premeny súčasnej urbánnej krajiny 
v stredoeurópskom regióne. (Liptovská galéria P. M. Bohúňa  - Galéria Domu fotogra�e) 

13. 7. - 1. 9.  
FILIP KULISEV: AMAZING USA
Výstava fotogra�í vznikla zo sedemnástich ciest, ktoré Filip Kulisev absolvoval po 
rôznych miestach Spojených štátov amerických . V rôznych podobách dominujú 
americké národné parky. (Liptovská galéria P. M. Bohúňa – foyer) 

13. 7. - 1. 9.  
16. ročník Letnej fotoškoly Domu fotogra�e 2012
Výber prác z týždňového kreatívneho maratónu 16. ročníka Letnej fotoškoly Domu 
fotogra�e 2012 v Liptovskom Mikuláši. (Liptovská galéria P. M. Bohúňa)     

SPRIEVODCOVSKÁ SLUŽBA

1. 7. – 31. 9. 
SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM! Každú nedeľu o 15:00
Téma leta 2012: Mikulášski židia 
Pútavé rozprávanie o histórii židovskej komunity v meste v rokoch 1720 -1945.  
Súčasťou je aj prehliadka interiéru synagógy s výkladom. Okrem toho ďalšie tri témy a 
okruhy. (Informačné centrum mesta)

Zmena v programe vyhradená.

1. 8. LETNÝ FILMOVÝ KLUB
20:45 Milk - Gus Van Sant (Záhrada Múzea Janka Kráľa)

REVIVAL VÍKEND
3. 8. ELECTRIC LADY tribute LED ZEPPELIN
19:00 Hudobná legenda v rockovejšom prevedení spolu so ženským hlasom
 je niečo, čo jednoducho musíte počuť. (Námestie osloboditeľov)
4. 8. GUNS AND ROSES tribute
19:00 (Námestie osloboditeľov)  
5. 8. NIRVANA tribute  
19:00 (Námestie osloboditeľov)  
8. 8.  CELEBRITY 
18:00 Divadelné predstavenie DOS Ľ. Zelienku pri DK ŽSR vo Zvolene. 
 (Záhrada Múzea Janka Kráľa)
8. 8. LETNÝ FILMOVÝ KLUB
20:45 Nech vojde ten pravý - Tomas Alfredson (Záhrada Múzea Janka Kráľa)

LIPTOVSKÁ HUDOBNÁ SCÉNA
10. 8. ŠVEPES Ružomberok  
19:00 Rock ´n´ roll, ktorý sa vtiera pod kožu. (Námestie osloboditeľov) 
11. 8. SIMILE   
19:00 Liptovská mladícka hudobná skupina hrajúca pop pre každého
 MINCE a C.I.T. Liptovský Mikuláš (2v1)
 mikulášske kapely. (Námestie osloboditeľov)
11. 8. ŠPORTOVÝ DEŇ MESTA - Športové podujatie pre širokú verejnosť - plážový  
 9:00 volejbal, skateboardové súťaže, stolný futbal, boulderingová stena, hudba
 (Vajanského ul., Nábr. J. Kráľa, plážové ihrisko pri Krytej plavárni, Skatepark)
12. 8. DIFFERENCE Liptovský Mikuláš   
19:00 Art-alternatívne progresívne zoskupenie, s orientáciou na neoklasicizmus,  
 expresionizmus a fakt dobrú hudbu. (Námestie osloboditeľov)
15. 8. LETNÝ FILMOVÝ KLUB
20:45 Man from the Earth - Richard Schenkman (Záhrada Múzea Janka Kráľa)

DIVADELNÝ „HAMLET“ VÍKEND
17. 8. NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ
18:00 Slávnostné otvorenie. (Nádvorie Múzea Janka Kráľa) 
17. 8. HAMLET A JEHO SYN  
18:30 Divadlo z Pasáže Banská Bystrica je profesionálne komunitné divadlo, ktoré  
 pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím. (Nádvorie Múzea Janka Kráľa)
17. 8. BOJ ČERNOCHA SO PSAMI - Divadelne strhujúca analýza latentného strachu
22:00 v podaní Divadla GASPAREGO. (Záhrada v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa) 
18. 8. HAMLET, ALEBO NÁLEZ LEBKY
19:00 Túlavé divadlo Banská Bystrica alebo pokus umeleckej skupiny zahrať  
 najslávnejšiu Shakespearovu drámu. (Námestie osloboditeľov
18. 8.  NIGHT RUN 
21:30 10-kilometrové bežecké preteky s atmosférou nočného mesta. 
 Viac informácií na www.stodo.la/nightrun. (Námestie osloboditeľov)
19. 8. HAMLET
20:00 Divadlo Kontra Spišská Nová Ves - Osamelý Hamlet, uväznený
 v klaustrofobickom svete Elsinoru... (Nádvorie Múzea Janka Kráľa)
22. 8. LETNÝ FILMOVÝ KLUB
20:45 Podivuhodný prípad Benjamína Buttona - David Fincher
 (Záhrada Múzea Janka Kráľa)
22. 8. OLDTIMER RALLYE TATRY 2012
 Medzinárodná športová súťaž historických vozidiel na Slovensku.
  9:30 Slávnostné otvorenie. (Námestie osloboditeľov)
10:00 Štart 2. etapy. (Námestie osloboditeľov)
24. 8. MIM SHOW  
19:00 Predstavenie „najukecanejšieho“ míma Miroslava Kasprzyka špeciálne  
 v otvorenom priestranstve. (Nádvorie Múzea Janka Kráľa)
25. 8. POZVÁNKA NA DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL POD SKALKOU Ploštín 
19:00 Účinkujú detské folklórne súbory MAŁA ZIEMIA ŻYWIECKA Poľsko a LELUJA  
 Provodov – Zlínsko Česká republika. (Námestie osloboditeľov) 
26. 8. DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL POD SKALKOU 
14:30 Sprievod obcou, vystúpenia a vatra na záver. (Ploštín)
26.8.  OLDTIMER RALLYE TATRY 2012
11:00 Spanilá jazda mestom. (Námestie osloboditeľov)
28. 8. OSLAVY SNP
14:00 Oslavy 68. výročia SNP. (Námestie osloboditeľov a Háj Nicovô)
29. 8. LETNÝ FILMOVÝ KLUB
20:45 Milionár z chatrče - Danny Boyle (Záhrada Múzea Janka Kráľa)

ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI 
31. 8. HEĽENINE OČI  
19:00  Koncert hudobnej skupiny. (Námestie osloboditeľov)


