
M L

11 / 2013 www.mikulas.sk

Vážení a milí spoluobčania!

Keď som si položil otázku, čo vás 
bude asi v novembri najviac zaujímať, 
tak mi na um prišli predovšetkým dve 
veci. Sviatok všetkých svätých a voľby 
do krajských zastupiteľstiev. Samozrej-
me, že život nie je len o smrti a voľbách. 
V novembri nás čaká ešte mnoho iných 
zaujímavých podujatí a činností. 

Prvý novembrový víkend, alebo ten, 
ku ktorému je 1. november bližšie, je ob-
dobím sťahovania Slovákov. Aj na Lipto-
ve je odrazu vidieť také automobilové 
značky, ktoré ani nevieme rozlúštiť. Mám 
z toho vždy radosť, pretože je to príleži-
tosť na obnovenie duchovného spojenia 
s rodinami a s rodným krajom. Budem 
rád, ak vyjde aj počasie, aby umocnilo 
tento zážitok. Mesto sa tento rok snaži-
lo urobiť kus práce na cintorínoch, aby 
boli krajšie, čistejšie a pokiaľ možno mali 

vznešenú pietnu atmosféru. Verím, že si 
to všimnú aj domáci, nie len návštevy.

O pár dní neskôr nás čakajú voľby 
do krajských zastupiteľstiev a dvojkolo-
vá voľba župana. Keď si tak všímam, čo 
sa okolo nás deje, tak mi prichádza ľúto, 
že moju poslaneckú iniciatívu v parla-
mente z roku 2009 (tlač č. 1307/2009) 
koalícia odmietla a až teraz s návrhom 
regulácie volieb aj do samospráv pri-
chádza vláda. Bohužiaľ, znova nebude 
potrebné deklarovať, aké fi nančné zdro-
je a odkiaľ boli použité na kampaň, ba 
ani ich výška nie je obmedzená. Dopady 
na kvalitu výkonu služby „správy vecí 
verejných“ sú potom hrôzostrašné. Ne-
chápem, prečo sme neprijali napríklad 
francúzsky model, kde pri rešpektovaní 
prísnych pravidiel je možné získať štátny 
úver na voľby. Po nich stačí poctivo vyúč-
tovať kampaň a ak je všetko v poriadku, 
tak celé náklady na voľby znáša štát. 

Viete si predstaviť tú slobodu, ktorú 
má takto zvolené zastupiteľstvo francúz-
skeho mesta, alebo kraja? Keďže tento 
rok uplynulo 22 rokov od začiatku spo-
lupráce a 10 rokov od podpisu zmluvy 
o priateľstve s francúzskym Annecy, tak 
môžem povedať, že o tom  niečo viem.

17. novembra uplynie 24 rokov začiat-
ku Nežnej revolúcie. Dnes sa už nemô-
žeme vyhovárať na komunistov, že to 
oni. Dnes sme za náš život zodpovední 
my a za to, ako ho žijeme nielen doma, 
ale aj občiansky a na verejnosti, nesieme 
zodpovednosť sami.  Preto nezabúdaj-
me na morálny étos Novembra 1989. Aj 
dnes nám má čo povedať. Každopádne 
najlepšie je rozhodnúť sa sám a slobod-
ne, lebo bez vás, občanov s pozitívnym 
vzťahom k demokracii, tu ona nebude.

 Alexander Slafkovský, 
primátor

Lyžiarsky vlek na  sídlisku 
Podbreziny sa po štyroch rokoch 
vráti do prevádzky. O jeho spus-
tenie počas nastávajúcej zimnej 
sezóny sa pričinila aj liptovsko-
mikulášska radnica, ktorá tak 
chce okrem zvýšenia návštev-
nosti podporiť rozvoj lyžiarskej 
gramotnosti našej mládeže. 

Lyžiarsky vlek na najľudnatej-
šom sídlisku ukončil svoju pre-
vádzku v  roku 2009. Opustené 
miesto sa mikulášska radnica roz-
hodla oživiť a v tomto roku na to 
vyčlenila sumu 15-tisíc eur. „To 
bude stačiť na rozbeh na pokry-
tie nákladov súvisiacich s opätov-
ným spustením lyžiarskeho vleku 
do prevádzky,“ uviedol Alexander 
Slafkovský, primátor mesta Lip-
tovský Mikuláš. Prevádzkovať ho 
bude Združenie športových klu-
bov Jasná.

Zvyšovanie športovej 
gramotnosti

Cieľom oživenia vleku je v spo-
lupráci s mikulášskymi školami 

Požičovňa lyží a vlek za symbolickú 
sumu je novým projektom radnice

zlepšiť lyžiarsku gramotnosť detí. 
„Uzavreli sme dohodu s požičov-
ňami lyžiarskej výstroje, ktoré 
umožnia našim žiakom jej zapo-
žičanie za päť eur na deň. V tom-
to poplatku budú mať zaplatený 
i lístok na vlek. Takto chceme mo-
tivovať školy z mesta, aby využili 
vlek na lyžiarske kurzy za prija-
teľnú cenu a zároveň aj rozšírili 
a spestrili hodiny telocviku o ly-
žiarsky výcvik,“ priblížil podmienky 
spolupráce primátor.   

S projektom zvyšovania špor-
tovej gramotnosti začalo mesto 
Liptovský Mikuláš začiatkom tohto 
roka. Na dvoch ľadových plochách 
si mohli školy i široká verejnosť za-
požičať zadarmo alebo za symbo-
lickú sumu šesťdesiat párov korčúľ. 
Od februára do konca zimnej se-
zóny túto službu využili tisícky zá-
ujemcov. „Plníme tak svoj záväzok, 
ktorým chceme v mikulášskych 
deťoch zvýšiť záujem o športova-
nie a podporiť rozvoj jedného z na-
šich prioritných športov na území 
mesta,“ dodal A. Slafkovský.      -kel-
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Liptovský Mikuláš a  jeho 
okolie prilákali od 2. do 4. ok-
tóbra na Slovensko európsku 
odbornú i laickú verejnosť, aby 
počas trojdňovej konferencie 
Nature & Sports Euro‘Meet 
2013 diskutovali na tému špor-
tov a voľno-časových aktivít 
v prírode. 

„Hlavným zámerom bo-
la výmena skúseností medzi 
profesionálmi, ktorí v tejto oblasti 
niečo znamenajú. Od Rakúšanov, 
Francúzov, Švajčiarov, Nemcov 

či Nórov sa máme čo podučiť. 
Zároveň to bola ideálna príle-
žitosť prezentovať Liptov, Tatry 
a Slovensko, naše možnosti aj 
schopnosti,“ uviedol Alexander 
Slafkovský, primátor Liptovského 
Mikuláša predseda organizačné-
ho výboru.

„Slovenské Tatry majú ne-
skutočný potenciál. Dôležitá je 
však popri invázii nových špor-
tov ochrana životného prostre-
dia. Tá by mala ísť ruka v ruke 
s rozvojom športových aktivít,“ 

povedal Ludovic Le Maresquier 
z Európskej komisie. Jeho slová 
potvrdil aj Pavel Ballo z Tatran-
ského národného parku. „Všetko 
je v ľuďoch. V posledných rokoch 
sa vyrojilo do hôr množstvo no-
vých druhov športu. Aj preto ino-
vujeme návštevný poriadok, aby 
príroda zostala celá a vyznávači 
športovania v nej boli spokojní.“

Štatistiky hovoria, že Euró-
pania v  minulom roku minuli 
pri športovaní v prírode zhruba 
20 miliárd eur. Na popredných 

priečkach dominujú  najmä oby-
vatelia Nemecka a Francúzska. 
Na Slovensku sa táto suma pohy-
buje na hodnote asi 20 miliónov 
eur. „Je veľmi dôležité, aby sme 
už v detskom veku viedli aktívny 
športový život. Športovanie v prí-
rode je výborným prostriedkom 
prevencie civilizačných ochorení, 
len treba vedieť, ako na to,“ zdô-
raznil profesor Václav Bunc z Kar-
lovej univerzity v Prahe, uznáva-
ný odborník na koreláciu športu 
a zdravého životného štýlu.

Okrem teoretických predná-
šok mali účastníci možnosť pre-
hliadnuť si turisticky najvyhľadá-
vanejšie miesta Nízkych a Vyso-
kých Tatier. Navštívili aj obľúbené 
stredisko Bike & Ski park Malinô 
Brdo a vyskúšali si adrenalínový 
zjazd na bicykloch, kolobežkách 
a terénnych kárach. V  spoloč-
nosti aktuálnej špičky vodného 
slalomu na Slovensku i vo svete 
mali možnosť na  rafte splaviť 
vody jedného z prvých umelých 
kanálov na svete.                    -kel- 

Konferencia Euro’Meet pritiahla účastníkov z 22 krajín

Skupina poslancov okolo bý-
valého primátora Jána Blcháča 
iniciovala petíciu. Tvrdia, že ňou 
chcú zastaviť údajné drancova-
nie mestského majetku. Nepáči 
sa im napríklad, že mesto pod-
porilo cirkevnú školu Apoštola 
Pavla tým, že jej za symbolickú 
sumu previedlo budovu, v ktorej 
sa vzdelávajú deti z mesta. Pri-
tom Oldřich Drahovzal a Vladi-
mír Stankoviansky, ktorí sú člen-
mi petičného výboru, hlasovali 
ako poslanci za prevod budovy 

v prospech katolíckej základnej 
školy. Evanjelickej škole pritom 
mesto rozhodnutím poslancov 
previedlo za podobných pod-
mienok objekt v roku 2008.

„Je to celé absurdné,“ myslí si 
primátor Alexander Slafkovský. 
„Po Jánovi Blcháčovi sme zdedili 
vyjedenú špajzu a dlhy, neberie-
me nové úvery a znižujeme našu 
zadĺženosť, šetríme, kde sa dá. 
Viaceré kroky predošlého vedenia 
vyšetruje polícia. A tí, po ktorých 
tretí rok hasíme problémy nás teraz 

Kritizujú to, čo sami spôsobili

Žiakom základnej školy 
na ulici Československej bri-
gády v Liptovskom Mikuláši je 
počas vyučovania opäť teplo. 
Škola spustila do prevádzky 
novú kotolňu, ktorá zabezpe-
čí počas vykurovacej sezóny 
stabilné teplo. 

Havarijný stav školskej kotol-
ne pociťovali žiaci a zamestnanci 
školy celé dva roky. Prekročená 

životnosť kotlov a skorodované 
potrubie medzi budovami priná-
šalo vedeniu školy vrásky na čele 
najmä pred zimou, kedy nebolo 
isté, dokedy 22-ročný kotol ešte 
vydrží. „Zastaraná regulácia tepla 
nám spôsobovala zbytočné pre-
kurovanie. Počas noci sa nám  
stávalo, že sa kúrenie vyplo sa-
mo a mali sme problém cez deň 
dostatočne vyhriať triedy. Počas 
studených dní sme tu mali v nie-
ktorých triedach len šesť stup-
ňov a neučilo sa v nich,“ približuje 
kurič Jozef Turac. „Ťažkosti nám 
robilo aj prehnité potrubie medzi 
budovami, z ktorého nám unikala 
voda,“ dodáva skúsený kurič. 

Celých dvadsaťštyri mesiacov 
škola hľadala prostriedky na ná-
kup novej techniky. „Keď sme sa 
dozvedeli o havárii, investovali 
sme do kotlov v rámci revízie asi 
dvetisíc eur z vlastných zdrojov, 
aby mohla škola fungovať počas 
vykurovacej sezóny. Podávali sme 
žiadosti na ministerstve, ale odpo-
vede sme sa nedočkali,“ uviedla 
Ľubica Revajová, riaditeľka ško-
ly. Opravu muselo preto zapla-
tiť mesto zo svojho rezervného 
fondu. 

V pondelok 14. októbra tak 
škola spustila do prevádzky nové 
vykurovacie zariadenie. „Výsle-
dok znaleckého posudku, ktorý 

bol robený počas týchto letných 
prázdnin ukázal, že konať bolo 
treba okamžite. Znalec upozor-
nil, že nie je možné bezpečne 
kotolňu prevádzkovať ďalej. Pri-
stúpili sme preto k riešeniu situ-
ácie urgentne,“ vysvetlil primátor 
Alexander Slafkovský.

Poslanec a predseda komisie 
školstva Milan Trnovský postup 
mesta oceňuje. Prízvukuje, že sa-
mosprávy zdedili pred asi desať-
ročím od štátu školy v zlom sta-
ve. „Štát hodil mestám na plecia 
zanedbané objekty, som rád, že 
v našom meste sa s problémom 
úspešne postupne vyrovnáva-
me ,“ uviedol.                           -kel-

Škola na Čsl. brigády má modernú kotolňu

kritizujú za to, že po nich hasíme,“ 
vyjadril primátor rozčarovanie. 

Petičné právo však považuje 
za dôležitý prvok demokracie. Pod-
ľa neho niektorí iniciátori petície sú 
konkrétne zodpovední za chybné 
rozhodnutia týkajúce sa napríklad 
nevýhodnej prevádzky športovej 
haly. „A my to musíme naprávať,“ 
tvrdí A. Slafkovský.

„Zneužívať petičné právo 
na  predvolebnú propagandu, 
šírenie lží a ohováranie... Takúto 
demagógiu bez tváre a chrbtice 
som už dávno nezažil,“ tvrdí. Preto 
sa rozhodol podať na iniciátorov 

petície trestné oznámenie. „Nech 
príslušné orgány rozhodnú, či je 
obsah petície s kostolným poriad-
kom. Ja si myslím, že skutočná pe-
tícia na takúto tému má vyzerať 
úplne inak,“ dodáva A. Slafkovský.

-leh-
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Opakované stretnutia zá-
stupcov strojárskych spoloč-
ností s výchovnými poradcami 
zo základných a stredných škôl 
v meste padli na úrodnú pôdu. 
Vďaka aktívnej spolupráci sa 
ponuka strojárskych odborov 
v metropole Liptova rozšíri už 
v budúcom školskom roku.  

Od apríla tohto roka hľadalo 
vedenie mesta so zástupcami 
strojárskych spoločností a ško-
lami na území Liptovského Mi-
kuláša spoločné riešenia, ako 
prelomiť dvadsaťročný nezáu-
jem mladých ľudí o  vzdeláva-
nie sa v strojárenskom odvetví. 
„Prvým krokom boli návštevy 

výchovných poradcov so žiakmi 
priamo vo výrobných podnikoch, 
kde našli viac než dobré pracov-
né podmienky,“ uviedol primá-
tor mesta Alexander Slafkovský 
a iniciátor vzájomnej spolupráce. 

Nový maturitný odbor
Do procesu riešenia prizvala 

mikulášska radnica aj Žilinský sa-
mosprávny kraj, ktorý je zriaďo-
vateľom stredných škôl. „Poslali 
sme im žiadosť o otvorenie matu-
ritného odboru mechanik strojov 
a zariadení zatiaľ pre pätnásť žia-
kov. Od nového roka k nám môžu 
záujemcovia posielať prihlášky,“ 
povedal Drahomír Krčmárek, 

riaditeľ Strednej odbornej školy 
polytechnickej (SOŠ) v Liptov-
skom Mikuláši. „Chceme, aby sa 
žiaci postupne zapraxovali. Hneď 
od  začiatku dostanú základy 
potrebného moderného tech-
nického kreslenia a od druhého 
do štvrtého ročníka budú vyko-
návať odborný výcvik na svo-
jich možno budúcich pozíciách. 
Záujem zo strany fi riem tu je, aj 
s možnosťou fi nančnej podpory,“ 
dodáva D. Krčmárek. 

Ďalšími odbormi čiastočne 
spĺňajúcimi  požiadavk y 
strojárskych fi riem sú na  SOŠ 
stavebnej učebný odbor 
strojný mechanik a  na  SOŠ 

polytechnickej odbory agrome-
chanizátor opravár a mechanik 
elektrotechnik.

Aktívne zapojenie rodičov
Počas novembra zamerajú 

základné školy rodičovské zdru-
ženia na zákonných zástupcov 
žiakov, ktorým budú za účasti 
zástupcov strojárskych fi riem 
predstavené jednotlivé mož-
nosti uplatnenia sa. Najväčšou 
možnosťou propagácie budú 
mať školy a fi rmy na Burze stred-
ných škôl, ktorá sa uskutoční 3. 
decembra 2013 v  nákupnom 
centre Stop Shop v Liptovskom 
Mikuláši.                                     -kel-

Úspešná iniciatíva prináša do mesta nový študijný odbor

Spoločnosť SlovTan Con-
tract Tannery, zaoberajúca sa 
výrobou a spracovaním hovä-
dzej  a klokanej kože, plánuje 
v Liptovskom Mikuláši rozšíre-
nie výroby. Tá prinesie v blíz-
kej budúcnosti nárast počtu 
pracovných miest. V  týchto 
dňoch pracujú na  výstavbe 
novej haly, ktorá rozšíri ďalšie 
možnosti spracovania kože.  

Nová hala  priamo nadväzuje 
na súčasné výrobné priestory 
spoločnosti.  Jej prevádzka by 
mala začať v lete budúceho ro-
ka. Spolu s ďalšími naplánova-
nými investíciami by mal počet 
zamestnancov zo súčasných 300 
narásť v horizonte najbližších 

piatich rokov na  zhruba 350. 
„Posledných desať rokov sme 
v tomto meste masívne inves-
tovali a v tomto trende chceme 
pokračovať,“ zdôraznil Hans 
Schafstall, majiteľ spoločnosti 
SlovTan Contract Tannery.

Výrobca a spracovateľ kože 
pôsobí na území mesta dvadsať 
rokov. Každý deň dokáže spra-
covať 100 ton hovädzej a klo-
kanej kože, ktorá kvalitatívne 
patrí k najlepším v Európe. Ich 
výsledný produkt sa používa 
na výrobu športových výrobkov 
– futbalových kopačiek, na vnú-
torné vybavenie v luxusných au-
tomobiloch, lietadlách, na vý-
robu koženého nábytku a tiež 

špeciálnej ortopedickej obuvi.
„Som veľmi rád, že spoloč-

nosť pokračuje vo svojich in-
vestíciách v našom meste. Podľa 
mojich informácií urobila za po-
sledné roky obrovský pokrok aj 
v oblasti životného prostredia. 
Pri našich rozhovoroch deklaro-
vali opätovný dôraz na životné 
prostredie a  investície, ktoré 
pripravujú, sa nebudú týkať 
len zvýšenia produkcie výroby 
surových koží, ale aj kvality fi -
nálneho produktu. Pripravujú 
tiež modernizáciu a automati-
záciu výroby, ktorá uľahčí prácu 
tunajším zamestnancom,“ dodal 
primátor mesta Alexander Slaf-
kovský.                                        -kel- 

Významný zamestnávateľ  buduje ďalšiu prevádzku Pochovajú 
s „učňovkou“ aj 

zdravotnú školu?

Pred necelými ôsmimi rokmi 
som Žilinský samosprávny 
kraj ako jeho poslanec varoval 
pred premiestnením Strednej 
zdravotnej školy z priestorov 
mestského úradu do priesto-
rov Spojenej školy obchodu 
a služieb (bývalá „učňovka“) 
na Vrbickej ulici. Očakával som 
pokles záujmu o učňovské štú-
dium, ale pretrvanie záujmu 
o zdravotnícke štúdium. 

Tento rok už „učňovke“ 
zriaďovateľ, teda Žilinský 
samosprávny kraj, nedo-
volil otvoriť prvé ročníky... 
Pred ôsmimi rokmi som 
navrhoval, ale márne, spo-
jiť „učňovku“ so   Strednou 
poľnohospodárskou školou 
v Palúdzke a zdravotnú školu 
presťahovať do nemocnice. 

V  nemocnici bolo mož-
né prestavať bývalý pavilón 
očného oddelenia a pavilón 
psychiatrie na zdravotnú školu. 
Financovať sa to mohlo z pre-
daja jednej z budov uvoľne-
nej strednými školami, ale pri 
troche šťastia aj z eurofondov. 
Nestalo sa tak a v prítomnosti 
vidíme negatívne dôsledky. 
Takže dnes „učňovka“ príde 
postupne o žiakov aj peniaze 
a zdravotná škola bude mať 
sama problém utiahnuť veľkú 
budovu na Vrbickej ulici. A vzá-
pätí  bude tiež v ohrození...  Kto  
toto chce?
MUDr. Alexander Slafkovský, 

primátor mesta

Po viac ako roku žiaci Spoje-
nej evanjelickej školy v Liptov-
skom Mikuláši zasadli do lavíc 
jednej zo zrekonštruovaných 
budov na Komenského ulici. 
Takmer 1,5 miliónová investí-
cia priniesla škole nové triedy 
pre 250 detí a moderné tech-
nické vybavenie. Budovu školy 
pri jej otvorení posvätil biskup 
Východného dištriktu ECAV 
Slavomír Sabol.  

V júni minulého roka sa škola 
pustila do rozsiahlej rekonštruk-
cie interiéru aj exteriéru budovy, 
ktorú získala za symbolických 
podmienok od mesta ešte  v ro-
ku 2008. Z dotácie ministerstva 
pôdohospodárstva sa im teraz 
podarilo obnoviť a technicky za-
bezpečiť dve počítačové učebne 
pre 36 žiakov, zrenovovať štr-
násť kmeňových tried, vybaviť 

odborné učebne a kuchyňu pod-
ľa európskeho štandardu. 

„Vymeniť sa nám tiež po-
darilo okná a zatepliť budovu, 
aby nebola energeticky nároč-
ná. Som rada, že po mesiacoch 

zdĺhavých papierových príprav 
sa nám tento cieľ podarilo do-
tiahnuť do konca,“ povedala Jana 
Chaloupková, riaditeľka Spojenej 
evanjelickej školy.               

   -kel-

Evanjelická škola v novom šate
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Bytový podnik Liptovský Mi-
kuláš, a. s., predáva časť svojho 
podniku do rúk liptovskomiku-
lášskej spoločnosti. Dôvodom je 
neustále sa prehlbujúci prepad 
tržieb kvôli prevahe činností vo 
verejnom záujme – správe neby-
tových priestorov a nájomných 
bytov. Majitelia bytov v osob-
nom vlastníctve prechod pod no-
vú spoločnosť nijako nepocítia. 

Akciová spoločnosť Bytový 
podnik Liptovský Mikuláš (BPLM) 
vznikla v roku 2005 z príspevko-
vej organizácie, ktorá vykonávala 
prenájom a správu bytov a nehnu-
teľného majetku mesta, drobnejšie 
služby a zabezpečovala výrobu 
a rozvod tepla a teplej úžitkovej 
vody. Táto zmena sa uskutočnila 
z legislatívnych dôvodov. Bytový 
podnik v roku 2005 prestal spĺňať 
podmienky na to, aby mohol fun-
govať ďalej ako príspevková orga-
nizácia. Viac ako polovicu výdav-
kov kryl vlastnými príjmami a jeho 
činnosť mala charakter podnikania 
a tvorby zisku. Preto musela byť 
založená obchodná spoločnosť. 

Nevýhodný prenájom tepla 
znížil tržby podniku

V roku 2008 došlo k zmene 
v predmete činnosti a zároveň 
i  k  organizačným zmenám. 
Výrobu a  rozvod tepla na  zá-
klade návrhu vedenia mesta, 
po schválení poslancami mest-
ského zastupiteľstva (MsZ) pre-
vzala akciová spoločnosť LMT, 
a.s., ktorej bol prenajatý celý 
technický park v majetku BPLM 
a mesta. Prenájmom tepla tržby 
BPLM klesli z hodnoty 7,58 mil. 
eur (2008) na hodnotu 1,43 mil. 
eur (2011) a 1,02 mil. eur (2012). 
BPLM je v súčasnosti len odbe-
rateľom tepla a teplej úžitkovej 
vody. Počet pracovníkov klesol 

z 88 ku koncu roka 2008 na 40 
a ku koncu roka 2012 na 34. 

V roku 2009 sa začal BPLM me-
niť na organizáciu mesta, ktorej 
náplňou sa stáva výkon takých 
činností pre mesto, ktoré nie sú 
priamo výkonom obecnej sa-
mosprávy a vyžadujú špeciálne 
technické a organizačné riešenia. 
Takto sa činnosť BPLM rozšírila 
o oblasť informačných techno-
lógií, realitných služieb a vlastnej 
údržby, pre organizácie mesta za-
čala zabezpečovať združené ná-
kupy v materiálovej oblasti. Tieto 
činnosti však z hľadiska rozpočtu 
mesta neboli výhodné. Mesto ich 
prostredníctvom BPLM dotovalo. 
Preto boli v roku 2011 niektoré 
uvedené činnosti prehodnotené 
a následne zrušené.

V  roku 2013 zastupiteľstvo 
schválilo 20-percentnú ma-
jetkovú účasť mesta v  spo-
ločnosti LMT, a. s., a  súhlasilo 
s predajom súboru hnuteľných 
vecí – technologických zariadení 
na  výrobu tepla vo vlastníctve 
obchodnej spoločnosti BPLM, a. s., 
spoločnosti LMT, a. s. Po tomto 
kroku ostali na BPLM už len čin-
nosti v  oblasti správy majetku 
vo vlastníctve mesta (mestské 
nájomné byty, mestské nebyto-
vé priestory a mestská ubytovňa) 
a  vlastníctve občanov (bytové 
domy v  osobnom vlastníctve). 
Ročné tržby BPLM po odpredaji 
klesli na úroveň asi 0,55 mil. eur. 
Oproti roku 2008 je to 14-násob-
ný prepad v tržbách. Ostávajúce 
uvedené činnosti pre mesto majú 
prevažne charakter výkonu vo ve-
rejnom záujme. 

Nový správca bytov 
so skúsenosťami

Na základe uvedených skutoč-
nosti bolo rozhodnuté, že správu 

majetku mesta bude do budúc-
na zabezpečovať novovytvore-
né oddelenie mestského úradu. 
V oblasti správy majetku bytov 
v  osobnom vlastníctve sa roz-
hodlo túto časť BPLM speňažiť. 
Bola ponúknutá na predaj ako 
časť podniku iným správcov-
ským spoločnostiam podnikajú-
cich v Liptovskom Mikuláši, a to 
na základe ponukového konania. 
Zvíťazila najlepšia ponuka. Dô-
vodom týchto rozhodnutí bolo, 
že výkony vo verejnom záujme 
sú čoraz náročnejšie a mesto sa 
rozhodlo v prvom rade venovať 
činnostiam, ktoré mu vyplývajú 
zo zákona o obecnom zriadení.

Poslanci mestského zastupiteľ-
stva na svojom zasadnutí 19. sep-
tembra 2013 uznesením č. 72/2013 
schválili predaj časti podniku 
BPLM, a.s., spoločnosti Inten-Eura, 
správa domov, spol. s ručením ob-
medzeným. Uvedená spoločnosť 
sa na základe zmluvy o predaji 
časti podniku stáva od 1. novem-
bra 2013 novým vlastníkom časti 
BPLM súvisiacej so správou bytov 
v osobnom vlastníctve.  

Spoločnosť Inten-Eura, sprá-
va domov, s. r. o., so sídlom 
na Garbiarskej 905, spolupracuje 
pri správe bytov a nebytových 
priestorov s takmer 50 bytovými 
domami a spoločenstvami vlast-
níkov bytov s celkovým počtom 
viac ako 1 250 spravovaných by-
tov. Svoju činnosť rozvíja nielen 
na území Liptovského Mikuláša, 
ale aj v priľahlých obciach (Lip-
tovský Ján, Liptovské Vlachy, 
Dúbrava, Demänovská Dolina). 
Je priamym pokračovateľom 
poskytovania služieb správy by-
tových domov, ktoré vykonávali 
samostatne družstvo Eura a Inten, 
s.r.o., ktoré pred svojím zlúčením 
v decembri 2012 pôsobili na trhu 

správy bytov štyri, resp. šesť rokov. 
Skúsenosti z  poskytova-

nia služieb správy bytových 
domov v  spoločnosti In-
ten-Eura sú rokmi overené, 
personálne zabezpečenie 
spojené s  príchodom viac 
ako 90 bytových domov 
bude kontinuálne posilnené 
zamestnancami doterajšieho 
správcu, zmluvné podmienky vo 
vzťahu k  dodávateľom služieb 
zostanú zachované, postupom 
času určite dostanú novú kvalitu 
a pre vlastníkov bytov vznikne 
po  krátkej dobe aj zákaznícke 
centrum nového správcu.

Nové zákaznícke centrum
Do  doby zriadenia nového 

zákazníckeho centra, bude spo-
ločnosť Inten-Eura mať svoje 
kancelárie v priestoroch budovy 
mestského úradu v Liptovskom 
Mikuláši. Základným cieľom správ-
cu Inten-Eura, správa domov, s.r.o., 
zostane aj naďalej poskytovať 
na jednom mieste svojím klien-
tom komplexné služby spojené 
s bývaním fl exibilne, kvalitne a na-
čas. Klient a správca sú a zostanú 
partnermi, ktorí spoločne hľadajú 
riešenia ekonomizácie bývania, 
vzájomne sa rešpektujú, pôsobia 
v zhode a realizujú spoločný záu-
jem - plnohodnotné služby spoje-
né s bývaním za primerané ceny, 
zhodnotený technický stav domu, 
bezpečná a bezporuchová pre-
vádzka vyhradených technických 
zariadení, včasné predchádzanie 
poruchám a haváriám.

Pre vlastníkov bytov teda ne-
znamená rozhodnutie odpredať 
časť podniku spoločnosti Bytový 
podnik Liptovský Mikuláš a. s. ni-
jaké ohrozenie. 

Ing. Jaroslav Chomo,
riaditeľ BPLM, a.s.

Mestské nájomné byty prejdú priamo pod správu mesta

Do Liptova sa vracia tradičný 
spôsob trhovníctva. Farmárske 
trhy prinášajú možnosť miest-
nym pestovateľom, výrobcom 
a poľnohospodárom ponúkať 
svoje výrobky priamo zákaz-
níkovi tak, ako to bolo u  nás 
po  stáročia zvykom. Čerstvé 
domáce výrobky si môžu Miku-
lášania nakúpiť každý štvrtok až 
do konca novembra. 

Farmárske trhy už niekoľko 
rokov  úspešne fungujú v Českej 
republike. „Našim zámerom je 

podporiť malopredaj lokálnych 
pestovateľov, ktorí ponúkajú naj-
vyššiu kvalitu svojich výrobkov, 
no ich ponuka konečnému spot-
rebiteľovi je pre nich náročnejšia,“ 
povedal Ivan Počinek, organizá-
tor Farmárskych trhov.

Od 24. októbra sa na Námestí 
osloboditeľov začali pravidelne 
každý štvrtok predajné dni, kde 
si môžu zákazníci kúpiť vždy 
čerstvé ovocie, zeleninu, chlieb, 
pečivo, ručne vyrábané cesto-
viny, sadenice, semená, kvety, 

slovenské vína, med, včelie pro-
dukty či bylinky, ale aj remeselné 
výrobky, ktoré boli neodmysliteľ-
nou súčasťou tradičných trhovísk. 

„Práca poľnohospodárov 
a  prvovýrobcov na  Slovensku 
je neviditeľná, nedostatočne 
ohodnotená a zaslúži si najväčší 
rešpekt a našu pozornosť. Všetky 
potraviny, predávané výrobky sú 
pestované, chované, nakladané, 
údené alebo inak pripravované 
priamo našimi výrobcami,“ do-
dáva Ivan Počinek.

„Privítali sme zámer organizáto-
rov, aby sme zároveň aj podporili 
aktivity na oživenie centra mesta. 
Farmárske trhy po schválení novely 
všeobecne záväzného nariadenia 
mesta sme zaradili medzi príleži-
tostné trhy, ktoré sa pravidelne bu-
dú konať na území mesta podobne 
ako tradičné jarmoky. Podnikáme 
kroky aj na prípravu Vianočných 
trhov,“ doplnil Miroslav Parobek, 
vedúci oddelenia marketingu 
a podnikania mesta.

-kel-

Farmárske trhy ponúkajú občanom čerstvé potraviny



5SPRAVODAJSTVO

V mestskej časti Okoličné 
uviedli v pondelok 1. októbra 
do  prevádzky nový zberný 
dvor. Po presťahovaní z Pod-
brezín už obyvatelia sídliska 
nebudú musieť znášať hluk 
a dopravné obmedzenia.

Hoci rozpočet mesta a Verej-
noprospešných služieb na tento 
rok nepočítal s výdavkami na pre-
sťahovanie zberného dvora, našli 
sa prostriedky, ktoré umožnili 
kvôli výstavbe separačnej haly 
na Podbrezinách nájsť dvoru nové 
zázemie v Okoličnom. „Mali sme 
v  úmysle vybudovať podobný 
zberný dvor ako na Podtatranské-
ho ulici. Rozpočtový náklad pred-
stavuje sumu 50-tisíc eur. Polovi-
cu nám poskytlo mesto a druhú 
polovicu sme investovali sami,“ 
povedal Jozef Klepáč, riaditeľ VPS. 

V Okoličnom otvorili nový zberný dvor odpadu
Dvor zamedzuje šíreniu 
čiernych skládok

Dopyt po tejto službe si vyžia-
dal vytvorenie zberného dvora, 
ktorý výrazne pomáha znižovať 
ekologickú situáciu a počty čier-
nych skládok. „Začiatkom 90-tych 
rokov sme mali  v meste a oko-
lí veľké množstvo nelegálnych 
miest s odpadom, ktoré dnes už 
takmer neexistujú. Verím, že do-
pyt po tejto bezplatnej službe bu-
de ešte narastať,“ uviedol primá-
tor mesta Alexander Slafkovský.

Otváracia doba nového 
zberného dvora je počas celé-
ho týždňa okrem nedele v čase 
od 8:30 do 19:00 hod. „Keď sa 
začne skôr stmievať, budeme 
zrejme otváracie hodiny skraco-
vať z prevádzkových dôvodov 
do 16:00 hod.,“ doplnil J. Klepáč.   

Kompostovisko už čoskoro
Vývoz, skládkovanie a triede-

nie odpadu je významnou sú-
časťou podnikateľskej činnosti 
Verejnoprospešných služieb, 
ktoré sa vracajú späť ako fi nanč-
né krytie nákladov spojených 
s odpadovým hospodárstvom. 
Nazhromaždený a  vytriedený 
odpad sa predáva spracovateľ-
ským fi rmám.

Výrobky z textilu, suveníry, 
darčeky, drevené výrobky,  pat-
chwork či bižutéria. To všetko si 
mohli na Námestí osloboditeľov 
zakúpiť návštevníci prvého 
ročníka kúpno-predajného 
podujatia Radničkine trhy, 
ktoré verejnosti približujú pl-
nohodnotnosť a rôznorodosť 
ľudí s telesným postihnutím. 

„Posledných trinásť rokov vy-
stavovali zdravotne postihnutí 
ľudia svoje ručné vyrobené diela 
iba v našom  hlavnom meste, ale 
chceli sme, aby sa zvesť o šikov-
nosti a zručnosti týchto ľudí rozší-
rila po celom Slovensku. Preto sme 
tento rok vystavovali aj v Liptov-
skom Mikuláši a Prešove,“ poveda-
la Jana Badáňová, organizátorka 

trhov. Na hlavnom mikulášskom 
námestí sa predstavilo sedem-
násť  predajcov z  chránených 
dielní a  domovov sociálnych 
služieb z Liptova a východného 
Slovenska.  

Otvoreniu podujatia pred-
chádzal sprievod mestom, ktorý 
lákal návštevníkov pred brány 
niekdajšieho župného domu 
v sprievode bubeníkov z bra-
tislavskej etnobubnovej školy 
Rytmika. O programové spes-
trenie dňa sa postaral detský 
folklórny súbor Cindruška, 
hudobník, spevák a skladateľ 
Marián Čekovský a dlhoročná 
podporovateľka charitatívnych 
akcií Patrícia Jarjabková.  

-kel-

Programom Sami sebe už 
piaty rok členovia mestských 
klubov seniorov dokazujú sebe 
i verejnosti, že majú stále chuť 
do  života. Spolu s  jednotou 
dôchodcov pripravili v októbri 
predstavenie, ktoré dvakrát 
takmer do posledného mies-
tečka zaplnilo veľkú sálu domu 
kultúry. Diváci potvrdili veľký 
záujem verejnosti o  kultúrne 
podujatie takéhoto druhu.

Seniori  svoj program pripra-
vovali už od apríla .  Na javisku 
sa postupne predviedlo takmer   
deväťdesiat účinkujúcich v hu-
morných scénkach, v recitácii, 
v speve hitov svojej mladosti, 
ľudových a aj vlastných piesní. 
Nechýbal ani temperamentný 
tanec.

„Cením si   kreativitu senio-
rov, ich nadšenie, zápal pre 
vec,  to, že si vedia nájsť čas 

na nácvik programu a ich ocho-
tu   ukázať čo vedia i  napriek 
tomu, že mnohí majú len ma-
lé skúsenosti s vystupovaním 
pred verejnosťou,“ povedal sce-
nárista a režisér celého progra-
mu  Emil Hižnay.

Zástupca primátora Jozef 
Repaský vyzdvihol, že seniori 
dokazujú sebe aj ostatným, že 
aktívne sa dá žiť v každom ve-
ku. „Každý rok sa na program 
Sami sebe veľmi teším. Svedčí 
aj o  tom, že naši seniori svoj 
voľný čas využívajú zmyslu-
plne. Nielenže sa vzdelávajú 
v rôznych kurzoch organizova-
ných mestom pre seniorov či 
navštevujú  univerzitu tretieho 
veku, ale dokážu zorganizovať 
podujatie, ktoré vďaka ich vytr-
valosti opäť všetkých potešilo,“ 
uviedol.                               

        -red-

Radničkine trhy aj v našom meste

Program seniorov 
potešil celé mesto

Na ploche nového zberné-
ho dvora sa v týchto dňoch re-
alizujú práce, ktoré pripravujú 
vhodné podložie pre budúce 
kompostovisko. „Mesto investo-
valo na výstavbu kompostárne 
100-tisíc eur. Na jar budúceho 
roka ho môžeme spustiť napl-
no,“ dodáva riaditeľ VPS.      

Slávka Kellová 

Dopravné obmedzenia 
na Štúrovej ulici

Vodičov čakajú na Štúrovej ulici v Liptovskom Mikuláši 
počas novembra krátkodobé dopravné obmedzenia. Dôvo-
dom bude rozkopávka cesty realizovaná VÚB bankou a spo-
ločnosťou Allianz-SP kvôli havárii na kanalizačnej prípojke. 

Obmedzenia spojené s presmerovaním dopravy sa do-
tknú aj chodcov prechádzajúcich po priľahlom chodníku. 
„Budeme sa snažiť, aby sa práce uskutočnili v čo najkratšom 
možnom čase. Predpokladáme, že výluka dopravy by nemala 
trvať viac ako 2-3 dni. Chodník aj cestu následne uvedieme 
do pôvodného stavu,“ uviedla Alena Walterová, hovorkyňa 
VÚB banky.  Presný termín začiatku prác bude známy po do-
končení výberu dodávateľa.                                                 -red- 
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Od  1. októbra majú deti 
v  mestských jasliach pestrej-
šiu a zdravšiu stravu. Poplatok 
za stravovanie detí v jasliach, 
ktoré mesto Liptovský Mikuláš 
prevádzkuje na  Komenského 
ulici, prepláca úrad práce a pre-
to možnosť čerpať viac peňazí 
na kvalitnejšiu stravu poslanci 
odobrili. Rodičia tak nebudú mu-
sieť siahnuť hlbšie do vrecka, ho-
ci sa poplatok za stravné zvýšil. 

Úprava poplatku na  stravu 
dieťaťa poskytuje detským jas-
liam možnosť zaradiť do jedál-
neho lístka viac ovocia, zeleniny, 
plnotučných a polotučných vý-
robkov či kvalitného mäsa. Výška 

stravnej jednotky sa naposledy 
menila ešte v júli 2008 na sumu 
1,06 eur na deň. Rozhodnutím 
mestského zastupiteľstva zapla-
tia rodičia za stravu svojich detí 
1,30 eur, čo predstavuje zvýšenie 
o 0,24 centov. 

Zvýšenie príspevku navyše 
umožní stravovacím zariadeniam 
zaradiť do jedálneho lístka nové 
potraviny ako cícer či pohánku. 
„Reagujeme tak na  požiadav-
ky rodičov, ktorí cez anonymný 
dotazník vyjadrili záujem o zvý-
šenie množstva podávaného 
ovocia a zeleniny, dodržiavanie 
pitného režimu podávaním čistej 
vody, menej sladkých jedál či viac 

plnotučných výrobkov namiesto 
pudingov,“ priblížila Ľubomíra 
Gloneková, vedúca sociálneho 
oddelenia mestského úradu.

Stravné prepláca úrad práce
Poplatok na stravu detí v jas-

liach sa tak mesačne zvýšil prie-
merne o 5,52 eur za 23 dňový ka-
lendárny mesiac. „Rodičia to však 
vo svojich peňaženkách nepocítia. 
Úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny po predložení dokladu o za-
platení preplatí stravné, ako aj ná-
klady za pobyt v detských jasliach 
do výšky preukázaných nákladov, 
maximálne však do 230 eur,“ do-
dáva Ľ. Gloneková.                  -kel- 

Nové parkovacie miesta na Podbrezinách

Podbreziny, najväčšie sídlis-
ko v meste, sa rozrastá o nové 
parkovacie miesta. Obyvateľom 
Opavskej ulice pribudne 44 par-
kovacích státí. 

Práce na  výstavbe nového 
parkoviska začali v  polovici 

októbra realizovať Verejno-
prospešné služby (VPS) mesta. 
Rozpočtový náklad predstavuje 
sumu 100-tisíc eur. „V tomto ro-
ku nám mesto poskytlo prvých 
50-tisíc, z ktorých vybudujeme 
čo najviac parkovacích miest. 

Úctu k starším 
vyjadrujme 
po celý rok

Október je obdobím, kedy 
si na celom Slovensku uctie-
vame najstaršie generácie. 
V našom prejavujujeme úc-
tu k seniorom každoročný-
mi stretnutiami s jubilantmi 
v každej z mestských častí. 

V sobotu 19. októbra v Bo-
diciach odštartovalo vedenie 
mesta sériu posedení s naj-
staršími obyvateľmi. Členská 
schôdza Klubu seniorov pri-
pravila pre svojich členov prí-
jemné posedenie k tamojšom 
Kultúrnom dome. 

Jubilantov si kyticou kve-
tov a spomienkovými pred-
metmi uctili aj v Liptovskej 
Ondrašovej, kde sa zišlo tri-
násť jubilantov vo veku nad 
70 rokov. „Našimi najstaršími 
obyvateľmi sú pani Alžbeta 
Lysá, ktorá sa tento rok dožíva 
krásnych 95 rokov a Viktor Po-
liak v úctyhodnom veku 90 ro-
kov,“ uviedol Jozef Gonda, 
poslanec mestského zastupi-
teľstva. Najstaršej generácii 
prišla zatancovať tá najmlad-
šia z tamojšej materskej školy 
a stále „živé“ šlágre zaspievali 
oslávencom členovia tamoj-
šieho Klubu seniorov.  

V mestskej časti Iľanovo 
sa v tomto roku okrúhleho 
jubilea dožíva devätnásť 
obyvateľov. Najstarší z nich 
vo veku 85 rokov si spoločne 
s tými „najmladšími“ 70-roč-
nými aj z rúk viceprimátora 
mesta Jozefa Repaského od-
niesli spomienkové predme-
ty. Ani tu nechýbali piesne, 
tanec či dobrá zábava.

Stretnutia vedenia mesta 
s jubilantmi budú  aj  na síd-
lisku Podbreziny, v  Demä-
novej a v Okoličnom. Pokra-
čovať budú 10. novembra 
v Palúdzke a ukončí ich pose-
denie v mestskej časti Ploštín 
16. novembra.                 -kel- 

Deti v jasliach majú kvalitnejšiu stravu

Neopakovateľná atmosféra 
koncertu Mosty Gesharim opäť 
zavítala do Liptovského Mikuláša. 
Ojedinelý projekt, ktorý už dvad-
sať rokov spája národy a ich kultúry 
v strednej Európe, bol aj tento rok 
dôkazom toho, že jedným z najsil-
nejších nástrojov premosťovania 
je hudba.   

Preplnené hľadisko pritiahli 
do  synagógy zvučné mená 
slovenského, českého, poľského 
a maďarského big beatu, ktorý sa 
v priestoroch vzácnej pamiatky 
na židovskú kultúru v Liptovskom 
Mikuláši menil na melodický rock 
či folkrock. Pavol Hammel s jeho 
nezameniteľnou farbou hlasu, 
Marián Varga ako majster kláve-
sových nástrojov, český Blue Eff ect 

Koncert Mosty Gesharim po dvadsiatykrát, tentoraz s Vargom aj Mišíkom

so silou hlasu speváka Jana Křížeka 
a gitarou Radima Hladíka, v rytme 
bicích Gábora Szentmihályiho 
z  Lokomotiv GT, s  hudobnými 
efektmi klávesistu Józefa Skrzeka 
z poľskej legendárnej formácie SBB 
boli tou správnou kombináciu, 

ktorá uzavrela prvých dvadsať 
ročníkov tohto vyhľadávaného 
podujatia viac než dôstojne. 

Záznam z koncertu Mosty Ges-
harim 2013 odvysiela verejnopráv-
na televízia tradične počas vianoč-
ných sviatkov.            Slávka Kellová

Osvetlenie parkoviska a  ces-
tu plánujeme dokončiť na jar 
budúceho roka,“ uviedol Jozef 
Klepáč, riaditeľ VPS. Tohtoročné 
práce na výstavbe odstavných 
plôch by mali byť dokončené 
v priebehu novembra.

„V  októbri minulého roka 
pribudlo na dolných Podbrezi-
nách tridsať parkovacích miest. 
Ďalšie plochy budú na sídlisku 
postupne pribúdať aj po do-
končení Opavskej,“ povedal 
Dušan Vinčur, predseda klubu 
poslancov za Podbreziny. 

„Parkovacia politika, o ktorej 
už tak dlho hovoríme, je aj o bu-
dovaní nových miest. Našou pri-
oritou nie je vyberať od vodičov 
peniaze, ale regulovať vozidlá 
a rozširovať parkovacie mož-
nosti,“ povedal primátor mesta 
Alexander Slafkovský.        -kel-
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3. 3333333333333333333333333333333333333333333333333333 ročník vianočnej ...................... oooooooooooooooooooooooooooččččččččččččččččččččččččččnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnííííííííííííííííííííííííííkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ččččččččččččččččččččččnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooo akciejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkccccccccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  iiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 

„FUTBAL JE HRA A HRAŤ  
BY SA MAL ČLOVEK PRE RADOSŤ“ 
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MFK  Tatran  Liptovský  Mikuláš 
organizuje 
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DOMÁCE
KORENINY
DOMÁCE
KORENINY

OC JASNA
prízemie

100 druhov korenín
11 druhov zrnkovej kávy - 100 % arabica

domáce zemiakové lupienky a krekry
víno

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

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt :  0903 295 148,  0911  106 640 
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Vás pozýva do

Liptovskej kaviarne v Bratislave 2013LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

15. NOVEMBRA  2013 ( piatok)

15.00 h  Rázusovo nábrežie   
Spomienkové stretnutie pri pomníku Martina Rázusa 

16.00 h  Pálffyho palác na Zámockej ulici č. 48  
Liptovská kaviareň 2013
Stretnutia s MR - Martin Rázus, Milan Rúfus  (Ján Juráš, Vladimír Ferenčík - Spolok Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši)

Virtuálna prezentácia rodného domu Márie Rázusovej-Martákovej a Martina Rázusa  
(Ľubica Rybárska, Iveta Blažeková, Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš)

V hudobnom programe vystúpi Silvia Adamová – klavír a  Martin Socháň - husle
Voľná diskusia prítomných o dianí a aktivitách mesta Liptovský Mikuláš s primátorom mesta a jeho hosťami     

Opäť po roku Vás primátor mesta Liptovský Mikuláš, MUDr. Alexander Slafkovský, pozýva do prostredia Liptovskej 
kaviarne v Bratislave na stretnutie s  osobnosťami mesta Liptovský Mikuláš. V príjemnom prostredí budeme diskutovať 
o významných mikulášskych rodákoch a aktivitách Spolku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave.

Vstup na podujatie je voľný pre všetkých sympatizantov mesta Liptovský Mikuláš

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávnych kra-
jov 2013, ktoré sú vyhlásené na sobotu 9. novembra 2013 chceme 
informovať občanov mesta o aktuálnych prípravách na tieto voľby. 

Všetkým voličom v meste už bolo doručené do poštových schrá-
nok oznámenie o čase a mieste konania volieb. Celkom bolo toto 
oznámenie doručené pre 26 979 voličov. V prípade, že sa tak nestalo 
kontaktujte mestský úrad, evidenciu obyvateľov v Centre služieb 
občanom mesta, pult č. 1 a skontrolujte si údaje o svojom trvalom 
pobyt, prípadne kontaktujte zapisovateľa okrskovej volebnej ko-
misie v okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. 

Vo volebnom obvode, ktorý tvorí okres Liptovský Mikuláš bu-
deme voliť celkom 6 poslancov a súčasne budeme voliť predsedu 
samosprávneho kraja. Volebná komisia samosprávneho kraja – pre 
nás Žilinského kraja - zaregistrovala kandidátne listiny 11 politických 
strán a koalícií. V našom meste 7 z nich delegovalo svojich zástupcov 

do okrskových volebných komisií v celkovom počte 196 členov. Takto 
boli vytvorené v priemere 7 členné komisie spolu so zapisovateľmi, 
ktorých členovia dňa 15. 10. 2013 zložili sľub člena okrskovej volebnej 
komisie do rúk primátora. Zoznamy kandidátov na voľby do za-
stupiteľstiev a predsedu vyššieho územného celku mesto zverejnilo 
v zmysle zákona. 

Upozorňujeme voličov, že pre tieto voľby sa nevydávajú vo-
ličské preukazy. Volič musí voliť vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný na základe trvalého pobytu. Všetky 
aktuálne informácie a oznamy súvisiace s voľbami do orgánov sa-
mosprávnych krajov sú priebežne zverejňované na úradnej tabuli 
mesta ako aj na webovej stránke mesta v časti Samospráva.

PhDr. Miroslava Almanová
vedúca organizačného oddelenia

Aktuálne ku voľbám do orgánov samosprávnych krajov 2013

Zoznam kandidátov na poslancov

1. Rastislav Adamčák, riaditeľ banky (NOVA, OKS)
2. Miriam Adámková, študent (ĽS-HZDS)
3. Albert Albert, dôchodca (nezávislý kandidát)
4. Ladislav Andreánsky, lekár (SMER-SD)
5. Ján Blcháč, poradca - konzultant (SMER-SD)
6. Štefan Bračok, lekár (99 % - občiansky hlas)
7. Miroslav Ďurica, vodič NKD (ĽS Naše Slovensko)
8. Ján Galvánek, prednosta úradu (SMER-SD)
9. Vladimír Gejdoš, robotník (KSS)
10. Erik Gemzický, zástupca starostu (SNS)
11. Miroslav Ilavský, živnostník (SNS)
12. Ján Júda, dôchodca (KSS)
13. Drahomír Krčmárek, riaditeľ strednej školy (nezávislý kandidát)
14. Michal Likavčan, výrobný pracovník (Slovenská ľudová strana)
15. Peter Majdek, právnik (KDH, MOST-HÍD, SaS, SDKÚ-DS)
16. Vlasta Mesárošová, vedúca školskej jedálne (EURÓPSKA DE-

MOKRATICKÁ STRANA)
17. Jozef Mojčák, obchodný zástupca (NOVA, OKS)
18. Marek Nemec, kultúrny pracovník (SNS)

19. Jozef Repaský, zástupca primátora (KDH, MOST-HÍD, SaS, 
SDKÚ-DS)

20. Ladislav Sedlák, starosta (KDH, MOST-HÍD, SaS, SDKÚ-DS)
21. Alexander Slafkovský, primátor (KDH, MOST-HÍD, SaS, SDKÚ-DS)
22. Branislav Tréger, primátor (nezávislý kandidát)
23. Milan Trnovský, advokát (KDH, MOST-HÍD, SaS, SDKÚ-DS)
24. Rudolf Urbanovič, manažér (SNS)
25. Ľudovít Urbanovský, poľnohospodár (AGRÁRNA STRANA VIDIEKA)
26. Bartolomej Valo, správca kanalizácie (nezávislý kandidát)
27. Dušan Vinčur, predseda V.D. (KDH, MOST-HÍD, SaS, SDKÚ-DS)
28. Marián Vojtík, starosta (SMER-SD)

Zoznam kandidátov na predsedu
1. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja (SMER-

SD, SNS, SZ)
2. Miroslav Mikolášik, europoslanec – lekár (KDH, MOST-HÍD, 

SaS, SDKÚ-DS)
3. Ivan Pavlisko, umelec a pedagóg (ĽS Naše Slovensko)
4. Juraj Pavlovič, súkromný podnikateľ (KSS)
5. Igor Ryban, riaditeľ (nezávislý kandidát) 
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Po roku sa do mesta vracia le-
gendárna česká rocková skupina 
Katapult. Po vlaňajšom úspechu 
na  vypredanom koncerte ne-
mal jej vedúci, spevák Oldo Říha 
dôvod váhať. „Rok 2013 pre mňa 
znamená dve jubileá. Pol storočia 
stojím na pódiu a zároveň som 
oslávil 65. narodeniny,“ hovorí. 
„Do  života sme uviedli nový 
album Katapultu a koncertujeme, 
stále nás to baví,“ dodáva.

Nový album od českej skupiny 
Katapult sa volá „50 let hraju rock 
(1963 – 2013)“. Na koncerte v so-
botu 16. novembra z neho určite 
v Route 66 zaznie viacero pesni-
čiek. Na divákov čaká dvojhodi-
nové vystúpenie plné energie, 
známych hitov i srdcoviek skupi-
ny, ktorá vlani dokázala najväčší 
mikulášsky hudobný klub bez 
váhania vypredať. 

Peter Lehotský

1989 – 2013
DEŇ BOJA ZA SLOBODU 

A DEMOKRACIU

Mesto Liptovský Mikuláš
pozýva zaspomínať si na

17. november 1989
Kedy: nedeľa 17. 11. 2013

Program:
15.30 Ekumenické služby Božie, evanjelický kostol, 
 ul. J. Tranovského
16.45 Položenie vencov k pamätným tabuliam, 
 Námestie osloboditeľov
17.00 Zapálenie sviečok, socha Janka Kráľa

„Never ostnatému drôtu,  
aj keby ti tvrdil, že je stonka ruže.“  
                                             (Karel Kryl)

Katapult sa vracia do Mikuláša, 
má nový album

Klub M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši pozýva 22. novem-
bra o 17:00 h. do Domu Matice slovenskej na spomienkové stretnutie 
na zakladateľa a prvého predsedu klubu Ing. arch. Milana Marenčáka. 
Podujatie bude spojené s premietaním fi lmového dokumentu.    -mrš- 

POZVÁNKA

Vážení občania, mesto Liptovský Mikuláš 
pripravuje pre Vás, ale aj ostatných záujemcov

druhý ročník 

Dňa otvorených dverí 
mikulášskej samosprávy

Vo štvrtok  14. novembra 2013 v čase 8.oo – 13.oo h budú v hodi-
nových intervaloch verejnosti prístupné pracoviská Mestského 
úradu, Mestskej polície, Múzea Janka Kráľa, Domu kultúry, 
Komunitného centra a Televízie Liptov. 
Verejnoprospešné služby (VPS) sprístupnia od 8.oo h v hodino-
vých intervaloch svoje prevádzky: 
- Areál VPS na Družstevnej ul., ukážka vozového parku 
- Skládka tuhého a komunálneho odpadu Veterná Poruba
- Separácia a zberné dvory ul. Podtatranského a Podbreziny. 
Činnosť Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb 
v Palúdzke si môžete pozrieť v čase 9.oo – 12.oo h a 13. oo – 15.oo h.

Informačné centrum (IC) je v prevádzke 9.00 - 17.00 h a v prípade 
záujmu sa môže verejnosť bližšie oboznámiť   s jeho činnosťou. 
O 16.00 h pripravilo IC bezplatnú prehliadku mesta so sprie-
vodcom s názvom „Šesť zastavení v srdci Liptovského Mikulá-
ša“ (všeobecný prierez histórie, pamiatok, osobností...). 
Bližšie informácie o  programe Dňa otvorených dverí samo-
správy vrátane príslušných kontaktov nájdete  na www.miku-
las.sk alebo na čísle 5565 208. 
Všetci ste srdečne pozvaní                

Ing. Anna Rašiová, prednostka MsÚ
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TINA
MAJK SPIRIT

CELESTE
BUCKINGHAM
DJ BON FINIX / DJ EKG

HAPPY END od 21:00

Jasná / Tatranská Lomnica /
Štrbské Pleso

 APRÈS SKI WARM UP
Feelharmonix & Bubnová show

BMW X-DRIVE PRETEK
Vyšportuj si BMW X1

na zimnú sezónu  

www.jasna.sk

30.11.2013
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Vynovené prekážky opäť 
povýšili mestský skatepark 
na areál európskeho štandardu. 
Po troch rokoch sa tak do Lipto-
va mohli vrátiť najprestížnejšie 
preteky na Slovensku.  

Za posledné tri roky sa domáci 
skateri snažili cez projekty a granty 
z Európskej únie pritiahnuť fi nanč-
né prostriedky do areálu. „Vlani 
sme podávali projekt na komplex-
nú obnovu parku, ktorý bohužiaľ 
nebol úspešný. Rozhodli sme sa 
preto, že liptovskomikulášskych 
skaterov podporíme dotáciou 
z rozpočtu mesta vo výške 5-tisíc 
eur,“ uviedol zástupca primátora 
Jozef Repaský.

„Sme radi, že sa nám podarilo 
zlepšiť jeho technický stav a ob-
noviť tradíciu najprestížnejšej 

slovenskej súťaže, pretože ska-
teboardových súťaží až tak veľa 
v našich zemepisných šírkach nie 
je,“ povedal Marek Hliničan zo St. 
Nicolaus Skateboard Clubu. Ako 
priznal, očakávania boli väčšie ako 
realita, ktorá sa musela prispôsobiť 
aktuálnym fi nančným možnos-
tiam. Je však za ne vďačný.    

Skateboarding sa začal v Lip-
tovskom Mikuláši šíriť okolo ro-
ku 2000, keď mesto skaterom 
vyhradilo územie pred tamojším 
Domom kultúry. „Ničili nám však 
schody, preto sme im vybudovali 
súčasnú špeciálnu betónovú plo-
chu pri zimnom štadióne, ktorá 
bola v tom čase druhou na Sloven-
sku,“ priblížil J. Repaský.  Napriek 
tomu, že niektoré prekážky majú 
šesť až sedem rokov, stále spĺňajú 

štandardy moderného skate-
boardingu. Plány klubu sa však 
nezastavili.

„Životnosť prekážok s novou 
preglejkou počítame na dva až 
tri roky, kedy budeme musieť 
opäť investovať do ich obnovy. 
Riešením by bol betónový 

park, na  ktorý sa momentálne 
snažíme nájsť neporovnateľne 
väčšie finančné prostriedky. 
V budúcnosti by sa nám to však 
vrátilo v oveľa lacnejšej údržbe. 
Podnikli sme prvé kroky smerom 
k  získaniu prostriedkov,“ dodal 
M. Hliničan.                                       -kel-

Aktuálne najvýraznejšie 
osobnosti slovenského i sve-
tového slalomu z Kanoe Tatra 
klubu Liptovský Mikuláš priví-
tal v utorok 1. októbra primátor 
mesta Alexander Slafkovský. 

Z ostatných septembrových 
majstrovstiev sveta (MS) v Prahe 
si striebornú medailu priviezol 
v súťaži kanoistov C1 A. Slafkov-
ský ml. Trojica Martikán - Slafkov-
ský - Beňuš si v hliadkach na MS 
vybojovala pre Slovensko v po-
radí šiesty najcennejší kov. V ka-
tegórii 3xC1 suverénne triumfo-
vali aj na majstrovstvách Európy. 
Kučera s Bátikom sa postarali 
o striebro v kategórii 3xC2.

Tohtoročné majstrovstvá sve-
ta juniorov (MSJ) a pretekárov 
do 23 rokov v Liptovskom Miku-
láši dopriali úspech domácim zá-
stupcom. Najlepší výkon spome-
dzi pretekárov do 23 rokov v C1 
predviedol víťaz Patrik Gajarský. 
Z tretieho miesta sa v hliadkach 

kajakárov 3xK1 tešili Martin Hal-
čin a  Miroslav Urban, ktorí sa 
navyše hrdia prvenstvom z toh-
toročných majstrovstiev Európy.

Ďakovný list si z rúk primá-
tora mesta prevzali aj juniorskí 
pretekári. Jakub Grigar si vybo-
joval zaslúžené víťazstvo medzi 
kajakármi a druhú priečku v ka-
tegórii 3xK1. Aj vo fi nále tohto-
ročných majstrovstiev Európy ho 
v K1 zdobilo zlato. Len o niečo 
menej sa darilo kajakárovi Pet-
rovi Blasbalgovi, ktorý pomo-
hol slovenskej 3xK1 k víťazstvu 
a v individuálnej kategórii K1 sa 
postavil na tretí stupienok.

Medzi delkanoistami C2 naj-
lepšie reprezentovala Kanoe 
Tatra klub (KTK) na svetovom 
šampionáte dvojica Jakub Sku-
bík – Martin Šimičák na prvej 
priečke, ako aj duo Igor Michalo-
vič a Jakub Tomko, ktorí zhodne 
obsadili prvé miesto. V hliadke 
3xC1 vypádlovala pre Slovensko 

prvenstvo trojica Marko Gurecka 
- Martin Mračna - Tomáš Džurný.  

Poďakovanie sa dostalo aj 
zástupkyni nežného pohlavia 
Pavlíne Matulániovej, ktorá 
4. miestom medzi kajakárkami 
na MSJ, hrdo nesie meno domá-
ceho KTK Liptovský Mikuláš.

18. októbra mal primátor 
A. Slafkovský dôvod prijať ďal-
ších úspešných reprezentantov. 
Dominika Multáňová je fi tneska, 
ktorej meno rezonuje na  naj-
väčších svetových súťažiach. 
Ivan Tréger reprezentuje naše 
mesto a krajinu na ojedinelých 
súťažiach halových modelov lie-
tadiel, ktoré mu priniesli taktiež 
niekoľko titulov majstra sveta 
a Európy.

D. Multáňová sa môže aktu-
álne pochváliť titulmi čerstvej 
majsterky sveta i  Slovenska 
medzi ženami a  je držiteľkou 
prvenstva na uznávanej súťaži 
Arnold Classic, ktoré si vybojo-
vala v októbri v Madride. Ten-
to rok ju čakajú ešte juniorské 
majstrovstvá sveta vo fitnes 
v Mongolsku.

Modelár Ivan Tréger z Liptov-
ského Mikuláša patrí na Sloven-
sku medzi športové rarity. V ka-
tegórii halových modelov, teda 
lietadiel, ktoré vážia asi len oko-
lo 1 g, reprezentuje na súťažiach 
naše mesto a krajinu ako jediný 
Slovák. V tejto kategórii je úra-
dujúcim majstrom Európy. Jeho 
parketou sú aj svahové modely 
lietadiel, ktoré mu v roku 2011 
priniesli svetový titul.          -kel-

Deň chôdze 
prilákal tisíce 

účastníkov
Deň chôdze prilákal v pia-

tok 11. októbra k  brehom 
Váhu v Liptovskom Mikuláši 
tisícky návštevníkov. Práve 
oni sa zaslúžili o to, že naše 
mesto si v  počte chodcov 
udržalo medzi slovenskými 
mestami prvú priečku.    

Dni od 7.  do 13.  októbra 
vyhlásila Európska únia za Týž-
deň pohybu. Opäť sa do neho 
zapojili aj slovenské mestá vrá-
tane Liptovského Mikuláša, 
ktorý takmer tromi tisíckami 
účastníkov tromfol aj také 
mesto akým sú Košice. „Túto 
krásnu akciu sme prišli pod-
poriť už tretí rok. Som na ma-
terskej dovolenke, takže sme 
trasu spoločne s kamarátkou 
absolvovali aj v rámci príjem-
nej prechádzky. Je to skvelá 
myšlienka,“ povedala účast-
níčka Andrea.

Symbolika Dňa chôdze 
tkvie v pohybe či v potrebe 
jeho praktizovania v „sedavej“ 
dobe, ktorú žijeme. Po celej 
trase do  Okoličného po  Pa-
lúčanský most chodci pre-
chádzali okolo šiestich náuč-
no-vzdelávacích a športových 
stanovíšť. „Okrem pútavých 
praktických ukážok hasičskej 
práce sa účastníci dozvedeli 
od  členov Červeného kríža 
postup pri podávaní prvej 
pomoci, od slovenského repre-
zentačného trénera Romana 
Benčíka sa naučili viac o špor-
tovej chôdzi, deti sa vyšantili 
a precvičili si svoju obratnosť 
na prekážkovej dráhe pome-
dzi pneumatiky s mestskými 
policajtmi, alebo si mohli vy-
skúšať chôdzu so slepeckou 
paličkou,“ priblížil Roman 
Králik, riaditeľ organizátor-
ského Centra voľného času 
v Liptovskom Mikuláš.    -kel-

Mestský skatepark je zmodernizovaný na európsku úroveň

Primátor ocenil svetových športovcov z mesta

Primátor A. Slafkovský s Dominikou Multáňovou a jej trénerom Ľubomírom 
Hečkom.
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Občansky servis 
september 2013

Narodil sa človek, zapálila sa 
na oblohe nová hviezda. Tak 
vitaj človiečik…
V mesiaci september  2013  
sa v Liptovskom Mikuláši 
narodili:
Bronislava Bellušová, Nel-
la Neumannová, Zdenka 
Lacková, Richard Samuel 
Feješ, Kristína Ilavská, Ma-
tej Marhefka, Nina Jakub-
čiaková, Rebeka Hadvidžia-
ková, Elizabeth Cebecauer, 
Branislav Čatloš, Samuel Bu-
day, Adela Běhalová, Laura 
Pištová.

Láska nie je len byť spolu, lás-
ka je ísť spolu. Nájsť hlinu pre 
svoje korene… 
Manželstvo uzavreli:
Ondřej Maršík – Andrea 
Štrbová, Andrej Furták – 
Ing. Silvia Palajová, Dušan 
Rázus – Mgr. Zuzana Glončá-
ková, JUDr.  Martin Vavro 
– Mgr. Mariana Csányiová, 
Juraj Slačka – Michaela 
Škvareková, Bc. Martin Bis-
tiak – Andrea Smiešková, 
Peter Bočkaj – Martina Vel-
jačiková, MUDr. Jozef Sivák 
– MUDr. Zuzana Pohanko-
vá, Milan Strapko – Katarína 
Mrázová, Ing. Marek Sosna 
– Mgr. Lucia Ulianová, Ján 
Stupka – Iveta Ráchelová, 
Patrik Krčula – Jana Miku-
šiaková, Jonathan Ashley 
Ashford – Janka Košíková, 
Martin Chovanec – Viera 
Kocholová, Martin Matějek 
– Katarína Uličná, Jaroslav 
Chmelík – Lea Balcová, Jo-
zef Madaj – Zuzana Kráľová, 
Ing. Jozef Gallo – Martina 
Salajová, Roman Fiačan – 
Veronika Veselovská.

Roztrhla sa niť, už sa nedá 
spojiť. Život vyhasol, zostáva 
spomienka … 
Opustili nás:
Peter Jamnický – 50r., Joze-
fína Kazárová – 85r., Ladislav 
Babulic – 80r., Ján Guoth- 
92r., Monika Balážová – 35r., 
Karol Durný – 93r., Štefan 
Baláž – 83r., Darina Cukero-
vá – 92r.  Emília Rázusová 
– 89r., Viera Lacková – 57r.,

Krádeže na cintorínoch
Príslušníci mestskej polície 

vždy v období Pamiatky zo-
snulých zvyšujú svoju pozor-
nosť a  hliadkovaciu činnosť 
na cintorínoch, no ani to nie 
je dostačujúce, aby sme zabrá-
nili hyenizmu niektorých ľudí, 
ktorí sa neštítia kradnúť veci 
z hrobov. A mŕtvi sa brániť ne-
môžu. Informácie o krádežiach 
kvetov a rôznych predmetov 
z hrobov na cintorínoch sme 
získali už v polovici októbra 
počas hovorov s  občanmi 
v miestnej časti Andice – Beni-
ce, ale máme informáciu o po-
dobnej udalosti v Demänovej.

Dovoľujeme si preto tou-
to cestou požiadať všetkých 
občanov o väčšiu všímavosť 
pri svojich cestách na cinto-
rín a počas svojej prítomnosti 
na  ňom. Spojme svoje sily, 
viac očí viac vidí a spoločne 
budeme účinnejší v boji proti 
zlodejom. Ak spozorujete po-
dozrivú osobu, nebráňte sa to-
mu urobiť rozruch a upozorniť 
všetkých naokolo na takého 
človeka. Nespoliehajte sa len 
na  políciu – a  dajme vedieť 
zlodejom, že ich vidíme a ne-
budeme sa pasívne pozerať 
na to, čo páchajú. Bráňme sa 
spoločne. 

Bezdomovci
sú problémom. Ale  nie 

všetci títo občania sa dosta-
li do  svojej zložitej situácie 
vlastnou vinou. Špekulantov 
a podvodníkov je v tejto dobe 
žiaľbohu viac než dosť a dô-
verčiví slušní ľudia na  nich 
niekedy veľmi vážne dopláca-
jú, alebo sú nimi opakovane 
obťažovaní.

Neposudzujeme teraz kon-
krétne osoby, ale dopad ich 
konania na občanov žijúcich 
v našom meste. Títo ľudia si 

hľadajú rôzne miesta na pobyt 
a prenocovanie a   niekedy aj 
trvalý život. Jedna zo skupín sa 
usalašila pod stromami bývalej 
Poľnobanky na ul. Garbiarskej. 
Už dlhšiu dobu a dennodenne 
tam musí hliadka mestskej po-
lície zasahovať a zabezpečovať 
odchod týchto problémových 
ľudí z daného miesta. V tejto 
chvíli sa už robia opatrenia 
na  to, aby miesto zmenilo 
svoju podobu a  zmenou 
možno aj charakteru výsadby 
a sprehľadnením priestranstva 
miesto opäť dostalo estetic-
ký vzhľad a zabránilo sa tak 
prebývaniu bezdomovcov 
na ňom. 

Zádvorie
je v  poslednej dobe, 

po  spoplatnení parkoviska 
pred nemocnicou, určite veľ-
mi diskutovanou lokalitou. 
K tomuto opatreniu pristúpilo 
vedenie liptovskomikulášskej 
nemocnice so súhlasom Žilin-
ského samosprávneho kraja 
čisto z  finančných dôvodov. 
Kto sleduje televíziu vie, že 
tento systém prevádzkovania 
parkovisk a v   bl ízkost i 
nemocníc nie je zďaleka oje-
dinelý a v prípade veľkých ne-
mocníc v krajských mestách už 
funguje dosť dlho.

Kontrola, ktorá sa vykonáva 
mestskou políciou na tomto 
mieste je vyvolaná prijatými 
opatreniami a  úpravou do-
pravného značenia aj na pri-
ľahlých miestach. Ulica Zá-
dvorie je v centre pozornosti 
už viac rokov. Po tom, čo bol 
postavený obchodný dom 
Kaufland a po tom, čo sa re-
alizovala výstavba v západnej 
časti Palúdzky sa enormne 
zvýšil pohyb vozidiel všetkého 
druhu po ulici Zádvorie, ktoré 
si tadiaľto skracovali cestu. 
Veľmi úzka ulica, ktorou Zá-
dvorie je, nebola a nikdy ani 
nebude funkčne prispôsobe-
ná vzhľadom na  svoju šírku 
a  nemožnosť jej rozšírenia 
takémuto zaťaženiu. 

Mesto cestu na  Zádvorí 
opravilo, realizovalo aspoň 
aký-taký chodníček a upravi-
lo režim na tejto komunikácii 
tým, že na strane od nemocni-
ce bola na komunikácii umiest-
nená značka B3 – zákaz vjazdu 

všetkých motorových vozidiel 
s  dodatkovou tabuľou a  zo 
strany od Kauflandu pribudlo 
dopravné značenie B2 - zákaz 
vjazdu všetkých vozidiel, čím 
sa komunikácia zjednosmerni-
la. Tým došlo k zjednodušeniu 
života obyvateľov tejto ulice. 
Ak zaznamenáte akýkoľvek 
pohyb po  nej v  rozpore 
s  uvedenými dopravnými 
značkami, privolajte našu 
hliadku.

Čriepky
Arogantný vodič  nerešpek-

toval dňa 19.9.2013 dopravné 
značenie  B1 pred vstupom 
do  areálu základnej školy 
na  Nábreží A. Stodolu a  pri 
riešení hliadkou mestskej po-
lície z miesta ušiel. Pán J. B. 
bol hliadkou následne  dostih-
nutý na ul. Vrbickej a za svoj 
priestupok a nerešpektovanie 
príkazu verejného činiteľa sa 
bude zodpovedať v správnom 
konaní. 

15. 9. 2013 o  00:45 hod. 
na  ul. Palúčanskej v  krčme 
za COOP Jednota bol rušený 
nočný kľud hlasnou hudbou. 
Uvedeným konaním bol po-
rušený zákon o priestupkoch. 
Zodpovedná osoba, pán M. O. 
z Palúdzky, bol riešený v zmys-
le zákona.
V  období od  14. 9. 2013 
do  13. 10. 2013 bolo mest-
skou políciou riešených 201 
priestupkov,  z  toho na  úse-
ku dopravy 145 priestupkov, 
5 priestupkov proti majetku, 
23 priestupkov proti verej-
nému poriadku, 1 priestu-
pok proti občianskemu spo-
lunažívaniu, 5  priestupkov 
voľne pohybujúcich sa psov, 
10 priestupkov pitia alkoho-
lu na  verejnom priestranstve 
a iné. 

-msp-

Zo zápisníka Mestskej polícieod 14. 9. 2013 do  14. 10. 2013

Skúška 
sirén

V piatok 8. 11.  2013 o 12.00 h 
bude v Liptovskom Mikuláši 

kontrola skúšky vyrozumenia 
obyvateľstva dvojminútovým 

stálym tónom sirén.





MIKULÁŠ - informačný mesačník pre občanov. 18. ročník. Vydáva Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, IČO: 00  315  524. Tel.: 55  65  222, fax: 56  21  396, e-mail: mesacnik@mikulas.sk. Redakčná rada: Ing.  Jozef Repaský (predseda), 

Ing. Jaroslav Čefo (člen), Ing. Peter Lehotský (člen), Mgr. Miroslav Parobek (člen). Zodpovedný redaktor: Ing. Peter Lehotský. Vydavateľ nezodpovedá za obsah reklamy a  inzercie. Registroval: Okresný úrad Liptovský Mikuláš pod č. 5/1995. 

Evidenčné číslo v MK SR: EV 3834/09. ISSN: 1339-2425. Uzávierka vydania: 25. októbra 2013.  Z dodaných podkladov spracovala a vytlačila spoločnosť Róbert Jurových - NIKARA, Krupina. Náklad: 12 500 výtlačkov. Distribúcia: Slovenská pošta, a.s.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Monitor21-1-2013)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


