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Deň otvorených dverí mikulášskej samosprávy po tretíkrát
Mestský úrad a jeho inštitú-

cie sa na jeden deň opäť otvo-
rili verejnosti. Tretí ročník Dňa 
otvorených dverí mikulášskej 
samosprávy podporili vo štvr-
tok 6. novembra žiaci z miku-
lášskych základných škôl. 

Záujemcovia mohli bez vstup-
ného nahliadnuť do Múzea 
Janka Kráľa, priestorov expozícií 
Tatrína a Žiadostí slovenského 
národa, Domu kultúry, zozná-
miť sa s prácou Verejnoprospeš-
ných služieb alebo Zariadenia 
pre seniorov a domova sociál-
nych služieb. „Verejnosť nemá 
bežne príležitosť nahliadnuť do 
práce našich kolegov, alebo na-
vštíviť kanceláriu pána primá-
tora a prehodiť s ním pár slov,“ 
uviedla Anna Rašiová, pred-
nostka mestského úradu.     

Na samotnom mestskom 
úrade sa návštevníkom celé 
dopoludnie venoval primátor 
mesta, jeho zástupcovia a  za-
mestnanci úradu. „Žiaci veľmi 
dobre reagovali na hravú pred-
nášku k triedeniu odpadov alebo 
humorne ladený výklad zbie-

rania psích exkrementov, ktoré 
majú slúžiť najmä výchovne,“ 
povedala Iveta Klepáčová, ve-
dúca útvaru životného prostre-
dia a poľnohospodárstva Mest-
ského úradu, jedna zo šestice 
„sprievodcov“.  

Náučná bodka za dňom    
Informačné centrum mesta 

celý rok sprevádza návštev-
níkov po najvýznamnejších 
miestach, ktoré sú spojené so 
životom alebo pôsobením mi-
kulášskych umelcov. „Ani po-
čas Dňa otvorených dverí sme si 
nenechali ujsť príležitosť vyroz-
právať príbehy o výnimočných 
výtvarníkoch P. M. Bohúňovi, K. 
Sokolovi, E. M. Šimerovej, ume-

leckom fotografovi M. Martinče-
kovi, hudobných skladateľoch J. 
L. Bellovi, D. Pálkovi či zaklada-
teľovi slovenského ochotnícke-
ho divadla G. F. Belopotockom 
a mnohých ďalších osobnos-
tiach,“ dodala Jana Piatková, 
riaditeľka centra.

 Slávka Kellová

Milí Mikulášania,
priznám sa, že by som bol najradšej, keby 

voľby dopadli tak, že by Jozef Repaský s ra-
dosťou prevzal na seba úlohu napísať úvod-
ník. Dlhé roky sme spolupracovali a veľmi by 
som mu to želal, aby svojím spôsobom pokra-
čoval v práci, ktorú sme spolu vykonávali pre 
naše mesto. Hlasy voličov však rozhodli inak.

Výsledok volieb prinesie zmenu vo fungo-
vaní radnice, voliči si to tak vybrali a všetci to 
musia rešpektovať. Ja by som bol najradšej, 
keby mesto pokračovalo v kurze zodpovednej 
rozpočtovej politiky a postupne dokončilo 
najmä stavebné práce na rozbehnutých stav-
bách. Financie na to v prebytku hospodárenia 
za rok 2014 budú. To, že je možné očakávať 
zmenu štýlu práce a priorít je normálne. Pri-
náša to so sebou demokracia. Prajem nové-

mu vedeniu mesta, na čele s primátorom Já-
nom Blcháčom, aby sa im darilo a Liptovský 
Mikuláš zostal naďalej úspešným mestom.

Mojím želaním je dožiť sa účasti na ko-
munálnych voľbách v takých číslach, ako sú 
bežné vo vyspelej Európe. Voľby primátorov či 
starostov a poslancov mestských či obecných 
zastupiteľstiev ovplyvňujú výrazne každo-
denný život, preto aj účasť na nich býva v Eu-
rópe podstatne vyššia, ako tomu bolo u nás. 
Účasť na úrovni 40 percent je pomerne nízka 
a hovorí o určitom sklamaní z politiky ako ta-
kej, bohužiaľ, aj na tej komunálnej úrovni a to 
si musia rozanalyzovať všetci jej účastníci, 
vrátane mňa a mojich kolegov. Napriek tomu 
chcem všetkým poslancom, pracovníkom 
mestského úradu ako aj podnikov a inštitúcií 
riadených mestom úprimne poďakovať za 
spoluprácu pri rozvíjaní nášho mesta.

Vianoce nám však klopú na dvere a to je dô-
vod na radosť a optimizmus. Predsa len tieto 
najkrajšie a najhodnotnejšie sviatky v roku so 
sebou prinášajú veľa pozitívneho do našich 
životov. Väčšina z nás ich prežije v kruhu svo-
jich blízkych v atmosfére, ktorá sa opakuje len 
raz za rok. 

Milí Mikulášania, dovoľte mi zaželať Vám 
šťastné a požehnané vianočné sviatky 
a šťastný a úspešný nový rok 2015.

 Alexander Slafkovský,
 primátor



2 SPRAVODAJSTVO

Najviac hlasov spomedzi 
štyroch kandidátov na pri-
mátora Liptovského Mikuláša 
získal 15. novembra Ján Bl-
cháč (SMER-SD, SNS, SDS, SZ). 
Nezávislý Jaro Čefo ako druhý 
v poradí získal podporu od 
4 688 voličov, čo znamená,  
že mal iba o 4,31% menej 
hlasov. Ďalší dvaja kandidáti, 
Rudolf Pado (Zmena zdola, 
DÚ) a Vladimír Olej (nezávislý) 
oslovili spolu menej ako 800 
voličov.   

Vo voľbách poslancov mest-

ského zastupiteľstva 11 man-
dátov získala koalícia SMER-SD, 
SNS, SDS, SZ. Osem mandátov 
získala koalícia KDH, NOVA, SD-
KÚ-DS a 6 nezávislí kandidáti. 
Keďže primátor nemôže byť 
zároveň poslancom, miesto J. 
Blcháča zvoleného v obvode 
Vrbica-Nábrežie v poslanec-
kom zbore zaujme zvolený ná-
hradník Karol Székely z koalície 
KDH, NOVA, SDKÚ-DS. Tá tak 
bude mať v zastupiteľstve až 
deväť poslancov. Zoznam no-
vozvolených poslancov nájde-

Aj Materská škola Aurela 
Stodolu v Liptovskom Mi-
kuláši sa môže pochváliť no-
vými oknami. Osobne za ne 
prišli v utorok 4. novembra 
poďakovať vedeniu mesta 
riaditeľka školy s predško-
láčkami Zuzkou a Natálkou.    
   Pred pár týždňami pribudli 
na šiestich triedach Materskej 
školy (MŠ) Stodoláčik nové 
okná. „Mesto nám vyčlenilo 

viac ako 21-tisíc eur. Škôlka 
z vonkajšej strany doslova oži-
la,“ povedala riaditeľka MŠ 
Jana Hladká. 

„Som rád, že sa nám tento rok 
podarilo nájsť dostatok finanč-
ných prostriedkov, aby sa na 
každej mestskej materskej či 
základnej škole niečo urobilo,“ 
dodal primátor mesta Ale-
xander Slafkovský.   

  Slávka Kellová

Primátor mesta Alexander 
Slafkovský privítal v stredu 12. 
novembra riaditeľov školských 
a predškolských zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta, 
aby sa im poďakoval za ich celo-
ročnú prácu. Spoločne sa obzreli 
za ostatnými mesiacmi, počas 
ktorých zrealizovali množstvo 
dôležitých investičných akcií.   

Takmer 370-tisíc eur je suma, 
ktorú mikulášska samospráva 
vyčlenila na obnovu svojich 
predškolských a školských zaria-
dení. Vymenili sa okná, obnovili 
hygienické zariadenia a zmoder-
nizovali školské jedálne.  

Na ZŠ v Palúdzke sa opravila 
zatekajúca strecha nad telocvič-

ňou a vymenila sa palubovka 
v telocvični pre žiakov zo ZŠ Jan-
ka Kráľa. Za takmer 235-tisíc sa 
vymenili okná na piatich mater-
ských školách. Okrem Materskej 
školy (MŠ) Vranovská aj v MŠ 4. 
Apríla, kde sa vynovili i hygie-
nické zariadenia. Cez vymenené 
okná pozerajú aj deti v MŠ na 
Agátovej a Nábreží Aurela Sto-
dolu. Najväčšia investícia bola 
poskytnutá ZŠ v Okoličnom vo 
výške takmer 126-tisíc eur. Po-
slednú etapu výmeny okien ško-
la absolvovala v novembri.     

Tento rok mesto opravilo tera-
su pre deti v MŠ na Komenské-
ho ulici. Modernejšie hygienické 
zariadenia už využívajú v MŠ 

Menšina rozhodla o väčšine

Poďakovanie od škôlky  Stodoláčik 

S riaditeľmi o investíciách do školstva

Liptovský Mikuláš patrí 
medzi najkrajšie mestá Slovenska 

te na tretej strane mesačníka.
Účasť na voľbách dosiahla 

v porovnaní s predošlými ko-
munálnymi voľbami najnižšiu 
hodnotu.  Kým v roku 2010 
prišlo svoj hlas odovzdať 48,4 
percenta oprávnených voli-
čov a v roku 2006 takmer 44 

percent, v sobotu 15. novem-
bra sa k urnám dostavilo len 
41,39 percent voličov. Z cel-
kového počtu 26 798 opráv-
nených voličov prišlo voliť len 
11 092 z nich. Z toho volebné 
komisie uznali 10 699 platných 
hlasov.     -red-
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Liptovský Mikuláš sa ocitol v 
TOP desiatke najkrajších miest 
na Slovensku. O deviatej prieč-
ke rozhodli hlasy ľudí v súťaži, 
ktorú už niekoľko rokov orga-
nizuje celoslovenský informač-
ný portál Slovak Region. 

„Naše mesto má svoje čaro. Ne-
hovorím to preto, že som jeho 
primátorom, ale na základe po-
zitívnych reakcií ľudí, ktorí ho na-
vštívili. Výsledok ma teší, lebo je to 
súťaž, v ktorej hlasuje verejnosť. 
Rozlohou patríme medzi menšie 
mestá, napriek tomu si myslím, 
že máme obyvateľom a návštev-
níkom čo povedať a ponúknuť,“ 
zhodnotil primátor mesta Ale-
xander Slafkovský.    

Z ďalších liptovských miest sa 
Ružomberok umiestnil na sied-
mom mieste a Liptovský Hrádok 
skončil na 21. priečke. Vlani ob-
sadil Liptovský Mikuláš štvrtú 

pozíciu. Začiatkom apríla 2015 
odštartuje ďalšie kolo súťaže, 
do ktorého sa môže opäť zapojiť 
i široká verejnosť.  -kel-

Palúčanská a v L. Ondrašovej. 
Okrem MŠ Vranovská si zaria-
denia v školskej jedálni mohli 
obnoviť i v základných školách 
Janka Kráľa, M. R. Martákovej 
a na ul. Čs. brigády vo výške 
35-tisíc eur. „Za ostatné roky tak 
ani jedno mestské vzdelávacie 
zariadenie neobišlo naprázdno,“ 
zdôraznil primátor mesta Ale-
xander Slafkovský.               

 Slávka Kellová
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Primátor a poslanci mestského zastupiteľstva pre obdobie 2014 - 2018

SYLVIA CUKEROVÁ
(SMER-SD, SNS, SDS, SZ) 

535 hlasov

MATEJ GÉCI
(NEKA) 

610 hlasov

OLDŘICH DRAHOVZAL
(SMER-SD, SNS, SDS, SZ) 

679 hlasov

VINCENT KULTÁN
(KDH, NOVA, SDKÚ-DS) 

582 hlasov

STARÉ MESTO

VRBICA  NÁBREŽIE

PALÚDZKA  ANDICE  BENICEPRIMÁTOR MESTA

OKOLIČNÉ  STOŠICE

DEMÄNOVÁ  BODICE LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ

PLOŠTÍN  IĽANOVO

PODBREZINY  VITÁLIŠOVCE

PAVEL BOBÁK
(SMER-SD, SNS, SDS, SZ) 

982 hlasov

JOZEF BOBÁK
(NEKA)

542 hlasov

JÁN BLCHÁČ
(SMER-SD, SNS, SDS, SZ)

5 167 hlasov

MIROSLAV BOĎA
(SMER-SD, SNS, SDS, SZ)

839 hlasov

LUCIA CUKEROVÁ
(SMER-SD, SNS, SDS, SZ)

 1061 hlasov

 KAROL SZÉKELY
 (KDH, NOVA, SDKÚ-DS)

693 hlasov

ALŽBETA SMIEŠNA
(KDH, NOVA, SDKÚ-DS)

893 hlasov

MIROSLAV NESET
(SMER-SD, SNS, SDS, SZ)

711 hlasov

MARTA VOŠTINÁKOVÁ
(SMER-SD, SNS, SDS, SZ)

957 hlasov

PETER CIBÁK 
(KDH, NOVA, SDKÚ-DS)

905 hlasov

MAREK NEMEC
(SMER-SD, SNS, SDS, SZ)

365 hlasov

JAROSLAV ČEFO
(NEKA)

1185 hlasov

ANNA DVORŠČÁKOVÁ 
(KDH, NOVA, SDKÚ-DS)

599 hlasov

ĽUBICA STAROŇOVÁ
(KDH, NOVA, SDKÚ-DS)

793 hlasov

MICHAL PAŠKA
(NEKA)

1357 hlasov 793 hlasov599 hlasov 1357 hlasov

DUŠAN VINČUR 
(KDH, NOVA, SDKÚ-DS)

717 hlasov

RUDOLF URBANOVIČ 
(SMER-SD, SNS, SDS, SZ)

928 hlasov

JAROSLAV GREŠO
(NEKA)

229 hlasov

ŠTEFAN GANOCZY
(SMER-SD, SNS, SDS, SZ)

334 hlasov

ĽUBOŠ TRIZNA
(NEKA)

316 hlasov

MIROSLAV BURGEL
(KDH, NOVA, SDKÚ-DS)

226 hlasov

ALEXANDER SLAFKOVSKÝ 
(KDH, NOVA, SDKÚ-DS)

355 hlasov
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Za ostatné štyri roky sa v lip-
tovskomikulášskom Dome 
kultúry zrealizovali zmeny za 
viac ako 240-tisíc eur. Okrem 
digitalizácie kina Nicolaus sa 
vymenili sedačky v malej sále, 
zmodernizoval zvukový sys-
tém a zrekonštruovali hygie-
nické zariadenia. 

„V roku 2011 sme museli presťa-
hovať kino Nicolaus z Posádko-
vého domu armády do našich 
priestorov klubovej sály. Od Au-
diovizuálneho fondu sme získali 
dotáciu a za takmer 116-tisíc eur 
využívame modernú digitálnu 
technológiu,“ uviedol René De-

večka, riaditeľ Domu kultúry.  
O rok na to sa dočkal obnovy 
i zvukový systém za 13-tisíc eur. 
V minulom roku sa v kine vyme-
nilo nepohodlné staré sedenie 
určené pre detského diváka za 
viac ako 21 500 eur. 

„Vlani sme okrem bežnej údržby 
technických zariadení pristúpili 
k rekonštrukcii hlavného vchodu 
do Domu kultúry, vymenili sme 
pulty pri šatniach, komplexne zre-
konštruovali réžiu vo veľkej sále a 
klimatizáciu premietacej kabíny. 
Celkovo sme do týchto vylepšení 
investovali viac ako 14-tisíc eur,“ 
dodal R. Devečka. 

Na mestskej plavárni v Lip-
tovskom Mikuláši vymie-
ňajú takmer nefunkčnú 
vzduchotechniku. Náhrada 
zastaranej technológie za-
bezpečí lepšie vetranie vlh-
kých priestorov plavárne. 
Z časti môže nahradiť i vy-
kurovanie.  

S výmenou vzduchotechniky 
sa začalo v sobotu 22. novem-
bra. Práce na prvej etape po-
trvajú do 7. decembra. Počas 
týchto dní je prevádzka ba-
zénov prerušená. „Ak sa nám 
osvedčí vzduchotechnika, ktorá 
má schopnosť ohrievať vzduch, 
na južnej strane plavárne od-
stránime zhrdzavené radiáto-
ry,“ prezradil Ľubomír Droppa, 
vedúci plavárne. 

Naplno sa v týchto dňoch 
pracuje aj v telocvični, kde sa 
menia dažďové žľaby a osvet-
lenie. „Výmeny sa dočkajú aj 
dvere a okná na miestnosti pre 
plavčíkov pri bazénoch, v dám-
skych pánskych a šatniach 
vymeníme ešte úsporné ruži-
ce. Všetko v celkovej hodnote 
asi 123-tisíc eur,“ zdôraznil Ľ. 
Droppa. 

Na budúci rok by sa na mest-
skej krytej plavárni mala do-
končiť druhá časť výmeny 
vzduchotechniky.  Plavcov by 
mohli potešiť nové skrinky 
v šatniach. „Čakali sme, kým 
opravíme strechu. Stekajúca 
voda nám totiž skrinky poško-
dzovala,“ dodal vedúci plavár-
ne.                                            -kel-

Investície do Domu kultúry 

Na plavárni menia vzduchotechniku

Tisíc rokov zo života Liptákov 

Mikulášsky darček pre deti od Informačného centra mesta

Tento rok sa v Dome kultúry 
obnovili hygienické zariadenia 
s úspornou sanitou pri veľkej 
ako aj pri klubovej sále, kde sa 
navyše vybudovala i bezbariéro-

vá toaleta s investíciou necelých 
80-tisíc eur. Za takmer 11-tisíc 
eur sa zrekonštruovala časť 
strechy, ktorá na niekoľkých 
miestach zatekala.       -kel-

Informačné centrum v Lip-
tovskom Mikuláši sa približu-
je detským návštevníkom. K 
množstvu propagačných ma-
teriálov pribudla maľovanka 
pre deti do 10 rokov. Hravou 
formou ich spolu s rodičmi pre-
vedie mestom a jeho pamäti-
hodnosťami.  

„V rámci svojich služieb vieme ro-
dinám s deťmi vyskladať zaujíma-
vú a pestrú dovolenku, chceli sme 
však do aktívneho spoznávania 
atraktivít zapojiť viac aj samot-
né deti,“ priblížila Jana Piatková, 
riaditeľka Informačného centra 
mesta (ICM) v Liptovskom Miku-
láši. Ročne predstavujú rodiny 

s deťmi asi 40 percent všetkých 
návštevníkov. „Našou snahou 
vždy bolo poskytnúť im alterna-
tívy nielen v okolí, ale motivovať 
ich aj k pobytu na území mesta. 
Ukázať im, čo zaujímavé mesto 
ponúka, ako tu môžu s deťmi 
zmysluplne a zábavne tráviť čas,“ 
dodala J. Piatková. 

Kamarát Mikuláš
Turistický sprievodca pre deti 

„Spoznaj mesto so svätým Miku-
lášom“ má byť jednou z foriem 
ako tento cieľ dosiahnuť. Je ur-
čený pre deti v predškolskom 
veku a 1. stupňa základných 
škôl. „Umožňuje deťom hravou 

a zábavnou formou pomocou 
kresieb, maľovaniek a hádaniek 
spoznávať mesto, získať poznat-
ky z histórie, umenia, športu 
a života známych osobností. Na 
ceste za týmito zaujímavosťami 
ich sprevádza postava Svätého 
Mikuláša, ktorý vytvára srdečnú 
a priateľskú atmosféru,“ prezrádza 
riaditeľka ICM. 

Sprievodca však nie je veno-
vaný iba deťom mimo Liptova. 
Slúžiť môže ako praktická vyu-
čovacia pomôcka pre materské a 
základné školy. Materiál je voľne 
dostupný v Informačnom centre 
mesta Liptovský Mikuláš. 

 Slávka Kellová

Po šestnástich rokoch uzreli 
svetlo sveta dejiny Liptákov. 
Rozsiahla vedecká práca his-
torika Ferdinanda Uličného 
z Ploštína je jedinečným die-
lom, ktoré na takmer štyristo 
stranách približuje život v Lip-
tove. Knihu slávnostne pred-
stavili verejnosti v piatok 7. no-
vembra v Múzeu Janka Kráľa. 

Novo vydaná publikácia Dejiny 
Liptova od 9. do 19. storočia za-
chytáva približne 1000 rokov zo 
života našich predkov. „Žiadny 
slovenský historik nepreskúmal 
a neopísal život obyvateľov neja-
kej časti Slovenska tak podrobne 
a v takom dlhom časovom rozpätí. 
Výsledná práca je takto výnimoč-
ná nielen v kontexte Liptova, ale 
aj celého Slovenska,“ uviedol his-
torik Peter Vítek a dodal: „Spra-
covaný materiál prináša svetlo na 
nezodpovedané otázky v dejinách 
Liptova a vyvracia viaceré nepres-
né teórie starších historikov.“ 

S pomocou 
Komunitnej nadácie Liptov  
Vzácny rukopis dokončil autor 

v roku 2008. Odvtedy hľadal 
spôsob ako získané vedomosti 
rozšíriť medzi ľudí. „Doložiť život 
Liptákov na základe historických 
prameňov som považoval za svoj 
morálny záväzok. Roky som zbie-
ral materiál, ktorý som sa snažil 
podať nie príliš vedeckým spô-
sobom, aby z neho mohli čerpať 
i mladšie študujúce generácie,“ 
prezradil autor Ferdinand Uličný.  

Úlohu publikovať vedeckú prá-
cu si vzala na svoje plecia Komu-
nitná nadácia Liptov (KNL). „Na-
šou prioritou je vytvárať v Liptove 
hodnoty. Ako kultúrne, spoločen-
ské tak i historické. Kniha pána 
Uličného je dielo, ktoré nás svojím 
obsahom predišlo o celé tisícro-
čie a verím, že tu po nás rovnako 
dlho aj ostane,“ povedala na ad-
resu publikácie Ivica Multáňová 
z KNL.                                          -kel-
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Okrúhly stôl o Nežnej revolúcii 

Vzdelávanie aktívnych seniorov 

Ubehlo už 25 rokov odkedy 
si obyvatelia bývalého Čes-
koslovenska vlastnými silami 
vydobyli slobodu. Nežnou re-
volúciou získali to, o čom sa 
im v začiatkoch ani nesnívalo 
– pád totalitného režimu. Aj 
o tom vo štvrtok 6. novembra 
hovorili v Liptovskom Mikuláši 
pri Okrúhlom stole so študent-
mi a verejnosťou priami aktéri 
štrajkov a členovia Koordinač-
ného centra hnutia Verejnosť 
proti násiliu – Martin Bútora, Mi-
roslav Kusý a Ladislav Snopko.   

Desaťtisíce ľudí vylákala pred 
dvadsiatimi piatimi rokmi do ulíc 
túžba po zmene. Sila a odhodla-
nosť československých študen-
tov dosiahla neočakávané. Zánik 
totalitného režimu, ktorý bránil 
ľuďom slobodne myslieť a konať. 
Dodnes je pamätným 17. no-
vember 1989, ktorý spustil lavínu 
protestov a po dlhej dobe mož-
nosť verejne vyjadriť svoj názor. 

„Päťtisíc ľudí, ktorí prišli na mi-
kulášske námestie počas generál-
neho štrajku 26. novembra, bolo 

dôkazom toho, že už to v ľuďoch 
dlho bublalo. Nikdy predtým sa toľ-
ko ľudí na námestí nezišlo, lavína 
sa pohla a už sa riadila svojim ži-
votom. Mňa stiahla do svojho víru 
a dodnes som tam. Bol som jeden 
z prvých, ktorí počas generálneho 
štrajku vystúpili na balkóne žup-
ného domu. Študenti, ktorí štrajk 
spoluorganizovali, si ma všimli 
a požiadali ma, aby som prišiel 
medzi nich. Dohodli sme sa na ďal-
ších spoločných krokoch a stal som 
sa predsedom mestskej a okresnej 
rady hnutia Verejnosť proti násiliu 
v Liptovskom Mikuláši a Ružom-
berku,“ zaspomínal primátor mes-
ta Alexander Slafkovský. 

Túžba po slobode a demokracii 
Revolúcia pri tom nebola nijak 

zvlášť pripravovaná. Vznikala 
a vyvíjala sa spontánne. „Motivá-
ciou nám bolo nadšenie a túžba 
po slobode. Keď sme začínali vô-
bec sme netušili, že to skončí pre-
vratom štátneho zriadenia. A kto 
vymyslel kľúče? No nikto. Ale mali 
ich všetci a zneli, tak sme ich pou-

žili. Dnes by na to bolo potrebných 
niekoľko drahých marketingových 
agentúr,“ povedal Ladislav Snop-
ko, jeden z organizátorov brati-
slavského štrajku a prvý popre-
vratový minister kultúry. 

V Liptovskom Mikuláši sa k Ve-
rejnosti proti násiliu pridal i pro-
fesor Viliam Dolník. „Študenti za 
mnou prišli domov. Povedali mi, 
čo sa deje a vyzvali ma, aby som 
šiel s nimi. Priviedli ma do starej 
lodenice, kde sme skoncipovali 
prvé vyhlásenie Občianskeho fóra. 
Neskôr prišla iniciatíva Verejnosť 
proti násiliu. Robili sme mítingy, 
rozprávali sa s verejnosťou, chodili 

po podnikoch, závodoch, agitova-
li a presviedčali, pretože stále tu 
bola aj tendencia - načo generálny 
štrajk. Boli sme do toho vtiahnutí 
veľmi hlboko, nepoznali sme dňa 
ani noci,“ priblížil Viliam Dolník, 
ktorý v tom období pôsobil ako 
učiteľ v Liptovskom Hrádku.  
Definitívnou zmenou politického 
ovzdušia boli prvé slobodné voľby 
v júni 1990. „Predstavy sú vždy kraj-
šie ako skutočnosť. Realita, ktorá tu 
bola pred tým však bola oveľa hor-
šia, ako to, čo žijeme dnes. Ja som 
spokojný s tým, kde sme a stále sa 
musíme snažiť to vylepšovať,“ dodal 
A. Slafkovský.  -red-

Takmer päťsto spokojných 
absolventov vzdelávacích ak-
tivít je výsledkom projektu, 
ktorý pripravilo mesto Liptov-
ský Mikuláš pre obyvateľov 
nad 50 rokov. Prostredníctvom 
ôsmich aktivít si účastníci zdo-
konalili počítačové a jazykové 
zručnosti, finančnú a právnu 
gramotnosť, naučili sa oriento-
vať vo verejnej správe či viac sa 
starať o svoje telo a myseľ.  Pro-
jekt uzavrela vo štvrtok 27. no-
vembra konferencia pre účast-
níkov projektu i verejnosť.  

Vyššia kvalita života je mottom 
projektu Aktívne starnutie se-
niorov, ktorý mesto Liptovský 
Mikuláš spustilo v auguste mi-
nulého roka. Chcelo tak umožniť 
obyvateľom v zrelom veku na-
zrieť do možností, ktoré zvýšia 
ich dôstojné, zdravé a aktívne 
starnutie a plnohodnotný spolo-
čenský život. „Najmä ľudia v dô-
chodkovom veku nemajú kvôli 
finančnej situácii často možnosť 
a ani chuť zapájať sa do spoločen-
ského života. Preto sme videli ako 
dobrú príležitosť využiť projektovú 
výzvu v rámci Európskeho roku 
aktívneho starnutia a solidari-
ty medzi generáciami a formou 
ponuky vzdelávania reagovať 

na sekundárne potreby našich 
seniorov. Sú nimi  najmä potre-
ba, komunikácie, spoločenského 
kontaktu, ako aj pocit spoločen-
skej užitočnosti a sebarealizácie. 
Vzdelávacie aktivity sme im preto 
‚ušili‘ na mieru, podľa ich predstáv 
a požiadaviek. ,“ priblížila Anna 
Rašiová, prednostka mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši. 

Osem všestranných kurzov
Projekt zahŕňal osem vzdeláva-

cích aktivít. Osobnostný rozvoj 
naviedol účastníkov ako zlep-
šovať pamäťové schopnosti či 
ovládať techniky zlepšenia kon-
centrácie a odreagovania sa. Kurz 
základov finančnej a právnej 
gramotnosti rozšíril absolven-
tom obzor v oblasti finančného 
trhu, hospodárenia s vlastnými 
financiami a ako predchádzať 
podvodom. Na kurze zdravého 
životného štýlu sa účastníci nau-
čili ako sa udržiavať v dobrej fy-
zickej a psychickej kondícii, počas 
sedení na tému verejná správa sa 
hovorilo o princípoch jej fungo-
vania a ako sa orientovať v spleti 
úradných inštitúcií. Aktivita s ná-
zvom informačné a komunikačné 
technológie pre začiatočníkov a 
pokročilých zdokonalila účastní-

kom prácu s počítačom a inter-
netom, na hodinách hudby sa ho-
vorilo o hudobnej teórii a vývoji 
hudobných štýlov a na hodinách 
venovaných pohybu si účastníci 
osvojili techniky nielen na fyzic-
ké ovládanie svojho tela, ale i na 
zvládanie vypätých životných 
situácií. Jazykové vzdelávanie na-
učilo absolventov lepšie rozprá-
vať po anglicky, nemecky a rusky 
a počas aktívneho spoznávania 
regiónu navštívili najatraktívnej-
šie kúty Liptova. 

Chuť pokračovať 
„Po ukončení kurzov nás ab-

solventi žiadali o pokračovanie 
aktivít. Časť z nich dokonca po-
kračuje samostatne. Predbežným 
prieskumom sme zistili, že asi 

šesťdesiat účastníkov by chcelo 
pokračovať a už teraz by sme ve-
deli kapacitne naplniť päť vzde-
lávacích kurzov,“ uviedla A. Ra-
šiová. Rozhodujúcom faktorom 
je financovanie aktivít. „Najväčší 
záujem je o počítačové vzdeláva-
nie a jazyky. Z projektu nám zo-
stali počítače a iná technika, ktoré 
budeme v rámci udržateľnosti 
projektu využívať pre rovnakú 
cieľovú skupinu. Účastníci by sa 
pravdepodobne na financovaní 
kurzov museli podieľať,“ dodala 
A. Rašiová.    

Na financovaní projektu parti-
cipovali Európsky sociálny fond 
sumou 91,7 tisíc eur, štátny roz-
počet vo výške 10,7 tisíc eur 
a mesto prispelo čiastkou 5,4 ti-
síc eur.   Slávka Kellová
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Tunelárov Tatralandie odsúdili, mesto si môže uplatniť škodu

Ján Gemzický mladší, jeho ses-
tra Martina Krajčiová a ich otec 
Ján Gemzický starší boli právo-
platne odsúdení trestným roz-
kazom mikulášskeho okresného 
súdu za viacero majetkových 
skutkov. Ján Gemzický mladší za 
porušovanie povinnosti pri sprá-
ve cudzieho majetku a poško-
dzovanie veriteľa. Tieto trestné 
činy sa podľa vznesenej obžalo-
by týkali spoločnosti Tatra Deve-
lopment Group, a.s. (TDG), ktorá 
vybudovala a od roku 2003 pre-
vádzkovala najväčší celoročný 
slovenský akvapark Tatralandia.

Obaja súrodenci mali pod-
ľa prokurátora ako štatutárni 
predstavitelia spoločnosti TDG 
v roku 2005 uzatvárať pre spo-
ločnosť nevýhodné zmluvy. 
Plynuli z nich účelové a nereali-
zovateľné záväzky, za neplnenie 
ktorých boli vysoké zmluvné 

pokuty. Zmluvné strany si za-
čali uplatňovať svoje nároky 
prostredníctvom exekučných 
konaní. Po odhalení netranspa-
rentných krokov štatutárnych 
zástupcov TDG bol na spoloč-
nosť vyhlásený konkurz, pretože 
nebola schopná plniť záväzky, 
ku ktorým ju odsúdení súroden-
ci zaviazali. 

„Konkurz bol jediný legálny 
spôsob, ktorým sa dalo zabrániť 
uplatňovaniu zmluvných pokút. 
Najväčší zmluvný záväzok od-
kúpila spoločnosť Ski Kubínska 
Hoľa. Tým ovládla spoločnosť 
TDG a celý akvapark Tatralan-
dia. Akcionári TDG prišli následne 
o svoj vplyv v spoločnosti a ich ak-
cie sa stali bezcennými,“ uviedol 
primátor Alexander Slafkovský. 
Od roku 2010 vlastní Tatralan-
diu spoločnosť Tatry Mountain 
Resorts.

V kauze tunelovania spoločnosti, ktorá vybudovala a prevádz-
kovala najväčší slovenský celoročný akvapark boli osdúdení 
traja protagonisti. Primátor Alexander Slafkovský to považuje 
za morálnu satisfakciu. Zároveň očakáva, že jeho nástupca bude 
vymáhať polmiliónovú škodu, ktorá mestu ako jednému z akci-
onárov vznikla.

„Mesto bolo desaťpercentným 
akcionárom spoločnosti, konaním 
dvoch členov predstavenstva spo-
ločnosti došlo k poškodeniu záuj-
mov akcionárov, vrátane Liptovské-
ho Mikuláša. Preto som za mesto 
v septembri 2005 podal trestné 
oznámenie na neznámeho pácha-
teľa,“ vysvetľuje A. Slafkovský. 

„Som rád, že po takmer deviatich 
rokoch súdy ukončili celý proces 
a rozhodli. Spravodlivosti bolo uči-
nené za dosť.“ Podľa jeho slov sú 
vymerané podmienečné tresty  
symbolické a mierne. Všetci traja 
odsúdení dostali po dva roky, 

pričom Ján Gemzický mladší do-
stal štvorročnú skúšobnú lehotu 
a trojročný zákaz vykonávať štatu-
tárne funkcie. Jeho sestre súd určil 
skúšobnú dobu tri roky a ich otco-
vi dva roky, ani oni nesmú zastávať 
štatutárne funkcie tri roky.

Hodnota desiatich percent akcií, 
ktoré vlastnilo mesto predsta-
vovala sumu asi pol milióna eur. 
„Teraz je na mojom nástupcovi, 
aby po nástupe do funkcie preveril 
možnosť uplatniť v mene mesta 
u odsúdených vzniknuté škody,“ 
konštatoval primátor Alexander 
Slafkovský.  -red-

Rómske občianske hliadky v meste

Vďaka dlhodobému záujmu 
o sociálnu inklúziu pôsobí v Lip-
tovskom Mikuláši už sedem ro-
kov Komunitné centrum v osade 
Hlboké, ktoré sa venuje výchov-
no-vzdelávacej činnosti, soci-
álnemu poradenstvu, zdravot-
níckej osvete a práci s klientmi 
v teréne. Zriadenie Rómskych 
občianskych hliadok je ďalším 
krokom k zvýšeniu kvality živo-
ta a povedomia minority. Nielen 
samotnou starostlivosťou o ňu, 
ale i zvýšením zamestnanosti.  
„Využil som príležitosť, pretože 
som bol nezamestnaný. Myslím, 
že projekt prišiel v najvhodnejšom 
čase, aby sa nastolil poriadok. Ži-
votná úroveň našich ľudí za ostat-
né roky klesla, najmä v Hlbokom. 
Chceme im ísť príkladom a učiť 
ako sa majú správať, ako vycho-
vávať svoje deti, aby začali cho-
diť do školy a prestali s drobnými 
krádežami,“ uviedol koordinátor 
Martin Baláž. 

Získavanie 
prirodzeného rešpektu
„Sociálne dôsledky v nezamest-

nanosti sa prejavujú nízkou ži-
votnou úrovňou celých rodín, 
alkoholizmom alebo inými závis-
losťami a tiež rastúcou kriminali-
tou. Máme problém so životným 
prostredím a odpadmi. Hliadky 
sa zamerajú na kontrolu obyd-
lí, verejného poriadku či rušenie 
nočného pokoja. Najdôležitejšie 
je, že sú znalí miest, kde budú pra-
covať,“ uviedol primátor mesta 
Alexander Slafkovský. 

Dve skupiny občianskych hlia-
dok po dvoch členoch budú pra-
covať pod dohľadom Mestskej 
polície. „Sú najmä kontrolným 
a výchovným orgánom. V prípa-
de, že si nebudú vedieť poradiť, 
prípadne nebudú môcť zasiah-
nuť, môžu zavolať na pomoc 
mestskú prípadne štátnu políciu, 
ak zistia protiprávnu činnosť. Naši 
príslušníci často nemajú u mlad-

šej a strednej vrstvy rešpekt. Ve-
ríme, že občianske hliadky si ho 
prirodzene vybudujú,“ zdôraznil 
Vladimír Bella, náčelník Mestskej 
polície v Liptovskom Mikuláši.

Dobrá úroveň uchádzačov
O pozíciu člena občianskych 

hliadok sa počas pohovorov hlá-
silo deväť uchádzačov. Všetci po-
chádzajú zo sociálne znevýhod-
neného prostredia. Vo výberovej 
komisii mal svoje zastúpenie i 
Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity. „Prekvapi-
la ich najmä úroveň uchádzačov. 
Tento projekt sa zväčša realizuje 

na východnom Slovensku, kde 
podľa ich slov nebolo takmer 
z čoho vyberať.  V Žilinskom kraji 
a zrejme aj na strednom Sloven-
sku sme jediná samospráva, ktorá 
tento projekt zrealizovala,“ dopl-
nila Soňa Kováčiková, koordiná-
torka projektu.  

Celkové oprávnené náklady 
projektu predstavujú sumu 
117-tisíc eur.  Európsky sociálny 
fond naň prispel 85 percentami, 
štátny rozpočet desiatimi per-
centami. Zvyšných päť percent 
dofinancovalo mesto Liptovský 
Mikuláš. Projekt potrvá do kon-
ca septembra 2015.                   -kel-

V Liptovskom Mikuláši začali od novembra pôsobiť Rómske 
občianske hliadky. Od štvorice členov a jedného koordinátora 
sa očakáva zníženie kriminality, zlepšenie verejného poriadku 
a zvýšenie životnej úrovne v častiach mesta s rómskou populá-
ciou. Do terénu nastúpili po absolvovaní šesťdňového teoretic-
kého a praktického školenia. 
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V  Liptovskom Mikuláši sa v utorok 11. novembra hovorilo 
o budúcnosti informačných centier. Celoslovenské kolokvium 
sa tak symbolicky vrátilo na miesto, kde sa pred 20 rokmi kona-
lo ustanovujúce valné zhromaždenie Asociácie informačných 
centier Slovenska. 

V Liptovskom Mikuláši v roku 
1992 založili historicky prvé 
mestské a turistické informač-
né centrum (IC) na Slovensku. 
V dobe, kedy sa začínal rozvíjať 
aktívny a domáci cestovný ruch. 
„Nechal som sa týmto nápadom 
inšpirovať v našom partnerskom 
meste Annecy vo Francúzsku, 
ktoré je polohou a okolím tu-
risticky rovnako lákavé ako náš 
región. Nie nadarmo sa mu ho-
vorí brána do Savojských Álp 
a Liptovský Mikuláš je bránou do 
Nízkych a Západných Tatier,“ po-
vedal primátor mesta Alexander 
Slafkovský. 

O dva roky neskôr sa stal Lip-
tovský Mikuláš zakladajúcim 
členom Asociácie informač-
ných centier Slovenska (AICES). 
Mesto sa stalo sídlom a zároveň 
jedným z troch metodických 
a poradenských centier na 
Slovensku. „Pred 20 rokmi sme 

začali prvýkrát hovoriť s vtedaj-
ším ministerstvom hospodárstva 
o kvalite informačných centier. 
Symbolicky prvým kolokviom 
chceme vytvoriť priestor na od-
bornú diskusiu práve o dôležitosti 
informačných centier v destiná-
ciách a strediskách cestovného 
ruchu. Týmto krokom chceme na-
stúpiť na cestu kvality a potvrdiť 
opodstatnenosť informačných 
centier a kancelárií,“ uviedla Ivo-
na Fraňová, prezidentka AICES. 

Informačné centrá ako služba 
turistom

Za uplynulé dve desaťročia sa 
náplň a rozsah práce IC rozšíril 
a pretransformoval. „Spracúva-
me niekoľkonásobne vyšší ob-
jem informácií o atraktivitách, 
novinkách, podujatiach či služ-
bách v meste. Rozšírili sme akti-
vity v oblasti prezentácie mesta 
i regiónu. Ročne vydávame štyri 
druhy propagačných materiálov 

v šiestich jazykoch, spravujeme 
web stránku, sociálne siete, dis-
tribuujeme newslettre, pracuje-
me na propagácii cez mobilné 
zariadenia a mnoho ďalšieho. 
Predovšetkým je však naša prá-
ca o zákazníkoch priamo v našej 
kancelárii, kde ročne vybavíme 
požiadavky viac ako 80-tisícov 
klientov,“ uviedla Jana Piatko-
vá, riaditeľka IC mesta Liptov-

ský Mikuláš. 
„Neodkážem si predstaviť des-

tináciu bez informačnej kance-
lárie. Internet ani zďaleka nemô-
že nahradiť jej služby. Mestám, 
ktoré pochopili, že hoci nie je 
informačné centrum ziskové, sa 
táto služba niekoľkonásobne 
vráti v spokojnosti návštevní-
kov,“ dodala  I. Fraňová.        

 Slávka Kellová

Cenu mesta a primátora získalo sedem laureátov

Informačné centrá sú výkladnou skriňou turistických stredísk 

Prvými ocenenými Cenou pri-
mátora mesta 2014 sa stali man-
želia Viera a Pavel Perašínovci. 
Na ceste životom sú spolu už 45 
rokov.  Posledné roky zasvätili 
pomoci iným prostredníctvom 
kresťanského Miestneho zdru-
ženia YMCA, ktoré sa stará o ľudí 
bez domova a v hmotnej núdzi. 

Ocenenia sa dostalo i PhDr. 
Ľubomírovi Rašimu, PhD., riadi-
teľovi Základnej umeleckej ško-
ly J. L. Bellu. V sedemdesiatych 
rokoch sa zapojil do kultúrneho 
diania ako autor hudby, spolu-
pracovník mikulášskych ochot-
níkov a hudobnej scény. Skom-
ponoval množstvo skladieb pre 
hudobnú skupinu Admirál, roz-
hlas i televíziu.

 Za dlhoročné aktívne pôsobe-
nie získal Cenu primátora mesta 
2014 aj klub mikulášskych ama-
térskych filmárov a fotografov 
Amafilm Nicolaus. Kolektív nad-
šencov filmovania vznikol ešte 
počas vysokoškolských štúdií 
zakladajúcich členov Jaroslava 

Choma, Igora Brezinu a Jána 
Kusku v roku 1979. Za 35 rokov 
pôsobenia natočili viac ako 180 
filmov a stovky záznamov rôz-
nych podujatí.

Cenu mesta Liptovský Miku-
láš si tento rok prevzala Mgr. 
Anna Bodoríková (na fotografii 
vľavo), známa ako Sestra Mária 
Júlia. V roku 1995 začala praco-
vať v Spišskej katolíckej charite. 
Stála pri zakladaní Agentúry 
domácej starostlivosti Charitas 
a v roku 2006 založila Krízové 
centrum pre týrané matky a deti 
v Dome Charitas Svätej Kláry 
v Liptovskom Mikuláši.  

Laureátom Ceny mesta sa ten-
to rok stal i Ing. Michal Ruman-
ský (na fotografii v strede), za-
kladateľ súkromnej Rumanský 
Art Centre v L. Mikuláši. Získal 
pamätnú plaketu za zásluhy 
pri výstavbe chirurgického pa-
vilónu v mikulášskej nemocnici 
a pamätnú medailu za osobný 
prínos pri budovaní pešej zóny 
v Liptovskom Mikuláši. Je zakla-

dajúcim členom Rotary klubu. 
Za zásluhy v tomto hnutí mu 
bola v roku 2008 udelená cena 
Tomáša Baťu.   

Cenu mesta „in memoriam“  
odovzdali MUDr. Viktorovi Ho-
ranskému, CSc.. V liptovskomi-
kulášskej nemocnici pôsobil 
32 rokov. Z pozície primára 
a okresného odborníka sa priči-
nil o rozvoj detského oddelenia 
a detských obvodov, čo sa od-
razilo na poklese detskej úmrt-
nosti. Za svoju prácu bol oce-
nený zlatou medailou Lekárskej 

spoločnosti Jana Evangelistu 
Purkyně, dvakrát získal ocene-
nie Zaslúžilý lekár a ocenenie 
vlády ČSSR za rozvoj pediatrie. 

Posledným oceneným, ale ne-
menej dôležitým, sa stal Kanoe 
Tatra Klub Liptovský Mikuláš, 
ktorý je baštou vodného slalo-
mu na Slovensku a najúspešnej-
ších klub v meste. Veľký podiel 
na slovenských, európskych 
a svetových úspechoch majú 
podmienky vytvorené v Areáli 
vodného slalomu Ondreja Cibá-
ka.     Slávka Kellová

Primátor Alexander Slafkovský odmenil za zásluhy tých, kto-
rí sa dlhodobo starajú o zveľaďovane a šírenie dobrého mena 
nášho mesta, a ktorí so srdcom odovzdávajú svoje poznatky 
a skúsenosti. 
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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
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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 

V Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa inaugurovali v utorok 
25. novembra poštovú známku tohto významného mikulášskeho 
i slovenského umelca. Do zbierok filatelistov pribudla tiež známka 
rodáka z Kráľovej Lehoty Alojza Stróbla. 

Hoci sa maliar Peter Michal Bohúň narodil na Orave, život ho spolu 
s rodinou zaviedol do Liptovského Sv. Mikuláša, kde jedenásť rokov 
pôsobil ako učiteľ maľby. „Na vydanej poštovej známke je zobrazená 
maliarova manželka Žofia. Predlohou známky bol obraz, ktorý v súčas-
noti vlastní Slovenská národná galéria,“ uviedol Martin Vančo z Poštovej 
filatelisticekj služby. 

Sochár Alojz Stróbl bol „posledným rytierom romantizmu“ a naj-
väčším uhorským sochárom obdobia okolo roku 1900. Narodil sa  
v Liptove, na samote pri Kráľovej Lehote. „Na známke je zobrazené  jeho 
dielo Zhasinajúci jeleň z roku 1897,“ dodal M. Vančo. Za ostatné roky tak 
do vzácnych zbierok poštových známok pribudli okrem diel fotografa 
Martina Martinčeka,  grafika Igora Rumanského, básnika a jazykoved-
ca M. M. Hodžu či fotografa a spisovateľa Pavla Socháňa ďalšie mená 
známych osobností narodených alebo pôsobiacich v Liptove či priamo  
v Liptovskom Mikuláši.   Slávka Kellová

Inaugurácia poštových známok
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Rok 2014 sa v Liptovskom Mi-
kuláši niesol v znamení umenia 
v jeho najrôznejších variáciách. 
História mesta je úzko spojená 
s umením, kultúrou a s menami 
desiatok významných osob-
ností, ktoré sa zapísali do dejín 
nielen slovenskej, európskej ale 
i svetovej literatúry, hudby, vý-
tvarníctva či divadelníctva. 

„Tento rok sme chceli verejnosti 
priblížiť túto neodmysliteľnú súčasť 
spoločnosti a dostať ju do ulíc. Na-
šou filozofiou bolo, aby sa ho ľudia 
mohli dotknúť a naplno zažiť, aby 
neostávalo za stenami kultúrnych 
inštitúcií,“ uviedla autorka projek-
tu Dana Guráňová, vedúca útvaru 
mládeže, športu a kultúry. Mesto 
tak nadviazalo na minuloročný 
vydarený rok s názvom Jánošík – 
300 rokov legendy venovaný 300. 
výročiu súdu a popravy legendár-
neho zbojníka.

Mikulášski umelci
Mikulášania v tomto roku 

spoločne oslávili niekoľko výročí, 
pripomenuli si najvýznamnejšie 
osobnosti z oblasti kultúry, dali 
priestor súčasným talentom 
a pravdepodobne založili hneď 

niekoľko nových kultúrnych 
tradícií. Rok venovaný umeniu 
spustila prehliadka mesta v réžii 
Informačného centra. „Domáci 
klienti aj návštevníci tému Miku-
lášski umelci skutočne ocenili. Zo 
šestice tematicky odlišných výkla-
dov, ktoré taktiež ponúkame, je 
dôstojnou pripomienkou našich 
osobností,“ zhodnotila Jana Piat-
ková, riaditeľka Informačného 
centra mesta (ICM). 

Ďalšie kroky mikulášskeho 
umenia viedli od výberu tvorby 
I. Rumanského, cez 40. výročie 
súťaže amatérskych divadelných 
súborov Belopotockého Mikuláš, 
spomienku na básnika I. Laučí-
ka či Noc v múzeu, kde si najmä 
detský návštevníci mohli rozšíriť 
svoje vedomosti o regionálnych 
osobnostiach. Rôzne podoby 
umenia rezonovali aj rámci 
programu tradičného jarmoku – 
Stoličné dni. 

Zrod nových podujatí 
Najvýraznejšie rezonovalo ume-

nie v letných mesiacoch. Okrem 
tradičnej zmesi hudobných, diva-
delných či rozprávkových víken-
dov zažili návštevníci dve noci 

Začiatkom novembra ubehlo 
presne 185 rokov od založenia 
prvej verejnej knižnice na Slo-
vensku. V Liptovskom Mikuláši 
ju založil rodák z Paludze Gašpar 
Fejérpataky-Belopotocký. Dnes 
je Liptovská knižnica, ktorá nesie 
hrdo meno svojho zakladateľa, 
modernou inštitúciou s množ-
stvom praktických služieb.

Slovenská požičovacia biblioté-
ka. Tak znel názov inštitúcie, kto-
rá začala v roku 1829 zapožičiavať 
knihy a vtedy moderné kalendáre 
aj nevzdelanej verejnosti. Belo-
potocký už pred jej založením 
rozširoval knihy a časopisy me-

dzi slovenským ľudom. O tom, 
že knihy sú dôležitým prostried-
kom k získaniu vzdelanosti, sa 
presvedčil najmä počas návštevy 
knižníc a čitární v rakúskej Viedni 
i v maďarskej Pešti. „Odvtedy sme 
prešli dlhú cestu. Hoci sa považu-
jeme za priamu pokračovateľku 
Belopotockého knižnice, snažíme 
sa ísť ďalej a byť modernou kniž-
nicou. Využívame klasické doku-
menty, knihy, ale zároveň pracuje-
me s novými nosičmi informácií, 
databázami, externými zdrojmi 
informácií a sme online prepojení 
s ostatnými slovenským knižnica-
mi,“ uviedla riaditeľka knižnice 

Marcela Feriančeková. 

Odborný seminár
Pri príležitosti okrúhleho jubilea 

pripravila knižnica v stredu 12. 
novembra pre odbornú verejnosť 
seminár, na ktorom sa hovorilo 
o histórii Liptovského Mikuláša 
v časoch prvej polovice 19. storo-
čia, i o samotnom G. F. Belopotoc-
kom. „V popoludňajších hodinách 
patrilo podkrovie knižnice divadel-
níkom matičného súboru, ktorí na 
základe zápiskov Belopotockého 
manželky zobrazili útržky z ich spo-
ločného života,“ spresnila M. Fe-
riančeková.  

Rozširovanie služieb 
V blízkej budúcnosti rozšíri kniž-

nica svoje služby o nový bibliobox. 
„Zakúpili sme ho za projektové pe-
niaze. V čase, keď budeme mať za-
tvorené, sem môžu čitatelia vhodiť 
vypožičané knihy. Ak však majú voči 
nám podlžnosti,  tie im ostávajú aj 
po vrátení knihy,“ doplnila riaditeľ-
ka knižnice.

V súčasnosti eviduje asi 6 500  
registrovaných čitateľov. Takmer 
tretinu z nich tvoria deti do 15 ro-
kov a viac ako 60 percent sú oby-
vatelia Liptovského Mikuláša. 

 Slávka Kellová

Rok venovaný umeniu 

Mikulášska knižnica oslávila 185 rokov od založenia

v mikulášskych podnikoch počas 
obľúbenej Street music night, 
otvorili Magickú záhradu s lam-
piónmi v Rohonciho záhrade, 
rozsvietili Umelecké korzo na Ul. 
1. mája  a na jeden deň patrilo 
námestie umelcom, ktorí svoji-
mi Umeleckými jednohubkami 
priniesli do mesta sladkú príchuť 
jednoduchej pouličnej akrobacie, 
divadla či hudby. 

„Veľmi pozitívne ohlasy ľudí nám 
napovedali, aby by sme si v meste 
určite  zachovali tradíciu Retro-
tančiarne v záhrade Múzea Janka 
Kráľa, Dobroprianí, ktoré vietor 
prostredníctvom kúskov látky 
roznášal priamo z nášho námes-
tia do celého sveta, viac využívali 
charizmatické prostredie Pálkovej 
vily či prvky drobnej architektúry 
na námestí pre výstavy fotografií, 
ktoré ponúkajú ďalšie možnosti 
ako prezentovať tunajšie talenty,“ 
zdôraznila D. Guráňová. 

Zahraniční  i domáci umelci
Tento rok si Liptovský Mikuláš 

pripomenul 50. výročie vzájomné-
ho partnerstva s mestom Opava. 
„Na znak priateľstva k nám vyslali 
detský  spevácky zbor Domino, 
ktorý rozospieval mikulášsku syna-
gógu židovskými piesňami. Zavítal 
k nám i Boris – bubenícky orchester 

Ivo Samiece, pozostávajúci z ná-
strojov a rytmov z takmer všetkých 
kútov sveta. Na oplátku sme k nim 
vycestovali s predstavením Anašim 
veširim z dielne skladateľa Ľubomí-
ra Rašiho,“ spresnila D. Guráňová.  

Posledná tretina roka umenia 
do mesta pritiahla slovensko - 
japonskú harmóniu venovanú 
prvej dáme slovenského výtvar-
ného umenia E. Martinčekovej 
– Šimerovej, spomínalo sa na 
zakladateľky ženského spolku Ži-
vena, skladateľa najznámejších 
slovenských evergreenov D. Pálku, 
zaspievali operné esá M. Babjak 
s D. Buranovským a kostol sv. Petra 
z Alkantary v Okoličnom sa vrátil 
do čias stredoveku vďaka zabud-
nutých náboženským rituálom 
známym ako Tanec v labyrinte. 
„Spomenuli sme len zlomok toho, 
čo sme vymysleli spoločne s kultúr-
nymi inštitúciami v meste. Každý sa 
inšpiratívne zapojil svojou troškou. 
Verím, že svoje nápady budeme na-
ďalej spoločne rozvíjať a naše mesto 
bude už navždy Mestom umenia,“ 
dodala autorka projektu.   

Do projektu sa spoločne opäť za-
pojili Dom kultúry, Múzeum Janka 
Kráľa, Liptovská knižnica G. F. Be-
lopotockého, Liptovská galéria P. 
M. Bohúňa a Liptovské kultúrne 
stredisko.      Slávka Kellová
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Mladí futbalisti zhodnotili jesennú časť sezóny

Majstri sveta u primátora

Mládežnícka časť Mestského 
futbalového klubu (MFK) Tat-
ran Liptovský Mikuláš bilan-
cuje uplynulú sezónu. Nové 
tréningové ihrisko umožňuje 
hráčom tráviť čo najmenej času 
na umelej tráve. Jeho výhody 
si pochvaľujú od polovice au-
gusta aj najmladšie vekové ka-
tegórie. 

Futbalové prípravky (deti naro-
dené v rokoch 2005 – 2009) sú 
stabilizované a nerušene trénujú. 
„Malí futbalisti prostredníctvom 
hravej formy získavajú prvé in-
formácie o futbale. Lídrom tímu 
trénerov prípraviek je Miroslav 
Blaščík, ktorému skvele sekunduje 
futbalová osobnosť nášho mesta 
Ján Papaj,“ priblížil Juraj Sabol, 
športový riaditeľ mládeže MFK 
Tatran. Výborne zapadli aj novici 
v trénerskom kolektíve Ivan Iva-
nič a Martin Šimun. Malí futbalisti 
podľa trénerov tešia z každého 
tréningu a futbalové zručnosti 
nabaľujú vysokým tempom. Ich 
počet narástol takmer na dvojná-
sobok, z čoho majú v klube ob-
rovskú radosť. 

Žiaci a dorast 
s trénerskými posilami
Kategória starších žiakov U 15 

zažila na začiatku prípravy malé 
dejavu. „Tréner Peter Bartek, ktorý 
zodpovedne pripravuje naše budú-
ce hviezdy a ktorého rukami prešiel 
už nie jeden skvelý hráč, oceňuje 
prácu svojich predchodcov, tréne-
rov nižších kategórii. Tí mu pripra-
vili hráčov, o ktorých už prejavil 
záujem nejeden prvoligový klub,“ 
zdôraznil J. Sabol. V kategórií star-
ších žiakov U 14 posilnil klub svo-
je rady o trénera Vlada Chovanca, 
ktorý pred 10 rokmi pomáhal pri 
zakladaní športových tried na ZŠ 
Okoličné. V príprave mladších 
žiakov by to už nešlo bez tréner-
ských stálic Ivana Lišivku a Marti-
na Vevericu. „Obaja mladí tréneri 
sa v našom klube z roka na rok zdo-
konaľujú a skvalitňujú svoju prácu. 
Majú neľahkú úlohu zapracovávať 
nových, prichádzajúcich hráčov do 
už fungujúcich kolektívov. V tomto 
veku sa nám darí zvyšovať poč-
ty najmä o hráčov z jednotlivých 
mestských častí,“ uviedol športový 
riaditeľ mládeže. 

V družstvách mladšieho a star-
šieho dorastu došlo k zmene na 
trénerskej pozícii. Novým tré-
nerom sa stal bývalý hráč Peter 
Tomko. „Hlavým cieľom v doraste 
v jesennej časti bolo stabilizovať 
výkonnosť hráčov a čo najviac 
zdokonaľovať ich futbalové zruč-
nosti na hráčskych postoch. Do-
rastenci Staš, Čekan (r. nar. 1996) 
a Laco (r. 1997) už majú svoje odo-
hrané minúty v A mužstve. Toto 
je cesta, ako chce klub motivovať 
svojich odchovancov,“ dodal J. 
Sabol. 

Úspešný ženský tím
„O futbalovej kráse v našom klube 

hovoríme nie len po  víťazstvách, 
krásnych futbalových herných situá-
ciách, ale vždy aj pri pohľade na tré-
ningovú jednotku žiačok a žien. Tie 
z maximálnym nasadením a úsme-
vom Liptáčok reprezentujú farby klu-
bu,“ uzavrel hodnotenie jesennej 
časti športový riaditeľ mládeže.

Celá futbalová rodina MFK Tat-
ran do konca roka počas víken-
dov absolvuje ešte domáce ha-
lové turnaje v Hoteli Alexandra  
v Liptovskom Jáne.                    -red-

Primátor Alexander Slaf-
kovský prijal vo štvrtok 30. 
októbra dvojicu úspešných 
mikulášskych športovcov. 
Úradujúcu dvojnásobnú maj-
sterku sveta vo fitnes žien 
a junioriek Dominiku Multá-
ňovú a Erika Halašku, junior-
ského majstra sveta v klasickej 
kulturistike. Obaja sú zveren-
cami trénera Ľubomíra Hečka.   

Dominika Multáňová na se-
niorských majstrovstvách sveta 
v kanadskom Montreale vybo-
jovala v októbri tohto roka pre 
Slovensko zlatú medailu. Po ob-
hajobe juniorského titulu v Me-
xiku sa jej tak s niekoľkodňovou 
odmlkou podarilo opätovné 
víťazstvo aj v kategórii žien. Mul-
táňovej bilancia z ostatných 
dvoch sezón nemá obdoby, päť 
vrcholných podujatí a päť zla-
tých medailí. 

Splní si americký sen?
„Tento rok bol z môjho pohľadu 

náročnejší. Jednak preto, že oba 
šampionáty boli v Amerike, čo 
je problematické vzhľadom na 
zvládnutie záverečných momen-
tov prípravy. Súperky prišli pripra-

venejšie a niektoré som nepozna-
la. Preto boli na mieste obavy, ako 
to celé dopadne. Som rada, že sa 
mi aj v takejto náročnejšej konku-
rencii podarilo uspieť,“ zhodnoti-
la Dominika. 

Už v marci budúceho roka čaká 
mikulášsku fitnesku súťaž v Ar-
nold Classic v Amerike. Vlani si 
vyskúšala jeho európsku verziu. 
„Z počutia viem, že americký je 
o tri triedy lepší, pokiaľ ide o úro-
veň organizácie i konkurencie. Je 
to taký môj zatiaľ nesplnený sen,“ 
dodala Dominika. 

Šampión medzi juniormi  
Začiatkom októbra sa o sveto-

vý úspech pre Slovensko a Lip-
tov postaral ďalší člen mikuláš-
skeho klubu VTJ Technika Erik 
Halaška. V juniorskej kategórii 
klasickej kulturistiky si k vla-
ňajšiemu titulu majstra Európy 
pripísal začiatkom októbra aj 
svetové prvenstvo. „Zaskočila 
ma veľmi zdĺhavá a únavná ces-
ta, ako aj pomerne nezvládnutá 
organizácia. Na postave to určite 
zanechalo nejaké deficity. Podr-
žala ma však veľmi dobrá prípra-
va. Ak si ju budem udržiavať na 

podobnej úrovni, výsledky budú 
určite stále lepšie,“ povedal mla-
dý kulturista, ktorý by si chcel na 

budúci rok vyskúšať už i mužskú 
kategóriu.    

 Slávka Kellová

Majstrovské zápasy MHk 32 LM  12/2014

3.12. ST „A“ – Detva 17,00 hod.

6.-7.12.  SO, NE „J“ – Zvolen 14,00 , 10,30  hod.

12.12. PI „A“ – Topoľčany 17,00 hod.

19.12. PI „A“ – SNV 17,00 hod.

20.-21.12. SO,NE „J“ – B.Bystrica 14,00 , 10,30  hod.

28.12. NE „A“ – Trnava 17,00 hod.

30.12. UT „A“ – Michalovce 17,00 hod.
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 Občansky servis 
OKTÓBER 2014

Človek sa narodil aby dý-
chal, videl, počul a cítil – aby 
žil...

V Liptovskom Mikuláši sa  
v októbri  narodili:

Damir Matteo DURNOTA, 
Katarína HURAJOVÁ, Da- 
mián MURGOŠ, Samuel 
STAROŇ, Emília KOTLÁRO-
VÁ, Valerie DOLEŽALOVÁ, 
Martina ULIČNÁ, Mikuláš 
KOLCUN, Marína LEHOT-
SKÁ, Samuel KUČERA.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, ktorého neopus-

tím, ktorému vždy pomôžem 
a hlavne ktorého navždy mi-
lujem... 

Manželstvo uzavreli:
Ivo SAVARA – Martina 

PEŠKOVÁ, Andrej OBRCIAN 
– Dominika BUDIAKOVÁ, 
Peter ŠPLHA – Ing. Veronika 
ŠVECOVÁ, Matthias POOCH 
– Lenka ŽIARANOVÁ, Jozef 
DRBIAK – Jana KRČULOVÁ, 
MVDr. Michael JOSEPH – 
MVDr. Mariana SEDLÁČI-
KOVÁ, Ing. Tomáš PETRÍK 
– Simona KOVÁČIKOVÁ, Ján 
JEZNÝ – Dušana ŽIŠKOVÁ.

Dych – slovko krátke, nená-
padné.
Bez neho však končí život ...
Opustili nás:
Darina ŠUŇOVÁ – 85r., Žel-

míra KOVÁČOVÁ – 89r., Ján 
GRAJCIAR – 54r., Anastázia 
KADRLIAKOVÁ – 81r., Anna 
KRÁĽOVÁ – 78r., Sabina 
BALÁŽOVÁ – 81r., Ladislav 
KOVAL – 86r., Mária KOZÁ-
ROVÁ – 89r., Jaroslav AN-
TOL – 65r., Mária DZÚROVÁ 
– 73r., Juraj MIKULÍK – 88r., 
Milan RÁZUS – 66r., Oľga 
JŮZELOVÁ – 73r., RNDr. 
Ján KUSKA – 89r., Vladimír 
KOSTKA – 66r., Hermína 
GREGUŠKOVÁ – 86r., Mi-
lan KRAJČÍ – 64r., Vladimír 
KONIAR – 80r., JUDr. Jozef 
KMETÍK – 88r.  
                                          -matr-

Zo zápisníka Mestskej polície od  14. 10. 2014 do 13. 11. 2014

Skúška sirén
V piatok  12. 12. 2014 o 12.00 h 
bude v Liptovskom Mikuláši 

kontrola skúšky 
vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým  stálym 

tónom sirén.

Stále porušovanie zákona v ob-
lasti občianskeho spolunažívania 
obťažovaním hlukom, priestup-
kami v súvislosti s požívaním 
alkoholu, chovom psov alebo  
krádeží je neustále predmetom 
práce príslušníkov Mestskej polí-
cie. Z niektorých vyberáme:

Rušili hlukom z auta 
Dňa 11. 10. 2014 o 22:19 h bolo 

na ulici Priebežnej predmetom 
zásahu príslušníkov Mestskej po-
lície hlučné správanie sa skupinky 
mladých ľudí stojacich pri vozidle 
s ohlušujúcim zvukom puste-
ným z reproduktorov autorádia. 
Naši príslušníci na mieste nastolili 
k spokojnosti okolo bývajúcich ob-
čanov právny stav. Majiteľ vozidla 
sa zodpovedal zákona o priestup-
koch za rušenie nočného kľudu.

Bezdomovci upratali
14. 10. 2014 o 18:03 h musela 

hliadka Mestskej polície riešiť prí-
pad bezdomovcov, ktorí si posta-
vili prístrešie pod stromami na Ulici 
kpt. Nálepku. Miesto museli násled-
ne  opustiť a navyše aj museli po 
sebe urobiť poriadok. Tieto prípady 
sa pravidelne opakujú na rôznych 
častiach nášho mesta a vyžadujú si 
našu neustálu pozornosť!

Arogantný vodič ohrozoval 
Prípad vrcholnej arogancie sa 

stal  dňa 15. 10. 2014 o 8:37 h na 
ulici Garbiarskej, keď nákladné vo-
zidlo vytlačilo za jazdy z cesty až 
na chodník osobné motorové vo-
zidlo. Prípad bol ale v danej chvíli 
sledovaný kamerovým systémom 
Mestskej polície a preto sa podari-
lo identifikovať motorové vozidlo 
vinníka. Následné pátranie po bez-
ohľadnom vodičovi bolo úspešné 
a vinník bol nájdený. Celý prípad 
aj s potrebnou dokumentáciou bol 
odovzdaný príslušníkom štátnej 
polície, ktorí iste po zásluhe vinní-
ka odmenili. Môžeme len hovoriť 
o veľkom šťastí, že nedošlo k váž-
nemu ublíženiu na zdraví alebo 
usmrteniu nevinných občanov na 
chodníku.

Skončila na psychiatrii
15. 10. 2014 sa na Jefremovskej 

ulici sa pred zrakmi okoloidúcich 
váľala po zemi žena pod vplyvom 
alkoholu a budila tak verejné po-
horšenie. Po zistení totožnosti na-
šimi príslušníkmi bol kontaktovaný 

jej príbuzný a žena, ktorá nie je 
psychicky v poriadku, bola umiest-
nená na psychiatrickom oddelení 
mikulášskej nemocnice.

Horelo bez obetí
19. 10. 2014 o 17:27 h museli za-

sahovať hliadky Mestskej polície, 
Hasičského a záchranného zboru 
a nakoniec aj Policajného zboru SR 
pri požiari v blízkosti futbalového  
ihriska Tatran a železničnej trate. 
Dôvodom bolo vyhorenie provi-
zórneho bývania bezdomovcov 
v tomto priestore. K zraneniu osôb 
ale našťastie nedošlo.

Kradla v záhradách
Aj keď je už v tejto chvíli po sezó-

ne a úroda zo záhradiek je už väč-
šinou doma, za zmienku stojí spo-
menúť prípad keď neznáma žena 
brala to, čo sama nevypestovala. 
Chodila po cudzích záhradách 
a zbierala úrodu, na ktorej nema-
la zásluhu. Žiaľ obyvatelia, ktorí ju 
spozorovali nič v danej chvíli ne-
podnikli a tak skutok ostal nepo-
trestaný. Pri príchode polície sa už 
zlodejka na mieste protiprávneho 
skutku nenachádzala.

Krava na ceste
Voľne behajúca krava sa stala váž-

nym nebezpečenstvom pre vodi-
čov motorových vozidiel na miest-
nej komunikácii dňa 25. 10. 2014 
o 13:07 h. Majiteľ kravy bol naši-
mi príslušníkmi rýchlo vypátraný 
a zviera z priestoru odviedol.

Pes ohrozoval dopravu
 28.10.2014 o 11:26 hod. bol rieše-

ný zase prípad voľne behajúceho 
psa, ktorý v priestore oproti Ho-
tela Steve behal pomedzi autá na 
štvorprúdovom privádzači. Poho-
toví českí turisti pomohli v kritickej 
chvíli a psa sami  chytili. Príslušníci 
Mestskej polície, ktorí vzápätí prišli 
na miesto zabezpečili umiestnenie 
psa do útulku.

Zranený rys 
V rámci bežnej hliadkovacej čin-

nosti dňa 13. 11. 2014 okolo 19. h  
cestou do Iľanova spozorovali naši 
príslušníci pri ceste blízko križovat-
ky odbočky na Poľnohospodársku 
ulicu ležať nehybne mláďa rysa, 
ktorého pravdepodobne muselo 
zraziť nejaké motorové vozidlo. Na 
mieste bolo zistené, že mladý rys 
ešte žije. Privolaný pracovník Štát-

nej správy ochrany prírody a lesný 
hospodár príslušného poľovnícke-
ho združenia zranené zviera od-
chytili a odviezli na vyšetrenie.

Pozor na zlodejov
27. 10. 2014 o 15:30 h bol zamest-

nancami obchodu  Market - COOP 
Jednota  v Palúdzke zadržaný zlo-
dej tovaru. Pozorné predavačky za-
držali podozrivého až do príchodu 
príslušníkov Mestskej polície. Vec 
je v ďalšom riešení príslušníkov 
Mestskej polície. Predavačky za-
chránili svoje peniaze pred zlode-
jom. Vieme všetci, že prax je taká, 
že pri inventúre chýbajúci tovar 
resp. jeho finančná hodnota je zo-
sobnená personálu predajne, kto-
rý ho musí uhradiť zo svojho platu. 
Ale to zlodejom vôbec nevadí, že 
za nich to zaplatí niekto iný.

Výzva pre občanov
Blíži sa nám čas Mikulášskeho 

jarmoku a hlavne vianočných ná-
kupov. Preto pozor na zlodejov! 
Zvýšte svoju obozretnosť, aby vám 
„dlhoprstí“ svojim protiprávnym 
konaním  nepokazili tieto vianoč-
né sviatky pokoja, lásky a mie-
ru, ku ktorým vám celý kolektív 
MsP praje veľa zdravia, pokoja 
a rodinnej pohody.

Štatistika priestupkov
V období od 14. 10. 2014 do 12. 

11. 2014 bolo príslušníkmi MsP 
riešených na území mesta 232  
priestupkov, z toho na úseku do-
pravy 167 priestupkov, 6 priestup-
kov proti majetku, 22 priestup-
kov proti verejnému poriadku,  
4 priestupky proti občianskemu 
spolunažívaniu, 5 priestupkov voľne 
pohybujúcich sa psov, 3 priestupky 
porušenia zákona o ochrane ne-
fajčiarov, 1 priestupok podania al-
koholu cigariet osobe mladšej ako 
18 rokov, 16 priestupkov požívania 
alkoholu na verejnom priestranstve, 
3  priestupky jazdy na bicykloch po 
chodníku, 1  podozrenie z trestného 
činu a iné. -msp-
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