
Hra farieb a svetla, dominantná postava
Mikuláša, pri fontáne ľadové gule, trblie-
tajúce sa cencúle, stromy nasvietené gir-
landami LED diód. Takto bude vyzerať
vianočná výzdoba v centre, ktorú rozsvie-
tia v prvý decembrový týždeň. V Liptov-
skom Mikuláši bude adventný čas vyplne-
ný množstvom podujatí či už kultúrnych,
spoločenských, ale aj športových. Mesto,
školy a ďalšie inštitúcie pripravili kreatív-
ne a hodnotné vyžitie pre všetky vekové

kategórie. Od 3. do 5. decembra nebude
na Námestí osloboditeľov chýbať tradičný
Mikulášsky jarmok. Od 21. do 23. decemb-
ra bude hlavné námestie patriť vianoč-
ným trhom. Pokračujú aj adventné kon-
certy v evanjelickom kostole, na nádvorí
Čierneho orla či v gotickom kostole v Oko-
ličnom. Zo športových aktivít sa 15. de-
cembra uskutočnia vianočné plavecké
preteky a výlov kapra, o dva dni neskôr
Vianočná latka. V múzeu jaskyniarstva

zase uvidíte remeselnícke variácie Vianoc.
A napokon, potešia deti a žiaci mater-
ských, základných škôl. Takmer v každej
škole si prichystali program-besiedky,
tvorivé dielne, koncerty, najmenší sa budú
zabávať pečením medovníčkov a vystri-
hovaním vianočných ozdôb vo svojich
školách. Prehľad o podujatiach nájdete
na stránkach Mikuláša alebo internetovej
stránke mikulas.sk.

-red-

Vianoce v meste budú bohaté
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Vône tradičnej liptovskej zabí-
jačky zaplnili v sobotu 21. no-
vembra centrum. Prvý raz tam
priblížili výrobu tradičných za-
káľačkových špecialít pria-
mo pred očami miest-
nych i turistov. O rok
by chcela radnica
v spolupráci s OZ
Živé námestie zorga-
nizovať podujatie
opäť.
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Poplatok za zneškodňovanie tuhého ko-
munálneho odpadu v Liptovskom Miku-
láši sa nezmení. Rozhodli o tom mestskí
poslanci na ich novembrovom rokovaní.
Sadzba za odpad na obyvateľa ostáva vo
výške 22,55 eur za rok.

„Z pragmatického hľadiska bolo potrebné
vymyslieť riešenie, z čoho uhrádzať zvýšené
náklady za odvoz a likvidáciu odpadu, ale

potreby ľudí sú prvoradé a poslanci navrhli
politické riešenie – zachovať poplatok, čo
vyplynulo z rokovania,“ vysvetlil viceprimá-
tor Rudolf Urbanovič, ktorý predložil návrh
na zachovanie poplatku za tuhý komunálny
odpad.

Reálne čísla v roku 2014 ukázali, že mesto
malo so zneškodňovaním odpadu minulý

rok zvýšené náklady až o 100 tisíc eur. Už
v roku 2014 sa preto žiadalo zvýšiť poplatok
za odpad z 22,55 na 27 eur, napriek tejto
nutnosti bývalé vedenie poplatok nenavýši-
lo a toto bremeno padlo na plecia súčasné-
mu vedeniu. Reálne vynaložené náklady na
zneškodňovanie odpadu je potrebné uhra-
diť, radniční preto urobili nepopulárny krok
a postavili poslancov na rokovaní zastupiteľ-
stva k otázke zvýšenia poplatku. 

Radnica vyzýva obyvateľov, aby odpad
separovali, pretože čím nižšie množstvo tu-
hého komunálneho odpadu sa vyproduku-
je, tým nižšie náklady na jeho likvidáciu po-
cíti aj ich peňaženka, aj mestská kasa.

-red-

V centre mesta by mala byť do
konca roka zriadená bezplatná
wi-fi zóna.

Ide o ďalší krok, ktorý zatraktívni
historické jadro pre domácich obyvateľov,
ale aj návštevníkov, podotkol viceprimátor
Rudolf Urbanovič. Wi-fi zóna bude fungovať
na Námestí osloboditeľov. Poslúži na bežné
prezeranie stránok, e-mailov či sociálnych
sietí. Nebudú sa však dať sťahovať veľké dá-
tové súbory ako hudba či filmy. Systém
môže nevtieravo predkladať každému pri-
pojenému zariadeniu cielené informácie,

ktorých obsah bude tvorený na-
príklad kultúrnym programom
mesta Liptovský Mikuláš. „Vidíme
potenciál využitia na marketingové
účely. Cieľom projektu je umožniť

mestu komunikovať so svojimi obyvateľmi
a návštevníkmi moderne a zároveň zviditeľ-
niť Mikuláš cez internetovú stránku, Facebo-
ok či Twitter,“ dodal zástupca primátora.
V budúcnosti je zámerom mesta v centre vy-
tvoriť inteligentnú mestskú zónu, jednu
z prvých na Slovensku. Umožní interaktívnu
komunikáciu mesta s obyvateľmi novým,
pútavým a originálnym spôsobom. -js-

Vážení obyvatelia, 
milí Mikulášania,

n o v e m b e r
v Liptove nás
prekvapil prí-
jemným poča-
sím, ale situá-
cia vo svete
priniesla aj
mrazivé mo-
menty. Začia-
tok novembra
patril spomien-
kam na ľudí,

ktorí už nie sú medzi nami. Uctili sme
si ich pamiatku a spomenuli si na
odkaz, ktorý v sebe prechovávame.
Spomenuli sme si aj na obete hôr, ale
aj dopravných nehôd. Na námestí sme
si symbolicky pripomenuli útrapy účast-
níkov Vojenských táborov nútených
prác a opätovne sme nechali nainšta-
lovať pamätnú tabuľu k 17. novembru
1989. Venovali ju na výročie v roku
2009 obyvatelia nášho mesta.

Najsmutnejším plameňom však
horeli sviečky, ktorými sme vyjadrili
úprimnú sústrasť príbuzným obetí te-
roristických útokov a nešťastných
udalostí vo svete.

Popri týchto udalostiach si nevdo-
jak uvedomujeme, aké dôležité je po-
rozumenie medzi ľuďmi a tolerancia
k iným názorom v našom slobodnom
svete. Odsudzujeme všetky prejavy
násilia akéhokoľvek druhu. Lebo nási-
lie nie je len to s viditeľnými dôsled-
kami. Vyvarujme sa aj tomu verbálne-
mu či mediálnemu.

Začal sa advent a ďalšie symbolic-
ké svetielka zažíname aj na dekorá-
ciách, ktoré zdobia naše domácnosti.
Nech ich svetlo prinesie nám všetkým
nádej na nový život, ktorý s vianoč-
ným časom prichádza. Pripravme sa
na tento čas pokoja, radosti a vese-
losti tak, že sa pokúsime hľadať to
najlepšie, čo je v nás a odovzdávať si
to navzájom.

Prajem vám pokojné prežitie na-
stávajúcich sviatočných chvíľ. 

Poplatok za odpad sa nezmení

„Napriek nutnosti
bývalé vedenie
poplatok nenavýšilo.“

Wi-fi zóna bude v centre mesta
do konca roka realitou
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Do kamerového systému mesta pribudli
v novembri dve nové kamery. 

Jedna je umiestnená na Podbrezinách – Jef-
removská a druhá na Nábreží A. Stodolu. Na
kamery získala radnica 8 000 eur zo štátne-
ho rozpočtu a z vlastných zdrojov poskytla
približne 2 100 eur. Kamerový systém mesta
je účinným prostriedkom boja proti krimina-
lite, zabezpečuje obyvateľom a návštevní-
kom väčší pocit bezpečia v uliciach  a záro-
veň slúži na zvyšovanie efektívnosti zásahov
príslušníkov Mestskej polície v Liptovskom
Mikuláši. Kamery využívajú nielen na repre-

siu, ale predovšetkým na prevenciu. Už len
samotné zverejnenie o skutočnosti, že urči-
té miesto je pod stálym dohľadom kamery,
odrádza potenciálnych páchateľov od proti-
právneho konania, zdôraznil náčelník mest-
skej polície Marián Jančuška. Kamerový sys-
tém mesta Liptovský Mikuláš má v súčas-
nosti 17 kamier, z toho 15 otočných a 2 sta-
cionárne. V predchádzajúcom období spre-
vádzkovali v roku 2000 šesť kamier, v roku
2008 päť kamier a o rok nato tri kamery.
V tomto roku pribudla ešte kamera v Baťo-
vej uličke. Ide o HD kamery, ktoré robia v po-
rovnaní so staršími modelmi vyššiu kvalita-
tívnu úroveň záznamu. „Stav kamerového
systému je taký, že niektoré skôr namonto-
vané kamery sú síce funkčné, ale už po dobe
životnosti a kedykoľvek môže dôjsť k ich vý-
padku. To sa týka aj záznamového zariade-
nia a väčšej časti monitorov. V budúcnosti
by sme chceli v rozširovaní a aj modernizácii
kamerového systému pokračovať a uchá-
dzať sa najmä o dotácie poskytované zo
štátneho rozpočtu na takéto účely prostred-
níctvom rôznych projektov,“ dodal Marián
Jančuška. 

-red-

Zdravotnícka škola 
mala dvojnásobný 

dôvod na oslavu
V Strednej zdravotníckej škole v Lip-
tovskom Mikuláši mali 18. novembra
dvojaký dôvod na oslavu. Škola oslavu-
je 65. výročie vzniku a zároveň ukonči-
la projekt, na ktorý získala peniaze
z eurofondov.

V rámci projektu pribudli po dve špeciál-
ne učebne pre odbory zdravotnícky
a zubný asistent. Riaditeľka školy Janka
Profantová s asistenciou primátora Jána
Blcháča a podpredsedu Žilinského samo-
správneho kraja Branislava Trégera pre-
strihli pásku, ktorou symbolicky sprístup-
nili nové priestory. V rámci projektu v ško-
le zavádzajú inovatívne formy vzdeláva-
nia študentov pre potreby praxe a podpo-
rili vzdelávanie pedagógov. Slová vďaky
a želanie dobrého zdravia zazneli na adre-
su doktora Milana Žuffu. "Prajem, aby sa
škole aj naďalej darilo a aby aj do budúc-
nosti pripravovala študentov pre potreby
praxe ako doposiaľ," konštatoval primá-
tor. Program pokračoval v Dome kultúry
slávnostnou akadémiou. Viceprimátor Ru-
dolf Urbanovič pri tejto príležitosti odo-
vzdal do rúk riaditeľky pamätnú plaketu
mesta venovanú škole.

-js-

Súčasné vedenie mesta Liptovský Miku-
láš dobehli ďalšie resty, ktoré nedoriešili
radniční z uplynulého funkčného obdo-
bia. Tentokrát by to malo radnicu stáť
106-tisíc eur.

Peniaze by mala mikulášska samospráva za-
platiť za nezrealizovanie zámeny pozemkov,
ku ktorej sa zaviazala. Finančné vyrovnanie
je formou mimosúdneho zmieru, ktorý
schválili poslanci mestského zastupiteľstva
na svojom novembrovom zasadnutí. Mesto
mimosúdnou dohodou zabráni ďalšiemu
zvyšovaniu výdavkov voči spoločnosti Tatra
Development, ktorá na mesto už podala vo
veci aj žalobu. 

V rámci tejto dohody o urovnaní radnica
ukončí súdne ťahanice a bude vlastniť poze-
mok v centre mesta. „V mimosúdnej doho-
de sa mesto zaviaže, že od Tatra Develop-
ment kúpime 1268 metrov štvorcových po-
zemku za 106-tisíc eur. Spoločnosť si na
oplátku nebude nárokovať zaplatenie ušlé-
ho zisku, úrokov z omeškania, náhradu súd-
nych trov a vezme späť žalobu proti mestu
na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši,“
vysvetlil primátor Ján Blcháč. 

Tatra Development na požiadanie mesta
v roku 2008 odkúpila od vtedajších vlastní-
kov pozemok židovského cintorína na Štú-
rovej za 3,2 mil. korún. Tým sa zabránilo pri-
pravovanej výstavbe polyfunkčnej budovy,
proti ktorej protestovali predstavitelia Ži-
dovskej obce na Slovensku. Na nadobudnu-

tie pozemku mesto nemalo peniaze. Ako
protihodnotu radnica ponúkla pozemok na
rohu Moyzesovej. Ten malo mesto získať
v roku 2008 v súdnom spore od vlastníka
Olivera Hoffmanna, ktorý na ňom do dneš-
ného dňa nezrealizoval svoj projekt. Vráte-
nie pozemku mestu potvrdil aj súd na úrov-
ni kraja. Vlastník však pozemok mestu ne-
vrátil, pretože na ňom zriadil ťarchu. Mesto
ďalej v súdnom spore nepokračovalo, preto-
že vtedajšie vedenie radnice pripravilo
v máji 2011 dohodu o urovnaní. Mesto sa
tým vzdalo všetkých nárokov na pozemok,
ktorý mal byť zamenený. Navyše, za toto
mesto zo svojej pokladne zaplatilo 10-tisíc
eur. „Budeme ešte preverovať, či naši pred-
chodcovia konali takpovediac v súlade
s kostolným poriadkom,“ vyhlásil Ján Blcháč.

„Zámena pozemkov sa teda neuskutoč-
nila,“ zhrnula Anna Iľanovská z právneho od-
delenia radnice. Spoločnosť Tatra Develop-
ment si preto škodu od mesta uplatňuje na
súde od roku 2013. „Pokiaľ by mesto nepri-

stúpilo k mimosúdnej dohode a súdny spor
by sme prehrali, museli by sme zaplatiť
sumu až do 200 tisíc eur, pozemok by záro-
veň zostal súčasnému majiteľovi. Je našou
morálnou povinnosťou uviesť záležitosť do
stavu, ako bolo pred rokmi zmluvne dohod-
nuté,“ priblížil primátor. Dodal, že pokiaľ
mesto tento pozemok odkúpi, bude rokovať
so Židovskou náboženskou obcou na Slo-
vensku o jeho ďalšom využití. -red-

Mesto podporuje bezpečnosť:
Pribudli dve nové kamery

VV  šškkoo llee
pprr iibbuuddll ii

ššppeecc iiáá llnnee
uuččeebbnnee..

Resty z minulosti – ďalšie výdavky za nesplnené záväzky
PPrreeddssttaavv ii ttee ll iiaa   rraaddnniiccee   uurroovvnnáávvaa jjúú
ďďaallšš iiee   rreessttyy   zz   mmiinnuulloosstt ii -- tteennttookkrráátt
žž iiddoovvsskkýý   cc iinnttoorr íínn ..

MMeessttoo   nneezzaanneeddbbáávvaa
bbeezzppeeččnnoossťť   oobbyyvvaatteeľľoovv   
–– nnaa   ddvvoocchh  mmiieessttaacchh
pprr iibbuuddll ii   kkaammeerr yy..



4 SPRAVODAJSTVO

Udržať život v objekte Župné-
ho domu je zámerom radnice
v najbližšom období. „Zabez-
pečiť to chceme podaním pro-
jektu, prostredníctvom ktoré-
ho sa uchádzame o peniaze
na obnovu tejto národnej kul-
túrnej pamiatky,“ konštato-
val primátor. 

Mesto chce získať dotáciu z mi-
nisterstva kultúry z programu
Obnovme si svoj dom na rok
2016. „V súčasných podmien-
kach je náročné udržať využitie
Župného domu ako administra-
tívnej budovy. V prípade získa-
nia financií sa budeme snažiť
objekt pretransformovať na
novú funkciu kultúrno-spolo-

čenského vyžitia. Za prípadnou
obnovou treba vidieť aj snahu
o oživenie pamiatkovej zóny
v centre mesta,“ zdôraznil šéf
radnice. Mesto žiada o 40-tisíc
eur, 2 000 eur dá z vlastných
zdrojov. Peniaze majú byť po-
užité na odstránenie nevyhovu-
júceho stavu kanalizácie a od-
stránenie porúch zdravotechni-

ky, ako aj vybudovanie nových
rozvodov. Ďalej sa má sprístup-
niť a obnoviť podbránie sever-
ného traktu, vymeniť vstupná
brána. Predpokladaný termín
rozhodnutia o poskytnutí dotá-
cie je vo februári 2016. V prípa-
de schválenia musí byť projekt
zrealizovaný do konca budúce-
ho roka. -vč-

Dianie v meste
už môžete 

sledovať aj na
Twitteri

Mikulášska radnica spustila
pre verejnosť ďalší informač-
ný kanál. Ako jedno z mála
slovenských miest informuje
tunajšia samospráva o aktu-
álnom dianí aj prostredníc-
tvom sociálnej siete Twitter. 

Mestský úrad pružne rea-
guje na rozmach sociálnych
sietí medzi všetkými veko-
vými skupinami na Slovensku
a v zahraničí. Sociálne siete
v určitých oblastiach dopĺňa-
jú, alebo dokonca nahrádzajú
klasické elektronické komu-
nikačné cesty, ako sú inter-
netové stránky a e-mail. „A
to vďaka jednoduchosti ko-
munikácie a taktiež forme
a rýchlosti získavaných in-
formácií,“ konštatovala Jana
Piatková z mikulášskeho In-
formačného centra. 

Od polovice novembra
nájdu Mikulášania, ale aj ná-
vštevníci mesta novinky
z diania v meste na stránke
twitter.com/MestoLMikulas.
Ide o oficiálny účet mesta
na sieti Twitter. „Táto sieť sa
považuje skôr za informačnú,
na rozdiel napríklad od Fa-
cebooku. Menej reklamy
a súkromných záležitostí
predurčujú Twitter na rýchlu
a jasnú komunikáciu,“ po-
dotkla Jana Piatková. 

Mesto bude cez Twitter
informovať o projektových
zámeroch, investičných ak-
ciách, ale aj o významných
kultúrnych a spoločenských
udalostiach.

-js-

Medzi husto osídlenými obytnými zónami Lip-
tovského Mikuláša má vzniknúť zariadenie na
likvidáciu 20 tisíc ton odpadu ročne. V roku
2014 dalo bývalé vedenie nášho mesta zelenú
projektu, podľa ktorého má pri Vrbickom cin-
toríne na Nábreží vyrásť bioplynová stanica.

„Dozvedeli sme sa o výstavbe tohto projektu
z médií, naši predchodcovia nám ani nedali ve-
dieť, že je rozbehnutý takýto závažný projekt.
Máme vážne pochybnosti o vplyve pripravovanej
stavby na životné prostredie mesta. Zariadenie na
likvidáciu odpadu môže ohroziť Nábrežie, Okolič-
né, Podbreziny aj Staré mesto. Nie sme proti ob-
noviteľným zdrojom energie, no takýto projekt
nemôžeme realizovať v blízkosti obytných zón,“
upozornil viceprimátor Rudolf Urbanovič na po-
chybný projekt, ktorý schválilo bývalé vedenie
radnice v poslednom roku ich šéfovania. 

Podľa projektu sa má do spaľovne zvážať od-
pad aj z iných okresov. „Sme zásadne proti tomu,
aby sa akýkoľvek odpad zvážal do nášho mesta.
Do mesta majú prichádzať turisti, nie smeti. Nám
sa podarilo náš komunálny odpad z Mikuláša do-
stať preč a teraz sa má do Mikuláša začať dovážať
odpad z celého okresu a ktovie, odkiaľ ešte? To je
predsa nezmysel,“ rozhorčene vyjadril primátor
Ján Blcháč.

Projekt výstavby bioplynovej stanice je v štádiu
územného rozhodovania. Pokiaľ sa stavba schváli
a zrealizuje, po miestnych komunikáciách budú na
Nábrežie zvážať až 20 tisíc ton odpadu ročne.
„Pevne verím, že proti tomto projektu vystúpi aj
Občianske združenie za čistý a zdravý Liptov, aby
sa zamedzilo výstavbe tejto ohrozujúcej stanice,“
ukončil viceprimátor Urbanovič.

-red-

Bioplynová stanica môže ohroziť 
až štyri mestské časti
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BIOPLYNOVÁ STANICA

Ďalší krok k oživeniu centra: 
Obnova Župného domu
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Predstavitelia mikulášskej rad-
nice pokračujú v úsilí obnoviť
národné kultúrne pamiatky
v katastri Liptovského Miku-
láša. Odrazom tejto snahy je
podanie projektu na rekon-
štrukciu vojenského cintorína
s pamätníkom na Háji-Nicovô.

„Ak získame peniaze z eurofon-
dov, pôjdu na odstránenie sada-
nia základových kon-
štrukcií. Tie spôsobujú
odklon kamenných zá-
bradlí a oporných múrov
od vertikály. Práve zá-
bradlia hlavnej tribúny,
na ktorej sa uskutočňujú
celoslovenské oslavy
ukončenia vojny a vý-
stupné bočné schodiská
pamätníka sú najviac
poškodené,“ vysvetlila
Jana Kormaníková z od-
delenia projektového manaž-
mentu mestského úradu. V rámci
záchranných prác budú demon-
tované kamenné prvky dlažby,
obklad a rímsy. Zrealizujú sa sta-
bilizačné opatrenia, odstránia

časti zásypov, odvedie voda z at-
mosférických zrážok mimo kon-
štrukcie. Projekt zahŕňa sanovanie
poškodených a realizáciu nových
nosných častí, zásypy, podkladové
vrstvy podláh, schodísk a polo-
ženie travertínovej dlažby či scho-
dov. Celkové náklady projektu
sú 85-tisíc eur. „Z tejto sumy po-
žadujeme 65-tisíc eur, zvyšok za-
financujeme z rozpočtu mesta,“

dodala. O projekte sa rozhodne
do konca februára 2016. Ak na
obnovu mesto získa peniaze, prá-
ce zrealizuje do konca budúceho
roka. 

-js-

Niektoré historické objekty
v centre Mikuláša získajú nový
šat. Mesto chce obnoviť fasády
dvoch budov Múzea Janka Kráľa.

Ide o zámer, v uplynulých dňoch
sme podali dve žiadosti s vypra-
covanými projektmi, uviedol Ja-
roslav Hric, riaditeľ múzea. „Hlav-
ným výsledkom bude renovácia
vonkajších stien, okien a dvier
dvoch bezprostredne susediacich
sídelných budov mestského mú-
zea, prvého stoličného a meš-
tianskeho domu. Oba domy sú
národné kultúrne pamiatky,“ upo-
zornil Jaroslav Hric. V objektoch

sa nachádza rozsiahla hlavná ex-
pozícia vrátane návštevníkmi vy-
hľadávanej mučiarne s fragment-
mi z vypočúvania Juraja Jánošíka.
„Verím, že obnova objektov pri-
speje k zatraktívneniu vzhľadu
centra mesta. Pôjde o ďalší krok,
ktorý napomôže oživiť historické
jadro, o ktoré sa prostredníctvom
občianskeho združenia už nie-
koľko mesiacov snažíme,“ kon-
štatoval primátor Ján Blcháč. Mú-
zeum podalo žiadosti na minis-
terstvo kultúry v rámci programu
Obnovme si svoj dom. Uchádza
sa o nenávratný finančný príspe-
vok vyše 12-tisíc eur. Spoluúčasť

predstavuje päť
percent. Múzeum
je stopercentnou
rozpočtovou or-
ganizáciou mesta.
V správe má ex-
pozície Kapitol
z histórie mesta,
Mikulášsku mučia-
reň, Tatrín, Rodný
dom Rázusovcov
a Synagógu. 

-red-

Chcú zrenovovať fasády 
objektov kultúrnych pamiatok

Obnova pamätníka a cintorína
bude stáť 85-tisíc eur



Mikulášska radnica aj v tomto
roku pomôže ľuďom bez prí-
strešia prežiť náročné zimné
obdobie.

„Poskytneme im jedno teplé jedlo
formou hustej polievky v pra-
covných dňoch. Taktiež sme pri-
pravili čaj, kávu či sladkosť,“ po-
vedala Erika Sabaková zo sociál-
neho oddelenia radnice. Pokrm
chystá mesto v spolupráci s miest-
nym združením YMCA, Farskou
charitou, Slovenským červeným
krížom a Evanjelickou diakoniou.
Občerstvenie dostanú bezdo-
movci v priestoroch Kultúrneho
domu v Palúdzke. Pre ľudí bez
strechy nad hlavou je k dispozícii
nocľaháreň v Hlbokom s kapaci-
tou 12 miest, pre osem mužov
a štyri ženy. Nocľaháreň je otvo-

rená celoročne a okrem nocľahu
majú ľudia možnosť vykonať aj
základnú osobnú hygienu a oprať
si bielizeň. Podľa internej eviden-
cie je v meste približne 50 bez-
domovcov. Príslušníci mestskej
polície počas roka rozdávajú bez-
domovcom informačné letáky.
Na materiáloch dostanú návod,
ako, kde a kedy kontaktovať pra-
covníkov radnice za účelom po-

skytnutia sociálneho poradenstva
či pomoci pri vybavovaní odká-
zanosti na sociálnu službu. Ľudia
bez prístrešia tiež dostanú infor-
mácie o Komunitnom centre
v Hlbokom, útulku na Stodolo-
vom nábreží, Slovenskom červe-
nom kríži či cirkevných organi-
záciách, ktoré pôsobia na úze-
mí meste. 

-red-
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Nové priestory Klubu seniorov v mestskej časti
Demänová v polovici novembra spoločne otvorili
vedúca klubu Alina Janovčíková, viceprimátor
Rudolf Urbanovič a poslanec za Demänovú
Štefan Ganoczy.

„Už viac rokov sme pociťovali potrebu väčších prie-
storov pre našu činnosť. Keď sme sa dozvedeli
o priestoroch v kultúrnom dome v Demänovej,
požiadali sme mesto o ich pridelenie a dostali sme
z radnice kladnú odpoveď," konštatovala Alina Ja-
novčíková. Práce začali v máji. Najskôr odstránili
drevené obloženie strien, tapety, znehodnotené
koberce a zoškrabali omietku v hlavnej miestnosti.
Pomedzi urobili elektroinštaláciu. Hlavnú miestnosť,

kuchyňu a vstupnú chodbu dali vymaľovať dodá-
vateľsky. Členovia klubu vymaľovali komoru, sociálne
zariadenie, sklady, sprevádzkovali toalety, odstránili
pretekajúci bojler a položili niektoré koberce.
Radnica zabezpečila a dala pripojiť výhrevné telesá,
zakúpila novú kuchynskú linku a elektrický sporák.
„V budúcom roku chceme finančne podporiť vý-
menu okien," uviedol Rudolf Urbanovič. Práce fi-
nancovalo mesto a sponzori, členovia klubu tiež
zorganizovali zbierku. Na brigádach sa zúčastnilo
93 ľudí, ktorí odpracovali takmer 550 hodín bez
nároku na odmenu. Nové denné centrum bude
slúžiť klubu na rozličné kultúrno-spoločenské aktivity.
Klub seniorov Demänová má približne 110 členov. 

-red-

Schválili Cenu
mesta Liptovský

Mikuláš pre tri
osobnosti a zbor

Poslanci mestského zastupi-
teľstva na návrh radnice
schválili Cenu mesta Liptov-
ský Mikuláš. 

Ocenenie získa Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburské-
ho vyznania Liptovský Mikuláš
pri príležitosti 230. výročia pos-
vätenia tolerančného mikulášs-
keho chrámu. Za zásluhy a prí-
nos pre mesto v oblasti verejnej
správy schválili ocenenie Jaro-
slavovi Lehotskému, Ivanovi
Piačekovi za rozvoj mesta v ob-
lasti športu a Jaroslavovi Bar-
tánusovi za založenie a aktívnu
činnosť v Klube M. R. Štefánika.
Akt ocenenia sa uskutoční 3. ja-
nuára na slávnostnom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva,
ktoré bude predchádzať No-
voročnému koncertu. Šéf rad-
nice predloží mená ďalších
osobností a kolektívu, ktoré
dostanú Cenu primátora mesta
na decembrovom rokovaní
mestského parlamentu.

-red-

Radnica pomáha aj v zime 
ľuďom bez strechy nad hlavou

PPrr íí ss lluuššnníícc ii
mmeessttsskkee jj   ppoo ll íí --
cc iiee   pprr ii   rroozzddáá --
vvaanníí   iinn ffoorrmmaačč--
nnýýcchh  lleettáákkoovv
ľľuuďďoomm  bbeezz
pprr íí ss tt rreešš iiaa ..

V Demänovej majú seniori nové priestory



7OZNAM

O
/2

01
5/

12
/0

1



8 SPRAVODAJSTVO/INZERCIA

I/2
01

5/
12

/0
3

Radnica spolu s informačným
centrom plánujú každoročne
organizovať odborné konferen-
cie s workshopmi na tému mest-
ský cestovný ruch.

Prvá sa konala v novembri. Na
konferencii sa zúčastnili zástup-
covia mesta, múzeí, galérií, kul-
túrnych, športových inštitúcií a ďal-

šia odborná verejnosť. Cieľom od-
borných pracovných stretnutí so
subjektmi cestovného ruchu je
stanovenie stratégie, upevnenie
spolupráce s partnermi, vzdelá-
vanie a informovanie o aktuálnej
ponuke cestovného ruchu. "Prí-
tomným sme predstavili navrho-
vanú marketingovú stratégiu mes-
ta. Keďže Liptovský Mikuláš má

ambíciu stať sa najlepšou desti-
náciou mestského cestovného ru-
chu Liptova, prizvali sme aj part-
nerov z Brna. Vymenili sme si skú-
senosti z oblasti destinačného
manažmentu a tvorby produktu,"
uviedla Soňa Višňovská z marke-
tingového oddelenia mikulášskej
radnice. Predstavili sme nový re-
zervačný systém pre usporiada-
teľov podujatí v meste. Pomocou
neho chceme efektívne vytvárať
kalendár podujatí, vyhnúť sa pre-
krývaniu termínov a zabezpečiť
čo najúčinnejší marketing, uviedla
Martina Bačíková z informačného
centra. Riaditeľka centra Jana Piat-

ková na konferencii priblížila ciele,
ktorými je zlepšenie prepojenia
okolitých turistických stredísk ky-
vadlovou dopravou, revitalizácia
historického centra a inovácia
produktov mestského cestovného
ruchu. Taktiež je potrebná pod-
pora cykloturistiky a turistiky
v meste a tvorba balíkov produk-
tov pre cieľové skupiny. Záver
konferencie patril workshopu
k tvorbe spoločného produkto-
vého balíka v partnerstve mesta,
informačného centra, kultúrnych,
športových inštitúcií a podnika-
teľskej sféry v meste.

-js-

Použité kuchynské oleje môžete
odovzdať na benzínke

Radnica v spolupráci so súkromnou spoločnosťou zriadila
miesto, kde môžete odovzdať použité jedlé (kuchynské) oleje
a tuky. 

Podmienkou je, aby ste tieto suroviny doniesli v plastových nádo-
bách. Odovzdať ich môžete na čerpacej stanici pohonných hmôt
Slovnaft na Štefánikovej pri autobusovej stanici. Použité oleje od
vás prevezme pracovník benzínového čerpadla non-stop.

-red-

Odborné konferencie chcú organizovať každoročne

Predstavitelia vedenia mesta sa
počas októbra a novembra po-
stupne stretli s približne siedmymi
stovkami jubilantov z mesta
a mestských častí. Spolu s tamoj-
šími mestskými poslancami pri-

pravili posedenia v príjemnej at-
mosfére, spojené s občerstvením.
Primátor zaželal oslávencom veľa
zdravia a životného elánu do ďal-
ších rokov. 

-red-

Stretli sa s jubilantmi z celého mesta
PPrreeddssttaavv ii ttee ll iiaa   rraaddnniiccee   ssaa   vv ookkttóóbbrr ii

aa nnoovveemmbbrr ii   ss tt rreett ll ii   ss jjuubbii llaannttmmii
zz mmeessttaa   aa mmeessttsskkýýcchh  ččaasstt íí ..
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Taký názov má kniha, ktorú slávnostne
uvedú do života 11. decembra v Múzeu
Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Autorská dvojica Štefan Packa a Patrícia
Packová v reprezentačnej publikácii pred-
stavujú 50 osobností Slovenska z rôznych
oblastí života z pohľadu ich vzťahu k jed-
lám a gastronómii. Osobnosti sú v knihe
zastúpené portrétnou fotografiou, zaují-
mavým rozhovorom, dokumentárnymi
fotografiami a receptom obľúbeného
jedla, vrátane jeho fotografie. Zastúpenie
v knihe má aj deväť osobností Liptova:
Iveta Zuskinová – etnografka, Ján Blcháč
– primátor, Iveta Chovanová – riaditeľka
hotela Tri studničky v Demänovskej Do-
line, Peter Jaroš – spisovateľ, Katarína
Uličná – riaditeľka Hotelovej akadémie,
Vladimír Pavlík – evanjelický farár, Petrá-
šovci (otec a syn) – výtvarníci, Ján Svetlan
Majerčík – folkový pesničkár. Z ostatných
spomenieme aspoň Štefana Kvietika, Mar-
celu Laiferovú, Petra Sagana, Milku Zim-
kovú či Rudolfa Schustera. Kniha vychádza
v reprezentačnej úprave a je vhodná ako
vianočný darček. Návštevníci si ju môžu
zakúpiť s výraznou zľavou v Múzeu Janka
Kráľa. Súčasťou prezentácie knihy bude
aj kultúrny program a autogramiáda. 

-red-

Niekoľkoročná spolupráca medzi mestami Lip-
tovský Mikuláš a Jaslo (Poľsko) sa posunula
do novej dimenzie. Primátori Ján Blcháč a Rys-
zard Pabian totiž podpísali partnerskú zmluvu
medzi obomi samosprávami na udržanie pro-
jektu. 

„Ide v podstate o zavŕšenie projektu cezhraničnej
spolupráce s názvom Zvýšenie kvality poskyto-
vaných služieb prostredníctvom obnovenia inf-
raštruktúry kultúrnych domov v Liptovskom Mi-
kuláši a Jasle,“ konštatoval mikulášsky primátor
Ján Blcháč. 

Celková hodnota projektu predstavovala 4,3
mil. eur. Z tejto sumy bolo v Liptovskom Mikuláši
prefinancovaných 711-tisíc eur. Celkovo 85 percent
oprávnených nákladov získala samospráva z eu-
rofondov a desať percent zo štátneho rozpočtu. 

Najviditeľnejším výsledkom spoločného pro-
jektu bola rekonštrukcia Domu kultúry v Liptov-
skom Mikuláši a Jasle. V Mikuláši postavili kultúrny
stánok v 80. rokoch minulého storočia. Po vyše
25 rokoch prevádzky bol značne opotrebovaný,
nevyhovoval súčasným požiadavkám a trendom
na prevádzku. Modernizácia zahŕňala interiérové
úpravy hlavnej sály, rekonštrukciu hygienických
zariadení, vzduchotechniky a vykurovania. Vy-
menilo sa centrálne osvetlenie v hlavnej sále, vy-
budoval centrálny informačný systém v objekte,
zakúpila tanečná podlaha a javisková technika. 

V poľskom Jasle zrekonštruovali 45-ročný kul-
túrny dom. Práce spočívali v rozšírení budovy,
modernizácii hľadiska, tepelnej izolácii objektu,
vymenili okná, dvere a namontovali klimatizáciu.
Zrekonštruovali vodnú a kanalizačnú sústavu, vy-
kurovanie, elektroinštaláciu a ventilačný systém. 

V rámci projektu boli v Jasle zrealizované štyri
kultúrne podujatia a rovnaký počet v Liptovskom
Mikuláši – Fotovýstava, Slovensko-poľské džezové
dni, Spoločný koncert slovenských a poľských
dychoviek, Freeze days. 

Vzájomná spolupráca bude od podpisu part-
nerskej zmluvy pokračovať v kultúrnej, spolo-
čenskej či športovej oblasti, ale taktiež na poli tu-
rizmu. „Teší ma, že spolupráca medzi mestami
porovnateľnej veľkosti sa prehĺbi. Verím, že bude
prínosom pre obyvateľov Jasla a Liptovského Mi-
kuláša. Možno aj v podobe ďalších úspešných
projektov,“ podotkol primátor Jasla Ryszard Pabian. 

Spolupráca miest trvá od roku 2008. Viedla
k spoločnej príprave projektu o spolufinancovanie
v roku 2008, účasti miestnej správy Liptovského
Mikuláša v roku 2009 na Medzinárodných dňoch
vína a Novoročnom darčeku 2010. Projektovú
žiadosť mestá predložili v roku 2010 v rámci Pro-
gramu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská
republika 2007-2013. V decembri 2014 sa naskytla
šanca na realizáciu projektu a získanie spolufi-
nancovania z eurofondov, čoho výsledkom sú
zrekonštruované kultúrne domy. -red-

Spolupráca medzi Mikulášom 
a Jaslom nadobudla novú dimenziu

(Nielen) Recepty 
slávnych a úspešných
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Hotelová akadémia v Liptov-
skom Mikuláši si v tomto roku
pripomína 130. výročie zalo-
ženia Mestskej učňovskej prie-
myselnej školy.

Tá bola prvou odbornou školou
v regióne a základným pilierom
dnešnej Hotelovej akadémie. Po-
čas tohto úctyhodného obdobia
pôsobnosti školy sa v nej vystrie-
dalo množstvo pedagógov i žia-
kov, ktorí zanechali po sebe trvalé
vzájomné stopy v mysliach
i srdciach. Žiaci spomínajú na

svojich učiteľov, učiteľom sa vy-
nárajú v mysli ich zverenci, ako
aj kolegovia. Jubileum je vždy
vďačnou príležitosťou nielen na
spomienky a stretnutia, ale i na
jeho historické poslanie, bilanciu
dosiahnutých výsledkov, vyja-
drenie hrdosti na svoju školu.
Oslavy tohto významného jubilea,
v duchu ktorého sa niesli mnohé
tohtoročné školské i mimoškolské
aktivity, vyvrcholili 28. októbra
slávnostnou akadémiou v Dome
kultúry v Liptovskom Mikuláši.

-red-

Jesenné dni zdravia v Hotelo-
vej akadémii v Liptovskom
Mikuláši majú svoju tradíciu.
Tento školský rok tam zvolili
tému Šampióni našich ku-
chýň.

Predmetová komisia spoločné-
ho stravovania a reštaurácia
Mladosť pripravili v októbri týž-
deň aktivít s názvom Festival
zdravia nielen na tanieri, ale aj
v pohári. Naša cesta za zdravím
sa začala rozhlasovou reláciou,
ktorá celej škole pripomenula,
prečo je dôležité sa zdravo stra-
vovať. Každý deň bol niečím za-
ujímavý a príťažlivý, konštatova-
la učiteľka odborných predme-
tov Michaela Feriancová. Netra-
dičné receptúry prilákali do reš-
taurácie nových, ako aj stálych
zákazníkov. Jedálny lístok obo-
hatili žiaci spolu s majstrami od-
borného výcviku o špeciálne

jedlá - pošírované kuracie prsia
s omáčkou z pečených paprík,
fussilli s lososom a vínovou
omáčkou, kuraciu terinu s brus-
nicami na tekvicovom čátní
a mnoho ďalších. Svetový deň
umývania rúk sa uskutočnil pre
žiakov školy formou súťaží.

-red-

Bohatý november 
v Dome Matice slovenskej

Pracovníci Domu Matice slovenskej (MS) v Liptovskom Mikuláši
pripravili v novembri zaujímavé akcie. S predstaviteľmi mesta
a kultúrnou verejnosťou si pripomenuli Pamiatku zosnulých, po-
dieľali sa aj na tvorbe programu Lampiónového sprievodu. Vo vý-
stavnej sieni domu sa 12. novembra uskutočnila vernisáž výstavy.
Amatérsky fotograf Zdenko Zaťko vystavoval súbor fotografií, kto-
ré vznikli pri jeho pobyte na Islande. V dome sa v novembri stretli
aj jubilanti, pozvanie prijali členovia Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov, ktorí sa dožívajú významného životného jubi-
lea. S členmi výboru tejto organizácie bolo posedenie pri guláši.
V priestoroch domu 16. novembra uvádzali do života knihu liptov-
ského spisovateľa Petra Vrlíka. Na dereši bola vystavená kniha
Zbojnícke príbehy a povesti. Uviedol ju významný liptovský ľudo-
vý umelec Ivan Líška.

-DMS-

Tancovali proti drogám
V Základnej škole Janka Kráľa sa začiatkom novembra konali
ekovýchovné prednášky Správy Národného parku Nízke Tat-
ry na rôzne témy.

„Žiaci počúvali zvuky zvierat, so záujmom určovali ich stopy, spoz-
návali siluety letu rôznych druhov operencov. Hravou formou sa
dozvedeli o význame lesa, probléme s odpadmi, vytvárali potravi-
nové reťazce,“ priblížila podujatie riaditeľka školy Eva Vondráková.
Akcia Tancom proti drogám sa 6. novembra uskutočnila v rámci
Európskeho týždňa boja proti drogám. Žiaci boli oboznámení s his-
tóriou tanečného štýlu, nasledovala výučba tanečných variácií na
hudbu, tanečná súťaž a záverečné vystúpenie lektorov. -red-

Jubilujúca hotelová akadémia
AAjj   ttaakkúúttoo   ppooddoobbuu  mmaall ii   ooss llaavvyy
jjuubbii lleeaa   HHoottee lloovvee jj   aakkaaddéémmiiee ..

Zdravý životný štýl vnímali
všetkými zmyslami
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14 KULTÚRA

„Za tvorbou Ivana Kormana,
premenlivou, ponornou, znepo-
kojivou, vážnou i ľahkovážnou,
reflektujúcou absurditu i filozo-
fiu, vedomie i podvedomie,
vnútornú i vonkajšiu prírodu,
skutočnosť i nadskutočnosť, ka-
tegóriu času i nadčasovosť, slo-
bodu i podmienenosť, vzburu,
zmenu i praprírodnú i praľudskú
podstatu, za každým z týchto
stretnutí dvoch vzdialených po-
jmov na nesúhlasnom pláne je
totiž skrytá jednota, ktorú by
sme mohli nazvať aj identitou
človeka a diela,“ povedal na
margo Kormanovej výtvarnej
tvorby jej znalec, kunsthistorik
Karol Maliňák, ktorý je zároveň
kurátorom výstavy Ivan Korman
– Obrazy a básne. Výstava vznik-
la pri príležitosti nedožitej se-
demdesiatky umelca a návštev-
níci Múzea Janka Kráľa si ju
môžu prezrieť počas celého de-
cembra a januára.

Liptovskomikulášsky rodák
Ivan Korman (1945 – 2002) bol
mnohostranne nadaný človek,
preto aj strohý výpočet jeho ak-
tivít je pomerne obsiahly: bol
výtvarník, básnik, novinár, mú-
zejník, kultúrny a environmen-
tálny aktivista v jednej osobe.
Výstava Ivan Korman – Obrazy

a básne, a ešte vo väčšej miere
rovnomenný katalóg, ktorý pri
tejto príležitosti múzeum vyda-
lo, napĺňa tieto pojmy obsahom
a približuje viaceré aspekty Kor-
manovej tvorivej osobnosti. Av-
šak, slovami kurátora výstavy,
„cieľom výstavy nie je len jedno-
duché sprítomnenie životného

príbehu a tvorby Ivana Korma-
na. Rovnako dôležitým je uká-
zať, že dobrý umelec, nech ide
o maliara, sochára, básnika, spi-
sovateľa či hudobníka, musí mať
bez ohľadu na vonkajšie tlaky
často efemérnych vply vov pre-
dovšetkým svoj vlastný auten-
tický vnútorný príbeh, citlivo re-
zonujúci cez jeho internú pa-
mäť, ktorá vychádza zo svojbyt-
nej esencie vnímania podstat-
ných ľudských hodnôt v čase
i priestore. A aj Kormanov vý-
znam spočíval v tom, že bol ta-
kým, akým bol – človekom
s hlbokým morálnym základom
a vedomím, ktorý sa nebál vyja-
driť svoj názor, nech bol akokoľ-
vek nepohodlný. Vďaka tomu
patril jednoznačne k výrazným
postavám mesta, a až po jeho
odchode sa ukazuje, ako tu ľu-
dia takéhoto druhu chýbajú.“

Zuzana Nemcová
MJK

Začiatkom no-
vembra sa v Mú-
zeu Janka Kráľa
skončila výstava
Michal Milan
Harminc – prí-
beh nestora slo-
venskej archi-
tektúry autorov
Jany Pohaničo-
vej a Matúša
Dullu. Výstava
predstavila prostredníctvom bo-
hatého obrazového, textového
i trojrozmerného materiálu mo-
numentálne dielo jedného z naj-
význammnejších slovenských ar-
chitektov. Zároveň jej autori upo-
zornili, že naše poznanie jeho
diela dodnes nie uzavreté a stále
je čo objavovať. Príkladom môže
byť aj jedna z Harmincových mi-
kulášskych realizácií – dom Ľu-
dovíta Pazeríniho na Belopotoc-
kého ulici. Jediný raz sa vo vý-
počte Harmincových stavieb ob-
javil v roku 1962, v príspevku
Eduarda Torana ako „Pazzetiho
dom“ v Liptovskom Mikuláši. Ke-
ďže meno významného miku-
lášskeho priemyselníka bolo v tej-
to práci skomolené, dom zostal
celé desaťročia mimo pozornosti
historikov architektúry. Dnes je

však isté, že ide o vzácnu, takmer
storočnú stavbu (naprojektovanú
v roku 1916), ktorá nesie charak-
teristické znaky Harmincovho sta-
viteľského rukopisu. Snúbi sa
v ňom architektonická hodnota
s hodnotou historickou – veď je
dokladom nebývalého rozmachu
mikulášskeho kožiarskeho prie-
myslu – jedného z rozhodujúcich
fenoménov rozvoja nášho mesta,
nielen začiatkom 20. storočia.

V súčasnosti je dom majiteľom
udržiavaný v dobrom technickom
stave s veľkým porozumením pre
jeho estetickú a historickú hod-
notu. Je však potrebné, aby sa
dostal aj do povedomia verej-
nosti, pamiatkových a verejných
inštitúcií. Pozornosť si nesporne
zaslúži.

Ľubica Rybárska

V Múzeu Janka Kráľa 
predstavujú tvorbu Ivana Kormana

Pamätné tabule a pamätníky
budú mať prehľadný katalóg

Vzácny doklad architektonického
umenia i mikulášskej histórie

Mesto Liptovský Mikuláš bolo de-
jiskom viacerých významných
dejinných udalostí, rodiskom
a pôsobiskom veľkého množstva
dejateľov, o čom svedčí zatiaľ ne-
spočetné kvantum pamätných
tabúľ a pamätníkov. Mestské Mú-
zeum Janka Kráľa (MJK) sa na
podnet vedenia radnice pustilo
do ich podrobného mapovania
so zámerom zostaviť a zverejniť
prehľadný katalóg.

„Prvým
k o n k r é t -
nym kro-
kom bol
prevod pa-
m ä t n ý c h
t a b ú ľ
v majetku
mesta do
našej sprá-
vy. Na úze-
mí Liptov-
ského Mi-
kuláša vrá-
tane prí-
mestských
častí sa však nenachádzajú iba
tie. Naším zámerom je zdoku-
mentovať všetky pamätné tabule
a pamätníky bez akéhokoľvek
rozdielu, aby ich obyvatelia i ná-
vštevníci vedeli ľahko nájsť a do-

zvedeli sa o nich čo najviac,“ skon-
štatoval riaditeľ MJK Jaroslav Hric.

Zároveň vysvetlil, že úplne pr-
vou fázou je fotodokumentácia.
„Následne ju doplníme faktogra-
fickými sprievodnými informá-
ciami. Prehľadný katalóg pamät-
ných tabúľ a pamätníkov vrátane
mapy s presnými súradnicami
zverejníme na našej internetovej
stránke. Teraz stojíme na úplnom
začiatku tohto odvážneho, ale

určite užitočného projektu a pri-
vítame akékoľvek upozornenia
spoluobčanov na pamätné tabule
v ich blízkom okolí,“ dodal riaditeľ
MJK. (hric@mjk.lm.sk)

MJK

II vvaann  KKoorrmmaann  --   ZZ   ccyykk lluu
LL iippttoovvsskkáá   MMaarraa   ((11998844)) ..
AAuuttoorr   ffoottoo   JJáánn  SSvv iiddrraann..

TTaakkmmeerr   ss ttoorrooččnnáá   ss ttaavvbbaa
nneess iiee   zznnaakkyy   HHaarrmmiinnccoovvhhoo
ssttaavv ii tteeľľsskkééhhoo  rruukkooppiissuu ..
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Po dlhšom čase (päť sezón) si
sa vrátil domov, do klubu kde
si vyrástol. Čo tvojmu návratu
predchádzalo?
Spojilo sa viac vecí. Môj malý syn
mal nastúpiť do francúzskej školy,
na čo nebol jazykovo pripravený.
A je pravda, že aj tréner chcel
vsádzať na severoamerických hrá-
čov, čo sa mne osobne nepáčilo.
Päť rokov bola dosť dlhá doba,
a tak sme sa s manželkou rozhodli
vrátiť domov.

Aké bolo pôsobenie vo Fran-
cúzku (Štrasburg)?
Bolo dobre. Našiel som tam vhod-
né hokejové zázemie. Našli sa sa-
mozrejme chybičky krásy, ale
všetko v globále fungovalo, ako
má a hráč sa mohol sústrediť len
na hokej. Precestoval som celú
krajinu. Vychutnal som si miestnu
kuchyňu a aj vína (smiech). Tých
päť rokov po nehokejovej stránke
bola paráda.

Naposledy si pôsobil v drese
klubu dva roky, v ktorých zažil
mikulášsky hokej dve proti-
chodné emócie. V ročníku
2008/2009 sa klub umiestnil
na najlepšom mieste vo svojej
histórii a v tej ďalšej zažil pravý
opak - vypadnutie. Ako si ty
na tieto dva roky spomínaš? 
Prvá sezóna po mojom návrate
zo Zvolena vyšla parádne. Hrali
sme pekný hokej, chodil plný šta-
dión. Podľa môjho názoru sme
smolne neprešli prvým kolom
play off cez Zvolen, čo bolo pre
mňa osobne ešte ťažšie, keďže

som zo Zvolena prišiel a chcel
som všetkým vo Zvolene ukázať,
že v Mikuláši sa hrá lepší hokej.
Chcel som ich veľmi poraziť. Super
som si rozumel s Jurom Halajom.
V druhej sezóne sa stalo, čo sa
stalo. Boli rôzne zranenia, ocho-
renia. Nešťastne sa vyriešili od-
chody niektorých hráčov. Mňa
vypadnutie veľmi mrzelo. Teraz
sme tu nato, aby sme to napra-
vili.

Pozrime sa už teraz ale do sú-
časnosti. Čo si našiel v Mikuláši
po hokejovej stránke pri svo-
jom návrate?
Musím sa priznať, nevedel som,
do čoho idem. Prvú ligu som ne-
mal zmapovanú. Vedel som ale,
že sa vracia Marek Uram a s ním
sme sa hneď bavili, že by sme
mali vrátiť Mikuláš tam, kde bol.
Aby sa ľudia vrátili na tribúny
a bavili sa hokejom. 

V príprave, v domácom zápase
so Žilinou, si sa zranil. Je už
všetko v poriadku?
Je pravda, že som sa nešťastne
zranil. Trafili ma do palca na ruke
pukom a zlomili mi článok v kĺbe.
Bolo to zložité zranenie a ja som
to ešte uponáhľal, chcel som hrať,
a to sa nevyplatilo. Musel som
potom prakticky dva mesiace
stáť. Už je to v poriadku a teším
sa, že môžem pomôcť mužstvu.

Momentálne hráš v prvom úto-
ku centra medzi Bartíkom
a Marcinkom. Ako sa ti s nimi
hrá?

Hrá sa nám dobre, ale mohli by
sme viac pomáhať v produktivite.
Lichancov útok s Marekom Ura-
mom je silný, dáva veľa gólov
a my sa musíme pridať. Keď za-
berú dva útoky, mužstvo väčšinou
vyhráva a aj hokej sa potom ľu-
dom páči.

Si spokojný so svojimi dote-
rajšími výkonmi?
Zatiaľ nie celkom. Mohlo to byť
lepšie v produktivite. Doteraz
sme ale ako mužstvo hrali dobré
zápasy a ľudia sa bavili. To ma
teší.

Tréner Spišák prišiel na Liptov
pred novou sezónou. Ako sa ti
hrá pod jeho vedením?
Desať rokov dozadu ma trénoval
v Košiciach spolu s pánom Jan-
čuškom a vtedy sme išli až do fi-
nále. Vedel som, aké má metódy.
Zatiaľ odvádza výbornú prácu
a rozumieme si aj po ľudskej
stránke. Letná príprava bola vy-
nikajúca, tréningy sú šité na mieru,
aby sme hrali dynamický hokej,
aký sa ľudom páči. Osobne som
veľmi spokojný s voľbou vede-
nia.

Aké sú podmienky v klube, čo
sa týka financií a zázemia?
Je to samozrejme prvá liga. Som
ale rád, že v tejto dobe, ktorá je
ťažká pre hokej, kedy majú aj ex-
traligové kluby existenčné pro-
blémy, je v Mikuláši všetko v po-
riadku. V kabíne sa môžeme sú-
strediť na tréningy a zápasy. Všet-
ko funguje, ako má. Dostali sme
klubové oblečenie na reprezen-
táciu klubu a mesta, výplaty sú
načas. Našou úlohou je potvrdiť
dobré podmienky na ľade. Dúfam,
že sa nám to bude dariť tak, ako
ostatné zápasy s výnimkou Bar-
dejova.

Aké sú tvoje ambície na naj-
bližšie obdobie?
Nechcem ísť s bubnom na zajace,
ale určite by som bol šťastný,
keby sa Mikuláš vrátil do extraligy.
Budem sa snažiť pomôcť. Nepri-
šiel som vyhrávať kanadské bo-
dovanie, keď potom skončíme
v lige na siedmom mieste. Mojou
ambíciou je odovzdať pre muž-
stvo všetko, aby sme Mikuláš po-
sunuli, kam patrí.

Tomáš Paprčka

Ján Cibuľa: V Mikuláši je všetko v poriadku

O d  d e c e m b r a  b u d ú  h r a ť  h o k e j i s t i
s v o j e  d o m á c e  z á p a s y  o  1 7 : 3 0  h .

Pripravili sme pre vás rozhovor s Jánom Cibuľom, odchovancom
MHK 32, ktorý nám priblížil svoj návrat pred novou sezónou do
rodného klubu. Porozprával o ambíciách a plánoch, ktoré má na
najbližšie obdobie.

JJáánn  CCiibbuuľľaa ,,   
mmiikkuu llááššsskkyy   
ooddcchhoovvaanneecc..
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Počas druhého novembrového víkendu sa uskutočnil v Liptov
aréne jubilejný XXV. ročník medzinárodnej súťaže O pohár
Liptova v modernej gymnastike Memoriál Vlasty Fialovej.
Najkvalitnejšiu zostavu predviedla reprezentantka Slovens-
ka, účastníčka majstrovstiev sveta Xenia Kilianová z Nitry
s dvoma špičkovými zostavami v bodovom súčte 34,40.
V konkurencii 80 gymnastiek z piatich krajín Európy sa ne-
stratili ani dievčatá z Liptovského Mikuláša a z rúk olympij-
ského víťaza Michala Martikána dostali medailové ocenenia: 

V kategórii seniorky obsadili
2. miesto Karolína Turčiaková a BarboraGettová,

V kategórii juniorky A obsadila
3. miesto: Romana Králiková,

V kategórii juniorky B obsadili
1. miesto Patrícia Slabejová
2. miesto, Kristína Haviarová
3. miesto:, Nina Krajčiová

V kategórii žiačky 2006
3. miesto Nina Dzurošková

18 SERVIS/INZERCIA

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len NR SR)
rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do NR SR a určil
termín ich konania na sobotu, 5. marca 2016. Voľby sa konajú
v jeden deň v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod. 

Právo voliť do NR SR má občan Slovenskej republiky (ďalej len
SR), ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku. Prekážkou práva voliť je:
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvo-

dov ochrany verejného zdravia,
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť

závažného zločinu,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca NR SR môže byť zvolený občan SR, ktorý najne-
skôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý po-
byt na území Slovenskej republiky. Prekážkou práva byť vole-
ný je:
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúde-

nie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Volič môže na území SR voliť vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek inom vo-
lebnom okrsku na základe voličského preukazu. 
Mimo územia SR môže voliť volič, ktorý:
1. nemá trvalý pobyt na území SR a ktorý bol na základe žia-

dosti doručenej ministerstvu vnútra zapísaný do osobitné-
ho zoznamu voličov,

2. ktorý má trvalý pobyt na území SR, v čase volieb sa zdržiava
mimo jej územia a o voľbu poštou požiadal obec, v ktorej
má trvalý pobyt.

Ďalšie informácie a oznamy súvisiace s voľbami do NR SR budú prie-
bežne zverejňované na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke
mesta – www.mikulas.sk/samospráva/voľby do NR SR 2016. 

Na Háji bude poľovačka
na škodnú zver

Poľovnícke združenie Baníkov
Smrečany upozorňuje obyvate-
ľov, že v lokalite Háj-Nicovô usku-
toční 12. decembra v čase od
7.00 do 12.00 hod. spoločnú po-
ľovačku na diviačiu zver, ktorá
robí škody a ohrozuje aj okrajovú
časť sídliska Podbreziny. Žiadame
ľudí, aby sa v uvedenom čase
a dátume v území nepohybovali,
ani do neho nevstupovali, kon-
štatoval náčelník mestskej polície
Marián Jančuška. Miesto poľo-
vačky budú monitorovať a za-
bezpečovať príslušníci mestskej
a štátnej polície. 

-red-
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SKÚŠKA SIRÉN 
11. decembra 2015 o 12.00
hod. sa vykoná v Liptovskom
Mikuláši kontrola systému va-
rovania obyvateľstva dvojmi-
nútovým stálym tónom sirén.

Rokovanie mestského 
zastupiteľstva

Poslanci mestského zastu-
piteľstva v Liptovskom Mi-
kuláši sa stretnú na najbliž-
šom rokovaní 10. decembra
o 10. hodine.

Občansky servis 
október 2015

Narodil sa človek, zapálila sa
na oblohe nová hviezda. Tak
vitaj človiečik…
V mesiaci októbert 2015 sa v Lip-
tovskom Mikuláši narodili:
Martin Hečlo, Lenka Kokavcová,
Olívia Huláková, Martin Batory,
Nela Demková, Nina Fiačanová,
Matúš Stančík, Oliver Buša, Jela
Slafkovská, Matúš Zemko, Zara
Paulíny, Oliver Rumanský, Sára Eli-
zabeth Praštiaková, Matias Majsniar. 

Láska nie je len byť spolu, láska
je ísť spolu. Nájsť hlinu pre
svoje korene… 
Manželstvo uzavreli:
Ing.Marián Fedorko – Ing.Michaela
Urbanovičová PhD., Dávid Druska
– Michaela Kraslanová, Ing.Miroslav
Fliega – MUDr.Stanislava Kubalová,
Stanislav Imrich – Andrea Kozáková,
Ján Bátik – Simona Jančeková, Bc.
Dušan Smutko - Mgr.Jana Kuraj-
dová, Matej Tvrdoň – Miroslava
Gorčáková, Tomáš Bobrovčan –
Barbora Magálová, Ing.Jarolím Pľu-
chta – Ing.Beáta Čániová, Ing.Ján
Vacek – Ivona Labajová, Ladislav
Laš – Veronika Otáhalová, Ján Kri-
žan – Veronika Baníková, Mgr.Mar-
tin Bauer – Mgr.Lenka Iľanovská,
MUDr.Martin Gabarík – Mgr. Ve-
ronika Vráblová, Rastislav Huraj –
Eva Klongová, Ladislav Hollý – Zu-
zana Žiaranová, MUDr. Ján Šuťák
– MUDr. Barbora Stupková, Lukáš
Klinko – Miriam Mikulajčíková, Dra-
gan Dragić – Viera Blašťáková, 

Roztrhla sa niť, už sa nedá spo-
jiť. Život vyhasol, zostáva spo-
mienka … 
Opustili nás:
Valentina Vrabcová – 84 r., Marcela
Pušková – 47 r., Oľga Kostková –
93 r., Milan Krajčí – 64 r., Ján Križka
– 89 r., Jozef Droppa – 62 r., Ing. Sta-
nislav Gabryš – 79 r., Viera Budajová
– 80 r., Jozef Gorčák – 62 r., Anna
Gaalová – 87 r., Viliam Urban – 71
r., Magdaléna Pepichová – 91 r.,
Ján Konvit – 90 r., Lucia Pušková –
27 r., Samuel Lvončík – 88 r., Božena
Mikulášová – 85 r., Ján Kronfráter
– 73 r., Anna Gašková – 85 r., Jozef
Potoč – 65 r., Elena Chebenová –
84 r., Irena Koladová – 85 r., Marta
Kováčová – 103 r., Anna Katarína
Šulcová – 78 r., Elena Majerčíková
– 71 r., Milan Magura – 84 r., Kata-
rína Kapolková – 81 r., Helena Čer-
vená – 88 r., Marek Paľove – 26 r.,
Emília Volajová – 75 r., Ján Nahálka
– 60 r., Jozef Budiský – 80 r.

Poďakovanie
V mene Rotary Klubu Liptov-

ský Mikuláš chceme poďakovať
pánovi primátorovi za ústretovosť
pri zabezpečení benefičného kon-
certu Jany Kirschcner. Bez jeho
pomoci by mala benefícia nižší
príspevok a tak aj svojim vkladom
prispel na dobrú vec organizo-
vanú našim klubom, za čo sme
mu veľmi vďační. Tešíme sa na
ďalšie podobné akcie, ktoré sa
vydaria tak, ako sa nám spolu
vydaril koncert 4. 11. 2015.

Ing. Pavel Vrbičan
Prezident RC Liptovský Mikuláš
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