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Túto sobotu sa uskutočnia voľby do Európ-
skeho parlamentu. Slováci sa ich zúčastnia 
po tretíkrát. Do Európskej únie sme vstúpili 
1. mája 2004, po období čerpania výrazne 
skromnejších predvstupových fondov priš-
lo obdobie hojnosti. Opravené školy, nové 
či zrekonštruované cesty, ulice a námestia, 
diaľničné úseky, investície do životného 
prostredia vodárenskými spoločnosťami 
či likvidácia starých ekologických záťaží 
v podobe nelegálnych či nebezpečných 
skládok odpadu sú na dlhom zozname 
toho, čo sa za desať rokov na Slovensku za 
peniaze občanov ostatných členských kra-
jín EÚ vybudovalo.

V našom meste sa z predvstupových 
a povstupových fondov realizovali a pripra-
vili v rokoch 2002 až 2006 projekty za viac 
ako 10 miliónov eur. Napriek tomu, že zdro-
je z programovacieho obdobia 2000 – 2006 
sme mohli čerpať necelé dva roky, v jeho 
závere sa podarilo Liptovskému Mikulášu 

získať európske zdroje na najväčší projekt 
v oblasti cestovného ruchu na Slovensku. 
Takmer šesť miliónov eur na Liptov arénu 
a súvisiacu infraštruktúru mesto čerpalo od 
roku 2007, halu skolaudovalo o dva roky 
neskôr. 

Eurofondy sú beh na dlhé trate. Dôkazom 
toho je v našom meste napríklad rekon-
štrukcia ulíc Štúrova, Školská a Tranovské-
ho spolu s Námestím osloboditeľov. Ria-
diaci orgán niekoľkokrát do postupu mesta 
od roku 2009 zasiahol a tak mohla byť táto 
rekonštrukcia spustená až na konci roka 
2011. Od vypracovania projektu cez poda-
nie žiadosti o dotáciu a podpísanie zmluvy 
o jej čerpaní po samotnú realizáciu vedie – 
ako ukazuje prax v meste i na Slovensku – 
niekedy dlhá cesta.

Eurovoľby môžu prostredníctvom tri-
nástich slovenských poslancov v Bruseli 
pomôcť Slovensku zmeniť niekedy kompli-
kované pravidlá čerpania peňazí z fondov. 

Paradoxne mnohé z nich nevymysleli v Bru-
seli, ale úradníci na našich ministerstvách. 
Zmeniť ich filozofiu dokáže správnym tla-
kom práve Brusel. Ten takisto kontroluje, či 
sú peniaze používané v súlade s pravidlami. 

Problémy spojené s eurofondami, kliente-
lizmus, predražené zákazky, o čom sa pra-
videlne dozvedáme z médií – aj to všetko 
môžu sobotné voľby zmeniť. Stačí ísť k ur-
nám. Ten, komu súčasný stav vyhovuje, 
kto nechce vyššie či efektívnejšie čerpanie 
europeňazí pre zlepšenie nášho života, ten 
ostane doma.

V eurovoľbách bola doteraz účasť slo-
venských voličov pod dvadsať percent.  
Ak chceme v sobotu sebe i civilizovanej 
Európe ukázať, že nám je jedno, kto a ako 
o nás v Európskom parlamente rozhoduje, 
hlavne nech nám platí, potom ostaňme 
doma. Ísť voliť je právom uvedomelých, nie 
povinnosťou más.  

 Peter Lehotský

Chcete pre Slovensko lepšie postavenie v Únii a kvalitnejšie eurofondy? Poďte voliť!

Desať rokov v Európskej únii - sloboda cestovania, tovar bez cla či euro
Od 1. mája 2004 je Sloven-

sko členským štátom Európ-
skej únie. Z pôvodného hos-
podárskeho spoločenstva 
Belgicka, Holandska, Luxem-
burska, Nemecka, Francúz-
ska a Talianska, ktorého zák-
lady položila Rímska zmluva 
z marca 1957, sa časom stalo 
spoločenstvo dvanástich naj-
silnejších európskych demo-
kratických štátov. 

Spoločný trh bez colných  
a administratívnych obme-
dzení, sloboda cestovania, 
možnosť študovať, pracovať či 
podnikať v hociktorom z člen-
ských štátov – to boli základné 
vízie spoločného európskeho 
priestoru pred 57 rokmi. Šes-
tica štátov sa v priebehu 70. 
a 80. rokov postupne rozrástla 
na tucet. V súčasnosti čerpá 
výhody členstva v Únii už 28 
európskych krajín. Medzi nimi 
aj Slovensko.

V praxi členstvo pre nás pri-
nieslo okrem eurofondov na-
príklad aj zrušenie hraníc. Na 
výlet do Viedne či Krakova 
nepotrebujeme pas ani víza, 
neobťažujú nás ani colné či 
pasové kontroly. V prípade 
cesty na dovolenku do Fran-

cúzska, Grécka, na Cyprus, 
Maltu a ďalších dvanástich 
krajín nemusíme hľadať zme-
náreň, všade platí euro.

Možnosť zamestnať sa bez 
potreby absolvovať náročné 
administratívne vybavovačky 
vrátane nutnosti získania pra-

covného povolenia využívajú 
desaťtisíce Slovákov v Írsku, 
Veľkej Británii, Nemecku či 
Holandsku. Jablkové brigády 
v Taliansku absolvujú Slováci 
ako legálni pracovníci.

(pokračovanie na str. 2)
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Desať rokov v Európskej únii - sloboda cestovania, tovar bez cla či euro

Vzťahujú sa na nich rovnaké pravidlá ako na Talianov či Ma-
ďarov. Odpracovaná doba v inom členskom štáte sa Slovákovi 
započítava do dôchodku. Ak do mája 2004 musel pracovať v zá-
padnej Európe na čierno a riskoval okrem vyhostenia aj ďalšie 
nevýhody a riziká, po našom vstupe do Únie čerpá všetky súvi-
siace výhody ako rovnocenný občan.

Slobodný pohyb kapitálu priniesol Slovensku desaťtisíce pra-
covných miest. Dvadsaťpercentná nezamestnanosť z konca 90. 
rokov je minulosťou. Nezamestnanosť v roku 2002 predstavo-
vala 18,5 percenta. Po štyroch rokoch v Únii bola na úrovni 10 
percent, prácu si medzi rokmi 2004 a 2008 našlo takmer 230-ti-
síc nezamestnaných.  Euro-bruselský priestor je už takmer šesť 
dekád zárukou mieru, stability a prosperity a prispieva k nárastu 
životnej úrovne.

Prísť z horšieho do lepšieho znamená, že časom to lepšie člo-
vek začne považovať za štandard a chce ešte niečo lepšie. Taká-
to túžba je hybnou silou, ak si človek váži to, čo má a podľa toho 
koná, pretože pamätá, odkiaľ prišiel. Ak na to zabudne, môže sa 
pokojne stať, že sa tam vráti.

(dokončenie zo str. 1) Členstvo v Európskej únii má okrem pozitív aj svoje tŕnisté 
stránky. Už desaťročia patrí medzi najväčšiu agendu Únie spo-
ločná poľnohospodárska politika. Približne rovnaké obdobie 
predstavuje zónu najväčšieho pravidelného napätia medzi 
členskými štátmi. Napriek rozličným názorom členov funguje 
a vďaka nej majú obživu milióny európskych poľnohospodárov. 
Pokiaľ tí slovenskí pri využívaní európskej poľnohospodárskej 
agendy neskĺznu k tomu, že si ju ako prostriedok budú zamieňať 
s cieľom, potom Slovensko zvíťazí. V pomyselnej hre, v ktorej sa 
súťaží v tom, či človek odolá ľahkému pokušeniu.    

 Peter Lehotský

Práce na Školskej ulici, jar 2012.

Začiatok prác na Štúrovej ulici, november 2011.

Odkanalizovanie Stošíc prinieslo občanom v auguste 2012 aj novú 
cestu.

Čo potrebujete vedieť o eurovoľbách?
Predseda parlamentu Pa-

vol Paška vyhlásil eurovoľby 
na sobotu 24. mája 2014 
v čase od 7,00 h do 22,00 h. 
Pre nadchádzajúce voľby 
bolo zaregistrovaných 29 
kandidujúcich politických 
subjektov a spomedzi 333 
kandidátov si zvolíme 13 po-
slancov na päťročné volebné 
obdobie.

Právo voliť do Európskeho 
parlamentu majú občania SR, 
ktorí najneskôr v deň volieb 
dovŕšili 18 rokov veku s trva-
lým pobytom na území SR, 
občania SR, ktorí najneskôr v 
deň volieb dovŕšili 18 rokov 
veku a nemajú trvalý pobyt 
na území SR a ani na území 
iného členského štátu EÚ, 
ak sa v deň volieb zdržiavajú 
na území SR a občania iných 
členských štátov EÚ s povo-
leným pobytom na území SR, 
ktorí v termíne do 14. 4. 2014 
požiadali o zapísanie do zo-
znamu voličov.

V týchto voľbách je možné 

voliť na základe voličského 
preukazu. Volič môže požia-
dať o jeho vydanie najneskôr 
dva dni predo dňom volieb,  
t. j. 22. 5. 2014. O vydanie vo-
ličského preukazu môže volič 
v meste Liptovský Mikuláš 
požiadať osobne alebo pros-
tredníctvom ním splnomoc-
nenej osoby (splnomocnenie 
nemusí byť úradne overené) 
v úradných hodinách na 
Mestskom úrade v Centre 
služieb občanom mesta, box 
č. 1, splnomocnená osoba 
prevzatie voličského preuka-
zu potvrdí svojim podpisom; 
písomne alebo e-mailom na 
adresu j.pagacova@mikulas.sk. 
Počet okrskov sa oproti ne-
dávno uskutočneným voľ-
bám prezidenta nemení, 
v meste Liptovský Mikuláš 
bude vytvorených 32 voleb-
ných okrskov  a volebných 
miestností.  

  
  PhDr. Miroslava Almanová, 

vedúca organizačného oddelenia MsÚ
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Oprava troch základných mest-
ských škôl a stavebné úpravy 
jednej materskej školy za 3,4 
milióna eur. Rekonštrukcia cen-
trálnej mestskej zóny za 1,6 mi-
lióna, ktorá zahŕňala kompletnú 
výmenu vozovky a chodníkov 
na uliciach Štúrova a Školská, 
opravu časti Tranovského uličky 
i výmenu časti dlažby na Ná-
mestí osloboditeľov. Separačná 
hala za 2,5 milióna eur. To je len 
časť veľkých projektov, ktoré sa 

liptovskomikulášskej samosprá-
ve podarilo zrealizovať vďaka 
podpore Európskej únie. Len do 
roku 2012 mestu prefinancovala 
takmer 14,8 mil. eur použitých 
na zvýšenie kvality vzdelávacie-
ho prostredia a aktivít, zlepšenie 
infraštruktúry, zveľadenie mes-
ta, podporu cestovného ruchu či 
zlepšovanie podmienok v róm-
skej komunite. V regióne realizo-
vali veľké projekty za europenia-
ze aj ďalšie subjekty. 

Liptovská vodárenská spoloč-
nosť odkanalizovala v Liptove 
viac ako dvetisíc domácností 
a vybudovala dve nové čističky. 
Realizovala intenzifikáciu zaria-
denia v Liptovskej Ondrašovej. 
Na celý projekt v roku 2010 zís-
kala 67,5 milióna eur. Necelých 
25 miliónov eur z tohto projek-
tu išlo na odkanalizovanie a čis-
tičku v Stošiciach.   

Vďaka spolupráci a iniciatíve 

mesta bola v roku 2011 poda-
ná a schválená žiadosť o dopl-
nenie projektových zámerov 
k schválenej žiadosti o poskyt-
nutie podpory Lokálnej stra-
tégie komplexného prístupu, 
čo umožnilo zatiaľ trom firmám 
získať nenávratný finančný prí-
spevok z fondov EÚ na posilne-
nie ich konkurencieschopnosti 
zavedením inovatívnych moder-
ných technológií. Prínosom ta-
kejto spolupráce je tiež záväzok 

podnikateľov vytvoriť na území 
mesta nové pracovné miesta 
cielene pre občanov pochá-
dzajúcich z marginalizovaných 
skupín. 

Úspešným bol pre liptovsko-
mikulášsku samosprávu marec 
2014, keď sa jej podarilo získať 
finančnú pomoc na elektronizá-
ciu svojich služieb - tzv. eGovern-
ment. „Do projektu sme začlenili 
väčšinu služieb každodenne vyba-
vovaných našim Centrom služieb 
občanom a ostatnými odbornými 
útvarmi mesta. Týka sa to naprí-
klad vzniku a zániku daňovej po-
vinnosti, agendy pri kúpe majetku, 
rôznych informačných služieb či  
oznamovacích povinností,“ po-
vedala Anna Rašiová, prednost-
ka mestského úradu. Finančná 
hodnota podaného projektu je 
979-tisíc eur, ktoré by mesto 
vo svojom rozpočte hľadalo len 
veľmi ťažko. Liptovský Mikuláš 

sa na spolufinancovaní projektu 
podieľa sumou 49-tisíc eur. Všet-
ky aktivity elektronických služieb 
musia byť spustené do konca 
roka 2015.

Prostriedky z Európskej únie 
mestu významne pomohli  
v roku 2006 pri príprave pro-
jektovej dokumentácie na vý-
stavbu cyklochodníka na trase 
Žiar - Liptovský Mikuláš  - Lip-
tovský Trnovec. V súčasnosti sa 
uchádza o finančnú pomoc pri 
dostavbe viac ako štvorkilomet-
rového úseku od hotela Jánošík 
po Okoličiansky most. Sedem-
sto metrov z tejto dĺžky sa už 
mestu podarilo položiť svojpo-
mocne. Chodník pre cyklistov 
v celkovej dĺžke 17,5 kilometra 
by sa mal v budúcnosti pripojiť 
k okruhu, ktorý spojí slovenskú 
a poľskú stranu Tatier.  

Vlani a začiatkom tohto roka 
mesto podalo žiadosti na pä-

ticu projektov. Aj vďaka nim sa 
v prípade schválenia budú môcť 
zrekonštruovať dve budovy 
mestského Múzea Janka krá-
ľa, ktoré sú zapísané v zozname 
národných kultúrnych pamia-
tok a vybuduje sa depozitár pre 
uchovávanie vzácnych predme-
tov, pripomínajúcich históriu 
nášho mesta. Úspešnosť ďalších 
z projektov sa postará o zvýše-
nie bezpečnosti v osade Hlbo-
ké zriadením rómskych hliadok 
a doplní sa materiálne vyba-
venie pre tunajšie komunitné 
centrum. 

V najbližších týždňoch by malo 
byť známe, či získame finanč-
né prostriedky na vypracova-
nie projektovej dokumentácie, 
podľa ktorej môže byť obno-
vená vzácna národná kultúrna 
pamiatka židovská synagóga 
v centre mesta.      

 Slávka Kellová

V meste Liptovský Mikuláš sa realizovalo 34 projektov z eurofondov
európska únia od roku 2004 umožňuje aj slovensku, ako člen-

skej krajine európskeho spoločenstva, čerpať finančné zdroje 
na projekty podporujúce vzdelávanie, životné prostredie, re-
generáciu sídiel či sociálnu oblasť. okrem súkromnej sféry sa 
o tieto prostriedky uchádzajú  i slovenské samosprávy a Lip-
tovský Mikuláš nie je žiadnou výnimkou. doteraz sa mu vďaka 
európskym grantom podarilo zrealizovať 34 projektov alebo sa 
pripraviť na ich realizáciu. Ďalších päť projektov za 1,8 mil. eur 
čaká na schválenie. 

Liptov arénu mesto postavilo v rokoch 2007-2009 na základe zmluvy 
z roku 2006.

V rámci rekonštrukcie centra mesta vymenili na jar 2012 poškodenú 
dlažbu na Námestí osloboditeľov.

Základnej škole na Demänovskej ceste pribudli nové priestory na vyučo-
vanie.
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Separačná hala so špičkovou technológiu šetrí životné prostredie 
Liptovský Mikuláš patrí medzi najviac separujúce mestá na Slo-

vensku. Skvalitnenie separácie od  januára 2014 podporuje nová 
hala na sídlisku Podbreziny. Druhá najmodernejšia triediaca linka 
svojho druhu na Slovensku vytriedi štyrikrát viac odpadu ako jej 
predchodkyňa. Mesto na tento účel získalo nenávratný finančný 
príspevok vo výške 2,5 milióna eur zo zdrojov Európskej únie.  

„Začiatky tohto projektu siaha-
jú do roku 2008. Predovšetkým 
po zvládnutí náročného pro-
cesu verejného obstarávania je 
pre všetkých zainteresovaných 
veľkým zadosťučinením, že už 
naplno slúži nielen obyvate-
ľom nášho mesta, ale aj viac 
ako dvom desiatkam okolitých 

obcí,“ uviedol Jozef Repaský, zá-
stupca primátora mesta. 

Separačná hala je výsledkom 
projektu Zvýšenie kvality separo-
vaného zberu odpadov v okrese 
Liptovský Mikuláš, ktorého cie-
ľom je skvalitnenie separované-
ho zberu v meste a v spádových 
obciach, zníženie množstva 

ukladaného odpadu na skládke 
a negatívnych vplyvov na život-
né prostredie. Okrem Kohézne-
ho fondu v rámci operačného 
programu Životné prostredie 
sa na spolufinancovaní projek-
tu podieľali  štátny rozpočet 
a samotné mesto. 

Zdĺhavý proces obstarávania
Projektová dokumentácia vý-

stavby separačnej haly na sídlis-
ku Podbreziny bola spracovaná 
v roku 2008, zmluva o poskytnu-
tí nenávratného finančného prí-
spevku bola podpísaná v roku 
2009. „Po zdĺhavom procese 
verejného obstarávania sme sa-
motnú výstavbu separačnej haly 
a nákup jednotlivých predmetov 
verejného obstarávania začali až 
v marci 2013,“ vysvetlil J. Repaský. 
Obstarával sa zhotoviteľ stavby 
separačnej haly,  technológia se-
paračnej linky, hardvér a softvér, 
päť špeciálnych automobilov na 
zber separovaného odpadu, päť 
veľkokapacitných kontajnerov 
a sto zberných nádob. 

Separačná hala je vybave-
ná  najmodernejšou technoló-
giou, ktorá zaistí zvýšenie množ-
stva vyseparovaných zložiek 

odpadu na recyklačné účely. 
„Doposiaľ sa odpad dotrieďoval 
v nevyhovujúcich pracovných 
a prevádzkových podmienkach 
na triediacej linke vo vedľajšej 
hale. V novej separačnej hale, 
ktorá je vybavená klimatizáciou 
sa výrazne zlepšili pracovné pod-
mienky pre zamestnancov. Reali-
záciou projektu sme vytvorili šesť 
nových pracovných miest obsade-
ných ženami aj znevýhodnenými 
uchádzačmi o zamestnanie,“ do-
plnila vedúca haly Jana Vaňová.  

najvyšší štandard 
„Podobná linka je len v Brati-

slave. Predstavuje maximálny 
štandard v oblasti manuálneho 
triedenia vyseparovaného od-
padu,“ uviedol Augustín Vrábel, 
dodávateľ technológie. Moder-
ná budova separačnej haly bola 
navrhovaná tak, aby zapadla do 
prírodného prostredia sídliska. 
„Drvivá väčšina použitých mate-
riálov je recyklovateľných. V bu-
dúcnosti by mala strecha budovy 
zarásť zeleňou, podobne ako zá-
padná fasáda, ktorá je urobená 
z prírodného kameňa,“ priblížil 
architekt Stanislav Barényi. 

 -kel-

V polovici februára tohto 
roka mesto Liptovský Mikuláš 
spustilo projekt celoživotné-
ho vzdelávania seniorov. Myš-
lienka, ktorú významne pod-
porila Európska únia, zvyšuje 
počítačovú, finančnú, právnu 
či jazykovú gramotnosť ľudí 
nad päťdesiat rokov. Do konca 
októbra absolvuje osem vzde-
lávacích aktivít takmer päťsto 
účastníkov. 

„V Liptovskom Mikuláši žije viac 
ako 24 percent obyvateľov v po-
produktívnom veku. Preto sme 
chceli vymyslieť projekt, ktorý 
by zohľadňoval potreby skupiny 
obyvateľov nad päťdesiat rokov. 
Zámerom projektu bolo zaradiť 
také vzdelávacie aktivity, ktoré by 
zlepšili ich osobnostný potenciál, 
schopnosť ovládania informač-
no-komunikačných technológií,  
úroveň ovládania cudzích jazy-
kov, zintenzívniť ich voľnočasové 
aktivity smerujúce k zlepšeniu 
zdravotného stavu a celkovo tak 
zvýšiť ich záujem a zapojenie sa 

do spoločenského života,“ priblí-
žila Anna Rašiová, prednostka 
mestského úradu.  

Finančnú podporu vzdeláva-
cích aktivít vo výške 108-tisíc eur 
získalo mesto cez Európsky so-
ciálny fond v rámci operačného 
programu Vzdelávanie prostred-
níctvom agentúry ministerstva 
školstva pre štrukturálne fondy 
a v štátnom rozpočte.  

„V prípravnej fáze projektu 
mesto zorganizovalo pracovné 
stretnutie so zástupcami klubov 
seniorov a občianskych združení 
pôsobiacich na území mesta. Tí 
prejavili jednoznačný záujem o 
realizáciu projektu. Sami si na-
vrhli jednotlivé aktivity, ktorých sa 
chcú zúčastniť,“ vysvetlila Ľubo-
míra Gloneková, členka pracov-
ného tímu projektu. 

Aktivity neformálneho vzdelá-
vania sú zamerané na zvýšenie 
miery zručností, podporu osob-
nostného rozvoja či zdravého 
životného štýlu a majú prispieť 
k zvýšeniu kvality života. „Záujem 

Mesto dáva svojim seniorom kvalitnú a aktívnu jeseň života

o kurzy bol nad naše očakávania, 
najmä o jazyky a informačné tech-
nológie. Spolu sa nám prihlásilo 
viac ako osemsto uchádzačov, pri-
jať sme však mohli len 430. Požia-
dali sme preto o zmenu projektu 
a prijali ďalších šesťdesiat záujem-
cov,“ dodala A. Rašiová.

Po ukončení projektu získajú 
účastníci kľúčové kompeten-
cie v zdravom životnom štýle, 

v oblasti osobnostného rozvoja, 
v práci s počítačom na úrovni 
začiatočník a pokročilý, jazykové 
zručnosti v anglickom, nemec-
kom a ruskom jazyku, v pohy-
bových a hudobných aktivitách, 
v spoznávaní regiónu a okolia, 
ale aj  základy finančnej a práv-
nej gramotnosti  a lepšiu orien-
táciu vo verejnej správe. 

 Slávka Kellová


