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a buďme zodpovední! 

 
pomocou infražiaričov

 
záverečný účet  mesta 

 

 
riešili policajti v doprave 

 

Mesto Liptovský Hrádok distribuovalo 150 ochranných krytov tváre a očí tým, ktorí to najviac 
potrebujú. Dialo sa tak počas štvrtka a piatka (16. a 17. apríla 2020). 
„Kryty sme odovzdali zdravotníckemu personálu v meste: v súkromnom zariadení Medic 
centrum na ulici Cesta pri železnici a v Centre zdravotníckej starostlivosti (bývalá poliklinika), 
ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Ďalšie kryty 
sme odovzdali tým zamestnancom mesta a jeho organizácií, ktorí prichádzajú do bezpro-
stredného kontaktu s verejnosťou. Ide o opatrovateľskú službu, mestských policajtov, pra-
covníkov odboru technických služieb, matriky a evidencie obyvateľstva i tej časti finančného 
odboru, ktorá sa zaoberá daňami,“ ozrejmil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.  
Výrobu krytov zabezpečuje štvorica Hrádočanov: Ján Besta je prvákom na Strednej odbor-
nej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku, jeho brat Juraj študuje v prvom ročníku na 
Fakulte informatiky a riadenia Žilinskej univerzity. Ich otec Robert Besta je manažérom celé-
ho projektu, zabezpečuje tiež distribúciu. Bratom – študentom pomáha aj Martin Gabauer, 
odborný pedagóg Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku.  
„Bol som veľmi prekvapený technickou úrovňou tohto výrobku. Okrem špičkového zabalenia 
a veľmi dobrého konštrukčného riešenia nechýba návod nielen na zloženie tohto štítu, ale aj 
jeho ďalšie prevádzkovanie – od hygienickej po technickú starostlivosť. Chcem poďakovať 
všetkým, ktorí participovali na návrhu a výrobe. Som hrdý na to, že to boli Hrádočania, zvlášť 
ďakujem pánovi Bestovi,“ vyzdvihol Branislav Tréger. 
Tridsať ochranných krytov tváre a očí prevzala pre personál Liptovskej nemocnice s poliklini-
kou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši v piatok 17. apríla 2020 riaditeľka tohto 
zdravotníckeho zariadenia v správe ŽSK Ľudmila Pohančeníková.  
„Každá jedna pomoc pre nemocnicu je pre nás obrovským prínosom, zvlášť, keď ju dosta-
neme darom. V dnešnej dobe ceny týchto prostriedkov sú veľmi vysoké. Veľmi pekne ďaku-
jeme v mene našich zdravotníkov. Je mimoriadne dôležité, aby zdravotnícki pracovníci, ktorí 
sú v prvej línii, zostali čo najdlhšie zdraví a pomáhali verejnosti,“ vyslovila sa Ľudmila Po-
hančeníková.                                                                                    Text a foto: Michal Paška 
 
 
 

 

   

Oznam  
pre daňovníkov miestnych daní 

a miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
Daň z nehnuteľností, daň za psa  a poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
sa v tomto roku budú platiť až po doručení 
rozhodnutí. Rozhodnutia sa doručia do pošto-
vých schránok bez prevzatia prijímateľom. 
Z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku 
odporúčame uhradiť miestne dane a popla-
tok prevodom na účet uvedený v rozhod-
nutiach (internetbanking)  alebo priloženou poš-
tovou poukážkou. 
Zároveň odporúčame občanom - daňovníkom, 
aby počas mimoriadnej situácie prioritne komu-
nikovali so správcom dane (mestom) elektronic-
ky a telefonicky. Ide o ochranu zdravia nás 
všetkých. Dúfame, že spoločnými silami sa nám 
podarí zvládnuť túto ťažku situáciu.  
                                      Správca miestnych daní  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Informácie o predaji štítov a finančnej pomoci pri ich výrobe: 
Ing. Robert Besta, tel.: 0948116968 

email: robert.besta.sk@gmail.com 

Číslo účtu pre platbu: Sk44 0900 0000 0003 3233 7507 

Potravinová linka pomoci 

pomohla prvýkrát 
Mesto Liptovský Hrádok prostredníctvom mest-
skej polície doručilo potraviny prvej seniorke, 
ktorá zareagovala na výzvu v rámci špeciálnej 
potravinovej linky. 
„O nákup potravín nás požiadala seniorka, ktorej 
sme nakúpený tovar doručili domov na Komen-
ského ulicu,“ informoval Marek Murín, náčelník 
mestskej polície v Liptovskom Hrádku. „Ste 
veľmi zlatí, veľmi pekne vám ďakujem za po-
moc. Moc si vážim, že ste mi takto pomohli,“ 
poďakovala vo štvrtok 2. apríla 2020 obyvateľka 
mesta, keď jej pred bytovkou zastalo auto mest-
skej polície s nakúpenými potravinami. 
Špeciálna potravinová linka funguje na čísle 
mestskej polície 159 od 1. apríla 2020. „Zriadili 
sme ju na nákup základných potravín a drogérie 
pre osamelých seniorov nad 65 rokov a pre ľudí, 
ktorí si z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu 
ísť nakúpiť základné potraviny, či drogériu,“ 
ozrejmil Marek Murín. 

Pokračovanie na str. 2 
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 S predsedníčkou kraja  

o okružnej križovatke  

i o arboréte 
Primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger 
sa v piatok 17. apríla 2020 v sídle Úradu Žilin-
ského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline 
stretol s predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou. 
Prvou témou ich pracovného stretnutia bol pro-
jekt výstavby okružnej križovatky v lokalite Pod 
Skalkou. „V tejto križovatke sa stretáva viacero 
komunikácií – patria buď ŽSK, alebo sú to 
miestne komunikácie v správe mesta Liptovský 
Hrádok. Proces výstavby potrebnej okružnej 
križovatky je momentálne v štádiu rozkreslenia 
realizačného projektu. Z obidvoch strán sa v 
tomto období komunikujú pripomienky. Tento 
proces by mal pokračovať aj v nasledujúcich 
mesiacoch do úplného realizačného projektu,“ 
vysvetlil primátor Liptovského Hrádku Branislav 
Tréger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako sme už informovali, mestské zastupiteľstvo 
na svojom februárovom zasadnutí schválilo 
Memorandum o spolupráci pri údržbe, pre-
vádzkovaní a podpore objektu Hrádockého ar-
boréta. „S pani predsedníčkou sme sa dohodli 
na spôsobe podpisu memoranda. Môžem in-
formovať, že ŽSK bol úspešný a do arboréta 
pôjde pomerne veľká dotácia. Podľa mňa sa 
celá táto problematika pohne veľmi dobrým 
smerom,“ povedal Branislav Tréger. 

Text a foto: Michal Paška 
 

 
 
  

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
Mesto Liptovský Hrádok, ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v zmysle platnej legislatívy, upozorňuje občanov – poplatníkov, že 
v zmysle § 80 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je poplatník v priebehu 
zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi miestneho poplatku:  
- vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť: 

 identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO...) 

 údaje rozhodujúce na určenie poplatku 

 ak požaduje poplatník zníženie alebo odpustenie poplatku, predloží aj doklady, ktoré od-
ôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku, 

- zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, kedy nastal, 
- zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku do 30 dní odo dňa, kedy na-
stali. 
Mesto Liptovský Hrádok poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí  za obdobie, za 
ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, ktoré správca poplatku určil Všeobecne zá-
väzným nariadením Mesta Liptovský Hrádok č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že sa viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Mesta Liptovský Hrádok. 
Za nesplnenie si OZNAMOVACEJ POVINNOSTI správca miestneho poplatku uloží pokutu 
najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie však menej ako 5 €, najviac 3000 €. (§ 155 ods. 
1, písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 
Bližšie informácie o povinnostiach občanov – poplatníkov v Liptovskom Hrádku a v  m. č. 
Dovalovo Vám budú podané na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku, č. dverí 117,           
tel.: 5202140.                                                                                               Správca poplatku 

                                                                                                       
 Správy z mesta 

Potravinová linka pomoci 

pomohla prvýkrát 
Na číslo 159 je potrebné zavolať v pracovné 
dni od 9:00 do 12:00 hod. Nákupy sú zabezpe-
čené a rozvezené vždy vo štvrtok. Platí sa len 
za nákup, náklady na dovoz znáša mesto Lip-
tovský Hrádok. Pri preberaní donášky musí 
mať občan na tvári rúško. Podľa možností je 
potrebné pripraviť si čo najpresnejšiu sumu.  
Mesto Liptovský Hrádok dôrazne upozorňuje, 
že táto potravinová linka pomoci slúži len pre 
tých, ktorí si nevedia zabezpečiť nákup sami.  
                                 Text a foto: Michal Paška 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

 

Schválenie záverečného účtu mesta Liptovský Hrádok za rok 2019 bolo hlavným bodom roko-
vania mestského zastupiteľstva. Bez účasti verejnosti sa v piatok 24. apríla 2020 uskutočnilo v 
priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Hrádku. 
Záverečný účet mesta poslancom predložila Iveta Gajdošová, vedúca oddelenia financií, daní 
a miezd Mestského úradu v Liptovskom Hrádku. Príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo 
výške 8 313 368,04 eur a výdavky bežného rozpočtu boli vo výške 7 098 545,44 eur. Výsle-
dok hospodárenia je teda +1 214 822,60 eur. Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2019 
vykázalo prebytok vo výške 253 775,44 eur. „V rámci podnikateľskej činnosti mesto vykázalo 
zisk po zdanení vo výške 3 640,43 eur,“ uviedla Iveta Gejdošová. Poslanci záverečný účet 
mesta schválili bez výhrad.  
Jednohlasne súhlasili aj s prevedením prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení ne-
vyčerpaných účelovo viazaných finančných prostriedkov, zostatku príjmových finančných ope-
rácií a zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení do rezervného fondu mesta. Ide o sumu 467 
890,99 eur. 
Jednohlasne bola poslancami zobraná na vedomie aj správa o výsledku inventarizácie majet-
ku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta vykonanej k 31.12.2019 a o stave vymá-
hania pohľadávok k rovnakému dátumu, ako i správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky. 
Na vedomie poslanci zobrali aj správu o činnosti mestskej polície v uplynulom roku (informo-
vať budeme v samostatnom článku), ktorú predložil jej náčelník Marek Murín. 
Za prísediaciu Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2020-2024 za mesto Lip-
tovský Hrádok bola (po jej predchádzajúcom písomnom súhlase) jednohlasne zvolená Alena 
Kováčová. 
V bode rôzne primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger poslancov informoval najmä        
o opatreniach a aktivitách mesta v súvislosti s koronavírusom. Mesto verejnosť o tejto proble-
matike pravidelne informuje prostredníctvom internetovej stránky. Branislav Tréger pozname-
nal, že je snahou mesta realizovať čo najviac z avizovaných investičných akcií. Záver rokova-
nia patril tradične interpeláciám poslancov a ich otázkam a námetom. 

Text a foto: Michal Paška 
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Liptovský Hrádok,  
mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú... 

 Opýtali sme sa primátora mesta 

1.  Na zasadnutí   Mestského  zastupiteľstva  bol  
predložený Záverečný účet mesta za rok 2019. 
Ako hodnotíte hospodárenie mesta v predošlom 
roku? 
Záverečný účet je sústava ukazovateľov, ktoré cha-
rakterizujú výsledky hospodárskej činnosti mesta      
za uplynulý rok. Je to súbor dokumentov prezentujú-
cich výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za 
rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie, ktorým 
je kalendárny rok. Mesto po skončení rozpočtového 
roka 2019 súhrne spracovalo údaje o rozpočtovom 
hospodárení do záverečného účtu mesta. Finančne 
usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných 
vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám, ako 
aj subjektom, ktorým boli poskytnuté prostriedky         
v rámci dotačnej schémy mesta - prostriedky zo svoj-
ho rozpočtu.                                                            
Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje 
povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona                     
č. 583/2004, a to: a) údaje o plnení rozpočtu v členení 
na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné 
operácie v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou, 
b) bilanciu aktív a pasív, c) prehľad o stave a vývoji 
dlhu, d) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa               
§ 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých 
príjemcov, e) údaje o nákladoch a výnosoch podnika-
teľskej činnosti, f) hodnotenie plnenia programov 
mesta. K dosiahnutému stavu a vývoju príjmov roz-
počtu mesta hlavná kontrolórka potvrdila, že zo stra-
ny primátora mesta, ako aj zodpovedných zamest-
nancov bola počas roka 2019 zabezpečovaná syste-
matická pozornosť s uplatňovaním príslušných 
postupov. Dosiahnutý prebytok rozpočtového hospo-
dárenia mesta dosiahol výšku 467 890 €. Celá táto 
suma sa previedla do rezervného fondu Mesta Lip-
tovský Hrádok. Ďalším dôležitým ukazovateľom je dlh 
mesta. Zadlženosť  mesta k uvedenému termínu sa 
nezvýšila a zostala na úrovni roku 2018. Z uvedené-
ho vyplýva, že sme mesto so zdravou ekonomikou. 
2. Aký  je  stav majetku  mesta  Liptovský Hrá-

dok k 31. 12. 2019? 
Riadna inventarizácia bola vykonaná ku dňu 31. de-
cember 2019, kedy bol inventarizovaný majetok, zá-
väzky a rozdiel majetku a záväzkov Mesta Liptovský 
Hrádok, t. j. pozemky, dlhodobý hmotný a nehmotný 
majetok, obstaranie dlhodobého majetku, finančný 
majetok, peniaze, ceniny, zásoby, majetok vedený     
v operatívnej evidencii, pohľadávky, záväzky, výsle-
dok hospodárenia a účty časového rozlíšenia u všet-
kých subjektov spravujúcich majetok mesta. Záko-
nom o obecnom zriadení - určená povinnosť mesta 
zhodnocovať majetok a vo svojej celkovej hodnote 
zásadne nezmenšený zachovať, bola v roku 2019 
zabezpečená. Veľmi dôležité a potešiteľné je, že na-
priek tomu, že sme v roku 2019 ušetrili a nezvýšili dlh 
mesta, celková hodnota majetku mesta evidovaného 
v aktívach súvahy k 31. 12. 2019 oproti stavu                 
k 31. 12. 2018 vzrástla o 1 145 945,34 €. Spravte si 
názor samy, osobne si myslím, že je to veľmi dobrý 
výsledok. 
3. Aká je bezpečnosť a priestupkovosť v našom 

meste? 
Keby sme vzali správu o činnosti MsP, tak by sme 
mohli skonštatovať: v minulom roku bolo riešených 
1238 priestupkov, uložených 528 blokových pokút, 
bolo spracovaných a ukončených celkom 6 priestup-
kových spisov, v 64 prípadoch boli príslušníkmi MsP 
použité donucovacie prostriedky, v rámci prevencie 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti bolo zrea-
lizovaných 25 besied a aktivít na rôzne preventívne 
témy. Čo však treba vyzdvihnúť a zároveň im poďa-
kovať najmä za to, že svojou činnosťou, ako aj zod-
povedným plnením úloh zabezpečili ochranu verejné-
ho poriadku a majetku v meste, a tým prispeli k cel-
kovej stabilizácii bezpečnostnej situácie na území 
mesta Liptovský Hrádok. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kalendárium... 
... je výpoveďou o práci primátora mesta BRANISLAVA TRÉGERA, ktorý v priebehu každé-
ho mesiaca absolvuje veľa pracovných stretnutí, rokovaní, služobných pracovných ciest 
a porád. Z jeho kalendára vyberáme: 

1. 4. BA – porada vedenia ZMOS. 
2. 4. LH – stavebná porada – kontrola ve-
rejného obstarávania a inventarizácia in-
vestičných zámerov v súvislosti s momen-
tálnym výskytom COVID – 19. 
3. 4. LH – pracovné stretnutie s p. Lončí-
kom a vedúcim OTS R. Beňom k pripra-
vovanému projektu 4.kazety na skládke 
TKO – rozpracovanie parametrov 
a posudzovanie vplyvu na životné pro-
stredie EJA. 
6. 4. LH – porada vedenia mesta 
k nadchádzajúcemu zasadnutiu Mestské-
ho zastupiteľstva.  
7. 4. BA – pracovné stretnutie v rámci 
ZMOS s podpredsedníčkou vlády V. Re-
mišovou ohľadom čerpania eurofondov 
pre obce a mestá. 
8. 4. LH – ekonomická porada – príprava 
na výpadok príjmov zo strany mesta 
z dôvodu ekonomickej krízy po pandémii 
COVID – 19. 
9. 4. LH – pracovné stretnutie s p. Lichar-
dusom (TESLA LH) – riešenie spolupráce 
firmy a mesta LH. 
14. 4. LH – porada krízového štábu mesta 
– riešenie situácie sociálne slabších sku-
pín vo vzťahu k výskytu COVID – 19.  
15. 4. LH – pracovné stretnutie  ohľadom 
územného plánu mesta s možnosťou rie-
šenia viacerých lokalít okrem iného aj pre 
bytovú zástavbu. 
16. 4. LM – zasadnutie dozornej rady LVS 
– schválenie výročnej správy za rok 2019, 
informácie o výberových konaniach súvi-
siacich s investičným plánom, dodatočné 
schválenie nájomných vzťahov. 
17. 4. ZA – stretnutie s predsedníčkou 
ŽSK E. Jurinovou (viď. článok na str. 2). 
20. 4. BA – pracovné stretnutia v rámci 
ZMOS s ministrom práce a sociálnych ve-
cí M. Krajniakom, ministrom školstva        
B. Gröhlingom a štátnym tajomníkom mi-
nisterstva vnútra J. Lazarom. Riešenie 
problémov    zamestnávateľov,    sociálnej  
 

 

pomoci a úloh miest a obcí v tejto proble-
matike. 
21. 4.  LH – stavebná porada – podpis 
zmluvy s firmou Strabag s.r.o Bratislava 
k projektu Cyklotrasa Liptovský Hrádok     
II. etapa. 
22. 4. Hrabušice – príklady dobrej praxe 
pre samosprávy – tlačová konferencia. 
23. 4. LH – porada vedenia mesta – kon-
trola predošlých úloh a pridelenie nových. 
24. 4. LH – zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva s programom: Návrh záverečné-
ho účtu Mesta Liptovský Hrádok za rok 
2019, Správa o výsledku inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov Mesta Liptovský a o stave vy-
máhania pohľadávok  Mesta  Liptovský  
Hrádok  k  31. 12. 2019, Správa 
o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky 
Mesta Liptovský Hrádok, Správa o činnos-
ti Mestskej polície za rok 2019, Voľby prí-
sediacich Okresného súdu Liptovský Mi-
kuláš na obdobie rokov 2020-2024 (viď. 
článok na str. 2). 
27. 4. ZA – zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 
– správa o dopadoch pandémie koronaví-
rusu na finančnú situáciu ŽSK, správa 
o hospodárení zdravotníckych zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 
28. 4. LH – zasadnutie ZMOS v Dome kul-
túry – prerokovanie programového vyhlá-
senia vlády a problémov samospráv ohľa-
dom COVID – 19. 
29. 4. LH – kontrola Technických služieb – 
technické vybavenie skládky LH – arboré-
tum – podpis memoranda k arborétu me-
dzi mestom Liptovský Hrádok, ŽSK 
a Strednou odbornou školou lesníckou 
a drevárskou. 
30. 4. ZA – otváranie ponúk k parti-
cipatívnemu rozpočtu ŽSK týkajúcemu sa 
okresu LM. 
V deň prítomnosti primátora mesta 
pravidelne o 8:00 hod. zasadá krízový 
štáb - riešenie aktuálnej situácie pre 
COVID – 19.                                       (MZ) 

 

Správy z mesta 

Správy z mesta 

Najviac priestupkov riešili mestskí policajti 

v doprave 
Mestská polícia v Liptovskom Hrádku v uplynulom roku riešila 1238 priestupkov. Na 
mieste a šekom riešili 528 pokút v celkovej výške 4120 eur. 710 priestupkov, ktoré boli 
menej závažné, boli vyriešené napomenutím. Náčelník Mestskej polície v Liptovskom 
Hrádku Marek Murín to uviedol v správe o činnosti mestskej polície za uplynulý rok. Pos-
lanci mestského zastupiteľstva správu na svojom zasadnutí v piatok 24. apríla 2020 zo-
brali na vedomie. 
„Najviac priestupkov - 925, sme zaznamenali na úseku dopravy. V roku 2018 sme v tejto 
oblasti riešili 639 priestupkov. V uplynulom roku sme tiež riešili 87 priestupkov proti ve-
rejnému poriadku,“ informoval Marek Murín. Podľa jeho slov bola práca mestskej polície       
v uplynulom roku zameraná predovšetkým k ochrane pred porušovaním verejného po-
riadku, vandalizmom, poškodzovaním verejnoprospešných zariadení, či majetku mesta. 
„Hliadky mestskej polície venovali v uliciach mesta a mestskej časti Dovalovo pozornosť 
aj ochrane pred znečisťovaním verejných priestranstiev a zelene, riešeniu problémov pri 
parkovaní a vjazdoch vozidiel, či ich zastavení a státí na miestach, kde to nie je povole-
né. Venovali sme sa aj preventívnym aktivitám. V rámci prevencie kriminality a inej proti-
spoločenskej činnosti sme sa zúčastnili na 25 besedách a rôznych aktivitách, ktoré mali 
1012 účastníkov. Hovorili sme o problematike drog, alkoholu, kriminality, šikany 
i bezpečnosti v cestnej premávke,“ vysvetlil Marek Murín. 
S celkovou bezpečnostnou situáciou v meste vyslovil spokojnosť. „Bezpečnostná situá-
cia v meste je stabilizovaná, patríme k relatívne bezpečným mestám v rámci Slovenska.  
V minulom roku sme nezaznamenali vážnejšie narušenie verejného poriadku, či mimo-
riadnu udalosť,“ dodal Marek Murín.                                           Text a foto: Michal Paška 
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Mesto sme vyčistili 

po zimnej údržbe 
Pracovníci Odboru technických služieb Mest-
ského úradu v Liptovskom Hrádku začali         
v pondelok 6. apríla 2020 s čistením miest-
nych komunikácií a chodníkov po zimnej 
údržbe. „So strojovým zametaním sme začali 
na Vyšných Fabrikách. Pokračovalo sa na 
Celinách, na ktorých kvôli kopcovitému terénu 
bolo v zimnom období použitého najviac po-
sypového materiálu. Postupne zametacie au-
to prešlo všetky ulice v meste a v mestskej 
časti Dovalovo, ktoré máme v správe,“ ozrej-
mil Roman Beňo, vedúci Odboru technických 
služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrád-
ku. V uliciach mesta boli aj pracovníci, ktorí 
ručne čistili najmä chodníky, keďže malé za-
metacie vozidlo určené na ich čistenie je mo-
mentálne pokazené. Veľké zametacie vozidlo 
na zametanie ciest si mesto rovnako ako v 
minulosti objednalo od súkromnej firmy. Ulice 
mesta sa podarilo vyčistiť ešte pred Veľkou 
nocou. 
V rovnakom období bol vyčistený aj hlavný 
cestný ťah cez Liptovský Hrádok. Tento je      
v správe Slovenskej správy ciest, zametanie 
zametacím vozidlom pre ňu vykonala Správa 
ciest Žilinského samosprávneho kraja – zá-
vod Liptov.               Text a foto: Michal Paška 

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! 

Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým 
Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého 
sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obme-
dzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.  
Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či už 
v súkromnom živote, keď sa naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie, ale aj 
v ostatných oblastiach každodenného života, ktorý sa momentálne zúžil najmä na naše domác-
nosti.  

Buďme ohľaduplní 
V dôsledku situácie spôsobenej koronavírusom musíme oceniť i prácu tých, ktorí zabezpečujú, 
aby základné služby ďalej fungovali. Nemáme na mysli len zdravotnícky personál 
a dodávateľov potravín, ale aj tých, ktorí majú na starosti odvoz a ďalšie spracovanie odpadu.  
Práve teraz je treba byť k pracovníkom zberových spoločností ešte viac ohľaduplní a trpezliví, 
keďže robia naozaj významnú činnosť a ani oni nie sú imúnni voči nákaze. Prosím, neukladajte 
odpad vedľa kontajnerov, nevystavíte ich tak ďalšej manipulácii s odpadom, a tým znížite riziko 
ich prípadnej nákazy.  
 

Čím menej, tým lepšie 
Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali uväznení vo vlastných domácnostiach, kráti uprato-
vaním. Skúste však toto jarné upratovanie odložiť na neskôr, aby sa zbytočne v tejto situácii 
nepreplňovali kontajnery. Snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu. Nakupujte len naozaj nevy-
hnutné veci, aby ste čo najviac predchádzali vzniku odpadu a ešte viac dbajte na to, aby ste 
triedili správne a do triedeného zberu vyhadzujte len poriadne stlačené plastové fľaše, krabice, 
plechovky či nápojové kartóny. A ak máte doma odpad, ktorý patrí na zberný dvor, a nijako vás 
neohrozuje, vydržte to a odložte návštevu zberného dvora na neskôr.  

Rúško nepatrí do triedeného zberu 
Mnohých ľudí zaujíma to, že ako vlastne naložiť s použitým rúškom či respirátorom. Zákon o 
odpadoch so situáciou, akou je takáto pandémia, nepočíta. Podľa vyjadrenia Ministerstva život-
ného prostredia SR, ktorý v tejto veci oslovil aj Úrad verejného zdravotníctva SR, treba 
s jednorazovými rúškami nakladať tak, ako s potenciálne infikovanými. Teda najlepšou mož-
nosťou je ich po zložení vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmesové-
ho odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky a postupovať podľa hygienických pravidiel. 
V žiadnom prípade tieto rúška nepatria do triedeného zberu! Ak máte rúško šité, tak ho neza-
budnite po každom použití oprať a vyžehliť, aby ste zlikvidovali potenciálnych nosičov nákazy.  

Čo s odpadom, ak som v karanténe?  
Aj ľudia, ktorí sa už ocitli v karanténe z dôvodu návratu zo zahraničia alebo tí, u ktorých je po-
dozrenie, že by mohli byť nakazení, tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je nevyhnutné, 
aby s odpadom nakladali veľmi zodpovedne. Odpad je potrebné vložiť do plastového vreca na 
odpadky a po každom ďalšom použití ho riadne zviazať. Po naplnení je treba vložiť toto vrece 
do ďalšieho vreca a takto uložený odpad držať doma, až kým nie sú známe výsledky testov 
alebo najmenej 72 hodín. Až po uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov je 
možné tento odpad umiestniť do zberných nádob, aby sa čo najviac predišlo ďalším možným 
nakazeniam.  

ENVI - PAK naďalej plní svoje záväzky 
Aj OZV ENVI - PAK s plnou vážnosťou reflektuje na aktuálne udalosti a neustále zodpovedne 
pracuje na tom, aby plnila všetky zmluvné povinnosti svojich klientov a zabezpečovala služby 
triedeného zberu odpadu pre obce. Zamestnanci spoločnosti sú plne k dispozícii, takže je mož-
né sa na nich kedykoľvek obrátiť. Komunikácia prebieha naďalej, avšak bezkontaktne – telefo-
nicky alebo e-mailom.  
Ako sa nateraz zdá, tým že Slovensko zareagovalo veľmi rýchlo „kúpilo si čas“, ktoré iné, dote-
raz veľmi zasiahnuté krajiny nemali. Hoci je situácia vážna, našťastie, zatiaľ nie je kritická. Ve-
ríme, že počet nakazených novým vírusom nebude prudko narastať, hoci vieme, že iste budú 
pribúdať. Preto vás prosíme, aby ste čo najviac dbali o svoje zdravie a zdravie svojich najbliž-
ších.                 ENVI - PACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 
Pracovníci na skládke TKO začali so spracovaním biologicky rozložiteľného odpadu z jarného 
zberu. Zimné mesiace využili na servis a opravy zariadení. Štiepka z vlastných zdrojov sa do-
sýpala na Lubyho lúke aj v iných častiach mesta.                                                                 (JH) 

Správy z mesta 

Čistejšie je aj arborétum 
Zamestnanci technických služieb, v rámci svo-
jich možností, popri svojich každodenných 
prácach v meste pomáhajú všade tam, kde je 
to potrebné. Vzali do parády aj hrádocké Ar-
borétum. Vyzametali chodniky a vyzbierali od-
pad.  
A toto je výsledok... Asi na zamyslenie.     (JH) 
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Liptovský Hrádok,  
mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Správy z mesta 

Niektoré autobusy v prímestskej doprave  

zatiaľ nebudú jazdiť 
Kvôli veľmi malému počtu cestujúcich sú od štvrtka 2. apríla 2020 až do odvolania zrušené nie-
ktoré spoje v prímestskej autobusovej doprave. Ako sme vás už informovali v uplynulom vydaní 
mesačníka mesta, prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkuje Žilinský samosprávny 
kraj, jazdí v tomto období v prázdninovom režime. To znamená, že nepremávajú spoje, ktoré 
cestujúci môžu využívať počas dní školského vyučovania cez pracovné dni. Od štvrtka 2. apríla 
2020 však až do odvolania nepremávajú spoje, ktorých zoznam prinášame  v samostatnom 
rámiku. Žilinský samosprávny kraj spolu s dopravcom k tomuto kroku pristúpil kvôli veľmi malé-
mu počtu cestujúcich.                                                                                               Michal Paška 
 

Prehľad dočasne zrušených spojov prímestskej autobusovej dopravy  

od 2. apríla 2020 (v zátvorke čas odchodu spoja): 

L. Mikuláš (7:05 hod) – L. Hrádok 
Dúbrava (6:00 hod) – L. Mikuláš 
L. Mikuláš (12:55 hod) – Dúbrava 
Dúbrava (14:30 hod) – L. Mikuláš 
L. Mikuláš (16:30 hod) – Dúbrava 
Dúbrava (19:35 hod) – L. Mikuláš 
(V nedeľu premáva) 
L. Mikuláš (20:30 hod) – Dúbrava  
(V nedeľu premáva) 
L. Mikuláš (6:35 hod) – Partizánska Ľupča 

 

 

Partizánska Ľupča (7:03 hod) – L. Mikuláš 
L. Hrádok (15:35 hod) – L. Porúbka 
L. Porúbka (15:45 hod) – L. Hrádok 
L. Hrádok (5:25 hod) – Pribylina 
Pribylina (5:45 hod) – L. Hrádok 
L. Hrádok (10:40 hod) – Važec 
Važec (10:25 hod) – L. Mikuláš 
Važec (14:55 hod) – L. Hrádok 
L. Hrádok (17:10 hod) – Važec 

 

 
 

 

Pribudli dve nové  

bezpečnostné kamery 
Kamerový systém, ktorý od roku 2009 pre-
vádzkuje Mestská polícia v Liptovskom 
Hrádku, sa rozšíril o dve kamery. Spolu majú 
mestskí policajti k dispozícii trinásť bezpeč-
nostných kamier. 
Mesto Liptovský Hrádok sa v roku 2019 za-
pojilo do výzvy Ministerstva vnútra SR na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v 
oblasti prevencie kriminality na rozšírenie a 
modernizáciu kamerového systému v meste. 
„Požadovali sme sumu 38 000 eur. So žia-
dosťou sme boli úspešní, ale pre veľký počet 
žiadostí sme získali dotáciu 5000 eur. Mesto 
poskytlo spoluúčasť vo výške 2367 eur,“ in-
formoval Marek Murín, náčelník Mestskej po-
lície v Liptovskom Hrádku. 
V piatok 24. apríla 2020 osadili novú bez-
pečnostnú kameru na sídlisku Prekážka v 
Liptovskom Hrádku, konkrétne na bytovom 
dome číslo 724. „Po skončení rekonštrukč-
ných prác v prízemí mestského úradu pri-
budla kamera aj na chodbe, kde sa nachá-
dzajú verejné toalety. V rámci modernizácie 
musela byť vymenená kamera na kultúrnom 
dome, keďže pôvodná už po desiatich ro-
koch doslúžila,“ vysvetlil Marek Murín. 
Kamerový systém podľa slov náčelníka 
mestskej polície plní funkciu preventívneho 
opatrenia mesta pre ochranu verejného po-
riadku a bezpečnosti. Ide o prevenciu voči 
prípadnej kriminalite, pouličnej trestnej čin-
nosti, poškodzovaniu majetku či ohrozenia 
zdravia občanov. 
„V minulom roku sme vybavili desať žiadostí 
o sprístupnenie záznamu z kamerového sys-
tému na účely trestného prípadne  priestup-
kového konania z rôznych útvarov Okresné-
ho riaditeľstva Policajného zboru v Liptov-
skom Mikuláši. Išlo o podozrenia z trestnej 
činnosti výtržníctva, ublíženia na zdraví, krá-
deže, poškodzovania majetku a dopravných 
nehôd,“ ozrejmil Marek Murín. 

Text a foto: Michal Paška 

Rozmiestnenie bezpečnostných kamier 
v rámci mesta Liptovský Hrádok a 
mestskej časti Dovalovo: 
Otočná kamera: 
- Prekážka, bytový dom číslo 724 
- budova mestského úradu, ulica SNP 
- budova bývalej robotníckej ubytovne, ulica 
SNP 
- kultúrny dom (pizzéria), sídlisko Belanská 
- budova Základnej školy Matejovie, ulica 
Hradná 
- ulica Športová, bytový dom číslo 1713 
- Belanská, bytový dom číslo 551 (bývalá 
„slobodárka“) 
- ulica Hradná, budova gymnázia 
- mestská časť Dovalovo, križovatka ciest 
(oproti požiarnej zbrojnici) 
- skládka tuhého komunálneho odpadu Ža-
dovica  
Stacionárna kamera: 
- pri svetelnej signalizácii na stĺpe, pri budo-
ve Zdroj Verex na ulici SNP (pokazená) 
- 2 krát križovatka ciest pod Skalkou, oproti 
penziónu Pod Skalkou, ulica Hradná 
- budova mestského úradu, chodba pre ve-
rejnými toaletami 
 
 
 

Výtlky budú opravovať pomocou infražiaričov 
Odbor technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku začne v najbližších dňoch 
opravovať výtlky na miestnych komunikáciách novým spôsobom - pomocou technológie Infra-
set. „Vďaka tejto technológii budeme môcť výtlky, praskliny, sieťové rozpady, či okolie kanali-
začných vpustí opravovať počas celého roka vo svojej réžii a pružnejšie ako doteraz. Veľkú vý-
hodu vidíme v efektivite tejto technológie. Celá súprava je zložená v prívesnom vozíku, ktorý 
len pripojíme za vozidlo a presunieme sa na potrebné miesto,“ povedal Roman Beňo, vedúci 
Odboru technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku. 
Ako táto technológia opravy funguje? Poškodené miesto sa najskôr vyčistí a pomocou infražia-
ričov najskôr prvýkrát nahreje. Po asi ôsmich minútach je asfalt nahriaty do hĺbky sedem centi-
metrov. „Pôvodná asfaltová vrstva sa naruší a rozhrabe pomocou hrablí, frézovanie nie je po-
trebné. Po nanesení penetračného náteru nasleduje pridanie novej asfaltovej zmesi alebo as-
faltového recyklátu (drte). Takáto zmes sa opäť nahreje počas piatich minút. Dosiahne sa 
spojenie pôvodného povrchu s novým asfaltom. Potom sa opravená plocha spevní pomocou 
vibračnej dosky,“ vysvetlil Roman Beňo. Pri „klasickej“ oprave výtlkov je miesto najskôr potreb-
né zafrézovať, následne sa pristupuje k vybraniu poškodenej plochy prostredníctvom búracieho 
kladiva s kompresorom. Nasleduje vyčistenie plochy a pokládka nového asfaltu, ktorý sa spevní 
pomocou vibračnej dosky.  
Pri technológii Infraset tak cestárom od-
padá frézovanie a výber poškodenej plo-
chy prostredníctvom búracieho kladiva     
s kompresorom. Navyše, Infraset využíva 
aj časť pôvodného asfaltového povrchu. 
Celý proces opravy výtlkov prostredníc-
tvom infražiaričov je tak efektívnejší a 
lacnejší.  To bol aj dôvod, prečo Odbor 
technických služieb Mestského úradu      
v Liptovskom Hrádku kúpil Infraset od 
českej  spoločnosti  MORAM  CZ,  s.r.o. 
za približne 13 000 eur. Okrem dvoch infražiaričov je súčasťou vybavenia aj prívesný vozík, vib-
račná doska, fukár / vysávač, asfaltová zmes (20 kg), asfaltový recyklát (20 kg), vysokoteplotná 
penetrácia, 7 kusov špeciálneho náradia pre prácu s horúcim asfaltom a ochranné a bezpeč-
nostné prvky.                                                                                 Text: Michal Paška, foto: OTS 
 

Pohľady na mesto a okolie prináša 7 webkamier 
Nateraz poslednú webkameru sprevádzkovala spoločnosť Fibris, s.r.o, v utorok 21. apríla 2020. 
Prvú nonstop webkameru spustili v Liptovskom Hrádku ešte v roku 2005. Snímala futbalové 
ihrisko a Tatry. „Momentálne je, žiaľ, po 15 rokoch služby nefunkčná. Na stole už mám novú, 
ktorá ju v dohľadnej dobe nahradí,“ priblížil Lukáš Zvonár, konateľ spoločnosti Fibris, s.r.o. Lip-
tovský Hrádok, ktorá prevádzkuje webkamery. 
Pohľady na mesto Liptovský Hrádok a jeho okolie tak nateraz prináša sedem webkamier.        
V marci bola spustená webkamera, ktorá z ulice SNP sníma okolie železničnej a autobusovej 
stanice. Najnovším prírastkom je webkamera, ktorá od utorka 21. apríla 2020 sníma západný 
smer Ulice SNP zo sídla spoločnosti Fibris. 
Podľa čoho vyberajú lokality, ktoré následne snímajú webkamery? „Miesto musí byť pripojiteľné 
našou sieťou, pohľad musí byť zmysluplný. Musíme tam mať nájom alebo iný prístup aj s prí-
pojkou na elektrickú sieť,“ vysvetlil konateľ spoločnosti a priblížil aj ďalšie plány. 
„Samozrejme, napraviť musíme dve momentálne nefunkčné kamery – na futbalovom ihrisku a v 
lokalite Pod skalkou. Rád by som osadil ešte nejakú kameru aj v susednom Liptovskom Mikulá-
ši, kde má teraz iná spoločnosť funkčnú len jednu kameru zo štrnástich,“ povedal Lukáš Zvonár. 
                                                                                                                                 Michal Paška 
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Správy z mesta 

158 rokov divadla v Dovalove 
Rok 2020  je nielen rokom magickým s dvoma 20-tkami, ale aj rokom, kedy si divadelná verej-
nosť pripomína 190. výročie prvej divadelnej hry v Liptovskom Mikuláši. 
Dovalovo, ako väčšina okolitých obcí nebola na tom v tom čase nijako horšie, pretože divadelná 
osveta vznikala aj tu. A tak som trochu zalistovala v kronike Dovalova, ktorú do roku 1985 písal 
pán Eduard Kompiš. Zachytil históriu Dovalova od  jeho prvej písomnej zmienky. Ponúkam vám 
pár spomienok  o divadle v kronike: 
„Prvé divadelné predstavenie sa  hralo v roku 1862 na javisku, ktoré pozostávalo  z niekoľkých 
stolčekov rovnakej výšky, na ktorých boli rozložené nehobľované vozové dosky- bočnice 
a spodnice, posteľné plachty tvorili oponu postranné kulisy boli zhotovené zo starších vriec, ktoré 
priniesli herci z domu, každý po jednom. Pozašívané vrecia vlastnoručne  pomaľovali a javisko 
bolo pripravené. Divadlo sa odohralo v súkromnom dome Petra Švihru . Ochota tetky Chajerky 
poskytnúť svoje obydlie ochotníkom /dom patril v tú dobu jej/ bola naozaj príkladná.“ 
Pod vedením evanjelického farára Daniela Bacháta tak vzniklo prvé divadelné predstavenie 
v obci v marci 1862 v súkromnom dome  po názvom „Žiarlivá žena“, ktoré malo veľký úspech.   
„P. Bachát zorganizoval tiež divadelné predstavenie i v Liptovskom Hrádku. Hru „Inkognito“ hrali 
dňa 9. júna 1862. Hrali v ňom aj dovalovskí ochotníci Ondrej Kompiš a Janko Dvorský.“ (píše sa 
v dovalovskej kronike)  
Druhé divadelné predstavenie bolo odohrané ešte v tom roku  na Vianoce  pod názvom „Odora-
ná medza“. Divadelné predstavenie sa odohralo v urbárskej kancelári. Na ďalšie predstavenie už 
nestačila  ani urbárska kancelária, ochotníci sa presťahovali do  miestnosti  miestneho občana  
židovského pôvodu. Singerovci  s radosťou poskytli všetky potrebné miestnosti k divadlu. (herci- 
ochotníci  Ferdinant Števček, Ján Veverica- Dolej, Peter Kapitáň, Pavel Hapčo, Emília Števčeko-
vá, Anna Hapčová, Samuel Jurčo, Anna Surovčeková, Mária Jurčová  od Gašperika, a ďalší)  Na 
divadelných súťažných prehliadkach (ako uvádza kronika „divadelných pretekoch“) sa vždy  do-
valovskí ochotníci umiestňovali na popredných miestach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvú oponu si robili samy a maľoval ju Ján Hapčo a Marco Singer. Maľba znázorňovala výjav 
z Jánošíkovej družiny a do roku 1942 bola používaná. 
Ďalšie roky divadelnej aktivity kronika nespomína. Ale rok 1961 sa spomína ako rok osláv 50- 
teho výročia  vzniku  divadla v Dovalove. Spomína sa teda aj rok 1911 kedy  na Jakuba  poriada-
li prvé divadelné predstavenie a „divadlá hrávajú rok čo rok.“ Nazvali ho divadelný krúžok, ktorý 
mal svoje stanovy aj  s podpismi. Medzi prvých ochotníkov v tomto roku patrili Emília Jurčová, 
Štefan Švihra a Rozália Chovanová. Prvá svetová vojna divadelné aktivity prerušila a začali sa 
divadlá hrať až po jej skončení. Cirkevný dom slúžil na divadlo od roku 1941-1960 - režisérom 
bol  Dušan Jurčo. Prvého marca 1953 organizuje osvetová beseda a kultúrno-školská komisia 
Pri MNV „divadelné preteky“ spoločenských organizácií v obci Dovalovo.  Zúčastňujú sa ich or-
ganizácie mládeže, požiarnici, odbojári  a organizácie žien. Požiarnici  hrali hru:  
„Pracháreň“, mládež hrala hru „Všetko preplnené“, odbojári: „Šťastie treba stráži“, ženy: „Na jar“. 
Boli to jednoaktovky. Inšpektor pre ľudovú a umeleckú tvorivosť  ohodnotil jednotlivé a odovzdá-
va jednotlivé ceny: 1. Miesto: Anna Dúbravcová, druhá cena: Vladimír Bendík, tretia cena Miku-
láš Kriško. Z kolektívov vyhrali ženy a požiarnici. V tomto roku sa ešte nacvičili a odohrali aj hry: 
„Páva“, „Statočný valach“, „Jabloň“, „Za potokom“. 

Libuša Števčeková, vedúca NDS Atak 9; Foto: z divadelnej hry „Bačova žena“ 
(Pokračovanie článku v budúcom vydaní mesačníka) 

 

Knižnica a pandémia  

nového koronavírusu      

Pandémia – nákaza rozšírená vo väčšej 
časti sveta, rozšírenie infekčného ochorenia 
na veľkom území, veľká epidémia. 
Koronavírus – vírus, spôsobujúci ochorenia 
dýchacích ciest. 
Dve slová, ktoré ešte nedávno mnohým 
z nás nič nehovorili a zrazu sa stali našou 
dennou súčasťou a výrazne ovplyvnili fun-
govanie  celého sveta. V týchto ťažkých ča-
soch sme ako Slováci preukázali veľkú mie-
ru solidarity, vzájomnej pomoci. Presne to 
vystihuje citát: ,,Najväčšia motivácia pre 
človeka, je druhý človek.“ /T.Sarrazin/ 
Mnohí sa pýtate, telefonujete, píšete, kedy 
sa otvorí knižnica. Knižnica sa zatvorila 
12.marca 2020, pretože ide o službu vyža-
dujúcu fyzický kontakt. Ministerstvo kultúry 
pripravuje usmernenie na základe pokynov 
odborných autorít z Úradu verejného zdra-
votníctva SR a Hlavného hygienika SR, kto-
ré sa bude týkať procesu vrátenia kníh do 
knižníc po ich opätovnom otvorení. Riešenie 
tejto otázky je dôležité pre nás všetkých, 
pretože podľa odborného článku Kampf et. 
al. 2020, na povrchoch, teda aj na knihách 
môže byť vírus infekčný až 9 dní, pokiaľ by 
sa jej dotýkal človek nakazený vírusom 
COVID-19. Na papieri pri izbovej teplote je 
infekčný 4-5 dní. Musí sa teda vyriešiť otáz-
ka spôsobu manipulácie pri preberaní, de-
zinfekcia kníh a ďalšie režimové opatrenia. 
Vláda SR 20. apríla  navrhla 4. etapy otvá-
rania prevádzok, ktoré následne schválil Ús-
tredný krízový štáb.  Celoplošné otváranie 
knižníc je zahrnuté v 3. etape, s plánom 
otvorenia po 21. máji, pokiaľ bude ochore-
nie pod kontrolou. Tento termín je však 
predbežný a orientačný.  Keď sa rozhodne 
o sprístupnení knižníc pre verejnosť bude-
me Vás informovať aj  na oficiálnej stránke 
mesta, prostredníctvom SMS rozhlasu, fa-
cebooku, mailov, prípadne aj vyhlásením 
v rozhlase.  
Knihy, ktoré máte požičané Vám predlžuje-
me automaticky. Pokiaľ by Vám aj napriek 
tomu prišiel nejaký automaticky generovaný 
mail, považujte ho prosím v tomto období za 
bezpredmetný. Ak mali byť knihy vrátené po 
dátume 12. 3. 2020, tu Vám pokuty neplynú, 
rspektíve budú odpustené. 
Aj my by sme sa radi vrátili do zabehnutých 
koľají a privítali Vás v knižnici, kde na Vás 
čakajú ďalšie nové knihy, ktoré sme pre Vás 
pripravili aj v čase pandémie. Žiaľ, v danej 
situácii to ešte nie je možné. 
„Medicínsky a psychologicky máme dve 
možnosti – vzdať sa, alebo o dušu bojovať.“ 
(L. Armstrong) 
Bojujme aj ďalej trpezlivosťou, ohľaduplnos-
ťou a rešpektujme pravidlá, ktoré nám pan-
démia priniesla. Vždy, keď je to možné, po-
ďakujme nahlas, alebo aj v srdci potichu 
všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom 
pomáhajú. Život a zdravie je to najcennej-
šie, čo máme. Do skorého a zdravého vide-
nia!                                          J. Hapčová 
 
 
 

  Spoločenské okienko 

Zomreli: Jakubčiaková Anna, Jambrich Tibor, Kurillová 

Darina, Macková Anna, Mayerová Mária, Oravec Ján       (ZB) 
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Liptovský Hrádok,  
mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotosalón STROM 2020 

Úspech na XXXV. Medziná-
rodnom fotografickom salóne    
v Ružomberku zaznamenali aj 
piati fotografi z Horného Lipto-
va, z toho traja sú členovia fo-
tosekcie Art Štúdia Liptovský 
Hrádok.  
Pred porotu  ktorá hodnotila z 
prijatých vyše 2000 fotografií 
od viac ako 200 autorov           
z 38 štátov sveta sa do finál-
neho výberu dostali: Karina 
Kalatová, Ivka Slaná, Mária 
Škutová, Vladimír Škuta 
a Vladimír Vlček. Treba si 
uvedomiť, že už aj prijatie fo-
tografického diela na medziná 
rodnom salóne pod patronátom AFIAP, je veľkým úspechom. 
Z dôvodu karantény sa vernisáž fotosalóna Strom 2020 v Ružomberku neuskutoční, ale po mož-
ných reprízach výstavy v Košiciach a Bratislave by sme mohli vidieť túto svetovú výstavu foto-
grafií v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku začiatkom roka 2021.  
Treba len dúfať a s prianím pevného zdravia a trpezlivosti v dnešnej situácii, že túto výstavu za-
čiatkom roka 2021 uvidia aj naši občania.                     Text: Mária Škutová, Foto: Vladimír Škuta 

 

 

 

Správy z mesta 

Nový projekt pre  knižnicu - 

pomoc lokálnym vydavateľstvám 

a kníhkupectvám                                                                                              
Mestská knižnica v Liptovskom Hrádku 
s potešením prijala novú výzvu č. 10 Fondu 
na podporu umenia. V tejto zložitej situácii 
v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 
Fond veľmi sympaticky a účelne reagoval na 
novú situáciu a v podprograme určeného na 
akvizíciu knižníc alokoval oveľa viac finanč-
ných prostriedkov, aby prostredníctvom pro-
jektov knižníc pomohol vydavateľstvám 
a kníhkupcom. Spolufinancovanie mesta 
bude v tomto projekte 0 %, čo odbremení 
rozpočet mesta na nákup nových kníh pre 
knižnicu. 
Mestská knižnica  sa chce opäť uchádzať 
o dotáciu z Fondu na podporu umenia na 
nákup kníh a plánuje naplniť prosbu riaditeľa 
FPU, aby sme pomohli lokálnym kníhkupec-
tvám a vydavateľstvám, ktoré boli dlhšie za-
tvorené, tie v nákupných centrách sú ešte  
stále zatvorené. Ná-
kup kníh chceme rea-
lizovať vo vydavateľ-
stvách a v kníh-
kupectvách v okrese 
Liptovský Mikuláš.   
                 J. Hapčová 
 
 
 

 

Predstavuje dejiny mesta: takú odozvu ani nečakal 
Roman Brezina z Liptovského Hrádku má ešte len 21 rokov, ale históriu 
mesta a okolia predstavuje ako skúsený historik. Pozornosti verejnosti 
sa tešia jeho zaujímavé príspevky vo Facebook skupine Liptovský Hrá-
dok v starých fotografiách ale postupne začínajú pribúdať aj na nedávno 
spustenej internetovej stránke Liptovský Hrádok – historické zaujíma-
vosti. 

Odkedy Vás začala zaujímať história? 
Už asi v detstve. S otcom a starým otcom som sa zaujímal o dejiny, po-
zerali sme rôzne dokumenty. Potom som mal šťastie na výborných de-
jepisárov, učiteľov a kolegov v skanzene, ktorí ma nasmerovali týmto 
smerom. 

Spomínate skanzen, teda Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Tam aj pracujete? 
Momentálne som ešte stále študent. Študujem odbor história na Katedre histórie Filozofickej fa-
kulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Momentálne som v treťom ročníku bakalárskeho 
štúdia, ale histórii a dejinám nášho mesta sa venujem od mala. A áno, ako brigádnik lektor 
(sprievodca) pôsobím v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, ktoré patrí pod Liptovské múzeum v 
Ružomberku. 

Kedy vo vás skrsla myšlienka prezentovať históriu Liptovského Hrádku prostredníctvom 
Facebook skupiny Liptovský Hrádok v starých fotografiách? 
Asi týždeň po začiatku súčasných opatrení v súvislosti s koronavírusom. Doma som sa nudil a 
tak som si začal robiť poriadok medzi svojimi knihami. Pomedzi to som si ich pozeral a našiel 
som niekoľko tém, ktoré sú pomerne neznáme alebo mi chýbali nejaké informácie, tak som si 
začal viac vyhľadávať. Povedal som si, že by bolo dobré ich posunúť aj iným ľuďom. Tak som sa 
rozhodol materiály, ktoré sa mi podarilo nájsť, postupne zverejňovať v spomínanej skupine. 
 

Prednedávnom vznikla aj internetová stránka Liptovský Hrádok – historické zaujímavosti, 
na ktorej sú tiež Vaše články. Ako k tomu prišlo? 
Bol to nápad Jozefa Eštvanca. Prišiel s myšlienkou, aby sa články, ktoré napíšem, nestratili me-
dzi príspevkami v skupine a nech sú dostupné aj neskôr. Tak Jozef Eštvanc vytvoril stránku, kto-
rá je vlastne archívom mojich článkov. Keď napíšem nový článok, pridávame ho na stránku. 
 

Na Vaše príspevky sú veľmi dobré odozvy, viacerým ľuďom sa pri nich vybavujú spo-
mienky. Dozvedia sa informácie, ktoré možno ani netušili. Takáto odozva Vás zrejme te-
ší... 
Áno, priznám sa, takúto odozvu som od ľudí ani len nečakal. Za slová pochvaly, za opravy mo-
jich chýb a aj mnohé informácie, ktoré mi diskutujúci poskytnú, som skutočne veľmi vďačný. 
 

Máte nejaký "kľúč", postup, podľa ktorého vyberáte témy? 
Ani nie. Niekedy mi diskutujúci nadhodia tému v komentároch, alebo vyberám podľa toho, k čo-
mu sa mi podarí nájsť spoľahlivé informácie. Zväčša sú to články, ktoré odzrkadľujú moje vlastné 
záujmy, čo sa týka histórie: teda z dôb, ktoré ma zaujímajú, fascinujú, alebo keď sa prechádzam 
po meste a nájdem nejaké zaujímavé miesto, tak sa o ňom snažím niečo napísať. 
 

Máte zmapované, koľko času Vám asi zaberie spracovanie jedného príspevku/článku? 
Jeden príspevok mi zaberie približne hodinu až hodinu a pol, podľa toho, koľko informácií mám, 
alebo ako ma daná téma zaujme. 
 

Určite ešte máte pripravené viaceré témy, na ktoré sa čitatelia môžu tešiť... 
Áno, nad niekoľkými rozmýšľam, ale nejdem ich prezrádzať. Tých, ktorých zaujíma história Lip-
tovského Hrádku, ich postupne budú nachádzať vo Facebook skupine Liptovský Hrádok v sta-
rých fotografiách a na internetovej stránke Liptovský Hrádok – historické zaujímavosti. 

Text: Michal Paška, Foto: archív Romana Brezinu 

 

Projekt z verejných 
zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia 
 

Adoptujte – Nekupujte 
Meno: DESSIE 
Vek: 10 mesiacov 
Dessie je fenka stred-
ného vzrastu. Spo-
čiatku sa cudzích ľudí 
bojí, ale keď zistí, že 
jej nič nehrozí je ne-
skutočným maznáči-
kom a od človeka sa 
ani nepohne. Dessie 
je      aktívna     fenka,  
vhodná do rodinky, ktorá sa jej bude dosta-
točne venovať. S inými psíkmi vychádza do-
bre. Je kompletne očkovaná, čipovaná, od-
červená a sterilizovaná.   

Meno: PUFKO 
Vek: 1 rok 
Pufko je naše malé 
zlatíčko. Je malého 
vzrastu, vhodný do 
bytu alebo do rodin-
ného domu len s prí-
stupom do vnútra. 
Pufko je pokojný psík, 
veľmi rád sa mazná a 
vyhrieva  v náručí  na  
slniečku. Pri cudzích ľuďoch je spočiatku 
opatrný a bojazlivý. Pufko je odčervený, 
kompletne očkovaný, čipovaný a kastrova-
ný.    
Meno: JONNY 
Vek: 3 mesiace 
Jonny je šteniatko, 
veľmi milej a veselej 
povahy. Obľubuje hry 
a šantenie s inými 
psíkmi. V dospelosti 
bude stredného vzras-
tu (predpokladáme do 
20 kg). Je  vhodný  do  
rodinného domu s prístupom do vnútra. Jon-
ny je čipovaný, očkovaný a pravidelne od-
červovaný.                                    D. Červená 
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 Karanténu sme na konzervatóriu prijali ako výzvu 
Slovensko sa objavilo v doteraz nepoznanej si-
tuácii. Naše školstvo, ktoré celé generácie fun-
guje  v osobnej komunikácii učiteľa so žiakmi 
dnes zisťuje, aké krehké je ich vzájomné spoje-
nie. Ochorenie COVID-19 nám prinieslo obrov-
ské komplikácie, ktoré však možno vnímať aj 
ako otvorené dvere novým príležitostiam. A tak 
sme túto situáciu vyhodnotili aj my v Súkromnom 
tanečnom konzervatóriu. Už od prvého dňa ka-
rantény sme preniesli vyučovací proces do onli-
ne priestoru. V pondelok      16. 3. sme uskutoč-
nili prvé videokonferencie so študentmi a pokra-
čujeme v nich dodnes. Naši učitelia nie sú len 
zadávateľmi úloh, ale sú priamo prítomní na vy-
učovaní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmenilo sa len prostredie, v ktorom výučba pre-
bieha. Som hrdá na mojich kolegov, ktorí veľmi 
promptne a húževnato pristúpili k novej forme 
vyučovania. A zvládajú to aj učitelia v preddô-
chodkovom veku. Samozrejme, aj my sme na 
začiatku trochu tápali a nevyhli sme sa ani po-
stupu „pokus-omyl“, ale neprestali sme objavo-
vať a na tretí týždeň sme našli systém, ktorý vy-
hovuje študentom, učiteľom aj rodičom. Ráno 
začíname neskôr, hodiny sme skrátili na 40 mi-
nút, predĺžili prestávky a vyšším ročníkom zara-
dili do rozvrhu aj sledovanie filmov povinnej lite-
ratúry, ktoré vysiela RTVS.  
Každý ročník má jeden deň v týždni voľno od 
všeobecných predmetov, no odborným predme-
tom sa študenti venujú denne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZŠ Hradná. Sme doma 

druhý mesiac, no nie sú to 

prázdniny...... 
Ocitli sme sa v situácii, ktorá je pre nás 
všetkých úplne nová. Z jedného dňa na 
druhý sme zostali doma, zo všetkých strán 
sa na nás valia informácie o pandémii, kto-
rá neobišla ani našu krajinu. Snažíme sa 
dodržiavať všetky opatrenia, ktoré sú na-
riadené. Škola zostala zatvorená a my sme 
takmer hneď prešli na online vyučovanie, 
ktoré prebieha cez stránku Edupage. Po-
stupne pridávame aj vyučovanie prostred-
níctvom videí, zvukových nahrávok, inter-
aktívnych testov- Alf. Verte nám, učíme sa 
aj my učitelia, snažíme sa podať našim 
žiakom učebnú látku tak, ako to najlepšie 
vieme. Uvedomujeme si, že tá pomyselná 
ťarcha  je na pleciach Vás – rodičov, preto-
že okrem práce z domu, starostlivosti 
o domácnosť, o svojich príbuzných, musíte 
zvládnuť aj vyučovanie. A tak ste sa popri 
role rodiča, stali učiteľmi. Vážime si to, ako 
pracujete so svojimi deťmi, posielate nám 
vyplnené pracovné listy a úlohy, čítate, vy-
svetľujete, počítate príklady. Našli sme si 
navzájom spôsob, ako sa spojiť, ako ko-
munikovať. Jedno si ale uvedomujeme 
spoločne. Doma sa dieťa nemôže učiť štyri 
a viac hodín, a tak redukujeme školskú 
prácu, neznámkujeme, snažíme sa slovne 
hodnotiť a povzbudiť, posielame materiály 
vhodné na výučbu doma. Deťom chýbajú 
učitelia, výklad, chýbajú im kamaráti, kon-
kurenti, kolektív. Uvedomujeme si, že  nie 
vždy, nie hneď a nie v každej rodine to ide. 
Preto sme tu, aby sme pomohli našim žia-
kom, Vám - rodičom. Obráťte sa na nás, ak 
to potrebujete, nájdeme spôsob, metódu, 
materiál, ktorý pomôže dieťaťu s učením. 
Spoločne však verme, že keď sa po tomto 
všetkom opäť stretneme, bez rúšok, 
s úsmevom na tvári ,povieme si, že sme to 
zvládli.                                    D. Puškárová 

 

Správy z mesta Správy z mesta 

Život v škole ide plynule ďalej, len je teraz 
menej osobný. Ale stretávame sa každý týž-
deň aj na triednických hodinách a online for-
mou sme uskutočnili dokonca zasadnutie 
žiackej školskej rady a rodičovské združenie.   
Vnímame aj veľa výhod takéhoto vyučovania. 
V niektorých predmetoch (vrátane odborných) 
žiakom nahrávame videá, ktoré si môžu ke-
dykoľvek pozrieť, vrátiť sa k nim a zopakovať. 
Žiakov nepreťažujeme, keďže preberáme len 
toľko učiva, koľko za vyučovaciu hodinu stih-
neme. Máme 100% účasť žiakov na vyučo-
vaní a rodičom vytvárame priestor, počas kto-
rého sa môžu venovať svojmu vlastnému za-
mestnaniu, či príprave obeda. A neuveríte, je 
to aj zábavné. Nikdy som si nemyslela, že 
budeme žiakov učiť v pyžame. Okrem toho 
sme spoznali aj niekoľkých kocúrov a psov 
a niekedy nám príde do kamery zakývať aj 
mladší súrodenec. Áno, má to svoje čaro. No 
pravdou je, že nám chýba osobný kontakt. 
Objavili sme veľa nových možností, ale teší-
me sa už na osobné stretnutia. Je však isté, 
že už to v našej škole nikdy nebude ako pred-
tým. V karanténe sme sa obohatili a naše vy-
učovanie aj pre budúcnosti dostáva nový 
rozmer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pevne verím, že to už dlho nepotrvá 
a všetkých čoskoro osobne objímem. Zdravie 
je však na prvom mieste a tak si na to 
s radosťou ešte nejaký čas počkám.  

Eva Ohraďanová 

 

IX. ročník internetovej fotografickej súťaže Liptovský Hrádok vo fotografii 

2019 pozná mená víťazov 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nevšedný záujem o súťaž prejavilo aj vďaka 
dvom novinkám 48 autorov z celého Soven-
ska. Do uzávierky súťaže bolo prijaté 484 fo-
tografií, ktoré porota v zložení Fedor 
POLÓNI, Zoltán Kis LENGYEL a Mária 
VAŠICOVÁ všetky akceptovala. V téme Krá-
sy Liptovského Hrádku získali ceny:  
1. cenu Janka AMBRÓZOVÁ,  2. cenu Milan 
ORFÁNUS a 3. cenu Martin MACÍK. Čestné 
uznanie získal Zdenko ZAŤKO. 
V téme Život v Liptovskom Hrádku získali 
ceny: 1. cenu Karel VĚTROVSKÝ, 2.cenu Li-
buša VYŠNÁ a 3. cenu Eva 
KRAJČOVIČOVÁ. Čestné uznania získali 
Janka AMBRÓZOVÁ a Zdenko ZAŤKO. 
Poctu formou vypísania špeciálnej témy sme 
tento rok venovali organizátorom rekonštrukcií 
bitky pri Vavrišove a členom Hornoliptovského 
kuruckého regimentu.  V téme Hornoliptovský 
kurucký regiment Vavrišovo ceny získali:       
1. cenu Anna TOMČÍKOVÁ,  2.cenu Erika 
PLÁVKOVÁ a 3. cenu Alena ČERVE-
ŇANSKÁ. Čestné uznanie získal Peter 
ŠKUTA, AFIAP, MZSF. Ďalšou novinkou na 
návrh Vladimíra VLČEKA bola téma Hrady, 
zámky a kaštiele, ktorá  naše  mesto  prepojila  
so  svetom. Novinka  oslovila  35  autorov, ktorí 
 
 
 
 

prihlásili 147 fotografií. Ceny získali: 1. cenu 
Tomáš MLYNÁRIK,  2.cenu Zdenko ZAŤKO a 
3. cenu Martin ZELINKA. Čestné uznania zís-
kali Dušan IGNÁC, EFIAP a Bartolomej Ka-
meník. Nesúťažná téma Kronika Liptovského 
Hrádku získala do archívu ďalších 55 fotogra-
fií od 4 autorov.Do súťaže sa zapájajú aj mladí 
autori do 18 rokov. Tento rok získali ceny 1. ce-
nu Dorota LUTICOVÁ,  2.cenu Natália 
MRLIANOVÁ a 3. cenu Kamila KOŠECKÁ. 
Čestné uznanie získala Karolína RAČKOVÁ. 
Výstavu si bude môcť verejnosť pozrieť v Galé-
rii na schodoch v kultúrnom dome v Lipt. Hrád-
ku v čo najbližšom možnom termíne. Fotografie 
sú dostupné aj na internetovej adrese 
www.FOtoTIME.sk. Srdečne ďakujem generál-
nemu partnerovi Jazykovej škole WANAKA Lip-
tovský Hrádok. Ďakujem tiež partnerom: Komu-
nitná nadácia Liptov s Nadačným fondom Deti 
deťom, WEGA LH, s.r.o., WANAKA Group, 
s.r.o., Elumi, fotografické štúdio a Hotel Chate-
au GrandCastle Liptovský Hrádok. Fotografic-
ká kronika nášho mesta je znovu obohatená. 
Všetkým ďakujeme za účasť, oceneným  sr-
dečne blahoželáme. Želáme dobre svetlo do 
nasledujúceho X. ročníka.   

Text: Miroslav Trepáč, zakladateľ súťaže HvF 
 
 
 
 

Foto: Milan ORFÁNUS, Podtatransko 

 

http://www.fototime.sk/
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Žiaci ešte v decembri urobili podrobnú analýzu 
odpadu školy, kde zistili, koľko - a aký druh od-
padu gymnázium vyprodukuje za 4 dni. 
S podporou vedenia a niekoľkých pedagógov 
začali na základe výsledkov analýzy uskutoč-
ňovať zmeny v priestoroch školy a plánovať 
vzdelávacie podujatia pre svojich spolužiakov. 
Vo februári doplnili do tried a na chodby koše 
na plastový a papierový odpad. „Plánujeme za-
viesť aj triedenie biologicky rozložiteľného od-
padu, čím sa výrazne zníži objem komunálu,“ 
objasnila jedna z členiek aktívnej skupiny.  
V marci žiaci naplánovali školskú súťaž a pre-
mietanie dokumentárneho filmu „Bez odpadu!“ 
pre celú školu, na ktoré mali prísť prednášať 
a diskutovať aj experti na životné prostredie 
z Košíc (SPZ Priatelia Zeme). Kvôli opatreniam 
proti šíreniu Korona vírusu sa tieto udalosti ne-
uskutočnili, Ekorota ich však plánuje zrealizo- 
 

 SMS rozhlas kvalitný 

 informačný kanál 
Prijímajte aktuálne 
oznamy a informácie 
z mestského úradu 
prostredníctvom SMS 
správ. Jeho nes-
pornou výhodou je 
možnosť prijímania 
správ aj mimo dosahu 

mestského rozhlasu kdekoľvek, kde sa pri-
jímateľ nachádza, ako aj možnosť odosie-
lania správ v ktoromkoľvek dennom čase. 
Prijímanie správ SMS rozhlasu je bezplat-
né. 

Pre registráciu stačí,  aby ste pos-

lali zo svojho mobilného telefónu 

SMS správu v tvare: LH A (LHme-

dzeraA) na telefónne číslo 0918 

901 750. Ak budete chcieť zrušiť zasie-

lanie správ SMS rozhlasu, pošlete na tele-
fónne číslo 0918 901 750 SMS správu v 
tvare: LH S (LHmedzeraS). V prípade, že 
si hlavne vy, skôr narodení občania, nebu-
dete vedieť s registráciou poradiť, môžete 
prísť na mestský úrad osobne. Tu (v kan-
celárii prednostu úradu, resp. na referáte 
kultúry č. dv. 106) vám s registráciou radi 
pomôžeme. Pevne veríme, že sa nám 
spoločne podarí zvýšiť počet prijímateľov 
správ v rámci SMS rozhlasu a že vy, vá-
žení občania, oceníte prísun informácií 
priamo do vášho mobilu. 

                       (JK) 
 
 

 

 Gymnazisti znižujú odpad 
 Školská súťaž o to, kto vyprodukuje najmenej 

odpadu, premietanie dokumentárneho filmu 
o plastoch pre celú školu, či prednáška odbor-
níkov na životné prostredie. Žiaci gymnázia 
dokazujú, že fantázii sa medze nekladú, a kde 
je vôľa, tam je aj cesta. 
Na gymnáziu vznikla tento školský rok skupina 
žiakov, ktorí sa snažia minimalizovať produkciu 
odpadu na škole. Nazvali sa „Ekorota“, 
a svojimi činmi sú inšpiráciou nielen pre svojich 
spolužiakov a učiteľov, ale pre nás všetkých.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Myslím si, že je len otázkou času, kedy nám 
odpad a všetky problémy spojené s ním „pre-
rastú cez hlavu“. Dalo by sa to brať aj doslova, 
ak budeme naďalej pokračovať so separova-
ním v takejto zúfalej miere. A keďže treba za-
čať od seba a vo svojom okolí, Ekorota je 
skvelý spôsob ako ukázať žiakom na našej 
škole, že sa to dá aj inak,“ povedala Andrea 
Rothová, žiačka Gymnázia Liptovský Hrádok. 

 

vať, keď sa školy opäť otvoria. 
 „Tvorba odpadu je problém svetového rozme-
ru. Táto optika nás však veľmi nepodnecuje ku 
zmene správania, pretože ako jednotlivci ne-
máme šancu ovplyvniť celý svet. Verím však, 
že stojí za to zmeniť to, čo zmeniť môžeme. 
Pretože to „málo“ je maximum, ktoré dokáže 
urobiť každý z nás. Pozrime sa na naše do-
mácnosti, naše školy a pracoviská. Čo môže-
me dnes začať robiť lepšie? Nech je Ekorota 
pre Vás takým zdrojom inšpirácie 
a odhodlania, akým je aj pre mňa.“ - napísala 
Hrádočanka Lea Kurpasová, zakladateľka Eko-
roty. Projekt realizuje v rámci svojho štúdia na 
Sokratovom inštitúte – vzdelávacom programe 
pre mladých lídrov, ktorý zastrešuje CEEV Ži-
vica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt podporila Komunitná nadácia Liptov, 
Mesto Liptovský Hrádok a Sokratov inštitút. 
Zaujala Vás Ekorota? Sme otvorení spolupráci 
na ďalších eko-projektoch! Kontaktujte nás na 
rota.eko@gmail.com, alebo Instagrame: 
„eko.rota“.       Lea Kurpasová 

 
 

TURISTICKÝ KALENDÁR 

KST – ŠKM Liptovský Hrádok MÁJ 2020 

Na základe povinných opatrení, ktoré nariaďuje Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného 
zdravotníctva SR, KST – ŠKM ruší termíny plánovaných turistických podujatí organizova-

ných ŠKM OT Liptovský Hrádok až do odvolania. Viac tu: https://kstlh.webnode.sk/  
Jozef Skladaný 

 

 
 

POZOR! Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov! 
Vážení občania! 
Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podnietená suchom, vetrom, množstvom vyschnu-
tej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požia-
ru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na mies-
tach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po 
trávnatom, ihličnatom alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách ta-
kýto požiar zvládnuť a zastaviť.  
Pri požiaroch vzniknutých v dôsledku vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov v lesnom hos-
podárstve každoročne vznikajú značné škody. Rok 2019 bol z hľadiska päťročného sledovacieho 
obdobia rokom s druhým najvyšším počtom lesných požiarov.  
Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikulá-
ši apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov 
v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali:  

☺ zákaz vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov – odpadov, 

☺ zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečen- 
stvom vzniku požiaru, 

☺ zákaz zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, 

☺ zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. 

Za nedodržanie týchto zákazov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže 
v blokovom konaní priamo na mieste uložiť pokutu do výšky 100 €.  
V priestupkovom konaní môže byť občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty uložené pokarhanie 
alebo pokuta až do výšky 331 €, právnickej osobe až do výšky 16 596 €.  
V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie. 
Vážení spoluobčania veríme, že aj Vy Vašim zodpovedným konaním môžete kladne ovplyvniť stav 
požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.                                                                  Eva Krajčiová 

Riaditeľka Okresného riaditeľstva HaZZ  

Správy z mesta 

mailto:rota.eko@gmail.com
https://kstlh.webnode.sk/
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Čas nám všetkým neúprosne letí a 10. mája 
2020 už bude 6 rokov od smrti nášho  
statočného ocka, dedka a pradedka 

          Jozefa Flocha. 
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym ako aj 
spolupracovníkom, ktorí sa pred šiestimi  rokmi 

prišli s ním rozlúčiť. 
Ak vám zostal v srdciach aj mysliach, pridajte 

sa k nám a venujte mu tichú spomienku. 
Stále nám chýbaš ocko. Spomína syn Miroslav 

s rodinou, dcéra Elena s rodinou, 
ostatná smútiaca rodina a známi. 

 
 

Liptovský Hrádok,  
mesto bohaté na históriu, mesto múdre vďaka ľuďom, ktorí v ňom žijú... 

 

 

S láskou a vďakou si spomíname na našu drahú 
 manželku, mamu a  starú mamu 

p. Štefániu Tekeľovú. 
 

14. apríla 2020 uplynulo 5 rokov ako nás  
navždy opustila. 

Ďakujeme všetkým, ktorí si na ňu spomeniete. 
Manžel Drahoslav a deti s rodinami. 

 

Lekárenská pohotovostná služba 

Máj 
02. mája 2020 - Lekáreň na Hradnej  
09. mája 2020 - Včielka 
16. mája 2020 - Dr. Max - Poliklinika 
23. mája 2020 - Lekáreň na Hradnej 
30. mája 2020 - Včielka 
 
Všetky lekárne sú počas služby otvorené 
od 8:00 do 11:30 hod. 

 

 

"Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť         
v srdci trvá a nedá zabudnúť." 

Dňa 16. mája 2020 uplynie 6 rokov ako nás   
navždy opustil náš drahý otec 

  

Dušan Stankoviansky. 
 

S láskou a úctou spomínajú dcéry Andrea a 
Martina spolu s maminou. 

 
 

Pracovná ponuka 
DELTECH, a.s. Liptovský Mikuláš hľadá na voľné 

pracovné miesta montážnych technikov (montáž 

 slaboprúdových a silnoprúdových zariadení). 

deltech@deltech.sk 

 

 

Správy z mesta 

 

Dňa 29. mája 2020 uplynie 5 rokov, čo nás           
navždy opustil  

 

Dušan Boroš. 
 

S láskou spomína sestra Božena s rodinou 
a brat Rudo s rodinou. 

 

"Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, 
ten kto Ťa mal rád nezabudol..." 

Dňa 30. apríla 2020 sme si pripomenuli  
10. výročie, čo nás opustila 

Vlasta Janeková 
starostlivý, priateľský a nesmierne obetavý človek. 
Ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás obetovala. 
Spomíname s úctou a láskou deti s rodinami a 

všetci Tvoji priatelia. 

Želmíra Jozefčeková – Želka.  
Tak sme ju my – priatelia, kolegovia, známi –  
volali.  Vždy usmievavá, milá, trpezlivá, staros-
tlivá, prajná, priateľská, láskavá. Takéto prí-
vlastky ju charakterizovali a dalo by sa pridať 
mnoho ďalších.  
Poznali sme sa viac ako 40 rokov. Pracovali 
sme spolu ešte v čase, keď kultúrne stredisko 
bolo na Hradnej ulici. V novom kultúrnom do-
me sme spolu s ďalšími kolegami tvorili výbor-
ný pracovný tím, v ktorom bola práve Želka 
stmeľujúcim človekom. Asi preto, že sa nikdy 
nevedela hnevať, kričať, hádať. Asi preto, že 
v ľuďoch videla vždy len to dobré,  pristupovala 

k nim s láskou a úctou.  
Medzi moje prvé  spomienky patrí jej vyhlásenie, že nemá rada tri ve-
ci: studenú kávu, sivú farbu a falošných ľudí. Naopak – nadovšetko 
milovala svoju rodinu, potom priateľov a ľudí všeobecne, angličti-
nu,  Karla Gotta  a more. Smažila skvelé zemiakové placky. Koláče 
a zákusky spod jej rúk chutili, ale aj vyzerali, perfektne. Robila ich 
s láskou tak, ako všetko. Mnohých z nás previedla prvými krôčikmi 
anglického jazyka a zasialo semienko dobrého vzťahu k tejto reči. 
V rámci jazykových kurzov jej trpezlivými rukami prešlo veľa - veľa 
ľudí, ktorí si na ňu doteraz spomínajú.  
Z Mestského kultúrneho strediska, v ktorom pre hrádockú kultúru 
odovzdala všetko dobré, čo v nej bolo, odišla do dôchodku. Žila ho 
v kruhu rodiny, v dome so záhradou, na okraji Liptovského Petra. 
A stále, ak to niekto potreboval, učila angličtinu. Takto som s ňou bola 
v kontakte aj ja a pár priateliek posledných šesť (sedem) rokov. „AJ 
so Želkou“, tak som to mala zapísané v diári na mnoho týždňov do-
predu.  
Posledné stretnutia nám prekazil vírus. A potom to išlo veľmi rýchlo. 
Krátka informácia, že je v nemocnici... Za ňou povzbudivá, že je to na 
dobrej ceste... Potom posledná - šokujúca. Želka zomrela. Popoludní 
zavrela oči a pokojne zaspala. Žiaľ - navždy. Odišla a ja neviem za-
staviť prúd spomienok a sĺz, neviem sa s ňou v mysli rozlúčiť...  
Želmíra Jozefčeková – Želka. Jej meno ju úplne vystihovalo, lebo 
vždy každému želala to najlepšie.... A ja by som si zo všetkého naj-
viac želala, aby tu Želka stále bola. Živá, usmiata, milá. Mierna 
v myslení i v konaní. Naša...  
Odpočívaj v pokoji, Želka.  

   Za kolegov a priateľov D. Žiaková 
                                      

mailto:deltech@deltech.sk
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S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu, 
a mimoriadnu situáciu je pre styk s verejnosťou určený nasledovný postup 

Stránky si podľa vybavovanej záležitosti telefonicky dohodnú stretnutie  
so zodpovedným referentom na MsÚ L. Hrádok 

Telefónny zoznam pre vybavovanie úradných záležitostí v čase mimoriadnej situácie 

 
 

Mesačník Mesta Liptovský Hrádok • Vydáva Mestský úrad, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 315 494. Zodpovedný za redakciu: referát kultúry 

a KVČ, e-mail: michaela.zahradnikova@lhr.sk, internet: www.liptovskyhradok.sk. Tlač: REPROservis – DTP štúdio & TLAČIAREŇ, Liptovský Mikuláš. Uzávierka 

príspevkov je do 20. v mesiaci do 12,00 hod. Evidenčné číslo v MK SR: EV 4099/10, ISSN 1338-9335. Mesačník Liptovský Hrádok daný do tlače 28. apríl 2020. 

 


