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Každú stredu odhalí Kostol sv. Mikuláša svoje tajomstvá.
Zapojte sa spolu s turistami do bezplatnej prehliadky kostola so sprievodcom každú stredu od 19:30 h. Po odhalení tajov kostola 
vás sprievodca prevedie aj historickými dominantami centra mesta. Nasledovať bude animačný program v mestskom múzeu, 
ktoré bude spolu s kostolom sprístupnené verejnosti do 21:00 h.
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dovolím si zacitovať z posolstva majstra Rú-

fusa, ktoré predniesol v  jednom rozhovore 

asi mesiac predtým, než nás predišiel na ces-

te do večnosti: „Viete, nežijeme dobrú dobu. 

Z  ľudí sa vytráca láska a súcit. Prestávajú si 

vážiť dobro a tých, ktorí dobro rozdávajú“.

Roky práce vo verejných funkciách ma 

naučili prijímať kritiku a na jej základe aj ko-

rigovať svoje rozhodnutia. Zmysel to však 

má len vtedy, ak je vecná, nie je podpásová, 

klamlivá, urážajúca či podlá. Mám rád kon-

štruktívnych ľudí. Ľudí, ktorí sa nad problé-

mami nestranne zamýšľajú a niekedy možno 

svoje návrhy presadzujú aj veľmi kriticky. Ve-

rím, že sa nám, obyvateľom nášho krásneho 

mesta, bude dariť rozoznávať medzi jedný-

mi a druhými, aj keď hranica môže byť často 

veľmi ťažko čitateľná.

Chcem vás ubezpečiť, vážení Mikulášania, 

že moji spolupracovníci majú a  budú mať 

vždy na pamäti poctivú službu pre vás všet-

kých, pretože svoje zamestnanie berú ako 

poslanie vo verejnej službe s cieľom slúžiť čo 

najlepšie. A nech je to pracovník mestského 

úradu, inštitúcií mesta, učiteľ aj nepedago-

gický zamestnanec či príslušník mestskej 

polície. Oni všetci na oplátku očakávajú dob-

rú komunikáciu a spätnú väzbu od nás všet-

kých – obyvateľov Liptovského Mikuláša.

Príjemné prežitie fašiangového času Vám 

želám.

 S úctou

 Váš primátor

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

Rodičia z Liptovského Mikuláša dávali svo-
jim novorodencom v uplynulom roku pre-
važne klasické slovenské mená. U chlapcov 
sa vyskytli najčastejšie Matejovia, nasledo-
valo meno Michal, Martin, Tomáš a Jakub, 
z dievčenských mien bodovali Emy, Kristí-
ny, Viktórie a Anny.

 Do módy sa v Liptovskom Mikuláši opäť 
dostávajú mená, ktoré dávali svojim rato-
lestiam naši starí rodičia. Často sa u minu-
loročných novorodencov vyskytuje meno 
Jozef, Vratko, Štefan, Marína, Hana a  Eva. 
Rodičia začínajú dávať svojim deťom aj 
dve mená, čo bolo zaužívané na začiatku 
minulého storočia. Mikulášska matrika tak 
eviduje novorodencov s menami Levoslav 
Marek, Karla Mária, Eduard Peter, Vane-
sa Nikola či Peter Ľudovít. V  záznamoch 
miestnej matriky sa za rok 2016 našli aj 
netradičné mená ako Neha, Amina, Sven 
alebo Lovleen.

V mikulášskej nemocnici sa v  roku 2016 
narodilo 606 detí (šestoro dvojičiek), z toho 
272 Mikulášanov (151 chlapcov a 121 diev-
čat, jeden pár dvojčiat). Svoju lásku v  Lip-
tovskom Mikuláši spečatilo manželstvom 
197 párov, z toho pred očami cirkvi 70 snú-
bencov a  127 sobášov bolo občianskych. 
Najčastejšie si snúbenci volili sobášenie 
v obradnej miestnosti na mestskom úrade, 
v Demänovskej či Žiarskej doline, sobášilo 
sa aj v Galérii P. M. Bohúňa, jedno manžel-
stvo uzatvorili v  miestnej nemocnici a  je-
den sobáš doma.

Prvým narodeným dieťatkom v  Liptov-
skom Mikuláši v  roku 2017 je zdravá, vyše 
trojkilová Terezka Priehradníková. Dieťatko 
sa narodilo v nočných hodinách prvého ja-
nuára. Terezka mala „klasické“ miery 3,4 kg 
a 51 cm. Narodila sa rodičom Marte a An-
drejovi Priehradníkovcom.
 -red-

Mikulášska 
matrika 
eviduje v roku 
2016 Matejov 
a Emy, 
sobášilo sa aj 
v nemocnici

Prvé novoročné dieťatko 
v Liptovskom Mikuláši 

sa narodilo mladým 
Priehradníkovcom.

V mikulášskej
nemocnici sa v roku

2016 narodilo 606 detí, 
z toho 272 Mikulášanov.

Nájdete nás na facebooku
 facebook.com/MestoLM
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Podľa Petra Jendrála z  Úradu splnomoc-
nenca vlády pre rómske komunity je po-
trebné, aby mesto s  rómskym etnikom 
pracovalo a zaoberalo sa touto problema-
tikou. Ak nebudete s  rómskou minoritou 
pracovať, musí si uvedomiť aj majorita, že 
to nebude mať ľahšie, povedal. „Ak sa budú 
hľadať riešenia pre túto menšinu vo vašom 
meste, odbremení sa tým aj majorita. Vaše 
mesto má veľký potenciál v tom, aby ste sa 
posunuli v tejto sfére, vidno pokrok v rieše-
ní otázok rómskej menšiny v každej oblasti 
či už z hľadiska pracovníčok komunitného 
centra, dobrých nápadov od vašich ľudí 
z  oddelenia daní a  poplatkov. Ak spojíme 
sily, vieme pomôcť aj Rómom a tým uľahčiť 
život aj majorite.“ Jendrál podporil a  oce-

nil aktivity, ktoré vyvíja súčasné vedenie 
mesta vzhľadom na rómsku problematiku, 
čoho cieľom je zlepšiť tak aj podmienky os-
tatných Mikulášanov. V  rokoch 2008-2009 
spracovali zamestnanci z  mestského úra-
du komplexnú stratégiu riešenia rómskej 
problematiky, následne vznikol dokument 
lokálna stratégia komplexného prístupu. 
Podľa týchto dokumentov mesto s  Róma-
mi aj pracovalo. S  podporou z  externých 
zdrojov sa znížila kriminalita v  osade Hl-
boké vďaka rómskym občianskym hliad-
kam, v  tomto roku zasa mesto pasovalo 
mladých ochrancov poriadku z  komunity, 
ktorí dohliadajú na verejný poriadok oby-
vateľov v  Hlbokom. Vďaka ich aktivite sa 
znížil aj počet výjazdov hasičov k horiacim 

kontajnerom. Za prácu s  deťmi z  rómskej 
komunity získalo mesto v  minulom roku 
aj ocenenie Oskar bez bariér. Zamestnanci 
z  oddelenia daní a  poplatkov navrhli rie-
šenie nedoplatkov za odpad možnosťou 
odpracovať si dlhy. Formou dobrovoľníckej 
práce by chcelo mesto znížiť aj nedoplat-
ky na nájomnom. Aktuálne rieši miestna 
radnica situáciu s bytovými jednotkami na 
Priemyselnej ulici. „Revitalizáciu Priemy-
selnej komunikujeme prostredníctvom zá-
stupcov rómskej komunity aj s dotknutými 
obyvateľmi. Od februára máme sociálneho 
manažéra pre marginalizované rómske 
komunity, ktorý tiež napomôže k riešeniu 
neľahkej situácie,“ povedala prednostka 
mestského úradu Marta Gutraiová. -red-

SPRAVODAJSTVO

Do konca januára ste sa mohli oboznámiť 
a  zároveň pripomienkovať návrh kultúrno 
- prírodnej oddychovej zóny Háj Nicovô. 
Svojimi podnetmi či návrhmi ste mohli 
prispieť k  finálnemu riešeniu podstatných 
častí projektu. „Dostali sme desiatky pod-
netov, ktoré vyhodnotíme a  do projektu 
zapracujeme. Najviac pripomienok a návr-

hov sme dostali k vyhliadkovej veži, ktorej 
vizuál sa bude na základe nich meniť, “ po-
vedala Michaela Schlégerová z  oddelenia 
projektového manažmentu mestského 
úradu.

Projekt zahŕňa základné tematické ob-
lasti, ako je kultúra, príroda, oddych a  re-
lax. V  zóne chcú zachovať súčasné krajin-

né prostredie a  vytvoriť oddychovú zónu 
pre obyvateľov s akcentom na zachovanie 
pietneho charakteru miesta. Ideou bolo 
tiež napojiť územie na regionálne cyklot-
rasy, vytvoriť priestor pre rodiny s  deťmi 
vo voľnej prírode a dopracovať informačný 
systém.

 -red-

Budúcnosť Hája: 
vyhliadková veža, priestor 
pre oddych a náučné trasy
Na Háji by v najbližších rokoch mala pribudnúť vojensko – 
historická, cykloturistická, kyslíková či prírodovedecká tra-
sa. Nebude chýbať rodinný chodník a  lúka s  piknikovým 
miestom a hernými prvkami pre deti. Dominantou samo-
zrejme bude už spomínaná vyhliadková veža s pohľadmi 
v jednotlivých úrovniach na všetky svetové strany.

Foto zobrazuje jeden z návrhov 
vyhliadkovej veže. Finálna 

vizualizácie veže sa bude na 
základe doručených pripomienok 

od obyvateľov meniť.

Riešenie rómskej 
otázky odbremení 
aj majoritu
„Nový pracovník 
z mesta dohliadne 
na marginalizované 
skupiny.“
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Kopy odhrnutého snehu z mikulášskych 
ulíc miznú. Zamestnanci Verejnopro-
spešných služieb (VPS) vyviezli z mesta 
už viac ako 150 ton snehu, ktorý priniesla 
do Liptovského Mikuláša tohtoročná zima 
vo väčšej nádielke. „Máme k dispozícii ob-
medzený počet ľudských zdrojov a sme 

obmedzení aj technickými kapacitami, 
preto prosíme obyvateľov o zhovievavosť, 
postupne vyčistíme celé mesto,“ vysvetlil 
riaditeľ VPS Dušan Grešo. Robotníci čistia 
mesto v soboty a nedele, keď je menšia 
premávka, prípadne v noci. Tony snehu 
vozia napríklad na mestský pozemok na 

Petrovičovom nábreží či na voľnú plochu 
mestského cintorína. „Tieto lokality schvá-
lilo Povodie Váhu. Aby sme znížili náklady 
na vývoz, snažíme sa sneh umiestňovať aj 
na priľahlej zeleni,“ dodal Grešo.

 -red-

Mesto od snehu čistia 
zamestnanci VPS 
v nočných hodinách

Na najbližšie rokovanie mestského parla-
mentu sa dostane aj návrh rozpočtových 
zmien pre rok 2017. Úpravy rozpočtu bolo 
potrebné urobiť, aby mesto zohľadnilo po-
žiadavky verejnosti, poslancov, ale aj škôl 
a školských zariadení. Zmeny tiež zahŕňajú 
preklenutie akcií na prelome rokov.

Investície najmä do ciest a infraštruktúry 
Úpravy rozpočtu vo výške cez 700 tisíc eur 
budú kryté prevažne z  rezervného fondu 
a tiež z podielových daní. Financie plánuje 
radnica vyčleniť napríklad na spracovanie 
prípravných a projektových dokumentácií. 
Za všetky spomenieme napríklad dofinan-
covanie projektu na Námestie mieru či pro-
jektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 
športového areálu pri Základnej škole A. 
Stodolu. Financie pôjdu aj na parkovacie 
plochy na Čsl. Brigády a výstavbu vodovo-
du na ulici Ohrady v Iľanove. Plánované je 
aj zveľadenie mestskej oddychovej zóny 
Háj, rekonštrukcia komunikácie na ulici Do 
malého poľa či projektová dokumentácia 

na pokračovanie výstavby cyklochodníka 
do  Liptovskej Ondrašovej. Dofinancovať 
by sa mala aj dokumentácia cyklochodníka 
v úseku Okoličné – Závažná Poruba.

O zmenách v rozpočte rozhodnú poslan-
ci 16. februára

Ďalšie peniaze budú určené na nákup 
špeciálneho auta na odvoz uhynutých 
zvierat. Pokiaľ poslanci odsúhlasia zmeny 
rozpočtu, peniaze pôjdu aj na spolufinan-
covanie kamerového systému či parkovací 
automat. Rozpočtové zmeny sa týkajú aj 
pokračujúcich stavebných úprav mestské-
ho úradu, dokončenia modernizácie Ku-
kučínovej, zafinancuje sa realizácia Parku 
spomienok, opravy na plavárni či podpora 
hokejových talentov. Financie sú tiež pri-
pravené na úpravu nerovností v  platoch 
niektorých pracovných pozícií v  školstve. 
Poslanci budú o nich rozhodovať 16. febru-
ára na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

 -red-

Od začiatku januára 2017 platí novela záko-
na o poplatkoch za miestny rozvoj. Podľa 
nej môže mesto vo VZN stanoviť poplatok 
za rozvoj v rozmedzí 3 až 35 eur za štvor-
cový meter podlahovej plochy nadzemnej 
časti budovy. Mesto Liptovský Mikuláš však 
zatiaľ poplatky nezavedie. „Zákon máme 
naštudovaný, zanalyzované pre aj proti a 
po zvážení túto možnosť zatiaľ nevyužije-
me. Nechceme sa unáhliť, súvisí to so stra-
tégiou v oblasti investorstva, preto tento 
poplatok nejdeme zavádzať, veď zaviesť 
ho je možné kedykoľvek, keď to budú vy-
žadovať záujmy mesta,“ informovala pred-
nostka mestského úradu Marta Gutraiová.

Zavedenie tohto poplatku je napríklad  
možné aj lokálne v jednotlivých mestských 
častiach, nie len celoplošne. Sadzbu po-
platku pritom nemusí mesto ustanoviť pre 
všetky stavby, ktoré určuje zákon. 

 -red-

Rozpočet na tento rok sa navyšuje
Mesto poplatok 
za rozvoj vyberať 
nebude
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Do centra Liptovského Mikuláša návštev-
níkov ubytovaných v Jasnej raz do týždňa 
privezie nový City Bus. Turistom aj domá-
cim ponúkne mesto každú stredu bez-
platnú večernú prehliadku. Podľa vedúcej 
z oddelenia marketingu a podnikania Soni 
Višňovskej je to ďalší krok, ktorým radnica 
napĺňa svoju víziu oživenia centra Mikulá-
ša.

Domáci aj turisti sa tak raz týždenne 
môžu vybrať za bezplatným spoznávaním 
pamiatok, návštevou atrakcií, zábavou 
a  popri tom navštíviť miestne podniky 

a  reštaurácie s  programom. „Našim cie-
ľom bolo ponúknuť návštevníkom regiónu 
a samotným Mikulášanom príjemnú alter-
natívu večerného programu. Vždy v stredu 
ich čaká bezplatná prehliadka centra aj 
s  prehliadkou najstaršieho kostola v  mes-
te so sprievodcom a  možnosť netradične, 
vo večerných hodinách, navštíviť Múzeum 
Janka Kráľa aj s  Mikulášskou mučiarňou. 
Okrem toho až štrnásť prevádzok v  okolí 
hlavného námestia pripravuje každú stre-
du špeciálny program, vďaka ktorému čaká 
na návštevníkov mesta dobré jedlo, nápoje 

aj skvelá zábava,“ doplnila vedúca oddele-
nia marketingu a podnikania z mikulášskej 
radnice Soňa Višňovská. Prevádzka City 
Busov potrvá do 12. marca. Financuje ju 
oblastná organizácia cestovného ruchu aj 
vďaka dotácii z  ministerstva dopravy. Ak 
máte záujem zažiť večer v starobylom kos-
tole či zbíjanie, rabovanie a hľadanie pok-
ladov legendárneho Jánošíka, môžete sa 
pridať v stredu od 19.30 hod. do 21.00 hod. 
so začiatkom pred Kostolom sv. Mikuláša.

 -red-

V mestskom 
múzeu 
ožívajú 
každú 
stredu 
zábavnou 
formou 
zbojnícke 
tradície.

Aj tento rok bude pokračovať spoločnosť 
SPP Distribúcia v  rekonštrukcii plynových 
vedení. Od polovice marca do konca roka 
chce spoločnosť zrekonštruovať vedenia 
na uliciach Majeríkova, Hodžova, Ruma-
nova, Pišútova, Sládkovičova, Kuzmány-
ho, Školská, Hviezdoslavova. Podmienkou 
mesta je, aby tieto nutné práce vykonala 
SPP v čo najkratšom čase a obyvateľov ob-
medzili čo najmenej. „Už v  rámci prípravy 
projektu sme žiadali, aby nové plynové ve-
denie bolo v čo najväčšom rozsahu umiest-
nené mimo ciest a  chodníkov. Nie všade 
je to však priestorovo možné, a preto časť 
prác bude realizovaná v  telese miestnych 
komunikácií a  v  chodníkoch, čo na určitý 
čas obmedzí účastníkov cestnej premávky 
a  chodcov. Zamestnanci SPP sú povinní 
uviesť zasiahnuté komunikácie do pô-
vodného stavu,“ uviedol Gabriel Lengyel 
z  odboru dopravy na mestskom úrade. 
Presný harmonogram prác sa momentálne 
spracováva a bude obyvateľom oznámený 
prostredníctvom mestských médií a  pred 
začatím prác na konkrétnej ulici informač-
nými lístkami do schránok. -red-

Chceme moderné 
autobusy, ktoré 
budú jazdiť 
v pravidelných 
intervaloch

Rekonštrukcia 
plynových vedení

Moderné, bezbariérové a ekologické auto-
busy s klimatizáciou, ale aj nízkokapacitné 
autobusy, ktoré poslúžia na menej využíva-
né spoje, to sú podmienky, ktoré si mesto 
kladie pri obstarávaní dopravcu. Do konca 
mája ešte na základe zmluvy a dopravnej li-
cencie prevádzkuje MAD v Liptovskom Mi-
kuláši spoločnosť Arriva Liorbus. V zmysle 
smernice Európskej únie však mesto musí 
po ukončení zmluvného vzťahu znovu 
obstarať dopravcu. „Zvažujeme obstará-
vanie urobiť prostredníctvom externého 
poradcu, keďže ide o  náročnú a  rozsiahlu 
problematiku. Je potrebné motivovať do-
pravcu, aby sa podieľal na lepších výsled-
koch mestskej autobusovej dopravy, čo tu 
doposiaľ nebolo. Zároveň budeme poža-
dovať, aby cestovné zostalo v súčasnej výš-

ke,“ vysvetlil zástupca primátora Ján Bonko 
ďalšie podmienky, ku ktorým patrí aj nasta-
venie spojov tak, aby mali autobusy počas 
dopravnej špičky odchody v pravidelných 
intervaloch.

Súčasná spoločnosť prevádzkuje v Miku-
láši dvanásť liniek a vyše 350 spojov. Ročne 
najazdia 500-tisíc kilometrov a  prepravia 
1,2 milióna cestujúcich. Mesto stojí pre-
vádzkovanie MAD priemerne 350-tisíc eur 
ročne, tento rok je plán 325-tisíc eur. Novú 
zmluvu s dopravcom je potrebné uzavrieť 
k  1. júnu. V  prípade problémov vo verej-
nom obstarávaní je možné platnosť súčas-
nej zmluvy predĺžiť do 30. novembra.
 -red-

Každú stredu ponúka mesto bezplatný program domácim aj turistom
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Zadarmo lyžovačka v  Iľanove, bežkova-
nie popri Váhu v dĺžke štvorkilometrové-
ho cyklochodníka a klzisko na Podbrezi-
nách za symbolické euro. Zimné športy 
sú pre Mikulášanov k dispozícii v celom 
meste.

Bežky za domom 
Vďaka vhodným poveternostným pod-
mienkam využívajú obyvatelia Liptovského 
Mikuláša bežkovanie na cyklochodníku. 
Nová sto- pa prináša 
radosť nielen rek reačným 
b e ž k á r o m , ale aj špor-
tovcom a  tré- nerom. „Dlhé 
roky tu nebol dostatok snehu. Je to veľká 
výhoda, ktorú teraz využívajú aj začiatoční 
pretekári, s  ktorými sme aj dnes doobedu 
tu trénovali,“ povedal mikulášsky tréner Pa-
vel Ševčík v  deň vytvorenia stopy. Bežkári 
ju hodnotia ako dobrú, občas sa stane, že 

do nej chodci vojdú, ale snažia sa ju nezni-
čiť. Cyklochodník, ktorý mesto vďaka stope 
zmenilo na cestičku pre bežkárov, oceňujú 
aj obyvatelia z okolitých bytoviek. „Po prá-
ci zbehnem do pivnice po bežeckú výstroj 
a vďaka blízkosti k domu si stihnem zabež-
kovať. Úroveň bežeckej trate je skvelá, to 
využitie cyklochodníka ako podklad pre 
bežeckú stopu bola dobrá myšlienka,“ po-
vedala obyvateľka bytovky pri Váhu Marce-
la Pavkovčeková.

Lyžovačka na dostupnom vleku 
Mesto v tomto roku pre obyvateľov tiež pri-
pravilo možnosť zalyžovať si zadarmo v Iľa-
nove. Od po- lovice januára 
môžu využiť lyžiarsky vlek 
a  svah, kto- rý vyhovuje 
začínajúcim aj pokročilým 
lyžiarom. Stredisko je prístupné v  sobotu 
a nedeľu v čase 9.00 – 16.00 hod. a večerné 

lyžovanie v  stredu a  piatok v  čase 17.00  – 
20.00 hod. Radnica zároveň požadovala 
lyžovanie zadarmo pre všetkých Mikuláša-
nov.

Na korčule na Podbreziny
Okrem bežkovania a  lyžovania ponúka 
mesto aj zakorčuľovanie. Prostredníctvom 
Verejnoprospešných služieb zabezpečuje 
na najľud- n a t e j š o m 
mikulášskom sídlisku fun-
govanie ľa- dovej plochy 
za symbolic- ký poplatok 
jedno euro. V  prípade, že korčule nemáte, 
môžete si ich požičať za 50 centov a ľadová 
plocha je vám k dispozícii v týždni od 9.00 – 
19.00 hod. pre verejné korčuľovanie, cez ví-
kendy môžete na ľad nabehnúť už o ôsmej 
ráno.

 -red-

Takúto ponuku zimného športového vyžitia
má máloktoré mesto na Slovensku!
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Špecialista 
na rozvoj 
bývania:
Pre Mikulášanov 
vybavil 
milióny eur

Špecialista oddelenia Štátneho fondu roz-
voja bývania (ŠFRB) - takúto pozíciu, ktorá 
prináša úžitok mnohým obyvateľom náš-
ho mesta, zastáva v rámci mestského úra-
du Miroslav Kašák. Na financovanie obno-
vy bytových domov v Liptovskom Mikuláši 
sa cez neho podarilo za dva roky mestu 
získať približne 2,7 milióna eur. V  tomto 
a  minulých rokoch ho za prínos v  oblasti 
rozvoja bývania ocenil mikulášsky primá-
tor aj starostovia viacerých obcí okresu. 
Aj samotní obyvatelia ho nominovali na 
získanie mestského ocenenia. Vo febru-
árovom vydaní nášho mesačníka sme sa 
pozreli na jeho prácu.

 � Koľko bytoviek sa za tieto milióny po-
darilo v meste obnoviť?

Išlo celkovo o  20 bytoviek s  850 bytmi. 
Úverové prostriedky poskytol ŠFRB zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie. Pe-
niaze sme použili predovšetkým na zatep-
ľovanie, výmenu výťahov, ale aj na výme-
nu spoločných rozvodov plynu, elektriny, 
kanalizácie či vody.

 � Akým spôsobom vybavujete žiadosti 
a čo to obnáša?

Žiadosti sa podávajú u nás na mestskom 

úrade na oddelení Štátneho fondu rozvo-
ja bývania. Z roka na rok je to náročnejšie 
a kontrolné mechanizmy sú čoraz prísnej-
šie. Spracovanie žiadosti je tímová práca 
od činnosti projektanta -spracovanie pro-
jektu, vybavenie stavebného povolenia, 
organizáciu domových schôdzí, realizáciu 
stavby, vykonávanie činnosti stavebného 
dozoru až po činnosť správcu bytového 
domu. Jedna žiadosť má 200 až 300 listov. 
Zásadné chyby v  žiadosti znamenajú jej 
zamietnutie. Snažíme sa im predchádzať 
a  využívame i  možnosť konzultácie pro-
jektov. Kontrola realizácie, dodržiavanie 
technických noriem a postupov je dôležitý 
atribút týchto projektov.

 � Aká je úspešnosť vami podávaných 
projektov?

V  roku 2015 sme mali stopercentnú 
úspešnosť a v roku 2016 nám zamietli je-
den projekt, čiže 93 percentná úspešnosť.

Naše mesto je v  porovnaní s  inými sa-
mosprávami mimoriadne úspešné. ŠFRB 
už dlhodobo zamieta približne 20 percent 
projektov. Nám sa dlhodobo darí dosaho-
vať lepšie čísla či už sa to týka úverov na 
byty a domy pre fyzické osoby alebo úvery 
a dotácie na výstavbu či kúpu nájomných 

bytov, alebo úvery na obnovu bytových 
domov.

 � Čo za tým nezainteresovaný človek 
môže vidieť?

Ide o  tímový výsledok. Napríklad, keď 
vybavujeme finančné prostriedky pre 
naše mesto, je to tak rozsiahle, že sa na 
tom podieľa každé poschodie mestského 
úradu, taktiež zhotoviteľ aj projektant.

 � Aký objem financií predpokladáte, že 
získate na modernizáciu bytov a  domov 
v tomto roku?

V roku 2017 očakávam tiež vyše milióna 
eur. Pokiaľ ide o  nájomné byty, v  okrese 
sú rozpracované kúpy bytoviek v  Ľubeli, 
Liptovskej Sielnici. V  okresnom meste je 
plánovaná kúpa bytovky s 34 bytmi, ak sa 
investor vysporiada so všetkými projek-
tovými a  technickými požiadavkami. Do 
budúcnosti si myslím, že z hľadiska úspor 
energií bude potrebné zatepľovať vo väč-
šej miere aj rodinné domy, rovnako, ako 
sa zatepľujú bytové domy. Finančne to 
ale bude zložitejšie, a preto musia kompe-
tentní pripraviť príťažlivejšie programy.

 Ján Sokolský
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V  minulom čísle mesačníka Mikuláš sme 
vás informovali o  dopravnej situácii na 
ulici Kemi. Obyvatelia jednej z  bytoviek 
sa sťažovali na zlú bezpečnostnú situáciu, 
ktorú spôsobujú vodiči svojim rýchlym 
prejazdom popred bytovku. Žiadali preto 
zaslepenie tejto vetvy ulice. Po jej zasle-
pení sa však ozvali s  nesúhlasom ostatní 
obyvatelia z Kemi a viacerí Mikulášania. Na 
základe negatívnej odozvy mesto zrušilo 
zaslepenie ulice a  ako náhradné riešenie 

navrhlo postaviť spomaľovač. S  tým však 
zasa nesúhlasia obyvatelia jednej z  byto-
viek na Kemi a opätovne poslali na mesto 
žiadosť o  znovuzaslepenie severnej vetvy 
s nesúhlasom vybudovania spomaľovača.

Celý problém na ulici Kemi však zhoršujú 
aj samotní majitelia áut. Parkujú v  zákaze 
a  tým zneprejazdňujú cestu, ktorá by sa 
mala používať na prejazd pre oba smery. 
„Táto vetva bola pôvodne projektovaná 
ako obojsmerná. Je tu aj osadený zákaz 
zastavenia, vodiči ho však nedodržiava-
jú a  tak zužujú prejazdový profil strednej 
vetvy,“ povedal vedúci oddelenia dopravy 
Gabriel Lengyel. Obyvatelia sa zasa odvo-
lávajú na nedostatok parkovacích miest. 
„Vo veci konáme, počúvame názory obyva-
teľov a chceme navrhnúť optimálne rieše-

nie a  jeho časový rámec. Až potom bude 
možné riešiť situáciu na Kemi rozsiahlejšou 
zmenou organizácie dopravy. Zároveň 
však zastávam názor, že porušovanie záka-
zu zastavenia nie je možné ospravedlňovať 
nedostatkom parkovacích miest.  Žiadny 
zákon ani Ústava SR negarantuje vlastní-
kovi motorového vozidla aj parkovacie 
miesto,“ uviedol. Svitnúť na lepšie časy by 
mohlo podľa vedenia radnice vďaka myš-
lienke výstavby parkovacieho domu na 
tomto najľudnatejšom mikulášskom síd-
lisku. Vzniknúť by tu mohlo dvesto parko-
vacích miest, zatiaľ však ide len o  úvahu, 
ktorá je finančne náročná a radniční musia 
zvážiť všetky pre a proti, kým oficiálne po-
tvrdia túto možnosť ako realizovateľnú.

 -red-

SPRAVODAJSTVO

Výťažok z 26. ročníka Mikulášskeho 
plesu poputuje do mestských 
inštrukčných detských jaslí.
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Dopravnú situáciu 
na Kemi zhoršujú 
samotní vodiči

O
/2

01
7/

2/
02

 

Všetkým, ktorí radi píšu pró-
zu alebo poéziu, pripomíname, 
že sa môžu zúčastniť III. ročníka literárnej 
súťaže KongenScript. Propozície súťaže 
a podrobnosti o súťaži nájdete na web-
stránke www.kongenkult.sk.

 Martin Droppa, organizátor súťaže
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Slávnostná atmosféra sprevádzala akt ude-
lenia ocenení mesta počas Novoročného 
koncertu 6. januára. V Dome kultúry pred 
zaplneným auditóriom k  tomu prispel aj 
klavírny virtuóz Jozef Hollý s  kapelou so 
svojou dynamickou piano šou. Cenu mesta 
odovzdali Karolovi Komanderovi a Sloven-
skému zväzu protifašistických bojovníkov 
v  Liptovskom Mikuláši. Cenu primátora 
získal Ján Ševčík, Oldřich Vaněk a  zdru-
ženie Pokrok Liptovský Mikuláš. Združe-
nie pomáha zdravotne znevýhodneným 
obyvateľom socializovať sa v  spoločnosti, 
poskytnúť im priestor na sebarealizáciu 
a  uplatnenie. Oldřich Vaněk je známy vo-
jenský historik, dlhodobo dokumentuje 
vojnové udalosti a osobnosti. Vydal množ-
stvo publikácií, ktoré sa viažu k Slovenské-
mu národnému povstaniu, oslobodzova-
niu Liptova a  Liptovského Mikuláša. Ján 
Ševčík sa celoživotne významne podieľa 
na rozvoji a zveľaďovaní mesta. Vynikajúce 
výsledky dosiahol ako hlavný projektant 

a  hlavný inžinier mikulášskeho strediska 
Lignoprojektu. Pätnásť rokov vykonával 
funkciu predsedu Mestskej organizácie 
Slovenského zväzu záhradkárov.

SZPB dlhodobo pôsobí na území mesta, 
združuje veteránov 2. svetovej vojny, voja-
kov, partizánov, ale aj pozostalých týchto 
bojovníkov za našu slobodu. Organizácia 
je veľmi aktívna, spolupracuje s  radnicou 
na projektoch, pomáha pri zveľaďovaní pa-
mätníkov vrátane obnovy cesty na Háj Ni-
covô. Cenu mesta si vyslúžili predstavitelia 
organizácie za aktívnu činnosť, udržiava-
nie tradícií, ktoré je potrebné podporovať 
v dnešnom svete extrémistických skupín.

Karol Komandera bol aktívnym organi-
zátorom zdravotníctva v Liptove. V rokoch 

1960 až 1984 bol správcom štátnej nemoc-
nice v Palúdzke. V tom období sa výrazne 
skvalitnili zdravotnícke služby, vybudoval 
sa nemocničný komplex a  zriadili preven-
tívne zdravotné prehliadky obyvateľov. Bol 
tiež iniciátorom myšlienky pomenovania 
nemocnice po významnom rodákovi, le-
károvi a dramatikovi Dr. Ivanovi Stodolovi. 
Kultúru obohatil ako dlhoročný ochotnícky 
divadelník a  organizátor. Zanechal hlbo-
kú stopu na poli kultúry, ale aj matičného 
hnutia.

Pamätné listy za nominácie udelil primá-
tor Pavlovi Hriadelovi, Igorovi Košeckému, 
Vierke Majeríkovej, Márii Nahálkovej, Miro-
slavovi Kašákovi a Júliusovi Valaštiakovi.

 -js-

Cenu mesta odovzdali 
Karolovi Komanderovi 
za aktívne pôsobenie 
v zdravotníctve v Liptove.

Cenu primátora získal Ján Ševčík (ocenenie prevzala jeho vnučka vľavo), 
Oldřich Vaněk (uprostred) a združenie Pokrok Liptovský Mikuláš (cenu 
prevzal Marek Madliak vpravo).

Za Slovenský zväz 
protifašistických 

bojovníkov prevzal cenu 
v Liptovskom Mikuláši 

Ján Martinko.

Atmosféra Novoročného 
koncertu prispela 
k honoru ocenených
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V  prvú novoročnú sobotu 7. januára sa 
v  telocvični Strednej zdravotníckej školy 
uskutočnil už 10. ročník Fans cupu vo fut-
sale, o pohár predsedu Fans MHK 32 Par-
tizáni. Hokejový fanklub Partizáni, ktorý 
môžeme stretávať na domácich zápasoch 
liptovskomikulášskej Ešky a  nielen tam, 
pripravil opäť tradičný zimný futsalový 

turnaj, na ktorom sa zúčastnili fanúšiko-
via a sympatizanti MHK 32. Na jubilejnom 
ročníku turnaja sa stretlo osem mužstiev, 
ktoré sa rozdelili do dvoch skupín. Na pa-
lubovke sa vystriedalo bezmála 80 hráčov. 
Po základnej časti nasledovali zápasy play 
off a o umiestnenie. Vypäté zápasy play off 
mali dobrú futsalovú kvalitu. Dva zápasy 

štvrťfinále sa rozhodli až na penalty. V se-
mifinále Young division porazil Svedkov 
liehovových a  mužstvo Matice slovenskej 
- minuloročný víťaz - chlapcov z Partisans 
united. Tretie miesto nakoniec vybojovalo 
mužstvo Partisans. V tesnom finále Matica 
po výsledku 1:2 nedokázala svoj minulo-
ročný triumf obhájiť a  pohár putoval do 

Hráči MHK 32 Liptovský Mikuláš odo-
hrali po novom roku v  extralige sedem 
stretnutí.

Prvý novoročný zápas s  Duklou Trenčín 
na domácom ľade dopadol na výbornú. 
Osem gólov v  sieti súpera rozjasalo vyni-
kajúcich divákov na tribúnach štadióna, 
a  tí odmenili hráčov dlhým potleskom po 
záverečnej siréne. V zápase sa tromi bodmi 
blysli Kriška a Stümpel.

Následný zápas vo Zvolene nám body 
do tabuľky nepriniesol, prehrali sme o štyri 
góly. Zápas rozhodla druhá tretina, v ktorej 
súper strelil tri góly a  odskočil našim hrá-
čom na rozdiel troch gólov.

Prvý zápas piatej šestiny súťaže sme 
odohrali na ľade Žiliny. Zápas nám ušiel 
pomedzi prsty, rovnako ako v  predošlom 
zápase, v  druhej tretine. Na tri inkasova-
né góly sme dokázali v  záverečnej tretine 
odpovedať iba Sukeľovým gólom, a  to na 
body nestačilo.

Domáci zápas s  majstrovským tímom 
z Nitry mal jasného favorita. Naši hráči na-
priek papierovým predpokladom odohrali 
dobrý zápas, dokázali súpera v  určitých 
fázach zápasu pritlačiť do defenzívy, zradi-
lo ich však zakončenie. Nepremenili sľub-
né vypracované šance a  súper následne 
trestal. V prostrednej tretine v presilovkách 
dvakrát skóroval a  Kriškov gól v  závere 

Novoročný zápas na domácom ľade rozjasal fanúšikov
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Už po desiatykrát odovzdali pohár pre víťaza 
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rúk mladej divízie. Dekorovanie víťazov 
obohatili hráči A  mužstva MHK 32, veľký 
obľúbenec fanúšikov Martin Kriška, hrajú-
ca legenda Jožko Stümpel a primátor mes-
ta Liptovský Mikuláš.

Tomáš Šury, predseda Fanklubu Partizá-
ni: „Som rád, že sme sa už po desiatykrát 
stretli na tomto turnaji. Veľká vďaka patrí 

všetkým, ktorí pomohli s organizáciou tur-
naja. Verím, že o rok sa nás zíde ešte viac.“

Martin Kriška, hráč MHK 32: „Rád som 
zavítal medzi fanúšikov, teší ma, že sa stre-
távajú a  tvoria činnosť aj mimo zimného 
štadióna. Vždy rád podporím Partizánov.“

Ján Blcháč, primátor: „Takéto akcie v na-
šom meste, kde športujú mladí ľudia, nav-

števujem veľmi rád. Verím, že fanúšikovia 
budú v podobných akciách pokračovať.“

Konečné poradie 10. ročníka Fans cupu 
vo futsale: 1. Young division, 2.Matica Slo-
venská, 3.Partisans united, 4.Svedkovia lie-
hovovi, 5.Pozbieranci, 6.Opičky FM, 7. Tat-
ran ladies, 8. FC 52 percent.

 Tomáš Paprčka

stretnutia už len upravil skóre. Bohužiaľ, 
bez gólov sa vyhrať nedá.

Na ľade Oceliarov z  Košíc sme začali 
dobre. Po góloch Rudolfa Hunu a  Patrika 
Števuliaka sme po dvoch tretinách viedli 
najtesnejším rozdielom. V  záverečnej tre-
tine ale domáci dvomi gólmi v presilových 
hrách otočili stav stretnutia. Nagy pridal do 
prázdnej bránky v  záverečnej power play 
posledný klinec do rakvy, a  ani v  tomto 
stretnutí sme tak nedočiahli na body.

V  dôležitom zápase s  Popradom na do-
mácom ľade sme začali dobre. Po úvod-
nom góle hostí sa dvakrát trafil do siete 
Kriška a otočil stav stretnutia. Hostia bohu-
žiaľ vyrovnali ešte pred prvou prestávkou. 
V  druhej tretine naši chlapci nepremenili 
dobré príležitosti a stav bol po dvoch treti-
nách vyrovnaný. Hneď v  úvode záverečnej 
tretiny hostia strelili tretí gól. Naši hráči aj 
napriek snahe a minútovej hre bez brankára 
v závere stretnutia nedokázali vyrovnať skó-
re. Dôležité body tak putovali pod Vysoké 
Tatry. Naši hokejisti prelomili sériu 24. janu-
ára v zápase s Martinom, ktorý vyhrali 2:1 po 
predĺžení. O výhre rozhodol Rudolf Huna. 

Februárový program hráčov MHK 32 
v extralige: 3. 2. LM – NZ, 5. 2. TN – LM, 14. 2. 
LM – ZV, 17. 2. LM – ZA, 19. 2. NR – LM, 24. 2. 
LM – KE, 26. 2. PP – LM, 3. 3. LM – BB.

 Tomáš Paprčka

Ak chce Tatran hrávať druhú ligu, musí 
byť do sezóny 2018/2019 zmodernizovaný 
štadión tak, aby spĺňal kritériá nastavené 
UEFA na druhú najvyššiu súťaž. Ponuku na 
financovanie modernizácie futbalového 
štadióna MFK Tatran predostrel vedeniu 
mesta Liptovský Mikuláš prezident Slo-
venského futbalového zväzu Ján Kováčik. 
Zväz by mohol investovať do rekonštrukcie 
750 tisíc eur.
O rekonštrukcii rozhodnú poslanci
„Peniaze sme pripravení poskytnúť hneď, 
ako dostaneme odobrenie od mesta, že 
do spolupráce ide,“ podotkol Ján Kováčik. 
Podotkol, že príležitosť sa o  rok či dva už 
zrejme nebude opakovať. „Veď sa by sa to 
vybudovalo pre ďalšiu generáciu na 50 ro-
kov,“ dodal.

Spolufinancovanie mesta počas dvoch 
rokov by podľa prvých rokovaní predstavo-
valo sumu 500 tisíc eur. „Prvotná deklarácia 
v  podobe súhlasu s  modernizáciou bude 
potrebná od poslancov, ktorým informáciu 
predložíme vo februári na zastupiteľstve. 
Ak to poslanci schvália, pripravíme finanč-
nú, právnu a ďalšie potrebné analýzy, ako 
rekonštrukciu zrealizovať,“ uviedol primá-
tor a upozornil, že v prípade realizácie pro-
jektu by štadión po rekonštrukcii previedli 

do majetku mesta, čím by sa hodnota ma-
jetku mesta zvýšila.
Manažéri z futbalovej branže sú za
Zamýšľanú investíciu do zveľadenia špor-
toviska ocenil prezident MFK Milan Miku-
šiak aj  šéf Liptovského futbalového zväzu 
Igor Repa. „Mikuláš sa nedostal do prvého 
kola pomoci pre futbalové kluby, kedy sa 
rekonštruovali štadióny predovšetkým 
v  mestách s  najvyššou súťažou. Ako prvé 
mesto z  nového projektu môžeme čer-
pať prostriedky. Verím, že nastane zho-
da a  spoločne vytvoríme balík peňazí, za 
ktorý sa na Tatrane vybuduje slušné kryté 
tribúny, komfort pre divákov – bufet a to-
alety. Taktiež sa vybuduje zázemie pre 
činovníkov, médiá. Vítame takýto projekt 
a bude zadosťučinením našej práce s mlá-
dežou. Futbal v  Mikuláši žije,“ konštatoval 
Milan Mikušiak.

Všetky materiály o navrhovanom 
projekte rekonštrukcie štadióna budú 
súčasťou správy na rokovanie poslan-
cov mestského zastupiteľstva. Sprá-
va bude zverejnená najneskôr do 10. 
februára na webe mesta v časti sa-
mospráva/zastupiteľstvo/zasadnutia 
MsZ. Uverejníme ju aj na profile mesta 
facebook.com/MestoLM. -red-

Novoročný zápas na domácom ľade rozjasal fanúšikov Dotácia pre futbalový štadión: Investícia aj 
do rozvoja mládeže a talentov, áno či nie? 
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NECHAJ  
SA ZLAPAŤ 
Múzeum Janka Kráľa 
• VOĽNÁ VSTUPENKA
• PROGRAM AJ PRE RODINY S DEŤMI

• každú stredu od 19:30 hod.
• začiatok programu pred  

Kostolom sv. Mikuláša
• prehliadka Kostola sv. Mikuláša
• ozbíjanie skutočnými zbojníkmi
• hľadanie Jánošíkovho pokladu
• fotografovanie v dobových kostýmoch

PROGRAM

Prízemné priestory historickej Pongrácov-
skej kúrie, v ktorých pred pár rokmi sídlila 
čajovňa, sa v najbližšom období premenia 
na stálu expozíciu Slovenského zväzu cho-
vateľov poštových holubov (SZCHPH). Jej 
slávnostné otvorenie sa uskutoční na jar 
2018 pri príležitosti 95. výročia založenia 
spolku chovateľov poštových holubov vo 
Vrbici, historicky prvého na území dnešné-
ho Slovenska.

„V  prvom rade sa musím v  mene všet-
kých členov nášho zväzu poďakovať lip-

tovskomikulášskej radnici, že koncom 
minulého roka jednomyseľne podporila 
našu žiadosť o dlhodobý prenájom. Pevne 
veríme, že v spolupráci s mestským múze-
om sa nám podarí expozíciu, ktorá bude 
mapovať bohatú históriu tohto úžasného 
koníčka,“ vyzdvihol prezident SZCHPH Da-
niel Dudzik.

Jeden z  hlavných tunajších iniciátorov 
tejto myšlienky Ján Včela priblížil rozhodu-
júci historický medzník. „22. apríla 1923 sa 
v krčme u Vozárikov stretlo sedem nadšen-
cov. Zvolili si spomedzi seba výbor a  no-
vozaložený spolok následne zaregistrovali 
v pražskom ústredí. Keďže boli v tom čase 
jediným obdobným spolkom na Sloven-
sku, čoskoro mali desiatky členov od Spiš-
skej Novej Vsi až po Starú Turú. Nepreko-

nateľnou raritou zostáva holubník chatára 
Petrlu na Štefánikovej chate.“

„Určite máme čo vystaviť na obdiv ši-
rokej verejnosti. Veľmi cennými unikátmi 
sú dochované zakladajúce dokumenty 
vrbického spolku či podrobné záznamy 
o  úplne prvom vypúšťaní holubov v  Pa-
rížovciach. Málokto nezainteresovaný asi 
vie, že prvým liptovským olympijským ví-
ťazom sa stal už o dva roky skôr ako vodák 
Michal Martikán v roku 1994 v holandskom 
Utrechte Ján Progner. Vystavíme tu aj mno-
ho ďalších vzácnych trofejí. Chceme zosta-
viť nadčasovú, atraktívnu a populárno-ná-
učnú expozíciu, ktorá pritiahne pozornosť 
širokej verejnosti a zviditeľní Liptovský Mi-
kuláš,“ dodal Včela.

 -mjk-

Zimné večery uprostred kalendárnych 
týždňov patria v Múzeu Janka Kráľa (MJK) 
od začiatku tohto roku až do 8. marca 
animačnému programu pod výstižným 
názvom Nechaj sa zlapať! s  nefalšovaným 
prepadom zbojníckou družinou, tajomnou 
atmosférou v zadymenej mučiarni či hľada-
ním Jánošíkovho pokladu priamo v hlavnej 
expozícii.

„Veľmi radi sme prijali výzvu Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Región Lip-
tov a  Oddelenia marketingu MsÚ vytvoriť 
pútavý večerný program pre lyžiarskych 
turistov z  Jasnej, ktorí sa prídu zabaviť 
do centra nášho mesta. Neponúkame im 
klasickú časovo náročnú a obsahovo pod-
robnú prehliadku expozície, ale energickú 
zábavu, na ktorú určite len tak ľahko neza-
budnú,“ vysvetlil riaditeľ MJK Jaroslav Hric.

Celý program sa začína sprievodkyňa 
z Informačného centra prehliadkou Kostola 
sv. Mikuláša a pokračuje poznávacou pre-

chádzkou námestím. Po návrate pred sídlo 
mestského múzea vybehnú na účastní-
kov spomedzi historických arkád zbojníci, 
ozbíjajú ich o čiapky, šály či rukavice a za-
vedú do mučiarne. „Zopár zúčastnených 
sa zakaždým nevyhne výplate na dereši po 
obvinení, že napomáhali Jurovi Jánošíkovi. 
Kto nájde jeho poklad, dostane späť ulú-
pené veci a  navyše si môže vlastnoručne 
vyraziť pamätný groš,“ opísal riaditeľ MJK.

„Pôvodným zámerom tohto projektu 
bolo ponúknuť originálnu zábavu predo-
všetkým pre turistických návštevníkov, aby 
sme ich z  lyžiarskych stredísk prilákali do 
centra nášho mesta. Zrealizované stredaj-
šie večery nás presvedčili, že to môže byť 
jedinečná príležitosť aj pre obyvateľov Lip-
tovského Mikuláša. Viacero rodín s  deťmi 
či partií priateľov ju už využilo a  stretáva-
me sa s veľmi priaznivou odozvou,“ dodal 
s tým, že radi privítajú každého záujemcu, 
jednotlivcov i celé skupiny. -mjk-

 V stredu
večer ožívajú 

pod arkádami 
zbojníci

Chovatelia poštových holubov budú mať u nás stálu expozíciu

V stredu večer ožívajú pod arkádami zbojníci
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Javorovec jaseňolistý je jedna z  inváz-
nych druhov rastlín, ktorú je potrebné 
odstrániť v čase vegetačného pokoja. Do 
odstraňovania týchto škodlivých drevín 
sa pustili aj zamestnanci Verejnoprospeš-
ných služieb mesta Liptovský Mikuláš. Na 
Nábreží A. Stodolu sa zbavili javo-
rovca, ktorý je v tejto lokalite 
častý. „V prvej etape sme 
vybrali jedince s  nad-
merne vychýlenými 

kmeňmi od vertikálnej osi a viackmenné 
jedince.  K  rozhodnutiu ich odstránenia 
nás nevedie len zákonná povinnosť, ale 
k  odstráneniu prispela aj situácia z  leta 
roku 2016, kde došlo k  vyvráteniu tohto 
druhu stromu na zaparkované vozidlá,“ 

vysvetlil Robert Smitka z  odde-
lenia životného prostredia 

na mestskom úrade. In-
vázne rastliny nemajú 

domácich prirodze-
ných nepriateľov, 
ako sú napríklad 
choroby či para-

zity. Vytvárajú často rozsiahle porasty, 
vytláčajú pôvodné druhy rastlín a sú zdro-
jom alergénov. Majú vysoký reprodukčný 
potenciál a dokážu sa rýchlo šíriť vegeta-
tívnym spôsobom alebo vytvárať množ-
stvo semien s vysokou klíčivosťou. Podľa 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny sú vlastníci (správcovia, nájomco-
via) pozemkov povinní odstraňovať invá-
zne rastliny zo svojich pozemkov.

Za nesplnenie tejto povinnosti možno 
fyzickej osobe uložiť pokutu do 3319 eur, 
podnikateľovi do výšky 9958 eur.

 -red-

ODSTRAŇOVANIE INVÁZNYCH RASTLÍN PRIKAZUJE ZÁKON!

Zber a odvoz jednej tony odpadu z čier-
nej skládky stojí 24 eur, jeho zneškod-
nenie ďalších 40 eur. Za rok 2016 zlik-
vidovalo mesto až 130 ton takýchto 
smetí. Konečná suma sa tak pohybuje 
na tisícoch eur.

Odstraňovanie čiernych skládok finan-
cuje mesto z  miestneho poplatku, ktorý 
mesto od občanov vyberá za komunálny 
a drobný stavebný odpad. Ide teda o pe-
niaze z peňaženiek nás všetkých.

Nezáujem ľudí?
Nebuďme pasívni

Skládky vznikajú v  meste i  v  extravilá-
ne, častejšie večer a v noci, ale aj cez deň. 
Tvorcov čiernych skládok je ťažké prichytiť 
pri čine. Problémom je však aj nezáujem. 
„Už dlhšiu dobu badáme určitý nezáujem 
obyvateľov mesta. Na jednej strane sa im 
nepáčia nelegálne kopy odpadu a urgujú 
jeho odstránenie, ale nahlásiť vinníka nie 
sú ochotní i keď často vedia, kde ich sused 
vyváža smeti. Dokonca sme sa stretli s prí-
padmi, že často vytvárajú skládky samotní 
sťažovatelia, ktorí následne urgujú mesto 
o  ich odstránenie,“ upozornila Mária Lo-
šonská z oddelenia životného prostredia.

Fotopasce,
kontroly a pokuty

Najfrekventovanejšie na čierne sklád-
ky sú mestské časti Liptovská Ondrašová 
a  Palúdzka. Dlhodobý a  ťažko riešiteľný 
problém s  nezákonne uloženým odpa-
dom bude mesto riešiť po svojom. V boji 
proti čiernym skládkam nielenže zvýši 
kontrolu miest, kde sa opakovane vysky-
tujú, ale osadia aj fotopasce. „V  prípade 
prichytenia pri vytváraní čiernej skládky 
bude vinníkovi uložená pokuta a aj povin-
nosť zabezpečiť odvoz odpadu na vlastné 
náklady,“ uviedla Lošonská.

 -red-

So
m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k

Čierne skládky platíme z peňaženiek nás všetkých,

 nevytvárajme ich!
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www.mikulas.travel
visitliptov.sk

Partner of 
City Bus

Projekt je realizovaný s finančnou podporou  Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho  rozvoja Slovenskej republiky.

Každú stredu / Every Wednesday 4. 1. - 12. 3. 2017
ODCHOD / DEPARTURE ZASTÁVKA / BUS STOP ODCHOD / DEPARTURE

18:30 21:30 23:30 Liptovský Mikuláš
Dom kultúry 19:24 22:24 0:18

18:34 21:34 23:34 Demänová rázcestie 19:20 22:20 0:14

18:39 21:39 23:39 Autocamping 19:15 22:15 0:09

18:40 21:40 23:40 Hotel Tri Studničky 19:14 22:14 0:08

18:41 21:41 23:41 Wellness hotel Chopok 19:13 22:13 0:07

18:42 21:42 23:42 Ľadová jaskyňa 19:12 22:12 0:06

18:44 21:44 23:44 Demänovská jaskyňa slobody 19:10 22:10 0:04

18:47 21:47 23:47 Lúčky 19:07 22:07 0:01

18:48 21:48 23:48 Staré Koliesko 19:06 22:06 24:00

18:50 21:50 23:50 Záhradky 19:04 22:04 23:58

18:54 21:54 23:54 Jasná - centrálne parkovisko hotel Grand 
/ central parking hotel Grand 19:00 22:00 23:54

Autobusom za večernou zábavou do mesta... Reštaurácie, kaviarne, bary, pivárne, párty, koncerty a mnoho iného v centre Liptovského 
Mikuláša. / Take free bus, get best fun in the town... Restaurants, cafes, bars, breweries, parties, concerts and much more in the centre of 
Liptovský Mikuláš.

Jasná - Liptovský Mikuláš
ZADARMO / FREE

Liptov
Region Card
prehľad zliav
viac atrakcií a zážitkov 
za menej peňazí
the list of discounts
more attractions and 
experiences for less 
money

LiptovCard_100x60.indd   1

7/3/09   1:32:26 PM

•  Liptovský Mikuláš
•   VEČERNÉ STREDY V HISTORICKOM CENTRE
•  4.1.-12.3.2017   19.30 - 21.00 hod.
•  Prehliadka Kostola sv. Mikuláša so sprievodcom 19.30
 (Kostol je sprístupnený od 19.30 - 21.00)
•  Prehliadka dominánt historického centra so sprievodcom 19.45
•  Animačný program - „NECHAJ SA ZLAPAŤ“ v Múzeu Janka Kráľa 20.15
•  Múzeum je sprístupnené od 19.30 - 21.00
 Mikulášska mučiareň
 Hľadanie Jánošíkovho pokladu
 Dobové fotoštúdio s historickými kostýmami
 Razenie Jánošíkovho dukátu

•  Liptovský Mikuláš
•  WEDNESDAY EVENINGS IN THE HISTORICAL CENTRE
•  4/1-12/3/2017   19:30 - 21:00
•   Guided tours of the Church of St. Nicholas 19:30
 (The church is opened from 19:30 to 21:00)
•  Guided tours around the dominant places of the historical centre 19:45
•   Animation programme - “GET CAUGHT” in the Museum of Janko Kráľ 20:15
•  The museum is opened from 19:30 to 21:00.
 Torture chamber of Mikuláš
 Looking for Jánošík´s treasure
 Historical photo studio with period costumes
 Minting of Jánošík´s coin
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MASÁŽE PRE MANŽELOV
(Andrej Benko, 0918 817 822)

ROMANTICKÉ JAZDY NA KONI PRE MANŽELOV  
(Janka Rengevičová, 0908 227 565)

Partneri:                  Mediálni partneri:
HOTEL
SOREA
MÁJ

www.ntm.sk/liptovskymikulas

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja

KLUBY SENIOROV MESTA
Vás pozývajú na

Fašiangy v mestských častiach:
Bodice  18. 2. 2017
Iľanovo  18. 2. 2017
Ondrašová 18. 2. 2017
Palúdzka 25. 2. 2017
Ploštín  18. 2. 2017

Kedy:       17. februára 2017
O kolkej:  16.00 h
Kde:             začiatok sprievodu pred mestským úradom v Liptovskom Mikuláši smerom cez pešiu zónu 
                                   na Nádvorie NKP Čierny orol (zastávky - križovatka OD Prior, Liptovská knižnica GFB, Múzeum JK) 
Kto:             FS Zemplín Michalovce, folklórne súbory a skupiny z Liptova, Kluby seniorov 
                 mesta a mestských častí, Základná škola Čs. brigády LM, ....

jedni pijú, druhí jedia 
za stolom klobásy.

...Fašiangy, fašiangy, 
fašiangové časy, 

 tuto nám dajú,
tu koňa zabili, tu rebrá majú...

Tuto nám nedali,

Príďte sa spolu s nami zabaviť pred blížiacim sa pôstnym obdobím. 
Všetky formy pohostenia členov sprievodu sú vítané... 
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10.00 h
Florbalový turnaj žiakov 

k oslobodeniu Okoličného 
(ZŠ Okoličianska)

13.00 h
Pietny akt kladenia vencov 
pri pamätníku v Okoličnom
Spevokol Klubu seniorov 

Podbreziny - Okoličné 

2. FEBRUÁRA 2017 
(ŠTVRTOK)OSLAVY 72. VÝROCIA

OSLOBODENIA 
OKOLICNÉHO

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
OBLASTNÝ VÝBOR A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU 

PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA OKOLIČIANSKA

Vás pozývajú na
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INZERCIA

Organizátor - OOCR REGION LIPTOV ponúka spoluprácu na 
pripravovanom podujatí LIPTOV FEST – festival dobrej zába-
vy, jedla a zážitkov. Festival sa uskutoční v Areáli vodného 
slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši dňa 21.-22. 
júla 2017 (piatok, sobota). VSTUP je pre návštevníkov festivalu 
BEZPLATNÝ.

LIPTOV FEST je podujatie, na ktorom ukazujeme návštevní-
kom regiónu Liptov jeho krásy, pričom iba tu na jednom mies-
te môžu „pocítiť“ jeho pestrú ponuku. Cieľom festivalu je tiež 
odprezentovať Liptov ako región zážitkov a profilovať poduja-
tie, ako najväčšie letné podujatie regiónu. Minulý rok festival 
navštívilo viac ako 5 800 ľudí za jeden deň, tento rok očakáva-
me návštevnosť 10 000 ľudí a  podujatie predlžujeme na dva 
dni.

PONUKU NA SPOLUPRÁCU POSKYTUJEME:
• GASTRO prevádzkam – predaj jedla 

a občerstvenia (hlavne liptovské špeciality)
• REMESELNÍKOM – predaj výrobkov 

aj s ukážkami výroby

V prípade záujmu zasielajte po-
nuky na spoluprácu e-mailom 
na office@visitliptov.sk do 31. 03. 2017.

PONUKA NA SPOLUPRÁCU 
NA NAJVÄČŠOM LETNOM 
PODUJATÍ NA LIPTOVE
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Zrodil sa život a čo je nádhernejšie
a čo je viac ...  

V mesiaci december 2016 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Karolína ELIÁŠOVÁ, Ema BEDNAR-
ČÍKOVÁ, Rebeka KMEŤOVÁ, Kristína 
KAUZOVÁ, Nina Mia JANEČKOVÁ, 
Martin GUOTH, Viktória BAČÍKOVÁ, 
Richard BAČÍK, Zoe UNZEITIGOVÁ, 
Nella KOŠČÁKOVÁ, Damián BABJAK, 
Alex DOBLEJ, Tobiáš MARUŠIAK, Alex 
CHOMA, Lucia Ema ŠOTNÍKOVÁ, 
Adriana SKAČÁNIOVÁ, Lívia MIKU-
LÁŠOVÁ, Laura ČIMPOJEŠOVÁ, Matej 
STAROŇ, Richard BRUTOVSKÝ, Samu-
el KISS.

A všetko sa začalo tým,
že ruky moje vzal si do tých svojich...

Manželstvo uzavreli:

  Martin ORAVEC – Viktória ČIGÁŠOVÁ, 
Lukáš KUBÁŇ – Mgr. Michaela VESEL-
SKÁ, Dušan ČABAJ – Jana KOLLÁRO-
VÁ, Roland ČECH – Mária ZAŤKOVÁ.

Dych, slovko  krátke, nenápadné...
bez neho však končí život

Opustili nás:

  Štefan TAMÁŠI 64r., Tibor TRUN-
KVALTER 88 r., Mária NEZNÍKOVÁ 81 
r., Ľubica NEMČEKOVÁ 67 r., Branislav 
BEŤKO 67 r., Pavel JANEK 80 r., Ing. 
Pavol PULŠČÁK 71 r., Mária SLAVKOV-
SKÁ 67 r., Ing. Ján BARTKO 67 r., Viola 
KUBÁŇOVÁ 79 r., Janka JANEKOVÁ 66 
r., Božena KOPPANOVÁ 91 r., Margita 
ELIÁŠOVÁ 92 r., Jozef JÁNOŠ 55 r., Jo-
zef MATIS  89 r., Emil SPIŠIAK 54 r.

Občiansky servis 
DECEMBER 2016

SERVIS
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Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ-

stva sa uskutoční 16. februára 
2017 o 10. hodine na Mestskom 

úrade v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
10. 2. 2017 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že:
Všetky odstávky elektriny, ktoré SSE Distribúcia plánuje vo februári, zverejňujeme na webo-
vej stránke mesta v rubrike Úradná tabuľa.

Informačné centrum mesta nájdete na pôvodnej adrese 
Námestie mieru 1 v nových priestoroch Obchodného centra Central.

Prevádzková doba Po – So 9:00 – 17:00 h. Tešíme sa na vašu návštevu.
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s podtitulom Rozsvieťme si spolu mesto 
vyhodnotila radnica v polovici januára. V 
kategórii fyzické osoby si ocenenie prevza-
la Janka Škvarčeková, v kategórii právnic-
ké osoby Stanislav Sobota zo spoločnosti 
Maximum travel. Uspel aj Klub seniorov 

Podbreziny - Okoličné. Spomedzi škôl sa 
najviac darilo Materskej škole Žirafka, Zák-
ladnej škole Okoličianska a Evanjelickému 
gymnáziu Juraja Tranovského. Gratuluje-
me.
 -red-

Druhý ročník súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu 

Odovzdanie
nominácií

do 28. februára 2017.
Podmienky súťaže:

www.kniznicagfb.sk

OZNAMY
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KALENDÁR PODUJATÍ

FEBRUÁR
2017

 STREDA 01. 02. 2017 

 VEČERNÉ STREDY V HISTORICKOM 
CENTRE MESTA!  Kostol sv. Mikuláša - 
Námestie osloboditeľov  19:30

 POZNANIE A ZÁBAVA V HISTORICKOM 
CENTRE!  Každú stredu 19:30 - 21:00 
hod. do 12. 3. 2017

 ŠTVRTOK 02. 02. 2017 

 OSLAVY OSLOBODENIA OKOLIČNÉHO
 Okoličné - pamätník  13:00  Pietny 

akt kladenia vencov pri pamätníku v Oko-
ličnom.

 PIATOK 03. 02. 2017  

 AZERBAJDŽAN  Kultúrne centrum 
Diera do sveta  19:00  3 €  Rozprá-
vanie Barbary Gindlovej o prechode cez 
šesť klimatických zón.

 NEDEĽA 05. 02. 2017  

 DREVENÁ KRAVA  STOP SHOP Liptov-
ský Mikuláš  15:00  Všetkých srdečne 
pozývame na divadelné predstavenie 
Drevená krava.

 POSLEDNÝ DINOSAURUS  Dom 
kultúry - klubová scéna  16:00  2 € 

 Rozprávková nedeľa

 UTOROK 07. 02. 2017  

 PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA V GEOGRA-
FII ZŠ  veľká sála Mestského úradu Lipt. 
Mikuláš  8:30 - 12:00

 PREMIETANIE FILMU: OBRAZY STA-
RÉHO SVETA  Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa  16:00 - 18:00  Premietanie 
� lmu: „Obrazy starého sveta“ s prezentáciou 
tvorby Martina Martinčeka.

 STREDA 08. 02. 2017 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZŠ V BAS-
KETBALE DIEVČAT  telocvičňa základ-
nej školy Janka Kráľa  8:30 -12:00

 VEČERNÉ STREDY V HISTORICKOM 
CENTRE MESTA!  Kostol sv. Mikuláša - 
Námestie osloboditeľov  19:30

 POZNANIE A ZÁBAVA V HISTORICKOM 
CENTRE!  Každú stredu 19:30 - 21:00 
hod. do 12. 3. 2017

 ŠTVRTOK 09. 02. 2017  

 ŠPORTOVEC ROKA 2016  Dom kul-
túry, veľká sála  16:00  Oceňovanie 
športovcov mesta Liptovský Mikuláš za rok 
2016.

 PIATOK 10. 02. 2017  

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZŠ V BAS-
KETBALE CHLAPCOV  telocvičňa Zák-
ladnej školy Janka Kráľa  8:30 - 12:00

 LITERÁRNY KLUB  Liptovská kniž-
nica GFB Liptovský Mikuláš  18:00 

 Stretnutie členov Literárneho klubu.

 CLOWN IN THE GARDEN  Kultúrne 
centrum Diera do sveta  19:00  3 € 

 Nové hudobno-vizuálne predstavenie 
klaunského laboratória a divadla Gaspa-
rego.

 PIATOK – SOBOTA 10. 02. 2017 | 11. 02. 2017 

 PIRÁTSKA NOC V HANDY DANDY
 RGB Liptov  20:00  12 €  Pirátska 

noc v detskom kútiku - Jedinečný zážitok 
pre vaše deti!

 TURNAJ VO FIFE 2017 NA PS4 A XBOX 
ONE  Fun Fabric  19:00 - 9:00  25 € 

 Nezabudnuteľný FIFA turnaj a skvelá 
nocovačka pre deti vo FUN FABRIC.

 SOBOTA 11. 02. 2017 

 VALENTÍNSKY DEŇ V RGB LIPTOV
 RGB Liptov  09:00  Valentínsky deň 

v RGB Liptov - atrakcie pre rodiny s deťmi, 
špeciálne zľavy.

 SPLNOVÁ MEDITÁCIA A MANTRY  Fun 
Fabric  17:00  15 €  Meditácia 
posilnená splnom a mantrami hojnosti, 
keramika workshop podľa feng shui.

 BALADY  Kultúrne centrum Diera do 
sveta  19:00  5 €  Originálne hudov-
né interpretácie ľudových piesní v podaní 
R.Pospis a M.Sillay.

 NEDEĽA 12. 02. 2017 

 DIVADELNÉ PREDSTAVENIE KRÁĽ 
DROZDIA BRADA  STOP SHOP Liptov-
ský Mikuláš  15:00  Všetkých srdečne 
pozývame na divadelné predstavenie Kráľ 
drozdia brada.

 POVEDZ MI TO, KÝM JE ČAS  Lip-
tovská galéria P. M. Bohúňa  16:00 

 Netradičná divadelná hra o dvoch 
manželoch.

 UTOROK 14. 02. 2017 

 PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA V DEJEPISE 
ZŠ  veľká sála Mestského úradu Lipt. 
Mikuláš  8:30 - 12:00

 STREDA 15. 02. 2017 

 VEČERNÉ STREDY V HISTORICKOM 
CENTRE MESTA!  Kostol sv. Mikuláša - 
Námestie osloboditeľov  19:30

 POZNANIE A ZÁBAVA V HISTORICKOM 
CENTRE!  Každú stredu 19:30 - 21:00 
hod. do 12. 3. 2017

 ŠTVRTOK 16. 02. 2017 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ SŠ V BAS-
KETBALE DIEVČAT  telocvičňa SZŠ 

 8:30 - 12:00
 VYSTÚPENIE FS ZEMPLÍN  Dom kultú-

ry, veľká sála  17:00  Pozývame Vás na 
vystúpenie folklórneho súboru Zemplín.

 PIATOK 17. 02. 2017 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ SŠ V BAS-
KETBALE CHLAPCOV  telocvičňa SZŠ 

 8:30-12:00
 FAŠIANGY V MESTE LIPTOVSKÝ MIKU-

LÁŠ  Mesto Liptovský Mikuláš  16:00 
 Čas pred pôstnym obdobím spríjemní 

fašiangový sprievod centrom Liptovského 
Mikuláša.

Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk

 SOBOTA 18. 02. 2017 
 FAŠIANGOVÁ BURSA  Liptovská 

Ondrašová
 FAŠIANGOVÁ DEDINSKÁ ZABÍJAČKA 

V IĽANOVE  Iľanovo - okolie pred kul-
túrnym domom  9:30

 FAŠIANGY V BODICIACH  Bodice
 FAŠIANGY V PLOŠTÍNE  Ploštín
 STAND-UP COMEDY  Kultúrne 

centrum Diera do sveta  19:00  6 € 
 Valentínsky stand-up špeciál v podaní 

Šoka, Sama Trnku a Petiara.

 NEDEĽA 19. 02. 2017 
 DIVADELNÉ PREDSTAVENIE DLHÝ, 

ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ  STOP SHOP 
Liptovský Mikuláš  15:00  Všetkých sr-
dečne pozývame na divadelné predstavenie.

 STREDA 22. 02. 2017 
 VEČERNÉ STREDY V HISTORICKOM 

CENTRE MESTA!  Kostol sv. Mikuláša - 
Námestie osloboditeľov  19:30

 POZNANIE A ZÁBAVA V HISTORICKOM 
CENTRE!  Každú stredu 19:30 - 21:00 
hod. do 12. 3. 2017
 ŠTVRTOK 23. 02. 2017 

 MIM SHOW  Dom kultúry - klubová 
scéna  18:00  1 €  Pantomimicko 
improvizačná show Miroslava Kasprzyka

 PIATOK 24. 02. 2017 
 KONCERT KLAVÍRNEHO TRIA BOGACZ

 Liptovská galéria P. M. Bohúňa 
 16:00 - 18:00  Koncert klavírneho 

tria Bogacz. Ako hosť spolu s triom vystúpi 
Martin Socháň.

 DETOX POMOCOU ESENCIÁLNYCH 
OLEJOV  Fun Fabric  18:00  8 € 

 Aromaterapia - prírodné terapeutické 
esencie najvyššej kvality v praxi.

 MALALATA  Kultúrne centrum Diera 
do sveta  21:00  Jedinečná fúzia 
balkan beats, mexickej cumbie a karibského 
reggae.

 SOBOTA 25. 02. 2017 
 FAŠIANGY V PALÚDZKEJ  Palúdzka
 MIKULÁŠSKI ŽIDIA - PREHLIADKA 

MESTA SO SPRIEVODCOM  pred Infor-
mačným centrom  15:00  Uvedenie 
inovovanej prehliadkovej trasy pri príleži-
tosti Svetového dňa sprievodcov.

 KONCERT GITARISTU AMY WINE-
HOUSE - FEMI TEMOWO TRIO (UK)

 Bar & Restaurant Route 66  19:00 
 15 €  Exkluzívny koncert tria dvorné-

ho gitaristu britskej soulovej speváčky Amy 
Winehouse.

 26. 02. 2017 
 DIVADELNÉ PREDSTAVENIE MECHÚ-

RIK KOŠČÚRIK  STOP SHOP Liptovský 
Mikuláš  15:00  Všetkých srdečne 
pozývame na divadelné predstavenie.

 27. 02. 2017 | 03. 03. 2017 
 PRÍMESTSKÝ JARNÝ TÁBOR - OLAFOVE 

DOBRODRUŽSTVO  Fun Fabric  8:00 
- 16:00  98 €  Profesionálny denný 
tábor. Kompletný programový servis, vždy 
iná téma, hry, workshopy.
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 VŠETKO ALEBO NIČ 

(SR - ČR, od 15 rokov, 113 min.) st. 1. 2.  18.00  4 € 
| št. 2. 2.  20.00  4 € | 3. 2.  20.00  4 € | 4. 2.  20.00  
4 € | po. 6. 2.  18.00  3,30 € | st. 8. 2.  18.00  4 € 

 Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom 
priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na ktorých 
sa nezabúda… 

 PATERSON 
(Jim Jarmusch, Americký � lm od 12 rokov, 113 
min.) st. 1. 2.  20.00  3,50 €  Príbeh víťazstiev 
a porážok všedného dňa a krásy, ktorá sa skrýva 
aj v tých najmenších detailoch.

 NEBO A ĽAD 
(Francúzsky � lm, MP, 89 min.) št. 2. 2.  18.00  3,50 € 
| po. 6. 2.  20.00  3,50 €  Celovečerný dokument 
popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho 
polárnika a vedca Clauda Loriusa za polárny kruh.

 PSIA DUŠA 
(Americký � lm od 12 rokov, 100 min., český dabing)
pia. 3. 2.  18.00  4 € | so. 4. 2.  18.00  4 € |
ne. 5. 2.  20.00  4 €  Príbeh oddaného chlpáča, 
ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel 
preto, aby ľudí učil smiať sa a milovať. 

 DIVOKÉ VLNY 2 
(Americký � lm, MP, 84 min.) so. 4. 2.  16.15  4 € | 
ne. 5. 2.  18.00  4 € | Ne. 26. 2.  16.15  4 €

 Tučniak Cody, sa vracia v novej animovanej 
komédii a zase vo veľkom štýle - na surfe!

 MŔTVY MUŽ 
(Jim Jarmusch, Nemecko - Japonsko - USA, od 15 
rokov, 121 min.) st. 8. 2.  20.00  3,50 €  Hypno-
tická „roadmovie“ o zvláštnej ceste do večnosti, 
sprevádzaná pôsobivou hudbou kanadského 
rockera Neila Younga.

 PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY 
(Americký � lm, od 18 rokov, 117 min.)
št. 9. 2.  20.00  4 € | pia. 10. 2.  20.00  4 € |
ne. 12. 2.  20.00  4 € | po. 13. 2.  20.00  3,30 € |
ut. 14. 2.  17.45  4 € | st. 15. 2.  17.45  4 €

 Jamie Dornan a Dakota Johnson sa vracajú ako 
Christian Grey a Anastasia Steeleová v  druhej 
kapitole milostného príbehu. 

 LEGO® BATMAN VO FILME 
(Americký � lm, MP, 104 min. Slovenský dabing) 
Pia. 10. 2.  18.00  4 € | Ne. 12. 2.  18.00  4 € | Po. 
13. 2.  18.00  3,30 € | So. 18. 2.  16.00  4 € | Ne. 
19. 2.  16.00  4 €  Obrovský divácky úspech LEGO 
príbehu, povzbudil tvorcov k nakrúteniu animova-
ného dobrodružstva vodcu celej skupiny – LEGO 
Batmana…

 KRUHY 
(Americký � lm, od 15 rokov, 102 min.) Ut. 14. 
2.  20.00  4 € | St. 15. 2.  20.00  4 €  Samara sa 
vracia. Každý, kto uvidí záhadné video, má sedem 
dní na to, aby vybavil svoje posledné povinnosti, 
pretože ôsmeho dňa sa už nedožije…

 T2 TRAINSPOTTING 
(Britský � lm, od 15 rokov, 109 min.) št. 16. 2.  20.00  
4 € | so. 18. 2.  20.00  4 € | ne. 19. 2.  18.00  4 € 

 Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil 
dlhoočakávané pokračovanie legendárneho � lmu 
Trainspotting. 

 MILUJI TĚ MODŘE 
(Český � lm, od 12 rokov, 90 min.) so. 18. 2.  18.00  
4 € | ne. 19. 2.  20.00  4 €| po. 20. 2.  20.00  3,30 € 

 Romantická komédia o zamilovanom maliarovi, 
peknom dievčati, žiarlivom vrhačovi nožov, jednom 
zničenom obraze… a láske v modrom. 

 LION 
(Americký � lm, od 12 rokov, 129 min.) po. 
20. 2.  17.45  4 € | št. 23. 2.  20.00  4 €  Skutočný 
príbeh adoptovaného indického chlapca, ktorý sa 
po rokoch vydá hľadať svoju stratenú rodinu

 MLČANIE 
(Americký � lm, od 12 rokov, 161 min.) Ut. 21. 2.
 18.00  4 € | St. 22. 2.  18.00  4 €  Historickú 
drámu nakrútil oscarový režisér Martin Scorsese 
podľa románu Mlčanie od japonského spisovateľa 
Šúsaku Endó.

 MUZZIKANTI 
(Český � lm, od 12 rokov, 109 min.) pia. 24. 2.
 18.00  4 € | po. 27. 2.  18.00  3,30 € | 
ne. 26. 2.  20.00  4 €  Muzzikanti sú � lmom plným 
pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až 
po mladú rockovú súčasnosť…

 ZNIČENÍ LÁSKOU 
(Francúzsky � lm od 15 rokov, 105 min.)
pia. 24. 2.  20.00  4 € | po. 27. 2.  20.00  3,30 € | 
ne. 26. 2.  18.00  4 €  Príbeh zakázanej lásky 
medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených 
hlbokou priepasťou.

 CHLAPEC VO SVETE PRÍŠER 
(Japonský � lm, od 12 rokov,  119 min.) Ut. 28. 2.
 17.45  3,50 €  Príbeh o dôležitosti rodiny, lásky 
a cti. Výnimočná � lmová udalosť pre milovníkov 
Japonska, japonskej animácie a jedinečných 
� lmových zážitkov.

 RODINNÉ ŠŤASTIE 
(Maďarský � lm, od 12 rokov, 81 min.) Ut. 28. 2.
 20.00  3,50 €  Živo a autenticky vykreslené 
rodinné stretnutie maďarského režiséra S. Hajdu. 
MFF Karlovy Vary 2016 - Najlepší mužský herecký 
výkon, Najlepší � lm.

 

 BABSKÁ JAZDA S PREDPREMIÉROU 50 ODTIE-
ŇOV TEMNOTY  
Str. 8.2.  18:00  6 €  vizážistky � rmy AVON, 
ochutnávka v predajni Therapy, tombola, 121 min., 
slov. titulky

 IMT SMILE A LÚČNICA: MADE IN SLOVAKIA – 
� lmový klub seniorov  
Pi. 10.2.  14:30  2 €  hudobný, tanečný, dokumen-
tárny , 109 min., originálna verzia

 DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY 
PEREGRINOVEJ 3D – � lmový klub seniorov  
Pi. 24.2.  14:30  2 €  fantasy, dobrodružný,  128 
min., český dabing

 LABUTIE JAZERO  
Ne. 5.2.  15:45  11€  Priamy prenos z Bolšoj 
baletu v Moskve 180 min.

 RUSALKA  
So. 25.2.  18:55  12 €  Priamy prenos z Metropo-
litnej opery v New Yorku, 220 min.

 02. 01. 2017 | 03. 03. 2017  
FOTOTROJLÍSTOK | Klubovňa LKS v NKP 
Čierny orol | Po - Pi: 8:00 - 15:00  0,50 € / 0,20 € 
| Výstava fotografov troch liptovských fotoklubov - 
z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského 
Hrádku.

 17. 01. 2017 | 01. 04. 2017  
ESTER MARTINČEKOVÁ-ŠIMEROVÁ: “…NEMÝ 
ÚSVIT OPERENÝ AKO VEĽKÁ BÁJNA SOVA.“ | Lip-
tovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00-17:00 
 2€ / 1€ | Výber z doteraz známych aj neznámych 

diel autorky.

 17. 01. 2017 | 01. 04. 2017  
PETER RÓNIAI: ELASTICKÁ REALITA | Liptovská 
galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00-17:00  2 € / 
1 € | Autorská výstava.

 19. 01. 2017 | 21. 04. 2017  
ZO ŽIVOTA MEŠŤANOV | NKP Čierny orol L. 
Mikuláš | Po - Pi: 8:00-16:00, So - Ne: len pre 
ohlásené skupiny (min. 10 osôb)  0,40 € / 0,20 € 
| Výstava približuje hmotnú a duchovnú kultúru 
mestského prostredia v minulosti.

 24. 01. 2017 | 25. 02. 2017  
PAVEL PETRÁŠ ML. | Centrum Kolomana Sokola

Ut - So: 10:00-17:00  2 € 1 € | Autorská výstava.

 01. 02. 2017 | 26. 02. 2017  
ZAVIATY SVET PRAVEKU | Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva | Po, St-Pi: 
9:00-18:00, Ut: zatvorené, So-Ne: 12:00-17:00 
(posledný vstup hodinu pred zatvorením)  1 € | 
Putovanie pravekou prírodou Slovenska |
Vernisáž výstavy 1. 2. o 13:30

 08. 02. 2017 | 31. 05. 2017  
MIKULÁŠSKI ŽUFFOVCI | výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne: 10:00 
-17:00  0,50 € / 0,50 € | Výstava z cyklu Postavy 
mikulášskych dejín. Vernisáž výstavy 8. 2. o 16:00

 18. 02. 2017  
PALETA PÁNA BOHÚŇA | Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa | 14:00 - 15:00  3 € | Udalosť je určená 
rodičom alebo starým rodičom s deťmi vo veku 7 
až 10 rokov.

 25. 02. 2017  
OŽIVENÉ PREDMETY | Centrum Kolomana 
Sokola | 15:00 - 17:00  5 € | Tvorenie dekoratív-
nych úžitkových predmetov v rôznych výtvarných 
variáciách.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STORO-
ČIA  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 17:00  1 € / 0,50 € | Obrazy a sochy umelcov 
z obdobia romantizmu a realizmu.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STORO-
ČIA  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 17:00  1 € / 0,50 € | Výstava diel autorov 
E.M.Šimerová, Martin Martinček, Miroslav Ksandr, 
Michal Kern. 

 STARÉ UMENIE  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 17:00  1 € / 0,50 € | Slovenské umenie
15. - 18. storočia - gotika, renesancia, barok.

 KOLOMAN SOKOL  
Centrum Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 
17:00  1 € / 0,50 € | Diela významného slovenské-
ho gra� ka a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom 
Mikuláši

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 
31 | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17:00  2 € / 
1 € | Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako 
730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

 MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslobodite-
ľov 31 | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17.00 
| Jedinečná expozícia približuje druhý deň súdu 
s legendárnym zbojníkom Jurom Jánošíkom.

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | od 16. 9.: mimo sezóny možnosť ob-
jednať vstup vopred v Múzeu Janka Kráľa  1 € / 
0,50 € | Jedna z najväčších synagóg na Slovensku 
približuje dejiny mikulášskej židovskej komunity. 

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Po-Pi 8:00 - 16:00  1 € / 0,50 € 
| Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov 
Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOV. NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Po-Pi 8:00 - 16:00  1 € / 
0,50 € | Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžo-
vej fary približuje obdobie 40. r. 19. stor. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva | Po,St-Pi: 9:00-18:00, Ut zatvorené, So-Ne: 
12:00-17:00 - posledný vstup hodinu pred 
zatvorením  6 € / 2,50 € | Jediné špecializované 
múzeum svojho druhu na Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi 8:00 
- 16:00, So-Ne len pre ohlásené skupiny (min. 
10 osôb)  1 € / 0,50 € | Expozícia zachytáva dejiny 
poľovníctva a rybárstva na Liptove od stredoveku 
po súčasnosť. 

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY 
ELENY BADOVEJ  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi 8:00 
- 16:00, So-Ne len pre ohlásené skupiny (min. 
10 osôb)  0,20 € / 0,10 € | Expozícia venovaná 
významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke známej 
nielen na Slovensku.
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