
Na pietnom mieste zavládol pracovný ruch vďaka vám!
Na Háji Nicovô sa stretla stovka ľudí dobrej vôle. Upratovaním výšiny sme odštartovali trojtýždňové celomestské upratovanie 
Liptovského Mikuláša, svoje okolie budú čistiť všetky mestské organizácie, školy, škôlky, jednotlivé mestské časti. Zapojme sa 
všetci a upracme si okolie. Privítajme jar a skrášlime si mesto.
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určite ste si už všimli, že v budove mestské-
ho úradu je živý stavebný ruch.

Po 30 rokoch jeho existencie sme sa totiž 
pustili do jeho modernizácie – tak zvonku,  
ako aj vo vnútri. Zatepľujeme budovu, ro-
bíme technické opatrenia v  osvetlení a  vy-
kurovaní, obnovujeme káble a rozvody po-
čítačovej a  telefonickej siete, pripravujeme 
inovovanú obradnú miestnosť, ktorá bude 
umiestnená na prízemí budovy. Tieto opat-
renia sa odrazia v zlepšení služieb pre obča-
nov, ale aj v úspore financií. 

Na našom úrade už cítime, že nastupuje 
nová epocha spojená s  novými technoló-
giami a počnúc týmto rokom sa bude meniť 
aj spôsob úradovania. Papierová pošta sa 
bude meniť na poštu v elektronickej podo-
be, všetky záležitosti si budete môcť vybavo-
vať z pohodlia domova pri počítači, dokonca 
kdekoľvek pomocou mobilu,  bez obmedze-
nia úradnými hodinami. Tieto nové postupy 
sú označované aj ako elektronizácia výkonu 
verejnej moci a stali sa na základe zákonov 
záväzné pre všetky obce a mestá. Nové ob-
čianske preukazy s  čipom budú nástrojom 
k tomu, aby občan mohol využívať elektro-
nickú schránku. Elektronické schránky budú 
mať aj všetky podniky, podnikatelia a  inšti-
túcie a do týchto schránok sa im budú do-
ručovať dokumenty s rovnakou dôležitosťou 
a účinkami, ako pri ich doručovaní v listinnej 
podobe. Samozrejme, že pre vás bude stále 
k dispozícii i možnosť komunikovať  v listin-
nej podobe a služby a pomoc nájdete v na-
šom klientskom centre. 

Nové procesy sú pre obce a  mestá dosť 
zložité a mnohé z nich sa s touto problema-
tikou ešte nestotožnili.

S  radosťou vás ubezpečujem, že naše 
mesto je v  tomto smere pripravené a  patrí 
medzi prvé na Slovensku, ktoré zavádza-
jú elektronické služby pre Vás – občanov 
a  podnikateľov z nášho Liptovského Miku-
láša. Elektronizáciu sme dokonca zvládli s 
použitím vlastných financií, pretože sľúbené 
a očakávané riešenia formou dotácií z euro-
fondov nebolo možné využiť. 

V budúcnosti sa už teším na komunikáciu 
s  vami, milí Mikulášania, prostredníctvom 
modernejšieho úradovania.

 Marta Gutraiová
 prednostka mestského úradu

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

V  širšom centre Liptovského Mikuláša pri-
budnú moderné priechody pre chodcov. 
Mesto do nich zabuduje svietiace doprav-
né gombíky s detektormi chodcov. Radnica 
tak aplikuje v meste jedno z najefektívnej-
ších riešení, ktoré zvyšujú bezpečnosť na 
priechodoch. „V prípade, že sa bude chodec 
nachádzať v  priestore pred priechodom, 
vydá signál do gombíkov, ktoré sa rozsvie-
tia a blikaním budú vodičom dávať zname-
nie, že cez priechod prechádza chodec,“ ob-
jasnil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice.

Jednotlivé priechody budú opatrené 
svetelnými gombíkmi počas roka. „V prvom 

kole v tomto roku sa zameriame na inten-
zívne využívané priechody na Štefánikovej, 
Hurbanovej, Štúrovej a  pri Gymnáziu na 
Hodžovej,“ podotkol viceprimátor Rudolf 
Urbanovič.

Z  rozpočtu mesta je na ne vyčlene-
ných 15-tisíc eur. „Túto technológiu bu-
deme v  budúcnosti zavádzať aj na iných 
miestach,“ dodal Gabriel Lengyel a upozor-
nil, že mesto má možnosť týmto spôsobom 
vyznačovať len priechody na svojich miest-
nych komunikáciách. Priechody na ceste 
I/18 a cestách II. a III. triedy nie sú v správe 
mesta. -js-

Radnica zavádza moderné trendy: 
Zvýšime bezpečnosť chodcov!

Na Háji bude pomník pre novodobých vojnových veteránov. 
Ponesie mená vojakov Ozbrojených síl SR, ktorí zomreli pri vý-
kone služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách. 
V súčasnosti je už viac než desať obetí týchto misií. Mesto pre 
pamätník zabezpečí pozemok a  spracovanie potrebnej doku-
mentácie. Samotnú výstavbu v  odhadovanej hodnote niekoľ-
kých desiatok tisíc eur zafinancuje ministerstvo obrany.

 -red-
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Za významným zakladateľom vojenského 
školstva a výskumu v Liptovskom Mikuláši 
generálom Antonom Muržicom smúti aj 
mesto Liptovský Mikuláš. S  jeho odcho-
dom totiž stratilo Čestného občana.  „Ge-
nerál Muržic nebol len mužom na mieste 
v  oblasti vojenstva, zaslúžil sa aj o  rozvoj 
nášho regiónu. Aj jeho zásluhou môžeme 
dnes využívať spojnicu z Liptova na Oravu. 
Bol to veľký človek. Jeho odchodom neutr-
pela len jeho rodina alebo blízki, mesto pri-
šlo o Čestného občana, Liptov o významnú 
osobnosť,“ povedal primátor Ján Blcháč.

Mesto Liptovský Mikuláš udelilo rodá-
kovi z Vrbového čestné občianstvo v roku 
2009.

Generálporučík vo výslužbe Anton Mur-
žic obetoval celý svoj život potrebám ar-
mády. Vojakom z  povolania sa stal v  roku 
1947 a  bohatú vojenskú kariéru začal ako 
dôstojník palebnej batérie v  protitanko-
vom delostreleckom pluku. Viac ako úspeš-
ne vykonával základné a  vyššie veliteľské 
a  štábne funkcie v  16 posádkach. Ako 
31-ročný už velil ťažkej delostreleckej bri-
gáde. Najväčšie úsilie však venoval organi-
zácii prípravy mladých vojakov, čo sa zúro-
čilo v jeho služobnej kariére. V rokoch 1961 
- 1987 pôsobil vo vojenskom školstve v Lip-

tovskom Mikuláši. Stál pri zrode Vysokej vo-
jenskej technickej školy (dnešná Akadémia 
ozbrojených síl), významne sa zaslúžil o jej 
zriadenie v  roku 1973. Mal zásluhy o  vý-
stavbu a dokončenie jej areálu, o prípravu, 
rozvoj a  zvyšovanie kvalifikácie jej vedec-
ko  – pedagogického zboru. Od založenia 
školy bol jej veliteľom – rektorom. Pod jeho 
velením získavala na kvalite, vychovala pre 
školené druhy vojsk a potreby národného 
hospodárstva tisíce vysokokvalifikovaných 
odborne zdatných absolventov a  stala sa 
významnou vzdelávacou a vedeckou inšti-
túciou. Všetko dosiahol svojou neúnavnos-
ťou, pracovitosťou a cieľavedomosťou, píše 
sa na stránke Akadémie ozbrojených síl.

Anton Muržic bol vyznamenaný za svoju 
prácu aj mnohými rezortnými a  štátnymi 
vyznamenaniami. Jednou z pôct bolo ude-
lenie čestného titulu doctor honoris causa 
(VA 1998) za  zásluhy o  významný prínos 
k  rozvoju vojenského školstva a  regiónu 
Liptova.

Generál Muržic nás opustil 10. marca vo 
veku nedožitých 91 rokov. Stal sa legen-
dou, ktorej život ostane vzácnym povzbu-
dením pre jeho nasledovníkov. Česť jeho 
pamiatke.

 -vč-

Stratili sme 
Čestného občana: 
Zomrel generál Anton 
Muržic

Mikuláš bude mať moderný futbalový 
štadión. Za investíciu 375 tisíc dostane 
mesto do svojho majetku futbalový stánok 
v  hodnote až 1 250 tisíc eur, ktorý zastreší 
Liptovský futbalový zväz a  bude prístup-
ný aj tréningom mládežníckych družstiev. 
Mestskí poslanci schválili ponuku Sloven-
ského futbalového zväzu na spolufinanco-
vanie modernizácie štadióna vo výške 750 
tisíc eur a prijatie príspevku MFK Tatran 125 
tisíc na rovnaký účel. „V  rámci časového 
priestoru, ktorý sme mali, sa nám podarilo 
vyjednať výborné východiskové podmien-
ky. Znížila sa potrebná finančná podpora 
od mesta z 500 na 375 tisíc eur, zvýšili sme 
podiel mesta v  plánovanej novozaloženej 
spoločnosti zo 75 na 90 percent. Pri štadió-
ne tiež pribudne 50 parkovacích miest, čo 
je pre ľudí na Podbrezinách, myslím, dobrá 
správa,“ zhrnul primátor mesta Liptovský 
Mikuláš Ján Blcháč.

Financovanie by zastrešila obchodná 
spoločnosť

Modernizácia by sa mala uskutočniť 
prostredníctvom novozaloženej obchod-
nej spoločnosti, ktorá vyrieši financovanie 
a  budúce prevádzkovanie príslušnej časti 
štadióna. Spoločnosť si zoberie úver vo 
výške 375  tisíc eur. Z  mestskej pokladne 
tak nepôjde priamo 375 tisíc eur, splácanie 
úveru bude rozložené a  ročne tak pôjde 
z mestskej pokladne len niekoľko desiatok 
tisíc eur.

Mesto dostane do majetku celú in-
vestíciu

Financovanie modernizácie futbalového 
stánku v hodnote 1,25 mil. eur by bolo roz-
ložené na Slovenský futbalový zväz (750 ti-
síc), MFK Tatran (125 tisíc) a mesto Liptovský 
Mikuláš (375 tisíc). Z celkovej investície tak 
na mesto pripadá len 30 percent, pričom 

do majetku dostane celkovú investíciu. Vo-
lení zástupcovia ľudu tiež odobrili prijatie 
ponuky dotácie zo zväzu a  memorandum 
o spolupráci medzi mestom a MFK.

V súčasnosti štadión využíva 14 mužstiev 
so zázemím len pre štyri z  nich, technické 
priestory sú poddimenzované. Kategórie 
žiakov majú svoje šatne v  unimobunkách 
bez spŕch a  toaliet. „Takúto ponuku mesto 
v  budúcnosti už nemusí získať, pričom je 
otázkou času, kedy by muselo pristúpiť 
k  modernizácii štadióna výlučne z  vlast-
ných zdrojov,“ upozornila prednostka mest-
ského úradu Marta Gutraiová.

Štadión zastreší detský a  mládežníc-
ky futbal, bude atraktívnejší aj pre hráčov 
menších klubov, ktorí budú mať ambície 
hrať vo vyšších súťažiach. Pod jednu repre-
zentatívnu strechu by sa dostalo aj sídlo 
Liptovského futbalového zväzu, ktorý má 
pod palcom futbal v mikulášskom a ružom-
berskom okrese.

Súčasný štadión, ktorý sa nachádza 
na mestskom pozemku a  je prevažne vo 
vlastníctve mesta, má vyše 40 rokov. „Rea-
lizáciou projektu sa na dlhé roky vytvoria 
adekvátne podmienky pre výchovu ďalších 
generácií žiakov, dorastu a dospelých špor-
tovcov,“ podporil aktivitu viceprimátor Ru-
dolf Urbanovič.

Realizáciou navrhovaného projektu by 
sa dostavala budova so zázemím, tribúny 
(hostia, domáci, spoločný bufet), parkova-
nie a nový zavlažovací systém.

Hlasovanie poslancov: za 20, 1 sa zdržal, 
proti 0

 -red-

Modernizácia futbalového štadióna: 
vedenie mesta vyrokovalo výhodné podmienky, 
poslanci schválili prijatie dotácie
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Práve naše mesto bude v rámci Slovenska 
jedno z prvých s inteligentným parkovacím 
systémom. Funguje ako mobilná aplikácia, 
cez ktorú môže vodič zaplatiť za parkova-
nie na platených parkoviskách. To všetko 
jednoducho - bez potreby fyzických peňa-
zí a použitia parkovacích automatov. 
Parkovacie hodiny už nebudú hnať obyva-
teľov z nakupovania, návštevy či kaviarne. 
Mobil im bude signalizovať, že sa im končí 
predplatená doba parkovania. Jednodu-
chým spôsobom cez aplikáciu si zaplatia 
ďalší čas státia bez toho, aby museli ísť 
k parkovaciemu automatu. 
Systém a aplikácia fungujú celoeurópsky, 
čo môžu oceniť aj turisti. „Na jedno kon-
to užívateľa je možné platiť za parkova-
nie na parkoviskách v celej Európe, kde je 
tento systém už zavedený. Výhodný je aj 
z  pohľadu kontroly mestskou políciou,“ 
uviedol Gabriel Lengyel z mikulášskej rad-
nice. Zjednodušené platenie parkovného 
na mestských parkoviskách chce radnica 
zaviesť už v  lete. Parkovacie automaty na 
mestských parkoviskách zostanú ako jedna 
z možností platieb. -red-

Inteligentný 
parkovací systém

Už sme vás informovali, že predčasne 
(v  rokoch 2013 a  2014) uzavretá skládka 
tuhého komunálneho odpadu vo Veter-
nej Porube presakuje. Priesaky zazna-
menali už vo februári pracovníci Verej-
noprospešných služieb. Aby zabránili 

možným škodám na životnom prostre-
dí, povolali autá Liptovskej vodárenskej 
spoločnosti zabezpečiť odčerpávanie 
priesakovej kvapaliny. Medzičasom boli 
v  území skládky urobené sondy na 
ôsmich miestach. Tie naznačujú, že na 

skládke nie je všetko v  poriadku. Vzhľa-
dom na závažnosť situácie vykonala 
v  polovici marca kontrolu na skládke aj 
inšpekcia životného prostredia. O jej vý-
sledkoch vás budeme informovať.
 -js-

Práce na rekonštrukcii Kukučínovej ulice 
po zimnej prestávke pokračujú. Treba už 
len položiť zámkovú dlažbu na chodníky, 

podklad pod živičný kryt a samotný kryt 
na cestu. Ulicu by mali spriechodniť počas 
jarných mesiacov. -red-

Sondy potvrdili, že na skládke je  problém 
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Prezident Andrej Kiska navštívil Liptovský 
Mikuláš. S predstaviteľmi mesta rokoval na 
témy školstvo, sociálne veci, zdravotníctvo 
či turizmus. „V  rámci mojich výjazdov po 
regiónoch po celom Slovensku som dnes 
zavítal do Liptova. Je to úžasný kraj, ma-
lebná časť Slovenska, región má nesmierny 
potenciál. Má tu asi najlepšie lyžiarske stre-
disko na Slovensku – Jasnú. Okrem toho sú 
tu malebné dedinky a  Liptov je po celom 
Slovensku známy svojimi úžasnými ľuďmi 
so svojim prízvukom a  rázovitosťou. Som 
rád, že mám Liptákov aj u  mňa v  paláci, 
tvoria niekoľko percent, je cítiť a vidieť na 
ich práci a srdci, že sú z Liptova. S pánom 
primátorom sme rozprávali o  zamestna-
nosti a aký vplyv má na ňu turizmus. Jed-

ným z problémov, ktorý má mnoho miest, 
je vyľudňovanie centier miest. Treba nám 
intenzívne uvažovať, ako dostať život do 
centra. Potešila ma informácia o narastaní 
počtu ubytovacích a  stravovacích prevá-
dzok. Dokonca v  Mikuláši a  okolí nastáva 
paradox, že je nedostatok kapacít, čo je vý-
borné z pohľadu turizmu a vidno potenciál 
rastu,“ načrtol prezident Andrej Kiska.

Primátor Ján Blcháč prezidenta informo-
val o pozitívnych ekonomických hodnote-
niach mesta, ktoré v uplynulých mesiacoch 
robili viaceré nezávislé inštitúcie. „Úspeš-
ne sme prešli podrobnou kontrolou Naj-
vyššieho kontrolného úradu za rok 2015, 
máme výborné hospodárske výsledky za 
rok 2016.“

Prezident sa zaujímal tiež o modernizá-
ciu železničnej trate cez Mikuláš. „Verím, že 
nám pán prezident v  tejto záležitosti po-
môže, keďže v  súčasnosti máme riešenie, 
ktoré vyhovuje mestu aj aktivistom. Tiež 
sa zaujímal o otázku spolužitia s margina-
lizovanou rómskou komunitou. Prezidenta 
sme informovali, že s komunitou dlhodobo, 
zodpovedne, komplexne a intenzívne pra-
cujeme. Priblížil som aj mnoho aktivít, kto-
ré robíme aj v rámci Občianskeho združe-
nia Živé námestie ohľadne oživenia centra 
Mikuláša,“ referoval Ján Blcháč. Prezident 
navštívil tiež Gymnázium  M. M. Hodžu, 
Akadémiu ozbrojených síl a  v  Hodžovej 
fare rokoval s predstaviteľmi cirkví.

 -red-

Prezident sa zaujímal o turizmus, hospodárenie aj železnicu

V tomto roku chce vedenie mestskej polí-
cie v  našom meste zmodernizovať mate-
riálne vybavenie príslušníkov. Potrebovali 
by sa prezbrojiť, niektoré ich zbrane sú už 
staré, iné nefunkčné. „Výzbroj má už de-
siatky rokov, v prípade, že by sme ju naj-
viac potrebovali použiť, mohla by zlyhať 
a  došlo by k  ohrozeniu života a  zdravia,“ 
vysvetlil náčelník mestskej polície Marián 
Jančuška.

Prezbrojenie nie je potrebné len kvôli 
ochrane okolia, ale aj samotnej ochrane 
policajta. Príslušníci potrebujú aj nové 
nepriestrelné vesty, staré sú už za leho-
tou bezpečného používania. „Keď vstu-
pujeme do narušeného objektu, čo nám 
oznámi pult centrálnej ochrany spuste-
ním poplašného zariadenia, nevieme, či 

sa v  ňom nenachádza páchateľ. Vtedy si 
potrebujete byť istí, že máme v poriadku 
aj nepriestrelné vesty a  do objektu vstu-
pujeme spravidla so zbraňou,“ priblížil zá-
stupca náčelníka Igor Petra.

Mestskí policajti môžu použiť zbraň aj 
v  prípade napadnutia človeka psom, keď 
zviera ohrozuje jeho život. V  držbe majú 
revolver s  rážou magnum na väčšie zvie-
ratá, narkotizačnú pušku na uspávanie 
a krátke guľové zbrane s kalibrom 9 mm. 
Tie sú pridelené jednotlivým príslušní-
kom. S novými zbraňami policajti ušetria. 
Strelivo do starých typov je totiž dvojná-
sobne drahšie, ako v novo nakupovanom 
kalibri.

 -red-

Naši mestskí policajti potrebujú prezbrojenie
Mestskí policajti 
počas výcviku.
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Zametacie stroje už niekoľko dní čistia šir-
šie centrum mesta, postupovať budú až 
do mestských častí. Mesto chce odpratať 
z ciest a chodníkov posypový materiál do 
Veľkej noci, všetko však závisí od počasia. 
„V  teréne sú štyri mechanizmy, prosíme 
ľudí, aby boli trpezliví, kým sa na 
rad dostanú aj ich ulice,“ povedal 
riaditeľ VPS Dušan Grešo.

Pri upratovaní pomáhajú aj aktivační pra-
covníci. Z chodníkov zmetajú zvyšky po-
sypového materiálu na krajnice, odkiaľ ich 
už zbiera zametacie vozidlo. Cesty, ktoré 
patria VUC-ke, čistí Slovenská správa ciest.
 -red-

Upratovanie mesta 
od posypového 
materiálu 
je v plnom prúde

Prvý tajomník gréckej ambasády (Helén-
ska republika)  Nikolaos L. Fouyas počas 
pracovnej návštevy mikulášskej radnice 
prisľúbil pomoc pri obnove družobných 
vzťahov s  gréckym mestom Kalamaria. 
„Navrhol nám, že by na najbližšie väčšie 
kultúrno – spoločenské podujatie v Miku-
láši vyslali vystúpiť grécky súbor, čo sme 
samozrejme privítali,“ povedal vicepri-

mátor Ján Bonko. Tajomník vysvetlil, že 
možnými dôvodmi utlmených kontaktov 
s našim mestom bola najmä ekonomická 
situácia v  Grécku. „Napriek krízam sme 
zostali pohostinným národom a verím, že 
sa nám spoločne podarí opätovne rozvi-
núť vzťahy medzi Liptovským Mikulášom 
a  gréckou stranou,“ dodal Nikolaos L. 
Fouyas. Grécke samosprávy majú v  sú-

časnosti družbu s  desiatimi slovenskými 
mestami. Posledná výmena medzi Ka-
lamariou a  L. Mikulášom sa uskutočnila 
v roku 2012. Odvtedy sa kontakty zo stra-
ny Grékov utlmili a  na podnety mikuláš-
skej radnice predstavitelia Kalamarie prvý 
raz odpovedali až v minulom roku.

 -js- 

Oživíme družbu 
s gréckou 
Kalamariou?
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ROZHOVOR

Riaditeľka 
centra 
Nový svet:
Práca 
s najmenšími 
deťmi je našou 
srdcovkou 

Miesto v  Liptovskom Mikuláši, kde môžu 
skloniť hlavu ľudia bez domova a kde sa do 
rómskej komunity vnáša vzdelanie, šport 
aj kultúra, je Komunitné centrum Nový 
svet Hlboké. Tento rok oslavuje 10. výročie 
svojho vzniku. Za ten čas už centrum stihlo 
zažiariť na celoštátnej scéne, mesto vďaka 
pracovníčkam z centra a podpore súčasné-
ho primátora Jána Blcháča získalo Oskara 
bez bariér za rok 2015. K  jubileu pripravili 
pracovníčky z centra program s deťmi z Hl-
bokého, my vám pri tejto príležitosti priná-
šame rozhovor v  vedúcou centra Alenou 
Novajovskou, v  ktorom vám priblíži jeho 
fungovanie.

 � Kde a  ako vznikla myšlienka vzniku 
komunitného centra a  čo nám poviete 
o jeho počiatkoch?

Myšlienka o tom, ako pomôcť rómskym 
občanom v našom meste, sa zrodila v hla-
vách pracovníčok mestského úradu. Na 
počiatku stáli členky rómskej neziskovej or-
ganizácie KAMAS, ktoré sa snažili pomôcť 
deťom a výchovne na nich pôsobiť formou 
hier, výletov, podporovaním cítenia pre 
rómsku kultúru a podobne. Všetky ich ak-
tivity sa vtedy realizovali na miestnych zák-
ladných školách. Neskôr vyrástla v miestnej 
marginalizovanej rómskej komunite hneď 
vedľa ihriska budova s červenou strechou – 
Komunitné centrum Nový svet.

 �Desať rokov je už nejaká doba. Priblíž-
te nám Vaše začiatky v centre. 

Moje spomienky na začiatky sú úsmev-
né. Prvé týždne som bola pravidelne jed-
nou nohou na odchode. Časom som však 
klientov centra začala vnímať ako ľudí, ktorí 
mali v živote len menej šťastia. A skutočne 
sú medzi nimi takí, ktorí aj z  mála doká-
žu viesť slušný život, ktorým záleží na ich 
vzdelaní a  vedú aj svoje deti k  lepšej bu-
dúcnosti. Tu má zmysel každý, aj keď malý 
krôčik dopredu - pre nás všetkých. Mám 
svoju prácu rada.

 � Centrum má za sebou desaťročie. Kam 
sa za ten čas posunulo?

Proces napredovania nie je taký rýchly, 
ako by sme si predstavovali. Dochádzka 
do školy, hygiena, odpadky, nezamestna-
nosť, nedostatok financií, zdravie, býva-
nie, to sú každodenné problémy, s ktorý-
mi spolu s klientmi pravidelne zápasíme. 
No ak z času na čas pozitívne motivujeme 
myslenie a konanie hoci len jedného člo-
veka, tak to má význam. Získaná dôvera 
zo strany rómskej komunity má veľký 
zmysel.

 
 �Mesto sa môže pýšiť soškou Oskara bez 

bariér za minulý rok, vieme, že sa týka 
oblasti práce s deťmi.

Oskar bez bariér je doposiaľ našim naj-
väčším úspechom. Získali sme ho za pro-
jekt sociálna škôlka. Práca s  najmenšími 
deťmi je našou srdcovkou. Záujem o našu 
sociálnu škôlku je veľký, dokonca väč-
ší, ako umožňujú priestory centra. Čo sa 

týka práce s deťmi, každodenná činnosť je 
rozdelená podľa vekovej kategórie. V do-
poludňajších hodinách, pondelok až štvr-
tok, sa venujeme výchove a  vzdelávaniu 
detí predškolského veku a ich príprave na 
povinnú školskú dochádzku. V  popolud-
ňajších hodinách je na rade činnosť s deť-
mi školského veku, kde sa pripravujú na 
vyučovanie a  následne sú organizované 
voľnočasové aktivity. Piatky sú venované 
tínedžerom. Blížia sa zápisy detí do zák-
ladných škôl, takže finišujeme s prípravou 
našich škôlkarov, aby sa zaradili čo naj-
lepšie. Plánujeme s  deťmi aj jarné upra-
tovanie v okolí centra. Cez nové projekty 
chceme získať finančné prostriedky na 
zatraktívnenie letných aktivít, ktoré vní-
mame ako prevenciu výskytu a rozširova-
nia sociálno- patologických javov. Väčšina 
dňa v centre patrí deťom, prácu s dospe-
lým klientom zastrešujú terénne sociálne 
pracovníčky.

 � Sledujete nejaký progres aj pri práci 
s dospelými?

Zmenu sme v  porovnaní so začiatkami 
postrehli najmä v  záujme o  prácu, den-
ne k nám prichádzajú klienti so žiadosťou 
o  pomoc pri písaní životopisov a  žiadostí 
do zamestnania, čo v  minulosti nebolo 
zvykom. Terénna sociálna práca sa v  na-
šom meste rozbehla naplno. V poslednom 
období sa zameriavame na prácu s celými 
rodinami.

 Viktória Čapčíková
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Až do 27. apríla môže každý jeden z Miku-
lášanov požiadať mesto Liptovský Mikuláš 
o  peniaze z  participatívneho rozpočtu na 
svoj projekt. Fantázii sa medze nekladú, 
podstatné je, aby mal navrhovaný projekt 
prínos pre verejnosť. Zrealizovaný musí 
byť ešte v  roku 2017 a  radnica pre tento 
rok prerozdelí na tieto účely až 50 tisíc eur. 
V  minulom roku to bolo 25 tisíc, v  meste 
tak pribudla nová zeleň, posilňovne pod 
holým nebom či workoutové ihriská.

Úspešný projekt participatívneho roz-
počtu, do ktorého sa môžete zapojiť, po-
kračuje. Poslanci schválili jeho podmienky, 
teda podmienky prerozdeľovania verej-
ných financií na projekty, ktoré navrhnú 
samotní obyvatelia a zrealizuje a zaplatí ich 
mesto. Ponovom je oproti minulému roku 
zjednodušený celý proces od podania žia-
dosti až po realizáciu projektu. V minulom 
roku bol participatívny rozpočet pilotný, 
pre tento rok mesto zjednodušilo tlačivá 
na prihlasovanie projektov obyvateľov, 
združení či neziskoviek. „Okrem toho sme 
zadefinovali dlhší časový priestor na prihla-
sovanie projektov aj na ich samotnú reali-
záciu. Tieto zmeny vyplynuli zo skúseností, 
ktoré sme nadobudli počas prípravy a rea-
lizácie pilotného ročníka,“ vysvetlil hlavný 
koordinátor participatívneho rozpočtu 
a poslanec mestského zastupiteľstva Matej 
Géci. Upozornil, že tento rok je novinkou 
aj stanovenie hornej hranice sumy, ktorá 
bude určená z  celkového balíka na jeden 
projekt. „V  minulom roku sme túto pod-
mienku zadefinovanú nemali. Tento rok za-
stupiteľstvo schválilo maximálnu výšku na 
jeden projekt 7 500 eur,“ vysvetlil.

Ako požiadať o prostriedky na svoj pro-
jekt

Mikulášania môžu svoje projekty, na kto-
ré budú žiadať peniaze z vyčleneného balí-
ka financií mesta, prihlasovať od 27. marca 
do 27. apríla. Návrh projektu na realizáciu 

sme zverejnili na strane 9 a 10. Stačí ho vy-
plniť a odovzdať do 27. apríla na podateľni 
mestského úradu v obálke označenej hes-
lom „Participatívny rozpočet“. Počas mája 
mesto zorganizuje verejné prerokovanie 
prihlásených projektov, na ktorom si sa-
motní Mikulášania vyberú tie, ktoré mesto 
následne zrealizuje. Nezabúdajte, že každý 
nápad a myšlienka sa dá v spolupráci s na-
ším mestom dopracovať do realizovateľnej 
podoby, preto neváhajte a dajte svoje myš-
lienky do obálky na podateľni na Štúrovej 
ulici. „Pokiaľ sa do prerozdelenia financií 
z participatívneho rozpočtu zapojí so svo-
jimi projektmi čo najviac žiadateľov, naši 
obyvatelia si budú môcť vybrať zo širokej 
ponuky a  spoločným rozhodnutím sa bu-
deme aj tento rok tešiť na množstvo zau-
jímavých a  potrebných akcií. Všetky majú 
totiž spoločný cieľ, spokojnosť,“ podotkol 
koordinátor Matej Géci.

Podmienky a  možnosti využitia financií 
z participatívneho rozpočtu sú uverejnené 
na webe mesta www.mikulas.sk/participa-
tivnyrozpocet a mestskom facebookovom 
profile www.facebook.com/MestoLM.

V minulom roku zrealizovala 
radnica z participatívneho 

rozpočtu 12 projektov 
za 25 tisíc eur. Tento rok to 

bude 50 tisíc
Vďaka peniazom vyčleneným z mestskej 

kasy na projekty navrhnuté ľuďmi sa tak 
zrealizovalo niekoľko aktivít, skrášlili sa via-
ceré miesta Liptovského Mikuláša.

 -red-

SPRAVODAJSTVO

Vymyslite projekt a získajte naň peniaze od mesta!
Pravidlá participatívneho 
rozpočtu schvaľovali poslanci na 
neplánovanom rokovaní mestského 
zastupiteľstva. Foto ilustračná.

V minulom roku vzniklo 
vďaka participatívnemu 
rozpočtu aj workoutové 

ihrisko na ulici Čsl. Brigády. 

 

 

NÁVRH PROJEKTU NA REALIZÁCIU 
participatívneho rozpočtu Liptovský Mikuláš

NÁZOV PROJEKTU: 

A1: Informácie o predkladateľovi: 
resp. názov

resp. sídlo číslo

elefonický

A2: Stručný popis projektu: 

A3: Informácie o rozpočte projektu: 
názov položky:

CENA SPOLU:        ___________________ 
 
 

http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=2924
http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=2924


 

 

NÁVRH PROJEKTU NA REALIZÁCIU 
participatívneho rozpočtu Liptovský Mikuláš

NÁZOV PROJEKTU: 

A1: Informácie o predkladateľovi: 
resp. názov

resp. sídlo číslo

elefonický

A2: Stručný popis projektu: 

A3: Informácie o rozpočte projektu: 
názov položky:

CENA SPOLU:        ___________________ 
 
 



 

 

A4: Informácie o ďalšej podpore z rozpočtu mesta: 
predkladaný podporovaný rozpočtovej

položky Liptovský Mikuláš? áno, viesť

 
 
B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti 
navrhovateľa pri realizácii projektu:  
(Uviesť osobný prínos navrhovateľa realizácii

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
spoločnosť: 
 

Mikuláši, dňa:

predkladateľa

Návrhy byť doručené podateľne estského úradu Mikuláš
do 27. apríla 2017, v obálke označenej „Participatívny rozpočet“ 

byť podané súlade participatívneho rozpočtu
Liptovský Mikuláš znení, ktoré sú dostupné

www.mikulas.sk/participativnyrozpocet
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SPRAVODAJSTVO

Verejnoprospešné služby (VPS) prichádza-
jú s novinkou, ktorá zefektívni ich činnosť. 
Od marca zavádzajú dispečerský systém, 
ktorým doposiaľ nedisponovali. „Ide o mo-
nitorovanie našich áut pri ich výkone v te-
réne prostredníctvom GPS systému,“ na-
značil riaditeľ VPS Dušan Grešo. Do vozidiel 
namontovali GPS, ktoré bude dispečerovi 
dávať on-line informácie o  pohybe vozi-
diel v  teréne. „Bude nám zjednodušovať 

organizovanie výkonu zimnej údržby a tiež 
vývoz smetí. Podstatnou funkciou bude aj 
možná kontrola výkonu našich vozidiel,“ 
poznamenal. Vďaka systému si budú ve-
dieť aj spätne odkontrolovať či boli vyko-
nané práce, v prípade, že dostanú podnet 
či sťažnosť od obyvateľov, že sa tak nesta-
lo, teda že im napríklad nebol vyvezený 
odpad.

 -red-

Autá Verejnoprospešných služieb 
monitoruje GPS

Šesťroční škôlkari z  Materskej školy na 
Čsl. brigády si vyskúšali primátorskú sto-
ličku. Tá im bola pohodlná, väčšina z nich 
by však radšej robila čokoľvek iné, ako 
primátorovanie. „Pretože pán primátor 
musí robiť úplne všetko. Robí s  počíta-
čom, s  ľuďmi, zadáva veľa úloh a kontro-
luje. Preto chcem byť radšej futbalistom,“ 

povedal šesťročný Tadeáško Šichta. Deti 
si prišli pozrieť primátorskú kanceláriu 
v  rámci týždňa, ktorý učiteľky venovali 
práve tematike mesta Liptovský  Mikuláš. 
„Tematiku riešime interaktívne, deti nie sú 
naučené sedieť v polkruhu a počúvať, ale 
učíme ich vnímať svet okolo seba aj tak, že 
ich vezmeme na prehliadku, ako dnes na 

mestský úrad a do kancelárie pána primá-
tora,“ prezradila o práci s  deťmi učiteľka 
z Materskej školy Čsl. brigády Magdaléna 
Iľanovská. Šéf radnice ukázal malým Miku-
lášanom primátorskú reťaz, porozprával 
im o symboloch mesta a zodpovedal všet-
ky zvedavé otázky.

 -red-

Mesto Liptovský Mikuláš vyzýva obča-
nov, právnické osoby a  fyzické osoby  – 
podnikateľov pôsobiacich na území mes-
ta Liptovský Mikuláš na vykonanie jarnej 
deratizácie budov, objektov, priestorov 
a teplovodných potrubí v ich vlastníctve, 
resp. v  správe v  termíne od 3. 4. až do 
14. 5. 2017.

Správcovia bytového fondu sú po-
vinní popri deratizácii bytových domov 
zabezpečiť aj deratizáciu kanalizačných 
prípojok k bytovým domom. Chovatelia 
zvierat sú povinní v objektoch slúžiacich 
na umiestnenie zvierat vykonávať dera-
tizáciu dvakrát ročne, v  jarnom a  jesen-
nom období.

Vykonanie deratizácie kontroluje 
mesto Liptovský Mikuláš. V zmysle záko-
na o obecnom zriadení hrozí právnickým 
osobám, ktoré nebudú rešpektovať tieto 
povinnosti, pokuta do  6 638 eur, fyzic-
kým osobám do 33 eur.

 Odd. ŽPaP.

Jarná deratizácia 
je povinná
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Skutočná podobizeň Janka Kráľa 
zostáva opradená rúškom ta-
jomstva. Umelci sa pri jeho 
zobrazovaní často inšpirovali 
podobou jeho synov Vla-
dimíra a  Mladena. Až pred 
niekoľkými desaťročiami sa 
objavila fotografia, údajne 
zobrazujúca tohto veľkého 
básnika s manželkou. „Je toto 
však jeho skutočná podoba? 
Srdečne pozývame všetkých zá-
ujemcov dozvedieť sa viac prostred-
níctvom výstavy „Janko Kráľ očami liptov-

ských výtvarníkov“. Predstavíme 
vám Janka Kráľa tak, ako ho videli 

maliari a sochári v minulosti, na-
príklad Janko Alexy či Alfonz 
Groma, ale aj súčasní liptovskí 
neprofesionálni umelci vráta-
ne množstva školákov,“ dodal 
riaditeľ mestského múzea Ja-
roslav Hric s  tým, že slávnost-

ným predkrmom vernisáže 
presne v  deň 195. výročia naro-

denia Janka Kráľa bude vyhlásenie 
výsledkov ankety Kniha Liptova 2016.

  -mjk-

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

195. výročie narodenia básnika Janka Kráľa

O
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V  minulom roku Verejnoprospešné služby 
mesta Liptovský Mikuláš potvrdili pozitív-
ny hospodársky trend nastúpený už v roku 
2015. Hospodársky výsledok bol kladný, vo 
výške takmer 57 tisíc eur. „Dosiahli sme ho 
napriek tomu, že v  súčasnosti nemôžeme 
využívať predčasne uzavretú skládku vo 
Veternej Porube. Tá bola po dlhé roky naj-
rentabilnejšou súčasťou nášho hospodáre-
nia,“ uviedol Miroslav Uličný z VPS.

Dobré hospodárenie umožňuje VPS-
ke čiastočne odbremeniť zriaďovateľa, 
ktorým je mesto a  v  konečnom dôsledku 
aj obyvateľov od nákladov na investície. 
„Vďaka tomu sme obstarali z  vlastných 
zdrojov viaceré nevyhnutné investície na 
plnenie delegovaných úloh. Spomeniem 
zametač Faun na podvozku Mercedes, kto-
rý nahradil prežitý 40-ročný automobil IFA. 

Kúpili sme tiež ďalšiu kosačku Kubota, kto-
rá umožňuje realizovať požadované kosby 
miestnych častí bez zapojenia externých 
výkonov. Na kvalitnú rekonštrukciu ciest, 
hlavne po zimnej sezóne, sme kúpili infra-
žiarič Topas, ktorým upravujeme výtlky,“ 
vymenoval Uličný.

Podstatnú časť služieb zabezpečuje 
VPS-ka

Výrobné úlohy, presnejšie služby, ktoré 
VPS-ka zabezpečuje, majú široký záber. 
Mesto na základe schváleného rozpočtu 
určuje ich rozsah a priority.

„Keďže v  Mikuláši žije vyše 31  tisíc 
ľudí, máme aj toľko potenciálnych kritikov. 
Kritické hlasy sa často ozývajú na kvalitu 
ciest. Ich údržba je však limitovaná výškou 
rozpočtu a  výrobnými kapacitami. Často 

kritizovaná je aj zimná údržba. Tá je riadená 
smernicou, ktorá stanovuje priority dôleži-
tosti  – centrum mesta, školy, nemocnica 
a poliklinika, železničná a autobusová sta-
nica, a  až následne ostatné mestské časti. 
Obdobne je to aj s kosením zelených plôch 
cez vegetačné obdobie. Kosba sa tiež za-
čína centrom mesta a následne na rad pri-
chádzajú okrajové časti,“ dodal Miroslav 
Uličný. „Sme si vedomí svojich povinností 
voči Mikulášanom. Ich spokojnosť je našou 
najvyššou prioritou. K  tomu je smerova-
né úsilie celého nášho kolektívu aj v  roku 
2017,“ vyzdvihol riaditeľ VPS Dušan Grešo.

(Krátené. Kompletnú verziu textu o hos-
podárení VPS nájdete medzi tlačovými 
správami na stránke www.mikulas.sk)

 -red-

Úspešné hospodárenie VPS
odbremeňuje aj ľudí
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zber objemných odpadov a biologicky roz-
ložiteľných odpadov zo záhrad sa uskutoč-
ní od 3. do 10. apríla. Odpady môžu obyva-
telia ukladať do pristavených kontajnerov 
len v  čase kalendárového zberu. Lokality 
umiestnenia kontajnerov sú uvedené v ta-
buľke. Ich miesta sa oproti minulosti ne-
zmenili.

 ÂObjemný odpad predstavuje odpad 
opotrebovaných, zastaraných vecí, kto-
rých sa obyvatelia chcú zbaviť. Sú to 
veci, ktoré majú väčšie rozmery, a neda-
jú sa umiestniť do 120 litrových zberných 
nádob, prípade ide o súčasti z domovej 
výstavby (nábytok, okná, toalety, kober-
ce…).
 ÂBiologicky rozložiteľný odpad zo zá-
hrad je odpad z údržby stromov, lístie či 
burina. Odpady môžu obyvatelia ukla-
dať do pristavených kontajnerov, a to len 
v čase kalendárového zberu.
Ak bude odpad uložený na mieste vylo-

ženia kontajnerov po termíne zberu, bude 
sa považovať za nezákonne umiestnený 
odpad. Takéto nakladanie s  odpadom je 
priestupkom. -red-

Miesta zastávok a  čas zberu nebezpečné-
ho odpadu sú uvedené v tabuľke. Zbiera sa 
odpad z farieb, chemikálie, lepidlá, riedidlá, 
oleje, nemrznúce kvapaliny, obaly znečis-
tené nebezpečnými látkami, akumulátory, 
žiarivky, výbojky, sporáky, pračky, vysáva-
če, fény, chladničky, mrazničky, televízory, 
rádia, počítače, monitory.

Miesta zastávok kalendárového zberu 
nebezpečných odpadov

Miesto: Lokalita: Čas:
Liptovská 
Ondrašová

Zastávka  autobusu pri kostole 
- Mincova 8:40 – 8:55

Andice 
- Benice

pri potravinách v Beniciach – 
Andická 9:05 – 9:15

Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión – 
Priehradná 9:25 – 9:35

Demänová kultúrny dom - Dlžniny 9:45 – 9:55

Bodice križovatka pri pamätníku – 
Bodická 10:00 – 10:10

Ploštín pred kultúrnym domom – 
Ploštínska 10:20 – 10:30

Iľanovo pred kultúrnym domom – 
Iľanovská 10:40 – 10:50

Liptovský 
Mikuláš 

Nábrežie 4. apríla  - parkovisko 
za Billou – Belopotockého 11:00 – 11:10

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu pri 
pošte na Nábreží – Za Havlovci 11:15 – 11:25

Veľká kolónia - pri garážach – 
Textilná 11:30 – 11:40

Okoličné vedľa ihriska – Sihoťská 11:45 – 11:55

Stošice 50 m za železničným priecestím 
– Stošická 12:00 – 12:10

Vitálišovce posledná zákruta– Lipová, 
Podbreziny 12:15 – 12:25

Podbreziny parkovisko – Kemi 12:30 – 12:40

 -red-

V meste sa zber biologicky rozložiteľného 
zo záhrad odpadu vykonáva troma spô-
sobmi.

 Âna zberných dvoroch, kde obyvatelia 
môžu priniesť zelený odpad v  ponde-
lok až sobotu počas ich prevádzkového 
času (Zberný dvor na Podtatranského 
ulici od 8.30 do 19.00 hod. s obedňajšou 
prestávkou 11.00 hod. do 11.30 hod., 
Zberný dvor Okoličnianska ulica od 8.30 
do 18.00 hod.) a uložiť ho do veľkoobje-
mových kontajnerov.
 Âkalendárovým zberom  – v  termíne 
a na lokalitách určených v plánovacom 
kalendári. Termín sa môže posunúť v zá-
vislosti od počasia. Zmena obyvateľom 
bude oznámená v  dostatočnom pred-
stihu.
 Âzberom odpadu z  rodinných domov 
realizovaným v  intervaloch stanove-

ných v plánovacom kalendári, ktorý bol 
uverejnený v  marcovom čísle mesační-
ka Mikuláš na strane 15. Ešte stále sa vy-
konáva vrecovým systém. Z  rodinného 
domu je možné vyložiť päť vriec tohto 
odpadu v  rámci jedného zberu. Pred-
pokladá sa, že k  zmene systému zberu 
z  vrecového na kontajnerový dôjde 
v jesennom období. Mesto bezplatným 
pridelením hnedých kontajnerov o ob-
jeme 240 l do rodinných domov prejde 
z  vrecového systému na kontajnerový 
zber.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené 
spôsoby zberu biologicky rozložiteľné-
ho odpadu môžu využívať len obyvatelia 
mesta Liptovský Mikuláš. Právnické a  fy-
zické podnikajúce osoby si zhodnotenie 
biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré 

vznikajú na ich pozemkoch, musia ako ich 
pôvodcovia zabezpečiť sami.

Čo je možné zbierať spolu s biologicky 
rozložiteľným odpadom zo záhrad:

odpady z čistenia ovocia a zeleniny a ich 
všetky zvyšky, papierové čajové vrecúška, 
izbové kvety, rezané kvety bez kovových 
a  látkových ozdôb, stromovú kôru, hob-
liny, piliny, štiepku z  dreva, ktoré nebolo 
chemicky ošetrované.

Vyzbieraný zelený odpad sa zhodno-
cuje kompostovaním alebo drvením na 
štiepku (konáre stromov). Zhodnotiť je 
možné len ten odpad, v ktorom sa nena-
chádza iný druh odpadu (plasty, sklo, kov).

Využívajme možnosti, ktoré nám ponú-
ka mesto pre zber biologicky rozložiteľné-
ho odpadu. Nikto z nás nechce, aby naše 
okolie tvorili skládky odpadov. -red-

Začíname jarný 
zber odpadov podľa 
plánovacieho kalendára

Zber nebezpečného 
odpadu realizujeme 
8. apríla

UPOZORNENIE:
Odpad je možné ukladať len do pristavených kontajnerov. Uloženie odpadu mimo kon-
tajnerov alebo jeho uloženie na predmetné miesto po odvoze kontajnerov bude posu-
dzované ako nezákonné umiestnenie odpadu a bude sa postupovať v súlade so záko-
nom o odpadoch.

Lokality umiestnenia kontajnerov počas 
kalendárového  zberu objemného a biologicky 

rozložiteľného odpadu:
Miesto: Lokalita:

Liptovský 
Mikuláš

Zákruta Zápotockého ul. a Podtatranského ul.
Nábrežie 4. Apríla – smer Nábrežie J. Kráľa
Nábr. A. Stodolu

L. Ondrašová
Pri závorách
Otočka MHD – oproti obchodu za výmeničkou

Demänová
Za kultúrnym domom
Odbočka Bodice pri Demänovke

Andice 
a Benice

Ku trafostanici
Kultúrny dom

Bodice Ku cintorínu
Iľanovo Za kultúrnym domom
Ploštín Otočka autobusu

Okoličné
Kláštorná
Mierová

Stošice Pri trati
Vitališovce Odstavná plocha pod vlekom

Palúdzka 

Priehradná ul.
Demänovská cesta
Vranovská
Petrovičovo nábrežie
Žuffova ulica

So
m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k

Prišla jar, začíname zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad
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V roku 1677 sa začal 30-ročný proces, kto-
rého výsledkom bolo, že sídlom stolice sa 
stal Liptovský Mikuláš. Radnica pri príleži-
tosti tohto významného medzníka v  his-
tórii mesta realizuje projekt Rok Liptovskej 
stolice. „Od začiatku kalendárneho roka 
sme pre verejnosť pripravili viaceré väčšie 
či menšie kultúrno  – spoločenské a  špor-
tové podujatia pre širokú verejnosť aj náv-
števníkov. V  nastúpenom trende budeme 
pokračovať až do decembra. Dovtedy sme 

pripravili ešte takmer sedemdesiat akcií 
či už ako mesto samostatne, alebo v  spo-
lupráci s  rôznymi subjektmi, inštitúciami 
a cirkvami,“ potvrdila Dana Guráňová z mi-
kulášskej radnice.

V  apríli si pripomenieme 195. výročie 
narodenia Janka Kráľa spojené so sláv-
nostným vyhlásením výsledkov Kniha 
Liptova 2016. V  máji nasleduje slávnostná 
spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana 
pri 200. výročí jeho narodenia v  podobe 

literárno – hudobnej kompozície. Nebude 
chýbať výstavba erbov obcí Liptova, Me-
dzinárodný tatranský slalom, Rázusovie 
Vrbica či Deň rodiny.

O jednotlivých podujatiach bude mesto 
pravidelne informovať prostredníctvom 
mesačníka Mikuláš, na webovej stránke 
www.mikulas.sk a  facebooku MestoLM. 
Radnica spracovala k Roku Liptovskej stoli-
ce aj logo a propagačné materiály.

 -red-
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Do konca roka ešte takmer 70 podujatí



Podujatia
apríl

máj

jún

Znak Liptovského múzea od roku 1912 – pôvodný erb liptovskej stolice z roku 1550.

08.04.2017

24.04.2017                                  16.00 h

30.04.2017                                08.00 h

máj 2017

máj 2017

máj 2017

máj 2017

máj - október 2017

12.05.2017 - 14.05.2017
14.05.2017                                09.00 h

14.05.2017                                16.00 h

28.05.2017                                14.00 h

29.05.2017

jún 2017

08.06.2017 - 11.06.2017

11.06.2017

14.06.2017                                16.00 h

15.06.2017 - 17.06.2017
16.06.2017                                08.00 h - 12.30 h
                                                       

16.06.2017                                15.00 h

LIPTOV RIDE  - Štafetový pretek 5 disciplín - horský beh,
skialpinizmus, freeridové lyžovanie, bicykel, vodný slalom
195. výročie narodenia Janka Kráľa 
-  Návšteva u Janka Kráľa spojená so slávnostným vyhlásením 
výsledkov Kniha Liptova 2016 (spolupráca s knižnicou).

Beh oslobodenia Bodíc - 37. ročník

Slávnostné vyhodnotenie súťaže KongenScript 2017 - 
III. ročník literárnej súťaže pre neprofesionálne autorky a autorov 
poézie a prozaických textov, žijúcich, pracujúcich alebo študujúcich 
v okrese Lipt. Mikuláš.

Prvá míľa Liptova 2017 - Otvorenie mototuristickej sezóny.

Zuzana Rusková v spolupráci s obcou Trstené

Noc múzeí a galérii

Výstava erbov obcí Liptova od Ivana Líšku

Medzinárodný tatranský slalom Memoriál Ondreja Cibáka - 69. ročník

Z Hlbokého do Mikuláša - Slávnostná spomienka 
na Jozefa Miloslava Hurbana pri 200. výročí narodenia

Piesne na teraz - Hlboké slovo z Hlbokého - Literárno-hudobná
kompozícia vzdáva hold osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana, 
významného slovenského prozaika, básnika, historika, evanjelického 
kňaza a politika, prvého predsedu Slovenskej národnej rady.

Deň rodiny - Celé rodiny spolu na jednom námestí, v jeden deň pri
spoločnom trávení voľného času.

XXIII. ročník Rázusovie Vrbica 2017 - Regionálna súťažná prehliadka 
v prednese liptovských autorov a v literárnej tvorbe detí a mládeže 
Liptova.

Futbalový turnaj o pohár Liptovskej stolice

43. ročník Belopotockého Mikuláš - Celoslovenská postupová súťaž 
a prehliadka amatérskeho divadla dospelých.

Ondrašovská horička - 34. ročník, Beh olympijského dňa 

Liptovský Mikuláš – sídlo Liptovskej stolice - Vernisáž a pripomenutie
si historických faktov v súvislosti s etablovaním Liptovského Mikuláša 
ako stáleho sídla Liptovskej stolice.

Stoličné dni
Prechádzky liptovskou históriou - Cyklický program zábavných 
a vzdelávacích aktivít pre deti, zameraný na hravé spoznávanie 
histórie svojho regiónu (Na dvore kráľa Ladislava, Na poľovníckych
chodníčkoch kráľa Mateja, Ako Liptovská stolica záležitosti liptovské 
múdro viedla a spravovala...).

Liptovská župa v premenách vekov - Komentovaný kostýmovaný 
sprievod centrom Liptovského Mikuláša, v ktorom sa predstavia 
slávni župani, obyvateľstvo i deje stolice a župy Liptovskej od roku
1677 po rok 1919 (Ako Liptovská stolica záležitosti liptovské múdro
viedla a spravovala...).

Liptovský Mikuláš - Areál Vodného slalomu / 
Demänovská dolina / Jasná

Múzeum Janka Kráľa

L. Mikuláš - Bodice

Dom kultúry Lipt. Hrádok

Námestie  osloboditeľov 

Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Dom Matice slovenskej na Nábreží

Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka
Evanjelický kostol
(spomienkové služby Božie)

Evanjelický kostol 

Námestie osloboditeľov

Expozícia Tatrín,Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa, SZUŠ, Liptovská knižnica, Klubovňa 
Liptovského kultúrneho strediska

Futbalový štadión, TJ Sokol Beňadiková

Dom kultúry

L. Mikuláš - L. Ondrašová

Výstavná sieň Múzeum Janka Kráľa

Námestie  osloboditeľov
Múzeum Čierny orol 
Liptovský Mikuláš

Námestie osloboditeľov
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Zápisy detí do materských škôl a prvých ročníkov
Zápis detí do 1. ročníka základných škôl 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lip-
tovský Mikuláš pre školský rok 2017/2018 
sa uskutoční v termínoch:

18. apríl od 10:00 do 14:00 hod.
19. apríl od 13:30 do 17:00 hod.
v priestoroch jednotlivých základných 
škôl
• Základná škola Ul. čs. brigády 4
• Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Sto-

dolu 1863/49
• Základná škola M. Rázusovej - Martáko-

vej, Nábrežie 4. apríla 1936/23
• Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13
• Základná škola s  materskou školou 

Demänovská ulica 408/4A
• Základná škola s materskou školou Oko-

ličianska 404/8C

Zápis detí do Základnej umeleckej ško-
ly J. L. Bellu, M. M. Hodžu 5 sa uskutoční
2.  – 3. mája od 14:00 do 17:00 hod. 
v priestore Základnej umeleckej školy. 

Zápis detí do materských škôl v  zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský 
Mikuláš pre školský rok 2017/2018 sa usku-
toční:

2. - 5. mája 2017 od 8:00 do 16:00 hod.
v priestoroch jednotlivých materských 
škôl
• Materská škola Palúčanská 22
• Materská škola Nábrežie 4. apríla 1936
• Materská škola Kláštorná 550
• Materská škola Komenského 13
• Materská škola Ondrašovská 55
• Materská škola Vranovská 601
• Materská škola Nábrežie Dr. Aurela Sto-

dolu 1888/81
• Materská škola Agátová 637
• Materská škola Čs. brigády 2
• Základná škola s materskou školou Oko-

ličianska 404/8C
• Základná škola s  materskou školou 

Demänovská ulica 408/4A - elokované 
pracovisko Materská škola P. J. Kerna 76, 
Demänová

18

Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe 
nová hviezda. Tak vitaj človiečik ...  

V mesiaci február 2017 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Lejla BALÁŽOVÁ, Sára BALÁŽOVÁ, 
Lea STANKOVIANSKA, Dominik KOZ-
MON, Diana GROSSOVÁ, Laura TO-
POROVÁ, Sofia GREGOROVÁ, Timea 
HOSTINSKÁ, Jasmína ČONKOVÁ, 
Alžbeta VACULOVÁ, Ester KAŽMÉRO-
VÁ, Samuel ČIERNIK, Paulína KUPČO-
VÁ, Ondrej ZEMBA, Dominika PAVÚ-
KOVÁ, Krištof KURUC, Andrej KUBÁŇ, 
Barbora KOTULIČOVÁ, Mia TOMANO-
VÁ, Paulína KOLLÁROVÁ.

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

Manželstvo uzavreli:

  Mirfat RUŠEVIĆ – Ingrid BENCOVÁ, 
Ján ŠTEFÁNIK – Júlia KUBALOVÁ, To-
máš BILÝ – Lucia BALÁŽOVÁ.

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

Opustili nás:

  Alexander DUCHOŇ 94 r., Veronika 
BRIJOVÁ 85 r., Ing. Mária GARAJOVÁ 
71 r., Ľudmila MATEJOVIE 87 r., Ján 
MARKO 67 r., Juliana DRUSKOVÁ 86 
r., Milan MARTINKA 82 r., Gustáv RU-
ŽOMBERKA 81 r., Albín GONDA 77 r., 
Vilma HLAVÁČIKOVÁ 85 r., Irena MAJ-
DIAKOVÁ 91 r., Arana BALÁŽOVÁ 60 
r., Ján LENKO 83 r., Margita BLAŽEKO-
VÁ 89 r., Andrej ANTALEC 88 r., Gejza 
PUŠKA 55r., Gaspar PLEVKA 86r., Ján 
CHLEPKO 89 r.

Občiansky servis 
FEBRUÁR 2017

SERVIS
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Mestské 
zastupiteľstvo

Rokovanie mestského zastupi-
teľstva sa uskutoční 13. 4. 2017 

o 10. hodine na Mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
21. 4. 2017 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Distribúcia, a. s. Žilina:
všetky odstávky elektriny, ktoré SSE Distribúcia plánuje v apríli, sú zverejnené na webovej 
stránke mesta v rubrike Úradná tabuľa.

Regionálna veterinárna a potravinová sprá-
va oznamuje, že od 24. apríla do 7. mája sa 
v okrese uskutoční orálna vakciná-
cia líšok proti besnote. Vakcinácia 
bude pokladaná letecky z  výšky 
50 m nad terénom. Pre človeka je 
vakcinačná návnada pri bežnom 
zaobchádzaní neškodná. Z  bezpečnostné-
ho hľadiska a z dôvodu zabránenia prenosu 
ľudského pachu na vakcinačnú návnadu 

odporúčame nedotýkať sa jej a  obmedziť 
voľný pohyb psov po dobu 14 dní od ukon-

čenia leteckej pokládky. Ak sa ob-
sah blistra zapracovaného v  náv-
nade dostane na ruky, je potrebné 
ich ihneď umyť vodou a mydlom. 
Ak sa obsah dostane do úst, nosa 

alebo očí človeka, je potrebné okamžite vy-
hľadať lekára.

 -red-

V apríli začína vakcinácia líšok proti besnote

Na halových majstrovstvách Slovenska 
v atletike si výborné medailové umiestne-
nia priniesli mladí atléti z  Centra voľného 
času Liptovský Mikuláš. V kategórii doraste-
niek skončila Romana Králiková na druhom 
mieste v skoku do výšky a na treťom mieste 
v  trojskoku. Daniela Androvičová získala 
štvrté miesto v trojskoku. Štafeta 4 x 200 m 
v  zložení Zuzana Haviarová, Sára Valaštia-
ková, Monika Beťková a Daniela Androvičo-
vá obsadila jedenástu pozíciu. V  kategórii 
mladších žiakov obsadila Petra Krotáková 

v  behu na 60 m piate miesto a  rovnakú 
pozíciu zaknihovala aj štafeta 4 x 200 m 
s Michalom Bruňom, Adriánom Fričom, Ro-
manom Hyžinským a Adamom Mikulášom. 
Starší žiak Ladislav Lubelec vybojoval štvrté 
miesto v behu na 60 m cez prekážky a šies-
te miesto v  skoku do výšky, Patrik Rázga 
skončil v tej istej disciplíne na jedenástom 
mieste. Medzi juniorkami z Atletického klu-
bu Kriváň Liptovský Mikuláš si po bronzovú 
medailu v skoku o žrdi šla Romana Ošková.
 -red-

Mladí atléti 
sa výborne umiestnili 
na majstrovstvách Slovenska

http://www.mikulas.sk/sk/_clanok.php?clanok=2159
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SERVIS

1

SERVIS

www.m i ku l a s . s k

KALENDÁR PODUJATÍ

APRÍL 
2017

 PIATOK 1. 4. 2017 

 TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI 
 Centrum voľného času Nábrežie 

Dr.Aurela Stodolu 1932  8:00-16:00

 PONDELOK – UTOROK 3. 4.2017 | 4. 4. 2017 

 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  Centrum 
voľného času, Nábrežie Dr.A.Stodolu 
1932   8:30 -12:00   Školská okresná 
súťaž v prednese poézie a prózy 

 UTOROK 4. 4. 2017 

 OSLAVY 72. VÝROČIA OSLOBODENIA 
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  Ná-
mestie osloboditeľov, NKP Háj Nicovô 

 14:00  Pietny akt kladenia vencov na 
Námestí osloboditeľov a NKP Háj Nicovô. 

 VEĽKÁ VOJNA - OSLAVY 72. VÝRO-
ČIA OSLOBODENIA MESTA LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ  Evanjelický kostol Vrbica 
- Zbierka   17:00   Spomienková sláv-
nosť venovaná obetiam 1. svetovej vojny. 

 PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA V MATEMA-
TIKE 6. - 8.ROČNÍK ZŠ  veľká sála Mest-
ského úradu L. Mikuláš  8:30 - 12:00  

 PROJEKT MIMO  Liptovská galéria 
P.M.Bohúňa  18:30 - 21:00  Modulár-
no - tanečná inscenácia. 

 TEMNÉ KECY  Bar&Restaurant Route 
66  19:00  15 €   Najdrsnejšia a naj-
predávanejšia stand up comedy show na 
Slovensku.

 VEĽKONOČNÉ FOTENIE V RODINNOM 
CENTRE DANTIA S KINDERNAY FOTO 

 Rodinné centrum Dantia   9:30 
 Veľkonočné fotenie pre celú rodinu. 

 STREDA 5. 4. 2017 

 PREBÚDZANIE JARI  Slovenské mú-
zeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

 10:00 - 17:00  0,30 €   Remeselníc-
ke variácie - výroba veľkonočných ozdôb 

 PROJEKT MIMO  Liptovská galéria 
P.M.Bohúňa  18:30 - 21:00  Modulár-
no - tanečná inscenácia. 

 ŠTVRTOK 6. 4. 2017 

 OPEVNENIA NA LIPTOVE  Liptovská 
knižnica G. F. Belopotockého   16:00 

  Beseda s  archeológom Martinom Fur-
manom 

 ŠTVRTOK – PIATOK 6. 4. 2017 | 7. 4. 2017 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZŠ V GYM-
NASTIKE  Centrum voľného času 

 8:30 - 12:00

 PIATOK 7. 4. 2017 

 VEĽKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE 
 Liptovské múzeum - NKP Čierny orol 
  8:00-15:00   0,35  €    Podujatie k 

Veľkej noci spojené s ukážkami ľudových 
remesiel pre školy a verejnosť. 

 KUBA  Kultúrne centrum Diera do 
sveta  19:00  3 €   Cestovateľský ve-
čer po najväčšom ostrove Karibiku. 

 SOBOTA 8. 4. 2017 

 2. ROČNÍK LIPTOV RIDE  Areál vod-
ného slalomu O. Cibáka, Demänovská 
dolina, Jasná   8:00 – 17:00  Tímové 
štafetové preteky, ktoré spájajú zimu a leto. 

 CINEAMA  Klubovňa LKS v NKP Čier-
ny orol  8:30  50. r. neprofesionálneho 
fi lmu v  Liptove - krajská súťaž amatérskej 
fi lmovej tvorby. 

 NEDEĽA 9. 4. 2017 

 VESELÁ VEĽKÁ NOC  Stop Shop L. 
Mikuláš   15:00   Veselá Veľká noc na 
ľudovú nôtu a štýlovo jedine v STOP SHOP 
Liptovský Mikuláš. 

 STREDA 12. 4. 2017 

 APRÍLOVÝ KONCERT JAZZ V MESTE - 
BASHAVEL (MO, SK)  Bar & Restaurant 
Route 66  19:00  13 €   Cimbal, kla-
vír, bicie, kontrabas, husle, ľudové piesne a 
motívy - zažijete Bashavel! 

 PIATOK 14. 4. 2017 

 DOMÁCE POTREBY TOUR  Kultúrne 
centrum Diera do sveta  20:00  10 €  

 Raper Vec sa vracia s veľmi vydareným, 
fajnšmekerským EPčkom Domáce potreby.

 STREDA 19. 4. 2017 

 RAKETOVÝ VZOSTUP ANČI ZBÍJAČKY 
2016  Dom kultúry - klubová scéna 

 18:00  4 €  Divadlo LUNETRDLO 

 PIATOK 21. 4. 2017 

 LITERÁRNY KLUB  Liptovská knižnica 
G. F. Belopotockého  18:00  Stretnu-
tie členov klubu aj záujemcov o literatúru a 
vlastnú literárnu tvorbu 

 ĽUBEĽSKÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO K. 
O.URBANA - SÓLO NA TRIANGEL  Dom 
kultúry - veľká sála   18:00   4  € 

  Ľubeľské ochotnícke divadlo K.O. Ur-
bana uvádza komédiu Sólo na triangel 

 SOBOTA – NEDEĽA 22. 4. 2017 | 23. 4. 2017 

 33. MEDZINÁRODNÉ LIPTOVSKÉ SLA-
LOMY  Areál vodného slalomu Ondre-
ja Cibáka  9:45  Prvé preteky sezóny 
na Liptove za predpokladanej účasti 10 
štátov. 

 SOBOTA 22. 4. 2017 

TOLSTOYS  Kultúrne centrum Diera do 
sveta  20:00  5 €   Koncert energic-
kej dreampopovej kapely.

www.m i ku l a s . s k

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

 NEDEĽA 23. 4. 2017 

 JANKO A MARIENKA  Dom kultúry 
- klubová scéna  16:00  2 €   Roz-
právková nedeľa

 DOKUMENT KAINOVI BRATIA  Kul-
túrne centrum Diera do sveta   18:00 

 2 €   Traja muži, ktorí prežili mladosť 
v najbrutálnejšom väzení komunistického 
Maďarska. 

 PONDELOK 24. 4. 2017 

 KNIHA LIPTOVA 2016 - VYHODNO-
TENIE  Liptovská knižnica G. F. Belo-
potockého  16:00  Slávnostné vyhod-
notenie súťaže a vyhlásenie výsledkov 

 UTOROK 25. 4. 2017 

 PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA V BIOLÓ-
GII KATEGÓRIA D  Centrum voľného 
času Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932 

 8:30 - 12:00

 STREDA 26. 4. 2017 

 ADAM ĎURICA SPOLU TOUR 2017 
 Dom kultúry - veľká sála  19:00  stá-

tie  13 € , balkón 15 €   „Čo nedokážeš 
sám, to dokážeme SPOLU.“ 

 ŠTVRTOK 27. 4. 2017 

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

 PIATOK – SOBOTA 28. 4. 2017 | 29. 4. 2017 

 FIFA 2017 NA PS4 A XBOX ONE  Fun 
Fabric   19:00 - 9:00   20  €    Neza-
budnuteľný FIFA turnaj a skvelá nocovačka 
pre deti vo Fun Fabric.

 PIATOK 28. 4. 2017 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ SŠ V ATLE-
TIKE  štadión gymnázia M.M.Hodžu 

 8:00 - 14:00

 MAFIÁNSKE HISTORKY  Dom kultúry 
- veľká sála  19:00  12 € , vozíčkar - 
6 €   Divadelná komédia, ktorá postupne 
obletela celé Slovensko. 

 NEDEĽA 30. 4. 2017 

 BEH OSLOBODENIA BODÍC  Bodice, 
Liptovský Mikuláš   8:00   Tradičné 
podujatie v  poradí už 37. ročník pretekov 
Behu oslobodenia Bodíc. 

 KOLLÁROVCI- EDYMAX TOUR 2017 
 Dom kultúry - veľká sála   15:30 a 

18:00  13 - 10 € , vozíčkar - 5 €   Môj 
život je muzika 

 PONDELOK 1. 5. 2017 

 1. MÁJ SVIATOK PRÁCE  priestor 
pred NKP Čierny orol, Ulica 1. mája, fon-
tána Metamorfózy  10:00  Slávnost-
ný program venovaný oslave Sviatku práce, 
spojený s pietnym aktom kladenia vencov. 

 OSLAVY VSTUPU SR DO EÚ  Syna-
góga, ul. Hollého  14:00  Slávnostný 
program venovaný vstupu SR do EÚ spoje-
ný s vernisážou P. Petráša, ml.

Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk
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 ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA  

(Amer. fi lm, MP / 87 min., Slov. dabing) 
so. 1. 4.  16.15  4 € | ne 2. 4.  16.15  4 €  Vďaka 
záhadnej mape Šmolinka s priateľmi objavia 
najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov.

 MASARYK (Český fi lm, od 12 rokov, 106 min.)  
so. 1. 4.  18.00  4 € | ne. 2. 4.  18.00  4 €  Prežil 
život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá 
i veľké zápasy. Smrť Jana Masaryka je však dodnes 
zahalená tajomstvom.

 ŽIVOT (Amer. fi lm, od 15 rokov, 96 min.)  
so. 1. 4.  20.00  4 € | ne. 2. 4.  20.00  4 €  Ryan 
Reynolds a Jake Gyllenhaal hľadajú život na Marse 
v novom sci-fi  thrilleri od Daniela Espinosu. 

 ÚNOS (Slov. fi lm od 15 rokov, 95 min.)  
po. 3. 4.  20.00  3,30 € | ut. 4. 4.  18.00  4 € | 
st. 5. 4.  18.00  4 € | št. 6. 4.  18.00  4 €  Napínavý 
pohľad do minulosti inšpirovaný skutočnými 
udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťde-
siatych rokov.

 ÚKRYT V ZOO  
(USA - GB -ČR, od 12 r., 127 min.) po. 3. 4.  17.45  
4 € | ut. 4. 4.  20.00  4 €  Druhá svetová vojna po-
núka mnoho príbehov, ako je ten o utečencoch z 
varšavského geta, ktorí našli útočisko vo výbehoch 
tamojšej ZOO. 

 ROCCO (Francúzsky fi lm, od 18 r., 105 min.)  
st. 5. 4.  20.00  4 €  Príbeh čo navždy zmení po-
hľad na jedného z najslávnejších pornohercov ...

 VO VEĽKOM ŠTÝLE (Amer. fi lm, od 12 rokov, 96 
min.) št. 6. 4.  20.00  4 € | ne. 9. 4.  20.00 4 €  Na 
vyrovnanie účtov nie je nikdy neskoro. Herecký 
koncert troch zrelých hercov, so zmyslom pre 
inteligentný humor.

 KRÁSKA A ZVIERA  
(Amer. fi lm, od 7 rokov, 130 min., Slov. dabing) 
ne. 9. 4.  15.30  4 € | po. 10. 4.  17.45  4 € 

 V jednom z najpopulárnejších príbehov vôbec, 
veľkolepým spôsobom ožívajú príbeh a postavy, 
ktoré diváci poznajú a zbožňujú. 

 POWER RANGERS  
(Amer. fi lm, od 15 rokov, 124 min., Český dabing) 
ne. 9. 4.  17.45  4 € | po. 10. 4.  20.00  4 €  Fanú-
šikovia kultového televízneho seriálu sa môžu tešiť 
– legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. 

 BABA Z ĽADU (ČR - SR - Fra., od 15 r., 107 min.)  
ut. 11. 4.  20.00  3,50 € | st. 12. 4.  18.00  3,50 € 

 Príbeh rozkrývajúci neľahké vzťahy medzi tromi 
generáciami.

 CEZ KOSTI MŔTVYCH  
(Poľsko - Nem. - ČR - SR - Švéd., od 15 r., 128 min.) 
st. 12. 4.  20.00  3,50 €  Jednoduchá kriminálna 
zápletka je len základom pre netradičnú hru, ktorú 
Agnieszka Holland rozohrala s divákom.

 BALERÍNA (Franc. fi lm, MP, 89 min., Slov. dab.)  
št. 13. 4.  18.00  4 € | pi. 14. 4.  18.00  4 € | 
so. 15. 4.  16.15  4 €  Príbeh malej Felicie ktorá sa 
chce stať primabalerínou v Parížskej opere.

 ŠPUNTI NA VODE (Čes. fi lm, od 12 r., 83 min.)  
št. 13. 4.  20.00  4 € | 14. 4.  20.00  4 € | 
so. 15. 4.  18.00  4 € | ne. 16. 4.  18.00  4 €  De-
saťčlenná expedícia sa vydáva na plavbu v ústrety 
dobrodružstvám a humorným zážitkom...

 RÝCHLO A ZBESILO 8  
(Amer. fi lm, od 12 r., 136 min.) so. 15. 4.  20.00  
4 € | ne. 16. 4.  20.00  4 €  V jednej z najúspešnej-
ších fi lmových sérií je síce možné čokoľvek, ale toto 
je viac než automobilové zoskoky padákom...

 ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA  
(Amer. fi lm, MP / 87 min., Slov. dabing) 
ne. 16. 4.  16.15  4 € | po. 17. 4.  16.15  3,30 € | 
ut. 18. 4.  18.00  4 €  Vďaka záhadnej mape 
Šmolinka s priateľmi objavia najväčšie tajomstvo 
v dejinách Šmolkov.

 PIATA LOĎ (Slov. fi lm, od 12 rokov, 85 min.)  
po. 17. 4.  18.00  3,30 € | št. 20. 4.  18.00  4 € | 
st. 19. 4.  20.00  4 €  Rodinný fi lm ktorý sa stal 
ako prvý víťazom Berlinare v histórii slovenskej 
kinematografi e.

 CHATRČ (Amer. fi lm, od 12 rokov, 132 min.)  
po. 17. 4.  20.00  4 € | ut. 18. 4.  20.00  4 €  Film 
Chatrč je adaptáciou knihy Williama P. Younga, 
ktorá oslovila milióny čitateľov po celom svete

 CUKY LUKY FILM (Slov. fi lm, od 7 r., 105 min.)  
št. 20. 4.  20.00  4 € | pi. 21. 4.  20.00  4 € | 
so. 22. 4.  18.00  4 €  Príbeh začiatku šialeného 
priateľstva, ktoré ich navždy zmení...

 BABY ŠÉF (Amer. fi lm, MP, 97 min., Slov. dab.)  
so. 22. 4.  16.15  4 € | so. 29. 4.  16.15  4 € | ne. 
23. 4.  18.00  4 € | po. 24. 4.  18.00  3,30 €  Baby 
šéf sa musí so svojimi pomocníkmi z BabyCorp 
vydať na misiu za záchranou rodičovskej lásky.

 STRATENÉ MESTO Z  
(Amer. fi lm, od 12 r., 141 min.) so. 22. 4.  20.00  
4 € | ne. 23. 4.  20.00  4 €  V roku 1906 sa bádateľ 
Percy Fawcett vydal do Amazónie, kde v pralese 
nachádza dôkazy o neznámej, vyspelej civilizácie...

 PROTI SVOJEJ KRVI 
(Brit. fi lm, od 15 r., 98 min.) po. 24. 4.  20.00  4 € | 
ut. 25. 4.  18.00  4 €  Vzrušujúci kriminálny triler 
a zároveň hlboko dojímavý príbeh o láske a rodine.

 VLK Z KRÁĽOVSKÝCH VINOHRADOV  
(ČR - SR -Fran., od 12 r., 68 min.) ut. 25. 4.  20.00  
3,50 €  Rozprávanie o svojom živote prináša  
tvorca českej novej vlny - režisér Jan Němec. 

 THE CIRCLE (Amer. fi lm, od 12 rokov, 90 min.)  
st. 27. 4.  20.00  4 € | so. 29. 4.  20.00  4 €  Napí-
navý a miestami desivý príbeh ponúka znepokojivú 
otázku - ide v dnešnej dobe stále ešte o žáner sci-fi .

 PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA  
(Argentína - Špan. - Talian. od 12 rokov, 104 min.) 
so. 29. 4.  18.00  4 € | ne. 30. 4.  20.00  4 €  Keď 
teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, 
ešte netuší, že sa stane hlavou katolíckej cirkvi.

 
 MANŽEL NA HODINU – fi lmový klub seniorov  

Pi. 7. 4.  14:30  2 €  rodinná komédia (12), 
92 min., originálna verzia – česky

 VŠETKO ALEBO NIČ - fi lmový klub seniorov  
Pi. 21. 4.  14:30  2 €  romantická komédia (15), 
105 min., originálna verzia – slovensky

 HRDINA NAŠEJ DOBY  
Ne 9. 4.  16:45  11 €  Priamy prenos z Bolšoj 
baletu v Moskve, 160 min.

 EUGEN ONEGIN  
So 22. 4.  18:55  12 €  Priamy prenos z Metropo-
litnej opery v New Yorku, 217 min.

 17.01.2017 | 22.04.2017  
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. 

 08.02.2017 | 16.04.2017  
MIKULÁŠSKI ŽUFFOVCI | výstavná sieň Múzea 
Janka Kráľa | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-
17.00  0,50€ | Výstava z cyklu Mikulášske rody. 

 01.03.2017 | 08.04.2017  
KNIHA LIPTOVA 2016 | Liptovská knižnica G. 
F. Belopotockého | 9:00 - 18:00 | Výstava kníh 
nominovaných do súťaže spojená s hlasovaním 
verejnosti

 03.03.2017 | 24.04.2017  
FASCINUJÚCI SVET HMYZU | Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva | Po,St-Pi: 9:00-
17:00 posledný vstup hodinu pred zatvorením, 
Ut: zatvorené, So-Ne: na objednávku  1 € | 
Výstava predstavujúca fascinujúce spoločenstvo 
hmyzu s ukážkami živých exemplárov. 

 03.03.2017 | 28.07.2017  
MAREK BURCL - (D)EFEKT POVRCHU | Rumanský 
Art Centre | Ut - Pi: 13:00 - 17:00  1,50€ / 1€ | 
Pozývame Vás na výstavu Mareka Burcla - (D)EFEKT 
POVRCHU

 04.03.2017 | 15.04.2017  
JARNÝ SALÓN | Centrum Kolomana Sokola | Ut 
- So: 10:00-17:00  2€ / 1€ | 28. ročník regionálnej 
súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvar. umenia. 

 31.03.2017 | 14.05.2017  
TICHÉ ROZHOVORY S DREVOM | Liptovské 
múzeum NKP Čierny orol | Po - Pi: 8:00-16:00, 
So - Ne: len pre ohlásené skupiny (min. 10 osôb) 

 0,40 € / 0,20 € | Výstava drevených plastík insit-
ného rezbára Milana Bocka zo Spišskej Soboty. 

 18.04.2017 | 01.07.2017  
ERIK BINDER: DRAK SA VRACIA | Liptovská galé-
ria P.M.Bohúňa | 10:00-17:00  2€ / 1€ | Autorská 
výstava. Vernisáž výstavy 18. 4. o 16:00.

 24.04.2017 | 15.06.2017  
JANKO KRÁĽ OČAMI LIPTOVSKÝCH VÝTVARNÍ-
KOV | Múzeum Janka Kráľa | Po-Pi 9:00-16:00, 
So-Ne 10:00-17:00  0,50 € | Výstava portrétov 
liptovských umelcov, pri príležitosti 195.výročia 
narodenia básnika. Vernisáž výstavy 24. 4. o 17:00.

 03.04.2017 | 27.04.2017  
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad) | pon., str. 
15:00-17:45, ut., štv. 9:30-12:15 | 5 € mesačne | 
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov 
s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom. 

 08.04.2017  
KRASLICE | Centrum Kolomana Sokola | 15:00 - 
17:00 | Výroba kraslíc netradičnými technikami. 

 22.04.2017  
PALETA PÁNA BOHÚŇA | Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa | 14:00  3 € / 1 € | Interaktívna prehliadka 
Bohúňovej siene spojená s tvorením pre rodiny s 
deťmi.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.  
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. STOR.  
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  
stála expozícia otvorená do 17. 4.2017 | Cen-
trum Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00 

 1 € / 0,50 € | Diela významného slovenského 
grafi ka a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom 
Mikuláši

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA L. 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. rokov 19. stor. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jasky-
niarstva | Po,St-Pi: 9:00-17:00 posledný vstup 
hodinu pred zatvorením, Ut zatvorené, So-Ne: 
na objednávku  6 € / 2,50 € | Jediné špecializova-
né 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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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk


