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Záber Martina Martinčeka z otvorenia pietneho areálu na Háji
Najväčší vojenský cintorín v bývalom Československu bol slávnostne otvorený presne 
pred 55 rokmi, dňa 9. mája 1961 v rámci dvojdňových osláv víťazstva nad fašizmom.
Fotografia zo zbierok Múzea Janka Kráľa.
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dnes prvý raz píšem tento úvodník z iné-
ho mesta, ako je môj milovaný Liptovský 
Mikuláš. Prihováram sa k  vám spoza stola 
jednej z  kancelárií Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky ako štátny tajomník, do 
funkcie ktorého ma vymenovala vláda Slo-
venskej  republiky 23. marca tohto roku.

Keď som si na ministerstve sadol do kres-
la, uvedomil som si, že od vzniku Slovenskej 
republiky nebol v  takej zodpovednej štát-
nej funkcii žiadny občan nášho mesta ani 
okresu. Je to pre mňa veľká pocta a česť, no 
zároveň mi táto výzva priniesla o toto uve-
domenie vážnejšiu zodpovednosť vyvinúť 
maximálne úsilie, aby som vzorne a súčasne 
hrdo reprezentoval náš región. Cítim závä-
zok i  naďalej mu  pomáhať a  podporovať 
úspešný rozvoj aj nášho mestečka. 

Možnosť zastávať funkciu štátneho ta-
jomníka je pre mňa jednou z  výziev, ktorá 
ma v  živote postaví aj pred zložité situácie 
a rozhodnutia. Chcem formou tohto prího-
voru postaviť pred jednu výzvu aj všetkých 
vás, milí spoluobyvatelia. Je jedno, kde sa 
práve nachádzame a koľko miest nás navzá-
jom delí. Hľadajme cestu k sebe, nie od seba. 
Aj napriek rozmanitosti názorov, zložitosti 
problémov, s  ktorými sa denne stretávame, 
hľadajme vzájomný konsenzus, ktorý prispe-
je k  spokojnosti nášho života. Lebo práve 
vtedy má náš úspech zmysel, keď vieme, že 
sme sa ním priblížili k druhým a že sme cez 
svoj úspech tým ostatným aj pomohli.

  
 Rudolf Urbanovič
 viceprimátor

SPRAVODAJSTVO

Vážení Mikulášania, 
spoluobyvatelia,

Nájdete nás na facebooku
 facebook.com/MestoLM

Nájdete nás aj na Twitteri

twitter.com/MestoLMikulas

O začatí prác na obnove Domu služieb 
primátora na pôde mestského úradu infor-
movali predstavitelia spoločnosti Vincentis. 
„V prvom rade ideme budovať obchodné 
priestory. Práce ukončíme v jesenných 
mesiacoch. Aké prevádzky budeme mať, 
sme ešte definitívne neuzavreli. V objekte 
však budú potraviny, cukráreň, kaviareň, 
fast food či informačné centrum a detské 
ihrisko. V budove pribudne 19 bytov. Tie 
dokončíme počas budúceho roka,“ uviedol 
Stanislav Figula z Vincentisu.

 -red- 

Nedostatok parkovacích miest sa rad-
nica rozhodla riešiť obmedzením státia 
niektorých druhov vozidiel. Ako pilotný 
projekt zavádza mesto nové podmienky 
pre parkovanie v mestskej časti  Podbre-
ziny, cieľom je zakázať státie nákladných 
áut. „Ide o vozidlá, ktoré presahujú určitú 
dĺžku vrátane všetkých druhov prívesných 
vozidiel počas určitej časti dňa na parko-
viskách,“ uviedol Gabriel Lengyel z odboru 
dopravy a životného prostredia na mest-
skom úrade. Podľa monitoringu, ktorý 
urobila radnica na podbrezinských par-
koviskách počas nočných hodín, zaberá 
parkovacie miesta v priemere 40 áut, ktoré 
dostanú zákaz. „Obmedzenie parkovania 
sa bude týkať výlučne vozidiel, ktoré sú 
využívané na podnikateľské účely a záro-

veň nie sú kategórie osobných vozidiel. Ich 
majitelia by mali v zmysle živnostenského 
zákona mať vytvorené vlastné priestory na 
odstavenie svojich služobných vozidiel a 
nezaberať parkovacie plochy pre obyva-
teľov,“ upozornil. Zámer ešte radniční pre-
rokujú s dopravnou políciou a na základe 
odborných stanovísk rozhodnú, aký typ a  
vyobrazenie dopravného značenia bude 
použité, akých vozidiel sa bude obmedze-
nie týkať,  kedy k tomu dôjde a ako bude 
nastavená kontrolná činnosť zo strany 
mestskej a štátnej polície. V prípade, že sa 
opatrenie zákazu parkovania v čase od 18. 
do 6. hodiny rannej osvedčí, mesto apliku-
je túto zásadu aj do iných mestských častí

 -red- .

Dom služieb 
rekonštruujú

Parkovanie na Podbrezinách

http://www.facebook.com/MestoLM
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Predstavitelia mikulášskej radnice stá-
li pri zrode občianskeho združenia Živé 
námestie. V  združení, ktorého cieľom 
je oživenie centra mesta, primátor Ján 
Blcháč aktívne vystupuje a  pôsobí. Od 
vzniku v  roku 2015 sa zrealizovali via-
ceré kroky, ktoré napomôžu naplneniu 
prvotnej myšlienky združenia. Na aprí-
lovom zasadnutí predsedníctva vzišiel 
podnet na zníženie sadzby za letné tera-
sy na symbolický cent, v meste pribudne 
nový navigačný systém do centra a na 
parkoviská. Bližšie informácie o združe-
ní poskytla jeho tajomníčka Marta Jan-
čoková.

„Na začiatku sme urobili pasportizáciu 
prevádzok nachádzajúcich sa v  historic-
kom centre . Bol to základ pre komuniká-
ciu s  podnikateľmi a  obyvateľmi,“ podo-
tkla. Združenie sa už aktívne podieľalo na 
realizácii projektu wi-fi zóna v historickom 

centre. Zónu uviedli do prevádzky na kon-
ci minulého roka. Pod ich organizačnou 
taktovkou sa uskutočnili mnohé úspešné 
podujatia. Spomenieme Poslednú míľu, 
Nočnú mestskú jazdu, Lampiónový sprie-
vod, Liptovskú zabíjačku či MDŽ. Na jed-
notlivých akciách sa zúčastnili stovky ľudí. 

Ciele združenia sú obsiahnuté v  sta-
novách. Sú nimi oživenie a  zvýšenie náv-
števnosti historického centra domácimi 
obyvateľmi a  návštevníkmi. „Chceme pri-
spieť k  ďalšiemu zvyšovaniu kvality života 
v meste pre všetky vekové a sociálne sku-
piny a  taktiež uspokojiť ich voľno-časové 
potreby. Činnosť vyvíjame tak, aby sa jedi-
nečnosť architektúry historického jadra za-
chovala aj pre budúce generácie a zároveň 
jeho atmosféra prinášala radosť a trvalý úži-
tok,“ zhrnula Marta Jančoková. 

„Momentálne intenzívne pracujeme 
s  majiteľmi prevádzok v  centre na vydaní 

spoločného informačno - propagačného 
materiálu, v  ktorom odprezentujeme ob-
chody, reštaurácie či lekárne. Distribuovať 
sa bude do stredísk cestovného ruchu a do 
ubytovacích zariadení pred začiatkom let-
nej turistickej sezóny,“ konštatovala. 

V závere načrtla podujatia, ktoré pripra-
vujú v  najbližšom období. „S radnicou sa 
podieľame na organizovaní osláv 730. vý-
ročia založenia mesta a  ďalšej veľkej akcii 
FIM Rally. Ide o celosvetové stretnutie mo-
toturistov, ktoré sa na prelome júna a  júla 
v našom meste uskutoční. V  lete pripravu-
jeme na Námestí osloboditeľov barmanskú 
šou. Taktiež zopakujeme úspešné podujatia 
z  minulého roka.“ Živé námestie má v  sú-
časnosti 27 členov. Sú to podnikatelia, oby-
vatelia mesta, ale aj samotná radnica.

 -red- 

Oživujeme centrum: Pribudne nový navigačný systém

Prevádzkam, ktoré si doteraz letnú 
terasu kvôli nákladom nemohli dovoliť 
alebo jej rozlohu z  finančných dôvodov 
obmedzovali, svitá na lepšie časy. Mesto 
na letné obdobie tohto roku znižuje daň 
z terás, aby podporilo oživenie centra. „Ide 
o ústretový krok voči podnikateľom v po-
hostinských službách s cieľom ich dočasne 

odbremeniť od tohto daňového zaťaženia, 
a  tak oživiť najmä centrum, kde je terás 
v  rámci mesta najviac,“ uviedol primátor 
Ján Blcháč. Pokiaľ mestské zastupiteľstvo 
schváli návrh na zníženie dane, radnica ju 
plánuje zaviesť k  1. júnu s  platnosťou do 
30. septembra 2016. Po tomto termíne 
bude poplatok vrátený do pôvodnej výš-

ky. „Pôvodná daň bola 25 centov na meter 
štvorcový za deň v  prípade terás, kde sa 
nepodávajú alkoholické nápoje a 16 cen-
tov pre terasy s  predajom alkoholu, po 
znížení bude predstavovať jeden cent na 
štvorec denne pre obidva druhy,“ upresnil 
Gabriel Lengyel z mestského úradu. Minu-
lú sezónu malo o terasy záujem 19 prevá-
dzok, radnica z nich vybrala daň vo výške 
šesťtisíc eur. -red- 

Projekt letných terás za symbolickú cenu
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V intraviláne Liptovského Mikuláša by 
územný plán nemal umožniť postaviť bio-
plynovú stanicu. Poslanci mestského za-
stupiteľstva počas aprílového rokovania 
odporučili primátorovi, aby zadal úlohu 
prehodnotiť možnosti výstavby tohto za-
riadenia na území Liptovského Mikuláša.

Mesto aktuálne obstaráva zmeny a do-
plnky územného plánu, ktoré by mali za-
bezpečiť, aby v katastri Liptovského Miku-

láša nebola možná výstavba zariadenia na 
zhodnocovanie kalov a v obytných zónach 
žiadna bioplynová stanica. „Od zmene-
ného územného plánu očakávame, že do 
budúcnosti by sa mohlo s takýmto typom 
zariadenia počítať len v lokalitách na to 
vhodných po transparentnom prerokovaní 
prípadného projektu v mestskom zastupi-
teľstve, a samozrejme s verejnosťou,“ objas-
nil primátor. Podľa jeho slov nie je možné 

jednoznačne zabrániť projektom, ktoré 
chcú využívať alternatívne zdroje energie, 
napríklad poľnohospodárske plodiny, dre-
voštiepku (nie kaly). „V opačnom prípade 
by sme sa mohli dostať do rozporu s európ-
skou a slovenskou legislatívou,“ ukončil. Ve-
denie mesta týmito krokmi vyhovuje požia-
davke obyvateľov, ktorí sa proti plánovanej 
výstavbe bioplynky postavili petíciou.  

  -red- 

pravy. V máji tak môžete stretnúť v meste 
viac cyklistov, ako býva zvykom. Hlavným 
cieľom národnej kampane je podporiť 
rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyk-
listickej dopravy v mestách. -red- 

Do projektu Do práce na bicykli sa tento 
rok zapojí aj primátor. Ako člen jedného z 
deviatich tímov z mesta tak podporí aj s ko-
legami z mestského úradu a zamestnanca-
mi ďalších organizácií ekologické druhy do-

SPRAVODAJSTVO

Sobáše budú v krajších priestoroch

Jediná bioplynová stanica v Liptove sa 
nachádza v Liptovskej Štiavnici.

Vizualizácia novej 
sobášnej siene

Mesto plánuje zriadenie sobášnej sie-
ne na prízemí mestského úradu. Pôvodná 
sobášna miestnosť splnila svoj účel a už 
doslúžila. Nastal čas vytvoriť modernej-
šie a dôstojnejšie priestory pre slávnostné 
udalosti, ktoré si ľudia pamätajú na celý 
život, uviedol sobášiaci poslanec a člen 
Zväzu pre občianske záležitosti Matej Géci. 
Súčasné priestory na vykonávanie obradu 

sú až na treťom poschodí, čo je pomer-
ne komplikované z pohľadu logistiky pre 
hostí. „Nové priestory budú jednak prí-
stupnejšie a veríme, že zároveň reprezen-
tatívnejšie. Nová sieň bude väčšia a bude 
mať nový vstup z foyer,“ podotkla hlavná 
architekta mesta Tatiana Bachtíková. Mesto 
zrealizovalo prieskum trhu na spracovanie 
projektovej dokumentácie pre realizáciu 

stavby sobášna sieň. Komisia vyhodnotila 
doručené ponuky, ktorých súčasťou mal 
byť architektonický návrh a cenová ponu-
ka. Autorkou vybratého návrhu je Sylvia 
Kleinová. Architektonický návrh rieši sta-
vebné úpravy, osvetlenie či umiestnenie 
interiérových prvkov a nábytku. Svoje áno 
by si snúbenci mohli povedať v novej sieni 
už na jeseň tohto roka.  -red- 

Bioplynová stanica: Územný plán 
obmedzí možnosti výstavby

Primátor bude chodiť 
do práce na bicykli
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Po uzavretí trhoviska vedľa Domu slu-
žieb vzišla potreba hľadať nové miesto na 
takýto druh predaja. Mestský úrad preto 
hľadá možnosti, kde by tržnica mohla zno-
vu vzniknúť. Predstavitelia mesta rokova-
li so spoločnosťou Vincentis, ktorá bude 

rekonštruovať Dom služieb a  na stretnutí  
deklarovali, že chcú zriadiť trhovisko na pô-
vodnom mieste. „Tržnicu máme záujem pre-
vádzkovať na našich pozemkoch v lokalite, 
kde bola predtým. Pre budúcoročnú jarnú 
sezónu by už mohla byť obnovená pre pre-

dajcov zeleniny, priesad či kvetov,“  povedal 
Stanislav Figula zo spoločnosti  Vincentis, 
ktorá vlastní priestory Domu služieb a pri-
ľahlé pozemky.

Dva drevené stánky s predajom sadeníc, 
kvetov, ovocia či zeleniny nájdete na ná-
mestí južne od Domu služieb. Ďalšie dva 
stánky k  nim pribudli počas apríla. Trhové 
miesta v súčasnosti nájdete aj na Smrečian-
skej na Podbrezinách (pred Tatranom), kde 
je predajný stánok v prevádzke celoročne. 
V  súkromnej réžii sú prevádzkované stán-
ky pred Stop.Shopom a  hotelom Európa. 
Na Námestí osloboditeľov chýba pre trvalý 
trhový predaj zázemie v podobe napríklad 
vody, elektriny a  podobne. Kvôli nevyspo-
riadaným pozemkom nie je možné pre-
vádzkovať trhové miesta pri podchode na 
Moyzesovej ulici. „Napriek tomu ešte zva-
žujeme a  hľadáme lokalitu pre zriadenie 
ďalšieho trhoviska,“ dodal viceprimátor Ján 
Bonko.

  -red- 

V marci doplnil tím vedenia mesta vi-
ceprimátor Ján Bonko. Zaujímali sme sa, 
aké sú jeho ciele na pozícii, ktorej prob-
lematike sa bude venovať a nazreli sme 
trochu aj do jeho súkromia a minulosti. 

 � Kedy ste dostali ponuku stať sa vicepri-
mátorom a ako dlho ste ju zvažovali? Čo 
vás pri rozhodovaní zobrať post ovplyv-
nilo?

O tejto ponuke som mohol uvažovať až 
po potvrdení toho, že budem mať mandát 
poslanca. Zástupca primátora môže byť 
menovaný len z  radov poslancov. Keď na-
stala táto skutočnosť, oslovil ma primátor 
Ján Blcháč. Samozrejme, keďže som mal 
už určité poznatky z  práce v  samospráve, 
vedel som, o  čom výkon tejto funkcie je 
a  podporiť súčasné vedenie radnice, kto-
rého výsledky v riadení mesta sú pozitívne, 

bola pre mňa výzva. Moje rozhodovanie 
nebolo dlhé, po niekoľkých dňoch som 
primátorovi kývol. Nakoľko spolupráca s Já-
nom Blcháčom bola veľmi dobrá už za jeho 
predošlého vedenia mesta, potešilo ma, že 
ma oslovil. 

 � Pristavme sa pri vašich prvých krokoch 
v pozícii zástupcu šéfa radnice...

V súčasnosti si robím internú analýzu sta-
vu agendy, za ktorú budem zodpovedať. 

 � Skúste priblížiť ciele, ktoré budú po tej-
to analýze nasledovať?

Prioritou pri riešení otázok mi bude pô-
sobnosť, ktorú som dostal od primátora. 
Taktiež zohľadním priority poslancov za 
jednotlivé volebné obvody. Ďalšie ciele vy-
plynú z požiadaviek obyvateľov, zastupiteľ-
stva a  primátora. Konkrétne ciele si určím 

po analýze a po poznaní skutkového stavu. 

 � Akú agendu budete mať na starosti?
Ide o viacero oblastí. Pôjde o príspevko-

vé a  rozpočtové organizácie mesta, oblasť 
grantov, vnútroštátnu a  medzinárodnú 
spoluprácu mesta, cestovný ruch, šport, 
kultúru, mládež či spoluprácu s cirkvami. 

 � Z vašej minulosti ste naznačili, že máte 
blízko k  stavebníctvu. Svedčí o  tom vaše 
štúdium, ale aj pohľad do profesijného 
životopisu?

Je to tak. Som absolventom strednej 
priemyselnej školy stavebnej v Liptovskom 
Mikuláši, v  štúdiu „stavbáriny“ som pokra-
čoval na vtedajšej Vysokej škole dopravy 
a  spojov v  Žiline. Pracoval som v  Inžiner-
skych stavbách Košice pri príprave výstavby 
diaľničného úseku Liptovský Ján - Liptov-
ský Hrádok. Podieľal som sa aj na výstavbe 
súčasného mestského úradu. Ako námest-
ník som pracoval v  Okresnom stavebnom 
podniku Liptovský Mikuláš, neskôr Lipto-
stave. V  tom období sme postavili alebo 
zrekonštruovali budovy v  oblasti školstva, 
zdravotníctva či rodinné domy po celom 
Liptove. Spomeniem napríklad budovu 
železničnej stanice v Mikuláši, rekonštruk-
ciu chirurgického pavilónu v Ružomberku. 
V  roku 2000 som bol zvolený za hlavného 
kontrolóra, ktorého som robil vyše desať ro-
kov. V roku 2015 som nastúpil ako prevádz-
kový námestník vo Verejnoprospešných 
službách. 

 � V závere nazrime do vášho súkromia... 
Som ženatý, mám troch už dospelých 

synov. Celý život som prežil v  Liptovskom 
Mikuláši, preto problémy mesta dobre po-
znám. Vo voľnom čase rád lyžujem a  plá-
vam. 

 -js-

SPRAVODAJSTVO

Viceprimátor 
Ján Bonko: 
Som v Mikuláši celý 
život, preto problémy 
mesta dobre poznám

Trhovisko by malo 
vyrásť na svojom 
pôvodnom mieste
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V  minulom čísle sme vás informovali, 
že Parková ulica v Palúdzke sa bude až do 
30. júna komplexne rekonštruovať. Okrem 
cesty sa obnoví aj vodovodný rad, ktorý je 
v  nej umiestnený. Z  tohto dôvodu bude 
ulica úplne uzavretá pre dopravu do 30. 
júna. Ako obchádzková trasa sa budú môcť 
použiť Glejárska, Budovateľská, J. Švermu 

a  Športovcov. „Dotknutých obyvateľov 
prosíme kvôli bezpečnosti a plynulosti sta-
vebných prác, aby úplnú uzávierku cesty 
vyznačenú dopravným značením dodržia-
vali. Pre státie svojich áut je potrebné vy-
užiť okolité ulice,“ uviedol Gabriel Lengyel 
z mikulášskej radnice.  

 -red-

Parková bude úplne uzavretá do konca júna

Pol roka vyváža a zneškodňuje mesto 
Liptovský Mikuláš odpad prostredníc-
tvom novej firmy. Spoluprácu so spoloč-
nosťou Brantner Fatra z Martina v oblasti 
odberu a zneškodňovania komunálneho 
odpadu považuje odborníčka z  radnice 
za profesionálnu. Základom dobrých 
vzťahov je podľa nej plnenie zmluvných 
podmienok.

„Zo strany partnerskej spoločnosti je to 
najmä dodržiavanie dohodnutých interva-
lov odvozu odpadu, a  to aj v  prípade po-
žiadaviek na mimoriadny vývoz  pri jarnom 
alebo jesennom zbere objemného odpa-
du či pri odstraňovaní čiernych skládok,“ 
uviedla Mária Lošonská z  oddelenia život-
ného prostredia poľnohospodárstva mest-

ského úradu. Od októbra minulého roku 
firma Brantner vyviezla  z mesta a uložila na 
skládke Kalnô približne päť tisíc ton odpa-
dov, z ktorých prevládal zmesový komunál-
ny odpad, v  menšom množstve objemný 
odpad, odpad z  čistenia ulíc a  drobný 
stavebný odpad nevhodný na zhodnote-
nie. Po pol roku spolupráce sa uzatvorená 
zmluva javí veľmi výhodne. „Pre porovna-
nie mesto za odvoz z prekládkovej stanice 
Okoličné a uloženie jednej  tony na skládke 
Kalnô stojí toľko, koľko stálo zneškodnenie 
jednej tony na skládke Žadovica v Liptov-
skom Hrádku. Okrem toho Verejnopro-
spešné služby Liptovský Mikuláš odpad 
vyzbieraný v  meste predtým prepravovali 
až na skládku Žadovica. Teraz ho vozia len 

na prekládkovú stanicu v  Okoličnom a  fir-
ma, s  ktorou máme zmluvu, si už odpad 
prepravuje z prekládkovej stanice na sklád-
ku Kalnô,“ vysvetlila Lošonská. Výhodou 
spolupráce s firmou, ktorá vzišla z verejnej 
súťaže ako cenovo najvýhodnejšia, je aj 
uzatvorenie zmluvy na 15 rokov. Ceny sta-
novené v zmluve za odvoz a zneškodnenie 
totiž  budú platiť počas celej doby trvania 
tejto zmluvy. „Zároveň prevádzkovateľ 
skládky mestu vystavuje faktúry  len za  do-
vezený a na predmetnej skládke zneškod-
nený odpad z mesta. Podkladom pre faktu-
ráciu sú vážne lístky,“ ukončila odborníčka 
z oddelenia životného prostredia.

 -red-

Spolupráca v oblasti odpadov 
je profesionálna Podkladom pre fakturáciu sú vážne lístky.
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Liptovský Mikuláš rozširuje partnerstvá

Kvôli zisteným pochybeniam Verej-
noprospešných služieb v  roku 2012 od-
poručili viacerí mestskí poslanci primá-
torovi, aby podal trestné oznámenie na 
neznámeho páchateľa. 

Primátor má podať trestné oznámenie 
pre podozrenie zo spáchania trestného 
činu machinácií pri verejnom obstarávaní 
a  dražbe v  mestskej organizácii VPS, ktoré 
sa mali stať pred štyrmi rokmi. Odporu-
čila mu to väčšina poslancov mestského 
zastupiteľstva. „Kto iný, ako orgány činné 

v  trestnom konaní, môžu preveriť zákon-
nosť postupu. O záveroch polície budeme 
verejnosť informovať,“ priblížil viceprimátor 
mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič. 

Porušenie zákona zistil Úrad pre verej-
né obstarávanie. Úrad predložil protokol 
kontroly, ktorú ukončil v  januári 2016. Pre 
vysvetlenie situácie je potrebné sa vrátiť 
o niekoľko rokov dozadu. V roku 2013 vyko-
nala hlavná kontrolórka v príspevkovej or-
ganizácii mesta VPS kontrolu. Jej predme-
tom bolo hospodárenie služieb za obdobie 

roku 2012 vrátane postupov pri verejnom 
obstarávaní v náhodne vybratej vzorke zá-
kaziek. Na základe výsledkov podala kon-
trolórka v auguste 2014 trestné oznámenie 
na neznámeho páchateľa pre podozrenie 
zo spáchania trestného činu machinácií pri 
verejnom obstarávaní a  verejnej dražbe. 
Prokuratúra odovzdala oznámenie okres-
nému riaditeľstvu polície a to vec následne 
posunulo na úrad pre verejné obstarávanie.  

 -red-

Poslanci odporúčajú primátorovi podať trestné oznámenie

V Liptovskom Mikuláši a okolí sa na začiatku letných prázdnin uskutoční veľké 
podujatie medzinárodného charakteru so zastúpením 25 krajín. Región bude hostiť 
takmer tisíc motorkárov, ktorí prídu aj na Námestie osloboditeľov. Akcia s názvom 71. 
FIM Rally 2016 Liptov je prvá svojho druhu organizovaná na území Slovenska. Mesto 
participuje na organizácii podujatia či už prostredníctvom marketingových aktivít 
alebo aj súčinnosťou mestskej polície. Zostávame vám dlžní dátum: 25. jún - 4. júl. 

Do Mikuláša zavítajú 
stovky motorkárov

Do partnerskej spolupráce by chceli 
pretaviť výsledky stretnutia primátori Ján 
Blcháč a Viliam Zahorčák (Michalovce). 
Ide o vyvrcholenie snáh, ktoré trvajú už 
niekoľko rokov. Partnerstvo Liptovské-
ho Mikuláša a Michaloviec by malo byť 

podpísané pri oslavách 730. výročia prvej 
písomnej zmienky o Mikuláši a násled-
ne zmluvu odobria zastupiteľstvá oboch 
miest. Návrh partnerskej dohody pokryje 
kultúrnu, spoločenskú, športovú sféru, ale 
aj oblasť turizmu. Spoluprácu obaja pri-

mátori vidia aj medzi inštitúciami v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti radníc či v rámci pro-
jektov. Partnerskými mestami Michaloviec 
sú už Cognac, Užhorod, Nové Mesto pod 
Šiatrom (Sátoraljaújhely), Jaroslaw, Kavar-
na, Vyškov, Vila-real a Pančevo. -red-
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„Budeme sa snažiť priniesť zaujímavé farebné kombinácie 
kvietkov, na kruhový objazd pri Jánošíku chystáme prekva-
penie v podobe mikulášskeho balíčka, dúfame, že sa nám 
to podarí,“ uviedla Zora Lazišťanová z Verejnoprospešných 
služieb mesta Liptovský Mikuláš (VPS). Stĺpy verejného 
osvetlenia budú od mája zdobiť pelargónie, si-
rôtky v záhonoch vymenia pracovníčky 
VPS za farebné begónie, turčiaky či 
lobelky.  -red-

Za Dušanom 
Vinčurom...

V Klube seniorov 1 Liptovský Mikuláš sa 
4. apríla uskutočnila beseda s  priamymi 
účastníkmi bojov za oslobodenie Liptov-
ského Mikuláša. Na túto besedu boli po-
zvaní priami účastníci bojov o  Liptovský 
Mikuláš - generál v. v. Ján Iľanovský a  Pa-

vel Chrapčiak. Dopodrobna porozprávali 
o hrôzach a následkoch týchto oslobodzo-
vacích bojov. Ján Iľanovský, okrem zaujíma-
vého rozprávania, ako sa dostal na vojnu, 
potom k  sovietskej armáde na Ukrajine, 
nám priniesol aj črepiny, ktoré ho v boji zra-

nili, a ktoré mu vybrali z časti tela. Bolo to 
veľmi dojímavé. Pavel Chrapčiak nám zau-
jímavo a dopodrobna porozprával o bojo-
vých operáciách pri oslobodzovaní Liptov-
ského Mikuláša a okolia. 

 -red-

Priniesol črepiny, ktoré ho v boji zranili

Radnica v máji po 
troch zamrznutých 
vysadí v meste 
až 12 800 
kvetov.

Odišiel vzácny človek Dušan Vinčur. Bol 
aktívny a neúnavný v mnohých oblastiach. 
Ako dlhoročný poslanec zastupoval záuj-
my a  presadzoval požiadavky obyvateľov 
Mikuláša na pôde radnice. Pôsobil tiež 
ako člen komisie na ochranu verejného 
záujmu a  finančnej komisie pri mestskom 
zastupiteľstve, bol členom mestskej rady. 
Ako poslanec pracoval vo výbore mestskej 
časti Podbreziny. V tejto mestskej časti bol 
aktívny aj v organizácii záhradkárov. Praco-
val ako viceprezident MFK Tatran Liptovský 

Mikuláš, pôsobil v  orgánoch mestských 
spoločností ako Bytový podnik či Liptovská 
vodárenská spoločnosť. Bol dlhoročným 
predsedom družstva Ďumbier a pôsobil aj 
v  Slovenskom zväze výrobných družstiev. 
V tomto roku mu bola udelená Cena mesta 
Liptovský Mikuláš. Výpočet jeho prínosov 
by bol dlhý. Za všetko, čo urobil pre toto 
mesto a  jeho ľudí mu vyslovujeme aspoň 
skromné Ďakujeme.

Česť jeho pamiatke.
 -red- 



9

SPRAVODAJSTVO

Prvú etapu obnovy plynovodov sa chys-
tajú od mája realizovať plynári z SPP Distri-
búcia, a. s. Práce, ktoré čiastočne obmedzia 
aj cestnú premávku, budú vykonávané na 
nasledovných uliciach: Za Havlovci, Vrbic-
ká, Janoškova, Nešporova, Dudova, Zgutha 
Vrbického, Vansovej, 1. mája, kpt. Nálep-
ku, Guothova, Stodolova, Zápotockého, 
Kuzmányho, Šoltesovej, Sládkovičova, 
Hriadky. Začať by mali už 2. mája, potrvá 
to až do zimy. „Obyvateľov budeme o  po-
stupoch na jednotlivých uliciach informo-
vať na stránke mesta. Na základe stanovísk 
k  projektu sme sa snažili, aby sa v  čo naj-
menšej miere rekonštrukčné práce dotkli 
ciest a  chodníkov, avšak v  niektorých prí-
padoch sa prácam v  ich telesách vyhnúť 
nedá. Preto prosíme o trpezlivosť,“ uviedol 
Gabriel Lengyel z odboru dopravy. Investor 
stavby je povinný po ukončení obnovy 
všetky zasiahnuté miestne komunikácie 
a verejné priestranstvá uviesť do pôvodné-
ho stavu. -js- 

Prácami obmedzia ulice

Oznamujeme, že v školskom roku 2016/17 
otvárame nasledovné predmety

Hudobný odbor
prijímacie pohovory 17. - 18. mája 2016  
od 14,00 - 17,00 hod. na ul. M.M.Hodžu 5
prípravné hudobné štúdium, hra na: 
husle, viola, violončelo, kontrabas, cimbal, 
klavír, organ, cirkevná hudba,  akordeón, 
heligónka, gitara, basová gitara, flauta 
priečna-zobcová-altová, klarinet, trúbka, 
lesný roh, spev, zborový spev, v tanečnej 
a jazzovej skupine, kompozícia, bicie ná-
stroje

Tanečný odbor
prijímacie pohovory  17. - 18. mája 2016 
od 14,00-17,00 hod. na ul M.M.Hodžu 5
(prijímacie pohovory na TO v MŠ Podbre-
ziny Agátova ul. 17. mája od 14,00-16,00 
hod.)
prípravné tanečné štúdium, klasický ta-
nec, ľudový tanec, moderný tanec, moder-
ný scénický tanec, súčasný tanec, jazzový 
tanec, tanečná prax, dejiny tanca

Výtvarný odbor
prijímacie pohovory 17. - 18. mája 2016  
od 14,00 - 17,00 hod. na ul. Pišútova 3                                                                       
kreslenie, maľovanie, grafika, typografia, 
grafický design, textil, akcie a projekty via-

zané na plochu, keramika, tvorba šperku 
a odevu, práca s fotografiou, PC grafické 
aplikácie  

Literárno-dramatický odbor
prijímacie pohovory 17. - 18. mája 2016 
od 14,00 - 17,00 hod. na ul. Pišútova 3
prípravné dramatické štúdium, drama-
tická príprava, dramatika a slovesnosť, 
pohyb, štúdium rolí a umelecký prednes, 
práca v súbore, základy dramatickej tvor-
by, dejiny dramatickej tvorby, fonetika
 Ďalšie prípadné informácie získate osob-
ne na riaditeľstve ZUŠ J.L.Bellu na Hodžo-
vej 5, na t.č. 56 215 80, resp. na www.lip-
tov.sk/zus v rubrike podujatia. 

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu Liptovský Mikuláš

V  Demänovej pribudne druhé detské 
ihrisko. Vlastník penziónu, ktorý sa nachá-
dza vedľa kultúrneho domu (ulica Dlžiny) 
v tejto mestskej časti, by ho chcel postaviť 
počas leta. Na pozemku plánuje vybudovať 
preliezačky, hojdačky, trampolínu, ihrisko 

na plážový volejbal a osadiť lavičky. Ihrisko 
bude oplotené a vstup naň budú mať náv-
števníci penziónu, ako aj obyvatelia mesta. 
Aby sa ihrisko neznehodnocovalo, otvore-
né bude denne od 9:00 do 20:00 hod. 

 -red- 

Nové ihrisko 
v Demänovej
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Areál piety na Háji otvorili pred 55 rokmi

Dnes je obľúbeným výletným a vy-
hliadkovým miestom pre domácich i 
turistov, pred viac ako 70 rokmi tu však 
prebiehali dlhé a krvavé boje o mesto 
Liptovský Mikuláš, druhé najťažšie na 
našom území. Prakticky hneď po druhej 
svetovej vojne vznikla myšlienka vybu-
dovať na výšine Háj vojnový cintorín s 
pamätníkom. „Avšak od myšlienky k jej 
realizácii viedla možno až nedôstojne 
dlhá a kľukatá cesta,“ konštatuje vojen-
ský historik Oldřich Vaněk. 

Pomyselným prvým krokom na tejto 
ceste bola porada zástupcov Mestského 
národného výboru, Klubu slovenských tu-
ristov a lyžiarov, Slovakotouru a miestneho 
vojenského útvaru za účasti generála Jaro-
slava Janáka z Ministerstva národnej obra-
ny. Uskutočnila sa v Liptovskom Mikuláši 3. 
decembra 1947 a práve tu sa zrodila myš-
lienka umiestniť spoločný cintorín padlých 
v oslobodzovacích bojoch na Háji. Hneď 
nasledujúci deň poveril MNV v Liptovskom 
Mikuláši vyhotovením projektu cintorína s 
pamätníkom záhradného architekta Leo-
polda Kliku. Prvý návrh pietneho miesta na 

Háji mal úplne inú podobu, v akej ho po-
známe dnes. Pamätník mala tvoriť 12 met-
rov vysoká kazateľnica, nad ktorou sa čnel 
sedemmetrový kríž.

Po komunistickom prevrate sa projektu 
ujali českí architekti Jaroslav Křelina a Aleš 
Borkovec. Ani ich návrh sa však nedočkal 
realizácie – v roku 1953 Krajský národný 
výbor v Žiline vypísal novú súťaž na ideový 
návrh vojenského cintorína a pamätníka na 
Háji. Zúčastnili sa jej tri skupiny projektan-
tov a celý areál bol napokon vybudovaný 
podľa projektu architektov Aladára Búzika 
a Ladislava Bauera. Jeho dominantou sa 
stal víťazný pylón zvýraznený dlhým scho-
diskom s dvomi bronzovými súsošiami pri 
vstupe. Na realizáciu súsoší boli vybratí do-
máci umelci – akademickí sochári Alfonz 
Groma a Miroslav Ksandr. Hrobové miesta 
boli umiestnené po bokoch schodiska a pô-
vodne tu bolo pochovaných 1361 padlých 
vojakov 1. československého armádneho 
zboru. „Neskôr k nim pribudli exhumované 
pozostatky šiestich partizánov z Palúdzky a 
podplukovníka Ludvíka Engla. V roku 1985 
tu bol pochovaný aj bývalý minister obrany 

ČSSR, armádny generál Martin Dzúr,“ dodá-
va vojenský historik.

Celý pietny areál na Háji bol napokon 
odovzdaný verejnosti 9. mája 1961. Zaují-
mavosťou je, že v 60. rokoch vznikol z ini-
ciatívy Rady MNV v Liptovskom Mikuláši aj 
projekt dostavby areálu. Jeho autorom bol 
profesor Ján Svetlík a rátal s výstavbou mú-
zea, vyhliadkovej reštaurácie a amfiteátra. 
Tento koncept však ostal iba v rovine plánu.

V súčasnosti má Areál piety na Háji šta-
tút národnej kultúrnej pamiatky a je záro-
veň najväčším vojenským cintorínom na 
území bývalého Československa. „Spolo-
čensko-politický význam areálu bol a stále 
je mnohonásobný. Nie je len miestom for-
málneho prejavu úcty či mementom hrôz 
vojny. Je to i miesto, ktoré nám má neustále 
pripomínať, že slobodu bolo treba vybojo-
vať. A snáď i výkričníkom, aby sme boli cit-
liví na prejavy neznášanlivosti, ktoré majú 
vždy potenciál viesť k ozbrojeným konflik-
tom ,“ uzatvára Vaněk.

 Zuzana Nemcová, 
 Múzeum Janka Kráľa 

Záber Martina Martinčeka z otvorenia 
pietneho areálu na Háji 9. mája 1961.
Zo zbierok Múzea Janka Kráľa. 
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Pavel Petráš slávi životné jubileum výstavou v synagóge

Hviezdili na Hviezdoslavovom Kubíne

Mesto Liptovský Mikuláš
Múzeum Janka Král’a
Galéria P&P Petráš

Vás pozývajú na

vernisáž výstavy

PaveL PetráŠ – Mystérium krajiny
1. mája 2016 o 12.30 hod. v Synagóge v Liptovskom Mikuláši.

vernisáž je spojená s prezentáciou rovnomennej knihy 
a kultúrnym programom.

teŠ íMe  sa  na  vaŠu  návŠtevu .

„Stretnúť sa s obrazmi Pavla Petráša je 
zážitkom pre každého človeka. Životné ju-
bileum umelca (85 rokov) je vzácna príleži-
tosť nazrieť do dielne autora, ktorého dielo 
je výsostne osobité a svojím spôsobom v 
našom slovenskom umení jedinečné. Jeho 
obrazy vyvolávajú pocity, ktoré nemožno 
charakterizovať inak ako hlboko zmyslo-
vo-emotívne, vyjadrujúce raz bezprostred-
nú krásu chvejivej, dramaticky umocnenej 
atmosféry, inokedy sviežej, neopakovateľ-
nej nálady, optimisticky prýštiacej hudby 
línií, tvarov, farieb, rozochvievajúcich napl-
no zmysly človeka,“ pozval kurátor výstavy 
Mystérium krajiny a zostavovateľ rovno-
mennej monografie Štefan Packa.

Stretnutie s výtvarnými dielami Pavla 
Petráša je podľa neho aj príležitosťou na-
zrieť do mnohotvárnej, neopakovateľnej 
krajiny. „Motív krajiny vyjadruje v novej kva-
lite, znásobenej silnou poetizáciou obsahu. 
Každý obraz je jedinečnou výpoveďou 
umelca o svete, o človeku, o prírode. Obra-
zy Pavla Petráša v nás vyvolávajú množstvo 
pocitov. Prchavosť okamihu, jedinečnosť a 
neopakovateľnosť dojmu. Interesantným 
poznávacím znakom Petrášových obrazov 
sú vlnité línie. Stretávame sa s nimi najmä 
na farebných plochách vytvorených tech-
nikov pastelu a olejomaľby,“ skonštatoval 
Packa.

„Majestátna krajina Liptova je prapôvo-

dom otcovho výtvarného maliarskeho die-
la. Je pre neho nahou inšpiráciou, zvodnou 
múzou, ale aj príčinou a počiatkom meditá-
cie a tvorivého procesu, ktorým inšpiroval 
aj mňa. V našich ateliéroch v súkromnej ga-
lérii v Malom Ríme, čo je časť Liptovského 
Mikuláša, pribúdajú nové a nové obrazy. 
Celá otcova výtvarná tvorba bytostne vy-
viera z potreby podať posolstvo o človeku, 
svete a  čase, v ktorom žijeme. Vlastným 
svetom mu je pritom istota rodiny, jej sú-
držnosť a symbióza práce a ľudskej spolu-
patričnosti,“ dodal syn Pavol.

 Jaroslav Hric, Múzeum Janka Kráľa 

Dom Matice slovenskej je centrom 
stretnutí klubu filatelistov. V polovici marca 
zorganizovali burzu, na ktorej sa zúčastnili 
filatelisti z celého žilinského kraja. Pracovní-
ci kultúrneho matičného stánku sa sústavne 
venujú mládeži. Peter Vrlík z Domu navští-
vil školákov a  škôlkarov na Okoličianskej, 
priblížil im liptovské povesti a  besedoval 
v rámci regionálnej výchovy. Členovia Poe-

tického súboru matičnej divadelnej ochot-
níckej scény pripravili 23. Marca progra-
mi pri príležitosti 170. Výročia narodenia 
Rehora Urama  – Podtatranského. Mladí 
matičiari sa na Bielu sobotu zúčastnili na 
turnaji v minifutbale - Memoriál Miroslava 
Zachera v Liptovskom Petre. Obsadili pek-
né druhé miesto. V Dome Matice slovenskej 
otvorili v spolupráci s Ovčiarskym múzeom 

v  Liptovskom Hrádku výstavu črpákov. Na 
inštalácii výstavy sa podieľala významná 
liptovská etnografka Iveta Zuskinová. Náv-
števníci môžu obdivovať tento svojrázny 
prejav ľudovej kultúry, keďže každý črpák 
je nezameniteľné umelecké dielo. Riaditeľ 
domu Marek Nemec prezradil, že pripra-
vujú ďalšie podujatia pre verejnosť, nielen 
v  Liptove. Spomenul nácvik dramatického 
pásma o výstupe Štúrovcov na Devín, ktoré 
bude mať premiéru práve na Devíne.

 -red-

V Centre voľného času Liptovský Mikuláš 
sa 7. a 8. apríla uskutočnil už 62. ročník reci-
tátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naj-
lepšími recitátormi z prvého stupňa základ-
ných škôl boli Tamara Paliderová, Michaela 
Záchejová, Benjamín Kráľ, Nina Magáľová. 
Na druhom stupni bodovali Filip Karkošiak, 
Daniela Dzuriková a Eva Machová. Najlepší 
postúpili do krajského finále, kde im držíme 
palce. -red-

Hviezdoslavov Kubín sa po prvýkrát 
konal v roku 1954. Pavol Országh 
Hviezdoslav zaštítil svojím menom 
a tvorbou jedno z najstarších 
kultúrnych podujatí, ktoré na oplátku 
predlžuje živú spomienku na nášho 
významného básnika.

Mikulášania budú mať premiéru na Devíne
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mesto Liptovský Mikuláš vás prostred-
níctvom oddelenia životného prostredia 
a  poľnohospodárstva upozorňuje vlastní-
kov, správcov alebo užívateľov pozemkov 
na povinnosti vyplývajúce zo zákona. Ide o 
odstraňovanie inváznych druhov rastlín zo 
svojho pozemku a starostlivosť o pozemky 
v takej miere, aby sa zamedzilo ich opätov-
nému šíreniu. Invázne druhy rastlín je  po-
trebné odstraňovať hneď v počiatočnom 
štádiu ich výskytu, keď je ich odstraňovanie 
najefektívnejšie. Za nesplnenie vyššie uve-
dených povinností môže inštitúcia ochra-
ny prírody uložiť fyzickej osobe pokutu do 
3  319 eur, respektíve podnikateľovi alebo 

právnickej osobe do 9 958 eur. Vyhláška mi-
nisterstva životného prostredia určuje tieto 
druhy inváznych rastlín: ambrózia palino-
listá, glejovka americká, pohánkovec (kríd-
latka), boľševník obrovský, netýkavka žliaz-
katá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská. 
Invázne dreviny sú: pajaseň žliazkatý a ja-
vorovec jaseňolistý (jedince samčieho po-
hlavia nevytvárajúce plody možno pone-
chať v zastavanom území obce), beztvarec 
krovitý, kustovnica cudzia. Podrobnejšie 
podmienky týkajúce sa spôsobov odstra-
ňovania a výnimiek sú uvedené v prílohe č. 
2a vyhlášky č. 24/2003 Z.z.

 -red- 

Radnica upozorňuje a vyzýva vlastníkov, 
užívateľov respektíve správcov pozemkov 
na území mesta na  zabezpečenie starost-
livosti a   pravidelného kosenia pozemkov 
a  tým dodržiavanie platného všeobecne 
záväzného nariadenia mesta a  zákona. 
Podľa nariadenia: „Kosenie zelených plôch 
na území mesta, ktoré nemajú charakter 
poľnohospodárskeho využitia, je vlastník 
respektíve správca pozemku povinný vy-
konávať pri maximálnej výške porastu 20 

cm. Taktiež je povinný predchádzať výskytu 
a  šíreniu burín ich ničením mechanickým 
a  ekologicky prijateľným chemickým spô-
sobom, prípadne ich kombináciou.“ Nedo-
držiavanie ustanovení nariadenia sa po-
stihuje ako priestupok pokutou do 33 eur.  
Okrem toho v  zmysle zákona uloží mesto 
právnickej osobe alebo fyzickej osobe - 
podnikateľovi pokutu do výšky 6 638 eur. 
Na účely tohto zákona sa rozumie poľno-
hospodárskou pôdou produkčne poten-

ciálna pôda evidovaná v  katastri nehnu-
teľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, 
ovocné sady, záhrady a  trvalé trávne po-
rasty. Každý vlastník poľnohospodárskej 
pôdy alebo nájomca a správca poľnohos-
podárskej pôdy je povinný predchádzať 
výskytu a šíreniu burín na neobrábaných 
pozemkoch. Za priestupok/správny delikt 
podľa tohto zákona - nezabezpečenie zá-
kladnej starostlivosti o poľnohospodársku 
pôdu alebo jej poškodenie môže okresný 
úrad, pozemkový a  lesný odbor uložiť po-
kutu do výšky 330 eur (fyzická osoba) a do 
33 200 eur/hektár (právnická osoba, fyzická 
osoba – podnikateľ).

 -red-

Odstráňte invázne rastliny 
a stromy zo svojho pozemku!

Upozornenie na povinnosť kosenia pozemkov 
a predchádzanie výskytu a šírenia burín

Glejovka americká

Radnica žiada o nenávratné financie z eu-
rofondov na realizáciu projektu s  názvom 
zber biologicky rozložiteľného odpadu pre 
kompostáreň v Liptovskom Mikuláši. Poda-
nie žiadosti odobrili poslanci mestského 
zastupiteľstva. Realizáciou projektu sa zvý-
ši množstvo odvezeného a  spracovaného 
biologicky rozložiteľného odpadu o  1  500 
ton ročne do roku 2021. Cieľom projektu 

je minimalizovať množstvá biologicky roz-
ložiteľných odpadov, ktoré sa ukladajú do 
zberných nádob zmesového komunálne-
ho odpadu. Zakúpená technika umožní aj 
častejšie kosenie verejných priestranstiev, 
zber odpadu a tým prispejeme k zlepšeniu 
životného prostredia v meste, konštatovala 
Jana Kormaníková z oddelenia projektové-
ho manažmentu radnice. Celkové opráv-

nené výdavky na projekt sú takmer milión 
eur, spolufinancovanie mesta predstavuje 
päť percent. Čo bude v prípade získania pe-
ňazí zakúpené? „Pre zjednodušenie práce 
s biologicky rozložiteľným odpadom máme 
záujem vymeniť existujúce vrecia za 240 lit-
rové kontajnery, s ktorými je jednoduchšia 
manipulácia a aj kvalita odpadu je výrazne 
lepšia ako vo vreciach. Plánujeme rozdať 
3  000 kontajnerov na bioodpad z  rodin-
ných domov v meste a mestských častiach. 
Ostatné rodinné domy kompostujú biood-
pad na vlastnom pozemku,“ vymenovala 
Jana Kormaníková z oddelenia projektové-
ho manažmentu radnice. Na manipuláciu 
s  kontajnermi potrebuje mesto zberové 
vozidlá. Taktiež je nedostačujúca súčasná 
technika na údržbu verejnej zelene a  ze-
lene z  cintorínov. Na zber bioodpadu sú 
potrebné kontajnery s  objemom 20 až 35 
metrov kubických, ich transport do kompo-
stárne zabezpečí mesto hákovým nosičom 
kontajnerov, zakúpi sa aj drvič odpadu za 
traktor, samotný traktor a zberové vozidlá.  
Kontajnery rozmiestnia podľa potreby na 
výmenu. Časť kontajnerov bude umiestne-
ná na zbernom dvore pre potreby obyvate-
ľov.  -red- 

Príspevok k zlepšeniu životného prostredia: 
Žiadame financie na zber biologicky 
rozložiteľného odpadu

Radnica chce minimalizovať množ-
stvá biologicky rozložiteľných odpadov, 
ktoré sa ukladajú do zberných nádob.  
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ŠPORT

Vydarená previerka plavcov 
z Mestského plaveckého klubu Delfín

V Mikuláši sa zišla bedmintonová špička

Pripravenosť plavcov z  Mestského pla-
veckého klubu Delfín Liptovský Mikuláš na 
letnú sezónu preverilo prvé kolo Severoslo-
venskej plaveckej ligy, ktoré sa konalo za-
čiatkom apríla v Dolnom Kubíne. Aj napriek 
výrazným obmedzeniam počtu štartov 
i  štartujúcich organizátormi potvrdili naši 
plavci svoju výbornú formu z prvých previe-
rok a získali celkom 35 umiestnení na stup-
ňoch víťazov.  „To dáva optimistický predpo-
klad na získavanie pódiových umiestnení 

aj v ďalších nastávajúcich pretekoch letnej 
sezóny. Takmer všetci plavci si z preteku na 
pretek vylepšujú svoje osobné maximum,“ 
uviedol Peter Ferko z klubu Delfín.

Až 18 plavcov mestského klubu Delfín 
obsadilo miesto na stupňoch víťazov. Plavci 
s najväčším počtom umiestnení na prvých 
troch miestach: Miško Šurina (4), Zuzka Mo-
níková (3), Simonka Jurigová (3), Tamarka 
Mihalovičová (3), Rebecca Gerecová (3), 
Alex Kožuškanič (3) 

 V Liptovskom Mikuláši v Liptov aréne sa 
12. a 13. apríla odohrali Majstrovstvá Sloven-
ska základných a stredných škôl v bedminto-
ne. Tí najlepší bojovali o titul majstrov Sloven-
ska. Organizátorom pre Liptov netradičného 
podujatia bolo Centrum voľného času. Osem 
dievčenských a rovnaký počet chlapčenských 
družstiev si v každej kategórii účasť na maj-
strovstvách vybojovalo najprv v obvodných a 
následne v krajských kolách. Tím tvorili dvaja 
hráči, ktorí súťažili v dvojhrách a následne vo 
štvorhre. Najúspešnejšími sa jednoznačne 

stali košickí študenti, ktorí dominovali v kaž-
dej kategórii. V stredných školách žiačky 
Gymnázia Park mládeže v Košiciach zdolali vo 
finále reprezentantky z Gymnázia M. Hreben-
du v Hnúšti so skóre 3:0. Podobne vyzeralo aj 
finále chlapcov. Študenti Športového gym-
názia v Košiciachsi vo finále poradili s hráčmi 
z Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti pomerom 
2:1. Košičania stratili bod kvôli skrečovanej 
dvojhre. U žiakov sa z výhry radovali bedmin-
tonisti zo ZŠ Krosnianska Košice, ktorí vo finá-
le so skóre 3:0 porazili reprezentantov zo ZŠ 

A. Sládkoviča v Sliači. U dievčat výhra puto-
vala opäť na Športové gymnázium do Košíc. 
Dievčatá dokázali vo finálovom súboji poraziť 
hráčky ZŠ Šmeralova v Prešove s výsledkom 
3:0. -red-

Počas druhého aprílového víkendu vyvrcholila Liptovská hokejová liga

Liptovská hokejová liga (LHL), ktorá sa hra-
la od začiatku októbra minulého roka, má 
svojho víťaza. V  divízií B, v  ktorej štartovalo 
osem mužstiev, sa tento rok predstavili hneď 
štyri nové mužstvá. Obhajca minuloročné-
ho prvenstva, Titani, vypadli už v štvrťfinále, 
a  tak bolo jasné, že spoznáme nového maj-
stra. Do finále sa nakoniec prebojovali dvaja 
nováčikovia. Partizáni prešli do súboja o zlato 
cez víťaza základnej časti Black Horse a  Ba-
rance B porazili v semifinále minuloročného 
finalistu KL team. Prvý zápas dokázali vyhrať 
Barance B vyšším rozdielom a do odvety išli 
s výhodou vedenia v sérii. Partizáni sa v dru-
hom zápase, v ktorom sa rozhodovalo o titu-
le, zmobilizovali a podali opäť bojovný výkon, 
ktorým dokázali svojho súpera poraziť a vy-
rovnať stav série. V nasledujúcich nájazdoch, 

ktoré rozhodli o víťazovi súťaže, mali pevnej-
šie nervy hráči v modrých dresoch a zavesili si 
na krk zlaté medaily. Na treťom mieste skon-
čilo mužstvo Black Horse.

Povedal o víťaznom ťažení
Tomáš Paprčka, kapitán Partizánov: „Boli 

sme nováčik súťaže, máme veľa hráčov, kto-
rí nehrali výkonnostný hokej, a tak si museli 
zvyknúť na súťažné zápasy. Do sezóny sme si 
dali cieľ postup do play off, čo sa nám nako-
niec podarilo a  skončili sme na poslednom, 
šiestom, postupovom mieste. Potom sme 
si už hokej len užívali, dali sme do zápasov 
všetko, čo v nás bolo. Nakoniec sme dosiahli 
krásny úspech.“

Finále LHL divízia B
1. zápas
Barance B – Partizáni 7:2 (1:2, 2:0, 4:0)

Stav série 1:0
Góly: M.Moravčík (Gažo, M.Válek), Machaj 

(L.Paukovček, Čerstvík), Čerstvík (Machaj), 
Machaj (Čerstvík, Holubčík), M.Moravčík 
(Gažo), Gažo (J.Válek, M.Válek), Gažo (J.Válek) 
resp. Čáni (Lenko), Paprčka (Čáni, Mišík); vy-
lúčenia 10:4 + Toman (Partizáni) 10 min. OT. 
Zostavy

Barance B: E.Moravčík - J.Válek, Janičina, 
Uhrík, Sekan, Gažo, Tomko, Vojtko, Šeďo, 
M.Válek, M.Moravčík, Holubčík, Kováč, Ma-
chaj, Čerstvík, L.Paukovček, Repa

Partizáni: Molec - Lepot, Staroň, Balažovič, 
Čáni, Mikuláš, Lenko, Glajza, Toman, Paprčka, 
Mišík

2. zápas
Partizáni – Barance B 3:2 (1:0, 0:1, 1:2)
stav série 1:1; rozhodujúce nájazdy o víťaza 

série 0:1, Partizáni sa stali víťazmi divízie B
Góly: Čáni (Burdel), Čáni, Burdel (Čáni) resp. 

M. Moravčík, Vojtko; rozhodujúci nájazd série 
premenil Burdel; vylúčenia 6:4.

Zostavy
Partizáni: Lenko - Lepot, Hlavatý, Kutnár, 

Staroň, Balažovič, Kledrowetz, Petruška, Čáni, 
Reichel, Mikuláš, Glajza, Paprčka, Mišík, Burdel.

Barance B: E. Moravčík - J.Válek, Janičina, 
Uhrík, Sekan, Gažo, Tomko, Vojtko, Šeďo, 
M.Válek, M.Moravčík, Holubčík, Kováč, Ma-
chaj, Čerstvík, L.Paukovček, Repa.

 -pap-
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VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti informujeme obyvateľov o základ-

ných varovných signáloch civilnej ochrany.

Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE 
Tón sirén: 2 - minútový kolísavý tón sirén

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ ALEBO VZNIKU MIMO-
RIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV 

MIMORIADNEJ UDALOSTI

Varovný signál: OHROZENIE VODOU 
Tón sirén: 6 - minútový stály tón sirén

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRED NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY

Signál: KONIEC OHROZENIA 
Tón sirén: 2 - minútový stály tón sirén bez opakovania

KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMO-
RIADNEJ UDALOSTI

Signál: VZDUŠNÝ POPLACH
Tón sirén: 2 - minútový kolísavý tón sirén

POČAS BRANNEJ POHOTOVOSTI ŠTÁTU A POČAS VOJNY OHROZENIE 
V PRÍPADE MOŽNÉHO VZDUŠNÉHO NAPADNUTIA ÚZEMIA ŠTÁTU

Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou 
vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych infor-
mačných prostriedkoch obce.
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo ka-
tastrofa.
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzni-
ku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vyko-
náva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní 
obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných pro-
striedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky. 
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14. máj 2016 • 20:00
Dom Kultúry

Liptovský Mikuláš
www.mjf.sk

www.mikulas.sk

M L

www.veselezubky.sk

Vstup

voľný!
CELOSLOVENSKÝ DEŇ 

VESELÝCH ZÚBKOV
sobota 14. mája 2016

13:00 – 17:00 hod.
Liptovský Mikuláš

Príďte sa zabaviť 

a osobne stretnúť 

so zúbkovou hliadkou 

aj vy!          Miro Jaroš          Zuzka Haasová           Robo Papp          Monika Haasová              Bystrík          M
artin Chynoranský

INZERCIA
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SKÚŠKA SIRÉN
13. mája 2016 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.

Mestské 
zastupiteľstvo

Rokovanie mestského zastupiteľstva 
sa uskutoční 12. mája o 10. hodine 

na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

Človek sa narodil aby dýchal, videl,
počul a cítil – aby žil...

V Liptovskom Mikuláši
sa v marci  narodili:

  Dominika KOKYOVÁ, Matthias MUR-
GOŠ, Adam LÍŠKA, Lilien STRNÁDO-
VÁ, Kristína ŠOLCOVÁ, Šarlota LA-
ZORIKOVÁ, Linda KARÁČOVÁ, Tereza 
ŠIRŮČKOVÁ, Filip MAJZLÍK, Šarlota 
BARTOŠKOVÁ, Robin MACKA, Teodor 
GURÁŇ, Tomáš SOTONIAK, Matej 
MACKO, Zuzana PUCHÁ, Elliot ČULÍK, 
Kristína LADÁNYI, Kristián MIHOK.

... teraz už nie si len priateľ, teraz si ten, 
ktorého neopustím, ktorému vždy 
pomôžem a hlavne ktorého navždy 
milujem...

Manželstvo uzavreli:

  Marek MURGOŠ – Jana FERENCOVÁ, 
Ľuboš VÍŤAZ – Eva BUSANCZKÁ, Alfio 
Battisti – Petra ČANECKÁ, Ján BALÁŽ 
– Valéria KORPOVÁ.

Dych – slovko krátke, nenápadné.
Bez neho však končí život ...

Zomreli:

  MUDr. Aurélia HANZLÍKOVÁ – 71r., 
Janka BURIANOVÁ – 86r., Dana MIKU-
LÁŠOVÁ – 48r., Ján ŠMERINGAI – 76r., 
Terka GAJDIČIAROVÁ – 88r., Jozef ČÍ-
ŽIK – 65r., Oto GONDA – 82r., Darina 
MAJZLÍKOVÁ – 80r., Marta TURACO-
VÁ – 60r., Vilma PERAŠÍNOVÁ – 85r., 
Jozef KLIMČÍK – 60r., Božena BOHÁČ-
KOVÁ – 72r., Jozef MATIS – 52r., Etela 
ČUPKOVÁ – 85r., Ján TRIZNA – 57r., 
Ján ĎURICA – 82r., Ján DUTKA – 85r., 
Ing. Miroslav KRÁLIK – 61r.

Občansky servis 
MAREC 2016
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Zmeny v živnostenskom zákone a dopad na občana

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny

 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor živnostenského podnikania informuje podnikateľskú verej-
nosť, že zákonom č. 440/2015 Z. z. športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 
januára 2016 sa novelizoval aj zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).
Podľa § 3 ods. 1 písm. e) a f ) živnostenského zákona - živnosťou nie je:

• činnosť športovca  a športového  odborníka  podľa  osobitného predpisu (§ 4 a 6 zákona č. 
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

• prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových 
odborníkov.

V súlade § 80ab živnostenského zákona (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 
2016):
(1)  Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špe-

cializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 
2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.

(2)  Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získa-
né podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované  o uplynutia platnosti 
dokladu o získanej odbornej spôsobilosti.

Podľa § 6 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ďalej len „zákon o športe“) športovým odborníkom je:
a) tréner a inštruktor športu,
b)  fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej 

podľa osobitného predpisu,
c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej 

predpismi športového zväzu (napríklad rozhodca, delegát...),
d)  fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi 

športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť (napríklad funkcionári, členovia realizačných 
tímov športovcov, pomocný a servisný personál, hlásatelia, časomerači, zapisovatelia...) alebo

e)  kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
f ) funkcionár športovej organizácie,
g)  dopingový komisár.

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka:
• podľa § 6 ods. 2 zákona o športe - oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa ods.1 

písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.
• podľa § 6 ods. 3 zákona o športe - športový odborník podľa ods. 1 písm. a) až e) vykonáva činnosť 

športového odborníka  ako samostatne zárobkovo  činná osoba, ak
• nie sú naplnené znaky závislej práce alebo
• sa so športovou organizáciou nedohodne inak.

Zápis do registra fyzických osôb v športe:
• ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe a nemá príslušnosť k športovej organi-

zácii, zapíše údaje podľa § 80 ods.2 a 6 zákona o športe (o tejto fyzickej osobe do registra fyzických 
osôb v športe na základe jej žiadosti na Ministerstvo školstva , vedy , výskumu a športu SR

• ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe a má príslušnosť k športovej organizácii, 
zápis údajov podľa § 80 ods. 2, 4 až 7 zákona o športe do registra fyzických osôb v športe (o tejto 
fyzickej osobe) je povinná vykonať príslušná športová organizácia a to do desiatich dní od zápisu 
týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii.

Podľa § 107 zákona o športe sa okrem iných predpisov zrušil:
• Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre,
• Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu,

• Vyhláška ministerstva školstva č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry 
a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky.

 Ing. Andrea Španková, vedúca odboru živnostenského podnikania, Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, 
a.s. Žilina oznamuje, že:

Dňa 3. 5. 2016 bude v čase od 11:15 hod. 
do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Miku-
láši - mestskej časti OKOLIČNÉ (Ul. Kláštorná č. 
9998) distribúcia elektriny  z dôvodu plánova-
ných prác na zariadeniach distribučnej sústa-
vy spoločnosti SSE-Distribúcia, a. s.  

Dňa 3. 5. 2016 bude v čase od 08:00 hod. 
do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Miku-
láši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 1. mája, 
Prvá, Druhá a Tretia:  č. d. 1, 216 - 221, 223-229, 
231 - 235, 237 - 239, 240 - 245, 2483,3528, 
4551) distribúcia elektriny  z dôvodu plánova-
ných prác na zariadeniach distribučnej sústa-
vy spoločnosti SSE-Distribúcia, a. s.

Dňa 17. 5. 2016 bude v čase od 08:00 hod. 
do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Miku-
láši - mestskej časti DEMÄNOVÁ (Ul. Armádna, 
Demänovská cesta, Mládeže, Pod Sitieňom – v 
zmysle rozpisu uverejneného na webe mesta 
v rubrike úradná tabuľa) distribúcia elektriny  
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach 
distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribú-
cia, a.s.

Dňa 20. 5. 2016 bude v čase od 06:00 
hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom 
Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 
Priemyselná č. 1) distribúcia elektriny z dô-
vodu plánovaných prác na zariadeniach 
distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distri-
búcia, a. s.
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KALENDÁR PODUJATÍ

MÁJ 2016

 1. 5. - NEDEĽA 
1. MÁJ - SVIATOK PRÁCE / priestor pred Liptov-
ským múzeom NKP Čierny orol / 10:00 - 11:00
Slávnostný program venovaný oslave Sviatku práce, spojený s pietnym 
aktom kladenia vencov. 
OSLAVY VSTUPU SR DO EÚ / Fontána Meta-
morfózy / 11:00 - 12:00 / Slávnostný program venovaný 12. 
výročiu vstupu Slovenska do EÚ.
PAVEL PETRÁŠ - MYSTÉRIUM KRAJINY
Synagóga / 12:30 / Vernisáž výstavy pri príležitosti 85. narode-
nín umelca spojená s uvedením rovnomennej publikácie. 
MFK TATRAN - FK ČADCA / Futbalový štadión 
MFK Tatran / 10:00 / MFS 21. kolo II. liga SD U-19 
MFK TATRAN - FK ČADCA / Futbalový štadión 
MFK Tatran / 12:30 / MFS 21. kolo II. liga MD U-17 

 4. 5. - STREDA 
AREÁL PIETY HÁJ NICOVÔ - 55 ROKOV OD 
OTVORENIA / Múzeum Janka Kráľa / 16:00
Prednáška a prezentácia vojenského historika Oldřicha Vaněka 
RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO - SLÁVA
Dom kultúry, veľká sála / 19:00 / 15 € / Nevšedný ži-
votný príbeh geniálneho amerického herca Bustera Keatona v podaní RND. 

 5. 5. - ŠTVRTOK 
KNIŽNIČNÝ MONITORING / Liptovská knižnica 
GFB Liptovský Mikuláš - podkrovie / 9:30   
Vedomostná súťaž pre žiakov 9. ročníkov základných škôl.

 6. 5. - PIATOK 
DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM / Námestie 
osloboditeľov / 13:00 - 15:00   

 6. 5. – 22. 5. PIATOK - NEDEĽA 
FANZÓNA MS HOKEJ 2016 / RGB Liptov 
od 9:00 / Prenosy zápasov MS v hokeji 2016

 7. 5. - SOBOTA 
MFK TATRAN - FK ČADCA / Futbalový štadión 
MFK Tatran / 10:00 / MFS 20. kolo II. liga SŽ U-15 
MFK TATRAN - FK ČADCA / Futbalový štadión 
MFK Tatran / 12:00 / MFS 20. kolo II. liga MŽ U-13 
EGO LIVE SHOW / Bar & Restaurant Route 66 / 
od 22:30   6 € / Príďte sa zabaviť s EGOM! 

 8. 5. - NEDEĽA 
DEŇ MATIEK / RGB Liptov / 09:00 / Oslávte Deň matiek 
s RGB Liptov 
DEŇ MATIEK / Synagóga / 15:00 / Účinkuje Adventure 
STRINGS, zoskupenie muzikantov hrajúcich na sláčikových nástrojoch 

 10. 5. - UTOROK 
OLYMPIÁDA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V 
BIOLÓGII KATEGÓRIA D / Centrum voľného 
času Nábrežie Dr. A.Stodolu 1932 / 8:30   
ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA / pamätník 
Žiadosti slovenského národa, Liptovská On-
drašová / 14:00 / Slávnostný program venovaný 168. výročiu 
vyhlásenia Žiadostí slovenského národa. 
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S JAKUBOM 
TRAJTEROM / Liptovská galéria P. M. Bohúňa 
/ 15:00 / 2 € / Komentovaná prehliadka s Jakubom Trajterom k 
výstave TEMNOSVIT  
CITRON - REBELIE REBELU TOUR 2016 / Dom 
kultúry, veľká sála / 19:00 / 15 € / ...po 26 rokoch 
konečne opäť aj na Slovensku!

 10. 5. | 13. 5. - UTOROK – PIATOK 
V RÁZUSOVIE ULIČKE 2016: ŠKOLA TAK I 
ONAK - ALE HLAVNE DÁVNO / Rázusovie dom
12:30 - 15:00 (potrebné ohlásiť sa vopred na 
tel. č. 044 55 22 749) / Tradičné podujatie v Rázusovie dome pri 
príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií 

 11. 5 - STREDA 
MFK TATRAN - ŠK SLOVAN BRATISLAVA (B)
Futbalový štadión MFK Tatran / 16:30 / 1,50 € 
1 € / MFS 29. kolo DOXXbet lida o postup DOSPELÍ 
NOC LITERATÚRY / Liptovská knižnica GFB 
Liptovský Mikuláš / 18:00 / Nočné putovanie za literatúrou. 

 12. 5 - ŠTVRTOK 
ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V DO-
PRAVNEJ VÝCHOVE / Dopravné ihrisko Hurba-
nova ulica / 8:30
SPOMIENKA NA IVANA LAUČÍKA /  Vrbický 
cintorín / 14:00 / Nonstop čítanie pri hrobe básnika v deň výročia 
jeho úmrtia.
MFK TATRAN - ŠK BOBROVEC / Futbalový 
štadión MFK Tatran / 17:00 / MFS 15. kolo I. trieda LFZ U-13 
Kormanov pohár 
OTVÁRACÍ CEREMONIÁL K MAJSTROVSTVÁM 
EURÓPY VO VODNOM SLALOME / Námestie 
osloboditeľov / 19:00    

 13. 5. - PIATOK 
30. VÝROČIE DOMU KULTÚRY/ Dom kultúry / 
17:00

 13. 5. | 15. 5. - PIATOK - NEDEĽA 
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM SLA-
LOME / Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka
9:00 - 18:00 2 €, 5 €, trojdňová 9 € 
Majstrovstvá Európy seniorov vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši! 

 14. 5. - SOBOTA 
MFK TATRAN - TJ TATRAN KLÍN / Futbalový 
štadión MFK Tatran / 10:00 / MFS 21. kolo III. liga SŽ U-15 
MFK TATRAN - TJ TATRAN KLÍN / Futbalový 
štadión MFK Tatran / 12:00 / MFS 21. kolo III. liga MŽ U-13 
MFK TATRAN - FC NITRA / Futbalový štadión 
MFK Tatran / 16:30 / 1,50 €   1 € / MFS 30. kolo DOXXbet 
liga o postup DOSPELÍ. 
PREDÁŠKA AURA SOMA / Liptovská galéria 
P.M.Bohúňa / 13:30 - 16:30 / 7 € / Predstavenie systému 
AURA SOMA a jeho využitie v každodennom živote. 
VESELÉ ZÚBKY / STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš 
/ 13:00 - 17:00 / Príďte sa zabaviť a osobne stretnúť so zúbkovou 
hliadkou aj vy. 
ALITA MOSES & WALTER PHISBACHER TRIO 
(USA/CZ) / Dom kultúry / 20:00 / 15 € / Exkluzívny 
koncert víťazky jazzového festivalu v švajčiarskom Montreux v roku 2014! 

 15. 5. - NEDEĽA 
MFK TATRAN - MŠK NÁMESTOVO / Futbalový 
štadión MFK Tatran / 10:00 / MFS 23. kolo II. liga SD U-19 
MFK TATRAN - MŠK NÁMESTOVO / Futbalový 
štadión MFK Tatran / 10:00 / MFS 23. kolo II. liga MD U-17 
SADÍME MY MÁJE / Námestie osloboditeľov / 
11:30 / Tradičné sadenie mája na Ducha s FS Váh. 

 17. 5. - UTOROK 
KVALIFIKÁCIA NA ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ 
SVETA VO VOLEJBALE STREDNÝCH ŠKÔL
Liptov Aréna / 9:00 otvorenie
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA K VÝSTAVE 
L´AMOUR /  Liptovská galéria P.M.Bohúňa / 
15:00 / 2 € / Komentovaná prehliadka k výstave L´amour I. s jej 
kurátorkou Veronikou Repovou 
RUSKIJ ROMANS - NAJKRAJŠIE RUSKÉ PIESNE
koncertná sála Súkromnej ZUŠ, ul. Tranovské-
ho / 18:30 / na mieste 10 €, predpredaj 7 €, 
dôchodca 5 € / Koncert Ruskij Romans - Najkrajšie ruské piesne 
a balady. 

 18. 5. - STREDA 
POCTA BELOPOTOCKÉMU / Námestie oslo-
boditeľov / 13:00 / Spomienkové stretnutie pri soche G.F. 
Belopotockého pri výročí jeho úmrtia. 
TRES COCOTEROS / Bar & Restaurant Route 66 
/ 19:00 / predpredaj 11 €, na mieste 13 € / Humor a 
dávka dobrej hudby v podaní Peter Batthyány, Igor Kmeťo a Roman Fratrič. 

 20. 5. | 22. 5. PIATOK - NEDEĽA 
MEDZINÁRODNÝ TATRANSKÝ SLALOM / Areál 
vodného slalomu O. Cibáka / od 9:30 / Pozývame Vás 
na už 68. ročník medzinárodného preteku vo vodnom slalome. 

 21. 5. - SOBOTA 
MFK TATRAN - MŠK ŽILINA / Futbalový štadión 
MFK Tatran / 10:00 / MFS 22. kolo II. liga SŽ U-15 
MFK TATRAN - MŠK ŽILINA / Futbalový štadión 
MFK Tatran / 12:00 / MFS 22. kolo II. liga MŽ U-13 
NOC V MÚZEU 2016 / Múzeum Janka Kráľa / 
17:00 - 23:00 / Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa 
múzeí a galérií venované 730. výročiu prvej písomnej zmienky o meste 
L. Mikuláš. 
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ - PO STOPÁCH 
GALERIJNÉHO POKLADU / Liptovská galéria 
P.M.Bohúňa/ 17:00 - 23:00 / Cesta v čase po stopách 
galerijného pokladu. 
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2016 - PO STOPÁCH 
TAJOMNÉHO MNÍCHA / Školská 4  / 17:00 - 
23:00 / 0,50€ / Ponúkame Vám podujatie plné záhad, prekvapení, 
poučenia i zábavy pre celú rodinu. 

 22. 5. - NEDEĽA 
ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - O PRINCEZNEJ A 
DRAKOVI / Dom kultúry, klubová sála / 15:30 / 
2 € / Veselá rozprávka v podaní divadla TAMARIKI z Banskej Bystrice 

 23. 5. - PONDELOK 
FRAGILE - QUEEN SHOW / Dom kultúry, veľká 
sála / 18:00   25 €, 23 €, balkón 20 € / Nesmrteľné hity 
dnes už legendárnej kapely Queen v podaní skupiny FRAGILE. 

 24. 5. - UTOROK 
BOL SOM DLHO PREČ / Dom kultúry , klubová 
sála / 18:00 / 3 € 3 € / Na motív románu Kevina Keysa v podaní 
divadla APOSTROP pri ZUŠ J.L.Bellu v L. Mikuláši 

 25. 5. - STREDA 
ATLETICKÝ VIACBOJ PRE MATERSKÉ ŠKOLY 
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ / Centrum voľné-
ho času Nábr.Dr.A.Stodolu 1932 / 8:30
PETER ŠTRELINGER - BESEDA SO SPISOVATE-
ĽOM / Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš         
16:00 / Beseda so spisovateľom  
OBRÁZKY Z NÁHORNÉHO KARABACHU
Školská 4 / 16:30 / 65. speleopodujatie 

 26. 5. - ŠTVRTOK 
PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA V BIOLÓGII 
KATEGÓRIA F / Centrum voľného času Nábr.
Dr.A.Stodolu 1932 / 8:30
MIM SHOW / Dom kultúry, klubová sála / 18:00 
/ 1€   1€ / Stretnutie s pantomímou a Mirom Kasprzykom. 

 27. 5. - PIATOK 
LITERÁRNY KLUB / Liptovská knižnica GFB 
Liptovský Mikuláš - čitáreň / 18:00 / Stretnutie členov 
klubu a záujemcov o vlastnú tvorbu. 
ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ATLETI-
KE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL / štadión Gymnázia M. 
M. Hodžu / 8:30

 28. 5. - SOBOTA 
BEZPEČNÝ DEŇ DETÍ /  RGB Liptov / 09:00
Bezpečný Deň detí s RGB Liptov 
MFK TATRAN - TJ NOVOŤ /  Futbalový štadión 
MFK Tatran / 10:00 / MFS 23. kolo III. liga SŽ U-15 
MFK TATRAN - TJ NOVOŤ / Futbalový štadión 
MFK Tatran / 12:00 / MFS 23. kolo III. liga MŽ U-13 
MFK TATRAN - TJ BORČICE / Futbalový štadión 
MFK Tatran / 17:00 / 1,50 €   1 € 
MFS 32. kolo DOXXbet liga o postup DOSPELÍ. 

 29. 5. - NEDEĽA 
DEŇ RODINY / Námestie osloboditeľov / 14:00 - 
18:00 / Zaujímavý program pre celé rodiny pri príležitosti MDD. 
MFK TATRAN - FK LAFC LUČENEC / Futbalový 
štadión MFK Tatran / 10:00 / MFS 25. kolo II. liga SD U-19 
MFK TATRAN - FK LAFC LUČENEC / Futbalový 
štadión MFK Tatran / 12:00 / MFS 29. kolo II. liga MŽ U-17 

 30. 5. - PONDELOK 
LENKA FILIPOVÁ - JARNÁ TOUR 2016
Dom kultúry, veľká sála / 18:00 / 16 €, ZŤP-S: 1€ 
Koncert známej českej speváčky Lenky Filipovej. 

Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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DEŇ MATIEK (Americký � lm, od 12 rokov, 120 min.)  
utorok 3. 5. -17.45 - 4,00 € | streda 4. a štvrtok 5. 5 - 20.00 - 4,00 €

Sandy sa spamätáva z rozvodu, Miranda je známa televízna celebrita, ktorá svojej kariére obetovala rodinu. Jesse žije v harmonickom vzťahu, ale vďaka 
predsudkom svojich konzervatívnych rodičov s nimi vôbec nestýka. No a Bradley pred rokom zostal sám s dvoma. Romantická komédia pre všetky mamy 
☺

CESTA HORE (Český � lm, od 12 rokov, 100 min.)  
utorok 3. 5. - 20.00 - 4,00 €

Radek Jaroš si ako prvý Čech a len pätnásty človek na svete splnil horolezecký sen a celkom unikátne za prítomnosti kamery vystúpil na poslednú z 
najvyšších hôr sveta K2. Film sleduje aj zúfalú snahu jeho rodiny vysporiadať sa s vlastným strachom o niekoho blízkeho,  alebo sa s jeho nebezpečnou 
záľubou vyrovnať.

CAPTAIN AMERICA: OBČIANSKA VOJNA (Americký � lm, od 12 rokov, 148 min.)  
štvrtok 5. a nedeľa 8. - 17.15 | sobota 7. - 20.00 - 4,00 €

Film štúdia Marvel Captain America: Občianska vojna sa odohráva v čase, keď Steve Rogers prevzal vedenie novo sformovaného tímu Avengers, ktorý sa 
naďalej snaží chrániť ľudstvo. Dôjde však k ďalšiemu incidentu, v ktorom zohrajú Avengers nešťastnú úlohu.

PAT A MAT VO FILME (Český � lm, MP, 80 min.)  
sobota 7. a nedeľa 8. 5. - 15.45 - 4,00 € | pondelok 9. 5. - 18.00 - 3,30 €

Dvojica kutilov Pat a Mat sa vracia na scénu a to priamo v celovečernom � lme pre celú rodinu. Známa dvojica v roku 2016 oslavuje 40. Pre kutilov ich 
kalibru to ale samozrejme nemôže byť žiaden problém...

NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA (Francúzsky � lm, od 12 rokov, 109 min., Český dabing)  
sobota 7. 5. - 18.00 - 4,00 € | nedeľa 8. 5. - 20.00 - 4,00 € | pondelok 9. 5. - 20.00 - 3,30 €

Stredoveký rytier Godefroy de Montmirail a jeho oddaný sluha Jacquouille sa chytia do labyrintu času, ktorý ich nakoniec vypľuje do vzrušujúceho obdobia 
čias Veľkej francúzskej revolúcie. Toľkými gagmi, šialenými situáciami dialógmi a hláškami sa už žiadna iná revolúcia nebude môcť nikdy pochváliť... 

AGÁVA (Slovenský � lm, od 15 rokov, 91 min.)  
streda 11. - 20.00 | štvrtok 12. - 18.00 - 4,00 €

Do malého juhoslovenského mesta prichádza vážený staviteľ Hampl so svojou mladou manželkou Naďou. Jej pozornosť zaujme rovnako mladý učiteľ 
Daniel. Naďa je spočiatku rozhodnutá nepodľahnúť Danielovej charizme, no horúce leto a božská vôňa rozkvitajúcej agávy všade navôkol jej rozhodnutie 
komplikujú...

PRÍBEH LESA (Francúzsky � lm, MP, 97 min., Český dabing)  
streda 11. 5. - 18.00 - 3,50 €

Po úchvatných dokumentoch Putovanie vtákov a Oceány prichádza Príbeh lesa. Nie toho tropického pralesa s exotickými zvieratami, ale toho nášho, ktorý 
máme na dosah, a ktorý pulzuje prekvapivo bohatým životom. Vzrušujúci kolobeh života v ňom, ktorý ohromí dospelých aj detských divákov.

TRABANTOM DO POSLEDNÉHO DYCHU (Český � lm, od 12 rokov, 96 min.)  
štvrtok 12. a piatok 13. 5. - 20.00 - 4,00 €

Najznámejší český cestovateľ súčasnosti Dan Přibáň podnikol svoju doposiaľ najnáročnejšiu expedíciu. Posádky vyrazili z austrálskeho mesta Perth, a 
behom polročnej dobrodružnej výpravy prešli Východný Timor, Indonéziu, Malajziu a Thajsko.

ANGRY BIRDS VO FILME (Americký � lm MP, 97 min., v pondelok, Slovenský dabing)  
sobota 14. a nedeľa 15. 5. - 1600 - 4,00 € | pondelok 16. 5. -18.00 - 3,30 € | utorok 17. 5. - 18.00 - 4,00 €

Slávne vtáky mieria konečne na � lmové plátna! Z hry, ktorá si získala milióny fanúšikov po celom svete, je dnes už kultový pojem: Angry Birds. Všetci ich 
poznajú, všetci im fandia, no nikto presne nevie, čo ich vlastne štve. Nastal čas zistiť, prečo sú Angry Birds stále také angry! 

SUSEDIA NA ODSTREL 2 (Americký � lm, od 15 rokov, 104 min.)  
nedeľa 15. 5. - 18.00 - 4,00 € | pondelok 16. 5. - 20.00 - 3,30 €

A vraj blesk nikdy neudrie dvakrát na to isté miesto… Svoje o tom vedia zúfalí manželia Radnerovci. Len nedávno sa im podarilo zo susedného domu 
vyštvať skupinu večne žúrujúcich vysokoškolákov, aby ich tam zakrátko vystriedala oveľa nebezpečnejšia dievčenská verzia... 

TEÓRIA TIGRA (Český � lm, od 12 rokov, 101 min.)  
nedeľa 15. a utorok 17. 5. - 20.00 - 4,00 € | streda 18. 5. - 18.00 - 4,00 €

Komédia o Janovi, ktorý si v šesťdesiatke spomenie, že mával sny i vlastnú vôľu. Vydá sa na riskantnú cestu napriek tomu, že tým prichádza o všetko. Revol-
ta starého pána rozkolíše zavedené poriadky i v rodinách ich detí. Mladí by si to radi zariadili lepšie, ale zničujúca rodinná  má hlboko zapustené korene. 

OROL EDDIE (USA - GB -Nemecko, od 12 rokov, 105 min.)  
streda 18. a štvrtok 19. 5. - 20.00 - 4,00 €

Film o najslávnejšom skokanovi na lyžiach v histórii Veľkej Británie – Michaelovi Edwardsovi, známom ako „Orol Eddie“. Učiť ho začne Bronson Peary, 
údržbár zimného strediska, bitkár a pijan, ale aj bývalý skokan na lyžiach, ktorého kedysi vylúčili z amerického olympijského tímu....

X - MEN: APOKALYPSA (Americký � lm, od 12 rokov, 130 min., , 19.5.,  20.5., 22.5., Český dabing, 21.5.- Originál 
verzia)  
štvrtok 19. 5. - 17.30 - 4,00 € | piatok 20. a sobota 21. - Originál verzia a nedeľa 22. 5. - 20.00 - 4,00 €

Apocalypse, prvý a najsilnejší z mutantov marvelovského sveta X-Menov načerpal silu ostatných mutantov a stal sa tak nesmrteľným a neporaziteľným. 
Prebudil sa po tisíckach rokov a je rozčarovaný zo sveta, v ktorom sa ocitol. Jeho cieľom je očistiť ľudstvo a zaviesť nový poriadok, ktorému chce vládnuť....

AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY (Český � lm, od 12 rokov, 99 min.)  
piatok 20. a nedeľa 22. 5. - 18.00 - 4,00 € | pondelok 23. 5. - 20.00 - 3,30 € | utorok 24. 5. - 20.00 - 4,00 €

Moderná dynamická Eva vlastní cukráreň, stará sa o syna a musí krotiť svoju svojráznu mamu. S bývalým manželom má skvelý vzťah a ako tvrdí jej 
kamarátka „neboli by ste prví, čo sa rozviedli a zase dali dokopy.“ Naozaj sa znova zamiloval a premýšľa o svadbe… ale s niekým iným! Nová, veľmi 
romantická komédia.

SPOTLIGHT (Americký � lm od 12 rokov, 128 min.)  
streda 25. 5. - 17.30 - 4,00 €

Strhujúci skutočný príbeh, v ktorom reportéri amerického denníka The Boston Globe odhalili masívny škandál zneužívania maloletých predstaviteľmi 
miestnej arcidiecézy. Film získal sošku Oscara v najprestížnejších kategóriách Najlepší � lm a najlepší pôvodný scenár.

PARA NAD RIEKOU (SR - ČR, od 15 rokov, 90 min.)  
streda 25. 5. - 20.00 - 3,50 €

Životy troch zostarnutých muzikantov, trubkára Laca Decziho, saxofonistu Ľubomíra Tamaškoviča a kontrabasistu Jána Jankejeho sa prepletajú v príbehu o 
sláve a jej pominuteľnosti. Sled absurdných a tragikomických situácií otvára priestor prchavosti a márnosti.

PÁTRANIE (Francúzsky � lm, od 15 rokov, 135 min.)  
štvrtok - 26. 5. - 20.00 - 3,50 €

Štyri osudy, ktoré spojila vojna a bizarné zvraty osudu. Humanistické dielo Michela Hazanaviciusa je inšpirované americko-švajčiarskym � lmom Pozname-
naní, ktorý v roku 1948 nakrútil Fred Zinnemann.

ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM (Americký � lm MP, 105 min., Slovenský dabing)  
piatok 27. 5. - 4,00 € | pondelok 30. 5. - 20.00 - 3,30 €
sobota 28. a nedeľa 29. a utorok 31. 5. - 18.00 - 4,00 €

Alenka Kingsleighová sa ujala remesla po svojom otcovi a strávila niekoľko posledných rokov na divokých vlnách svetových oceánov. Po svojom návrate do 
Londýna objavia čarovné zrkadlo, cez ktoré sa dostane späť do fantastickej Ríše divov. Určite nepremeškajte !

MAGGIE MÁ PLÁN (Americký � lm, od 12 rokov, 99 min.)  
sobota 28. a nedeľa 29. 5. - 20.00 - 4,00 €

Maggie je mladá newyorčanka, ktorá zatiaľ márne čaká na tú pravú životnú lásku. Nakoniec si zvolí plán, že sa stane slobodnou matkou a k otehotneniu sa 
rozhodne využiť svoju bývalú študentskú známosť. Ale napriek tejto starostlivo naplánovanej „transakcii“ však narazí na nepredvídateľnosť osudu... 

POKLAD (Francúzsko - Rumunsko, od 12 rokov, 89 min.)  
utorok 31. 5. - 20.00 - 3,50 €

Komorná komédia s jemne sarkastickým humorom. Costi - otec rodiny, ktorý sa rád cíti ako Robin Hood, vedie pokojný život, až kým ho raz nenavštívi jeho 
sused Adrian. Ten je totiž presvedčený, že na záhrade jeho babičky je zakopaný poklad. Nič však nie je také jednoduché ako sa zdá... 
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01.01.2015 | 31.12.2017 

STÁLA EXPOZÍCIA: KOLOMAN SOKOL
Centrum Kolomana Sokola / Ut - So: 10:00 - 17:00 / 1€ 0,5€ 
Diela významného slovenského gra� ka a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši 

01.01.2015 | 23.05.2016 od 23.5. pre rekonštrukciu zatvorené  
STÁLA EXPOZÍCIA: SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOROČIA / 
Liptovská galéria P.M.Bohúňa / Ut - So: 10:00 - 17:00 / 1 € 0,50 € 
Obrazy a sochy umelcov z obdobia romantizmu a realizmu 

01.01.2015 | 23.05.2016 od 23.5. pre rekonštrukciu zatvorené  
STÁLA EXPOZÍCIA: SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOROČIA / 
Liptovská galéria P.M.Bohúňa / Ut - So: 10:00 - 17:00 / 1€ 0,5€ 
Výstava diel autorov E.M.Šimerová, Martin Martinček, Miroslav Ksandr, Michal Kern 

01.01.2015 | 31.12.2016  
STÁLA EXPOZÍCIA: STARÉ UMENIE / Liptovská galéria P.M.Bohúňa / 
Ut - So: 10:00 - 17:00 / 1€ 0,5€
Slovenské umenie 15. - 18. storočia - gotika, renesancia, barok. 

01.01.2016 | 31.12.2016  
STÁLA EXPOZÍCIA: KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKU-
LÁŠ / Námestie osloboditeľov 31 / 15. 9. - 15. 6.: Po-Pi 9:00 - 16:00, 
So-Ne 10:00 - 17:00; 15. 6. - 15. 9.
(letná sezóna): Po-Ne 10.00 - 17.00 / 2 € 1 €
Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako 730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš. 

01.01.2016 | 31.12.2016  
STÁLA EXPOZÍCIA: MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ / Námestie oslobodite-
ľov 31 / 15. 9. - 15. 6.: Po-Pi 9:00 - 16:00, So-Ne 10:00 - 17.00; 15. 6. 
- 15. 9. (letná sezóna): Po-Ne 10.00 - 17.00
Jedinečná expozícia približuje druhý deň súdu s legendárnym zbojníkom Jurom Jánošíkom. 

01.01.2016 | 31.12.2016  
STÁLA EXPOZÍCIA: POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol
Po-Pia 8:00-16:00, So-Ne 14:00-17:00 / 1 € 0,50 € 
Expozícia zachytáva dejiny poľovníctva a rybárstva na Liptove od stredoveku po súčasnosť 

01.01.2016 | 31.12.2016  
STÁLA EXPOZÍCIA: RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV /  Vr-
bická ul. 312 / Po-Pi 8:00 - 16:00 / 1 € 0,50 € 
Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov. 

01.01.2016 | 31.12.2016  
STÁLA EXPOZÍCIA: TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA / 
Tranovského ul. 8 / Po-Pi 8:00 - 16:00 / 1 € 0,50 € 
Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary približuje obdobie 40. rokov 19. stor. 

01.01.2016 | 31.12.2016  
STÁLA EXPOZÍCIA: ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA / Hollého 4 / Možnosť 
objednať vstup vopred v Múzeu Janka Kráľa / 1 € 0,50 € 
Jedna z najväčších synagóg na Slovensku približuje dejiny mikulášskej židovskej komunity. 

04.01.2016 | 31.12.2016  
STÁLA EXPOZÍCIA: CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Po, St, Št, Pi: 9:00-17:00 (posl. vstup 16:00), Ut: zatvorené, So–Ne: na 
objednávku 6 € 2,50 € / Jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku.  

 
02.05.2016 | 31.05.2016  

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Okresný úrad - remeselné dielne LKS, pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15 / streda 15:00-17:45 / štvrtok 9:30-12:15 / 5 € 
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. R. Močiliakom. 

11.05.2016 | 18.05.2016 | 25.05. 2016  
KÚZLENIE S HODVÁBOM / Liptovská galéria P.M.Bohúňa
14:00 - 17:00 / 10 € / 6-týždňový kurz maľovania, farbenia a batikovania hodvábu.Téma - letné šaty. 

12.05.2016 | 19.05.2016 | 26.05.2016  
RADOSTNÉ RELAXOVANIE S POWERTEXOM / Liptovská galéria 
P.M.Bohúňa / 14:00 - 17:00 / 10 € / Kurz modelovania s tužidlom Powertex.

 
18.03.2016 | 31.10.2016  

IGOR RUMANSKÝ - Z TVORBY/ RUMANSKÝ ART CENTRE
Ut - Pi: 13:00 - 17:00 / 1,50 € 1 € / Výstava k nedožitým 70. narodeninám umelca.

05.04.2016 | 23.05.2016  
KÁVA A KÁVOVINY / Liptovské múzeum NKP Čierny orol
Po-Pi: 8:00 - 16:00, So-Ne: 14:00 - 17:00 / 0,40 € 0,20 € 
Káva naša každodenná, aj tak by sa dala nazvať výstava, na ktorú Vás pozývame. 

12.04.2016 | 02.07.2016  
JAKUB TRAJTER: TEMNOSVIT/ Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00 / 1 € 0,5 € / Autorská výstava 

12.04.2016 | 02.07.2016  
L AMOUR I. / Liptovská galéria P.M.Bohúňa / Ut - So: 10:00 - 17:00
1 € 0,5 € / Výstava s tématikou lásky zo zbierok Liptovskej galérie P.M.Bohúňa a ďalších galérií.

12.04.2016 | 27.05.2016  
VÔŇA A CHUŤ KORENIA / Slovenské múzeum ochrany prírody a 
jaskyniarstva / Po, St, Št, Pi: 9:00-17:00 (posl. vstup 16:00), Ut: zatvo-
rené, So–Ne: na objednávku / 0,50 € 
Prezentácia najznámejších domácich i zahraničných druhov korenín s praktickými ukážkami. 

21.04.2016 | 29.05.2016  
JUDITA FEŇVEŠOVÁ: OBRAZY / výstavná sieň Múzea Janka Kráľa
Po - Pi: 9:00 - 16:00, So - Ne: 10:00 - 17:00 / 0,50 € 0,50 € 
Autorská výstava pri príležitosti sedemdesiatin umelkyne 

26.04.2016 | 04.06.2016  
MIROSLAV KNAP: UKRYTÉ V DUŠI / Centrum Kolomana Sokola / Ut - 
So: 10:00 - 17:00 / 1 € 0,50 € / Autorská výstava 

02.05.2016 | 30.06.2016  
PAVEL PETRÁŠ - MYSTÉRIUM KRAJINY / Synagóga
Po - Pi 9:00 - 16:00, So - Ne 10:00 - 17:00 (vstup na požiadanie v Mú-
zeu Janka Kráľa) / 1 € 0,50 € / Výstava pri príležitosti 85. narodenín umelca 

05.05.2016 | 30.06.2016  
DVE Z NÁS / Klubovňa LKS v NKP Čierny orol
Po - Pia: 8:00-15:00 / 0,50 € 0,20 € (vernisáž výstavy 5.5. o 16:00)
Autorská výstava neprofesionálnych výtvarníčok Stanislavy Smieškovej a Iriny Slaninkovej
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