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som rád, že mám možnosť prihovoriť sa 
vám cez noviny, ktoré vám každý mesiac 
prinášajú novinky o vašom meste. Liptovský 
Mikuláš je neodmysliteľnou súčasťou nášho 
najnavštevovanejšieho regiónu v Žilinskom 
kraji, ktorý sa počas  posledných mesia-
cov stal centrom vrcholového európskeho 
a dokonca tiež svetového šampionátu. Maj-
strovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní, ktoré 
sa uskutočnili v Jasnej, a ešte doznievajúce 
Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome 
v Liptovskom Mikuláši, na ktorých sa pred-
stavila špička liptovských vodákov, rozšírili 
dobré meno Liptova opäť ďalej do sveta. Teší 
ma, že tu máme toľko talentov reprezentujú-
cich Žilinský kraj a celé Slovensko.

Je dôležité, aby sme dali o sebe počuť, a to 
sa Liptovu darí výborne. Cestovný ruch, kto-
rý sa rozrastá i v Liptovskom Mikuláši, je však 
potrebné podporiť aj investíciami do dopra-
vy a  kvality služieb. Našou prioritou ostá-
va preto výstavba diaľnice D1, ktorá spojí 
župné regióny s  Košicami na jednej strane 
a Bratislavou na strane druhej.  Tak aby sme 
mohli v Liptovskom Mikuláši sadnúť do auta 
a bezpečne a  pohodlne sa odviezť plynule 
na východ či západ. Zároveň pokračujeme 
v rekonštrukciách ciest II. a III. triedy, na ktoré 
pravidelne vyčleňujeme miliónové investí-
cie. No aj napriek tomu môžeme obnovovať 
komunikácie len v  rámci našich rozpočto-
vých možností a venovať sa úsekom, ktoré si 
to vyžadujú, postupne.

Žilinský kraj, alebo ak chcete Žilinská 
župa, sa však nestará len o cesty, ale vlastní 
aj nemocnice, ktoré máme na našom úze-
mí štyri. A  práve jedna z  nich sa nachádza 
priamo v Liptovskom Mikuláši. Len nedávno 
sme tu otvorili novú verejnú lekáreň, ktorej 
zisk putuje priamo do poskytovania zdra-
votnej starostlivosti, a teda späť pacientom. 
Modernizujeme, zariaďujeme nové oddele-
nia a vybavujeme ich špičkovými prístrojmi. 
Najbližšie nás čaká výstavba urgentného 
príjmu, vďaka ktorému sa zvýšia šance pa-
cientov na rýchlejšie uzdravenie a minimali-
zuje sa časová strata pri záchrane ich životov.

Všetko, čo som tu spomenul, a  mnoho 
ďalších dôležitých súčastí mesta napĺňa Lip-
tovský Mikuláš kvalitnou a  dostupnou sta-
rostlivosťou i službami a robí z neho skvelé 
miesto pre život. Verím, že sa centru Liptova 
bude dariť a aj naďalej sa bude rozvíjať.

Želám vám príjemné čítanie a veľa zaují-
mavých informácií o vašom meste.

 Juraj Blanár
 žilinský župan

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

Vôľu rezortu obrany vybudovať v Liptov-
skom Mikuláši pamätník novodobým slo-
venským veteránom vyslovila na stretnutí 
s primátorom generálna riaditeľka sekcie 
ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR 
Eleonóra Kišová. „Keď sme uvažovali, kde 
by pamätník pre našich novodobých vete-
ránov, ktorí zomreli vo vojnových misiách, 
mohol byť, brali sme do úvahy viacero fak-
torov. V Liptovskom Mikuláši je Akadémia 
ozbrojených síl - sú tu kadeti, ktorí potre-
bujú poznávať históriu. Je to  tiež poloha 
tohto mesta - Liptovský Mikuláš je, dá sa 
povedať, srdce Slovenska a jeden pamätník 
je tu už vybudovaný. Pri rozhodovaní tiež 
zavážil záujem pána primátora o to, aby 
tento pamätník stál práve v Mikuláši,“ vy-
svetlila generálna riaditeľka Eleonóra Kišo-
vá. Ministerstvo obrany zvažuje formu - či 
pôjde o pamätník alebo pamätnú tabuľu, 
z rokovania vyplynulo, že najvhodnejším 

miestom na jeho umiestnenie by bol práve 
Háj Nicovô. „Je to šanca umiestniť ďalší kus 
dôstojnosti a histórie práve v našom meste. 
Takéto významné miesto ponúkne mož-
nosti na realizáciu dôstojných pietnych ak-
tov, vítanie štátnych funkcionárov i priestor 
pre zhromažďovanie ľudí pri príležitostiach 
pripomienok vojenskej histórie. Tiež je to 
cesta zviditeľnenia nášho mestečka v ce-
loslovenskej rovine,“ povedal primátor Ján 
Blcháč, ktorý inicioval vybudovanie pamät-
níka práve na národnej kultúrnej pamiatke 
na Háji. Pokiaľ všetky rokovania a realizácia 
pôjdu bezproblémovo, nový pamätník by 
mohol byť otvorený na jeseň 2017. 

Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia z 
rezortu obrany, vedenie mesta Liptovský 
Mikuláš, predstavitelia Múzea Janka Kráľa, 
vojenský historik a architekti vojenských 
cintorínov.

 -red-

Informačné centrum mesta Liptovský Mi-
kuláš zostane v  pôvodnom objekte Domu 
služieb, ktorý momentálne rekonštruuje 
jeho nový majiteľ. Presťahuje sa ale do iných 
priestorov v  rámci objektu, keďže súčasné 
priestory spoločnosť plánuje využiť pre 
iného nájomcu, uviedla riaditeľka centra 
Jana Piatková. Uzavretie zmluvy o budúcej 
nájomnej zmluve v  objekte Domu služieb 
medzi informačným centrom a spoločnos-
ťou Vincentis, ktorá Dom služieb vlastní, 
schválili poslanci mikulášskeho mestského 
zastupiteľstva. 

„Priestory, v  ktorých aktuálne sídlime, 
sú dlhodobo nevyhovujúce či už z  dispo-
zičného pohľadu, ale aj kvôli pracovným 
podmienkam zamestnancov. Nové priesto-
ry budú spĺňať kritériá profesijných štan-
dardov takejto prevádzky podľa technickej 

normy Asociácie informačných centier, 
ktorá je v súlade s medzinárodnou normou 
ISO. Budú modernejšie, s  väčšou plochou. 
Pozitívom je aj to, že nám zostane pôvodná 
adresa. Zámer presťahovania je zapracova-
ný v  Programe hospodárskeho a  sociálne-
ho rozvoja mesta na roky 2015-2022,“ po-
dotkla. Riaditeľka predpokladá sťahovanie 
po skončení letnej turistickej sezóny konti-
nuálne. „Prevádzka bude prerušená len na 
niekoľko dní,“ dodala.  

Informačné centrum je mestská prí-
spevková organizácia, ktorá zabezpečuje 
marketingovú a  komunikačnú stratégiu 
mesta v oblasti turizmu. Tvorí vlastné pro-
dukty a ponúka doplnkové služby. Priemer-
ná návštevnosť centra je 80 tisíc klientov 
ročne. Informačné centrum sídli v  objekte 
Domu služieb od roku 1992. -red-

Informačné centrum sa sťahuje v rámci budovy

Háj Nicovô bude pamätať 
aj na novodobých vojnových veteránov
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SPRAVODAJSTVO

Na radnici postupne zavedú prvky 
bezpečnostného projektu, ktoré by mali 
úradníkom zariadiť pracovný proces bez 
vyhrážok, obťažovania či násilností. Dôvod-
mi spracovania bezpečnostného projektu 
bola agresivita zo strany niektorých klien-
tov voči zamestnancom mesta.

Problémy sú najmä s  neprispôsobivými 
obyvateľmi, ktorí navštevujú sociálny od-
bor. „Denne riešime desiatky stránok, ktoré 
sa vyhrážajú, že nás povyhadzujú z okna, že 
nám dajú železnou tyčou po hlave, pretože 
sme povinní im prideliť byty. Keď ich požia-
davky na prideľovanie bytov nevybavia za-
mestnanci na prízemí v  klientskom centre 
s  odôvodnením, že aktuálne mesto nemá 
voľné byty, chodia po celom úrade, z kan-
celárie do kancelárie a  agresívne sa doža-
dujú splnenia ich požiadaviek. Títo ľudia sú 
v každej ďalšej kancelárii agresívnejší, majú 
stále viac nárokov, ktoré nie je možné splniť 
zo strany mesta,“ priblížil situáciu zamest-
nanec z  oddelenia bytových a  sociálnych 
vecí na mestskom úrade Michal Hanzlík.

Prijatie bezpečnostných opatrení nemá 
za cieľ sťažiť či znemožniť pohyb občanov 
v mestskom úrade. „Za týmto účelom bolo 
vytvorené klientské centrum. Práve to je 
miesto na úrade určené pre styk s obyvateľ-
mi. Všetko, čo potrebuje občan vybaviť, je 
možné vybaviť práve v Centre služieb obča-
nom mesta na prízemí budovy. Vytvorením 
týchto centier sa  zjednodušilo  vybavenie 
záležitosti návštevníkom úradu,“ vysvetlila 
hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

V  prípade potreby bude samozrej-
me obyvateľom umožnený aj prístup do 
priestorov bežne nedostupných. Bude však 
potrebné dodržanie bezpečnostných pod-
mienok. „Je to postup bežný vo väčšine 
inštitúcií. Mestské úrady, banky, priestory 
mobilných operátorov, budovy SPP či iné 
úrady a inštitúcie majú priestory prístupné 
pre verejnosť a priestory bežne neprístup-
né, alebo prístupné len v sprievode osoby 
oprávnenej. Je to hlavne z  dôvodu zjed-
nodušenia monitoringu a  aj prípadného 
zásahu mestskej polície,“ upozornil spraco-

vateľ návrhu bezpečnostného projektu pre 
mestský úrad Rastislav Mores.

V roku 2015 riešila šesť prípadov agresi-
vity voči zamestnancom aj mestská polícia. 
Podľa úradníkov by situáciu vyriešili na-
príklad turnikety pri vrátnici a zapisovanie 
sa do knihy návštev, čo by pomohlo aj pri 
identifikácii agresívne sa správajúcich osôb. 
Opatreniami má teda byť vytvorenie zón 
s  prístupom pre oprávnené osoby. Vybu-
dujú sa mechanické bariéry so systémom 
kontroly vstupu. Ďalej sa vymení ústredňa 
elektronického zabezpečovacieho systé-
mu,  klientske centrum sa vybaví bezpeč-
nostnými prvkami. „Predmetom projektu je 
komplexné zabezpečenie a ochrana objek-
tu,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč.

Projekt zrealizuje radnica v  niekoľkých 
etapách. Prvá časť sa urobí už v tomto roku, 
keďže z mestského rozpočtu bolo vyčlene-
ných tisíc eur. Informatívnu správu o potre-
be jeho zavedenia zobrali na vedomie aj 
poslanci mestského zastupiteľstva.

 -red-

Mestský úrad bude bezpečnejší

Dobrá správa pre Liptovský Mikuláš. 
Mesto získalo maximálnu výšku príspevku 
na projekt zníženia energetickej náročnos-
ti objektu mestského úradu, takmer dva 
milióny eur, priblížil primátor Ján Blcháč. 
Spoluúčasť z  mestskej kasy predstavu-
je päť percent z  celkových oprávnených 
výdavkov projektu. Peniaze sú určené na 
zateplenie obvodového plášťa, výmenu 
výplní otvorov, zateplenie strechy a  stro-
pu nad suterénom a na obnoviteľný zdroj 
energie  – fotovoltaický systém. Financie 
pôjdu aj na výmenu svietidiel, vyregu-

lovanie vykurovania, izoláciu základov 
a  bleskozvodov. „Mestu bude príspevok 
poskytnutý kombináciou predfinanco-
vania a  refundácie,“ podotkla Jana Kor-
maníková z  oddelenia projektového 
manažmentu mestského úradu. V  rámci 
hodnotiacich kritérií boli zvýhodňované 
komplexné projekty s  najvyššou úsporou 
primárnych energetických zdrojov. „Pre 
mestskú kasu tak realizáciou projektu 
ušetríme ročne 106 tisíc eur na nákladoch 
na energiu, opravu a  údržbu,“ konštato-
val primátor. Celková úspora zemného 

plynu je 437 MWh ročne, úspora elektri-
ny dosiahne 18,6 MWh za rok. Výrazne 
sa znížia emisie. „Po ukončení prác bude 
objekt mestského úradu nízkoenergetic-
ký,“ skonštatovala Jana Kormaníková. Ob-
jekt dostane modernejší vzhľad, čo je tiež 
prínosom, keďže ide o približne 30 ročnú 
budovu. „Pred samotnou rekonštrukciou 
chceme stanoviť harmonogram prác, aby 
sa nedotkli vybavovania obyvateľov a ne-
bol obmedzený chod úradu,“ ubezpečil 
primátor. Práce by sa mali začať v  druhej 
polovici roka. -red- 

Rekonštrukciou usporí mesto vyše 
100-tisíc ročne
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Držiteľom ocenenia Združenia miest 
a  obcí Slovenska (ZMOS) Oskar bez ba-
riér za rok 2015 sa tento raz stalo naše 
mesto. Oskara sme získali za komunitnú 
sociálnu prácu, konkrétne za projekt so-
ciálna škôlka, ktorý je zameraný na róm-
sku komunitu.

„Mnohé deti, ktorých vek spadá do ka-
tegórie predškolského veku, nenavštevujú 
predškolské zariadenia. Sú doma s matkami 
a nezamestnanými členmi rodiny. Niektorí 
rodičia sa ale deťom nevenujú vôbec alebo 
len sporadicky. Deti majú problém včleniť 
sa do kolektívu, nevedia efektívne tráviť 
svoj voľný čas, nemajú priestor na športové 
či iné aktivity. Toto všetko im poskytujeme 
prostredníctvom našej sociálnej škôlky,“ 
priblížil ocenený projekt primátor Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč, podľa ktorého 
je hnacou silou činnosti sociálnej škôlky 
práve viera v  lepšiu budúcnosť komunity. 
„Tá je zverená do rúk jej najmladších členov. 

Deti, ktoré pochádzajú zo sociálne znevý-
hodneného prostredia potrebujú usmerne-
nie a  priestor pre využitie a  rozvoj svojich 
schopností a nadania, a aj v tomto prípade 
je podľa nás najlepšou zárukou úspechu 
globálny prístup,“ dodal.

Srdcovou záležitosťou výchovno-vzdelá-
vacej činnosti sa stala cieľová skupina detí 
vo veku od troch do šesť rokov. „Objavuje 
sa u  nich jazyková bariéra, nedostatočne 
osvojené hygienické návyky a  všeobec-
ný prehľad vedomostí, zručností, návykov 
a  schopností, ktoré sú pre dieťa predškol-
ského veku charakteristické. Sociálna škôl-
ka má svoje pravidlá a  jej charakter je pri-
spôsobený špecifikám komunity. Záujem 
o túto formu predškolskej prípravy v komu-
nite je veľký. Jej cieľom je osobnostný roz-
voj a  nevyhnutná príprava na školskú do-
chádzku,“ vysvetlila vedúca Komunitného 
centra v  Hlbokom Alena Novajovská. Rad-
nica spustila projekt v komunitnom centre 

už v roku 2008, jeho dnešní odchovanci už 
brázdia školské lavice ako 11 až 14-roční.

Úlohou komunitnej práce je zvyšova-
nie kvality života prostredníctvom rozvoja 
spoločenských väzieb medzi ľuďmi v miest-
nom spoločenstve. Deti voľnými aktivitami 
rozvíjajú svoje poznávacie schopnosti, roz-
cvičkami a  tancami zvyšujú svoju telesnú 
obratnosť, hudobnou výchovou sa učia 
detským pesničkám, básničkami sa učia 
recitovať a  cibriť svoje pamäťové schop-
nosti. Ide o dennodennú prácu v  rozsahu 
niekoľkých hodín. S  deťmi sa pracuje štyri 
dni v  týždni počas celého školského roka 
v rozsahu štyri hodiny denne.

Súťaž Oskar bez bariér už od roku 2004 
vyhlasuje Združenie miest a  obcí Sloven-
ska, ktoré týmto spôsobom oceňuje rieše-
nia samospráv v  oblasti plnohodnotného 
zapojenia fyzicky, mentálne či sociálne 
hendikepovaných obyvateľov do bežného 
života. -red- 

SPRAVODAJSTVO

Ďalší úspech pre Liptovský Mikuláš: Získali sme Oskara!

„Tento úspech je zásluhou zamestnancov, ktorí na projekte 
robia a pracovníčok, ktoré sa venujú deťom v sociálnej škôlke. 
Vyjadrujem im poďakovanie.“

 Ján Blcháč
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Na stoličku vedenia odboru školstva 
a  mládeže, športu a  kultúry na mestskom 
úrade v máji zasadol Ján Hučík. V krátkom 
rozhovore predstavil svoje vízie, prvé kroky 
na radnici vo svojom odbore a  pootvoril 
dvere aj do svojho súkromia.

 � Prečo ste sa rozhodli, že pôjdete do vý-
berového konania na vedúceho odboru?

Pätnásť rokov cestovania za prácou na 
východné Slovensko človeka unaví, nastal 
čas získané vedomosti a  skúsenosti aj vy-
sokoškolského pedagóga zúročiť v  riadení 
školstva v meste Liptovský Mikuláš. Možno 
práve preto môžem  mojím nezávislým po-
hľadom a  profesijnými skúsenosťami po-
môcť riešiť pálčivé otázky  úseku školstva. 

 � Aké budú vaše prvé kroky v tejto oblasti?
Chcem zanalyzovať skutkový stav ma-

terských, základných škôl, základnej ume-
leckej školy, centra voľného času, ale aj os-
tatných ustanovizní a subjektov, ktoré sú 
v  riadení tohto odboru. Na základe zistení 
sa budem snažiť o  stratégiu, plánovanie, 
rozvoj a stabilizáciu v súlade s profesijnou 
etikou, vysokou odbornosťou a  trendom 
modernej inkluzívnej edukácie, multikul-
túrnej umeleckej, záujmovej, športovej čin-
nosti či zdravého životného štýlu. A možno 
treba zdôrazniť potrebu uvedomiť si, že 
akú brázdu  sme vyorali a  aké semienka 
vedomostí, zručností a slušnosti sme do 
detí a  mládeže zasadili, takú budeme mať 
úrodu.

 � Školstvo je pre vás, ako sa hovorí, láska 
na celý život. 

Je to tak. Vyštudoval som na Pedagogic-
kej fakulte Univerzity Komenského odbor 
špeciálna pedagogika. Dlhé roky som pra-
coval v špeciálnom školstve  a prešiel som  
funkciami vychovávateľa, učiteľa, zástupcu 
riaditeľa, riaditeľa, robil som ale aj údržbá-
ra a kuriča na polovičný úväzok. V školstve 
som robil na všetkých stupňoch základnej 
školy i odborného učilišťa až po pätnásť ro-
kov vo vysokom školstve. Pôsobil som ako 
pedagóg Prešovskej univerzity, Katolíckej 
univerzity v Ružomberku a  Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 
čo bolo spojené aj s napísaním a vydaním 
viacerých odborných kníh určených pre 
študentov, učiteľov, ale i rodičov. Aktívne  
som pracoval v  rôznych poradných orgá-
noch ministerstva školstva či ako predseda 
Spoločnosti špeciálnych a  liečebných pe-
dagógov Slovenska. Zorganizoval som viac 
ako 20 celoslovenských vedeckých konfe-
rencií a  odborných seminárov s  medziná-
rodnou účasťou, ale i  niekoľko prehliadok 
tvorivosti osôb s  hendikepom. Uskutočnili 
sa v mikulášskom Dome kultúry s názvom 
Tvorba detí nepoznaných. Prednášky na 
odborné témy som mal nielen na Sloven-
sku, ale i v zahraničí.

 � V  závere nám odhaľte niečo zo svojho 
súkromia.

Som ženatý a  mám dospelého syna. Vo 
svojom voľnom čase sa dlhé roky venujem 
fotografovaniu, skalke, v mladšom veku jas-
kyniarstvu a ochotníckemu divadlu.

 -js-

Predstavitelia mesta vyvíjajú ďalšie 
kroky v  súvislosti so zámerom vybudo-
vať okružnú križovatku v Okoličnom.

„Spolu so zástupcami Slovenskej správy 
ciest, Správy ciest samosprávneho kraja 
a Žilinského samosprávneho kraja sme 17. 
mája rokovali o  možnej stavebnej úprave 
križovatky ciest I/18 a III/2335,“ konštatoval 
Gabriel Lengyel z mestského úradu. Výsled-

kom bolo, že Slovenská správa ciest zahrnie 
do plánu rozpočtu na rok 2017 prípravné 
projektové práce na stavebnú úpravu križo-
vatky. Projektová dokumentácia bude po-
zostávať z  variantných riešení, ktoré budú 
dopravno-inžiniersky posúdené tak, aby 
bola vybraná varianta, ktorá bude terajšiu 
nevyhovujúcu situáciu riešiť čo najefektív-
nejšie z  pohľadu bezpečnosti a  plynulosti 

cestnej premávky. Predstavitelia SSC prisľú-
bili, že ešte v  tomto roku spracujú projekt 
riešenia situácie prostredníctvom svetelnej 
signalizácie ako dočasné riešenie do doby 
stavebnej úpravy križovatky. Správa ciest 
prioritne rieši eurofondový projekt zvyšo-
vanie pasívnej bezpečnosti na ceste I/18 na 
úseku Ratkovo – hranica Prešovského kraja. 
Po dobu piatich rokov od ukončenia tejto 
stavby je správa ciest povinná zabezpečiť, 
že nenastane zmena, ktorá by ovplyvnila 
povahu alebo podmienky, za ktorých boli 
financie poskytnuté. Teda zásah do križo-
vatky v tomto období nie je možný, o čom 
sme sa dozvedeli 30. marca, dodal Gabriel 
Lengyel. Momentálne križovatka kapacitne 
nevyhovuje ani súčasnej, nieto ešte výhľa-
dovej intenzite dopravy. Riešenie stavebnej 
úpravy súčasnej stykovej križovatky na kri-
žovatku okružnú  by zvýšilo jej priepustnosť 
a nevznikali by dopravné dopravné zápchy. 
„Mesto aj napriek tomu, že nejde o našu in-
vestíciu bude v projekte naďalej iniciatívne 
vystupovať so snahou o čo najskoršie rieše-
nie súčasnej zlej situácie,“ uzavrel.

 -red- 

SPRAVODAJSTVO

Nový šéf odboru: V školstve som robil 
údržbára aj vysokoškolského pedagóga

Na križovatku v Okoličnom 
spracujú projektové dokumentácie
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V  júni budú plynári z  SPP Distribúcia, a. 
s. realizovať obnovu plynovodou na viace-
rých miestach. Začnú s  prácami na Šolté-
sovej, Sládkovičovej a  Hriadkach. Investor 

stavby je povinný po ukončení obnovy 
všetky zasiahnuté miestne komunikácie 
a verejné priestranstvá uviesť do pôvodné-
ho stavu. Na základe stanovísk k projektu sa 

mesto snažilo, aby sa v čo najmenšej miere 
rekonštrukčné práce dotkli ciest a chodní-
kov, avšak v  niektorých prípadoch sa prá-
cam v ich telesách vyhnúť nedá. Preto pro-
síme o trpezlivosť.

 -red-

Plynové vedenia začnú rekonštruovať v júni

Znížia sa náklady na prevádzku 
mestských jaslí

Poslanci odobrili stály poplatok za pobyt 
dieťaťa v  detských jasliach inštrukčných 
mesta na 250 eur mesačne s  účinnosťou 
od 1. júna.  „Zvýšenie poplatku z  200 na  
250 eur sme zrealizovali z  dôvodu, že to 
umožňuje novela zákona o  príspevku na 
starostlivosť o  dieťa, ktorá priniesla zvý-
šenie príspevku zo sumy 230 eur na sumu 
najviac 280 eur mesačne. Pre rodičov sa nič 

nemení, teda celý poplatok aj so stravným 
im aj naďalej preplatí úrad práce ako štátnu 
sociálnu dávku. Pre mesto to však zname-
ná vyšší príjem do pokladne, čím sa znížia 
náklady na prevádzku jaslí,“ konštatovala 
Erika Sabaková z mikulášskej radnice. Stály 
poplatok za pobyt počas adaptačnej doby 
bude po novom 130 eur mesačne a pri do-
siahnutí troch rokov dieťaťa, kedy rodičom 

končí poberanie rodičovského príspevku, 
ho upravilo mesto na 70 eur. Zákonný zá-
stupca dieťaťa sa môže rozhodnúť či bude 
poberať rodičovský príspevok alebo prí-
spevok na starostlivosť o  dieťa. Súčasná 
kapacita detských jaslí inštrukčných na Ko-
menského predstavuje 49 miest a je trvalo 
naplnená. 

 -red-

Do 11. júna sa môžu obyvatelia vyjadriť 
k  zmenám a  doplnkom územného plánu, 
ktoré zahŕňajú aj vylúčenie bioplynovej 
stanice z  územia Liptovského Mikuláša. 
Informovala o  tom hlavná architektka Lip-
tovského Mikuláša Tatiana Bachtíková. „Ak-
tuálne prerokovávame zmeny a  doplnky 
územného plánu číslo 4, ku ktorým sa môže 
vyjadriť aj verejnosť. Zadali sme spracova-
teľovi požiadavku, aby v  katastri Liptov-
ského Mikuláša nebola možnosť výstavby 
bioplynovej stanice,“ uviedla.  

Pokiaľ budú schválené všetky zmeny 
a  doplnky územného plánu v  aktuálnej 
verzii, v  prípade, že by mal investor záu-
jem o  výstavbu bioplynovej stanice, bude 

potrebná zmena územného plánu, jeho 
schválenie poslancami mestského zastu-
piteľstva a  samozrejme pripomienkovanie 
obyvateľmi. „Vyhoveli sme tým požiadavke 
ľudí, ktorí sa proti tomuto zariadeniu posta-
vili aj prostredníctvom petície. Ohlasy zo 
sociálnych sietí, komunikácia na stretnu-
tiach s občanmi, moje osobné stretnutia či 
diskusie, všetko to boli faktory, ktoré zavá-
žili pri rozhodovaní. Vylúčením bioplynovej 
stanice z územného plánu sme sa rozhodli 
vypočuť hlasy ľudí,“ vysvetlil počin mes-
ta štatutár Ján Blcháč. V  intraviláne by tak 
zmenený územný plán nemal umožniť po-
staviť bioplynovú stanicu. 

 -red-

Vyjadrite sa k územnému plánu, vylučujeme 
ním bioplynku!

Vylúčením 
bioplynovej 
stanice 
z územného 
plánu sme 
sa rozhodli 
vypočuť hlasy 
ľudí.
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V tomto období sa v meste uskutočňujú 
mnohé menšie opravy ciest a  chodníkov. 
Pri tejto príležitosti radnica vytipovala nie-
koľko miest, kde budú upravené chodníky 
k priechodom pre chodcov bezbariérovým 
spôsobom. „Priechody sme vybrali najmä 
v blízkosti škôl. Práce spočívajú vo výmene 

obrubníkov za bezbariérové a úprave oko-
litej plochy,“ priblížil Gabriel Lengyel z  mi-
kulášskej radnice. Bezbariérové chodníky 
pribudnú na Československej brigády, Du-
bovej, Hodžovej pri Gymnáziu, Agátovej pri 
materskej škole, vjazdy do základných škôl 
Janka Kráľa a Okoličné či na semaforoch na 

Rachmaninovom námestí. Opravia aj chod-
níky v  Demänovej pri parku, chodník na 
Ulici 1. mája alebo smerom do Liptovskej 
Ondrašovej. Prípadné obmedzenia dopra-
vy budú riadne vyznačené. Opravy na jed-
notlivých miestach potrvajú do jesene.

 -red-

Chodníky v meste upravia na bezbariérové

Na zasadnutí prípravného výboru for-
mujúceho sa Občianskeho združenia 
Liptovské droby jeho predstavitelia pri-
blížili aktuálne snahy. Marta Jančoková in-
formovala, že prípravný výbor združenia 
podal žiadosť o jeho registráciu na minis-
terstvo vnútra. Tá by mala byť schválená 
do dvoch týždňov. Ďalšou témou bola 
informácia o  procese, ktorý súvisí so zís-
kaním ochrannej známky pre liptovské 
droby. „Potrvá to poldruha roka až dva 

roky. Potešiteľné je, že aj keď je pomaly 
v každej obci Liptova odtienok pri výrobe 
liptovských drobov, po pripomienkach 
sme stanovili jednotnú receptúru,“ po-
dotkol Štefan Packa. Primátor potvrdil, že 
činnosť a úsilie združenia bude aj naďalej 
podporovať. „Som rád, že Liptov bude 
mať ďalšiu značku, ktorá ho bude spájať 
a zároveň prezentovať navonok,“ povedal 
šéf radnice.  

 -red-

Zjednotili receptúru drobov

Počas dvoch týždňov počúval primátor 
Ján Blcháč spolu s  viacerými odbornými 
pracovníkmi radnice požiadavky a  názory 
obyvateľov mesta a  mestských častí. Od 
18. do 26. apríla sa totiž uskutočnili hovory 
s obyvateľmi. 

 � Ste spokojný s účasťou Mikulášanov na 
stretnutiach? 

Oceňujem účasť ľudí, ktorí sa živo zaují-
mali o dianie v Mikuláši. S kolegami sme im 
priblížili smerovanie mesta, rozvojové plá-
ny, ale aj riešenie aktuálnych problémov.

 � Ako naložíte s  podnetmi a  nápadmi 
obyvateľov?

Na podnety obyvateľov sme priamo na 
stretnutiach odpovedali, respektíve sme 
ich zaznamenali a v krátkom čase im dáme 
odpoveď.

 �O čo sa obyvatelia z diania  zaujímali?
Témami, ktoré na stretnutiach rezono-

vali, bolo predovšetkým riešenie vývozu 
odpadu z mesta, prekládka železničnej tra-
te, bioplynová stanica, ale aj opravy ciest, 
chodníkov a  úprava zelene. Ľuďom sme 
priblížili zámer oživenia projektu lesopar-
ku, načrtli rozvoj cyklotrás, obnovu Župné-
ho domu, zakúpenie kompostérov či rozši-
rovanie kamerového systému.

 �Hovory s obyvateľmi nie sú v okolitých 
samosprávach celkom bežná záležitosť, 
ak odhliadneme od obdobia tesne pred 
voľbami. Využijete túto formu komuniká-
cie s obyvateľmi a vyjdete im opäť v ústre-
ty?

V hovoroch s  obyvateľmi budeme po-
kračovať aj naďalej, chceli by sme však 
inovovať prístup. Malo by ísť o akúsi burzu 
nápadov, myšlienok, ako zlepšiť jednotli-
vé časti mesta, ktoré obyvatelia prednesú 
poslancom. Tí by mali byť želiezkom v reťa-
zi komunikácie medzi mestom a obyvateľ-
mi jednotlivých mestských častí.

 -red-

Primátor: Chcem inovovať prístup k hovorom
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Liptovská knižnica Gašpara Fejérpata-
ky-Belopotockého v  Liptovskom Mikuláši 
vyhlásila v  januári už po deviatykrát súťaž 
o  najkrajšiu a  najzaujímavejšiu knihu re-
giónu. V  kategórii beletria sa jednotkou 
stala kniha Jozefa Daníka Vyznanie. Autor 
desaťročia pôsobil v  Liptovskom Mikuláši 
ako pedagóg, od mladosti písal verše, ale 
až v  zrelom veku sa rozhodol pred verej-
nosť predstúpiť ako básnik. Druhú priečku 
získala kniha Anny Olšovskej Anjeli zleteli. 
Na treťom mieste skončila kniha Čarovné 
topánky od Milana Igora Chovana. V  ka-
tegórii odbornej literatúry najviac hlasov 
čitateľskej verejnosti získala kniha (Nielen) 
Recepty slávnych a úspešných. Prináša za-
ujímavé rozhovory so známymi osobnos-
ťami Slovenska, v  ktorých sa vyznávajú zo 
svojho vzťahu ku gastronómií. Autorom je 
Štefan Packa. Na víťaznej knihe sa autor-
sky podieľala aj jeho dcéra Patrícia. Druhú 
priečku obsadila kniha Divočina pod Salatí-
nom, v ktorej jednotlivé kapitoly spracovali 
viacerí odborníci a  do knižnej podoby ju 

zostavil Milan Ballo a Ladislav Holko. Na tre-
ťom mieste skončila kniha Kultúrne a  sta-
vebné pamätihodnosti Liptovskej Osady 
v  historickej retrospektíve, ktorej autormi 
sú Viktor Húšťava-Barút a Emil Šípka. Knihu 
mohli do súťaže nominovať autori, zostavo-
vatelia, vydavatelia, kníhkupci, ale aj čitate-
lia. Nominované knihy vystavili v  knižnici, 
kde mohli čitatelia hlasovať. O  titul Kniha 
Liptova 2015 sa uchádzalo 30 kníh v  ka-
tegórii beletria pre dospelých a  deti a  37 
kníh odbornej literatúry pre dospelých 
a deti. O výsledkoch rozhodlo takmer 2 300 
platných hlasov. Ceny pre autorov víťaz-
ných kníh poskytla mikulášska radnica a sa-
mosprávny kraj. Všetky knihy po skončení 
súťaže ostávajú majetkom knižnice a budú 
k dispozícii čitateľom. S autormi víťazných 
kníh chystá Liptovská knižnica 14. júna čita-
teľskú besedu. Cieľom súťaže Kniha Liptova 
2015 je zhrnutie a propagácia knižnej pro-
dukcie spätej s  okresmi Liptovský Mikuláš 
a Ružomberok.

 -red-

V  tomto školskom roku spolupracova-
la Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 
s  Medzinárodnou strednou školou z  poľ-
ského Vroclavu (IHS) na projekte Jazyko-
vo-vzdelávací výmenný pobyt. V októbri sa 
deväť žiačok študijného odboru pracovník 
marketingu spolu s dvomi pedagogickými 
pracovníkmi zúčastnilo na týždennom po-
byte vo Vroclavi a  v  apríli navštívili 12 žia-
ci a  dvaja pedagógovia z  IHS mikulášsku 

hotelovú akadémiu. Veľkým prínosom pre 
žiakov na oboch stranách bola nielen prá-
ca na odborných úlohách, s  ktorými boli 
oboznámení na začiatku každého pobytu, 
ale tiež rozvoj komunikačných a prezentač-
ných  kompetencií v  angličtine, keďže ofi-
ciálna komunikácia sa uskutočnila v tomto 
jazyku. Na záver každého pobytu museli 
pracovné skupiny prezentovať výsledky 
ich práce pred publikom. Žiaci mali tiež 

možnosť spoznať aj školský systém, kultú-
ru, každodenný život  a problémy mladých 
ľudí  v  inej krajine, vymeniť si skúsenosti. 
Celý projekt sa uskutočnil pod záštitou 
honorárneho konzula Poľskej republiky Ta-
deusza Frackowiaka. Študentov z poľského 
Vroclavu prijal aj viceprimátor L. Mikuláša 
Ján Bonko.

 -ku-

Jednotkou v beletrii sa stala kniha 
Jozefa Daníka

Jazykovo-vzdelávací výmenný pobyt medzi Hotelovou akadémiou 
v Liptovskom Mikuláši a International High School of Wroclaw v Poľsku

Jedným 
z víťazov 
ankety sa stal 
Jozef Daník 
s knihou 
Vyznanie.

foto: 
Jozef Daník

V druhom polroku 2016 začnú práce na 
rekonštrukcii Kukučínovej v širšom centre 
mesta. Radnica chcela pôvodne obnoviť 
Bernolákovu. „Ulice sme vymenili preto, 
že chceme realizovať mestskú cyklotra-
su, ktorá bude viesť cez Bernolákovu. Na 
tento projekt by sme mohli získať financie 
z eurofondov. Tým pádom by sme Berno-

lákovu kompletne zrekonštruovali z  eu-
rópskych peňazí a nemusíme na ňu míňať 
mestské peniaze, vysvetlil Gabriel Lengyel 
z  mestského úradu. Stavebné práce za-
hŕňajú obnovu vozovky novým živičným 
krytom, chodníky a  tiež sa osadia nové 
uličné vpuste povrchových vôd. Projekto-
vané rozpočtované náklady predstavujú 

373-tisíc eur, ale môžu byť nižšie po verej-
nom obstarávaní dodávateľa. „Bernoláko-
va sa bude riešiť v závislosti od získaných 
externých financií v tomto, alebo nasledu-
júcich rokoch,“ dodal.

 -red-

Obnovia Kukučínovu ulicu
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Na pietnej pobožnosti pri príležitosti 
97. výročia tragického úmrtia generála 
Milana Rastislava Štefánika sa zúčastnil 
rektor Akadémie ozbrojených síl Milana 
Rastislava Štefánika Jozef Puttera, vicepri-
mátor Ján Bonko, akademickí pracovníci, 
kadeti, ale aj široká verejnosť. Rektor v prí-
hovore zdôraznil Štefánikov odkaz pre 
dnešnú mladú generáciu a  pripomenul 
význam akademickej obce pri formovaní 
historického povedomia a národnej histó-

rie. Viceprimátor vyzdvihol organizovanie 
akcie aj ako pripomenutie historických 
súvislostí a prínos Štefánika pri budovaní 
národného povedomia Slovákov. Jaroslav 
Bartánus, predseda Miestneho klubu Spo-
ločnosti Milana Rastislava Štefánika, sa vo 
svojom príhovore vrátil k udalostiam oko-
lo osudného letu dňa 4. mája 1919. Podu-
jatie organizovala Akadémie ozbrojených 
síl Milana Rastislava Štefánika prostred-
níctvom svojej duchovnej služby. -red-

Poďakovanie za prínos v oblasti inovač-
ného rozvoja Žilinského kraja sa dostalo 
mikulášskemu združeniu Živé námestie. 
Predstavitelia našej radnice stáli pri vzniku 
združenia a podieľajú sa na jeho rozvoji 
s cieľom oživiť centrum mesta. Prestížne 
ocenenie Inovácia Žilinského kraja si v ka-
tegórii regionálny rozvoj odniesla v rámci 
okresu ešte obec Liptovská Kokava. 

 -red-

Výročie tragického úmrtia Župa ocenila 
OZ Živé námestie

V Liptovskom Mikuláši otvorili poraden-
ské centrum pre ženy ohrozené násilím, 
zažívajúce násilie a ich deti. Fungovať bude 
pod hlavičkou centra sociálnych služieb 
Anima. Projekt je financovaný z grantu nór-
skeho kráľovstva prostredníctvom nórske-
ho finančného mechanizmu a spolufinan-
covaný zo štátneho rozpočtu. V poradni 
bude k dispozícii špecializovaný pracovník 
a psychológ, ktorý ženám poskytne špecia-
lizované poradenstvo. 

„Aj keď to, že sa tu otvára centrum, je 
pozitívne, tie veci, ktoré musí zastrešovať, 
lebo sa odohrávajú, sú negatívne. Ja vám 
preto chcem zaželať čo najmenej klientov, 
aj keď to asi nie je možné. Dôležité je, že 
centrum tu vzniká a klienti sa budú mať 
kde obrátiť,“ prihovoril sa počas otvorenia 
primátor Ján Blcháč. Svoje sídlo centrum 
verejne nechce komunikovať, ide o zaria-
denie s utajenou adresou. „V poradenskom 
centre je poskytované krízové strániace po-

radenstvo, právne poradenstvo, psycholo-
gická pomoc, pomoc podporných skupín, 
sprievod na lekárske vyšetrenie a  úradné 
vybavovanie, pomoc pri spracovaní po-
trebných písomností, zabezpečenie ubyto-
vania na dobu určitú. Je zaručené bezpečie 
a  rešpektovaná anonymita ženy,“ uviedla 
koordinátor projektu Alena Holková. Ak 
potrebujete pomoc alebo poznáte ženu zo 
svojho okolia, na ktorej je páchané násilie, 
volajte 0905 941 080. -red-

Centrum pre ženy ohrozené násilím je už aj v našom meste

Foto: Gabriel Lipták

Prvou míľou otvorilo motosezónu v Lip-
tove vyše 330 účastníkov na dvojkoleso-
vých tátošoch. Spanilá jazda motorkárov 
a krásnych motorkárok z celého Sloven-

ska štartovala na Námestí osloboditeľov 
a viedla z L. Mikuláša cez Hybe, Východnú, 
Važec do Štrby.  

 -red-

Motosezóna je v plnom prúde
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SPRAVODAJSTVO

Prvá májová sobota bola na poľ-
sko-slovenskom pohraničí v  znamení 
udeľovania ocenení pre osobnosti, kto-
ré podporujú tunajšie horské územia. 
Zo štyroch nominácií z  oblasti malého 
a  stredného podnikania, politiky a  mé-
dií, si Slováci odniesli až dve víťazstvá.

Už po jedenástykrát sa bojovalo na poľ-
sko-slovenskom pohraničí o priazeň nomi-
nantov v  súťaži Osobnosti horských zemí 
a to najprv cez internetové hlasovanie a vo 
finále cez odbornú porotu projektu. Cie-
ľom súťaže je popularizovať ľudí, činnosti 
a  úspechy na horskom území Slovenska 
a  Poľska, ktoré môžu byť vzorom a  inšpi-
ráciou pre iných. Zároveň môžu význam-
ným spôsobom prispieť k rozvoju poľských 
a slovenských horských zemí. 

Ceny v poľskom Żywci získali v kategórii 
malý podnikateľ Štefan Červeň (cenu v za-

stúpení prebrala jeho manželka), ktorý pre-
vádzkuje na Liptove Aquazorbing, Zipline 
a Tarzániu a  v kategórii stredný podnika-
teľ Richard Holec, riaditeľ hotela Liptovský 
dvor. „Som rád, že sa Slováci – Liptáci v sil-
nej poľskej konkurencii nestratili a v dvoch 
kategóriách siahli na víťazstvo. Verím, že aj 
toto ocenenie im pomôže pri ich ďalšom 
podnikaní v oblasti cestovného ruchu,“ po-
vedal honorárny konzul Poľskej republiky 
na Slovensku Tadeusz Frackowiak.

Táto súťaž sa koná pravidelne už od roku 
2005 a pomáha rozvoju spoločného hor-
ského regiónu ako turistickej destinácie. 
„Vážim si, že sme po jedenástich rokoch 
podnikania v  hotelierstve získali toto pre-
stížne ocenenie a vnímam ho ako uznanie 
pre celý náš tím. Je to pre nás záväzok. 
Svojou prácou a prístupom ku klientovi sa 
budeme snažiť, aby sme dosiahnutie tohto 

ocenenia aj obhájili,“ povedal Richard Ho-
lec.

Poliaci a  Slováci v  horskom pohraničí 
majú spoločnú históriu aj kultúru. „V súčas-
nosti je Liptov najmä o turizme. Vzájomná 
chémia so susedmi nám funguje dokonale, 
Poliaci patria svojim podielom dlhodobo k 
jedným z najvýznamnejších návštevníkov 
Liptova. Napríklad počas májových sviat-
kov Poliaci tvorili väčšinu klientov ubyto-
vaných v našom regióne,“ doplnil predseda 
predstavenstva Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu REGION LIPTOV Ján Blcháč.

Odovzdávania ocenení Osobnosť hor-
ských zemí sa zúčastnili okrem ocenených 
aj primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Bl-
cháč, riaditeľka Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bart-
ková a honorárny konzul Poľskej republiky 
na Slovensku Tadeusz Frackowiak.

  -Katarína Šarafínová- 
 OOCR REGION LIPTOV

Liptáci zabodovali u susedov

Prvá písomná zmienka o Liptovskom Mi-
kuláši pochádza z 8. mája 1286. Tohtoročné 
Stoličné dni (16. – 18. júna) sa budú niesť 
v duchu minulosti a pri príležitosti 730. vý-
ročia prvej zmienky o meste si budú obyva-
telia i návštevníci pripomínať príbeh mesta. 
„V piatok 17. júna sme pripravení s historic-
kým sprievodom na promenádu mestom. 
Na jeho čele pôjdu herci preoblečení za 

známe osobnosti z  minulosti Liptovského 
Mikuláša,“ priblížila vedúca oddelenia mar-
ketingu a  podnikania z  mestského úradu 
Soňa Višňovská. Sprievod sa zhromaždí 
pred mestským úradom o tretej popoludní 
a poputuje cez Štúrovu ulicu a Baťovu ulič-
ku na Námestie Žiadostí slovenského náro-
da, kde dobrovoľníci z Matice slovenskej za-
hrajú scénku Žiadosti slovenského národa. 
Scénicko – slovné pásmo o  významných 
predstaviteľoch Uhorska a  Liptova si pre 
slávnostný sprievod pripravilo aj Liptovské 
múzeum v Ružomberku na nádvorí Čierne-
ho orla. Na ulici 1. mája budú návštevníkov 
piatkového programu Stoličných dní zabá-
vať klauni na chodúľoch a jednokolesovom 
bicykli, potešia aj šašovia so svojimi žon-
glérskymi kúskami. „Pokiaľ sa ľudia neza-
poja do sprievodu, môžu ho celý sledovať 
v  priamom prenose na LED obrazovke na 
pódiu na Námestí osloboditeľov. Slovom 
ho bude sprevádzať moderátor Roman Ju-

raško. Na námestí sa predvedie aj Jurošík 
a zemepán na potulkách, prítomní sa môžu 
tešiť na ukážky stredovekého tanca a  ma-
liarsku školu P. M. Bohúňa. Členovia Mati-
ce slovenskej na pódiu na námestí uvedú 
scénku o prvej písomnej zmienke o meste,“ 
priblížila Soňa Višňovská. Slávnostný ce-
remoniál otvorenia Stoličných dní naplá-
novali pracovníčky z  marketingu miestnej 
radnice na piatu popoludní. 

Vo štvrtok (16. júna) vystúpi o 17. hodine 
v synagóge detský spevácky zbor Domino 
z Opavy. 

Trojdňové slávnosti bude v  meste spre-
vádzať tradičný jarmočný predaj. Bodkou 
za oslavou tohto významného výročia mes-
ta bude vystúpenie Slovenského komor-
ného orchestra Bohdana Warchala k  730. 
výročiu prvej písomnej zmienky (v sobotu 
18. júna o 18. hodine v synagóge).

 -red-

Stoličné dni tento rok pripomenú príbeh mesta
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Od marca majú Verejnoprospešné služby 
novú odborníčku v  starostlivosti o  zeleň 
Zuzanu Streitovú. Spolu s  ďalšími odbor-
níkmi, súkromným a  verejným sektorom, 
cirkvami, občianskymi združeniami, ale aj 
obyvateľmi chce novými projektmi zele-
ne vytvoriť kvalitnejšie životné prostredie. 
„V prvom rade v tomto období Plánu hos-
podárskeho a  sociálneho rozvoja do roku 
2019 sú to operatívne projekty zelene ako 
je Lesopark Háj- Nicovô, revitalizácia zelene 
centrálnej mestskej zóny. Vypracujem tiež 
novú Koncepciu zelene mesta Liptovský 
Mikuláš do roku 2030. Pripravím ju ešte 

v  tomto roku. Bude pojednávať o  zeleni 
v  centre, na sídliskách a v  mestských čas-
tiach,“ uviedla.

Nové výzvy: Klimatické zmeny
Pracovne chce vplývať aj na zeleň v no-

vých urbanistických zónach cestovného 
ruchu, na novom sídlisku bytových domov 
a rodinnej zástavby v Palúdzke. Nezabudne 
ani na zeleň cintorínov, kostolov, pamät-
ných miest a  nových parkov. „Koncepcia 
bude odpovedať aj na nové výzvy, akými 
sú klimatické zmeny v podobe sucha a vy-
sokých teplôt už od jari do jesene. Budeme 

tiež eliminovať náklady na údržbu zelene 
zavádzaním automatizovaného zalievania 
plôch zelene a náhradou trávnatých plôch 
zelene za pôdopokryvné dreviny,“ prezradi-
la Zuzana Streitová. Osobitne sa bude veno-
vať skvalitneniu verejnej zelene  v prostredí 
vstupov do Liptovského Mikuláša, ktoré je 
potrebné zatraktívniť pre turistov a oby-
vateľov.  „Nezabúdame, že kvalitnú zeleň 
a  príjemnejšie prostredie si zaslúžia ľudia 
napríklad pri návšteve mestského úradu, 
domu kultúry, klubov dôchodcov, športo-
vých hál či ihrísk. Uvažujeme o humanizácii 
bezprostredného životného prostredia na-
šich občanov pri ich bytovkách, napríklad 
aj odovzdaním príslušných plôch zelene do 
dlhodobého bezplatného užívania.“ 

Predstavy o Parku Dobrovičovej
Neodmysliteľnou súčasťou stratégie 

plánovania zelene je podľa nej venovať sa 
problematike priemyselnej zelene, ktorá 
dotvára kolorit životného prostredia. Na 
území mesta máme už aj vzorovú úpravu 
zelene sídiel niektorých súkromných firiem, 
podotkla. V  závere priblížila predstavy 
v  území Parku M. Dobrovičovej, ktorý má 
niekoľko prírodných, technických a  spolo-
čenských daností a  pozitív. Predovšetkým 
je to bezprostredný kontakt s  prírodným 
prvkom vody, riekou Váh, ktorý by sa mal 
objaviť aj v parku ako výchovný, ale aj es-
tetický prvok. Zelenú plochu medzi cyk-
lotrasou a  hrádzou treba oživiť kvitnúcimi 
krovinovými drevinami a  vymeniť dožíva-
júce. Voľné trávnaté plochy možno využiť  
pre tematické trendové interaktívne prvky 
pre deti. „Mojou prioritou bude zeleň, ktorá 
bude slúžiť pre všetkých, pre domácich aj 
návštevníkov. Mottom je, že správne zasa-
dený strom nepotrebuje nákladnú údržbu,“ 
dodala Zuzana Streitová.

 -js-

O mestskú zeleň sa bude starať odborníčka

V nedeľu 12. júna sa v Liptovskej On-
drašovej uskutoční v poradí už 33. ročník 
cezpolného behu Ondrašovská horička. 
Preteky organizuje Športový klub Kri-
váň Liptovská Ondrašová v  spolupráci 
s  mestom Liptovský Mikuláš a  Olympij-
ským klubom Liptova. Štart pretekov 
bude o 8:50 ráno na futbalovom ihrisku 

v Liptovskej Ondrašovej. Súťažiť sa bude 
vo všetkých vekových kategóriách, od 
detí z  materskej školy, cez žiakov, do-
rastencov, juniorov, hlavných kategórií 
a  veteránov. K  športovému podujatiu sa 
pridajú aj bežci z  partnerského mesta 
z Opavy. Trať pretekov vedie po futbalo-
vom ihrisku, čiastočne asfaltovým povr-

chom a hlavné kategórie pobežia lesnou 
cestičkou okolo Ondrašovskej horičky. 
Štartovné je jednotné tri eurá od kategó-
rie dorastencov. Preteky sú súčasťou Lip-
tovskej bežeckej ligy o najlepšieho bežca 
Liptova. Podrobné informácie a  online 
registrácia sú zverejnené na internetovej 
stránke www.beh.sk/terminovka.

Pozývame 
na Ondrašovskú 
horičku
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Čo môžeme separovať? Prinášame 
vám prehľad komodít, ktoré je možné 
v našom meste separovať. Aby ste mohli 
odpad separovať čo najlepšie pripájame 
zoznam, čo je medzi jednotlivé komodi-
ty vhodné zaradiť a čo medzi ne nepatrí.

Papier
Patria tam: no-

viny, časopisy, 
knihy, kancelársky 
papier, zošity, ka-
talógy, listy, obál-
ky, letáky, výkresy, 

telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, 
krepový papier, papierový obal, kartón, le-
penka, atď.

Nepatria tam: znečistený papier (potra-
vinami, farbou, maltou), kopírovací papier, 
faxový papier, celofán a voskovaný papier, 
hygienické potreby (plienky, vreckovky), 
vata, obaly od sladkostí a  slaností, kovové 
a plastové súčasti (napr. strunky z kalendá-
rov).

Plasty
Patria tam: plas-

tové fľaše od nápo-
jov, obaly od aviváží, 
šampónov, čistiacich 
prostriedkov, hrač-
ky z  plastov, obalové 
fólie, plastové tašky, 

vedrá, koše, prepravky, plastový záhradný 
nábytok, bandasky, polystyrén - biely, obaly 
na potraviny. Do zberných nádob na plast 
umiestňujte obaly čisté a  zbavené iných 
materiálov, ich objem zmenšíte stlačením, 
alebo zošliapnutím.

Nepatria tam: znečistené plastové obaly 
motorovým olejom, potravinami, farba-
mi, chemikáliami, obaly z  kečupov, horči-
ce, použité plienky a  hygienické potreby, 
podlahové krytiny, gumu, molitan, celo-
fán, tégliky od mliečnych výrobkov, hadice 
z vysávačov, kabelky, obuv, tlakové nádoby 
(z laku na vlasy, farieb a pod.), káble, vodo-
inštalačný materiál, pneumatiky, plastové 
pásky na viazanie, plastové rámy z okien.

Viacvrstvové ma-
teriály (krabico-
vé)

Patria tam: via-
cvrstvové (kra-
bicové) obaly 
z  ovocných štiav 

a  džúsov, mlieka, smotany a  iných mlieč-
nych výrobkov, vína atď.

Nepatria tam: viacvrstvové obaly od 
kávy, polievok, pudingov, práškov do pe-
čiva a pod., kakaa, korenín, nanukov, žuva-
čiek atď.

Kovový šrot a hliníkové obaly
Patria tam: Kovové obaly od potravín  – 

plechovky od ná-
pojov, konzervy, 
hliníkové fólie 
(viečka od jogur-
tov a  smotany, 
obaly zo syrov 
a čokolád), kovové 

vrchnáky z fliaš, kanistre, sudy, obaly z ča-
jových sviečok, kovový šrot, oceľ, farebné 
kovy a pod.

Nepatria tam: obaly s  obsahom, nebez-
pečných látok, silne znečistené kovy.

Sklo
Patria tam: ne-

vratné nápojo-
vé obaly zo skla, 
nádoby zo skla, 
sklenené poháre, 
sklenené črepy, 

tabuľové sklo.
Nepatria tam: silne znečistené sklo (po-

travinami, maltou, farbami), keramika, 
porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, 
autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, 
dymové sklo, žiarovky, žiarivky, plexisklo, 
teplomer, výbojky, TV obrazovky.

Elektroodpad
Patria tam: 

elektrické a  elek-
tronické prístroje 
a zariadenia, veľké 
a  malé domáce 
spotrebiče, biela 

technika, počítačová a kancelárska techni-
ka, televízory, lampy, elektromotory, ručné 
elektrické náradie, elektronické hračky, žia-
rivky.

Nepatria tam: neúplné elektrospotrebiče 
(bez elektromotorov, kovových častí).

Nebezpečný od-
pad

Patria tam: 
chemické látky, 
rozpúšťadlá, ky-
seliny, zásady, fo-
tochemické látky, 

pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, 
lepidlá a  živice obsahujúce nebezpečné 
látky, detergenty, batérie a  akumulátory, 
motorové oleje a  iné motorové kvapaliny 
obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlako-
vé nádoby, absorbenty, filtračné materiály, 
olejové filtre, handry na čistenie a ochran-
né odevy kontaminované nebezpečnými 
látkami, teplomery, drevo obsahujúce ne-
bezpečné látky.

Nepatria tam: obaly z farieb riediteľných 
vodou, maltou, obaly znečistené potravina-
mi, liečivá, odpad zo zdravotníckych a vete-
rinárnych zariadení, biologicky rozložiteľný 
odpad a odpad neobsahujúci nebezpečné 
látky.

Veľkoobjemový 
odpad

Patrí tam: náby-
tok, umývadlá, ra-
diátory, kuchynské 
linky, koberce.

Nepatrí tam: 
bioodpad zo záhrad  – tráva, lístie, konáre 
a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo, 
pneumatiky.

Drobný stavebný 
odpad

Patrí tam: drob-
né zmesi betónu, 
tehál, obkladačiek, 
dlaždíc, keramiky, 
sadrokartónu.

Nepatrí tam: stavebný odpad s obsahom 
nebezpečných látok (azbest, ortuť).

Zelený odpad
Patrí tam: tráva, 

lístie, drobnučké 
konáre, burina, pi-
liny a hobliny.

Nepatrí tam: 
kuchynský biolo-

gicky rozložiteľný odpad, jedlé oleje a tuky.
Bioodpad nesmie byť zhnitý.

Zmesový komunálny odpad
Patrí tam: zložky komunálneho odpadu, 

ktoré nie je možné vytriediť.
Nepatrí tam: nebezpečné odpady, sta-

vebný odpad, elektroodpad, bioodpad, ob-
jemný odpad.

 -red-

Separovaný zber: Chráňme svoje životné prostredie!

Verejnoprospešné služby odstrá-
nili viaceré čierne skládky na území 
mesta. Avízo na niektoré lokality nám 
dali obyvatelia, o  iných sme vedeli, 
uviedla Mária Lošonská z mestského 
úradu. V apríli mesto zlikvidovalo ne-
poriadok za železničnou stanicou pri 
benzínke, pri elektrárni za železnič-
nou traťou, v  lokalite Pod Stráňami, 
pri ceste do Trsteného, starom že-
lezničnom priechode, na ceste ku štr-
kopieskom, pri starej ceste do Iľano-
va, Vrbickom cintoríne či za garážami 
na Nábreží (Alexyho). Čierne skládky 
tvoril predovšetkým komunálny od-
pad.

 -red-
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Mesto aktuálne investuje do rozvoja 
dvoch športovísk. Z  mestskej pokladne 
pôjde 15-tisíc eur pre MFK Tatran. „Pe-
niaze bolo potrebné vyčleniť na základe 
smernice o  infraštruktúre štadiónov, ktorú 
schválil Slovenský futbalový zväz. Z financií 
odstránime súčasné oceľové bránky, ktoré 
vymeníme za hliníkové a  osadíme. Taktiež 
sa zakúpia hliníkové stožiare na vyvesenie 
vlajok. A  napokon je potrebné zabezpečiť 
samostatný vstup pre divákov hostí,“ zhrnul 
Miloš Berník z  mestského úradu. Ďalších 
10-tisíc eur je vyčlenených na rekonštruk-
ciu a  modernizáciu sociálnych zariadení 
a  šatní v  štadióne ŠK Demänová. Práce sa 
zrealizujú v druhom polroku 2016.

 -red-

ŠPORT

Peniaze 
do infraštruktúry 
zázemia športovísk

V Amerike Durnému chýbali halušky s bryndzou

Roman Durný, člen juniorského tímu 
EŠKY, sa nedávno vrátil z  majstrovstiev 
sveta do 18 rokov, ktoré sa konali v meste 
Grand Forks v USA. Ako sa mu darilo hájiť 
mikulášske farby v  ďalekej zemi za oceá-
nom? Prečítajte si v rozhovore.

 � Aký pocit si mal po oznámení konečnej 
nominácie slovenskej reprezentácie do 18 
rokov?

Aj keď som počas roka oficiálne nepô-
sobil v  projekte SR 18, mal som možnosť 
a  povolenie trénovať s  mužstvom, ktoré 
pôsobilo u  nás v  Liptovskom Mikuláši. Po 
zverejnení nominácie som zostal v  mier-
nom šoku, ale samozrejme, potešilo ma to 
a mal som príjemný pocit z nominácie.

 �Na šampionát si cestoval v  pozícii 
druhého brankára. Karta sa nakoniec ob-
rátila a ty si odchytal plnú porciu zápasov. 
Nebol si nervózny, keď si v prvom stretnutí 
striedal svojho kolegu?

Mojej premiére predchádzalo zranenie 
môjho kolegu Dávida Hrenáka. Keď som 
sa dostal do bránky, išiel som tam s  tým, 
že som chcel ukázať, čo vo mne je. (úsmev) 
Tlak som si nepripúšťal, chcel som pred-
viesť, čo viem. Dávid mi potom pomáhal, 
podporoval ma, a tak sa mi chytalo dobre. 
Ja som čo - to chytil (smiech), forma si ma 
našla v pravú chvíľu, a tak som bol spokoj-
ný. Bola tam super atmosféra v kabíne a to 
je podstatné.

 �Odchytal si dva víťazné stretnutia pro-
ti Dánom a  Čechom. S  favoritmi turnaja, 
Kanadou a  Fínskom, ste hrali vyrovna-
né partie. Ako by si zhodnotil svoj výkon 
a výkon mužstva na turnaji?

Ja to za seba môžem hodnotiť kladne. 
Chytalo sa mi fantasticky. Celý tím sme boli 
super partia, všetci sme si na ľade pomáhali 
a ťahali za jeden povraz. Obrancovia mi po-
máhali s vyrazenými pukmi, blokovali stre-
ly. Bolo to jednoducho super.

 � Rozmeňme víťazný zápas s  Čechmi na 
drobné. Predsa len, je to pre Slovákov der-
by. Vy ste prehrávali o dva góly, nakoniec 
ste ale dokázali zápas otočiť a zvíťaziť.

Boli sme v  tom zápase veľa vylučovaní, 
ale nakoniec nám to našťastie neublíži-
lo. Ubránili sme početné prevahy súpera 
a možno aj to nám dokázalo vyhrať zápas. 
Góly sme dali práve v  oslabovkách. Bol to 
super pocit, ako po každom víťazstve na ta-

komto veľkom a prestížnom podujatí.
 � Potom prišiel štvrťfinálový zápas so 

Švédskom a  v  ňom trošku vyššia prehra. 
Zahrala svoju rolu možno aj únava po ná-
ročnom programe v skupine?

No tam už došli sily. K  tomu sa pridali 
opäť zbytočné vylúčenia v  prvej tretine, 
keď sme ešte vyhrávali po úvodnom góle 
a už to potom nešlo. Prvý sporný gól z of-
sajdu na 1:1 nás možno trošku rozhodil. 
Snažili sme sa zvrátiť skóre v náš prospech, 
Švédi si to svojou veľkou kvalitou potom 
postrážili a pridali ďalšie góly.

 � Ako tréneri hodnotili vaše vystúpenie 
na turnaji?

Tréneri hodnotili výsledok kladne. Hlav-
ný tréner bol spokojný, aj keď si prial semi-
finále. Bol spokojný s  odvedenou prácou 
s tým, že sme si sadli aj ako partia.

 � Ako vidíš svoju najbližšiu budúcnosť? 
Ak to už teda vieš a môžeš prezradiť.

Všetko sa ešte uvidí, riešia sa alternatívy, 
ako to nakoniec bude v najbližšej sezóne.

 � Prejdime na mimohokejovú tému. Aká 
bola organizácia turnaja, ubytovanie, 
strava? Ako ste trávili voľný čas?

Voľných chvíľ veľa nebolo. V podstate to 
bol len hotel. Ubytovanie bolo fantastické. 
Horšie na tom bola strava. Bola strašne mo-
notónna. Za moc nestála. Cestoviny s para-
dajkovým pretlakom, to bolo dennodenne. 
Polievky neboli žiadne a  ako hlavné jedlo 
boli „čipsy“. Pre Slováka to nebolo moc zná-
me. Bolo to iné, ako tu doma. Zlaté halušky 
s bryndzou. (smiech).

 spracoval Tomáš Paprčka

Koncom apríla odcestovali mladí volej-
balisti z Volejbalového klubu Rachmaninka 
na svoje posledné majstrovské stretnutie 
tejto sezóny do Banskej Bystrice. Počas 
sezóny odohrali naši chlapci 10 majstrov-
ských kôl, z toho dve kolá organizovali na 
domácej palubovke v Liptovskom Mikulá-
ši. Niekoľko odohratých zápasov ukázalo 
trénerom, ale aj samotným hráčom, že je 
potrebné svedomito sa venovať tréningo-

vému procesu. V prvej oficiálnej sezóne si 
družstvo kadetov pod vedením trénerov 
Jany Čániovej, Kataríny Karhutovej a Lukáša 
Chudého vybojovalo štvrté miesto v tabuľ-
ke, čo nestačilo na postup na majstrovstvá 
Slovenska. V nasledujúcom ročníku by sme 
opäť radi videli účinkovať našich chlapcov v 
najvyšších mládežníckych súťažiach či už v 
kadetskej alebo juniorskej kategórii.

 -red-

Mladí volejbalisti ukončili prvú sezónu
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ŠPORT

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OLYMPIJSKÝ 
KLUB LIPTOVA VÁS POZÝVA NA

23. ROČNÍKA BEHU OLYMPIJSKÉHO 
DŇA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

21. júna 2016 od 09.00 – 11.00 hod. 
na Námestí osloboditeľov v L. Mikuláši

TRAŤ: okruh okolo Námestia osloboditeľov

Detské prímestské tábory
Aj v školskom roku 2015/16 organizuje Centrum voľného času v Liptovskom Mikulá-
ši pre deti a mládež prázdninovú letnú činnosť formou detských prímestských tábo-
rov počas letných prázdnin júl a august 2016:

Júl 2016
Dátum Miesto realizácie tábora  vedúci vychovávateľ tábora  vedúci vychovávateľ  tábora

tábor č. I 4. - 8.  CVČ Nábr. A. Stodolu  Ján Bella   Ján Bella 
tábor č. II 4. - 8.  CVČ Podbreziny  Mgr. Sylvia Motýľová   Mgr. Sylvia Motýľová 
tábor č. III 11. - 15.  CVČ Nábr. A. Stodolu  Ing. Imelda Kollárová  Ing. Imelda Kollárová
tábor č. IV 18. - 22.  CVČ Nábr. A. Stodolu  Mgr. Alena Siváková  Mgr. Alena Siváková
tábor č. V 25. - 29.  CVČ Nábr. A. Stodolu  Mgr. Ľuboš Maliňák  Mgr. Ľuboš Maliňák

August 2016
Dátum Názov tábora Miesto realizácie tábora vedúci vychovávateľ tábora

tábor č. VI 1. - 5. Šporťáčik  CVČ Nábr. A. Stodolu PhDr. Roman Králik
tábor č. VII 8. - 12. Relaxáčik  CVČ Nábr. A. Stodolu Mgr. Tibor Pelach
tábor č. VIII 22. - 26. Podbrezáčik 2  CVČ Podbreziny Mgr. Sylvia Motýľová 
Bližšie informácie s podrobným programom a prihláškou nájdete na www.cvclm.edu.sk.
Počet detí na jeden tábor je obmedzený do 50 účastníkov v závislosti od kapacity autobusu.
Prihlášku je platná až po uhradení poplatku 45 € na účet IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001 (do poznámky uviesť názov tábora, meno a priezvisko).

Hráči MHK 32 Liptovský Mikuláš sa v  polovici mája po prvý raz 
stretli pred novou sezónou v šatni na zimnom štadióne. Na pozícii 
trénera A mužstva pokračuje Róbert Spišák.

Letná príprava potrvá do 1. júla, kedy sa hráči rozídu na dovolenky 
a následne opäť počas júla skočia na ľad na prvé tréningy. Do letnej 
zaberačky sa zapojili sedemnásti hráči. Ondrej Burzala a Juraj Kuric 
trénujú individuálne a k mužstvu by sa mali pridať v  júli. Po zvlád-
nutí maturitných skúšok by sa k A mužstvu mal pripojiť aj Miroslav 
Struška, ktorý začal prípravu v juniorke. Na skúšku prišli Dávid Rušin 
a Karol Križan, tréneri ich budú pozorne sledovať a po príprave na 
ľade sa rozhodne o ich osude. Z minuloročného kádra sa do prípravy 
nezapojili Peter Gápa, Jaroslav Jabrocký, Peter Bartík, Michal Dovina, 
Michal Šiška a Peter Guľa. S mužstvom trénujú aj Matúš Sukeľ a Patrik 
Števuliak, o budúcnosti ktorých sa rozhodne počas leta.

Prípravu začali: Filip Mezovský, Jakub Sukeľ, Maroš Piatka, Juraj 
Kadlubiak, Tomáš Nádašdi, Ján Cibuľa, Marek Uram, Michal Grman, 
Andrej Lištiak, Filip Oravec, Ivan Brezniak, Ivan Oško, Vladimír Vybí-
ral, Karol Križan (na skúške), Dávid Rušin (na skúške), Patrik Števuliak, 
Matúš Sukeľ.

 Tomáš Paprčka

Sedemročný Richard Turčaník donie-
sol z  Popradu do Mikuláša z Majstrovstiev 
Slovenska detí a žiakov v karate zlato. Žiak 
zo ZŠ Palúdzka a člen Karate klubu Torade 
Liptovský Mikuláš získal okrem prvenstva 
aj dve tretie miesta. Richard reprezentoval 
v troch disciplínach - agilita, kata a kumite.

V  kumite 6-7 ročných chlapcov nad 30 
kg vyhral všetky svoje zápasy a  zaslúžene 
sa stal majstrom Slovenskej republiky. Vý-
borný výkon predviedol v  súťaži kata, kde 
vybojoval spomedzi 24 pretekárov skvelé 3. 
miesto, pričom podľahol iba neskoršiemu 

víťazovi. V  súťaži agilita dosiahol tretí naj-
lepší čas, čo mu prinieslo nečakanú druhú 
bronzovú medailu v  silnej konkurencii 28 
pretekárov. V  celkovom hodnotení klubov 
sa Karate klub Torade Liptovský Mikuláš 
umiestnil na 23. mieste.

Na majstrovstvách sa zúčastnilo viac než 
460 pretekárov zo 60 klubov, ktorí sa kva-
lifikovali na základe poradia v slovenskom 
pohári alebo v regionálnych súťažiach.

 -red-

Máme tu majstra Slovenska v karate!

EŠKA naskočila do letnej prípravy
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OZNAMY

Hľadáte relax?
VYUŽITE PONUKU MASÉRSKYCH SLUŽIEB ZA DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK
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VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA FACEBOOKU, NA STRÁNKE BAMBIFEST 2016 ALEBO NA TEL. Č. 0917 586 534 
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Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu 
„Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny 

a doplnky č. 4“

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad v súlade 

so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení podľa §-u 4 odst.3 písm. j/ v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v súlade so 

zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov podľa §-u 22

predk ladá návrh
„Územný plán mesta Liptovský Mikuláš

- Zmeny a doplnky č. 4“
za účelom zverejnenia a verejného 

pripomienkovania.

 Mesto Liptovský Mikuláš je podľa stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov obstarávate-
ľom územnoplánovacej dokumentácie mesta Lip-
tovský Mikuláš. Má platný územný plán, schválený 
uznesením mestského zastupiteľstva č.115/2010 
dňa 16. 12. 2010 s vyhlásením jeho záväznej časti 
všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský 
Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16. 12. 2010 s účin-
nosťou dňom 1. 1. 2011 v znení zmien a doplnkov. 
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny 
a doplnky č. 4“ sa obstarávajú na základe uznese-
nia mestského zastupiteľstva č. 51/2016 zo dňa 
14. 4. 2016. Ich spracovateľom je AUREX, spol. s r. o., 
Bratislava.

Predmetom riešenia je doplnenie regulatívov ve-
rejného technického vybavenia územia na základe 
spracovanej aktualizácie Koncepcie rozvoja mesta 
Liptovský Mikuláš v  oblasti tepelnej energetiky, 

spresnenie terminológie a  regulatívov funkčného 
využitia územia, týkajúcich sa prípustnosti výstav-
by bioplynových staníc na celom administratív-
nosprávnom území mesta Liptovský Mikuláš.

 Komplexný materiál návrhu „Územný plán mes-
ta Liptovský Mikuláš - Zmeny a  doplnky č. 4 “ je 
k nahliadnutiu na útvare hlavného architekta Mest-
ského úradu Liptovský Mikuláš a na internete www.
mikulas.sk.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky 
do  11. júna 2016 písomne na adresu: Mestský 
úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 
42 Liptovský Mikuláš.

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa 
neprihliada.

 9. júna 2016 - štvrtok
Diera do sveta- kultúrne centrum, Námestie osloboditeľov 1, L. Mikuláš
10:30 Divadlo GASPAREGO Liptovský Mikuláš
 Marius Von Mayenburg MUČENÍK, réžia Ján Mikuš, VYPREDANÉ
Dom kultúry – klubová scéna
14:00 Divadlo Havran ZUŠ Rimavská Sobota
 M. Lacko na motívy S. Rakúsa ŽOBRÁCI, réžia Marian Lacko
 Dom kultúry – veľká sála
18:20 Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o.z. Prievidza
  G. J. G. Márquez – Jozef Krasula PRÍBEH Z MACONDA, 

réžia Jozef Krasula
 Nádvorie NKP Čierny orol L. Mikuláš
20:30 Medzibrodské kočovné divadlo Medzibrod
 Kamil Žiška PÁRAČKY U BABKY JUSTÍNY, réžia Tomáš Pohorelec

 10. júna 2016 - piatok
Dom kultúry – veľká sála
9:00 Divadlo „G“ Trebišov
 Ivan Stodola ČAJ U PÁNA SENÁTORA, réžia Július Galgan
Dom kultúry – klubová scéna
11:00 Teatro Komika – Mestské divadlo Levice
  David Mamet OLEANNA, réžia Štefan Jurča, Renata Jurčová a Marína 

Urbanová
 Dom kultúry – klubová scéna – hosť prehliadky
17:30 Štúdio Maneken Čeljabinsk
 Daniil Ivanovič Charms STARENA, réžia Alexej Androsov
 Diera do sveta- kultúrne centrum, Námestie osloboditeľov 1, L. Mikuláš
19:30 Divadlo GASPAREGO Liptovský Mikuláš
 Marius Von Mayenburg MUČENÍK, réžia Ján Mikuš, VYPREDANÉ
Dom kultúry – veľká sála
21:30 DISK Trnava, Predstavenie je určené len dospelému divákovi.
 Blaho Uhlár a kolektív Disk PREŽITIE, réžia Blaho Uhlár

 11. júna 2016 – sobota
Dom kultúry – klubová scéna
11:00 Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš
 Ken Kessey BOL SOM DLHO PREČ, réžia Ján Kuráň
Dom kultúry – veľká sála
14:00 Záhorácke divadlo Senica
 Federico Garcia Lorca Dúm Bernardy Alby, réžia Ivan A. Fodor
Dom kultúry – klubová scéna
16:00 Divadelný súbor HUGO Pruské, obmedzený počet divákov - 50
 Ivan Bukovčan KÝM KOHÚT NEZASPIEVA, réžia Andrej Škvaro
Dom kultúry – veľká sála
18:00  Divadelný súbor DAXNER Tisovec, 

Vhodné pre osoby staršie ako 15 rokov.
 Arthur SchnitzlerTÚŽBY, SNY A VÝČITKY, réžia Jakub Mudrák
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SKÚŠKA SIRÉN
10. júna 2016 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ-

stva sa uskutoční 23. júna 
o 10. hodine na Mestskom úrade 

v Liptovskom Mikuláši.

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

Doplnenie novonarodených detí za 
mesiac marec 2016:

  Jurak KRIŽAN, Adam PETRAN, Enrico 
BALÁŽ, Veronika LUKÁČOVÁ, Kevin 
BALÁŽ.

V mesiaci apríl 2016 sa v Liptovskom 
Mikuláši narodili:

  Martin PETRAN, Adam PODHOR, Ja-
kub ZAJAC, Daniel BORSÍK, Levoslav 
Marek HARANDZA, Emma VEJOVÁ, 
Viktória KUŠIAKOVÁ, Michal ŠMOL, 
Tamara ORAVCOVÁ, Martin JUHA, 
Ema DURDIAKOVÁ, Peter HRABČÁK, 
Tamara SKUBÍKOVÁ, Matúš HALAHI-
JA, Adam HLAVATÝ, Michal KOVÁČ, 
Jana BALÁŽOVÁ, Sofia FLAJSOVÁ, Ti-
mea GRIEŠOVÁ.

Láska nie je len byť spolu, láska je ísť 
spolu. Nájsť hlinu pre svoje korene… 

Manželstvo uzavreli:

  Michal HLINIČAN – Mária DIBALOVÁ, 
Michal PIŠTA – Magdaléna BALÁŽO-
VÁ, Marián ŠTEVČEK – Mgr. Zuzana 
KOMENDÁKOVÁ, Ivan LAGOVSKÝ – 
Zuzana MIŠOVIE, Matej KOŠO – Lucia 
IVANČÍKOVÁ, Juraj FIAČAN – Daniela 
MICHALOVIČOVÁ, Marek ČIŽIK – Mgr. 
Zuzana VENGRÍNOVÁ, Mgr. Martin 
LIETAVA – Ing. Lenka DIAČIKOVÁ, 
Milan BRTÁŇ – Zuzana KUSTROVÁ, 
Pavol KRIVULČÍK – Petra KUBOVČÍ-
KOVÁ, Michal MÜHL – Mgr. Mária 
CANDRÁKOVÁ, Peter BEŇO – Darina 
JANČUŠKOVÁ, Belo ADAMOVIČ – An-
gelika ČONKOVÁ, Martin NESPALA – 
Ivona DROBČOVÁ, Maroš MLYNARČÍK 
– Petra ĎUROTOVÁ, Mgr. Martin HUB-
KA – Katarína PIATKOVÁ.

Roztrhla sa niť, už sa nedá spojiť.
Život vyhasol, zostáva spomienka … 

Zomreli:

  Mária ŠPAVOROVÁ – 93r., Elena ZIT-
TERBARTOVÁ – 80r., Mária GEJDO-
ŠOVÁ – 62r., Jaroslav ALMAN – 79r., 
Ján VAGAČ – 67r., Jaroslav DZÚRIK 
– 80r., Ing. Peter VYŠNÝ – 59r., Mar-
gita KUČEROVÁ – 83r., Pavel ŠTU-
LAJTER – 60r., Ing. Dušan VINČUR – 
56r., Milan ŠIMOVČIAK – 60r., Terézia 
GUOTHOVÁ – 76r., Oldřich PAPŘOK 
– 90r., Dušan KOHAN – 65r., Ľudmila 
FRANKOVÁ – 85r., Jozef BARTALSKÝ 
– 71r., Mária KUPČOVÁ – 89r., Elena 
MACOUNOVÁ – 84r., Emília KUBIŠTO-
VÁ – 92r., Ing. Miloslav NESET – 70r., 
Michal KUŠNIRÁK – 82r., Božena ILAV-
SKÁ – 72r., Margita KRÁĽOVÁ – 84r.

Občiansky servis 
APRÍL 2016
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SERVIS

Ceny mestských pozemkov sa neznížia
V  prípadoch predaja spoluvlastníckych 

podielov k pozemku, vlastníkom ktorého je 
mesto Liptovský Mikuláš, zastavaného do-
mom a priľahlého pozemku do vlastníctva 
vlastníkov bytov v dome  mesto postupuje 
podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a  nebytových priestorov v  platnom 
znení v spojení s Vyhláškou Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. 
o cenách stavieb, pozemkov, trvalých poras-
tov, úhradách za zriadenie práva osobného 
užívania pozemkov a náhradách za dočas-
né užívanie pozemkov v  znení neskorších 
predpisov a Zásad hospodárenia s  majet-
kom mesta Liptovský Mikuláš.

Cena pozemku zastavaného domom 
a  priľahlého pozemku nie je rovnaká. 
V  zmysle platnej legislatívy sa cena určuje 
podľa spôsobu nadobudnutia bytu v dome:

1.)  Vlastníkovi bytu, ktorý nadobudol byt 
do vlastníctva od mesta cena za 1 m2 po-
zemku je 16,60 €/ m2;

2.)  Vlastníkovi bytu, ktorý nadobudol byt do 
vlastníctva podľa osobitného predpisu 
(zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlast-
níctve bytov v znení neskorších predpi-
sov), alebo do vlastníctva jeho dediča, 
alebo do vlastníctva manžela, detí, vnu-
kov alebo rodičov pôvodného vlastní-
ka bytu cena za 1 m2 pozemku sa rovná 
najvyššej výške ročného nájomného za 

1 m2 zistenej podľa osobitného predpi-
su (osobitným predpisom je Vyhláška č. 
465/1991 Zb.). V  Liptovskom Mikuláši je 
to cena 0,12 €/ m2;

3.)  vlastníkovi bytu, ktorý nadobudol byt 
do vlastníctva z vlastníctva bytového 
družstva, cena za 1 m2 pozemku sa rovná 
najvyššej výške ročného nájomného za 
1 m2 zistenej podľa osobitného predpi-
su (osobitným predpisom je Vyhláška č. 
465/1991 Zb.). V  Liptovskom Mikuláši je 
to cena 0,12 €/ m2;

4.)  ak vlastník byt nadobudol na základe 
iného právneho titulu (napr. dedením, 
darovaním, kúpou, dohodou o  vyspo-
riadaní BSM), cena za 1 m2 pozemku je 
16,60 €/ m2.

Viacerí občania, najmä tí, ktorí nadobudli 
byt zdedením, darovaním, kúpou či vyspo-
riadaním BSM, žiadajú mesto o  možnosť 
zníženia kúpnej ceny. Podľa § 18a zákona č. 
182/1993 Z. z. je maximálna cena 16,60 €/ 
m2 s tým, že zákon pripúšťa možnosť zníže-
nia. Mesto pozemky pod domom a priľahlé 
pozemky vlastníkom bytov, ktorí ich nado-
budli z  vlastníctva mesta, predáva už od 
roku 1994 za 16,60 €/ m2. Za tú istú cenu 
už predalo pozemky pod domami mnohým 
vlastníkom bytov, ktorí ich nadobudli spô-
sobom podľa bodu 4, preto mesto neuvažu-
je znížiť uvedenú cenu. 

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

Dňa 13. 6. 2016 bude v čase od 06:45 hod. 
do 19:30 hod. prerušená v Liptovskom Miku-
láši - mestských častiach OKOLIČNÉ, STOŠICE 
a VITÁLIŠOVCE (v zmysle rozpisu, ktorý je uve-
rejnený na www.mikulas.sk  v rubrike Úradná 
tabuľa) distribúcia elektriny  z dôvodu pláno-
vaných prác na zariadeniach distribučnej sú-
stavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a. s. 

Dňa 17. 6. 2016 bude v čase od 08:00 
hod. do 12:00 hod. prerušená v Liptovskom 
Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO 

(Ul. Bernolákova, J. Rumana, Kukučínova, 
M. Pišúta, Prídavky, Sládkovičova - v zmysle 
rozpisu, ktorý je uverejnený na www.miku-
las.sk  v  rubrike Úradná tabuľa) distribúcia 
elektriny  z dôvodu plánovaných prác na za-
riadeniach distribučnej sústavy spoločnosti 
SSE-Distribúcia, a. s. 

Ďalšie odstávky elektriny, plánované 
v  júni, ktoré oznámila spoločnosť SSE po 
uzávierke, zverejňujeme na www.mikulas.sk 
v rubrike Úradná tabuľa.

V  májovom čísle sme v  článku Projekt 
letných terás za symbolickú cenu nespráv-

ne uviedli, že pôvodná daň bola 25 centov 
za meter štvorcový v prípade terás, kde sa 
nepodávajú alkoholické nápoje. Správne 
malo byť 2,5 centa. Za chybu sa ospravedl-
ňujeme.   -red-

Oprava
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KALENDÁR PODUJATÍ

JÚN 2016

1. 06. 2016 - STREDA 
 DIVADLO PRE DETI - PINOKIO  

záhrada Liptovskej galérie
P. M. Bohúň / 9:30   2 €
Interaktívne bábkovo-činoherné predstavenie

 MFK TATRAN - MFK NOVÁ BAŇA  
Futbalový štadión MFK Tatran / 10:00 a 12:30
02. 06. 2016 - ŠTVRTOK 

 ČÍTA CELÉ SLOVENSKO  
Liptovská knižnica GFB – podkrovie / 8:00
Čitateľský maratón pre deti 4. - 5. ročníkov ZŠ

 MFK TATRAN - TJ IĽANOVO  
Futbalový štadión MFK Tatran / 17:00
MFS 18. kolo I. trieda LFZŽ U-13, Kormanov pohár

 NAŠE TANCOVISKO  
Dom kultúry / 17:00   3 – 3,5 €
Záverečný koncert tanečného odboru SZUŠ L. Mikuláš

03. 06. 2016 - PIATOK 
FREEZE CELEBRATION 15 ROKOV  

Dom kultúry / 17:30
predpredaj   3 €, na mieste 6 €
Tanečno -svetelná street dance show

 RÁZUSOVIE VRBICA  
LKS v NKP Čierny orol, expozícia Tatrín, 
zborová miestnosť ECAV, koncertná sála 
SZUŠ - ul. Tranovského / 9:00
Súťaž v prednese liptovských autorov a v literárnej tvorbe 
detí a mládeže Liptova

 04. 06. 2016 – SOBOTA 
 MFK TATRAN - TJ JEDNOTA BÁNOVÁ  

Futbalový štadión MFK Tatran / 10:00 
a 12:00

 ŠTVRTKOVÝ PIKNIK V SOBOTU  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa – záhrada / 
14:00 - 18:00
Štvrtkový piknik v sobotu s dielničkami pre deti

 05. 06. 2016 - NEDEĽA 
  DEŇ DETÍ SO SMEJKOM
A TANCULIENKOU  

STOP.SHOP. L.Mikuláš / 15:00
Veselá oslava Dňa detí so Smejkom a Tanculienkou

 EURÓPSKY DEŇ BICYKLOV  
STOP.SHOP. L.Mikuláš / 15:00
Pri príležitosti Európskeho dňa bicyklov sa v Stop-Shop-e 
postaráme aj o tie Vaše

 08. 06. 2016 - STREDA 
 TEMNÉ KECY TRIP  

Route 66 / 20:00   VIP 20 €, sedenie 10 €
 ZOZNÁMTE SA S MUZIKÁLOM  

Koncertná sála SZUŠ, ul. Tranovského (býva-
lá Kasa) / 10:30   1 €
Výchovný koncert žiakov hudobno-dramatického odboru 
Konzervatória J.L. Bellu z B. Bystrice

 09. 06. 2016 | 11. 06. 2016 – ŠTVRTOK 
 - NEDEĽA 

 BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ  
Dom kultúry, Kultúrne centrum Diera 
do sveta, NKP Čierny orol
Celoštátna súťažná prehliadka amatérskeho divadla 
dospelých

 10. 06. 2016 - PIATOK 
  730 ROKOV LIPTOVSKÉHO
MIKULÁŠA - PREHLIADKA MESTA 
SO SPRIEVODCOM   

pred Informačným centrom / 16:00
Spoznajte zlomové okamihy bohatých dejín mesta

11. 06. 2016 - SOBOTA 
 MFK TATRAN - TJ ORAVAN RABČA 

Futbalový štadión MFK Tatran / 10:00 
a 12:00

12. 06. 2016 - NEDEĽA 
  BAMBIFEST - CESTA ROZPRÁVKOVÝM 
LESOM  

ul. Kpt. Nálepku (za železničnou traťou)
15:00 / Vstúp do čarovného lesa a stretni tu zázračné 
bytosti a rozprávkové postavičky!

 MFK TATRAN - MŠK ŽILINA (B)  
Futbalový štadión MFK Tatran
17:00   1,50 € 1 €
MFS 34. kolo DOXXbet liga o postup dospelí

 MFK TATRAN - TJ JEDNOTA BÁNOVÁ  
Futbalový štadión MFK Tatran / 10:00
MFS 27. kolo II. liga SD U-19

 ONDRAŠOVSKÁ HORIČKA  
futbalový štadión Liptovská Ondrašová
8:00 / 33. ročník cezpoľného behu

 HENRY TÓTH BAND FEAT. FEDOR 
FREŠO & ONDREJ KRAJŇÁK & CYRIL 
ZELEŇÁK  
Route 66 / 17:00   predpredaj 11 €,
 na mieste 13 €
Nový projekt gitarového mága H. Tótha s exkluzívnou 
zostavou

 13. 06. 2016 - PONDELOK 
 DETSKÁ ATLETIKA  

štadión Gymnázia M.M.Hodžu / 16:00
Atletická súťaž pre deti krúžkov CVČ

 14. 06. 2016 - UTOROK 
 KNIHA LIPTOVA 2015  

Múzeum Janka Kráľa / 16:00
Beseda s autormi víťazných kníh súťaže Kniha Liptova 
2015 v rámci Stoličných dní

 15. 06. 2016 - STREDA 
 ÍRSKA KLIATBA  

Dom kultúry / 18:00   19 €, ZŤP-S 7 €
Veľká komédia o malých problémoch

 KNIHA MÔJHO SRDCA  
Múzeum Janka Kráľa / 13:00
Čitateľský maratón - reťazové čítanie obľúbených kníh 
v rámci Stoličných dní

  STRETNUTIE NA STAREJ FARE:
MÁRIA ULIČNÁ  

Stará ev. fara / 16:00
Podujatie pri príležitosti 145. výročia narodenia Márie 
Uličnej

 16. 06. 2016 - ŠTVRTOK 
 PETER KRIŠTÚFEK - TELÁ  

Kultúrne centrum Diera do sveta / 19:00   2 €
Diskusia a čítanie z najnovšej knihy TELÁ

 16. 06. 2016 | 18. 06. 2016 - ŠTVRTOK 
 - SOBOTA 

 STOLIČNÉ DNI  
Námestie osloboditeľov, centrum mesta
Tradičné kultúrne podujatie spojené s jarmočným pre-
dajom a množstvom podujatí, venované 730. výročiu prvej 
písomnej zmienky o meste L. Mikuláš.

 16. 06. 2016 | 18. 06. 2016 - ŠTVRTOK 
 - SOBOTA 

 ULIČKA REMESIEL  
Námestie osloboditeľov
Prezentácia remeselníkov a ich tvorivosti v rámci Stolič-
ných dní mesta

 17. 06. 2016 - PIATOK 
 ŠKOLA ROKA  

Centrum voľného času Nábrežie Dr. A. 
Stodolu 1932 / 9:00
Vyhlásenie najúspešnejšej školy v športových súťažiach 
a predmetových olympiádach

 18. 06. 2016 - SOBOTA 
  MFK TATRAN - MŠK KYSUCKÉ NOVÉ 
MESTO  

Futbalový štadión MFK Tatran / 10:00 
a 12:00

 PRETEKY V MODERNEJ GYMNASTIKE  
telocvičňa Sokolovňa / 9:00

 SUMMER BATTLE OPENING  
Aquapark Tatralandia / 9:00 - 21:00
Otvorte s nami letnú sezónu na Liptove

  WHISKYHO CESTOVATEĽSKÉ KINO: 
VENEZUELA, PERU, BOLIVIA, CHILE  

Kultúrne centrum Diera do sveta / 19:00   2 €

 21. 06. 2016 - UTOROK 
  730 ROKOV LIPTOVSKÉHO
MIKULÁŠA - PREHLIADKA MESTA
SO SPRIEVODCOM  

pred Informačným centrom / 16:00
Spoznajte zlomové okamihy bohatých dejín mesta

 21. 06. 2016 
  BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA - ŠTAFETA 
S OHŇOM LETNÝCH OH RIO 2016  

Námestie osloboditeľov / 9:00 otvorenie

 22. 06. 2016 - STREDA 
 DEJINY SIROTINCOV V LIPTOVE  

Múzeum Janka Kráľa / 16:00
Podujatie k 90. výročiu posvätenia ev. a. v. sirotinca v L. 
Mikuláši

 24. 06. 2016 - PIATOK 
 LITERÁRNY KLUB  

Liptovská knižnica GFB – čitáreň / 18:00
Stretnutie členov klubu a priaznivcov literárnej tvorby

  REPREZENTAČNÝ PROGRAM
- LÚČNICA  

Dom kultúry / 18:00   14 €
Výber najúspešnejších programov
 25. 06. 2016 - SOBOTA 

 ZUZANA MIKULCOVÁ BAND  
Kultúrne centrum Diera do sveta / 20:00   5 €
Jazzový koncert Zuzany Mikulcovej

 26. 06. 2016 - NEDEĽA 
 PRETEKY LEZÚŇOV  

STOP.SHOP. L. Mikuláš / 15:00
Preteky lezúňov v Stop Shop-e L. Mikuláš

 ŠAŠO MÚDREJŠÍ AKO KRÁĽ  
Dom kultúry, klubová scéna / 15:30   2 €
Rozprávková nedeľa

 30. 06. 2016 – ŠTVRTOK 
 ZÁVEREČNÝ KONCERT DFS ĎUMBIER  

Nádvorie NKP Čierny orol / 16:00
Predstavia sa všetky vekové skupiny DFS Ďumbier pracujú-
ceho pri CVČ L. Mikuláš

 MIM SHOW  
Dom kultúry, klubová scéna / 18:00   1 €
Pantomimicko-improvizačná show

Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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ANGRY BIRDS VO FILME (Americký � lm MP, 97 min., Slovenský dabing)  

streda 1.6. 18.00 - 3,00 € | sobota 4. 6. 16.15 - 4,00 € | nedeľa 5. 6. 18.00 - 4,00 € | pondelok 
6. 6. 18.00 - 3,30 €
Slávne vtáky mieria konečne na � lmové plátna. Všetci ich poznajú, všetci im fandia, no nikto presne nevie, čo ich vlastne štve. 
Nastal čas zistiť, prečo sú Angry Birds stále také angry! 

AKO BÁSNICI ČAKAJÚ NA ZÁZRAK (Český � lm, od 12 rokov, 120 min.)  
streda 1.6. 20.00 - 4,00 € | sobota 4.6. 20.00 - 4,00 €
Legenda sa vracia po 12. rokoch na plátna kín. Ich nevyčerpateľný zmysel pre humor a schopnosť sebairónie, možno už s ľahkým 
nádychom skepsy im pomáha sa vyrovnať s ich neusporiadanými životmi...

 NINJA KORYTNAČKY 2 (Americký � lm od 12 rokov, 112 min., 4,00 €, Český dabing)  
štvrtok 2.6. a piatok 3. 6. 20.00 - 4,00 € | sobota 4.6. 18.00 - 4,00 €
Prichádzajú jednoznačne najrýchlejšie korytnačky, ktoré sa kedy plazili po povrchu zemskom. Bývajú v kanáloch, zbožňujú pizzu 
a občas zachraňujú svet.

HRA PEŇAZÍ (Americký � lm od 12 rokov, 95 min.)  
nedeľa 5.6 pondelok 6.6. 20.00 - 4,00 €
George Clooney a Julia Roberts v úlohe moderátora � nančného televízneho programu Lee a jeho producentky Patty. Ocitajú sa vo 
vyhrotenej situácií potom, čo kontrolu nad štúdiom prevzal � nančník, ktorý prišiel o všetok  svoj majetok..

POLEDNICE (Český � lm od 12 rokov, 90 min.)  
utorok 7.6. 20.00 - 4,00 € | streda 8.6. 20.00 - 4,00 €
Podarí sa Eliške zachrániť seba i dcéru pred mysterióznym zlom, skôr, než ju úplne ovládne tieň Polednice alebo vlastné 
šialenstvo?

ZKÁZA KRÁSOU (Český � lm od 12 rokov, 94 min.)  
streda 8.6. 18.00 - 3,50 € | štvrtok 9.6. 20.00 - 3,50 €
Lída Baarová. Dokumentárny príbeh sebadeštruktívnej lovestory je fatálne spojený s európskymi dejinami a ukazuje mimoriadne 
úprimný portrét ženy, ktorej na vrchole kariéry ležal svet pri nohách...

WARCRAFT: PRVÝ STRET (Americký � lm od 12 rokov, 123 min.)  
sobota 11.6. a utorok 14.6. 20.00 - 4,00 € (slovenské titulky) | nedeľa 12.6. 17.45 - 4,00 € 
(slovenský dabing) | pondelok 13.6. 17.45 - 3,30 € (slovenský dabing)
Veľkolepé fantasy dobrodružstvo o bolestivom stretnutí dvoch rôznych svetov konečne prichádza na � lmové plátno. Filmový 
Warcraft otvoril svoju náruč nielen fanúšikom hry, ale i tým, ktorí v Azerothu doteraz nikdy neboli... Nepremeškajte!

V ZAJATÍ DÉMONOV 2 (Americký � lm od 15 rokov, 134 min.)  
nedeľa 12.6. 20.00 - 4,00 € | pondelok 13. 20.00 -3,30 € | utorok 14.6 17.30 - 4,00 €
Ďalší skutočný príbeh démonológov Eda a Lorraine Warrenovcov, ktorí tentoraz cestujú do severného Londýna, aby pomohli 
matke s výchovou štyroch detí, v dome plnom zákerných duchov.

OSTRÍ CHLAPCI (Americký � lm od 15 rokov, 116 min.)  
streda 15.6. a štvrtok 16.6. 20.00 - 4,00 €
Súkromný detektív Holland March  a nájomný bitkár Jackson Healy spájajú svoje sily a podieľajú sa na vyšetrovaní hľadaného 
dievčaťa a zdanlivo nesúvisiaceho úmrtia jednej pornohviezdy.

HĽADÁ SA DORY (Americký � lm, MP, 101 min.)  
štvrtok 16.6. 18.00 4,00 € | pondelok 20.6. 18.00 - 4,00 € | piatok 17.6. 20.00 - 4,00 € | 
sobota 18.6. a nedeľa 19.6. 16.00 4,00 €
Dory si nažíva na korálovom útese no jedného dňa si však z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a stratila svojich rodičov. 
Z náhleho impulzu sa tak vydáva naprieč oceánom na pátranie s neistým výsledkom...

CENTRÁLNA INTELIGENCIA (Americký � lm od 12 rokov, 114 min.)  
sobota 18.6. 18.00 - 4,00 €, nedeľa 19.6. a utorok 21.6. 20.00 - 4,00 €
Dwayne Johnson a Kevin Hart sú hviezdami akčnej komédie, v ktorej sa títo dvaja bývalí spolužiaci zo strednej školy po rokoch 
znovu stretávajú. Tentokrát však v úplne iných rolách, ako zažili počas školských čias.

PODFUKÁRI: 2 DEJSTVO (Americký � lm od 12 rokov, 115 min.)  
sobota 18.6. 20.00 - 4,00 € | nedeľa 19.6. 18.00 - 4,00 € | pondelok 20.6. 20.00 - 3,30 €
Štyria podfukári sa vracajú, aby divákom predviedli ďalšie zo svojich neuveriteľných kúskov a opäť posunuli hranice magickej 
ilúzie do vyššieho levelu....

ODKAZ VO FĽAŠI (Dánsky � lm od 15 rokov, 112 min.)  
utorok 21.6. 18.00 - 4,00 €, streda 22. 20.00 - 4,00 €
Keď sa zvláštna správa dostane na stôl kriminálneho vyšetrovateľa Carla Mørcka z oddelenia Q, začnú sa diať desivé veci. Ponoria 
do hrôzostrašného prípadu unesených detí, ktorých rodičia ich zmiznutie nikdy neohlásili....

AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY (Český � lm od 12 rokov, 99 min.)  
streda 22.6. a štvrtok 23.6 18.00 - 4,00 € | piatok 24.6. 20.00 - 4,00 €
Eva má s bývalým manželom skvelý vzťah a ako tvrdí jej kamarátka „neboli by ste prví, čo sa rozviedli a zase dali dokopy“. A 
Honza sa naozaj  znova zamiloval a premýšľa o svadbe… s niekým iným! 

OKHWAN NA CESTE ZA SLOBODOU (Slovenský � lm od 12 rokov, 71 min.)  
štvrtok 23.6. 20.00 - 3,50 €
Kórejčan Okhwan Yoon bol bežný absolvent práva a úspešný podnikateľ. V roku 2001 zahodil oblek a kravatu, vzdal sa hľadania 
rodinného šťastia, vysadol na bicykel a vydal sa na cestu okolo sveta. Je to blázon alebo hrdina?

RATCHET A CLANK: STRÁŽCOVIA GALAXIE (Americký � lm MP, 94 min., Slovenský dabing)  
sobota 25.6 a nedeľa 26.6. 18.00 - 4,00 € | pondelok 27.6. 18.00 - 3,30 €
Animovaný príbeh dvoch nepravdepodobných hrdinov snažiacich sa zastaviť nebezpečných votrelcov, ktorí chcú zničiť planétu 
Solana. Cestou za záchranou sa hrdinovia budú učiť o všetkých stránkach priateľstva.

 DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK (Americký � lm od 12 rokov, 129 min.)  
25.6 - 27.6. sobota až pondelok 20.00 - 4,00 €
Dvadsať rokov sme sa pripravovali. Oni tiež. Vedeli sme, že sa raz vrátia. Využili sme preto na obranu všetky možnosti a zdroje 
Zeme. Študovali sme ukoristené mimozemské technológie, plány a spôsob myslenia votrelcov. Ale bude to stačiť?

 PRÍBEH LESA (Francúzsky � lm, MP, 97 min., Český dabing)  
utorok 28.6. 18.00 - 3,50 €
Iba vďaka unikátnym metódam nakrúcania dokážu prerozprávať Jacques Perrin a Jacques Cluzaud príbeh lesa od doby ľadovej až 
po súčasnosť a zachytiť vzrušujúci kolobeh života v ňom, ktorý ohromí všetkých divákov.

 TRABANTOM DO POSLEDNÉHO DYCHU (Český � lm od 12 rokov, 96 min.)  
utorok 28.6. 20.00 - 3,50 €
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.

 EVA NOVÁ (Slovenský � lm od 12 rokov, 90 min.)  
streda 29.6. 18.00 - 3,00 €
Ešte raz Vám ponúkame � lm s prvou dámou slovenského herectva Emíliou Vášáryovou, od režiséra Marka Škopa, ktorý získal 
cenu Slnko v sieti v kategórii najlepší hraný � lm. 

 MARGUERITE A JULIEN (Francúzsky � lm od 15 rokov, 110 min.)  
streda 29.6. 20.00 - 3,50 €
Julien a Marguerite de Ravalet, syn a dcéra lorda z Tourlaville, sa milujú už od detstva. Ako rastú a dospievajú, ich náklonnosť sa 
stáča smerom k nenásytnej vášni. Spoločnosť, pobúrená  ich aférou ich donúti  k úteku... 

 VŠETKO ČO MÁM RÁD (Slovenský � lm od 12 rokov, 96 min.)  
štvrtok 30.6. 20.00 - 4,00 €
Príbeh Tomáša, 38 ročného muža, ktorý je konfrontovaný so zásadným zlomom vo svojom živote. A tak útek od všetkého s 
mladou Angličankou sa zdá byť jediným východiskom.....

 
MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA - FILMOVÝ KLUB SENIOROV
VOJTECH (Slovenský � lm,  od 15 rokov, 98 min.) | piatok 3.6. o 14:30 – 2,00 €
Tragikomický príbeh zo súčasnosti, ktorý humorne zobrazuje krízu stredného veku.
ČERVENÝ KAPITÁN (ČR/SR/PL, od 15 rokov, 115 min.) | piatok 17.6. o 14:30 – 2,00 €
Drsná detektívka podľa slovenského knižného fenoménu - Dominika Dána. 
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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

12. 04. 2016 | 02. 07. 2016  
JAKUB TRAJTER: TEMNOSVIT
Liptovská galéria P.M.Bohúňa / Ut - So: 
10:00 - 17:00 1 € 0,50 € / Autorská výstava

12. 04. 2016 | 02. 07. 2016  
L AMOUR I. / Liptovská galéria P.M.Bo-
húňa / Ut - So: 10:00 - 17:00 1 € 0,50 €
Výstava s tématikou lásky zo zbierok LGPMB a ďalších galérií

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 J. 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 - Pi: 8:00-15:00 0,50 € 0,20 € 
/ Autorská výstava neprofesionálnych výtvarníčok S. 
Smieškovej a I. Slaninkovej

08. 05. 2016 | 30. 06. 2016  
KEĎ SI MAMA PLNÍ SNY / STOP.SHOP. L. 
Mikuláš / Po - Ne: 8:00 - 21:00
Jedinečná výstava fotogra� í „Keď si mama plní sny“

01. 06. 2016 | 04. 09. 2016  
HOR SA DO HÔR / Liptovské múzeum 
- NKP Čierny orol / Po-Pi: 8:00 - 16:00, 
So-Ne: 14:00 - 17:00 0,40 € 0,20 €
Výstava približuje turistiku, horolezectvo a lyžovanie 
v minulom storočí

04. 06. 2016  
DNI ENERGIE V RGB LIPTOV
RGB Liptov / 10:00 / Príďte a dozviete sa ako ušetriť 
na energiách

06. 06. 2016 | 30. 06. 2016  
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SLOVENSKEJ 
ASOCIÁCIE FOTOGRAFOV PRÍRODY
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva
1. 4. –15. 6. : Po,St-Pi 9:00-17:00 (posl. 
vstup 16:00), Ut zatvorené, So-Ne na 
objednávku,
16. 6. –15. 9. : Po,St-Pi: 9:00-18:00 (posl. 
vstup 17:00), Ut zatvorené, So-Ne na 
objednávku 0,50 € / Výstava fotogra� í ocenených 
na medzinárodnom kongrese fotografov prírody IFWP

16. 05. 2016 | 14. 11. 2016  
HUBÁRSKA A BYLINKÁRSKA PORADŇA 
/ Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva, ul. 1. mája 38 / každý 
pondelok 13:00 - 15:00
Dobré rady pri zbere, určovaní a spracovávaní húb a byliniek

09. 06. 2016 | 21. 08. 2016  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA STARÝCH PO-
HĽADNICIACH / Múzeum Janka Kráľa
15. 6. –15. 9. : Po-Ne 10:00 - 17:00, 
16. 9. –14. 6. : Po-Pi 9:00 - 16:00, So-Ne 
10:00 - 17.00 0,50 €
Výstava pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky 
o meste L. Mikuláš / Vernisáž výstavy 8. 6. o 16:00

14. 06. 2016 | 30. 07. 2016  
RÓBERT MOČILIAK „POD ČERVENOU 
HOROU“ / Centrum Kolomana Sokola / 
Ut - So: 10:00 - 17:00 1 € 0,50 €
Autorská výstava / Vernisáž výstavy 14. 6. o 16:00

 01. 06. | 08. 06. | 15. 06. 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

 02. 06. | 09. 06. | 16. 06. 2016  
RADOSTNÉ RELAXOVANIE S POWERTE-
XOM / Liptovská galéria P.M.Bohúňa / 
14:00 - 16:00 10 €
Kurz modelovania s tužidlom Powertex

 02. 06. | 16. 06. | 30. 06. 2016  
MANDALA WORKSHOP
Fun Fabric / 16:30 6 €
Intuitívne maľovanie a stav duše pretavený do obrázku. 
Magický tvorivý relax.

 01. 06. 2016 | 30. 06. 2016  
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVAR-
NÍKOV
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad) /
po 15:00-17:45, ut 9:30-12:15, str 15:00-
17:45, štv 9:30-12:15 / 5 €
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom 
Mgr. art. R. Močiliakom.
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 18. 06. 2016  

SLÁVNOSŤ MAĽOVANIA MANDÁL 
NA HODVÁBE
Liptovská galéria P.M.Bohúňa / 10:00 - 
15:00 23 €
Hosť- Mgr.art. Michaela Dunaiová, ktorá sa 14 rokov venuje 
práci so ženami

 25. 06. 2016  

SLÁVNOSŤ MODELOVANIA MANDÁL
Liptovská galéria P.M.Bohúňa / 10:00 - 
15:00 25 €
Modelovanie s tužidlom Powertex. Téma: Dávnoveká 
symbolika kruhov

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2016  
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. 2016 | 31. 12. 2016  

STARÉ UMENIE / Liptovská galéria P.M.Bo-
húňa / Ut - So: 10:00 - 17:00 1 € 0,5 €
Slovenské umenie 15. - 18. storočia - gotika, renesancia, 
barok.

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2016  

KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ / Múzeum Janka Kráľa, Ná-
mestie osloboditeľov 31
16. 9.–14. 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  

MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ / Múzeum Janka 
Kráľa, Námestie osloboditeľov 31
16. 9.–14. 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 legendár-
nym zbojníkom Jurom Jánošíkom.

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2016  

ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA
Hollého 4 / 15. 6.–15. 9. : Po-Ne 10:00-
17:00 (mimo letnej sezóny možnosť 
objednať vstup vopred v Múzeu J. 
Kráľa) 1 € 0,50 €
Jedna z najväčších synagóg na Slovensku približuje dejiny 
mikulášskej židovskej komunity.

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2016  

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  

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

 04. 01. 2016 | 31. 12. 2016  

CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva / 1. 4.–15. 6. : Po,St-Pi 
9:00-17:00 (posl. vstup 16:00), Ut zatvo-
rené, So-Ne na objednávku, 16. 6.–15. 9. : 
Po,St-Pi: 9:00-18:00 (posl. vstup 17:00), 
Ut zatvorené, So-Ne na objednávku 6 € 
2,50 €
Jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku.

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2016  

POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol
Po-Pi 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.

 09. 05. 2016 | 31. 12. 2016  

ĽUDOVÁ LIEČITEĽKA ELENA BADOVÁ
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol
Po-Pi 8:00-16:00, So-Ne 14:00-17:00 
0,20 € 0,10 €
Expozícia venovaná významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke 
známej nielen na Slovensku. 
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