
Stoličný dom z roku 1793, dnešný Okresný úrad na Námestí osloboditeľov (foto archív mestského múzea).
Pred 340 rokmi (14. júna 1677) navrhol župan Liptovskej stolice Juraj Ilešházi, aby sa miestom stoličných zhromaždení stalo 
mestečko Svätý Mikuláš. Prvým stoličným domom bolo dnešné sídlo Múzea Janka Kráľa, následne sa stoličný dom presťahoval 
do budovy dnešného okresného úradu (na obrázku). Tento rok sa budú v znamení 340. výročia Liptovskej stolice niesť 
aj Stoličné dni, na ktoré vás srdečne pozývame podľa programu zo strany 11 v našom mesačníku.
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životné prostredie a čistota sú významnou 
súčasťou nášho projektu DOBRE SPRAVO-
VANÉ MESTO a  my sa o  ne staráme pro-
stredníctvom oddelenia životného pros-
tredia, našej mestskej organizácie VPS, ale 
zapájame do starostlivosti o naše okolie aj 
školy, samotných obyvateľov či prikladáme 
ruku k dielu osobne. Len nedávno sme zor-
ganizovali projekt Upracme si naše mesto 
a  keď ma prechádzajúc po meste oslovili 
turisti a  vyslovili kompliment o  poriad-
ku a  čistote (asi môžu porovnávať s  inými 
mestami), pocítil som zadosťučinenie. Som 
rád, že sa environmentálnej výchove venu-
jú aj naše materské školy a žiaci základných 
škôl vo vedomostiach zo životného pros-
tredia dokonca súťažia.

S komunálnym odpadom aj tým separo-
vaným sa snažíme nakladať zodpovedne 
a  robíme všetko pre to, aby sme naše ži-
votné prostredie chránili, ale… prišli jarné 
dažde a tie doslova vyplavili zo skrine ďal-
šieho kostlivca. Tentokrát v podobe priesa-
kových vôd z bývalej, v roku 2014 predčas-
ne uzavretej skládky komunálneho odpadu 
neďaleko Podbrezín. Nebyť operatívneho 
zásahu ľudí a  techniky, mohli tieto priesa-
kové kvapaliny zo skládky skončiť vo Váhu. 
Čo sa vôbec stalo si môžete podrobnejšie 
prečítať na strane 5, ale podozrenie, ktoré 
odhalila kontrola hlavnej kontrolórky v ro-
koch 2015-16, sa žiaľ, prejavilo v praxi.

Kontrolórka vtedy vo svojej správe, ktorú 
prezentovala aj pred poslancami na mest-
skom zastupiteľstve, poukazovala na dve 
skutočnosti. Na podozrivé použitie materi-
álov pri uzatváraní skládky, ktoré dobre ne-
tesnia (a teda môžu spôsobiť problém) a na 
podozrivé použitie verejných financií, ktoré 
vtedy mesto použilo na uzatvorenie tejto 
skládky. Mesto na ňu totiž minulo viac než 
milión eur a my sme v týchto dňoch dostali 
z Úradu pre verejné obstarávanie protokol 
z  kontroly s  ďalším prekvapením. Mnoho-
krát sa v  ňom konštatuje použitie financií 
v rozpore so zákonom.

Nerád píšem tieto riadky a stávam sa tak 
poslom zlých správ. Ale práve vy, milí Mi-
kulášania, máte právo vedieť o  závažných 
pochybeniach, na ktoré budeme musieť 
pravdepodobne znovu vynaložiť nemalé 
finančné prostriedky. Všetko len preto, že 
v  roku 2014 predčasne a  babrácky uzav-
retá skládka komunálneho odpadu bude 
musieť byť znovu prekrytá, tentokrát však 
kvalitne, aby sme aj tento environmentál-
ny problém odstránili so zodpovednosťou 
k našim potomkom.

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

Už v  lete sa snúbenci budú môcť sobášiť 
v novej mikulášskej obradnej sieni. Prvých 
zamilovaných by mohli oddať v  zrekon-
štruovaných priestoroch na mestskom 
úrade v druhej polovici júna. Nová sobášna 
miestnosť bude oproti starým priestorom 
modernejšia, prispôsobená slávnostným 
udalostiam tak, ako si to tieto obrady zaslú-
žia. Budú v nej predsa vznikať spomienky, 
ktoré si ľudia pamätajú celý život.
Pôvodne sa sobášna sieň nachádzala na 
treťom poschodí mestského úradu a  pri 
obrade v nej mohlo sedieť 20 hostí. Nová 

miestnosť na prízemí je dostupnejšia, 
priestory nadobúdajú črty reprezenta-
tívnej siene s  kapacitou 68 miest. „Staré 
priestory na prízemí prerábame na záze-
mie pre sobášiacich, miestnosť pre mat-
rikárku s  prípravou mladomanželov pred 
obradom a  samotnú sobášnu miestnosť. 
Hlavnou časťou stavebných prác sú inte-
riérové úpravy priestoru, drevené obklady, 
sadrokartónové podhľady, osvetlenie a vy-
bavenie. Cena týchto prác je približne 84 ti-
síc eur,“ zhrnul Miloš Berník z  oddelenia 
výstavby. V obradnej sieni bude na rozdiel 
od starých priestorov aj vzduchotechnika.

 -red-

Liptovský Mikuláš sa ako významné 
a  úspešné mesto s  rozvojovým potenciá-
lom najmä v oblasti turizmu stalo súčasťou 
projektu SK Route 66. Okrem bezpečnosti 
cestnej premávky dáva projekt dôraz na 
ekonomický rozvoj s  následným vytvore-
ním pracovných miest. „V  Mikuláši nachá-
dzame množstvo inšpirácií a  skúseností, 
mesto je vnímané cez kvalitu cestovného 
ruchu a jej podporu zo strany vedenia mes-
ta. Preto sme prostredníctvom svetového 
fenoménu Route 66  pripravili prepojenie 
Liptova a  Horehronia s  obojstranným prí-

nosom,“ uvádza v  stanovisku sekretari-
átu Slovenskej asociácie Route 66 Lucia 
Málusová. Naše mesto sa stáva dôležitým 
miestom na mape SK Route 66. Propagácia 
nosičmi v  systéme asociácie doma i  v  za-
hraničí môže pomôcť k vyššej návštevnosti, 
ekonomickému a spoločenskému rozvoju. 
Mikuláš sa stane súčasťou nadnárodného 
koridoru Poľsko  – Slovensko  – Maďarsko. 
Projekt má aj environmentálny, sociálny, 
športový, duchovný a  kultúrno-historický 
rozmer.

 -red-

Mikuláš na mape SK Route 66

Sobáše v novom
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Od začiatku júna si môžu dlžníci v  našom 
meste odpracovať svoje nedoplatky za ko-
munálny odpad. Radnica chce týmto ino-
vatívnym spôsobom znížiť od neplatičov 
svoje pohľadávky za smeti, ktoré sú dnes 
vo výške 33 tisíc eur. Naše mesto je prvé na 
Slovensku, ktoré dáva dlžníkom možnosť 
odpracovať si nedoplatok, ktorý im vyrubi-
lo za komunálny odpad.

 � Ako sa zapojiť do dobrovoľníckej čin-
nosti?

„Neplatičom zašleme predvolanie na 
mestský úrad, kde ich budeme informovať 
o ich nedoplatku. Ponúkneme im možnosť 
odpracovať svoju podlžnosť formou dob-
rovoľníckej činnosti, alebo splatiť svoj dlh 
do 14 dní,“ uviedla sociálna manažérka 
pre marginalizované komunity Veronika 
Bániková z mestského úradu. V prípade, že 
dlžník svoje podlžnosti do dvoch týždňov 
neuhradí, automaticky ho mesto zaradí do 

výkonu dobrovoľníckej činnosti. „Pokiaľ 
si nesplní ani túto povinnosť a  na dobro-
voľnícku činnosť nenastúpi, postupuje ho 
mesto na exekučné konanie,“ informovala 
Bániková.

 � Kde si odpracuje neplatič svoj dlh?
Dobrovoľnícke práce môže vykonávať 

dlžník priamo pre mesto alebo pre orga-
nizácie v  jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Verejnoprospešné služby mesta Liptovský 
Mikuláš by už dnes mali záujem o 28 osôb, 
tri ženy by chcelo aj Komunitné centrum. 
Ďalších dobrovoľníkov vie radnica zaradiť 
na upratovanie mesta a jeho častí. „Nemá-
me na očiach ružové okuliare a neočakáva-
me zníženie nedoplatkov na nulu, podstat-
né však je, že sme urobili aktívny krok a do 
mestskej kasy získame aspoň časť z peňazí, 
ktoré by inak ostali visieť medzi dlhmi,“ 
prezradil primátor Liptovského Mikuláša 
Ján Blcháč ďalšie vízie radnice.

 � Za dobrovoľnícku činnosť nedostane 
dlžník príjem

Neplatičovi, na ktorého je vyrubený 
poplatok za komunálny odpad, ponúka 
mesto možnosť zaradiť do dobrovoľníckej 
činnosti miesto seba svojho zástupcu. Na-
hradiť sa však môže nechať len plnoletou 
blízkou osobou, ktorá s ním žije v domác-
nosti, a  tak s  ním jeho dlh zdieľa. „Každá 
odpracovaná hodina zníži hodnotu podlž-
nosti vo výške hodinovej sadzby životné-
ho minima, čo je dnes 2,50 eur na hodinu. 
Znamená to, že ak má rodina napríklad 
tristoeurový dlh za odpad, bude musieť 
dlžník opracovať 120 hodín dobrovoľníckej 
činnosti,“ ukončila Bániková.

V prípade, že sa radnici forma odpraco-
vania si nedoplatku osvedčí, primátor je 
odhodlaný aplikovať systém aj na zníženie 
nedoplatkov na nájomnom či iných da-
niach.

 -vč-

Majitelia šiestich stoviek garáží budú mať 
bezproblémový prístup pre svoje autá. 

Radnica tak chce skultúrniť pro-
stredie sídliska Nábre-

žie. „Existujúce 
 

komunikácie spevníme drvinou  – asfalto-
vou zmesou, čím odstránime mláky a  ne-
rovnosti existujúcich nespevnených komu-
nikácií. Zmes získame z rekonštrukcie cesty 
I/18 v  Palúdzke. Vysypanú zmes utlačíme 
a  zarovnáme,“ uviedol Gabriel Lengyel 

z  mestského uradu. Radnica postupne 
robí kroky na zveľadenie tejto časti mesta, 
v roku 2009 tam dala inštalovať osvetlenie. 
Garáže v priestore na Alexyho boli posta-
vené v 70. a 80. rokoch minulého storočia.

 -red-

Upravíme priestor okolo stoviek garáží

Samospráva na pulze doby:
V našom meste si možete nedoplatky odpracovať
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Víťazom verejného obstarávania na rekon-
štrukciu zimného štadióna je spoločnosť 
Betpres z  Vranova nad Topľou. Úspešný 
uchádzač získal zákazku na základe najniž-
šej ponuky a mesto s ním podpíše zmluvu 
po uplynutí zákonných lehôt. „Ešte stále 
nie je ukončené verejné obstarávanie a čle-
novia komisie sú viazaní mlčanlivosťou, 
preto o konkrétnom rozsahu rekonštrukč-
ných prác budeme informovať verejnosť 
až po ukončení súťaže,“ informoval vicepri-
mátor a predseda komisie pre vyhodnote-
nie ponúk Ján Bonko.

Mesto potrebuje práce spustiť čím skôr
Ponuky do súťaže doručilo sedem uchá-

dzačov, vyhodnotených bolo šesť ponúk. 
Uchádzači boli informovaní o  výslednom 
poradí v súťaži. „Kompletná dokumentácia 
z verejného obstarávania práve podstupu-
je kontrolu na úrade vlády, ktorý ju ako po-

skytovateľ dotácie overí a dá nám súhlasné 
stanovisko s podpisom rámcovej zmluvy,“ 
uviedla v  čase uzávierky nášho mesační-
ka členka komisie Lucia Cukerová jeden 
z dôvodov, prečo sa ešte s rekonštrukciou 
nemôže reálne začať. Isté však je, že mesto 
potrebuje práce spustiť čím skôr. Zabezpe-
čilo už preto reorganizáciu šatní, aby bol 
priestor čo najskôr pripravený na stave-
nisko. „Letná príprava jednotlivých muž-
stiev hokejového klubu bude prebiehať 
v  JL Aréne, ľadovú plochu bude vedenie 
klubu využívať až po rekonštrukcii zimné-
ho štadióna,“ ukončila Lucia Cukerová.

Financie na modernizáciu získal primá-
tor z úradu vlády

Podľa projektu by mal štadión prejsť 
komplexnou rekonštrukciou. Novinkou by 
malo byť riešenie západnej tribúny, kto-
rá bude určená na sedenie. Štadión bude 

vybavený turniketmi, osobitným vstupom 
pre hostí, projekt tiež zahŕňa nové sociálne 
zariadenia či šatne s  rehabilitáciami. „Pro-
jekt na modernú rekonštrukciu sme pripra-
vili na najbližších tridsať rokov požiadaviek 
dopredu,“ vysvetlil autorizovaný architekt 
Vladimír Bátik.

Finančné prostriedky na rekonštrukciu 
starého štadióna vo výške 1 500 000 eur 
pridelili radnici z  rezervy predsedu vlády 
SR na základe dopytovania sa primátora 
Jána Blcháča. Ten požiadal vládu o  dotá-
ciu na rekonštrukciu zimného štadióna už 
v  júni 2015 počas výjazdového rokovania 
v Ružomberku. Uznesením č. 335 z 24. júna 
2015 vláda SR potvrdila podporu rekon-
štrukcie budovy mikulášskeho štadióna 
a  vyčlenila v  rozpočte prostriedky v  plnej 
požadovanej výške.

 -vč-

Je známy víťaz súťaže,
ktorý zrekonštruuje mikulášsky zimný štadión

Dobrovoľným hasičom z nášho mesta patrí 
úcta a vďaka od vedenia radnice za obeta-
vú prácu a  pomoc pri povodniach, ktoré 
postihli Demänovú, Bodice a Palúdzku 28. 
a 29. apríla.

Pri presmerovaní tokov vtedy zasaho-
valo až 75 dobrovoľných hasičov z Liptov-

ského Mikuláša, Ondrašovej, Ploštína, do 
Demänovej a Bodíc prišli dokonca aj chlap-
ci z Likavky, Liptovskej Teplej, Valaskej Du-
bovej, Bobrovca, Liskovej, Ľubochne a Vý-
chodnej. V Palúdzke zasahovali dobrovoľní 
hasiči zo Zuberca a Hút. Mikulášania práve 
vďaka dobrej a  rýchlej reakcii krízového 
štábu mesta pod vedením viceprimátora 
Jána Bonka a  zorganizovanosti záchran-
ných zložiek nezaznamenali vážne ujmy na 
majetku. Dobrovoľní hasiči boli v aktívnom 
nasadení až 16 hodín vkuse od poludnia 
28. apríla, celú noc až do skorých ranných 
hodín nasledujúceho dňa. „Keďže profesi-
onáli nedisponujú protipovodňovými ba-
riérami v  podobe desaťmetrových vakov, 
ktoré sa plnia vodou a fungujú ako bariéra 
na ochranu pred povodňou, povolali nás 
na pomoc do týchto postihnutých mest-
ských častí. Chlapci pracovali nad svoje 
sily, som osobne veľmi hrdý na ich výkony 
a  úprimne chalanom ďakujem. Zároveň 
som rád, že aj mesto ocenilo našu prácu, 
pretože sme zasahovali aj napriek skutoč-
nému ohrozeniu vodou, lebo situácia bola 

veľmi vážna,“ konštatoval Marek Poliak, ve-
liteľ Dobrovoľného hasičského zboru mes-
ta Liptovský Mikuláš.

Z  profesionálnych hasičov prišli s  po-
vodňou bojovať aj príslušníci zborov z Lip-
tovského Mikuláša, Ružomberka, dokonca 
Trnavy aj záchranná brigáda z  Humenné-
ho a Žiliny. Ruku k dielu priložili aj niektorí 
poslanci za postihnuté mestské časti a svoj 
majetok zachraňovali aj samotní obyvatelia.

Ocenení dobrovoľní hasiči, profesionál-
ni hasiči, členovia krízového štábu a ďalší, 
ktorí zasahovali:

Eva Krajčiová, Patrik Ferjanc, Marek 
Poliak, Vlastislav Dzúr, Lukáš Dzúr, 
Slavomír Nušták, Róbert Adame, 
Róbert Hok, Ľubomír Klobušiak, Marián 
Jančuška, Dušan Grešo, Miloš Berník.

Poďakovanie od obyvateľov prišlo na 
mestský úrad aj viceprimátorovi Jánovi 
Bonkovi, ktorý ako súčasť krízového štábu 
dohliadal aj v nočných hodinách na situá-
ciu v teréne.

 -red-

ĎAKUJEME
za pomoc pri 
povodniach
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Participatívny rozpočet:
Z projektov si vyberiete už tento mesiac!
Tento rok prihlásili ľudia, organizácie 
a  združenia až 66 projektov do partici-
patívneho rozpočtu, z  ktorého je mož-
né ich financovať. „Jednotlivé projekty 
sme vyhodnotili, následne komunikovali 
s  prekladateľmi, aby projekty dostali do 
finálnej podoby, ktorá bude predložená 
na verejné zvažovanie. To sa uskutoční 14. 
júna o 17:00 v malej zasadačke mestského 
úradu. Obyvatelia si v  tomto termíne vy-
berú najzaujímavejšie projekty, ktoré rad-
nica zrealizuje,“ zhrnul koordinátor parti-
cipatívneho rozpočtu Matej Géci. Zoznam 
projektov bude k  dispozícii na úradnej 
tabuli mesta a na stránke www.mikulas.sk 

v  sekcii Samospráva/Základné dokumen-
ty/Participatívny rozpočet ihneď po ich 
vyhodnotení a  prípadnom doplnení zo 
strany žiadateľov.

O projektoch rozhodnete 14. júna!
Verejné zvažovanie a výber 

projektov, ktoré budú financované 
z participatívneho rozpočtu, sa 

uskutoční 14. júna o 17:00 v malej 
zasadačke mestského úradu.

 -js-

Kultúrny dom v Liptovskej Ondrašovej má 
novú drevenú podlahu. Pri odstraňovaní 
pôvodných parkiet pomáhali aj dobrovoľní 
hasiči.

Skládka vo Veternej Porube slúžila od 
90.-tych rokov do roku 2014, kedy bola 
predčasne uzavretá. Dnes je na základe 
odborných stanovísk isté, že skládka bola 
uzavretá nielen predčasne, ale aj nekva-
litne, v  rozpore so zákonom, neefektívne 
a  dôsledkom toho priesakmi ohrozila ži-
votné prostredie.

Inšpekcia potvrdila: skládka bola uza-
tvorená v rozpore so zákonom!

„Na skládke odpadov Veterná Poruba 
bola vykonaná kontrola, z ktorej vyplynu-
lo, že skládka odpadov nebola uzatvorená 
a zrekultivovaná v zmysle platnej legislatívy 
a  v  zmysle schválenej projektovej doku-
mentácie. Uvedenú skutočnosť potvrdilo 

geofyzikálne  meranie vykonané georada-
rom na celej ploche skládky odpadu. Bola 
vytvorená mapa hrúbky vrstiev rekultivač-
nej zeminy a ílového tesnenia. Meraním sa 
zistilo, že  takmer polovica  skládky  odpa-
dov nebola uzatvorená v  súlade s  projek-
tovou dokumentáciou, konkrétne neboli 
dodržané hrúbky tesniacej vrstvy (ílu), ako 
aj povrchovej vrstvy (rekultivačnej  zemi-
ny). Na základe zistení z kontroly následne 
inšpekcia uloží prevádzkovateľovi vykonať 
opatrenia na nápravu  – vypracovať nový 
projekt uzatvorenia a  rekultivácie skládky 
odpadov a  následne jej opakované uza-
tvorenie,“ potvrdila naše obavy Mariana 
Martinková, žilinská riaditeľka Inšpektorátu 
životného prostredia Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia.

Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil: 
skládka bola uzatvorená v  rozpore so 
zákonom!

„Kontrolovaný svojím postupom porušil 
zákon o verejnom obstarávaní, nakoľko ko-
nal v  rozpore s deviatimi paragrafmi,“ po-
tvrdila Beáta Šimorová, riaditeľka odboru 
dohľadu II Úradu pre verejné obstarávanie 
v protokole o výsledku kontroly.

 -red-

Smutný príbeh skládky vo Veternej Porube

Priesakové kvapaliny na 
skládke sú následkom jej zlého 

uzatvorenia. 
Táto nádrž by mala byť prázdna.
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Prvý máj a vstup Slovenska do Európskej únie oslávili v našom 
meste stovky obyvateľov. Sviatok práce, ktorý si pripomínujú aj 
európske metropoly, vytiahol do slávnostného sprievodu aj mladé 
generácie. Mikulášania sa počas osláv stretli pri Národnej kultúrnej 
pamiatke Čierny orol, kde položili vence k pamätnej tabuli robot-
níckeho prvého mája a odtiaľ v mnohopočetnom sprievode pokra-
čovali k fontáne Metamorfózy. „Jej symbolické odomknutie dáva 
už tradične poslednú bodku za zimou,“ uviedla Dana Guráňová z 
mikulášskej radnice. Popoludní sa v synagóge stretli tí, ktorí chceli 
osláviť výročie vstupu republiky do EÚ. Atmosféru osláv vyšperko-
valo veľkolepé vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru.
 -red-

Slová vďaky v mestskom úrade zazneli 
10. mája na adresu bezpríspevkových 

darcov krvi z celého okresu. Slávnost-
ný aktív pri príležitosti Svetového dňa 

Červeného kríža predstavitelia územného 
spolku Slovenského červeného kríža Lip-
tov spojili s oceňovaním darcov. Bronzovú, 
striebornú a zlatú Janského plaketu si pre-

vzalo 80 z nich. Za osem desiatok odberov 
si diamantovú plaketu odniesli Karel Vrbka 
z  Liptovského Mikuláša a  Jaroslav Križan 
z Važca. Za úctyhodných sto odberov odo-
vzdali Medailu MUDr. Kňazovického Pavlo-
vi Socháňovi, Marianovi Skubíkovi a Jánovi 
Petrovskému.
 -red-

Mikulášan Karel Vrbka získal diamantovú plaketu
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ROZHOVOR

Riaditeľ 
mestskej
VPS-ky:
Ľudia ma 
motivujú 
k snahe 
skvalitňovať 
naše služby

Každý deň je v teréne, pracovná doba pre 
neho trvá neobmedzene. Na každú akti-
vitu Verejnoprospešných služieb nášho 
mesta dohliada priamo na mieste, aby 
ľuďom zabezpečil prostredníctvom mest-
skej organizácie bezproblémový servis. 
Poskytovať ľuďom kvalitné služby, skráš-
ľovať prostredie a vytvárať pozitívny obraz 
mesta v  očiach domácich a  návštevníkov 
sú hlavné ciele šéfa VPS Dušana Greša. Na 
rôznych riadiacich pozíciách pôsobí v pod-
niku s prestávkami 20 rokov.

 �Na čo si ako riaditeľ VPS najviac hrdý?
Kto by nemal radosť z peňazí, ktoré prídu 

do mesta a poslúžia na dobré veci? Chodil 
som síce do Bratislavy ako na klavír, ale po-
darilo sa nám získať pre VPS-ku pekný ob-
jem externých financií vo výške cez milión 
eur. Takmer 720 tisíc z nich pôjde na kúpu 
zberového vozidla bioodpadov, traktor 
s  drvičom konárov, prekopávač kompos-
tu a hákový nosič na kontajnery. Najdôle-
žitejšie pre obyvateľov Mikuláša ale je, že 
majitelia rodinných domov dostanú do 
bezplatného užívania tritisíc 240 litrových 
kontajnerov na bioodpad zo záhrad. V sú-
časnosti sa uskutočňuje výberové konanie 
na dodávateľa. Peniaze sme získali aj z en-
virofondu, je to 200  tisíc na kúpu auta na 
odvoz separovaných zložiek komunálneho 
odpadu. Ale hrdý som aj keď prechádzam 
Podbrezinami a  pozerám sa na moderné 
podzemné kontajnery, ktoré sme vybudo-
vali za peniaze z eurofondov.

 � Akú najnáročnejšiu agendu si od svojho 
nástupu musel riešiť?

Najzložitejšia situácia pre nás vznikla, 
keď nám v roku 2015 dala hrádocká radnica 

výpoveď zo zmluvy o ukladaní komunálne-
ho odpadu na skládku v Liptovskom Hrád-
ku. Vedenie mesta túto situáciu našťastie 
vyriešilo elegantne, ale nebolo nám všetko 
jedno. Čo by sme robili s odpadom, keby sa 
z  rôznych možností nerozhodol primátor 
práve pre návrh vybudovať prekládkovú 
stanicu v  Okoličnom a  zabezpečiť odvoz 
a  ukladanie komunálneho odpadu na 
skládke pri Martine, si nechcem ani pred-
staviť. Podstatné ale je, že všetko dopadlo 
nad očakávania. Výsledkom celého proce-
su bolo veľké plus práve pre Mikulášanov – 
mesto nemuselo zvyšovať poplatok za od-
pad pre obyvateľov.

 � Z určitého pohľadu sa môže tvoja práca 
zdať ako nevďačná. Sťažnosti na neod-
hrnuté ulice v  zime či nepokosenú trávu 
v lete dostávaš asi často. Ako vnímaš situ-
ácie, ktoré sú v podstate nikdy nekončiaci 
proces?

Môžem povedať, že keď prácu riaditeľa 
VPS beriem komplexne, je vďačnou. Samo-
zrejme, že sa nájdu ľudia, ktorým je ťažké 
vyhovieť, pretože si myslia, že sa dá zariadiť 
všetko a okamžite, často sú vulgárni a keď 
sa sťažujú na naše služby, obyčajne sa ani 
nepredstavia. Našťastie je ale väčšina ľudí, 
ktorí rozumejú tomu, že aj napríklad na 
odhŕňanie snehu z  ulíc, vysýpanie kontaj-
nerov či kosenie existujú harmonogramy, 
ktorých sa držíme, že nemáme k dispozícii 
toľko ľudí a techniky, aby sme skosili za týž-
deň naraz celé mesto aj s jeho časťami. Sú 
to ľudia, ktorí keď sa na mňa obrátia s pod-
netmi, vieme s  nimi nájsť spoločnú reč, 
prijať vhodné riešenie, pretože sú korektní. 
Vďaka týmto ľuďom sa mi práca stala ko-
níčkom, motivujú ma k  snahe zdokonaľo-

vať a  skvalitňovať činnosti VPS práve pre 
nich samotných.

 � Spomínaš obmedzený počet ľudí aj 
strojov. Moderné komunálne služby sa ale 
asi nezaobídu bez modernej techniky.

Je to tak. Od roku 2015 sme začali s ob-
novou techniky, keďže niektoré stroje boli 
staršie ako 40 rokov. Kúpili sme napríklad 
traktor či zametač, do nášho portfólia pri-
budli nové kosačky so samozberom, ktoré 
zabezpečia rýchlejšie a  čistejšie kosenie. 
Zametač  Mercedes nahradil staručké vo-
zidlo IFA. Ide o  ďalší príspevok ku kvalit-
nejšiemu a  rýchlejšiemu čisteniu komuni-
kácií. Zefektívnenie činnosti prinášajú aj tri 
hniezda spomínaných podzemných kon-
tajnerov na Podbrezinách.

 � Chystáte sa v tomto roku zaviesť nejaké 
novinky, ktoré vám uľahčia činnosť, zlep-
šia životné prostredie a  zároveň pomôžu 
obyvateľom Mikuláša?

Chceme dobudovať linku v kompostárni 
v Okoličnom. Pribudne tam technika. Rea-
lizácia prinesie pozitíva nám, ale aj obyva-
teľom. K dispozícii budú mať kvalitný a po-
užiteľný kompost, ktorý im poskytneme 
do záhradiek bezplatne. My ho zase vieme 
použiť na skvalitnenie mestských zelených 
plôch. V lete tiež zvýšime technickú úroveň 
separačnej linky na Podbrezinách. Doplní-
me na nej magnetický separátor kovových 
obalov, perforátor na plastové fľaše, aby sa 
zvýšil výkon a pridáme prístroj na krčenie 
papiera, aby sa zlisované balíky nerozsýpa-
li. Týmito opatreniami zefektívnime fungo-
vanie linky.

 Ján Sokolský
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So
m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k

Nezabúdajte na kosenie pozemkov 
a predchádzajte šíreniu burín: 
Nedodržanie sa trestá pokutou!

Čo nedávať 
do kontajnerov 
na triedený zber

Za kosenie súkromných pozemkov sú 
zodpovední ich majitelia. Mikulášskej rad-
nice upozorňuje a  vyzýva vlastníkov, uží-
vateľov či správcov pozemkov na území 
mesta na  pravidelné kosenie pozemkov, 
čím dodržia platné všeobecne záväzné 
nariadenie mesta a  zákon. Podľa nariade-
nia „Kosenie zelených plôch, ktoré nemajú 
charakter poľnohospodárskeho využitia, 
je vlastník pozemku povinný realizovať pri 
maximálnej výške porastu 20 centimetrov. 
Pri neobrábanom pozemku je povinný 
predchádzať výskytu a šíreniu burín ich ni-
čením mechanickým a ekologicky prijateľ-
ným chemickým spôsobom, prípadne ich 

kombináciou,“ upozorňuje Lenka Jurečko-
vá z mestského úradu.

Nedodržiavanie ustanovení nariadenia 
je brané ako priestupok s možnou pokutou 
do  33  eur. Okrem toho, v  zmysle zákona 
za porušenie nariadenia uloží mesto práv-
nickej osobe alebo fyzickej osobe - podni-
kateľovi pokutu do výšky až 6 638 eur.

Za nezabezpečenie základnej starostli-
vosti o  poľnohospodársku pôdu alebo jej 
poškodenie môže okresný úrad, pozemko-
vý a lesný odbor uložiť pokutu do 330 eur 
fyzickej osobe a  pokutu do 33 200 eur na 
hektár právnickej osobe alebo podnikate-
ľovi. -red-

 1. Do kontajnera na sklo nepatrí: 
• veľmi znečistené fľaše a sklenené 

obaly (najmä pieskom)
• porcelán a keramika
• zrkadlá
• žiarovky a žiarivky
• autosklo
• sklo kombinované s iným materiá-

lom (drôtené sklo).

 2. Do kontajnera na plasty nepatrí: 

plasty
• znečistené obaly z chemikáliami, 

olejmi
• znečistené plasty zeminou, farbami, 

potravinami
• podlahové krytiny
• vrstvené obaly
• hygienické potreby (plienky, 

vreckovky…)
• obaly od sladkostí a slaností 

(napr. z kávy, keksov…)
• žiarovky a žiarivky
• guma, gumolit, linoleum
• kovové uzávery fliaš
• obaly kombinované so sklom, kovom
• tašky, obrusy s tkanou textíliou
• obaly z jedov a výbušnín
• kovové uzávery fliaš.

kovy:
• obaly znečistené zvyškami jedla, 

farbami a rôznymi chemikáliami
• obaly obsahujúce výbušniny, jedy, 

toxické látky.

tetrapaky:
• viacvrstvové obaly od kávy, vrecko-

vých polievok, pudingov, korenín, 
nanukov, kakaového prášku.

 3. Do kontajnera na papier nepatrí: 
• použité servítky a papierové vrec-

kovky
• mastný, špinavý, vlhký papier
• voskový papier
• obaly z kombinovaných materiálov 

(viacvrstvové obaly od trvanlivého 
mlieka, džúsov)

• kopírovací a samoprepisovací celofán
• vata a vatové výrobky
• použité jednorázové plienky.

Tieto odpady vkladáte do zbernej 
nádoby na zmesový odpad.

 -red-
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Nakladanie s obalmi v Mikuláši zabezpečí Envi-Pak
Systém nakladania s  odpadmi z  obalov 
v našom meste by mala zabezpečovať spo-
ločnosť Envi-Pak. Vyplýva to zo zmluvy, 
ktorú má mesto podpísať so spoločnosťou 
na základe odporúčania mestského parla-
mentu.

„Rozhodnutiu pre podpis predchádzali 
výsledky vyhodnotenia predložených po-
núk všetkých organizácií zodpovednosti 
výrobcov pre obaly, ktorí na trhu existujú. 
Touto zmluvou zabezpečíme kontinuitu 

nakladania s  odpadmi z  obalov a  neoba-
lových výrobkov. Zároveň sme vybrali 
firmu s  najlepšou finančnou disciplínou 
aj voči iným samosprávam na Slovensku,“ 
konštatoval Gabriel Lengyel z mikulášskej 
radnice.

Envi-Pak bude náklady na triedený zber 
uhrádzať priamo zberovej spoločnosti, 
ktorou sú Verejnoprospešné služby. En-
vi-Pak ponúkol pre mesto najvýhodnej-
šie financovanie nakladania s obalmi, a  to 

v hodnote 320 tisíc eur ročne plus 90 tisíc 
ročne z výnosov predaja týchto odpadov.

Mesto v  súlade so zákonom uzatvorilo 
v  minulom roku zmluvu na zabezpečenie 
a realizáciu triedeného zberu v meste s fir-
mou Recyklogroup. Spoločnosť však nepl-
nila záväzky zmluvy, vytvorila si podlžnosti 
voči Verejnoprospešným službám a  časť 
faktúr uhradil Recyklogroup až na základe 
súdnej výzvy. Preto zmluvu na ďalšie ob-
dobie už nepredlžovali. -js-

V  jarných mesiacoch (apríl a  máj) začala 
radnica prostredníctvom Verejnoprospeš-
ných služieb mesta s  výsadbou alejových 
stromov. Skrášlia Podbreziny, Nábrežie 
a  viaceré mestské časti. Dendrologička 
Zuzana Štreitová, ktorá má na starosti 
mestskú zeleň, navrhla vysadiť práve drevi-
ny vhodné do mestského prostredia, také, 
ktoré budú odolné voči chorobám a škod-
com, veterným smrštiam a  prispôsobené 
na zmenu klímy. „Dreviny sme situovali 
pri chodníkoch, aby vytvárali mikroklímu 
a tieň. Chceme do mesta prinášať kvalitnú 
zeleň. Práve dreviny ako čerešne, ozdob-
né sakury, javory, hraby, buky majú všetky 
vlastnosti potrebné pre život v  mestskom 

prostredí,“ upriamila pozornosť na naj-
novšie odborné aktivity Verejnoprospeš-
ných služieb v meste Zuzana Štreitová.

Sídliská zakvitnú do červena
Novovzniknutými alejami chce radni-

ca prostredníctvom mestskej organizácie 
VPS ozdraviť mestské časti. „Okrem toho, 
že budú osadené v  kvalitnom substráte 
a  dobre staticky zabezpečené, ich pred-
nosťou je, že kvitnú nápadnými kvetmi 
a na jeseň sa sfarbujú do výrazných odtie-
ňov červenej,“ priblížila Štreitová. Náklady 
na výsadbu drevín predstavujú približne 
12 tisíc eur. Na výsadbe sa podieľalo den-
ne tri až päť ľudí zo strediska verejná zeleň. 

„Pri výsadbe sme postupovali podľa Doku-
mentu starostlivosti o  dreviny, tak, ako je 
to nutnosť pri akejkoľvek výsadbe v rámci 
verejnej zelene,“ upozornila Zuzana Štrei-
tová.

Pribudla aj náhradná výsadba
Súčasťou prác boli aj náhradné výsadby 

za stromy, ktoré budú ešte len vypilovať 
mimo vegetačného obdobia. Mnohé zo 
stromov majú otvorené dutiny s  nekrotic-
kým pletivom, zdeformovaný tvar, suché 
konáre so suchou odlupujúcou sa kôrou. 
Takéto porasty v  podobe ovocných stro-
mov sa nachádzajú na Vrbickej či Majer-
skej. „Dreviny v  uličnej aleji majú vyše 50 
rokov. Väčšina z nich je v období starnutia, 
kde degeneratívne procesy výrazne pre-
vládajú nad rastovými, stromy sú napad-
nuté drevokaznými hubami. Na kmeňoch 
sa nachádzajú poškodenia, dutiny a glejo-
tok. Dutiny v kmeňoch a dutiny v korunách 
v  kombinácii so zamokajúcou zrážkovou 
vodou podporujú rozvoj hnilobných pro-
cesov,  čo je príčinou zhoršenej stability. 
Tieto stromy predstavujú čoraz väčšie bez-
pečnostné riziko, keďže lemujú frekven-
tovanú komunikáciu,“ priblížila mestská 
dendrologička.

Obnovia aj mestské parky
Odborníčka na zeleň v meste dodala, že 

zároveň pristupujú k  obnove stromovej 
etáže v  podobe nových výsadieb v  mest-
ských parkoch. Riešiť budú aj kríky. Kríková 
aj stromová etáž vnesú do parkov dynami-
ku, detail a farebnosť. -js-

Alejové stromy na sídliskách:
Prinášame do mesta kvalitnú zeleň
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Arpád Kiszely nastupuje do funkcie 
liptovského župana v roku 1910. 
Foto: archív MJK

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Sídlom Liptovskej stolice sa kedysi stalo mestečko Svätý Mikuláš

Stolice boli územnosprávnymi jednotka-
mi v  Uhorsku. Tá naša Liptovská vznikla 
odčlenením sa od Zvolenského komitátu 
približne v  druhom desaťročí 14. storočia. 
Prvým liptovským županom sa stal magis-
ter Donč.

„Sídlom Liptovskej stolice bola v prvých 
storočiach najmä dedina Svätá Mara. Ne-
skôr sa častým miestom konania stoličných 
zasadnutí stala Nemecká Ľupča, ale aj iné 
liptovské mestečká, vrátane Svätého Mi-
kuláša. Zmena nastala v druhej polovici 17. 
storočia. 14. júna 1677 župan Juraj Ilešházi 
navrhol, aby sa miestom stoličných zhro-
maždení stalo mestečko Svätý Mikuláš,“ 
priblížil Miroslav Nemec, historik mestské-
ho Múzea Janka Kráľa.

Zároveň mala byť v  miestnom kosto-
le svätého Mikuláša uložená v  truhlici aj 
stoličná pečať a  od tejto truhlice mal mať 
kľúče podžupan. Od tohto roku sa tak ge-
nerálne kongregácie schádzali takmer vý-
lučne v  tomto mestečku. Zaujímavé je, že 
v priebehu 17. storočia sa zasadnutie stolič-
ného súdu konalo takmer vždy v Nemeckej 
Ľupči, rovnako aj stoličné reštavrácie – voľ-
by.

Liptovská stolica nemala až do začiatku 
18. storočia svoju stálu sídelnú budovu. 
„Zmena nastala práve v tejto dobe. V roku 
1712 kúpila Liptovská stolica vo Svätom Mi-
kuláši tzv. hanzeliovský dom, terajšie sídlo 
nášho mestského múzea s  neprehliadnu-
teľnými arkádami, ktorý sa od roku 1713 
stal jej sídelnou budovou,“ vysvetlil Nemec 
tým, že v hanzeliovskom dome sídlila stoli-
ca približne 80 rokov.

Už v 70. rokoch 18. storočia sa ukazova-
la nevyhnutná potreba výstavby nového 
väčšieho stoličného domu. S výstavbou sa 
začalo v roku 1778, ale pre rozličné prekáž-
ky bola stavba dokončená až v roku 1793. 
Budova, pôvodne jednoposchodová, bola 
po požiari v roku 1906 opravená a nadsta-
vená o ďalšie poschodie.

Zaujímavý osud stoličného erbu
V  roku 1550 bol 
vydaný artikul 62, 
ktorý určoval sto-
liciam povinnosť 
mať stoličnú pe-
čať a  tým pádom 
aj erb. Liptovská 
stolica získala svoj 
erb hneď v tomto 
roku. V  jeho  štíte 
je pažiť, na nej 
skala, z ktorej vyrastá ihličnatý strom. Z ľa-

vej strany stojí vlk, z  pravej orol a  obaja 
držia korunu. Erb bol doplnený prilbou, 
korunou, klenotom a prikrývadlami.

„Tento erb sa používal až do polovice 17. 
storočia. Pečatidlo sa počas tohto obdobia, 
údajne, poškodilo a  tak požiadala stolica 
o  nový. Získala ho v  roku 1649 a  jeho sú-
časťou už bol erbový symbol liptovských 
dedičných županov  – Ilešháziovcov  – ší-
pom prestrelený orol. Ale už v  roku 1680 
požiadal župan o nový erb, pretože peča-
tidlo z roku 1649 sa stratilo. V erbe z roku 
1680 bola skala na pažiti nahradená ileš-
háziovským prestreleným orlom. Tento erb 
bol následne používaný viac ako 150 rokov. 
Poslednú zmenu stoličného erbu priniesol 
rok 1837. V rámci maďarizačných tendencií 
v krajine bol pôvodný latinský kruhopis na-
hradený maďarským,“ dodal historik Mú-
zea Janka Kráľa.

 Stranu zostavil Jaroslav Hric, 
 riaditeľ MJK

Prvým stoličným domom boli priestory 
dnešného Múzea Janka Kráľa.
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17:00     Mince vo fontáne
18:15     Gailard
19:00     Edgar
20:30     Barbarossa

Moderuje: Samuel Trnka (vedátor Karol)

14:30     Freeze Dance Group
15:30     Liptovská župa v premenách vekov - 
Komentovaný sprievod centrom Liptovského Mikuláša, v ktorom
sa predstavia slávni župani, obyvateľstvo i deje stolice a župy
Liptovskej od roku 1677 po rok 1919 (Ako Liptovská stolica zále-
žitosti liptovské múdro viedla a spravovala...). 
Sprievod mestom spred mestského úradu.
16:30     Otvorenie Stoličných dní
                 DFS Ďumbier
17:30     Orchester ZUŠ J. L. Bellu
18:15     Divadelný večerníček pre deti – Janko Hraško
19:30     Kristína
21:00     Smola a Hrušky 

Piatok 16. jún

Štvrtok 15. jún Sprievodný program:

Sobota 17. jún
Domáca hudobná scéna

14:15     Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej
              budovy mestského úradu

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

10:00     Tradičný jarmočný predaj

10:00     Tradičný jarmočný predaj

8:00     Tradičný jarmočný predaj 17. jún 
14:00   Tradičný streetballový turnaj spojený s vyhodnotením Mini ligy
v basketbale základných škôl. 
Priestor pred Obchodným  centrom CENTRAL
Námestie mieru

 

Stoličný streetball pre deti a mládež

                       

16. jún 
08:00  – 12:30  Cyklický program zábavných a vzdelávacích aktivít pre
deti, zameraný na hravé spoznávanie histórie svojho regiónu (Na dvore
kráľa Ladislava, Na poľovníckych chodníčkoch kráľa Mateja, Ako Liptov-
ská stolica záležitosti liptovské múdro viedla a spravovala...).
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš

 

09:00  – 15:00   Prezentácia tvorby remeselníkov Liptova.
Námestie osloboditeľov

 
Prechádzky liptovskou históriou
 

15. – 17. jún 

 

14. jún 
16:00    Vernisáž a pripomenutie si historických faktov v súvislosti 
s etablovaním Liptovského Mikuláša ako stáleho sídla Liptovskej
stolice.
Výstavná sieň Múzea Janka Kráľa

 
Ulička remesiel

Liptovský Mikuláš – sídlo Liptovskej stolice
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Už v  uplynulej súťažnej sezóne prihlásilo 
vedenie Volejbalového klubu Rachma-
ninka svoje juniorské družstvo do najvyš-
šej mládežníckej súťaže v  SR, do 1. ligy 
juniorov. „Od začiatku sezóny naši chlapci 
zbierali cenné volejbalové skúsenosti. Ve-
deli sme, že v  tejto súťaži nemáme šancu 
uspieť, nakoľko sme mali súperov s  ex-
traligovými skúsenosťami. V  1. lige sme 
odohrali 16 kvalitných dvojzápasov, aj keď 
sme ani jeden nevyhrali, konečný výsledok 
v  súťaži beriem pozitívne aj preto, lebo 
 

okrem 1. ligy juniorov sme hrali kadetskú 
súťaž, ktorá je ročníkovo podobná našim 
chlapcom, kde sily súpera boli počas celej 
sezóny vyrovnané,“ informoval podpred-
seda klubu Lukáš Chudý. V  tejto súťaži 
odohrali mladí volejbalisti osem turnajov 
a  historicky tak skončili na treťom mieste. 
Z posledného turnaja si naši kadetskí volej-
balisti doniesli bronzové medaily. „V budú-
cej sezóne okrem 1. ligy juniorov a 1. triedy 
kadetov chceme otvoriť už aj súťaž mlad-
ších žiakov,“ ukončil Chudý.
 -red-

Po úspešnej základnej časti, v  ktorej muž-
stvo z  Liptovského Mikuláša skončilo na 
prvej priečke, nasledovalo play off. V semi-
finále sa hráči Liptovského Mikuláša stretli 
s  mužstvom Medokýš Martin. Vyrovnaná 
séria mala vyvrcholenie až v piatom stretnu-
tí. V rozhodujúcom zápase naši hráči nene-
chali nič na náhodu, jasne dominovali a po-
stúpili do finále. Pokiaľ ide o výsledok série, 
vyznelo finále prekvapivo jednoducho. 
Nikto si nemyslel, že finále s Ružomberkom 
sa skončí v  najrýchlejšom možnom termí-
ne. Také jednoduché to priamo na ihrisku 
nebolo. Prvý finálový zápas bol nesmierne 
vyrovnaný až do posledných minút stretnu-
tia. Až poslednej minúte sme dokázali streliť 
rozhodujúci gól stretnutia. Rovnako druhé 
stretnutie bolo dve tretiny vyrovnané a ve-

denie držalo raz jedno, raz druhé mužstvo. 
V tretej tretine sa predsa prejavila naša lep-
šia fyzická pripravenosť a priklonili sme mis-
ky váh definitívne na našu stranu. V treťom 
finálovom zápase naši namotivovaní chlapci 
nechceli pripustiť pokračovanie série. Stav 
zápasu bol dlho vyrovnaný. Po dvoch treti-
nách padli iba dva góly, po jednom na kaž-
dej strane. Definitíva prišla po dvoch góloch 
v rýchlom slede za sebou v polovici závereč-
ného dejstva. Súper už nenašiel fyzické sily 
na obrat v zápase a po záverečnej siréne ce-
lej sezóny sa Mikulášania tešili z celkového 
triumfu v súťaži.

Družstvo Funky Monkeys Liptovský Mi-
kuláš sa stalo víťazom 1. ThbL v  sezóne 
2016/17 a  postúpilo do Turčianskej hokej-
balovej extraligy.

1. Turčianska hokejbalová liga
Semifinále

Funky Monkeys LM  – HBK Medokýš 
Martin 6:3 (0:2, 3:1, 3:0); Funky Monkeys 
LM – HBK Medokýš Martin 6:7 PP (3:1, 2:3, 
1:2  – 0:1); HBK Medokýš Martin  – Funky 
Monkeys LM 3:8 (1:1, 2:6, 0:1); HBK Medo-
kýš Martin – Funky Monkeys LM 5:3 (1:2, 
2:0, 2:1); Funky Monkeys LM – HBK Medo-
kýš Martin 10:2 (3:0, 4:1, 3:1).

Finále
Funky Monkeys LM  – Ružomberok 3:2 
(1:0, 1:1, 1:1); Funky Monkeys LM – Ružom-
berok 7:3 (2:1, 2:1, 3:1); Ružomberok – Fun-
ky Monkeys LM 1:4 (0:0, 1:1, 0:3).

 Tomáš Šoltýs

Richard Turčaník priniesol z  Majstrovstiev 
Slovenska detí a  žiakov v  karate zlato už 
druhýkrát. Osemročný žiak zo Základnej 
školy Palúdzka a člen Karate klubu TORADE 
Liptovský Mikuláš, štartoval v troch disciplí-
nach - agilita, kata a kumite. V kategóriách 
agilita a kata sa mu síce nepodarilo zopa-
kovať úspechy z minulého roku, ale v jeho 
najobľúbenejšej disciplíne kumite 8 až 9 
ročných pokročilých chlapcov do 34 kg vy-
hral všetky svoje zápasy a zaslúžene si z Ko-
šíc odniesol už po druhýkrát titul majstra 
Slovenska. -red-

Druhé zlato pre 
malého karatistu
Richarda Turčaníka

Máme bronzových volejbalistov

Monkeys Liptovský Mikuláš ovládol 1. Turčiansku hokejbalovú ligu
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www.mikulas.sk
Prihláška a pravidlá sútaže:

Partneri:

Prade s.r.o., autorizovaný predajca značky Gardena

Mediálni partneri:

Skrášlime si spoločne
NAŠE MESTO

Termín sútaže: 
O

/2
01

7/
6/

01
 



14

ŠPORT

O
/2

01
7/

6/
02

 

  9. júna 2017 – piatok 
Dom kultúry – veľká sála
11:00  Divadelný súbor KĽUD Kladzany 

Hans Jahn STOJACI, BDIACI, scenár a réžia Jozef Jenčo (70 min.) 
Dom kultúry – klubová scéna 
14:00  Teáter Komika Levice 

Jurča, Jurčová KIPLING versus THÁKUR Rovnobežné priamky, 
réžia Renata Jurčová (80 min.) 

Dom kultúry – veľká sála
19:30  Slávnostné otvorenie 43. ročníka celoštátnej prehliadky 

BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2017
Dom kultúry – veľká sála
20:00  BáPoDi Bánovce nad Bebravov 

HRÁME NAŠIM JUBILANTOM, autor a réžia Silvester Lavrík (70 min.)
 10. júna 2017 – sobota
Dom kultúry – bábková scéna 
15:00  Divadelný súbor DAXNER Tisovec 

Yasmina Reza BOH MASAKRA, réžia Jakub Mudrák (75 min.)
Dom kultúry – veľká sála
17:00  Divadelná skupina DISK Trnava 

Blaho Uhlár a kol. CONTINUO Hommage a Milan Brežák, 
réžia Blaho Uhlár (80 min.) 
Predstavenie nie je vhodné pre mládež do 18 rokov.

Dom kultúry – veľká sála
20:00  Divadelný súbor Jána Chalupku Brezno 

Dušan Kovačevič SPÁLENÁ VEČERA, réžia Ľuboslav Majera (70 min.)
 11. júna 2017 – nedeľa
Dom kultúry – veľká sála
15:00  Herci z Hrnca Hrnčiarovce nad Parnou 

Ján Palárik ZMIERENIE alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch 
réžia Linda Pereslény Zemánková (90 min.)

Prázdniny s futbalom pre všetky deti od 6 do 14 rokov
Na futbalovom ihrisku v Liptovskej Ondrašovej po skončení aktu-
álneho súťažného ročníka odštartuje III. ročník úspešného projek-
tu Futbalové leto v Liptovskej Ondrašovej. „Po dvoch veľmi úspeš-
ných ročníkoch sme sa spolu s  vedením nášho klubu ŠK Kriváň 
Liptovská Ondrašová rozhodli, že aj toto leto v projekte zotrváme. 
Začíname už v utorok 20. júna a pokračovať budeme počas celých 
letných prázdnin v júli aj v auguste,“ uviedol koordinátor projektu 
Pavol Demenčík.

Projekt je určený všetkým deťom vo veku od 6 do 14 rokov, kto-
ré majú radi futbal. „Zapojiť sa môžu aj úplní začiatočníci, ale aj 
takí, ktorí futbal hrať vedia a chcú sa aj naďalej zlepšovať,“ vysvetlil 
koordinátor a upozornil, že malí futbalisti potrebujú na tréningy 

bežné športové oblečenie, kopačky a hlavne chuť. „Ostatné ma-
teriálno-technické zabezpečenie, lopty a  ďalšie tréningové po-
môcky sú v klube na veľmi slušnej úrovni,“ ubezpečil. Tréningový 
proces vedú kvalifikovaní tréneri s trénerskou licenciou. Žiaci sú 
rozdelení do troch vekových kategórií a to na prípravku, mladších 
žiakov a starších žiakov. Do projektu sa môžu mladí záujemcovia 
prihlásiť počas celého jeho trvania. Tréningy sa budú konať pravi-
delne každý týždeň, vždy v utorok, stredu a piatok o 16.30 hod. na 
futbalovom ihrisku v Liptovskej Ondrašovej.

Bližšie informácie získate aj na týchto kontaktoch:
tel: 0907 497 673, e-mail: trenerziacilo@gmail.com
alebo www.skondrasova.sk. -red-

V nedeľu 11. 6. 2017 sa v Liptovskej Ondrašovej uskutoční 34. roč-
ník cezpoľného behu Ondrašovská horička ktorý je 5. kolom Lip-
tovskej bežeckej ligy. Preteky organizuje športový klub ŠK Kriváň 
Liptovská Ondrašová v  spolupráci s  mestom Liptovský Mikuláš 
a Olympijským klubom Liptova. Štart pretekov bude o 8:40 ráno 
na futbalovom ihrisku v  Liptovskej Ondrašovej. Súťažiť sa bude 
vo všetkých vekových kategóriách, od detí z materskej školy, cez 
žiakov, dorastencov, juniorov, hlavných kategórií až po veteránov. 
Na záver sa na štart postavia domáci pretekári z Liptovskej Ondra-
šovej spolu so sponzormi podujatia. Bežci sa môžu tešiť na nové, 
dlhšie trate. Juniori, ženy a veteráni pobežia od futbalového ihris-
ka lesnou cestičkou okolo Ondrašovskej horičky až po železničné 
priecestie pri ulici Pod Stráňami pri mestských hasičoch, muži majú 
otočku na parkovisko pri Háji Nicovô. Účasť na pretekoch predbež-
ne sľúbil aj aktuálny majster Slovenska v behu na 10 000 metrov 
Branislav Šarkan a atléti z partnerského mesta z Opavy. Podrob-
nosti o preteku nájdete na webovej stránke www.skondrasova.sk 
Štartovné je jednotné 4€ od kategórie dorastencov. Po skončení 
preteku čaká na platiacich pretekárov občerstvenie v cieli.
Tešíme sa na vašu účasť. Pavol Bačík

34. ročník
Ondrašovskej horičky
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 OPEN 
STAGE
Máš kapelu, divadlo, prípadne iný umelecký 
objekt, s ktorým by si sa rád prezentoval 
na verejnosti? 
Práve pre teba je pripravený 
OPEN STAGE každý štvrtok počas
Mikulášskeho leta na Námestí osloboditeľov. 
Poskytneme Ti zastrešené pódium, zvuk, 
svetlo a priestor na vystúpenie. 
Stačí poslať informácie o projekte, prípadne 
nahrávku na kulturaklm@gmail.com 
s názvom OPEN STAGE a budeš môcť dokázať, 
že tie hodiny cvičenia a skúšania neboli 
zbytočné.

Viac informácií na: 
kulturaklm@gmail.com alebo 0915 859 596

 

Tatrapolis – Tatralandia 
Liptovský Mikuláš

FESTIVAL DOBREJ ZÁBAVY, 
JEDLA A ZÁŽITKOV

21. – 22. JÚL
moderujú:

DIDIANA, SAJFA

VSTUPNÉ DO TATRAPOLISU v Predpredaji do 23. Júna:

Polemic * Ploštín punk * Talostan * svetové miniatúry * letné 
kino * atrakcie pre deti * zvieratká * tvorivé dielne * divadlá

gastro show * liptovskí zbojníci * piknik zóna * sÚťaže...

IC: L. Mikuláš, Ružomberok, L. Ján • MÚ Liptovský Hrádok – referát kultúry, č. d. 106

visitliptov.sk

Podujatie je realizované s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
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VYNIKAJÚCE SLOVENSKÉ VÍNA OD RODINNÝCH 
VINÁRSTIEV, KVALITNÁ KÁVA A CUKROVINKY

Rozvoz vín v Liptovskom Mikuláši  
Od 15.6., vždy v utorok a  v sobotu.

Ponuka vín na rôzne akcie, oslavy a stužkové

Objednávky na email: nevolnik.dusan@gmail.com

www.facebook.com/finewinelm

M. M. Hodžu 7, Liptovský Mikuláš (budova pošty pri ZUŠ)
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21. 6. 2017

peace run

bežte s nami

Mierový beh je štafetový beh s horiacou 
pochodňou, ktorú nesú cez viac než 
140 krajín sveta státisíce dobrovoľných 
bežcov. Pochodeň symbolizuje všetko, 
čo  nás spája – mier, priateľstvo, 
porozumenie a harmóniu – napriek 
našim rozdielnym národnostiam, 
kultúram či vieram. Každý sa môže 
k  štafete pripojiť, vložiť do pochodne 
svoju dobrú vôľu a poslať ju ďalej 
do celého sveta.

Pripojte sa k behu kdekoľvek 
po trase ako jednotlivec, 
rodina alebo skupina. 

mie r začín a u mňa!
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Tvrdošín

-22. júna

hranica CZ

-20. júna

viac informácií nájdete na:

www.peacerun.sk

piatok 23.06.2017
príchod odchod

Tvrdošín 8:15 9:15
Trstená 9:50 10:50
Vitanová 11:45 12:45
Zuberec 14:45 15:05
Liptovský Mikuláš 16:00

sobota 24.06.2017
príchod odchod

Liptovský Mikuláš 9:00 9:45
Liptovký Hrádok 10:50 11:30
Pribilina 12:30 13:15
Starý Smokovec 15:40 16:00
Poprad 17:00

AKCIU PODPORILO

23.6.2017
Námestie Osloboditeľov

piatok 16.00h

Stretnutie s bežcami 
mierového behu

harmonogram behu
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MIKULÁŠSKY

JAZZOVÝ
FESTIVAL

B1
logotyp 2015 

www.mikulas.sk

M L

MIKULÁŠSKY

JAZZOVÝ
FESTIVAL

B1
logotyp 2015 

www.mikulas.sk

M L

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

V mesiaci apríl 2017 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Matej MIRGA, Stela SENAJOVÁ, Adela 
DVORSKÁ, Martin CHOVANEC, Lujza 
HOLLÁ,  Vivien OVŠIAKOVÁ, Teodor 
DROPPA, Sofia ČABAJ, Matúš TARA-
SENKO, Matej BEŤKO, Matej KOLLÁR, 
Oliver LAUKO, Alexander BALÁŽ, 
Michael MASLO, Paulína ZAŤKUĽÁ-
KOVÁ, Deniz DALGIÇ, Matej KRÁĽ, Ja-
kub VACEK, Zuzana GONDŽUROVÁ, 
Emília KREVOVÁ, Daniel HERCEG, Mi-
chal VŔBKA, Marwin KRAJC, Miroslav 
MURGOŠ.

Jeden pre druhého nech ste vždy 
oporou, nech vaše prstienky 
nie sú len ozdobou..

Manželstvo uzavreli:

  Norbert MACH – Andrea KÁNOVÁ, 
Jozef KOVÁČIK – Erika TOMKOVÁ, 
Belo BALÁŽ – Magda BALÁŽOVÁ, Ján 
MATEJOVIE – Alžbeta NEMCOVÁ, Mi-
roslav MALACKÝ – Iveta JANČUŠKO-
VÁ, Tomáš JURŠČÁK – Miroslava 
TOMČÍKOVÁ, Roman FLAŠÍK – Katarí-
na HÁZYOVÁ.

Nadišla chvíľa, 
keď sme sa navždy museli rozlúčiť....

Opustili nás:

  Ján HOSTINSKÝ 95 r., Pavel KOŽÁR 
88r., Pavel ŠOUČÍK 80 r., Radoslav 
KRÁLIK 44 r., Pavol ULIČNÝ 60 r., Ing. 
Jozef PINKOŠ 88 r., Milan BAĎO 65 r., 
Dušan STAROŇ 69 r., Milan POHO-
RELÝ 75 r., Mária PUŠKOVÁ 75 r., Ivan 
ŠULEK 73 r., Mária VÁLEKOVÁ 69 r., 
Vladimír PUŠKA 50 r., Božena PAVLÍ-
NYOVÁ 83 r., Mgr. Jaroslav BEŇUŠ 73 
r., Emília STAROŇOVÁ 74 r., Milan HLI-
NIČAN 67 r.

Občiansky servis 
APRÍL 2017

SERVIS

Nájdete nás na facebooku
 facebook.com/MestoLM
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Mestské 
zastupiteľstvo

Rokovanie mestského zastupi-
teľstva sa uskutoční 22. 6. 2017 

o 10. hodine na Mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
9. 6. 2017 o 12.00 hodine bude  

v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Mikulášsky Jazzový Festival otvorí svoje 
brány už po trinástykrát od 28. do 30. júla 2017. Počas troch 
večerov bude hostiť vystúpenia takmer päťdesiatky hudobníkov 
z celého sveta. Viac na www.mjf.sk

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin 

Pozvánka
na

65. výročie
Centra voľného času Liptovský Mikuláš

Vystúpenia členov 

záujmových krúžkov CVČ: 

1.júna 2017 o 16.00 hodine, 

Námestie osloboditeľov 

Liptovský Mikuláš.

Dátum Materské školy v prevádzke Varí jedáleň

3. 7. - 7. 7. 2017
MŠ Agátová, MŠ 4. apríl
ZŠ a MŠ Demänovská ul. (podľa počtu detí), Demänová
MŠ Ondrašovská (podľa počtu detí)

ZŠ J. Kráľa (4 dni)

10. 7. - 14. 7. 2017
MŠ Agátová, MŠ 4. apríla
ZŠ a MŠ Demänovská ul. (podľa počtu detí), Demänová
MŠ Ondrašovská (podľa počtu detí)

ZŠ J. Kráľa (5 dní)

17. 7. – 21. 7. 2017 MŠ A. Stodolu, MŠ Komenského ZŠ J. Kráľa (5 dní)

24. 7. – 28. 7. 2017 MŠ A. Stodolu, MŠ Komenského ZŠ J. Kráľa (5 dní)

31. 7. – 4. 8. 2017 MŠ Čs. brigády, MŠ Kláštorná MŠ Čs. brigády (5 dní)

7. 8. – 11. 8. 2017 MŠ Čs. brigády, MŠ Kláštorná MŠ Čs. brigády (5 dní)

14. 8. – 18. 8. 2017 MŠ Vranovská, ZŠ a MŠ Okoličianska, MŠ Palúčanská MŠ Vranovská (5 dní)

21. 8. – 25. 8. 2017 MŠ Vranovská, ZŠ a MŠ Okoličianska, MŠ Palúčanská MŠ Vranovská (5 dní)

30. 8. –  2. 9. 2017 MŠ Vranovská MŠ Vranovská (3 dni)

V apríli sa odohrali okresné školské volej-
balové turnaje, z ktorých v kategórii zák-
ladných škôl vyšli ako víťazi žiaci a žiačky 
zo ZŠ Janka Kráľa. V  kategórii stredných 
škôl zvíťazili študenti Gymnázia  M. M. 
Hodžu Liptovský Mikuláš a  študentky 
z hrádockého gymnázia.

V ďalšej typicky školskej športovej sú-
ťaži gymnastike základných škôl si prvé 
miesto vybojovali chlapci zo ZŠ Okoli-
čianska vo všetkých troch  kategóriách 
A, B, C a dievčatá zo ZŠ M. R. Martákovej 
Liptovský Mikuláš zvíťazili v kategórii A, 
B. V  kategórii C vyhrali žiačky zo ZŠ Čsl. 
brigády Liptovský Mikuláš.

Predmetové olympiády:
Chemickú olympiádu vyhral Matúš Grieš 
zo ZŠ Demänovská, matematickú olympi-
ádu; 6.ročník vyhral Jakub Hromádka; 7. 
ročník Andrej Holý a 8. ročník Matúš Grieš 
zo ZŠ Demänovská.
 Roman Králik

Okresné volejbalové turnaje 
vyhrali žiaci zo Základnej školy 
Janka Kráľa
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SERVIS

KALENDÁR PODUJATÍ
JÚN 2017

 ŠTVRTOK 1. 6. 2017 

 65. VÝROČIE ZALOŽENIA CENTRA VOĽNÉHO ČASU V LIPTOV-
SKOM MIKULÁŠI

 Námestie osloboditeľov  16:00 začiatok  Verejná prezen-
tácia detí z kultúrno-spoločenských a pohybových krúžkov CVČ 

 PIATOK 2. 6. 2017 

 RÁZUSOVIE VRBICA
 Klubovňa LKS v NKP Čierny orol, expozícia Tatrín, zborová 

miestnosť ECAV, SZUŠ - koncertná sála na Tranov. ul., Liptov-
ská knižnica G.F.Belopotockého  9:00  Súťaž v prednese 
liptovských autorov a v literárnej tvorbe detí a mládeže Liptova. 

 ROSATHEA
 Dom kultúry - klubová scéna  18:00  4 €  Ružomber-

ské neprofesionálne divadlo 

 SOBOTA 3. 6. 2017 

 CELOŠTÁTNA SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA DETSKÝCH FOLKLÓR-
NYCH SÚBOROV

 Dom kultúry  15:00  26. ročník celoštátnej súťažnej pre-
hliadky detských folklórnych súborov. 

 DEŇ DETÍ S RGB LIPTOV
 RGB Liptov  10:00 - 17:00  Deň detí s RGB Liptov - neza-

budnuteľný zážitok pre všetky deti 

 NEDEĽA 4. 6. 2017 

 KONCERT MINCE VO FONTÁNE A HOSTIA
 Kaviareň Pianko  14:00  predpredaj 3 €, pred koncer-

tom 4 €  Pozývame vás na koncert MINCE VO FONTÁNE a hostí 
Michal Flasho Michalko a Števo Gajdoš Trio  

 KONCERT PAVLA HELANA
 Rímsko-katolícky kostol Palúdzka  15:00  Rímsko-kato-

lícka farnosť Palúdzka Vás pozýva na koncert Pavla Helana.

 CYKLOPRETEKY - BAMBIFEST
 Cesta hrdinov L. Mikuláš – Háj Nicovô  13:00  štartovné 

0,50 €

 MOJE ZRKADLENIE S BRAŇOM JOBUSOM
 Fun Fabric  18:00  5 €  Hudobník, spisovateľ, šouman 

Braňo Jobus hosťom J. Šipekovej v programe ZRKADLENIE.

 PONDELOK – NEDEĽA 5. 6. 2017 | 11. 6. 2017 

 BAMBIFEST 2017
 Festival práce s deťmi a mládežou v našom meste - 10. ročník. 

 STREDA 7. 6. 2017 

 KNIHA LIPTOVA 2016 - BESEDA S AUTORMI VÍŤAZNÝCH KNÍH
 Liptovská knižnica G. F. Belopotockého  16:00  Beseda 

s autormi víťazných kníh v súťaži Kniha Liptova 2016 

 ŠTVRTOK 8. 6. 2017 

 MODRÉ HORY A ROLAND KANIK + CESCHI (US) / KONCERT
 Kultúrne centrum Diera do sveta  20:00  9 €  7 €  Je-

den večer, dva koncerty: Ceschi, Modré hory a Roland Kánik, šraci 
odtiaľto. 

 PIATOK – NEDEĽA 9. 6. 2017 | 11. 6. 2017 

 BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ
 Dom kultúry  Celoštátna súťažná prehliadka amatérskeho 

divadla dospelých. 43. ročník

 SOBOTA 10. 6. 2017 

 JAZZ-FUNKOVÝ VEČER S EUGEN BOTOŠ FINALLY
 Bar & Restaurant Route 66  19:30  15 €  Príďte sa zaba-

viť na exkluzívny koncert SK jazz-funkovej formácie so svetovým 
zvukom! 

 NEDEĽA 11. 6. 2017 

 ONDRAŠOVSKÁ HORIČKA
 Liptovská Ondrašová - futbalový štadión  8:40  34. 

ročník cezpoľného behu - Ondrašovská horička 

 CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM – BAMBIFEST
 koniec Vitálišoviec pri Zábavnom parku Liptov  15:00 

- 17:00  Vstúp do čarovného lesa a stretni mnoho zázračných 
bytostí a rozprávkových postavičiek

 UTOROK 13. 6. 2017 

 ŠKOLA ROKA 2016/17
 Centrum voľného času Nábrežie Dr.A. Stodolu 1932  9:00-

12:00  Vyhodnotenie najlepších skôl v kategórii školské športo-
vé súťaže a predmetové olympiády 

 KNIHA MÔJHO SRDCA
 Liptovská knižnica G.F.Belopotockého  13:00  Čitateľský 

maratón - reťazové čítanie z obľúbených kníh 

 ŠTVRTOK 15. 6. 2017 

 DANIELA HRONCOVÁ - FAKLOVÁ: MUSEL SOM BYŤ KACÍROM
 Liptovská knižnica G.F.Belopotockého  16:00  Beseda 

so spisovateľkou 

 ŠTVRTOK – NEDEĽA 15. 6. 2017 | 17. 6. 2017 

 STOLIČNÉ DNI
 Námestie osloboditeľov  Tradičné kultúrne podujatie spoje-

né s jarmočným predajom, venované výročiu Liptovskej stolice. 

 ULIČKA REMESIEL
 Námestie osloboditeľov  9:00 - 15:00  Prezentácia reme-

selníkov a ich tvorivosti v rámci Stoličných dní mesta Lipt. Mikuláš 

 PIATOK 16. 6. 2017 

 LITERÁRNY KLUB
 Liptovská knižnica G.F.Belopotockého  18:00  Stretnu-

tie členov klubu

 NEDEĽA 18.6.2017 

 PRETEKY LEZÚŇOV
 Stop Shop Liptovský Mikuláš  od 15:00  Prihláste svoje 

dieťa na najmilšie preteky...

 UTOROK 20. 6. 2017 

 BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA
 Námestie osloboditeľov  8:30-12:00  Masové bežecké 

podujatie pre materské a základné školy s olympijskou tematikou 

 ŠTVRTOK 29. 6. 2017 

 MIM SHOW
 Dom kultúry - klubová scéna  18:00  1 €  Pantomimic-

ko improvizačná show Miroslava Kasprzyka 

 PIATOK 30. 6. 2017 

 KONCERT DARKNESS POSITIVE A PREMIETANIE FILMU
 záhrada Liptovská galéria P.M.Bohúňa  16:30 - 21:00 
 Premietanie fi lmu Banksy - Exit Through the Gift Shop a koncert 

Darkness positive.

Bližšie informácie o podujatiach konaných v  Liptovskom Mikulá-
ši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta 

www.mikulas.sk

Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk
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 DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU  

(Španielsko - USA - Belgicko, MP,  92 min. Slovenský 
dab.) Št. 1.6.  18.00  4 € | Ne. 4.6.  16.00  4 €  Zá-
bavný animák o malej chobotničke pre celú rodinu!

 WONDER WOMAN  
(Americký fi lm. od 12 r., 141 min.) Št. 1.6.  20.00  
4 € | Ne. 4.6.  20.00  4 €  Predtým, než sa stala 
Wonder Woman, podstúpila princezná Amazo-
niek tréning, ktorý z nej spravil neporaziteľnú 
bojovníčku. 

 ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ  
(ČR - SR - Poľs., od 12 r., 130 min.) pi. 2.6.  20.00  
4 € | po. 5.6.  20.00  3,30 € | st. 7.6.  20.00  4 € | 
ne. 4.6.  17.45  4 € | ut. 6.6.  17.45  4 €  Príbeh 
o vernosti, túžbe, vine a láske, o odchodoch a 
návratoch, o rodine videný pohľadom žien, ktoré 
dal dohromady sám osud.

 Z PARÍŽA DO PARÍŽA  
(Francúzsky fi lm, od 12 r., 110 min., Český dab.) ut. 
6.6.  20.00  4 € | st. 7.6.  18.00  4 €  Dvaja malí 
bratia utekajú z Paríža. Neprežívajú však obyčajné 
chlapčenské dobrodružstvo - sú totiž židia a žijú v 
nacistami okupovanej zóne...

 BABY ŠÉF (Americký fi lm, MP, 97 min.)  
št. 8.6.  18.00  4 € | ne. 11.6.  18.00  4 €  Baby šéf 
sa musí so svojimi pomocníkmi z BabyCorp vydať 
na špeciálnu misiu za záchranou rodičovskej lásky.

 MÚMIA  
(Americký fi lm, od 12 r., 115 min. Český dab.) 
št. 8.6.  20.00  4 €  Múmia verzus Tom Cruise. 
Impozantný fi lmový zápas, v ktorom sa stretnú dve 
legendy.

 ÚNOS (Slovenský fi lm od 15 r., 95 min.)  
ne. 11.6.  20.00  3 € | po. 12.6.  18.00  3 € | 
ut. 13.6.  18.00  3 €  Napínavý pohľad do 
minulosti inšpirovaný skutočnými udalosťami na 
slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov.

 ŠIALENE ŠŤASTNÁ  
(Franc. - Tal., od 12 r., 118 min.) po. 12.6.  20.00  
3,50 €  Priateľstvo dvoch žien z psychiatrického 
ústavu, ktorým šanca na útek zmení život.

 VOTRELEC: COVENANT  
(Americký fi lm, od 15 r., 122 min.) ut. 13.6.  20.00  
4 € | st. 14.6.  17.45  4 €  Posádka vesmírnej lode 
Covenant smeruje na vzdialenú planétu na druhej 
strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným 
rajom…

 TANEČNICA (Belgicko - ČR - FR, od 12 r., 108 min.)  
st. 14.6.  20.00  3,50 €  Príbeh tanečnice Loïe 
Fuller, ktorá začiatkom 20. stor. očarila aj bratov 
Lumiérovcov.

 MÚMIA (Amer. fi lm, od 12 r., 115 min., Čes. dab.)  
št. 15.6.  17.45  4 € | pi. 16.6.  20.00  4 € | 
so. 17.6.  20.00  4 € | ne. 18.6.  20.00  4 €  Múmia 
verzus Tom Cruise. Impozantný fi lmový zápas, 
v ktorom sa stretnú dve legendy. 

 POBREŽNÁ HLIADKA  
(Americký fi lm, od 12 r., 119 min.) št. 15.6.  20.00  
4 € | so.17.6.  17.45  4 €  Kto v súčasnosti zachra-
ňuje zúfalých kalifornských neplavcov, keď David 
Hasselhof už nedopláva ani k prvej bójke?

 AUTÁ 3  
(Americký fi lm, MP, 100 + 7 min. krátky fi lm, Slo-
venský dab.) pi. 16.6.  18.00  4 € | ne. 18.6.  18.00  
4 € | po. 19.6.  18.00  4 € | so. 17.6.  15.45  4 € 

 Legendárny závodník Blesk McQueen z ničoho nič 
zistí, že ho nová generácia pretekárskych áut poslala 
mimo závodnú dráhu, ktorú nadovšetko miluje... 

 STRNADOVI (Český fi lm, od 12 r., 102 min.)  
po. 19.6.  20.00  3,50 €  Strnadovích režisérka 
Helena Třeštíková v rámci projektu Manželské 
etudy sleduje so svojou kamerou už od roku 1980.

 PIRÁTI KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA  
(Amer. fi lm, od 12 r., 135 min.) ut. 20.6.  17.30  4 € 
| st. 21.6.  20.00  4 €  Kapitán Jack Sparrow narazí 
na svojho osudového nepriateľa, kapitána Salazara, 
ktorý sa zaprisahal zabiť každého piráta v mori...

 HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM  
(Francúzsky fi lm, od 15 r., 119 min.) ut. 20.6.  20.00  
4 € | st. 21.6.  17.45  4 €  Skutočný príbeh o zrode 
Hitlerovho monštra.

 CUKY LUKY FILM  
(Slovenský fi lm, od 7 r., 105 min.) št. 22.6.  18.00  
4 € | so. 24.6.  20.00  4 €  Príbeh začiatku šialené-
ho priateľstva, ktoré ich navždy zmení...

 TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER  
(Americký fi lm, od 12 r., 150 min., Český dab.) 
št. 22.6.  20.00  4 € | pi. 23.6.  20.00  4 € | 
so. 24.6.  17.30  4 €  Ľudia a Transformeri sú 
vo vojne, Optimus Prime je preč. Kľúč k záchrane 
našej budúcnosti leží pochovaný v tajomstve 
z minulosti...

 AUTÁ 3  
(Americký fi lm, MP, 100 + 7 min. krátky fi lm, Sloven-
ský dab.) so. 24.6.  15.30  4 € | ne. 25.6.  18.00  4 € 
| po. 26.6.  18.00  4 €  Legendárny závodník Blesk 
McQueen z ničoho nič zistí, že ho nová generácia 
pretekárskych áut poslala mimo závodnú dráhu, 
ktorú nadovšetko miluje... 

 ŠPINA (SR - ČR, od 15 r., 88 min.)  
ne. 25.6.  20.00  4 €| po. 26.6.  20.00  3,30 € | 
ut. 27.6.  20.00  4 € | st. 28.6.  18.00  4 €  Lena je 
sedemnásťročné dievča, ktoré vzdoruje rodičom, 
zažíva svoje prvé zamilovanie. Jej svet plný snov 
však naruší znásilnenie... 

 DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA  
(Americký fi lm, od 15 r., 100 min.) ut. 27.6.  18.00  
4 € | st. 28.6.  20.00  4 €  Keď najlepšie kamošky 
žúrujú, stať sa môže čokoľvek... 

 JA ZLODUCH 3  
(Amer. fi lm, MP, 96 min., Slov. dab.) št. 29.6.  20.00  
4 € | pi. 30.6.  18.00  4 €  Najväčší svetový zlo-
duch Gru a jeho žltí mimoní pomocníci sa vracajú 
v novom dobrodružstve

 ZABIJÁCI Z MALOMESTA  
(Dánsky fi lm, od 15 r., 90 min.) pi. 30.6.  20.00  
3,50 €  Čierna komédia o dvoch pároch, ktoré 
sa rozhodnú svoju krízu stredného veku vyriešiť 
nezvyčajným spôsobom.

 
 AJ DVAJA SÚ RODINA – fi lmový klub seniorov  

pi. 2.6.  14,30  2 €  komédia FR, 206 (12), 118 
min., české titulky  
MUZZIKANTI – fi lmový klub seniorov  
pi. 16.6.  14.30  2 €  hudobná komédia, romanca 
ČR, 2017 (12), 114 minút, originálna verzia – česky
PSIA DUŠA – fi lmový klub seniorov  
pi. 30.6.  14:30  2 €  rodinný USA, 2017 (12), 100 
min., český dab.

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

 18.04.2017 | 01.07.2017  
ERIK BINDER: DRAK SA VRACIA | Liptovská galé-
ria P.M.Bohúňa | Ut - So 10:00-17:00  2 € / 1 € | 
Autorská výstava 

 09.05.2017 | 01.07.2017  
ZUZANA BELLUŠOVÁ - RUSKOVÁ: HĽADANIE 
KRÁSY... | Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 
10:00 - 17:00  2 € / 1 € | Autorská výstava

 06.06.2017  
OTVORENIE GALÉRIE KOLOMANA SOKOLA
Galéria Kolomana Sokola | 16:30-18:30 | Otvo-
renie reinštalovanej expozície Galérie Kolomana 
Sokola

 24.04.2017 | 7.6.2017  
JANKO KRÁĽ OČAMI LIPTOVSKÝCH VÝTVARNÍ-
KOV | Múzeum Janka Kráľa | Po-Pi 9:00-16:00, 
So-Ne 10:00-17:00  0,50 € | Výstava portrétov 
liptovských umelcov, pri príležitosti 195.výročia 
narodenia básnika 

 15.06.2017| 8.9.2017  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - SÍDLO LIPTOVSKEJ 
STOLICE | Múzeum Janka Kráľa | Po-Ne 10:00 - 
18:00  0,50 € | Pripomenutie si historických faktov 
v súvislosti s etablovaním L. Mikuláša ako sídla 
Liptovskej stolice | Vernisáž výstavy 14.6. o 16:00

 01.05.2017 | 30.06.2017  
PAVEL PETRÁŠ - Z TVORBY | Synagóga | od 15. 
6. Po-Ne 10:00-18:00 (mimo sezóny možnosť ob-
jednať vstup vopred v Múzeu Janka Kráľa)  1 € 
/ 0,50 € | Výstava obrazov akademického maliara 
Pavla Petráša

 11.05.2017 | 30.06.2017  
DVAJA Z NÁS | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
| Po-pia 8:00-15:00  0,50 € / 0,20 € | Výstava 
obrazov Inge Sekey a Pavla Veselovského členov 
Klubu neprofesionálnych výtvarníkov 

 22.05.2017 | 03.09.2017  
TAK SME ŽILI | Liptovské múzeum - NKP Čierny 
orol | Po-Pi 8:00-16:00, So-Ne 14:00-17:00 

 0,40 € / 0,20 € | Výstava zo zbierok Liptovského 
múzea v Ružomberku. 

 15.05.2017| 31.10.2017  
HUBÁRSKA A BYLINKÁRSKA PORADŇA | Sloven-
ské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 
ul. 1. mája 38 | Každý pondelok 12:00 – 15:00 | 
Poradenstvo v oblasti mykológie a určovaní 
liečivých rastlín.

 10.06.2017  
PALETA PÁNA BOHÚŇA
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | 14:00  3 € / ďal-
šie dieťa 1 € | Interaktívna prehliadka Bohúňovej 
siene spojená s tvorením pre rodiny s deťmi. 

 17.06.2017  
V KRAJINE SAGUARO ALEBO PO GRAFICKÝCH 
STOPÁCH KOLOMANA SOKOLA
Galéria Kolomana Sokola | 15:00 - 17:00  3 € | 
Technika: linoryt.

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

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

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

 KOLOMAN SOKOL  
stála expozícia otvorená od 7.6.2017
Galéria Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00 | 
Diela významného slovenského grafi ka a maliara, 
ktorý sa narodil v L. Mikuláši.

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslobodite-
ľov 31 | 15. 6. - 15. 9. Po-Ne 10:00-18:00, 16.9. 
- 14.6. Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17:00  2 € 
/ 1 € | Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako 
730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš. 

 MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslobodite-
ľov 31 | 15. 6. - 15. 9. Po-Ne 10:00-18:00, 16.9. 
- 14.6. Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17.00 | 
Jedinečná expozícia približuje druhý deň súdu 
s legendárnym zbojníkom Jurom Jánošíkom. 

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

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

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | 15. 6. - 15. 9.: Po-Ne 10:00-18:00 
(mimo sezóny možnosť objednať vstup vopred 
v Múzeu Janka Kráľa)  1 € / 0,50 € | Jedna 
z najväčších synagóg na Slovensku približuje dejiny 
mikulášskej židovskej komunity. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva | do 15.6. Po,St-Pi: 9:00-17:00 (posledný 
vstup o 16:00), Ut zatvorené, So-Ne na objed-
návku, od 16.6. Po,St-Pi: 9:00-18:00, Ut zatvore-
né, So-Ne 12:00-17:00 - posledný vstup hodinu 
pred zatvorením  6 € / 2,50 € | Jediné špecializo-
vané múzeum svojho druhu na Slovensku. 

 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 

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 
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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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk


