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Švábkafest prilákal na námestie tisícky ľudí.
Zemiaky vo všetkých podobách od surovej plodiny až po kulinárske špeciality voňali a chutili, 
hudba hrala, ľudia sa bavili. Námestie cez festival opäť ožilo! 
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na začiatku dovolenkového obdobia som 
prevzala úlohu riadiť kolektív vedúcich od-
borov, oddelení a ďalších našich mestských 
zložiek. Cítim veľký rešpekt a zodpovednosť 
za tento post. Nie je to len o stoličke za vr-
chom stola - ľuďom za týmto stolom je po-
trebné správne rozdať úlohy, viesť ich, vytvá-
rať fungujúce pravidlá, ale tiež žiadať od nich 
výsledky a skladanie účtov. Byť im vzorom, 
mať rešpekt, ale dokázať tiež podať pomoc-
nú ruku, ak je to potrebné. V takomto duchu 
som sa ujala svojej funkcie.

Viaceré odborné oblasti v  živote mesta 
spravujú rokmi skúsení pracovníci, čo má 
veľkú hodnotu. Postupne ich už však nahrá-
dzajú noví, mladší spolupracovníci, ktorí od 
nich skúsenosti preberajú, prinášajú nové 
myšlienky a  mnohí z  nich už zodpovedne 
riadia dôležité úseky. Táto symbióza funguje 
a mestský úrad tvorí takto generačne zlade-
ný pracovný tím.

Keď sa obzrieme za uplynulými mesiac-
mi tohto roka, môžeme hodnotiť, čo títo 
ľudia pre vás občanov robia. S  niektorými 
sa stretávate v  Klientskom centre  – prvom 
mieste kontaktu, s  inými ste mohli osobne 
riešiť rôzne vyjadrenia, povolenia či platenie 
daní. Niektorých ste vôbec nestretli, ale boli 
to práve oni, ktorí pre vás dokázali pripraviť 
úžasné programy - naposledy Mikulášske 
leto so širokou ponukou udalostí, progra-
mov i zábavy. Letom to však nekončí a pri-
pravujú pre vás ďalšie a ďalšie pozvánky.

No nielen zábavou žije naše mesto. Opra-
vujú a  rekonštruujú sa cesty a  chodníky, 
školy a  mestské zariadenia, riešilo sa likvi-
dovanie odpadov, kompostovanie, tvoria sa 
projekty, hľadajú sa nové financie. Môžeme 
sa pochváliť získaním troch miliónov eur 
z rôznych externých zdrojov – takto sme na-
príklad zabezpečili zateplenie budovy úradu 
či opravu cesty do Ondrašovej. Pripravuje sa 
rekonštrukcia zimného štadióna a  vlastne 
v každej mestskej časti sa niečo rieši a vylep-
šuje. Využijúc doterajšie skúsenosti pracu-
jeme na budúcoročnom rozpočte, aby sme 
obrátili list a pokračovali v začatých projek-
toch.

Chcem vás na záver v  mene pracovné-
ho kolektívu, ktorý zabezpečuje obsluhu 
a chod vášho mestského úradu i život v mes-
te srdečne pozdraviť a ubezpečiť, že sme tu 
pre vás, že sme s vami a že sme aj jedni z vás.

Prajem vám veľa pohody, dobrej a pozitív-
nej nálady a teším sa na ďalšiu plodnú spo-
luprácu v prospech nášho mesta.  

Marta Gutraiová 
prednostka mestského úradu

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

Radnica plánuje voľné výbehy pre psov

Mesto sa rozhodlo zamerať svoje sily 
v rámci oddelenia životného prostredia na 
psičkárov a vyjsť v ústrety majiteľom týchto 
bežných domácich miláčikov. Začali robiť 
konkrétne kroky pre vymedzenie výbehov 
pre psy. „Odborné oddelenia mestského 
úradu dostali zadanie technického riešenia 
priestorov na voľný výbeh psov. Chceme 
vyjsť v  prvom rade v  ústrety obyvateľom 

sídlisk,“ uviedol primátor Ján Blcháč. Miesta 
výbehov budú riešené v zmene územného 
plánu mesta. Výbeh bude oplotený priestor 
vybavený lavičkami, odpadkovými košmi 
na psie exkrementy, stojanmi na vrecúška 
a prvkami agility. Domáci miláčikovia sa na 
týchto miestach môžu vybehať bez vôdzky 
a zároveň trénovať svoju šikovnosť. Mesto 
pilotne zriadi dve-tri miesta na Podbrezi-
nách a Nábreží, presnejšie kontúry výbehov 
budú ešte predmetom dolaďovania záleži-
tosti. „Budeme sledovať odozvu obyvate-
ľov a ak sa myšlienka uchytí, chceli by sme 
ďalšie priestory pre výbeh psov zriaďovať 
každoročne hlavne v  hustejšie osídlených 
častiach Mikuláša,“ podotkol Ján Blcháč.

Finančné prostriedky na zriadenie sú 
v roku 2017 plánované vo výške 15 tisíc eur. 
Mesto ďalej v  budúcom roku zakúpi vrec-
ká pre psy. „Buď osadíme stojany na tieto 
vrecká, alebo ich odovzdáme pri platení 
poplatku za psa,“ uviedol Gabriel Lengyel 
z  mikulášskej radnice. Odkázal, že presný 
spôsob získania vreciek bude stanovený vo 
všeobecne záväznom nariadení.

 -js-

Na území Liptovského Mikuláša územný 
plán neumožní postaviť bioplynovú sta-
nicu. Poslanci mestského zastupiteľstva 
jednomyseľne schválili Zmeny a  doplnky 
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, 
z ktorého bioplynové stanice vylúčili.

„Znamená to, že v  prípade, že investor 
bude mať záujem o  výstavbu bioplynovej 
stanice, bude potrebná zmena územného 
plánu, jej schválenie poslancami mestské-
ho zastupiteľstva a samozrejme pripomien-
kovanie obyvateľov,“ vysvetlil primátor Lip-
tovského Mikuláša Ján Blcháč.

Iniciatíva zmeniť územný plán aj vzhľa-
dom na bioplynové stanice vznikla na zá-
klade aktivity petičného výboru z  januára 
2016. K  rokovaniam o  zmenách a  dopln-
koch územného plánu zaviazalo poslancov 
už uznesenie z apríla tohto roku.

Poslanci na svojom septembrovom za-
sadnutí prerokovali aj ďalšiu petíciu proti 
bioplynovej stanici, ktorú predložil predse-
da petičného výboru Martin Chrapčiak. Tej-
to petícii však z rôznych dôvodov poslanci 
nevyhoveli. „Petícia bola bezpredmetná, 
mesto už pred jej podpisovaním robilo všet-
ky kroky, na základe ktorých je bioplynová 
stanica na území mesta vylúčená. Zároveň 
je zvláštne, že v petícii nebolo takmer desať 
percent podpisov platných, dokonca sa na 
nej našli dva podpisy už dávno zosnulých 
občanov, čo považujeme za hyenizmus zo 
strany organizátorov petície a  zorganizo-
vanie takejto petície za politikárčenie,“ po-
vedal viceprimátor Liptovského Mikuláša 
Rudolf Urbanovič, ktorý tiež zahlasoval za 
nevyhovenie petícii.

 -red-

Územný plán neumožní 
výstavbu bioplynky
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Rokovací poriadok má eliminovať nevhodné správanie
Predstavitelia mestského úradu pripra-

vili zmenu rokovacieho poriadku. Mesto 
k  tomuto kroku pristúpilo kvôli zavedeniu 
poriadku primeranému vážnosti rokova-
nia mestského zastupiteľstva. Taktiež je to 
krok k  eliminácii nevhodného správania, 

porušovania pravidiel elementárnej sluš-
nosti alebo rušenia zasadnutia. „Incident, 
keď sa jednému z  poslancov mestského 
zastupiteľstva skupinka aktivistov vyhrá-
žala ublížením na zdraví na pôde nášho 
úradu, sa už nemôže zopakovať. Aj v rámci 

bezpečnostného projektu urobíme opatre-
nia, ktoré budú prostriedkom pre kontrolu 
dodržiavania pravidiel rokovacieho poriad-
ku,“ potvrdila prednostka mestského úradu 
Marta Gutraiová.

 -red-

Máme zelenú vlnu!

Mesto vyjde v ústrety sociálne slabším 
Mikulášanom, budú si môcť pestovať svo-
je plodiny.

Na pestovanie ovocia alebo 
zeleniny budú môcť využiť 

sociálne slabšie rodiny 
n e v y u ž i t é 

mestské po-
z e m k y . 

ho.  „Zatiaľ sa nám črtajú pozemky na ten-
to účel v lokalite Mútnik, je to blízko mes-
ta,“ uviedol. Mesto bude problematiku 
ďalej konzultovať prostredníctvom soci-
álneho odboru a informovať obyvateľov.

  -js-
Mesto tak chce podať pomocnú ruku na 
základe návrhu Občianskeho združenia Eu-
rópska občianska rada. Radnica v súčasnos-
ti pripravuje prehľad plôch, ktoré by boli na 
projekt osožné. „Urobíme pravidlá ponuky 
pozemkov. V budúcom roku by sme mohli 
tieto pozemky už aj reálne poskytnúť,“ na-
črtol šéf radnice. Predbežne by mohlo ísť 
o pozemky pri ceste z Mikuláša do Trstené-

Zelená vlna je už v Mikuláši realitou. Autom prejdete plynulo celý úsek cesty I/18 
od Rachmaninovho námestia po Hypernovu. 

Mesto vyjde v ústrety sociálne slabším
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Prostredníctvom viacerých aktivít sa za-
pojilo mesto do Európskeho týždňa mo-
bility v  druhej polovici septembra. „Pote-
šila nás účasť najmä detí a  mladých ľudí,“ 
zhodol sa organizátorský tandem Soňa 
Višňovská a  Gabriel Lengyel z  mikulášskej 
radnice. Pred mestským úradom štartovala 
18. septembra Enviro jazda. Účastníci sa na 
bicykloch, korčuliach či kolobežkách presu-
nuli na Námestie osloboditeľov a  v  centre 
mesta absolvovali niekoľko okruhov. Vy-
darenú nedeľu spríjemnili ukážky činnosti 

mestských policajtov, vystúpenie Freeze 
a  súťaže pre deti na hokejovú nôtu. Hneď 
nasledujúce dva dni sa niesli v osvetovom 
a  populárno  – náučnom duchu. „Pre deti 
tretích a štvrtých ročníkov základných škôl 
sme v  areáli pri evanjelickom gymnáziu 
spolu s  policajtmi, hasičmi a  záchranármi 
pripravili bohatý program,“ naznačil Gabriel 
Lengyel.

V dvojhodinových blokoch si deti vyskú-
šali poskytnutie prvej pomoci, zapojili sa do 
dopravnej výchovy a súťaží. Obdivovali ha-

sičskú techniku a poznávali dopravné znač-
ky. „Veríme, že naše aktivity našli priaznivú 
odozvu a boli prínosom pre zúčastnených,“ 
dodala Soňa Višňovská.

V  rámci Týždňa mobility  usporiadalo 
mesto aj súťaž o  dva bicykle a  kredit do 
mestskej autobusovej dopravy. Do súťa-
že bol automaticky zaradený každý, kto si 
v septembri nabil kredit do MAD v hodno-
te nad 30 eur. Vyhodnotenie súťaže bude 
v októbri.

 -js-

Poplatok za komunálny odpad mesto 
v  budúcom roku nebude zvyšovať. Túto 
pozitívnu správu potvrdil primátor Ján Bl-
cháč. „Po rozsiahlych rokovaniach sa nám 
podarilo uzatvoriť výhodnú zmluvu s  or-
ganizáciou zodpovednosti výrobcov. Ide 
o  spoločnosť Recyklogroup, ktorá má od 
júla na starosti separovaný zber, odber 
zložiek separovaného odpadu,“ priblížil dô-
vod. V súvislosti s problematikou poplatkov 
bola verejnosť dostatočne informovaná. 
Mesto urobilo verejné hovory a  diskusiu. 

„Ak niekto dnes stále straší verejnosť zvyšo-
vaním poplatku, tak ho môžem ubezpečiť, 
že k  takémuto kroku nepristúpime. Aj keď 
na začiatku roka po peripetiách, ktoré sme 
s odpadovým hospodárstvom riešili, to na 
zvyšovanie vyzeralo. Mestu totiž v minulos-
ti vznikala strata z  toho, že prestalo sklád-
kovať vo Veternej Porube. Zo súčasného 
pohľadu by sme poplatok za odpad ne-
mali zvyšovať ani v nasledujúcich rokoch,“ 
poznamenal. Ak získame technológiu na 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

odpadu, znížime ďalšie náklady, konštato-
val. Súčasné poplatky, ktoré sa zvyšovali 
v rokoch 2011 až 2014 o 35 percent zostanú 
už na súčasnej úrovni 22 eur.

Náklady na triedený zber patriaci do 
vyhradeného prúdu odpadov znáša orga-
nizácia zodpovednosti výrobcov. Na celko-
vých nákladoch na triedený zber papiera, 
plastov, tetrapakov a na kovových obaloch 
mesto ročne ušetrí sumu, ktorou sa vykom-
penzujú doterajšie ročné straty.

 -red-

Sprístupnenie zadných traktov od výcho-
du na Námestí osloboditeľov a Baťovej ulič-
ky je problematické. Kompetentní z mesta 
sa zahryzli do problematiky a stretli sa s do-
tknutými podnikateľmi.

Jeden z  vlastníkov pozemku, cez kto-
rý má nová obslužná komunikácia viesť, 
nechce pozemok predať. Mestu ponúkol 
prenájom, čo bola z pohľadu radnice, ale aj 
prítomných, najmenej efektívna a zároveň 

neperspektívna alternatívna. Hlavná archi-
tektka mesta označila plánovanú komuni-
káciu v  zmysle platného územného plánu 
mesta ako verejnoprospešnú stavbu, ktorá 
jednak zlepší prístup na námestie, zlepší 
možnosti zásobovania a opravy prevádzok. 
Po rozsiahlej diskusii sa prítomní zhodli, že 
majú záujem v rokovaniach a riešení pokra-
čovať. V  hre sú viaceré alternatívy a  všetci 
veria, že po rokoch aj s pomocou vedenia 
mesta dospejú k  prijateľnému a  perspek-
tívnemu riešeniu. Keďže ide o nevysporia-
dané pozemky pre potreby výstavby novej 
komunikácie, je prioritou mesta doriešenie 
majetkovoprávnych vzťahov k  týmto po-
zemkom.

 -red-

Mesto rieši 
problematickú 
cestu 
s podnikateľmi

Ján Blcháč: Poplatok za komunálny odpad nezvýšime

Environmentálne aktivity mali úspech u mladých ľudí
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Zvýšenú pozornosť aktuálne venujú rad-
niční príprave a získaniu externých zdrojov 
na výstavbu cyklochodníka do Liptovskej 
Ondrašovej. Konkrétne ide o úsek od okruž-
nej križovatky pred Jánošíkom, viesť by mal 
po hrádzi až do Liptovskej Ondrašovej. 
V prípade, že získame financie na výstavbu 

tejto etapy, radnica má pripravené riešenie, 
aby bola táto mestská časť, mimochodom 
už druhá v  meste, napojená na takto vy-
budovaný cyklochodník. V budúcoročnom 
rozpočte má mesto záujem vyčleniť finan-
cie aj na projektovú dokumentáciu a  rea-
lizáciu prípojnej trasy z  Ondrašovej k  cyk-

lochodníku na hrádzi. Vďaka tomuto kroku 
radnica vyrieši možnosť bezpečného a bez-
problémového presunu cyklistov z a do tej-
to mestskej časti, uviedla Jana Kormaníko-
vá z mikulášskeho mestského úradu.

 -red-

Vyše tisíc ľudí využilo svoje petičné 
právo a  podpísalo petíciu za moderni-
záciu železničnej trate v  úseku Paludza 
- Liptovský Hrádok vrátane výstavby 
mosta cez rieku Váh. Poslanci vypočuli 
hlasy 1159 ľudí a rozhodli vyhovieť petí-
cii v plnom rozsahu.

„Projekt modernizácie železničnej tra-
te rieši zvýšenie prevádzkovej rýchlosti 
a  tým aj skrátenie jazdnej doby prepravy 
prostredníctvom možnej 160 kilometrovej 
rýchlosti. Územný plán mesta už niekoľko 
desiatok rokov zahŕňal i  možnosť predĺžiť 
Belopotockého ulicu mostom cez rieku 
Váh a tým vytiahnuť dopravu mimo centra 
mesta, teraz je to možné a  neboli by sme 
radi, keby sa takýto 600 miliónový projekt 
zmaril kvôli aktivistom, ktorí sa o to z poli-
tických dôvodov snažia, preto sme zorga-
nizovali petíciu,“ vysvetlil hovorca petičné-
ho výboru Peter Vrlík. Podľa rokovaní so 
zástupcami Železníc SR by všetky aktivity 

týkajúce sa zmien v projekte mohli ohroziť 
samotný projekt. Mestskí poslanci odporu-
čili primátorovi, aby zabezpečil realizáciu 
potrebných krokov na naplnenie predmetu 
petície.

Plánovaná prekládka železničnej trate 
Liptovský Mikuláš  – Poprad vstupuje do 
mesta po južnej strane diaľnice, od výhyb-
ne Paludza pri Dechtároch, ponad cinto-
rín v  Palúdzke. Prechádzať bude popod 
kruhový objazd, za diaľnicou nad umelým 
kanálom by mala byť železničná stanica 
s terminálmi. Vďaka skráteniu jazdnej doby 
prepravy prostredníctvom možnej 160 ki-
lometrovej rýchlosti je predpoklad, že sa 
zvýši záujem využívať železničnú miesto 
kamiónovej prepravy. Táto rekonštrukcia 
však predpokladá odľahčenie cestnej sie-
te aj v  rámci mikulášskeho okresu. Podľa 
slov primátora Blcháča by sa malo uľaviť od 
hustej premávky aj Paludžanom. „V Demä-
novej je naplánované vybudovanie súbež-
nej komunikácie popri preloženej želez-

nici. Mesto dalo v roku 2009 urobiť štúdiu 
na prepojenie Andíc, Beníc a  tejto novej 
cesty. Výsledkom by bolo odľahčenie celej 
dopravnej situácie na ceste I/18, ktorá ide 
mestom až do Stošíc. Najviac sa odľahčí 
cestná doprava v  Palúdzke, lebo tá dnes 
trpí aj z hľadiska pribúdajúcich motorizova-
ných obyvateľov.“

Modernizácia štreky na úseku Žilina  – 
Košice je podľa investora, generálneho 
projektanta stavby aj súčasného vedenia 
liptovskomikulášskej radnice historickou 
príležitosťou aj pre Liptovský Mikuláš, ktorá 
sa už nemusí opakovať. Po tichšej a  bez-
pečnejšej trati by mali vlaky v úseku Žilina – 
Košice cez prekládku v Liptovskom Mikulá-
ši – Liptovskom Hrádku premávať od roku 
2020. Finančné prostriedky bude investor 
čerpať z  Európskej únie, len do prekládky 
trate pri Liptovskom Mikuláši sa predpokla-
dá investícia vo výške 600 miliónov eur bez 
dane.

 -red-

Poslanci podporili petíciu za modernizáciu 
železnice vrátane výstavby mosta cez rieku Váh 

Vizualizácia novej 
železničnej stanice 

v Liptovskom 
Mikuláši.

Cyklochodník 
bude mať 
prípojnú trasu 
do Liptovskej 
Ondrašovej
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Poslanci ešte v  decembri 2015 schválili 
rozpočet na rok 2016, ktorého súčasťou 
je krytie kapitálových výdavkov vo výške 
465-tisíc eur z  úverových zdrojov. Peniaze 
budú použité na financovanie plánovaných 
investičných akcií. „Urobili sme prieskum 
úverových podmienok a  porovnali po-
nuky štyroch bánk. Vybrali sme najlepšiu 
ponuku,“ konštatovala prednostka Marta 

Gutraiová. V  septembri poslanci schválili 
podmienky úveru a  financujúcu banku. 
„Dobrým hospodárením znižujeme zadl-
ženosť, ktorá je momentálne na úrovni 35 
percent. Nie je problém, aby si mesto zo-
bralo relatívne malý úver na dofinancova-
nie akcií,“ podotkla. Dodržanie podmienok 
na prijatie návratných zdrojov financovania 
preveril pred ich prijatím hlavný kontrolór.  

Mikuláš patrí medzi priemerne zadlžené 
mestá v rámci Slovenska. Peniaze poslúžia 
na realizáciu investícií, ktoré ľudia potrebu-
jú ako je rekonštrukcia miestnych komu-
nikácií, zdôraznil viceprimátor Ján Bonko. 
Poslanci odobrili prijatie úveru vo Všeobec-
nej úverovej banke so splatnosťou do no-
vembra 2030. 

 -js-

Len za rok a pol dala radnica obnoviť, 
doplniť či opraviť takmer tretinu z  cel-
kového počtu ihrísk pre deti. Zamest-
nanci VPS zabezpečili výmenu piesku, 
opravu oplotenia či doplnenie dopado-
vých plôch a  materiálu absorbujúceho 
nárazy, na viacerých ihriskách opravili 
hojdačky. V  Liptovskom Mikuláši sa na-
chádza približne 70 ihrísk a zariadení pre 
deti. 

  -red-

V Liptovskom Mikuláši momentálne rea-
lizujú investičné akcie za vyše pol milióna 
eur. Za prvý polrok sme ukončili investície 
za 172-tisíc a rozpracované máme akcie za 
takmer 400-tisíc eur, uviedol v podkladoch 
pre mestské zastupiteľstvo Miloš Berník 
z  radnice. Investičné akcie realizovali pod-
niky, ktoré vzišli z  verejného obstarávania 
a  Verejnoprospešné služby. Pri verejných 
obstarávaniach mesto ušetrilo značné 
sumy, vďaka čomu môže urobiť viac akcií.  

V  jednom z  predošlých vydaní mesač-
níka Mikuláš sme vám priniesli prehľad 
investičných akcií, ktoré sa budú robiť 
v tomto roku. Väčšinu z nich mesto realizu-
je v  druhom polroku 2016. Doposiaľ však 
práce finišovali na mnohých prípravných 

či projektových dokumentáciách a dielach, 
ako je napríklad rekonštrukcia Parkovej či 
práce v  školách a  školských zariadeniach. 
V  druhom polroku radnica upraví zadný 
trakt Župného domu, parkovacie plochy 
pri palúčanskom kostole, mesto vybudu-
je kanalizačnú prípojku pre Kultúrny dom 
Demänová a  zrekonštruuje Kukučínovu. 
Z  transferov pre Verejnoprospešné služby 
urobia oplotenie cintorína v Bodiciach, zre-
konštruujú objekty skleníkov na Okoličian-
skej, zrealizujú odstavné plochy Jabloňová, 
obnovia aj sociálne zariadenie a šatne pre 
FC 34 Palúdzka a ŠK Demänová. Pokračuje 
aj rekonštrukcia mestského úradu, ktorú 
má zhotoviteľ ukončiť v prvej polovici bu-
dúceho roka. -js-

Za rok a pol sme 
obnovili tretinu 
detských ihrísk

Investície do zveľaďovania mesta

foto ilustračná

Po rekonštrukcii je k dis-
pozícii 300 metrový úsek 
chodníka na ulici Čsl. bri-
gády. Chodník je pokrytý 
asfaltobetónom a  zámko-
vou dlažbou. Mesto sa za-
meriava na opravu peších 
komunikácií a  ich bezba-
riérové úpravy v  blízkosti 
školských zariadení.

 -red-

Peniaze z banky použijeme na obnovu ciest v Mikuláši

Hlavná kontrolór-
ka mesta Liptovský 
Mikuláš Bibiana Ku-
chárová sa vzdala 
funkcie. Ako uvied-
la počas rokovania 
poslancov mestské-
ho zastupiteľstva, 

funkcie sa vzdala k 30. septembru zo zdra-
votných dôvodov. „Splnila som všetky úlo-
hy, ktoré mi uložilo zastupiteľstvo, aj tie, 
ktoré vyplývajú zo zákona. Odsledovala 

som taktiež splnenie opatrení na odstráne-
nie nedostatkov, ktoré som zistila. Vo viace-
rých oblastiach som zaviedla nové pravidlá, 
zefektívnila činnosti,“ uviedla v záverečnom 
príhovore Bibiana Kuchárová.

V pozícii kontrolórky mesta pôsobila päť 
rokov. Primátor Ján Blcháč ocenil jej činnosť 
a prínosy. Mesto čaká voľba nového kontro-
lóra (po uzávierke mesačníka je plánované 
schválenie voľby na neplánovanom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva 30. septem-
bra). -red-

Hlavná kontrolórka sa vzdala funkcie

INFORMÁCIU O VYHLÁSENÍ VOLIEB HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ nájdete na stránke mesta www.mikulas.sk. 
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ROZHOVOR

Nová okresná 
prednostka: 
Mojím želaním 
je reprezentatívne 
klientske centrum 
pre obyvateľov

Na post prednostky Okresného úradu 
v  Liptovskom Mikuláši nastúpila pred 
približne tromi mesiacmi. Odvtedy sta-
čila reflektovať požiadavky obyvate-
ľov okresu a  nastúpiť na cestu reforiem 
v  rámci možností a  kompetencií, ktoré 
jej funkcia umožňuje. V  nasledujúcom 
rozhovore priblížila prednostka Lenka 
Mitrengová novinky a  zámery, ako by 
mal úrad fungovať v budúcnosti.

 � Začnime informáciou, ktorá sa dotýka 
vybavovania obyvateľov. Zamestnanci 
okresného úradu sú tu pre verejnosť kaž-
dý pracovný deň…

Áno, národná reforma ESO priniesla so 
sebou okrem iného aj  zjednotenie strán-
kových dní a  úradných hodín v  celoslo-
venskom meradle. Aj v  Liptovskom Miku-
láši úradujeme päť dní v týždni. Možno nie 
všetci obyvatelia túto významnú zmenu 
postrehli, preto by som chcela pripomenúť, 
že okresný úrad im je so všetkými svojimi 
odbormi k  dispozícii každý pracovný deň 
od 8:00 hod., v  pondelok, utorok a  štvr-
tok do 15:00 hod., v  stredu do 17:00 hod. 
a v piatok do 14:00 hod.

 � Zaujímajú nás plány, ktoré máte s vede-
ním okresného úradu, skúste ich načrtnúť.

Odkedy som nastúpila do funkcie, hľa-
dám spôsoby, ako zefektívniť fungovanie 
okresného úradu a priblížiť ho obyvateľom. 
Vzhľadom na už spomenutý všeobecne na-

stavený model, to však nie je jednoduché. 
Napriek tomu, že každý región má svoje 
špecifiká, musíme fungovať podľa nariade-
ní z  ministerstva vnútra, nakoľko od roku 
2013 sme stratili právnu subjektivitu a stali 
sa jeho preddavkovou organizáciou. Každý 
návrh na použitie finančných prostriedkov 
teda musí byť schvaľovaný.

Mojou najdôležitejšou úlohou je zria-
denie klientskeho centra v  našom meste. 
V  úzkej spolupráci s  analyticko - metodic-
kou jednotkou ministerstva a mestom Lip-
tovský Mikuláš musíme nájsť vyhovujúce 
priestory, kde by pod jednou strechou ob-
čan či podnikateľ vybavil čo najviac úrad-
ných záležitostí. Ako napríklad osvedčova-
nie listín, podpisov, vydávanie dokladov, 
výpisy z  obchodného registra, služby pre 
živnostníkov, agendu cestnej dopravy, ži-
votného prostredia a ďalšie.

 � Je všeobecne známe, že pracoviská 
okresného úradu sú roztrúsené po ce-
lom meste. Ako vám vyhovujú súčasné 
priestory a  aké je ich ďalšie plánované 
využitie?

Naše mesto je špecifické tým, že okres-
ný úrad a  jeho jednotlivé odbory sídla 
v  štyroch rôznych budovách, ktoré patria 
niekoľkým vlastníkom  – mestu, štátu ale-
bo súkromným spoločnostiam. Hovoríme 
o budove Župného domu na Námestí oslo-
boditeľov, kde sídli väčšina odborov, o bu-
dove Katastrálneho odboru na Kollárovej 3 

či objekte Pozemkového a lesného odboru 
na Kollárovej 2. A  napokon o  Odbore sta-
rostlivosti o životné prostredie na Vrbickej 
1993. Najprv teda treba (ideálne) všetky 
odbory presťahovať do jednej budovy a ná-
sledne dobudovať spomínané klientske 
centrum. Všetky tieto úkony sú však časovo, 
administratívne a hlavne finančne náročné, 
preto musíme byť všetci trpezliví.

 � Je teda plánová centralizácia dôvo-
dom, prečo nie sú súčasné priestory jed-
notlivých odborov OÚ už dávno moderni-
zované?

Áno, vystihli ste to presne. Plne si uvedo-
mujeme, že úradné miesta by mali vyzerať 
úplne inak. Štát však jednoducho nechce 
investovať do rekonštrukcie budov a  ich 
okolia, keďže je predpoklad, že sa z týchto 
priestorov budeme sťahovať.

Na záver však chcem občanov ubezpe-
čiť, že je v našom záujme, ako aj v záujme 
mesta, aby Župný dom na námestí zostal 
aj v budúcnosti administratívnym centrom, 
ako sú obyvatelia už dlhé roky zvyknutí. 
Mesto momentálne rokuje s ministerstvom 
o  tom, ako zachovať okresný úrad čo naj-
dostupnejší pre ľudí. Pevne verím, že s vý-
sledkom budeme všetci spokojní a  týmto 
krokom začneme novú, veľmi významnú 
zmenu v  poskytovaní centrálnych služieb 
občanom.

 Ján Sokolský
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SPRAVODAJSTVO

Plné akvaparky, horské strediská, 
reštaurácie, atrakcie aj ubytovacie za-
riadenia. Liptov túto letnú sezónu hod-
notí ako mimoriadne úspešnú. Najviac 
klientov prišlo do regiónu zo Slovenska 
a z Česka, ale objavili ho aj klienti z ďa-
lekého Izraela.

Projekt „Poklady na LiptOVE“ prilákal 
medziročne až 20 percent viac rodín s deť-
mi a Liptáci bezplatne poistili na horách až 
o  20 tisíc viac turistov. „Napriek tomu, že 
ešte nedržíme v rukách oficiálne štatistiky 

návštevnosti Liptova, môžeme povedať, že 
región zažil výbornú letnú sezónu. Potvr-
dil, že patrí k destináciám s najkomplexnej-
šou ponukou služieb na Slovensku. Či do-
volenkár hľadal nádhernú prírodu, oddych 
pod slnečníkom, morskú vodu, hory, jasky-
ne, turistiku, cyklistické terény, adrenalín, 
atraktívne podujatia, dobré jedlo, zábavu 
pre deti, históriu, kultúru, na Liptove to 
všetko našiel. Aj hlavná marketingová kam-
paň regiónu na túto letnú sezónu bola za-
meraná na pestrosť a komplexnosť ponuky 

Liptova. Napríklad naše mesto oslávilo 
v tomto roku už 730 rokov od prvej písom-
nej zmienky a  aj pri tejto príležitosti sme 
zaviedli v Kostole Sv. Mikuláša audio-sprie-
vodcu. Následkom čoho sa nám až desať 
násobne zvýšila návštevnosť kostola oproti 
minulému roku,“ povedal primátor Liptov-
ského Mikuláša a predseda predstavenstva 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Region Liptov Ján Blcháč.

 
 Katarína Šarafínová

Liptov toto leto 
bodoval

Okrúhle 10. výročie založenia si v sep-
tembri slávnostne pripomenuli v Zariadení 
pre seniorov a domove sociálnych služieb 
mesta Liptovský Mikuláš. „Seniori, ktorí sú 
u nás ubytovaní, majú veľké životné skúse-
nosti, vedomosti a zážitky. Ide o ľudí vo vyš-
šom veku, u ktorých sa snažíme maximálne 

naplniť ich očakávanie. Náš vzájomný vzťah 
zakladáme na ľudskosti, vľúdnosti a trpezli-
vosti,“ načrtla v príhovore riaditeľka Zuzana 
Šlauková. Zariadenie poskytuje sociálnu 
službu celoročne pobytovou formou. Dis-
ponuje kapacitou 48 lôžok a v súčasnosti 
je objekt naplnený. O klientov sa stará 25 

zamestnancov. Viceprimátor Ján Bonko 
prisľúbil, že predstavitelia mesta sa budú 
snažiť nájsť financie na zveľadenie priľahlé-
ho parku podľa požiadavky klientov zaria-
denia. 

 -red-

Zariadenie pre seniorov oslávilo 10 rokov existencie

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá členov ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti - hudobník, spevák, recitátor) na účinkovanie na občian-
skych obradoch (sobáše, pohreby) a na slávnostiach (uvítania do života). V prípade záujmu nám zašlite svoj kontakt mailom na adresu 

sekretariat@mikulas.sk, do predmetu mailu napíšte záujem o ZPOZ. Ozveme sa vám!
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Majiteľov nelegálnych reklamných sta-
vieb vyzve mesto na ich odstránenie. 
Radnica tiež stanoví prísnejšie kritériá na 
ich umiestnenie v  Liptovskom Mikuláši. 
Predstavitelia mesta začali riešiť prob-
lém s  reklamným smogom (tzv. vizuálny 

či reklamný smog - zamorenie verejného 
priestoru agresívnou či nevkusnou a  veľ-
kostne neprimeranou reklamou). „Spraco-
vávame pasportizáciu reklamných stavieb 
na území mesta. Poslúži k  zisteniu, koľko 
máme reklamných stavieb a  koľko z  nich 

je nelegálnych. Posúdená bude vhodnosť 
ich umiestnenia v  danej lokalite a  budú 
stanovené kritériá pre umiestňovanie re-
klamných stavieb na území Liptovského 
Mikuláša,“ uviedla hlavná architekta mesta 
Tatiana Bachtíková. -red-

Preč s obťažujúcim reklamným smogom!

SPRAVODAJSTVO

Dopyt po čerpaní financií z participatív-
neho rozpočtu na konkrétne projekty preja-
vilo 16 záujemcov. Schválenie jednotlivých 
projektov, ktoré predložili mestu obyvatelia 
a radnica niektoré z nich zrealizuje, podlie-
ha verejnému prerokovaniu. „Prerokovanie 

a verejná diskusia, ktoré sa bude konať 6. 
októbra o 18. hodine vo Veľkej sále Domu 
kultúry, je podmienka na schválenie jed-
notlivých projektov. Na tomto verejnom 
zhromaždení sa vyberú projekty, ktoré sa 
dostanú do finálneho hlasovania,“ vysvetlil 
koordinátor participatívneho rozpočtu a 
poslanec za Staré mesto Matej Géci. Hla-
sovanie za jednotlivé projekty, ktoré budú 
prezentované na verejnom prerokovaní, 
bude prebiehať od 10. októbra do 20. ok-
tóbra. Hlasy budú hádzať obyvatelia na zá-
klade verejného prerokovania do urny na 
mestskom úrade.

Ľudia sa vo svojich projektoch, ktoré 
by chceli realizovať za peniaze z rozpočtu 
mesta, zameriavali na kultúrnu oblasť, ži-
votné prostredie, veľká časť sa sústredí na 
požiadavky športového vybavenia. Z  roz-
počtu je na projekty vyčlenených 25  tisíc 
eur. Projekty vyžadajú vo veľkej miere 
čiastku od tisíc do 4 tisíc eur. „Z celkové-
ho počtu prihlásených má reálnu šancu 
uspieť väčšina,“ povedal Matej Géci. Re-
alizácia projektov bude ešte počas tohto 
roka, realizátorom aj obstarávateľom bude 
mesto.

  -red- 

Na plánovanom zasadnutí Mestského za-
stupiteľstva 16. septembra sa poslanci za-
oberali aj dvomi rozsiahlymi dokumentmi 
o činnosti mesta a jeho organizácií. Prvým 
bola konsolidovaná výročná správa za rok 
2015 a druhým monitorovacia správa o vý-
sledkoch programového rozpočtu mesta 
Liptovský Mikuláš k 30. júnu 2016.

V  konsolidovanej výročnej správe sú 
vyčíslené všetky za rok 2015 dosiahnuté 
hodnoty mesta vrátane organizácií, ktoré 
mesto zriadilo, resp. má v  nich majetko-
vú účasť. Výsledky môžeme hodnotiť ako 
dobré. Napriek tomu, že verejná správa 
nepodniká, ale hospodári s verejnými pro-
striedkami, hodnotený celok dosiahol zisk 
takmer 900-tisíc eur, čo oproti roku 2014, 
kedy išlo o  stratu 638-tisíc eur, znamená 

lepší výsledok o 1,5 milióna eur. S podob-
nou bilanciou za rok 2015 skončil i plánova-
ný rozpočet. Ako investičné zdroje si mesto 
do financovania v roku 2016 do rezervného 
fondu prenieslo 1,2 milióna  eur a  ďalších 
prenesených 260-tisíc eur použilo na finan-
covanie svojej činnosti. 

Mestu v  roku 2015 pribudol majetok 
v hodnote 545-tisíc. Nadväzne na výsledky 
roka 2015 mesto už  bilancuje prvý polrok 
2016. Za prvých šesť mesiacov  pracuje 
s  prebytkom hospodárenia vyše tri milió-
ny eur. Do konca roka použijeme časť na-
akumulovaných prostriedkov na zaplatenie 
rozpracovaných investícií. V rezervnom fon-
de na tento účel boli k 30. júnu dva milióny 
eur. Aj ku koncu roka je očakávaný výsledok 
porovnateľný s  predchádzajúcim rokom, 

uviedla prednostka Marta Gutraiová. Aby 
sa mesto nezadlžovalo, úspory sú prvou 
cestou, ako zabezpečiť investičné zdroje. 
Plánované výdavky boli v prvom polroku 
vyčerpané na 45,78 percent, teda s  úspo-
rou 4,22 percent. Na naplánovaní rozpočtu 
pre rok 2017 už pracuje celý mestský úrad, 
komisie i poslanci. Rozpočet sa bude prero-
kúvať na decembrovom zastupiteľstve. 

Súčasťou polročného hodnotenia bola aj 
správa o  výsledku hospodárenia Verejno-
prospešných služieb. Mestská príspevko-
vá organizácia sa môže pochváliť jedným 
z najlepších výsledkov za ostatných päť ro-
kov. „Všetky bilancie mesta za rok 2015 i za 
šesť mesiacov 2016 sú na zodpovedajúcej 
úrovni,“ dodala Marta Gutraiová. 

 -red- 

Hospodárenie mesta sa neustále zlepšuje

Rozhodnite o 
projektoch čerpajúcich 
participatívny rozpočet

Verejné prerokovanie projektov, ktoré sa prihlásili do participatívneho rozpočtu, sa uskutoční 6. októbra o 18:00 h.
vo Veľkej sále Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši.
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Do centra Liptovského Mikuláša sa pri-
šlo zabaviť a  najesť zemiakových špecialít 
takmer osem tisíc ľudí. Perličkou druhého 
ročníka Švábkafestu bolo predstavenie jed-
notnej receptúry tunajšieho originálneho 

jedla Liptovských drobov. „Cez náš netra-
dičný festival sme ukázali Liptov z pohľadu 
jeho bohatej histórie a  kultúry, ku ktorej 
zemiaky jednoznačne patria. Na podujatí 
sme oficiálne predstavili jednotný recept 

Liptovských drobov. Momentálne sme 
v procese registrácie ochranného zemepis-
ného označenia a verím, že budeme úspeš-
ní,“ povedal primátor Liptovského Mikuláša 
Ján Blcháč.

Švábkafest sa niesol v znamení chutí a vôní tradičných pokrmov
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FOTOREPORTÁŽ

Zdĺhavý proces registrácie ochranné-
ho zemepisného označenia Liptovské 
droby rozbehli liptovskí aktivisti združení 
v  Občianskom združení Liptovské droby. 
Vytvorili aj jednotnú receptúru na droby. 
„Vychádza z  troch tradičných receptov 
z obcí Bobrovec, Smrečany a mestskej časti 
Liptovského Mikuláša Palúdzky,“ povedal 
predseda Občianskeho združenia Liptov-

skej droby Štefan Packa, ktorý spoločne 
s  primátorom počas Švábkafestu uviedli 
do života v rámci programu aj logo občian-
skeho združenia. „Tento rok sme program 
oživili aj súťažou Miss Švábkafest, o  ktorú 
bol veľký záujem. Zaregistrovali sme veľmi 
dobré ohlasy na túto aktivitu, preto ju chce-
me zaviesť do každého ročníka, ktorý bude 
mať svoju krásku,“ priblížila Soňa Višňovská, 

vedúca oddelenia marketingu a  podnika-
nia mesta Liptovský Mikuláš, ktoré organi-
zovalo Švábkafest.

Mesto vydalo aj receptár tradičných 
a netradičných zemiakových špecialít, ktorý 
si účastníci zemiakového festivalu odniesli 
domov.

 -red-
 foto: Gabriel Lipták
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Slávnostným nástupom vyvrcholilo 
stretnutie historicky prvých absolven-
tov Vojenskej strednej odbornej školy 
elektrotechnickej a  rádiolokačnej a  Vy-
sokej vojenskej technickej školy (VVTŠ), 
predchodkyne Akadémie ozbrojených 
síl generála Milana Rastislava Štefánika. 
Hlásenie od generálporučíka v.v. Štefa-
na Gombíka a  plukovníka v.v. Petra Ši-
mloviča prevzal ich vtedajší veliteľ gene-
rálporučík v.v. Anton Muržic.

„Odvtedy už pretieklo riadne veľa vody 
dolu Váhom. Nesmierne som sa potešil, 
keď som dostal pozvanie od úžasnej par-
tie týchto dnes už zrelých mužov. Pred viac 
ako štyrmi desiatkami rokov to boli doslova 
chlapci a teraz som mal pred sebou nastú-
pených chlapov, z  ktorých drvivá väčšina 
má za sebou úctyhodnú profesionálnu 
kariéru v  našej armáde. Úžasné je, že ne-
zabudli, kde študovali. Radi sa sem vracajú 
spoločne si zaspomínať a verte, že je na čo. 
Veľmi som hrdý, že sme v srdci Liptova po-
ložili základy vojenského školstva. Spolo-
čenské pomery sa odvtedy výrazne zmenili, 

ale na tejto tradícii sa dá stavať,“ vyzdvihol 
spoluzakladateľ a  prvý rektor VVTŠ, ktorý 
oslávil pred pár týždňami deväťdesiatku.

Viac ako 70-členná skupina bývalých 
absolventov zo všetkých kútov Slovenskej 
i  Českej republiky strávila v  našom meste 
začiatkom septembra dva víkendové dni. 
Postupne navštívili objekty, v  ktorých ke-
dysi študovali, i  pamätník na Háji Nicovô, 
kde pred 43 rokmi skladali vojenskú prísa-
hu. „Aj po toľkých rokoch sa nás tu zišla pri-
bližne tretina z pôvodného celkového poč-
tu, čo je určite závideniahodné. Presvedčili 
sme sa, že Liptovský Mikuláš prekvitá a  je 
čoraz krajším mestom uprostred nádher-
nej prírody. Sľúbili sme si, že za ďalšie štyri 
roky sa tu určite opäť zídeme,“ prízvukoval 
podplukovník vo výslužbe (v.v.) Vladimír 
Viglaský.

Obrovskú tradíciu vojenského školstva 
v Liptovskom Mikuláši pripomenul aj ďalší 
pamätník, člen niekdajšieho pedagogic-
kého zboru František Jaroš. „Najlepšie to 
dokumentuje publikácia Pavlíny Adamíko-

vej. Práve tu zriadili už v roku 1949 Letecké 
technické učilište. Neskôr ho premiestnili 
do Košíc a do uvoľnených priestorov v Lip-
tovskom Mikuláši a na Mokradi v roku 1959 
umiestnili Technické učilište na prípravu 
odborníkov na protilietadlovú raketovú 
techniku. Na základoch tohto učilišťa vznik-
la v  rokoch 1966 až 1967 Vojenská stred-
ná škola elektrotechnická a  rádiolokačná. 
V  roku 1972 schválili zásady nového mo-
delu prípravy vojenských kádrov. Preto 31. 
augusta Technické učilište zrušili a na jeho 
základoch zriadili Vysokú vojenskú tech-
nickú školu, ktorá prešla viacerými organi-
začnými zmenami až do súčasnej podoby 
Akadémie ozbrojených síl generála M. R. 
Štefánika, ktorá ako jediná u nás vychováva 
budúcich dôstojníkov, spomedzi ktorých 
sa profilujú i  vysokí predstavitelia rezortu 
obrany. Prví absolventi sú aj po dlhých ro-
koch najlepším dôkazom, že vojenské škol-
stvo patrí neodmysliteľne do nášho mesta,“ 
opísal.

 Jaroslav Hric,
 riaditeľ mestského Múzea Janka Kráľa

Prví absolventi VVTŠ si zaspomínali na študentské časy

V galerijných priestoroch sa pri príležitos-
ti životného jubilea koná výstava jedného 
zo zakladajúcich členov Liptovskej galérie 
P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Inštalácia pod názvom Pavel Petráš st. ’85 
obsahuje dokumentačný charakter celoži-
votnej a stále neuhasínajúcej tvorby umel-
ca. Nielen z pocty k jeho jubileu, ale i k jeho 
nemalému pričineniu o  založenie galérie 
obživla potreba predstaviť a znovu zmapo-
vať jeho prácu.

Nepatrí medzi profesionálnych výtvarní-
kov, je laikom, samoukom, ktorý absolvoval 
súkromné štúdiá u Ester Martinčekovej Ši-
merovej, Mikuláša Štalmacha, Alfonza Gro-
mu, Fera Kráľa a Vojtecha Mensatorisa. Blíz-
ky vzťah učiteľa a  žiaka ho vniesol medzi 
vtedajšie významné osobnosti kultúrneho 
a umeleckého života.

V  zbierke LGPMB sa nachádza 77 diel 
Pavla Petráša st., z ktorých niekoľko je od-
prezentovaných priamo na výstave. Výber 
je doplnený o diela zo súkromného majet-
ku autora. V zastúpení bizarných kresbičiek, 
maľby, kresby, grafiky, plastiky a  fotografií 
jeho monumentálnych realizácií sa pred 
nami ocitá veľmi senzitívna ľudská bytosť 
nebrániaca hľadať nové spôsoby výtvarné-
ho vyjadrenia. Námety, ktoré ho oslovujú, 
pochádzajú zväčša z prírody. Takými sú na-
príklad Liptovské epopeje, jaskynné motívy 
a v súčasnosti vodné riavy. Spôsob výtvar-
ného vyjadrenia Pavla Petráša st. v  sebe 
obnáša široké spektrum prevedenia, od 
umeleckého rukopisu až po farebný výraz.

Sprievodnou udalosťou vernisáže bol 
krst knihy spomienok „Obrazáreň“, ktorú 
pripravil v  spolupráci s  pánom Petrášom 
st. Štefan Packa. Kniha obsahuje spomien-
ky Pavla Petráša st. na mnohých známych 
umelcov, ktorí pôsobili v Liptove.

Pozývame vás objavovať krásu, vnútorné 
súvislosti prírody a miesto človeka v nej.

 -GPMB-

Zakladateľ galérie 
vystavuje
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Lokalita Umiestnenie zastávky – Ulica Čas
Lipt. Ondrašová zast. autobusu pri kostole – Mincova 8:40 – 8:55
Andice - Benice pri potravinách v Beniciach – Andická 9:05 – 9:15
Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión – Priehradná 9:25 – 9:35
Demänová kultúrny dom - Dlžniny 9:45 – 9:55
Bodice križovatka pri pamätníku – Bodická 10:00 – 10:10
Ploštín pred kultúrnym domom – Ploštínska 10:20 – 10:30
Iľanovo pred kultúrnym domom – Iľanovská 10:40 – 10:50
Nábrežie 4. apríla parkovisko za Billou – Belopotockého  11:00 – 11:10
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu pri pošte na Nábreží – Za Havlovci 11:15 – 11:25
Veľká kolónia pri garážach – Textilná 11:30 – 11:40
Okoličné vedľa ihriska – Sihoťská  11:45 – 11:55
Stošice 50 m za železničným priecestím – Stošická 12:00 – 12:10
Vitálišovce posledná zákruta – Lipová, Podbreziny 12:15 – 12:25
Podbreziny parkovisko – Kemi 12:30 – 12:40

Prosíme vyčkať na auto prepravcu a nevytvárať skládky odpadu na miestach zberu.

Informácie: Ďalší termín zberu: jar 2017
MsÚ, L. Mikuláš, tel.: 5565 350, 351 VPS Lipt. Mikuláš, tel.: 547 6523

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU – termín: 08. 10. 2016 (sobota)ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU – termín: 08. 10. 2016 (sobota)

Odpady, ktoré je možné odovzdať priamo do auta prepravcu:

Batérie a autobatérie, elektroodpad z domácností, 
chemikálie (riedidlá, pesticídy), staré farby, 

obaly znečistené škodlivinami, všetky druhy starých olejov, 
ortuťové teplomery, výbojky a iné.

Odpad je odoberaný bezplatne. 
Po jeho prevzatí je zabezpečené zhodnotenie alebo správne zneškodnenie. 

Separujte s nami!

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU v meste Liptovský MikulášZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU v meste Liptovský Mikuláš

V  termíne od 1. októbra do 15. novem-
bra je povinnosť vykonať jesennú deratizá-
ciu. Mesto Liptovský Mikuláš na ňu vyzýva 
občanov, právnické osoby a  fyzické oso-
by  – podnikateľov, ktorí pôsobia na  úze-
mí mesta. Deratizáciu sú povinní vykonať 
v budovách, objektoch, priestoroch a  tep-
lovodných potrubiach v  ich vlastníctve, 
resp. v  správe. „Upozorňujeme, že správ-
covia bytového fondu sú povinní popri 
deratizácii bytových domov zabezpečiť aj 
deratizáciu kanalizačných prípojok k byto-
vým domom. Chovatelia zvierat sú povinní 
v objektoch slúžiacich na umiestnenie zvie-
rat vykonávať deratizáciu dvakrát ročne, 
v  jarnom a  jesennom období,“ upozornila 
Lenka Jurečková z mestského úradu.

Deratizáciu verejných priestranstiev 
a  objektov vo svojej správe zabezpečí aj 
radnica. „Úspešnosť potláčania výskytu 
nežiaducich hlodavcov závisí od koordino-
vaných celoplošných a  pravidelných dera-
tizačných zásahov. Celoplošný synchrónny 
výkon deratizácie na čo najväčšom území 
má zabezpečiť efektívnu likvidáciu škodcov 
a  zabrániť ich migrácii z  deratizačne ošet-
rených objektov a plôch do objektov takto 
neošetrených,“ vysvetlila Lenka Jurečková.

Pri ochrannej deratizácii môžu pomôcť aj 
ostatní obyvatelia. „Pomôžu, keď nebudú vy-
tvárať zdroje potravy potkanom vylievaním 
zvyškov jedál do toaliet, vyhadzovať potravi-
ny na dvory a skladovať ich v pivniciach a na 
balkónoch. Vhodné je tiež nevytvárať sklád-
ky domového odpadu v spoločných priesto-
roch, v okolí budov a smetných kontajnerov, 
nekŕmiť domáce zvieratá ako sú psy a mačky 
na voľných priestranstvách, v okolí obytných 
blokov, pivniciach a suterénoch budov,“ vy-
menovala. K  podporným aktivitám patrí aj 
zákaz kŕmiť mestské holuby. Nevyhnutné 
je mať okienka a  vetracie otvory v  obyt-
ných domoch a  v  ostatných budovách za-
bezpečené ochranným sieťkami, zatvárať 
vchodové dvere, upchávať nefunkčné diery 
v suterénnych priestoroch, v miestach inži-
nierskych sietí a dilatácií, udržiavať poriadok 
a čistotu v okolí objektov.

Vykonanie deratizácie kontroluje 
mesto Liptovský Mikuláš. V  zmysle zá-
kona o obecnom zriadení hrozí právnic-
kým osobám, ktoré nebudú rešpektovať 
tieto povinnosti, pokuta do  6 638 eur, 
fyzickým osobám do 33 eur.

 -red-

Mária Lošonská z odboru životného pro-
stredia radnice upozorňuje na povinnosť 
obyvateľov niektorých mestských častí 
v súvislosti so zabezpečením zberných ná-
dob pred prístupom medveďa hnedého. 
Týka sa to ľudí z Demänovej, Bodíc, Svätého 
Štefana. Taktiež ide o celé územie Iľanova 
a  Ploštína, okrem zastavaného priestoru 
a oblasti 500 metrov okolo neho. Pôvodco-
via odpadu všeobecne sú povinní nakladať 
s ním v súlade so všeobecne záväzným na-
riadením mesta, zapojiť sa do systému zbe-
ru komunálnych odpadov v meste a užívať 
zberné nádoby zodpovedajúce systému. 
Majú tiež ukladať zmesový komunálny od-
pad, oddelene zbierané zložky komunálne-
ho odpadu a drobné stavebné odpady na 
účely ich zberu na miesta určené mestom.

 -red-

Zabezpečte kontajnery 
pred medveďmiVykonajte deratizáciu,

nerešpektovanie sa trestá

So
m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k



14

Už sme vás informovali o tom, že poslan-
ci odobrili predložený návrh vedenia mes-
ta na financovanie Mestského hokejového 
klubu 32 (MHK 32) a získanie licencie. V Mi-
kuláši sa vďaka tomu po čase opäť hrá naj-
vyššia hokejová súťaž. Mikulášania, ale aj 
obyvatelia okolitých obcí, už v  súčasnosti 
zapĺňajú zimný štadión a prinášajú elektri-
zujúcu atmosféru. Niet sa čo čudovať, ho-
kej na najvyššej úrovni má v meste tradíciu 
a svojimi výkonmi na ľade to potvrdzujú aj 

hráči. Primátor poukázal na to, že pri dob-
rom manažmente a hospodárení mesto ne-
musí na hokej vynakladať vyššie čiastky ako 
v minulosti. Napríklad na rok 2012 radnica 
hokejovému klubu priklepla 222-tisíc eur, 
čiastka nad 200-tisíc eur z  mestského roz-
počtu išla aj v roku 2014. V roku 2015 mesto 
kúpilo rolbu za 45-tisíc. V tomto roku je pre 
hokejový klub vyčlenených 160-tisíc eur. 
„Ďalších 53-tisíc eur predstavuje dotácia 
pre Občianske združenie Hokejové talen-

ty MHK 32. Rovnakú položku chceme pre 
rozvoj detí a  mládeže na ľade zachovať aj 
v budúcom roku,“ dodal šéf radnice. Ak by 
bola v budúcom roku potrebná vyššia pod-
pora, mesto ju vie riešiť z pomerne vysokej 
úspory na koncesnom poplatku pre JL Aré-
nu, keďže pristúpi k rekonštrukcii zimného 
štadióna. Podrobnejší prehľad financova-
nia hokejového klubu od roku 2012 vám 
prinášame v tabuľke.

 -red-

ŠPORT

Najvyššiu súťaž máme za rovnaké peniaze ako doposiaľ I. ligu

Financovania hokejového klubu od roku 2012 v eurách:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Hokejový klub 206 680 119 500 150 000 140 500 160 000
Hokejové talenty 0 0 600 32 000 53 000
MHK 32 LM, o.z. 15 000 22 500 51 000 21 000 -

Foto: Tomáš Batiz

V telocvični Základnej školy Janka Kráľa, 
ktorá je domovským stánkom Mestského 
basketbalového klubu Liptovský Mikuláš, 
sa 15. septembra uskutočnil ďalší ročník 
Memoriálu Vladimíra Frajkora. Ten bol jed-
ným zo zakladateľov klubu. Počas dňa odo-
hrali šesť basketbalových duelov, počas 

ktorých sa na palubovke vystriedalo viac 
ako 90 hráčov. Postupne sa v prípravných 
zápasoch stretli minibasketbalisti domáce-
ho klubu so súpermi z BKM Dolný Kubín a 
MBK Ružomberok. Kadeti si zmerali sily s 
rovesníkmi s BK MŠK Kežmarok, žiaci domá-
ceho klubu odohrali medzi sebou modelo-

vaný zápas a program memoriálu ukončil 
zápas mužov MBK Liptovský Mikuláš s BK 
Dolný Kubín. Zápasy, v ktorých neboli pod-
statné výsledky, ale spomienka na basket-
balového nadšenca, sa niesli v priateľskej 
atmosfére a boli výborným spestrením 
pred štartom sezóny.  Martin Králik

Na palubovku naskočilo vyše 90 hráčov
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Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš 
vstúpili do nového ročníka vo veľkom 
štýle. Od úvodného kola ukazujú všet-
kým neprajníkom, že v  lige nebudú len 
do počtu a  treba s  nimi počítať. Mená 
ako Karol Križan, Rudolf Huna, Martin 
Kriška či Jozef Stümpel vzbudzujú nao-
zaj veľký rešpekt.

Žilinský debakel 
V  prvom kole sa Liptáci predstavili na 

ľade žilinských vlkov, ktorým uštedrili vyso-
kú a hanebnú prehru 2:7. Prvý gól Mikulá-
šanov strelil v  presilovej hre kapitán Jozef 
Stümpel a naštartoval svoj tím k skvelému 
výkonu. Najviac však v tomto zápase žiaril 
prvý útok bratov Hunovcov, ktorý si na svo-
je konto pripísal dokopy až sedem bodov, 
keď sa postaral o  štyri góly. Hráči tak do 
bodky naplnili očakávania fanúšikovia. Pri-
písali si prvé tri body a štart ako z rozprávky. 

Góly Liptákov: Stümpel, Ro. Huna, Ru. 
Huna, 2x Rich. Huna, Kriška, Sukeľ

Skalp majstra 
V druhom zápase sa už Liptáci predstavili 

pred vlastným publikom, kde zavítala maj-
strovská Nitra. V  zápase, v  ktorom sa bolo 
na čo pozerať videlo viac ako 3000 divákov, 
ktorí vytvorili elektrizujúcu atmosféru, vy-
nikajúci hokej a   zdolali v atraktívnom du-
eli majstra z Nitry 4:3. Drámu, ktorá sa roz-
hodla až v samostatných nájazdoch vyriešil 
brankár Nagy, ktorý za svoj chrbát nepustil 
ani jeden nájazd hostí a naopak víťazný gól 
strelil Maroš Piatka. Po tomto zásahu na šta-
dióne zavládla eufória šťastia a diváci spolu 
s hráčmi na ľade si užívali skvelý pocit skan-

dovaním: „Kto neskáče nie je Lipták hop, 
hop, hop.“ 
Góly Liptákov: Ru. Huna, Ro. Huna, Števu-
liak, rozhodujúci samostatný nájazd Piatka

 
Bez gólu v Košiciach  

V treťom kole cestovali Liptáci na stretnu-
tie do metropoly východu do Košíc. V dueli, 
v  ktorom dominovali defenzívy a  brankári 
predvádzali famózne zákroky diváci videli 
len dva góly. Tie nanešťastie strelili domáci 
hráči, ktorí po góloch Hričinu a Milého vy-
hrali. Mikulášania sa však vôbec nemusia 
hanbiť za predvedený výkon v Steel Aréne. 
Negatívnu tvár na toto stretnutie hádže 
len škaredý zákrok Makovského na jedné-
ho z domácich hráčov, ktorý musel opustiť 
hraciu plochu na nosidlách.

Podtatranské derby 
Ďalší domáci duel odohrali Mikulášania 

proti hosťom, ktorým cesta na Liptov trvá 
najkratšie spomedzi všetkých účastníkov 
Tipsport Ligy. V  Enel Aréne sa predstavi-
li popradskí kamzíci na čele s  hviezdnym 
a nestarnúcim Arne Krotákom. Duel sledo-
valo niečo viac ako 2400 divákov, ktorí zas 
a znova dokázali, že milujú hokej a hlavne 
svoj klub. Postarali sa o dokonalú atmosfé-
ru, ktorú dotvorili aj hosťujúci fanúšikovia. 
Ako prvý si mohli gól zakričať práve oni, 
keď sa presadil už spomínaný Kroták. Od-
poveď domácich však bolo rýchla na 1:1 
vyrovnal Ru. Huna. Na začiatok poslal do 
vedenia Liptákov prvým gólom v Tipsport 
Lige Lištiak a  štadión takmer spadol. Hos-
tia ale dokázali gólom Lichanca vyrovnať 
a poslali tak zápas do predĺženia. V ňom 34 

sekúnd pred jeho rozhodol po dorážke Dá-
vid Bondra. 
Góly Liptákov: Ru. Huna, Lištiak 

Bod u vicemajstra 
V  piatom kole cestovalo mužstvo Liptá-

kov na zápas k  vicemajstrovi do Banskej 
Bystrice. V  dramatickom a  nervóznom zá-
pase Liptáci najskôr prehrávali po rýchlom 
góle Andrisíka z 2. minúty, no ešte v tej istej 
tretine po góloch Rich. Hunu a Lištiaka oto-
čili vývoj. Ďalší gól na smolu Mikulášanov 
padol do ich siete a ešte k tomu v najmenej 
príjemnom čase tesne pred druhou sirénou 
vyrovnal na 2:2 Surový. V  treťom dejstve 
diváci už gól nevideli a  tak nasledovalo 
predĺženie. V ňom sa hralo hore dole, šance 
rozhodnúť mali obidve mužstvá, no víťazný 
gól strelil domáci Bezúch a Liptáci si tak do-
mov odniesli ďalší cenný bod. 
Góly Liptákov: Rich. Huna, Lištiak 

Eufória v Liptove 
Eufória z účinkovania Liptákov v Tipsport 

Lige sa prejavuje v  každom domácom 
stretnutí. Na štadión Enel Arény si našlo 
v  dvoch úvodných domácich zápasoch 
cestu viac ako 5 500 divákov, čo je famóz-
ne číslo, ktoré dokazuje, že hokej na Liptov 
odjakživa patril a  nič sa nezmenilo ani po 
rokoch bez najvyššej súťaže. Celú atmosfé-
ru dokresľuje fakt, že fanúšikovia sa môžu 
pozerať na vlastných odchovancov, ktorí 
na ľade predvádzajú vynikajúce výkony 
a bojujú jeden za jedného. Nie je predsa nič 
krajšie ako sledovať, plné tribúny, ktorými 
sa ozýva skandovanie fanúšikov „Liptovský 
Mikuláš“.  Jakub Glajza

ŠPORT

Foto: Tomáš Batiz

Famózny návrat Liptákov do Tipsport Ligy
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TATRALANDIA

www.tatralandia.sk

Zažite magickú svadbu kostlivcov
• originálna výzdoba

• víkendový animačný program
• interaktívna hra pre deti

• svadobné telegramy

10. 9. - 23. 12. 2016

S podporou mesta Liptovský Mikuláš
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Dar najkrajší život dáva do kočiara...
 

V mesiaci august 2016 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Kristína TRIZNOVÁ, Tobias KRUPIK, Lin-
da JAKUBCOVÁ, Filip JURKOVIČ, Natália 
MACHOVCOVÁ, Alexandra FERENCOVÁ, 
Lukáš KORDOŠ, Viktória DOHŇANSKÁ, 
Patrik KRAJČÍR, Linda FOGAŠOVÁ, Matúš 
HOLLÝ, Tobias BANDY, Matej PALKO, Mar-
kus MAGERČIAK, Natália KIČINOVÁ, Michal 
CHUDÝ, Michael KARAS, Katarína PAPAJO-
VÁ, Alexandra SPUROVÁ, Nina PAVNICOVÁ, 
Matúš KOŠÍK, Matej BALÁŽ, Ivan HLINIČAN, 
Eliška CHOLVADTOVÁ, Lea KAPITÁNOVÁ, 
Karolína BAUER, Ema HRABINSKÁ, Miriam 
POLIAKOVÁ, Adam SOPKO, Olívia LÍŠKOVÁ, 
Nina LOVICHOVÁ, Michal MAJER.

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

Manželstvo uzavreli:

  Marek ŠTEPITA - Marie KOČAŘOVÁ, Jiří 
VERUŇÁK - Petra ŠČASNÁ, Marek HLUŠÁK 
- Jana ONDREJKOVÁ, Ing. Jiří BARTEJS 
– Mgr. Viera ŠVÁBOVÁ, Patrik BONGILAJ - 
Dominika BALÁŽOVÁ, Jaroslav BIRKA - Eva 
BULAVČÁKOVÁ, Mgr. Tomáš VONDRÁK 
- Bc. Zina ČERNECKÁ, Miroslav DANIHEL 
- Michaela KLOBUŠIAKOVÁ, Peter KUBÁŇ 
- Daniela FERENČÍKOVÁ, Martin RAKUČIAK 
- Alexandra KOLÍNSKA, Paul Alastair WIL-
SON - Lucia MAJDOVÁ, Patrik JURIŠ - Petra 
MATEJKOVÁ, Miroslav SOHA - Petra BETHE-
ROVÁ, Tomáš VOZÁR - Jana RÓŽOVÁ, Ján 
MACHAJ - Jana DROBÚLOVÁ, Miroslav 
GETTA - Miroslava ŠIKULOVÁ, Peter PERA-
ŠÍN - Miroslava ŠIMOVČIAKOVÁ, Ing. Ivan 
BRTÁŇ - Mgr. Ľudmila HYBENOVÁ, Jerguš 
FIAČAN - Martina VYŠNÁ, Jaroslav MLÁKA 
- Mariana SZUDÁROVÁ, Tibor BALÁŽ - Ale-
xandra MURGOŠOVÁ, Gejza PUŠKA - Ľubi-
ca PUŠKOVÁ.

Nadišiel deň, keď sme sa s tebou 
navždy museli rozlúčiť...

Opustili nás:

  Štefánia MRÁZIKOVÁ - 87r., Martin NIŇAJ - 
20r., Svetozár KORBÍNI - 63r., Margita PETÍKO-
VÁ - 77r., Ján LUPTÁK - 90r., Štefan TEKELJAK 
- 63r., Emília GREŠOVÁ - 89r., Ján DZÚR - 75r„ 
Ján KUNA - 72r., Dušan PORUBSKÝ - 75r., Má-
ria WOSIŇSKÁ - 63., Milan BÍROŠ – 49., Mária 
ŘÍČNÁ - 73r., Anna ŠEDOVIČOVÁ – 84., Ján 
GUOTH - 83r., Vilma KRČMÁREKOVÁ – 84., 
Libuša RADÚCHOVÁ - 82r., Mária PORUBÄ-
NOVÁ - 94r., Ing Libuša KUCHÁRIKOVÁ - 49r., 
Viera BARANOVÁ - 54r., Ondrej MELICH - 80r., 
Jaroslava CHROBÁKOVÁ - 63r., JUDr. Ján GAJ-
DOŠÍK - 89r., Ing. Přemysl MOHAUPT - 73r., 
Ružena JUREČKOVÁ - 93r., Ľubomír LEHOTSKÝ 
- 65r., Blažena HLAVATÁ – 78., Zuzana ČELOV-
SKÁ - 76r., Jozef PUŠKÁŠ - 69r., Mária HYBENO-
VÁ - 87r., Mgr. Miroslav VOZÁRIK - 65r., Vladimír 
TKÁČ - 68r., Michal MARJOVIČ - 89r., Tatiana 
BALÁŽOVÁ – 61 r.

Občiansky servis 
AUGUST 2016

SERVIS

Nájdete nás na facebooku  facebook.com/MestoLM  
P R A V D I V É  I N F O R M Á C I E  O  D I A N Í  V  M E S T E

Nájdete nás aj na Twitteri  twitter.com/MestoLMikulas
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Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ-

stva sa uskutoční 20. 10. 2016 
o 10. hodine na Mestskom úrade 

v Liptovskom Mikuláši.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Liptovský Mikuláš

Druhý štvrtok v mesiaci, 10.00 – 12.00 hod. 
Dom kultúry, Hollého 4, 3. poschodie 

Mobil: 0905 477 970
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SKÚŠKA SIRÉN
14. 10. 2016 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

• dňa 6. 10. 2016 bude v čase od 07:30 
hod. do  18:00 hod v Liptovskom Miku-
láši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA 
(Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu, ktorý je 
uverejnený na www.mikulas.sk v rubrike 
Úradná tabuľa)

• dňa 7. 10. 2016 bude v  čase od 07:30 
hod. do  14:00 hod v Liptovskom Miku-
láši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA 
(Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu, ktorý je 
uverejnený na www.mikulas.sk v rubrike 
Úradná tabuľa)

• dňa 11. 10. 2016 bude v čase od 07:30 
hod. do   18:00 hod., dňa 12.10.2016 v 
čase od 07:30 hod. do   18:00 hod., dňa 
13.10.2016 v čase od 07:30 hod. do  18:30 
hod. a  dňa 14.10.2016 v čase od 07:30 
hod. do  14:00 hod. v Liptovskom Miku-
láši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA 
(Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu, ktorý je 
uverejnený na www.mikulas.sk v rubrike 
Úradná tabuľa)

• dňa 11. 10. 2016 bude v čase od 08:30 
hod. do  13:30 hod v Liptovskom Mikuláši 
- mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ 
(Ul. Revolučná - v zmysle rozpisu, ktorý je 
uverejnený na www.mikulas.sk v rubrike 
Úradná tabuľa) a mestskej časti STARÉ 

MESTO (Ul. Štefánikova - v zmysle rozpi-
su, ktorý je uverejnený na www.mikulas.
sk v rubrike Úradná tabuľa)

• dňa 12. 10. 2016 bude v čase od 08:00 
hod. do  13:30 hod. v Liptovskom Miku-
láši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRA-
ŠOVÁ (Mútnik - v zmysle rozpisu, ktorý je 
uverejnený na www.mikulas.sk v rubrike 
Úradná tabuľa)

• dňa 18. 10. 2016 bude v čase od 07:30 
hod. do   18:00 hod., dňa 19.10.2016 v 
čase od 07:30 hod. do   18:00 hod., dňa 
20.10.2016 v čase od 07:30 hod. do  18:00 
hod. a dňa 21.10.2016 v čase od 07:30 
hod. do  14:00 hod. v Liptovskom Miku-
láši - mestskej časti NÁBREŽIE – VRBICA 
(ul. Vrbická - v zmysle rozpisu, ktorý je 
uverejnený na www.mikulas.sk v rubrike 
Úradná tabuľa), 

prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu 
plánovaných prác na zariadeniach distribuč-
nej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a. s.

Ďalšie odstávky elektriny, plánované 
v  auguste, ktoré oznámila spoločnosť SSE 
po uzávierke, zverejňujeme na webovej 
stránke mesta v rubrike Úradná tabuľa.

Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že:



19

SERVIS
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SERVIS

KALENDÁR PODUJATÍ

Október
2016

 PIATOK – SOBOTA 30.9. – 1.10. 
 DIVADLO IVANA STODOLU  Dom kul-

túry – Palúdzka  1. ročník Divadelného 
festivalu Ivana Stodolu.

 SOBOTA - 01.10.2016 
 ŠŤASTNÝ DEŇ Námestie oslobodite-

ľov  9:00 - 16:00  Podujatie organizá-
tora Women Institute Slovakia. 

 BEH NA OPÄTKOCH Námestie oslobo-
diteľov   od 10:00  ....prebehnite pár 
metrov v našich topánkach

 KONCERT IVANY MER Diera do sveta, 
kultúrne centrum, Námestie oslobodi-
teľov 1  20:00  4 €  Príďte si vypočuť 
éterické piesne Ivany Mer 

 MFK TATRAN - TJ ORAVAN RABČA
Futbalový štadión MFK Tatran  10:00 a 
12:00  9. kolo III. liga SŽ U-15 a MŽ U-13 

 NEDEĽA - 02.10.2016  
 MFK TATRAN - FK ČADCA Futbalový 

štadión MFK Tatran  10:00 a 12:30  9. 
kolo II. liga SD U-19 a MD U-17 

 UTOROK - 04.10.2016  
 FINANČNÁ MÁGIA II. Fun Fabric 

 18:30  11,11 €  Zážitkový workshop 
o tom, ako si do života pritiahnuť hojnosť a 
prosperitu. 

 KANGOO JUMPS Fun Fabric 
 17:00  4 €  FIT program pre líniu, 

kondičku a zdravie. 
 SMEJKO A TANCULIENKA - KDE BOLO, 

TAM BOLO...  Dom kultúry  17:00  7 € 
 Chrobáčikovia Smejko a Tanculienka 

prichádzajú s úplne novým hudobným 
predstavením pre deti 

 STREDA - 05.10.2016  
 RICHARD MÜLLER & BAND - TO NAJ-

LEPŠIE TOUR Dom kultúry, veľká sála 
 18:00  23 - 26 €  Najkrajšie balady 

v komornej atmosfére! 

 ŠTVRTOK - 06.10.2016 
 BÁSNIK NA CESTÁCH Liptovská 

knižnica GFB Liptovský Mikuláš  16:00 
 stretnutie s básnikom a cestovateľom 

Stanom Kaľavským 
 MFK TATRAN - OŠK SVÄTÝ KRÍŽ  Fut-

balový štadión MFK Tatran  Futbal 
 16:00  6. kolo I. trieda LFZ U-13 

Kormanov pohár 
 Z TVORBY Klubovňa LKS v NKP 

Čierny orol  16:00  Vernisáž výstavy 
z tvorby členov Klubu neprofesionálnych 
výtvarníkov 

 PIATOK - 07.10.2016  
 ESENCIA PRE ŽIVOT - BYLINKY V TE-

KUTEJ FORME Fun Fabric  17:00  8 € 
 Aromaterapia - prírodné terapeutické 

esencie najvyššej kvality v praxi.
 LITERÁRNE ČÍTANIE A DISKUSIA S IRE-

NOU BREŽNOU Diera do sveta, kultúr-
ne centrum, Námestie osloboditeľov 1

 19:00  Vzácna návšteva slovensko -
švajčiarskej spisovateľky a novinárky.

 MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL futbal: ZŠ Okoli-
čianska, volejbal: ZŠ J. Kráľa, atletika: ZŠ 
M. R. Martákovej  8:00 futbal, 8:30 vo-
lejbal, 9:00 atletika  Mestská športová 
olympiáda pre základné školy mesta LM a 
partnerského mesta Opava.

 TANEC V SRDCI - II. MEDZINÁRODNÝ 
FOLKLÓRNY FESTIVAL Dom kultúry 

 17:00, 3 € 
 SOBOTA - 08.10.2016  

 ROZLÚČKOVÉ SLALOMY Areál vod-
ného slalomu O. Cibáka  10:30  štart 
veteránov a karneval na vode 

 MFK TATRAN - TJ TATRAN KRÁSNO 
NAD KYSUCOU Futbalový štadión MFK 
Tatran  10:00 a 12:00  10. kolo II. liga 
SŽ U-15 a MŽ U-13 

 GONSOFUS Diera do sveta, kultúr-
ne centrum, Námestie osloboditeľov 1 

 20:00  5 €  Medzinárodný hudobný 
projekt Sashu Mamaeva a Gábora Tokár 

 NEDEĽA - 09.10.2016  
MFK TATRAN - OFK TEPLIČKA NAD 
VÁHOM Futbalový štadión MFK Tatran 

 10:00 a 12:30  10. kolo II. liga SD U-19 
a MD U-17 

 PIATOK - 14.10.2016  
 SAMI SEBE  Dom kultúry  16:00

Predstavenia zostavené zo scénok, spevu, 
recitácie a tancov

 FILMOVÝ KVÍZ PETRA KONEČNÉHO 
 Diera do sveta, kultúrne centrum, 

Námestie osloboditeľov 1  19:00  3 € 
 Príďte si otestovať svoje � lmové vedo-

mosti s Petrom Konečným. 

 SOBOTA - 15.10.2016  
 KONKURZ ANIMÁTOROV VOĽNÉHO 

ČASU Fun Fabric  10:00  €  Zážitko-
vý konkurz pre prácu animátor voľného času. 

 MFK TATRAN - OŠK LISKOVÁ Futbalo-
vý štadión MFK Tatran  10:00 a 12:00 

 11. kolo III. liga SŽ U-15 a MŽ U-13 
 STOP SHOP LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

POLMARATÓN STOP SHOP Liptovský 
Mikuláš  10:00  Všetkých nadšencov 
športu pozývame na 5. ročník.

 POSLEDNÁ MÍĽA LIPTOVA Námestie 
osloboditeľov  12:00  Ukončenie mo-
tocyklovej sezóny 2016 na Liptove, spanilá 
jazda regiónom Liptov

 SOBOTA – NEDEĽA - 15.10.2016 | 16.10.2016  
 ŠKOLENIE LIPTOVSKÝCH FOLKLORIS-

TOV SZUŠ Liptovský Mikuláš  8:00 
- 16:00  Vzdelávacie podujatie pre vedú-
cich a členov FS, FSk a DFS z regiónu Liptov. 

 UTOROK - 18.10.2016  
 ABBA SLOVAKIA TOUR Dom kultúry 

 19:00  10 €   Najväčšie hity legendár-
nej skupiny – naživo – na nerozoznanie od 
originálu. 

 SÁROVA BYSTRICA Klubovňa LKS 
v NKP Čierny orol  9:00  38. ročník 
regionálnej postupovej súťaže mladých 
moderátorov 

 STREDA - 19.10.2016  
 ACH, JÚLIA Dom kultúry  18:00 

13 €, ZŤPS-vozík 6 €  Komédia z man-
želského života plná zvratov, prevlekov, 
vtipných situácií, pesničiek... 

 ŠTVRTOK - 20.10.2016 
 KOMU DAL IVAN LAUČÍK KRÍDLA...

Liptovská knižnica GFB Liptovský Miku-
láš  16:00  Stretnutie s autormi, ktorí 
vyšli zo súťaže Krídla Ivana Laučíka 

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

 PIATOK - 21.10.2016  
 LITERÁRNY KLUB Liptovská kniž-

nica GFB Liptovský Mikuláš  18:00 
 Stretnutie členov klubu

 MÓDNA PREHLIADKA ZDENKY KUBÁ-
NYIOVEJ  Dom kultúry  18:00, 5/8 € 

 Krištáľový dotyk - bene� čná módna 
prehliadka
 SOBOTA - 22.10.2016  

 MFK TATRAN - MFK DOLNÝ KUBÍN
Futbalový štadión MFK Tatran  10:00 a 
12:00  12. kolo II. liga SŽ U-15 a MŽ U-13 

 MFK TATRAN - FC LOKOMOTÍVA KO-
ŠICE  Futbalový štadión MFK Tatran 

 14:30  2 €  1 €  12. kolo II. liga dospelí 
 NEDEĽA - 23.10.2016  

 MFK TATRAN - TJ JEDNOTA BÁNO-
VÁ  Futbalový štadión MFK Tatran 

 10:00 a 12:30  12. kolo II. liga SD U-19 
a MD U-17 

 PACI PAC - TO NAJLEPŠIE DEŤOM! TOUR 
2016 Dom kultúry  16:00  6 €   To 
najlepšie čo si dovolia PACI a PAC ponúknuť 
vám a vašim deťom . 
 PONDELOK - 24.10.2016 

 INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY 
E. M. ŠIMEROVEJ Liptovská galéria 
P.M.Bohúňa  14:00  Slávnostná inau-
gurácia poštovej známky Ester Martinčeko-
vej Šimerovej

 DOMINIKA MIRGOVÁ: ARMÁDA TOUR
Dom kultúry  19:00, 10 € 

 ŠTVRTOK - 27.10.2016  
 FESTIVAL MOBILIS III. Diera do sveta, 

kultúrne centrum, Námestie oslobodite-
ľov 1  Festival literatúry a umenia 

 ODKAZY Z NEBA Fun Fabric 
 16:30  8,88 €  V rámci cyklu „CESTOU 

SRDCA“ téma: „Ako komunikovať s anjelmi?“
 LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD Námestie 

osloboditeľov – Liptovská galéria P.M.Bo-
húňa  16:30

 SVETLONOS 2016 Liptovská galéria 
P.M.Bohúňa a záhrada galérie  9.00 
- 18.30  Súťaž o najkrajšiu vyrezávanú 
tekvicu, hlasovanie, večerná slávnosť, vyhlá-
senie víťazov

 MIM SHOW Dom kultúry  18:00, 1 € 
 Improvizačná show Miroslava Kasprzyka

 ZDENĚK IZER AUTOKOLEKTIV kon-
certná sála Súkromnej ZUŠ, ul. Tranov-
ského  19:00  13 €  Zábavný program 
s jedinečným a nezameniteľným humorom 
Zděnka Izera. 

 PIATOK - 28.10.2016  
 PAMIATKA ZOSNULÝCH Vrbický cin-

torín a pamätník Háj - Nicovô  15:00
 VÝZNAMNÍ SLOVENSKÍ PRÁVNICI Z 

LIPTOVA Múzeum Janka Kráľa 16:00 
 Liptovskomikulášske uvedenie najnovšej 

knihy mikulášskeho rodáka doc. Jozefa 
Vozára.

 STRAŠIDELNÁ NOC V DETSKOM KÚTI-
KU Detský kútik Handy Dandy  20:00    
10 €  Jedinečná noc v detskom kútiku 
Handy Dandy 

 PIATOK – SOBOTA - 28.10.2016 | 29.10.2016 
 HALLOWEEN NOC VO FUN FABRIC

 Fun Fabric  19:00 - 09:00 20 €  Ne-
zabudnuteľná HALLOWEEN rozprávková 
noc pre deti vo FUN FABRIC. 

 SOBOTA - 29.10.2016 
 MFK TATRAN - FC TJ ORAVSKÝ PODZÁ-

MOK Futbalový štadión MFK Tatran 
 10:00 a 12:00  13. kolo III. liga SŽ U-15 

a MŽ U-13 
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SERVIS

 
 BOCIANY (Amer. � lm MP, Slov. dabing)  

So.1. a Ne. 2.  15.45  4 € | Po. 3.  18.00  3,30 €  Objavná cesta, ktorá by 
mohla pomôcť vrátiť bocianom na celom svete ich pôvodné poslanie…

 DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY PEREGRINOVEJ 
(Amer. � lm od 12 rokov, Český dabing)   
So. 1. a Ne. 2.10.  17.45  4 €  Ďalší titul z dielne režiséra Tima Burtona

 MORE V PLAMEŇOCH (Amer. � lm od 15 rokov)  
So. 1. a Ne. 2.10.  20.00  4 €  Príbeh 126 členov posádky na plávajúce vrtnej 
plošine Deepwater Horizon, ktorý sa neobjavil v nijakých správach....

 BITKA O SEVASTOPOĽ (Ukrajina - Rusko, od 12 rokov)  
Po. 3.  20.00  3,30 € | Ut. 4.10.  20.00  4,00 €
Historická dráma o legendárnej snajperke ZSSR Ljudmile Pavličenkovej, prezývanej „pani smrť“.

 SLOBODA POD NÁKLADOM (Slov. � lm, od 12 rokov)  
St. 5.  20.00  3 € | St. 12.  18.00  3,00 €  V dokumentárnom � lme Pavla 
Barabáša Sloboda pod nákladom spoznáme najstaršiu generáciu tatranských nosičov...  

 PIRKO (SR -ČR, od 15 rokov)  
Št. 6.  20.00  4 € |  Pia. 7.  18.00  4 € | Ne. 9.  20.00  4 € | Po. 
10.  20.00  3,30 €  Film o dievčati, ktoré nezlomí ani pád na úplné dno, a odvrátená 
strana života vo veľkom meste – so všetkou krutosťou a iróniou....

 DIEVČA VO VLAKU (Amer. � lm, od 15 rokov)  
Pia. 7. a So. 8.10.  20.00  4 €  Thriller natočený podľa knižního bestselleru.

 KUBO A KÚZELNÝ MEČ (Amer. � lm MP, Slov. dabing)  
Ne. 9.  18.00  4 € | Po. 10.10.  18.00  3,30 €  Dokáže rozprávať príbehy 
tak, až sa tají dych. Tým je výnimočný Kubo, hrdina  animovaného dobrodružstva.

 PRÁZDNINY V PROVENCE (Český � lm, od 15 rokov)  
Ut. 11.  18.00  4 € | St. 12.  20.00  4 €  Kotek, Prachař a Hádek s letnou 
komédiou, prevoňanou tentoraz provensálskou levanduľou.. ..

 KIKI: POĎME NA TO! (Španiel. � lm, od 15 rokov, 102 min.)  
11. 10. Ut.  20.00  4 €  Päť príbehov lásky a sexuálneho správania, odohrávajúce sa 
počas horúceho madridského leta. 

 OPERÁCIA ANTHROPOID (GB - ČR - Francúz., od 15 rokov)  
Št. 13.  17.45  4 € | Pia. 14. - Ne. 16.  20.00  4 €  Filmové spracovanie 
významnej udalosti českých a slovenských dejín, skutočnej operácie Anthropoid.

 INŠTALATÉR (Český � lm, od 12 rokov)  
Št. 13.  20.00  4 € | So.15. a Ne. 16.  18.00  4 € | Po. 17.  20.00  
3,30 €  Komédia o mužovi, ktorý všetkým všetko opraví, ale vlastný život spravovať nedokáže 

 KUBO A KÚZELNÝ MEČ (Amer. � lm MP, Slov. dabing)  
So.15. a Ne. 16.  16.00  4 € | Po. 17.  18.00  3,30 € | So. 
22.  16.00  4 €  Dokáže rozprávať príbehy tak, až sa tají dych. Tým je výnimočný Kubo, 
hrdina  animovaného dobrodružstva.

 INFERNO (Amer. � lm od 12 rokov)  
St. 19. a Št. 20. a So.22.  20.00  4 € | Ne. 23.  17.45  4 €  Slávneho 
symbolistu Roberta Langdona tentokrát indície vedú k samotnému Dante Alighierimu...

 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (Český � lm, od 12 rokov)  
Št. 20. a So.22.  18.00  4 € | Ne. 23.  20.00  4 € | Po. 24.  18.00  
3,30 €  Komédia o  problémoch, s ktorými sa môže stretnúť aj tá najlepšia ženská zo všetkých...

 
BERLINÁRE BENÁTKY CANES  Veľké � lmové festivalové echo

 NEON DEMON (Franc. - USA - Dánsko, od 15 rokov)  
Po. 24.10.  20.00  3 €  Farboslepý dánsky provokatér Nicolas Winding Refn vyzýva 
diváka vstúpiť do pestrofarebného prázdna, ktoré požiera pôvab a nevinnosť 

 JA, DANIEL BLAKE (GB, od 12 rokov)  
Ut. 25.10.  18.00  3 €  Sociálna dráma britského režiséra Kena Loacha.získala Zlatu 
palmu na tohtoročnom Medzinárodnom � lmovom festivale v Cannes.

 NEZNÁME DIEVČA (Francúzsky � lm, od 15 rokov)  
Ut. 25.10.  20.00  3 €  Majstri kinetickej sociálnej drámy bratia Dardennovci sa 
úspešne vydávajú do teritória civilnej detektívky.

 24. TÝŽDŇOV (Nemecký � lm, od 15 rokov)  
St. 26.10.  18.00  3 €  Film režisérky Anny Zohry Berrached - je príbehom televíznej 
komičky Astrid, ktorá so svojím priateľom čaká dieťa s Downovým syndrómom...

 PO BÚRKE (Japonský � lm, od 15 rokov)  
St. 26.10.  20.00  3 €  Majster rodinných drobnokresieb Hirokazu Koreeda rozpráva 
o tom, že najsilnejšie búrky sú niekedy tie, pri ktorých sa nepohne ani lístok. 

 TONI ERDMAN (Nem. - Rakúsko, od 15 rokov)  
Št. 27.10.  17.30  3 €  Nemecká režisérka Marden Ade sa vracia s prenikavou a nesmi-
erne vrstevnatou tragikomédiou o zblížení otca a dcéry.   

 ZĎALEKA (Venezuela - Mexiko, od 15 rokov)  
Št. 27.10.  20.15  3 €  Divácky náročná, ale nesmierne pôsobivá snímka si odniesla z 
minuloročného festivalu v Benátkach hlavnú cenu – Zlatého leva.

 KAMOŠ OBOR (Amer. � lm, od 7 rokov, Slov. dabing)  
Pia. 28.10. a Ne. 30.10.  17.45  4 €  Môže malé dievčatko zvíťaziť nad 
hroznými, ozrutnými obrami? Nemôže. Iba ak jej pomôže - Kamoš Obor.

 TATRY, NOVÝ PRÍBEH (Slov. � lm, od 12 rokov)  
Pia. 28.10.  20.00  3,50 € | So. 29.10.  18.00  3,50 €  Film divákov 
prevedie jedným rokom vo Vysokých Tatrách v ich divokej kráse a neskrotnosti.

 DEVIATY ŽIVOT LOUISA DRAXA (GB, od 12 rokov)  
So. 29. - Ne. 30.10.  20.00  4 €  Louis Drax akoby zázrakom prežije smrteľný 
pád. Psychológ Allan sa snaží odkryť čudné okolnosti chlapcovej nehody. …

 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV (Amer. � lm MP, Slov. dabing)  
Ne. 30.  16.00  3 € | Po. 31. a Ut. 1.11.  18.00  3 €  Dokonalá animova-
ná rodinná komédia pre deti, rodičov aj všetkých milovníkov zvierat!

 
 TOTO JE NÁŠ SVET (Amer. � lm od 12 rokov)  

Po. 31.10.  20.00  3,50 €  Hlboko v lesoch vychováva svojrázny a charizmatický 
otec  svojich šesť detí podľa vlastných predstáv...

 
 UČITEĽKA - FILMOVÝ KLUB SENIOROV  

Pi. 7.10. o  14.30   dráma SR/ČR (12) - 102 min., originálna verzia 
 PREDTÝM, AKO SOM ŤA POZNALA - FILMOVÝ KLUB

SENIOROV  
Pi. 21.10.  14.30   romantický USA (12) - 110 min.,  české titulky

 TRISTAN A IZOLDA  
So. 8.10.  18.00  12 €  Priamy prenos z Metropolitnej opery v New Yorku 

 DON GIOVANNI  
So. 22.10.  18.55  12 €  Priamy prenos z Metropolitnej opery v New Yorku
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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

 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. 

 04.09.2016 | 30.11.2016  
CITHARA SANCTORUM V DUCHOVNÝCH 
DEJINÁCH SLOVENSKA
expozícia Tatrín, Tranovského 8
Po-Pi: 8:00 - 16:00 1 €   0,50 €
Výstava pri príležitosti 380. výročia prvého 
vydania Cithary sanctorum. 

 09.09.2016 | 01.11.2016  
DEDINSKÉ REMESLÁ
NKP Čierny orol L. Mikuláš
Po-Pi: 8:00 - 16:00, So-Ne: len pre ohláse-
né skupiny (min. 10 osôb) 0,40 €   0,20 €
Výstava prezentuje remeslá, bez ktorých by 
život ľudí na dedine nemohol fungovať. 

 27.09.2016 | 05.11.2016  
AKADÉMIA ŠPERKU
Centrum Kolomana Sokola
Ut – So: 10:00 - 17:00 2 €   1 €
Spoločná výstava viacerých autorov. 

 29.09.2016 | 29.10.2016  
VÝSTAVA MAĽOVANÝCH DÁŽDNIKOV 
V RGB LIPTOV
RGB Liptov | Po - Ne: 9:00 | Jedinečná výsta-
va ručne maľovaných dáždnikov Madam Etely. 

 07.10.2016 | 28.10.2016  
Z TVORBY
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol
Po - Pi: 8:00-15:00 0,50 €   0,20 €
Výstava z najnovšej tvorby členov Klubu 
neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS. 

 10.10.2016 | 16.10.2016  
ZVLÁŠTNI ĽUDIA - KATASTROFY ĽUDSKÉ-
HO TELA
RGB Liptov | Po - Ne: 9:00 - 19:00 3 €   2 €
Výstava voskových � gurín. 25 exponátov 
ľudských anomálií 

 11.10.2016 | 31.12.2016  
VENDULA CHALÁNKOVÁ
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Vernisáž výstavy 11.10. o 16:00
Ut - So: 10:00 - 17:00 2 €   1 €
Autorská výstava 

 11.10.2016 | 31.12.2016  
VINCENT HLOŽNÍK
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Vernisáž výstavy 11.10. o 16:00
Ut - So: 10:00 - 17:00 2 €   1 €
Autorská výstava 

 12. 10. 2016 | 8. 12. 2016  
MIKULÁŠSKA ŽIDOVSKÁ KOMUNITA:
PRÍBEHY – OSUDY – ĽUDIA
výstavná sieň Múzea Janka Kráľa
(vernisáž 12. 10. 2016 o 16:00 hod.)
Po - Pi: 9:00-16:00,
So-Ne: 10:00-17:00 0,50 €   
 

 22.09.2016 | 20.10.2016  
JESENNÉ RECYKLOVANIE S POWERTEXOM
Študio KREATIVITY v priestoroch LGPMB
14:00 - 17:00 | 45 € | Relaxačný kurz recyk-
lovania s tužidlom Powertex.

 23.09.2016 | 21.10.2016  
JESENNÉ KÚZLENIE S HODVÁBOM
Študio KREATIVITY v priestoroch LGPMB 
14:00 - 17:00 | 45 € | Relaxačný kurz 
maľovania na hodváb pre začiatočníkov aj 
pokročilých. 

 02.10.2016 | 31.10.2016  
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad)
mesačne 5 € | Kreslenie v klube neprofesi-
onálnych výtvarníkov s lektorom Mgr.art. R. 
Močiliakom.
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 15.10.2016 | 16.10.2016  
MODELOVANIE OSOBNEJ BOHYNE
Študio KREATIVITY v priestoroch LGPMB
10:00-17:00 | Kurz spája hlbokú transfor-
mačnú prácu a kreatívny kurz, naučíte sa 
výtvarnú techniku. 

 22.10.2016  
ALTERNATÍVNE EXPERIMENTÁLNE VÝ-
TVARNÉ POSTUPY
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad)
9:00 | Experimentálne techniky spracovania 
keramiky a skla - vinuté perle. 

 22.10.2016  
JAPAN DAY
Fun Fabric | 14:00 | 9,90 €   4,90 €
Unikátne stretnutie s japonskou kultúrou 
a workshop KALIGRAFIE

 01.01.2015 | 31.12.2020  
STÁLA EXPOZÍCIA: SLOVENSKÉ VÝTVAR-
NÉ UMENIE 19. STOROČIA
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00 1 €   0,50 €

 01.01.2015 | 31.12.2020  
STÁLA EXPOZÍCIA: SLOVENSKÉ VÝTVAR-
NÉ UMENIE 20. STOROČIA
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00 1€   0,5€

 01.01.2016 | 31.12.2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: KAPITOLY Z HISTÓRIE 
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Námestie osloboditeľov 31
Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17:00 2 €   1 €

 01.01.2016 | 31.12.2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: KOLOMAN SOKOL
Centrum Kolomana Sokola
Ut - So: 10:00 - 17:00 1 €   0,5 €

 01.01.2016 | 31.12.2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ
Námestie osloboditeľov 31
Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17.00

 01.01.2016 | 31.12.2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: POĽOVNÍCTVO A RY-
BÁRSTVO V LIPTOVE
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol
Po-Pi 8:00 - 16:00, So-Ne len pre ohlásené 
skupiny (min. 10 osôb) 1 €   0,50 €

 01.01.2016 | 31.12.2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: RODNÝ DOM SÚRO-
DENCOV RÁZUSOVCOV
Vrbická ul. 312
Po-Pi 8:00 - 16:00 1 €   0,50 €

 01.01.2016 | 31.12.2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: STARÉ UMENIE
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00 1 €   0,5 €
Slovenské umenie 15. - 18. storočia - gotika, 
renesancia, barok. 

 01.01.2016 | 31.12.2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: TATRÍN A ŽIADOSTI 
SLOVENSKÉHO NÁRODA
Tranovského ul. 8
Po-Pi 8:00 - 16:00 1 €   0,50 €
Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej 
fary približuje obdobie 40. rokov 19. stor. 

 01.01.2016 | 31.12.2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA
Hollého 4 | Mimo sezóny možnosť
objednať vstup vopred
v Múzeu J.Kráľa 1 €   0,50 €

 04.01.2016 | 31.12.2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: CHRÁNENÁ PRÍRODA 
SLOVENSKA
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut 
zatvorené, So-Ne: na objednávku - po-
sledný vstup hodinu pred zatvorením 6 €   
2,50 €

 09.05.2016 | 31.12.2018  
STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY 
ELENY BADOVEJ
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol
Po-Pi 8:00 - 16:00, So-Ne len pre ohlásené 
skupiny (min. 10 osôb) 0,20 €   0,10 €

VÝ
ST

AV
Y -

 ST
ÁL

E E
XP

OZ
ÍCI

E
TV

OR
IV

É D
IEL

NE


