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Fašiangový sprievod v meste robil náladu Mikulášanom aj turistom pred príchodom pôstneho obdobia. 
Zdravice predniesli zástupcovia z jednotlivých mestských častí, sprievod v krojoch, maskách a s ľudovou 
hudbou sa presúval od mestského úradu cez námestie k Čiernemu orlu.
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máme za sebou mesiac, ktorý do ulíc 
prilákal cez hudbu, smiech a zábavu nielen 
miestnych, ale aj ľudí z okolia. Zažili sme ve-
selý fašiangový sprievod v centre aj vo via-
cerých mestských častiach. Plesali seniori, 
kresťanská mládež, svoj ples zorganizovali aj 
stredoškoláci a gymnazisti osobitne. Je dob-
ré, ak sa ľudia dokážu takto pozitívne zorga-
nizovať a slušne sa spoločne zabaviť. 

Najlepšou správou tohto mesiaca pre náš 
Mikuláš, ale ja mňa osobne, bolo oznáme-
nie z vlády, keď sa nám po takmer ročnom 
úsilí podarilo získať finančné prostriedky na 
rekonštrukciu nášho staručkého zimného 
štadióna. Je to jeden z technicky najhorších 
štadiónov na Slovensku. Mnohé mestá sa 
s  podporou vlády s  týmto stavom už dáv-
no vysporiadali. Pritom nemajú také hoke-
jové tradície, ako máme my.  K jeden a pol 
miliónu eur doplatíme časť, ktorá bude po-
trebná  po tom, keď sa vygeneruje cena vo 
verejnom obstarávaní. Potom sa hokejisti, 
krasokorčuliari, ale aj verejnosť budú môcť 
tešiť na kultúrne prostredie. A  určite niečo 
ušetríme na prevádzke, ktorá je dosť drahá.

Teší ma, že poslanci mestského zastupi-
teľstva prijali vo februári také rozhodnutia 
k  petícii proti výstavbe bioplynovej stanice 
neďaleko Vrbického cintorína, ktoré dalo to-
muto projektu výstražnú červenú. V najbliž-
ších mesiacoch budú hlasovať o takej zme-
ne územného plánu, ktorá neumožní týmto 
spôsobom tepelne likvidovať kaly v meste. 
Tie sa mali dokonca zo susedného okresu 
dovážať do nášho mesta napriek tomu, že 
my náš komunálny odpad odvážame z mes-
ta preč. 

Sme na začiatku mimoriadne dôležitého 
mesiaca, ktorý môže pozitívne ovplyvniť re-
alitu vývoja aj v našom mestečku. Želajme si, 
aby v  nadchádzajúcich voľbách získali po-
zície v Národnej rade SR práve tí zvoliteľní, 
ktorí sú zárukou, že im osud nášho mestečka 
nie je ľahostajný.

 Váš primátor

SPRAVODAJSTVO

Milé 
Mikulášanky, 
Mikulášania,

Nájdete nás aj na Twitteri

twitter.com/MestoLMikulas

Bioplynku 
v meste 
nechceme

Poslanci prijatím VZN 
zabezpečili, aby výstavba 

bioplynovej stanice nebola možná 
nikde na území mesta.

Poslanci mestského parlamentu vy-
hoveli petícii obyvateľov, ktorí svojimi 
podpismi bojujú proti výstavbe bioply-
novej stanice. Na februárovom zastu-
piteľstve odporučili primátorovi, aby 
nepodpísal súhlasné záväzné stanovis-
ko podľa zákona o  tepelnej energetike. 
Zároveň prijatím všeobecne záväzného 
nariadenia zabezpečili, aby výstavba 
bioplynovej stanice nebola možná nikde 
na území mesta.

„Aplikovaním nariadenia o koncepcii roz-
voja mesta v oblasti tepelnej energetiky do 
územného plánu zabránime tomu, aby boli 
takého aktivity možné v  rámci intravilánu 
mesta. Som rád, že sa všetci poslanci stretli 
v názore proti výstavbe bioplynovej stanice 
a  svojim hlasovaním podporili verejný zá-
ujem. Podpísal som zastavenie územného 
rozhodovania pre investora, pretože nedo-
dal všetky potrebné náležitosti stavebné-
mu úradu,“ objasnil primátor Ján Blcháč.

Územný plán možnosť predmetnej stav-
by zahŕňal už v  roku 1996. Prvé súhlasné 
stanovisko so zámerom výstavby bioply-
novej stanice v areáli bývalých Kožiarskych 
závodov podpísal ešte v  júli 2014 bývalý 
primátor. Bolo to bez vedomia vtedajšieho 
poslaneckého zboru. Po prebratí agendy 
od minulého vedenia mesta sa súčasné ve-
denie radnice začalo zaoberať projektom 
práve včas, keď sa primátorovi dostali na 
stôl papiere o  územnom konaní. „Hasíme 
požiar za požiarom, od začiatku minulého 
roka je to neustále riešenie neodkladných 

káuz. Prioritné bolo zabezpečiť zneškodňo-
vanie komunálneho odpadu pre obyva-
teľov, pomedzi to sme stále museli čeliť 
kauze heliport. V  novembri som dostal na 
stôl prvé oficiálne dokumenty k  projektu 
bioplynovej stanice, pretože od roku 2014 
až do novembra 2015 sa v procese nič ne-
robilo. Hneď sme začali konať a podali prvý 
podnet na prokuratúru,“ upresnil primátor.

Zariadenie na spracovanie odpadu naj-
mä z  priemyselnej sféry v  objeme takmer 
20  tisíc ton ročne by podľa projektu malo 
vyrásť za garážami pri Vrbickom cintoríne. 
Lokalita sa nachádza asi 400 metrov od 
obytnej zóny. Podľa zámeru spoločnosti 
Archív SB by do plánovanej bioplynovej 
stanice mali dovážať odpad nákladné autá 
po miestnych komunikáciách, po ktorých 
by denne malo prejsť 14 kamiónov s odpa-
dom. Pochádzať má z  regiónu Liptov, po-
číta sa dokonca s  celulózovo-papierovými 
kalmi z ružomberského Mondi SCP. Stanica 
počíta v istej miere aj s fermentáciou zele-
ného odpadu z  mesta. Na to má radnica 
silný argument. „V  roku 2013 sme začali 
stavať vlastnú kompostáreň, ktorá bude 
hotová v  roku 2016. Všetok zelený odpad 
skončí predsa tam. Čo potom chce investor 
spracovávať v bioplynovej stanici je otázne, 
prevažnými surovinami by na základe toho 
zrejme mali byť v najväčšej miere len zapá-
chajúce kaly z priemyselnej výroby,“ ukon-
čil primátor.

 -red-
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Do Liptovského Mikuláša zavítali dob-
ré správy. Konečne získali prostriedky 
na zrekonštruovanie starého zimného 
štadióna. Finančné prostriedky vo výške 
1 500 000 eur pridelili radnici z  rezervy 
predsedu vlády SR.

„Snahy o získanie financií na rekonštruk-
ciu vyvíjame už vyše roka a teraz sa koneč-
ne naplnili, z  čoho mám obrovskú radosť, 
pretože oprava nášho staručkého štadióna 
bola jedným z mojich naozaj veľkých dlho-
dobých prianí,“ prezradil svoje pocity pri-
mátor Ján Blcháč po otvorení listu z Úradu 
vlády SR, ktorý oznamuje súhlas predsedu 
vlády Roberta Fica s  poskytnutím dotá-
cie na rekonštrukciu zimného štadióna. 

„Vďaka listu od pána premiéra sa konečne 
zlepšia podmienky pre našich hokejis-
tov všetkých kategórií, krasokorčuliarov 
i  verejnosť. Naplnia sa tým aj dlhoročne 
túžby mikulášskych hokejových generácii. 
Predseda vlády rozhodnutím udeliť nám 
dotáciu potvrdil uznanie našich snáh a zá-
roveň uznanie mikulášskych športových 
tradícií, čím podporil aj budúcnosť hokeja. 
Pripomína mi to rovnakú radosť, ako keď sa 
nám v roku 2009 podarilo získať peniaze na 
potrebnú výstavbu novej lodenice, ktorú 
postavila a prevádzkuje Dukla Banská Bys-
trica,“ vyjadril primátor vďaku a zároveň dô-
veru, že samotná rekonštrukcia štadióna by 
mohla byť aj odrazovým mostíkom návratu 

mikulášskeho A tímu do extraligy.
Podľa projektu by mal štadión prejsť 

komplexnou rekonštrukciou. Hľadisko by 
malo byť určené len na sedenie, pričom 
by malo kapacitne postačovať pre dvetisíc 
divákov s  naprojektovaním sedadiel tak, 
aby na ľad videl doslova každý návštevník. 
„Tým sa mení aj celá filozofia nástupov na 
tribúny, projekt tiež zahŕňa nové hygie-
nické zariadenia, novú VIP-ku, šatne budú 
s rehabilitáciami, potrebná je aj nová vzdu-
chotechnika,“ priblížil primátor. Na budove 
vynovia aj fasádu a zrekonštruujú strechu. 
„Projekt na modernú rekonštrukciu sme 
pripravili na najbližších tridsať rokov požia-
daviek dopredu,“ doplnil primátora na pra-
covnom stretnutí autorizovaný architekt 
Vladimír Bátik.

Šéf mesta požiadal vládu o  dotáciu na 
rekonštrukciu zimného štadióna už v  júni 
2015 počas výjazdového rokovania v  Ru-
žomberku. Uznesením č. 335 z 24. júna 2015 
vláda SR potvrdila podporu rekonštrukcie 
budovy mikulášskeho štadióna a vyčlenila 
v rozpočte na rok 2016 prostriedky v plnej 
požadovanej výške. Po získaní financií vy-
hlási mikulášska radnica verejnú obchod-
nú súťaž na samotnú rekonštrukciu, ktorú 
chcú zvládnuť predovšetkým v  najvyššej 
kvalite a  načas. Prvé hokejové zápasy by 
sa tak mohli rozohrať v zmodernizovanom 
štadióne už na jar 2017.

 -red-
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na riešenie kritickej križovatky ciest 
I/18 a  III/2335 Okoličné-Podbreziny. 
„V  novembri 2015 sme zadali spoloč-
nosti Dopravoprojekt spracovať sme-
rový dopravný prieskum križovatky. 
Jeho cieľom bolo kapacitne posúdiť 
križovatku, zistiť špičkové hodiny do-
pravy, prípadne navrhnúť iný tvar kri-
žovatky, aby kapacitne vyhovovala aj 
dopravno-inžinierskej prognóze na 
obdobie 20 rokov po ukončení stavby,“ 
konštatoval Gabriel Lengyel z mikuláš-
skeho mestského úradu.

Okružná križovatka 
Okoličné: Radnica 
urobila ďalšie kroky

Všetky tieto kroky sú nutné k tomu, aby 
sa následne mohlo pokračovať v dokumen-
tácii pre územné rozhodnutie, stavebné 
povolenie a  pristúpiť aj k  realizácii stavby. 
„Prieskum jednoznačne preukázal, že exis-
tujúca križovatka absolútne nevyhovuje 
nielen výhľadovému, ale už aj jej súčasné-
mu dopravnému zaťaženiu. Z  tohto dô-
vodu je nevyhnutná jej stavebná úprava. 
Hodnotený návrh výstavby jednoduchej 
okružnej križovatky preukázal, že jej para-
metre by taktiež nepostačovali a takéto rie-
šenie by situáciu nezlepšilo,“ podotkol.

Ako najvhodnejšie riešenie bolo výpoč-
tami preukázané riešenie výstavby okruž-
nej križovatky s  prípojnými pruhmi, prí-
padne zmenu križovatky na turbookružnú. 
„Je to síce stavebne a finančne náročnejšie, 

avšak situáciu v doprave v tejto križovatke 
by dlhodobo vyriešilo,“ upozornil Gabriel 
Lengyel.

So závermi spracovanej dopravno-in-
žinierskej dokumentácie boli na pracov-
nom stretnutí oboznámení zástupcovia 
správcov ciest, ako aj dopravná polícia 
a  cestný správny úrad. „Keďže mesto nie 
je vlastníkom dotknutých komunikácií, 
nemôže investovať do cudzieho majetku, 
a  preto v  celom následnom procese bu-
deme aj naďalej aktívne vystupovať ako 
iniciátor výstavby križovatky. Verím, že sa 
k realizácii pristúpi čo najskôr,“ dodal pri-
mátor. 

 -red-

Chystáme 
rekonštrukciu 
zimného štadióna



4

SPRAVODAJSTVO

Riešime pohyb peších 
pred ondrašovským 
kostolom
Predstavitelia radnice sa snažia 
pomôcť pri riešení komplikovanej 
dopravnej situácie v Liptovskom 
Mikuláši.

 „Na stole máme problém úpravy 
križovatky v Liptovskej Ondrašovej. 
Ide o nebezpečný úsek pred ta-
mojším kostolom,“ uviedol primátor 
Ján Blcháč. Úprava križovatky by 
zahŕňala vybudovanie stredového 
ostrovčeka a priechodu pre chod-
cov. Keďže priľahlá komunikácia je 
majetkom mesta, nebude problém 
so stavebným povolením. „Pripraví-
me projektovú dokumentáciu a ak 
všetko dobre pôjde, v jeseni by sa 
úprava v prospech ľudí mohla zrea-
lizovať,“ konštatoval šéf radnice. Na 
realizáciu tejto investície je potreb-
ných približne 10-tisíc eur. Peniaze 
vyčleníme po dohode s poslancom 
za mestskú časť Ľubošom Triznom, 
dodal primátor.

 -red-

V súvislosti s rozsiahlymi výrubmi dre-
vín na Háji mesto situáciu skontrolovalo. 
Štátny dozor, ktorý vykonali zamestnan-
ci radnice na základe podnetu od obyva-
teľov 28. októbra 2015, nepochybil. „Ne-
zistili sme žiadne pochybenia či výrub 
nad rámec povolenia. V čase vykonania 
štátneho dozoru výrub nebol tak roz-
siahly. V teréne sme postupovali podľa 
zákona, boli vyrúbané len stromy podľa 
rozhodnutia,“ konštatoval Róbert Smit-
ka z mikulášskej radnice. 

Zamestnanci radnice sa s  kontrolórmi 
z inšpekcie životného prostredia vybrali do 
lokality, aby urobili kontrolu aj 5. decembra. 
Kvôli zlému počasiu (hmla) však kontrolu 
nemohli urobiť. Následne vykonali kontrolu 
14. decembra 2015 zamestnanci Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia. Zistili výrub 
nad rámec povolenia. „Výrub nad rámec po-
volenia pravdepodobne vykonal vlastník 
pozemkov až po nami vykonanom štátnom 
dozore, teda medzi dvoma kontrolami po 
28. októbri a pred 14. decembrom, pretože 

v čase konania prvej obhliadky nebol v roz-
sahu, ako uvádza Slovenská inšpekcia život-
ného prostredia,“ upozornil Róbert Smitka. 

O  štátnom dozore, ktorý vykonali za-
mestnanci mestského úradu 28. októbra, 
rokovala aj komisia životného prostredia 
a  zdravia pri mestskom zastupiteľstve. 
Žiadny z jej členov nevzniesol pripomienky 
k vykonanej kontrole a hlasovali za prijatie 
predloženej správy o  štátnom dozore na 
Háji. 

„Háj je dôležitou prioritou našich záuj-
mov v budúcnosti. Už v roku 2008 sme tam 
pripravili projekt lesoparku. Zriadime tím, 
ktorý na situáciu na Háji bude dohliadať 
a  riešiť ju komplexne. Taktiež monitoruje-
me náhradné výsadby v meste za roky 2013 
a 2014, spracovávame správu za rok 2015. 
Máme záujem pozvať majiteľa pozemkov, 
aby nám predostrel svoje zámery v území, 
o čom budeme, v prípade, ak sa stretnutie 
uskutoční, informovať aj verejnosť,“ uviedol 
primátor Ján Blcháč. 

Vo veci v súčasnosti mesto ukončilo akti-
vitu, keďže v nej koná Slovenská inšpekcia 
životného prostredia a  dve inštitúcie ne-
môžu konať súbežne. Povolenie na výrub 
bolo majiteľovi pozemkov vydané ešte za 
predošlého primátora v marci 2014.

 -red-

Výrub na Háji: Nad rámec povolenia rúbali 
až po ukončení štátneho dozoru
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Mesto zoberie do prenájmu pozemky 
pod cestami v  areáli bývalého železnič-
ného vojska, ktoré sa nachádzajú v blíz-
kosti Liptovskej vodárenskej spoloč-
nosti. Cieľom je vytvoriť podmienky pre 
rozvoj výrobno-obslužnej zóny v  tejto 
časti Liptovského Mikuláša. 

Pôvodne celý areál vlastnila spoloč-
nosť Technická obnova a ochrana železníc 
(TOOŽ). „Takmer všetky pozemky a budovy 
v areáli predávame. Ponecháme si len malú 
časť areálu. V  minulom roku sme predali 
pozemky s výmerou takmer 9 000 metrov 

štvorcových,“ konštatovala Ivana Dzúriková 
z TOOŽ. 

„Prevezmeme do nájmu pozemok pod 
cestou o výmere vyše 4 000 metrov za sym-
bolické euro ročne a zároveň prevezmeme 
do užívania teleso cesty bezodplatne na 
dobu 25 rokov. Podmienkou bezplatného 
nájomného vzťahu bude celoročná údržba 
a  oprava cesty, ako aj bezodplatné použí-
vanie cesty pre vlastníkov nehnuteľností 
v  tejto časti areálu,“ vysvetlil viceprimátor 
Rudolf Urbanovič. Mesto prevezme ces-
tu od súčasného majiteľa až potom, ako 

ju uvedie do prevádzkyschopného stavu 
a  sfunkční osvetlenie. „Je pre nás neprí-
pustné, aby sa k  pozemkom pod cestami 
dostala súkromná osoba, ktorá by mohla 
v budúcnosti nastaviť podmienky v lokalite 
tak, aby boli pre podnikateľské subjekty ne-
priaznivé,“ uviedol generálny riaditeľ TOOŽ 
Peter Kunkela. 

Bývalý areál TOOŽ je v  územnom pláne 
rozdelený na dve funkčné zóny – výrob-
no-obslužnú časť a  územie s  občianskou 
vybavenosťou.

 -red-

Radnica pomôže 
rozvoju bývalého 
areálu TOOŽ

Na podnet mesta osadili 
a spustili zvýraznené dopravné 
značenie na frekventovanom 
priechode pre chodcov pri 
moste cez Smrečianku. Stalo sa 
tak kvôli zaisteniu bezpečnosti 
chodcov a cyklistov pri prechode 
cez cestu I/18. Dopravné 
značenie je umiestnené na 
žltozelenom fluorescenčnom 
podklade s doplnkovým signálom 
prerušovaného žltého svetla. 
Veríme, že nové zariadenie 
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti 
v tomto mieste, podotkol 
viceprimátor Rudolf Urbanovič.

Bezpečnejší 
priechod pri 
Smrečianke
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Mestská polícia Liptovský Mikuláš (MsP) 
riešila v roku 2015 vyše 5 900 priestupkov, 
jej príslušníci uložili 2 270 blokových pokút. 
Vyplynulo to zo správy o činnosti mestskej 
polície, ktorú poslanci mestského zastupi-

teľstva zobrali vo februári na vedomie.
V  uplynulom roku príslušníci spracovali 

a ukončili celkovo 155 priestupkových spi-
sov. Donucovacie prostriedky boli použité 
v  839 prípadoch, vždy v  súlade so záko-
nom, kedy nebolo možné iným spôsobom 
docieliť právny stav a  zabrániť ďalšiemu 
protiprávnemu konaniu.

„Na základe porovnania počtu priestup-
kov z rokov 2011 až 2015 môžem konštato-
vať, že v roku 2015 boli efektívnejšie využité 
sily, prostriedky a  pracovný fond mestskej 
polície. Bez povšimnutia nezostali akékoľ-

vek protiprávne konania, o ktorých sme sa 
dozvedeli. Aj napriek skoro dvojnásobku 
protiprávnych konaní, priestupky sme väč-
šinou vybavili bez sankcií, teda napome-
nutím,“ upozornil náčelník polície Marián 
Jančuška.

V rámci prevencie kriminality zrealizovali 
príslušníci MsP 86 besied a aktivít s rôznym 
tematickým zameraním. „Našou základnou 
myšlienkou bolo sformovať kolektív tak, 
aby policajti prácu chápali ako službu oby-
vateľom Mikuláša a svojím prístupom tento 
pocit aj vytvárali. V roku 2015 sme sa snažili 
distribuovať prostredníctvom letákov dôle-
žité informácie medzi cieľové skupiny ľudí. 
Spomeniem infoletáky pre ľudí bez prístre-
šia, na používanie zábavnej pyrotechniky či 
upozornenia pre seniorov, aby nenaleteli 
podvodníkom,“ pokračoval.

„Aj v  roku 2016 zameriame našu čin-
nosť predovšetkým na zabezpečovanie 
verejného poriadku ochranou obyvateľov 
pred ohrozením ich života a  zdravia,“ do-
dal Marián Jančuška. Mestská polícia po-
čas 24-ročnej existencie preukázala svoju 
opodstatnenosť, ako neodmysliteľná sú-
časť Liptovského Mikuláša.

 -red-

Prvé stretnutie ľudí, už pod hlavičkou 
občianskeho združenia, usilujúcich sa o zvi-
diteľnenie regiónu prostredníctvom tradič-
nej špeciality liptovské droby sa uskutočni-

lo koncom januára v priestoroch radnice. 
Štefan Packa zo združenia predstavil tím, 
ktorý podnikne všetky kroky, aby mohli lip-
tovské droby získať zemepisné označenie 

alebo značku zaručená tradičná špecialita 
chránené Európskou úniou. Viceprimátor 
Rudolf Urbanovič vyjadril aktivite a pro-
cesu, ktorý potrvá približne dva roky, plnú 
podporu zo strany mesta. Štefan Packa na-
značil, že rok 2016 sa bude niesť v znamení 
zjednotenia receptúry. „Aj v rámci jednej 
obce existuje viacero postupov pri výrobe 
drobov. Pomoc a radu v tejto záležitosti 
nám potvrdili predstavitelia Slovenského 
zväzu kuchárov a cukrárov.“ Žiadosť pred-
ložia na Úrad priemyselného vlastníctva, 
ktorý ju dá preveriť ministerstvu pôdohos-
podárstva. Po zverejnení vo vestníku úrad 
žiadosť postúpi Európskej komisii, kde ju 
môžu pripomienkovať členské krajiny únie. 
Štefan Packa požiadal o pomoc aj obyvate-
ľov Liptova. V prípade, že z minulosti dispo-
nujete tlačovinami, knihami, v ktorých sa 
zmieňujú liptovské droby, neváhajte túto 
informáciu posunúť do e-mailu: packa.ste-
fan@gmail.com.

 -red-

V  priestoroch mestskej polície sa môžu 
obyvatelia stretnúť s  mediátorom. Ten vy-
rieši ich problémy s  iným subjektom bez-
odplatne. Službu pre obyvateľov, ktorí chcú 
riešiť svoje prípadné spory alternatívnou 

cestou, nie prostredníctvom súdu, posky-
tujeme aj v budove mestského úradu kaž-
dú stredu, informoval riaditeľ Akadémie 
vzdelávania a  mediačného poradenstva 
Rastislav Haraga.

Mediácia je proces, v  ktorom sa strany 
v  spore stretnú s  treťou neutrálnou stra-
nou, teda s mediátorom. Ten im pomôže 
nájsť riešenie sporu. Výhodou mediácie je 
jej neformálnosť, dôvernosť, dovoľuje kre-
atívne riešenia. Môže rozptýliť nepríjemné 
pocity ľudí, ktorí majú spolupracovať, je za-
meraná na problém, nevylučuje paralelný 
súdny proces. Je dobrovoľná, kedykoľvek ju 
možno opustiť. Mediátor je odborník, ktorý 

pomáha ľuďom v spore zmenšiť ich rozdiel-
ne postoje, pri spore počúva všetky názory. 
Mediátor je nestranný, nikoho neviní a ne-
vyjadruje svoj osobný názor. 

Možnosť bezplatne sa poradiť v  proble-
matike mimosúdneho riešenia konfliktov 
majú obyvatelia v poradenskej miestnosti 
Akadémie vzdelávania a mediačného pora-
denstva v budove mestského úradu každú 
stredu od 14. do 17. hodiny, odporúčaný 
je služobný vchod do mestskej polície od 
budovy Slovenského plynárenského prie-
myslu.

 -red-

Liptovské droby by mali byť 
značkou do dvoch rokov

Na budovaní 
značky Liptovské 
droby pracuje tím 

odborníkov.

Bezplatné mediačné 
poradenstvo nájdete 
v priestoroch 
mestskej polície

Mestská polícia: 
Väčšinu priestupkov 
vybavili bez sankcií

SPRAVODAJSTVO

 Šéf mestskej 
polície Marián 

Jančuška: 
Základnou 

myšlienkou je 
sformovať kolektív 

tak, aby policajti 
prácu chápali ako 

službu obyvateľom.
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Predstavitelia mikulášskej samosprávy 
predkladajú žiadosť na projekt zníženia 
energetickej náročnosti mestského úra-
du. Predloženie žiadosti o  poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku z  eu-
rofondov schválili aj poslanci tamojšieho 
mestského parlamentu. Celkové výdavky 
projektu sú takmer 2,1 mil. eur. 

Spoluúčasť mesta predstavuje 5 percent 
z celkových oprávnených výdavkov projek-
tu.  Peniaze radniční žiadajú na zateplenie 
obvodového plášťa, výmenu výplní otvo-
rov, zateplenie strechy a stropu nad suteré-

nom a na obnoviteľný zdroj energie – foto-
voltaický systém. Financie sú určené aj na 
výmenu svietidiel, vyregulovanie vykuro-
vania, izoláciu základov a bleskozvodov. „V 
prípade schválenia žiadosti o  nenávratný 
finančný príspevok, bude projekt financo-
vaný formou nenávratného finančného prí-
spevku v  maximálnej výške 1,98 miliónov 
eur. Mestu bude poskytnutý kombináciou 
predfinancovania a  refundácie,“ podotkla 
Jana Kormaníková z oddelenia projektové-
ho manažmentu mestského úradu.

 -red-

Žiadajú takmer 
dva milióny na 
rekonštrukciu 
mestského úradu

Liptovská vodárenská spoločnosť 
organizuje výtvarnú súťaž pre žiakov 
II. stupňa základných škôl.  Jej cieľom 
je v  súvislosti s  blížiacim sa Svetovým 
dňom vody pripomenúť význam a potre-
bu ochrany pitnej vody vzhľadom k trva-
lej udržateľnosti jej zdrojov. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý 
býva 22. marca, inštitúcie na celom svete 
pripravujú rôzne akcie a podujatia. Ich cie-
ľom je upozorniť ľudí na nenahraditeľnosť 
a dôležitosť vody ako základnej podmienky 
existencie života na Zemi a poukázať na ne-
vyhnutnosť jej ochrany v súvislosti s ochra-
nou životného prostredia.

Prispieť k  tomu chce aj Liptovská vodá-
renská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš, 
ktorá organizuje pre žiakov II. stupňa zá-
kladných škôl v  okrese výtvarnú súťaž na 
tému  Voda pre život - ochrana životného 
prostredia so zameraním na vodu.

Zúčastniť sa jej môžu žiaci jednotlivci 
alebo triedne kolektívy.  Širokú tému môžu 
spracovať ľubovoľnou technikou, od kresby, 
cez maľbu až po grafické stvárnenie. Uzá-
vierka súťaže je 4. marca, jej vyhodnotenie 
sa uskutoční na Svetový deň vody, teda 22. 
marca. 

Autorov najlepších prác, ktoré vyberie 
porota, ktorej predsedom je akademický 
maliar Pavol Petráš, ml., členovia Ján Blcháč, 
primátor mesta Liptovský Mikuláš a  pred-
seda dozornej rady LVS a Marián Lesanský, 
generálny riaditeľ LVS, odmení knižnými ce-
nami spoločnosť Albatros Media. Výsledky 
súťaže a najlepšie výtvarné práce budú uve-
rejnené na internetovej stránke Liptovskej 
vodárenskej spoločnosti.

 -red-

Žiaci majú príležitosť 
výtvarne spracovať 
tému ochrany vody

V škole vytvorili 
zónu oddychu

SPRAVODAJSTVO

Polemiky, nesprávne a „zaručené“ 
informácie zazneli na viacerých fórach 
v súvislosti s objektom so súpisným čís-
lom 156 v  katastri Liptovskej Ondrašo-
vej.

Vlastníkom objektu v  schátranom stave 
je Vladimír Zubaj. Mikulášsky stavebný úrad 
mu povolil stavebné úpravy v  rozsahu na-
montovania novej strešnej krytiny na exis-
tujúcu nosnú konštrukciu krovu, bez zása-
hu do nosných konštrukcií stavby. Taktiež 
môže osadiť nové plastové okná, opraviť 
oplotenie. Stavebnými úpravami sa pod-
statne nemení vzhľad stavby ani spôsob jej 
užívania. Dňa 12. februára podal Vladimír 

Zubaj  žiadosť o  vydanie územného roz-
hodnutia o  umiestnení stavby prestavba 
objektov na apartmánové domy v rozsahu 
komunikácie a  spevnené plochy, vonkaj-
šie osvetlenie a  odvodnenie spevnených 
plôch. Stavebník deklaroval, že plánuje 
stavebné úpravy objektu na apartmánový 
dom s malometrážnymi bytmi do 65 met-
rov štvorcových. „Objekt poslúži najmä pre 
mladé rodiny, ktoré nemajú príjem, aby do-
stali úver na vlastné bývanie a  sú odkáza-
né na nájomné byty. Takže žiadni imigranti 
ani neprispôsobiví obyvatelia. Navrhujeme 
mestu, aby urobilo zoznam rodín, prípadne 
aj poradovník na nájomné byty a  my ho 
budeme s radosťou akceptovať. V Mikuláši 
je isto záujem o  takéto nájomné bývanie. 
V  Poprade máme takto prenajaté dva ob-
jekty v  bývalých kasární a  dokončujeme 
tretí objekt. Doteraz tam nebol akýkoľvek 
problém s obyvateľmi,“ ubezpečil Vladimír 
Zubaj.

 -red-

Ondrašová: Stavebník 
vylučuje imigrantov 
a neprispôsobivých

V Základnej škole Janka Kráľa 
vytvorili pre žiakov zónu oddychu, 
a tak skultúrnili priestor šatne. 
V spolupráci s nadáciou Filantropia 
sme zrealizovali projekt Radosť 
pomáhať, priblížila riaditeľka Eva 
Vondráková. Zriadili zhromažďovací 
priestor pre žiakov, ktorí tam môžu 
čakať na popoludňajšie vyučovanie, 
záujmové útvary či autobusové spoje. 
K dispozícii sú im spoločenské hry 
a knihy. Celková hodnota projektu 
je 500 eur. Nadácia v spolupráci 
so súkromnou firmou pripravila 
žiakom prekvapenie a venovala im 
autobusový zájazd - exkurziu do 
atómovej elektrárne v Mochovciach. 
Exkurzia sa uskutočnila 26. februára 
a zúčastnilo sa na nej 49 žiakov 
a štyria pedagógovia. -red-  
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SPRAVODAJSTVO

Vás pozývajú na oslavu 

Medzinárodného
 dòa žien, 

ktorá sa uskutoèní

8. marca 2016
 o 15.00 hod.

na Námestí oslobodite¾ov
 v Liptovskom Mikuláši

Obèianske združenie „Živé námestie“ 
mesto Liptovský Mikuláš

Medzinárodného

mesto Liptovský Mikulášmesto Liptovský Mikuláš

 

 

 

 

Program:
- otvorenie 

 - príhovor primátora
 - kultúrny program
- kvetina pre dámy

Liptovský Mikul

áš      
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estie“ 

 STAVEBNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Rýpadlo JCB 4CX

 výstavba rodinných domov „na kľúč“
 kopanie studní 
 predaj betónových skruží a poklopov
 kopanie základov
 terénne úpravy
 odvodnenia pozemkov

Tel.:  0948 05 07 04 
e-mail: aperamilan@gmail.com 
www.apera.sk
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Na februárovom zasadnutí mestské-
ho parlamentu zvolili za hlavného ko-
ordinátora participatívneho rozpočtu 
poslanca Mateja Géciho. Jeho úlohou 
bude dohliadať na proces prerozdeľo-
vania financií z  rozpočtu za spoluúčasti 
obyvateľov.

 „Beriem to ako pilotný projekt, v ktorom 
budeme rozdeľovať 25-tisíc eur transpa-
rentne a s občianskou spoluúčasťou pre 
potreby Mikulášanov. Ako koordinátor bu-
dem pristupovať k procesu prerozdeľova-
nia s ostatnými členmi s najvyššou zodpo-
vednosťou. Čaká nás veľa práce a treba sa 
nám do nej pustiť neodkladne,“ konštatoval 
Matej Géci. Mechanizmus participatívneho 
rozpočtu začína uplatňovať mesto už tento 
rok. V jeseni 2015 mestskí poslanci odobri-
li jeho pravidlá. Podľa nich zastupiteľstvo 
kontroluje realizáciu, schvaľuje návrhy pro-
jektov a  alokáciu financií, pričom rešpek-
tuje výsledky verejného zvažovania alebo 
hlasovania. V tomto roku začíname so su-
mou 25-tisíc eur. V budúcich rokoch môže-
me vyčlenené financie zvyšovať, podotkol 
primátor Ján Blcháč.

 -red-

Zvolili koordinátora 
participatívneho 
rozpočtu 

Ôsmy rok realizuje tunajšie infor-
mačné centrum sprievodcovské služ-
by. V  piatok 19. februára predstavili 
novú bezplatnú sprievodcovskú trasu 
o  prvenstvách mikulášskeho turizmu. 
Počas šesťdesiatich minút potuliek po 
historickom centre sa účastníci dozve-
deli, že práve v  Liptovskom Mikuláši sa 
zrodil prvý slovensky písaný Sprievod-
ca po Tatrách, prvý slovenský turistický 
spolok, aj odkiaľ boli privezené na Lip-
tov prvé lyže. 

Pri príležitosti Svetového dňa sprievod-
cov, ktorý pripadá na 21. február, odštarto-
vali v  Liptovskom Mikuláši novú sprievod-
covskú trasu. Spoznali tak históriu turizmu 
Liptova prví účastníci otváracej trasy. „Už 
roky pripravujeme rôzne sprievodcovské 
trasy, ktoré majú jedného spoločného me-
novateľa, zaujať. Predstavujeme atraktivity 
aj osobnosti mesta, ktoré veľa krát prekra-
čujú svojím významom hranice Liptova 
a  niekedy aj Slovenska,“ povedala riaditeľ-
ka liptovskomikulášskeho infocentra Jana 
Piatková.

Bezplatné sprievodcovské služby info-
centrum mesta realizuje vo vopred stano-
vených termínoch, predovšetkým v letných 
mesiacoch. Sprievodcovskú službu si však 
záujemcovia môžu objednať aj komerčne 
a  to na ktorýkoľvek iný termín, s  možnos-
ťou výberu z desiatky prehliadkových trás. 
„Ku komplexnej ponuke služieb cestovné-
ho ruchu patrí aj sprievodcovská služba. 
Preto ju od roku 2010 podporujeme, aby 
mohla byť pre našich návštevníkov posky-
tovaná aj bezplatne. Sme radi, že v  tomto 
roku sa uviedla nová pravidelná sprievod-
covská trasa po Liptovskom Mikuláši, kto-
rá ukazuje okrem našej bohatej turistickej 
histórie aj obrovskú inováciu v cestovnom 
ruchu, ktorou je vynovené Slovenské mú-
zeum ochrany prírody a  jaskyniarstva, kde 
najnovšia trasa končí“ povedala riaditeľka 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
REGION LIPTOV Darina Bartková. 

Sprievodcovské služby v Meste Liptovský 
Mikuláš realizuje 6 akreditovaných sprie-
vodcov. „Veríme, že aj táto služba pritiahne 
návštevníkov z  hlavných centier turizmu 
Liptova do centra mesta. V  tomto roku sa 
naviac turisti môžu tešiť na ďalšiu bezplat-
nú sprievodcovskú trasu, ktorá sa bude ve-
novať 730. výročiu prvej písomnej zmienky 
o  našom meste,“ doplnil primátor Liptov-
ského Mikuláša a predseda predstavenstva 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
REGION LIPTOV Ján Blcháč.

 -red- 

Prvenstvá 
mikulášskeho 
turizmu odhalené

OZNAMY
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ROZHOVOR

Za všetkým hľadaj ženu, začujeme 
často už okrídlenú vetu. Jednou z  naj-
dôležitejších oblastí, z ktorých sa odvíja 
bežný chod mesta, ale aj jeho rozvoj, sú 
financie. Takpovediac pod palcom má 
túto agendu v  mikulášskom mestskom 
úrade Marta Gutraiová. V  odpovediach 
na naše otázky sa zamerala najmä na bi-
lancovanie roka 2015 z pohľadu peňazí. 
Ako teda predstavitelia radnice v minu-
lom roku hospodárili?

 �Na začiatok skúste zhodnotiť či sa rad-
nici podarilo naplniť úlohy v oblasti finan-
cií, ktoré ste si stanovili?

Rozpočet na rok 2015, ktorým sa riadilo 
nové vedenie mesta, bol zostavený ešte 
predchádzajúcim vedením, takže niektoré 
oblasti bolo potrebné doriešiť, prehodno-
tiť podľa nových predstáv a  požiadaviek. 
Museli sme pripraviť viaceré rozpočtové 
opatrenia. Naplnenie cieľov a ukazovateľov 
rozpočtu vyhodnotíme v  monitorovacej 
správe pri prerokovaní záverečného účtu 
v mestskom zastupiteľstve 14. marca. Úlo-
hy, ktoré sme si takto stanovili, boli splne-
né a výsledok posilní aj rok 2016. Rozpoč-
tový plán na rok 2015 budeme uzatvárať 
s  celkovým prebytkom 1,5 miliónov eur. 
Časť z  týchto peňazí sa už bude viazať na 
financovanie záväzkov roku 2016, ale aj pre 
použitie na investičné účely a prípadné ri-

ziká v mestskom rozpočte na tento rok. Do 
rezervného fondu pribudne 1,24 miliónov 
eur. Spolu so zostatkom rezervného fondu 
z predchádzajúcich rokov bude mať mesto 
k dispozícii zdroje vo výške takmer 2,3 mi-
liónov eur, z toho už v rozpočte na rok 2016 
je plánované použitie financií na investova-
nie vo výške 1,2 miliónov eur, čo predsta-
vuje približne polovicu rezervy. Pri takýchto 
výsledkoch sa minimalizuje potreba použiť 
schválený investičný úver vo výške 465 tisíc 
eur. Radi by sme naďalej pokračovali v zni-
žovaní úverovej zadlženosti mesta.

 � Postačovali vám peniaze na konci roka 
na odštartovanie financovania v  roku 
2016?

Áno. Na konci roka 2015 sme na účte 
mali 2,9 milióna eur. Tieto peniaze pokryjú 
výdavky mesta na dobu dlhšiu ako mesiac.

Ako ste zveľaďovali majetok mesta?
Majetok nám v konečných číslach za rok 

2015 vzrástol o 545 tisíc eur. Potešil nás cel-
kový pokles všetkých pohľadávok mesta, 
dlhodobé klesli z 279 tisíc na 143 tisíc eur, 
krátkodobé pohľadávky klesli z 1,28 milió-
nov na 1,17 miliónov eur. Darilo sa nám vy-
máhať daňové nedoplatky, podlžnosti od 
daňovníkov klesli zo 142 tisíc eur o viac ako 
polovicu.

 � Pozrime sa na účtovnú bilanciu…

Aj z  tohto pohľadu sme skončili v  dob-
rých číslach. Dosiahli sme zisk 772 tisíc eur, 
pričom predvlani končilo mesto v  strate 
681 tisíc eur.

 � Pristavme sa pri druhej strane mince, 
ktorou sú záväzky radnice. Môžete ich 
hodnotiť rovnako pozitívne ako povedz-
me trend vývoja záväzkov?

Myslím si, že áno. Dlhodobé záväzky sme 
znížili zo 7,2 miliónov na takmer 7 miliónov 
eur. O významné čiastky sme eliminovali aj 
krátkodobé záväzky a bankové úvery.

 � Z roku 2016 máme za sebou dva mesia-
ce. Čo vám navráva vnútorný prognostic-
ký hlas? Ako bude rok vyzerať?

Rok 2016 máme rozpočtovo ošetrený, 
i  keď sme sa museli uskromniť a  zastre-
šiť stratu z  likvidácie odpadov. Nakoľko 
stojíme pred obdobím politických zmien 
a  uvedomujeme si celosvetové vplyvy na 
slovenskú i európsku ekonomiku, snažíme 
sa pracovať aj  s  určitými rezervami. V  mi-
nulých obdobiach sme už riešili dopady 
ekonomickej krízy, dokonca sme štátu vra-
cali poskytnuté podielové dane. Takže mu-
síme naše financie priebežne monitorovať 
a  kontrolovať. Ale vďaka spomínaným vý-
sledkom ku koncu roka 2015 sme už tento 
rok odštartovali vo finančnej „pohode“.

 -js-

Úspešný rok 2015: 
Bilancia prináša 
dôvody na radosť
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SVETOVÝ POHÁR

Návrat Svetového pohára do strediska 
v Jasnej po viac ako tridsiatich rokoch je 
historickou udalosťou a obrovský záu-
jem je oň aj vďaka úžasným výsledkom 
našich reprezentantiek. 

Každý, kto príde 4. až 6. marca do Jasnej, 
bude mať možnosť zažiť unikátne spojenie 
troch unikátnych akcií, ktoré na Slovensku 
ešte zrejme nebolo – historicky prvé prete-
ky Svetového pohára na Slovensku po vyše 
30 rokoch, vôbec prvý festival FUN rádio 
Dohoda na snehu a  prvýkrát sa koncept 
JOJ-ka v meste presunie do hôr a predstaví 
sa v Jasnej.

   
Svetový program na Svetový pohár

Od piatka do nedele v  Jasnej vystúpia 
Rytmus & Dara, Hex, Polemic, Heľenine 
oči,   Majk Spirit, Kandráčovci, DJ EKG, DJ 
Julo alias Python, DJ Jaro Slávik. Sprevádzať 
budú Junior a Marcel, Adela a Sajfa,  prete-
ky bude komentovať Slávo Jurko.  

Pre deti bude pripravená lyžiarska škola, 
hry a súťaže na snehu s Jurajom Hajdinom. 
S Rišom Lintnerom a ďalšími známymi ho-

kejistami si deti budú môcť zahrať hokej, 
basketbal na snehu si zahrajú s najlepšími 
hráčmi Interu Bratislava a  futbal s  tímom 
Sama Slováka. Vilo Habo bude presviedčať, 
že varí lepšie, ako naše mamy. Priamo na 
snehu vystúpia tanečníci z Riverpark Dance 
School, ktorí naučia zopár skvelých taneč-
ných krokov všetkých talentovaných oko-
loidúcich. Deťom sa bude venovať maskot 
detskej televízie RIK a známe tváre z  ob-
razovky sú pripravené rozdávať autogra-
my a  zvládnu aj obľúbené selfies. Priame 
vstupy do živého vysielania spravodajských 
relácií TV JOJ prinesú atmosféru zo stredis-
ka divákom pri obrazovkách.

Zóny pre divákov preteku
Okrem cieľového areálu je pre divákov 

pripravený dostatok zón, kde si tiež budú 
môcť vychutnať atmosféru Svetového po-
hára. Pre lyžiarov so skipassom je priprave-
ná divácka zóna na Priehybe a zóny popri 
trati. Na novú obrovskú FAN zónu s veľko-
plošnou obrazovkou sa premení časť zjaz-
dovky Biela púť. Fanúšikovia môžu sledovať 

preteky na veľkoplošnej obrazovke aj na 
centrálnom pódiu priamo v  stredisku pri 
klube Happy End. Tieto zóny budú prístup-
né voľne.

Stredisko ostáva v prevádzke
Stredisko bude aj počas Svetového po-

hára plne otvorené nielen pre divákov, ale 
aj pre lyžiarov. K dispozícii bude 46 km zjaz-
doviek (okrem 3 km zjazdoviek  – Pretekár-
ska Luková-Priehyba, Májová Priehyba-Jas-
ná, Biela púť, traverz Jelení grúň - Koliesko). 
V  prevádzke ostáva 27 vlekov a  lanoviek 
(okrem štvorsedačky na Bielej púti, a štvor-
sedačky a vleku Jasná - Luková). V  sobotu 
a  v nedeľu dokonca stredisko predĺži pre-
vádzkovú dobu lanoviek o  dve hodiny 
– od 7:30 do 17:00 h. Nástup do strediska 
pritom bude pre lyžiarov možný z  južnej 
i  severnej časti Chopka, na severe z  ná-
stupných miest Lúčky a Záhradky. Podrob-
né informácie a  pokyny pre návštevníkov 
sú zverejnené aj na stránkach podujatia 
www.worldcupjasna.sk

 -organizátori-  

Historický návrat 
Svetového pohára 
v alpskom lyžovaní 
žien

Na veľkú športovú udalosť sa mesto 
nepripravuje len prostredníctvom or-
ganizácie dopravy, navyšovania počtu 

voličských preukazov pre návštevníkov či 
prostredníctvom marketingových aktivít. 
Radniční sa rozhodli ponechať aj zimnú 
výzdobu a rozžiariť mesto pri tejto svetovej 
športovej príležitosti. „Sme mestom turiz-
mu a aby sme centrum pre návštevníkov 
Svetového pohára oživili a spríjemnili jeho 

vzhľad, ponechali sme zimnú výzdobu 
až do konania tejto športovej akcie,“ vy-
svetlila hovorkyňa Liptovského Mikuláša 
Viktória Čapčíková. Výzdoba sa preto opäť 
rozsvieti v prvý marcový víkend a po tejto 
udalosti bude demontovaná pracovníkmi 
VPS. -red-

Svetelná výzdoba 
opäť zažiari
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SPRAVODAJSTVO

Od prvého marcového piatka do nede-
le bude cesta číslo II/584 z L. Mikuláša do 
Demänovskej Doliny regulovaná. 

Z dôvodu jedinej prístupnej cesty v rám-
ci Demänovskej Doliny je nevyhnutné uro-
biť dočasné zmeny organizácie dopravy. 
„Vydefinovali sme dopravný koridor, ktorý 
bude slúžiť pre zabezpečenie plynulej do-
pravnej obslužnosti Demänovskej Doliny 
pred a  počas konania samotného poduja-
tia,“ informoval Gabriel Lengyel z  odboru 
dopravy a životného prostredia radnice.

Doprava z Mikuláša v  smere do Demä-
novskej Doliny bude v špeciálnom režime. 
„Vstup do Demänovej a Bodíc bude povole-
ný len na rezidenčné karty. Demänovčania 
a Bodičania dostali do každej domácnos-
ti po dve karty,“ informoval viceprimátor 
Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič 
a  upozornil obyvateľov, aby si karty nale-
pili na čelné sklo auta. „Policajti budú totiž 
autá bez kariet odkláňať na najbližšie voľ-
né odstavné plochy a nepustia ich ďalej do 
mestských častí Demänová a Bodice počas 
celého víkendu.“

Kyvadlová doprava
V  rámci organizácie dopravy počas pre-

tekov Svetového pohára bude pre náv-
števníkov Jasnej zabezpečená aj kyvadlo-

vá doprava. Turisti a  fanúšikovia pretekov 
sa budú môcť do strediska 5. a  6. marca 
dostať bezplatne autobusmi, ktoré budú 
premávať v  desaťminútových intervaloch 
v čase od 5.30 do 22.00 hodiny. Tento čas sa 
predĺži v prípade, že si to vyžiada dopravná 
situácia. Do kyvadlovej dopravy organizá-
tori nasadia 62 autobusov. V  samotnom 
Liptovskom Mikuláši môžu návštevníci na-
stúpiť na železničnej stanici, parkovisku na 
Komenského, parkovisku Tesco, záchytných 
parkoviskách pri Akadémii ozbrojených síl, 
Pavčinej Lehote a  existujúcich zástavkách 
skibusov. „Dvojnásobne posilnené budú 
aj linky skibusov, pričom budú premávať 
podľa aktuálneho grafikonu pre túto ly-
žiarsku sezónu a zastavia aj na zastávkach 
v  meste. Skibusy budú premávať len po 
záchytné parkovisko Lúčky. Podľa platného 
cestovného poriadku budú jazdiť aj spoje 
prímestskej autobusovej dopravy,“ uviedol 
primátor a  predseda predstavenstva Ob-
lastnej organizácie cestovného ruchu Re-
gion Liptov Ján Blcháč.

Záchytné parkoviská
V  Liptovskom Mikuláši a  jeho blízkosti 

nájdu návštevníci šampionátu záchytné 
parkoviská s  kapacitou sedemtisíc miest 
v týchto lokalitách: Parkovisko pre zájazdo-

vé autobusy na Komenského (areál býva-
lých Považských kasární); Tesco (Kamenné 
pole); Poľnohospodárska ulica; Akadémia 
ozbrojených síl; Pavčina Lehota. 

V prípade, že budú tieto kapacity prekro-
čené, k dispozícii bude ešte parkovisko pri 
Tatralandii s 800 miestami. 

Uzávierka parkoviska
V  nedeľu 6. marca bude čiastočne 

uzavreté parkovisko na Moyzesovej (pri 
podchode). Parkovisko poslúži ako auto-
busová zastávka pre kyvadlovú dopravu 
s cieľom dopraviť ľudí na Námestie oslobo-
diteľov, kde organizátori pripravili kultúrny 
program.

Parkovanie zadarmo
V nedeľu 6. marca budú prístupné pre 

návštevníkov Mikuláša aj dve veľké súk-
romné parkoviská pri Hypernove a Dome 
služieb.

„Ďakujeme predstaviteľom spoločností 
Vincentis a Arny Club, že nám vyšli v ústrety 
a poskytli tento priestor na bezplatné par-
kovanie,“ poďakoval Lengyel.

 -red-  

Návštevníci šampionátu môžu 
zaparkovať aj na záchytnom 

parkovisku na Kamennom poli.

V našom meste sa 
rozšírila sieť služieb 
pre obyvateľov 

Po viac ako desiatich rokoch sa vrátilo 
do mesta Zákaznícke centrum Stredoslo-
venskej energetiky. Po Považskej Bystrici 
je Liptovský Mikuláš druhým mestom, kde 

centrum zriadili. Nachádza sa na Garbiar-
skej ulici v blízkosti obchodného centra. K 
dispozícii je pre zákazníkov každý pracov-
ný deň od 8.30 do 17.00 hodiny. -red-

Pripravte sa 
na regulovanú 
dopravu počas 
šampionátu 
v Jasnej
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KULTÚRA

Začala sa séria 
prednášok 
z histórie nášho 
mesta

Výstavná sieň mestského 
Múzea Janka Kráľa patrí až do 
10. apríla jedinečnej výstave 
tvorby mladého umeleckého 
kováča Igora Astasievskeho 
pod názvom Umenie kováčske. 
Talentovaný rodák z  ruského 
Petrohradu žije so svojou rodi-
nou a  tvorí už niekoľko rokov 
práve u  nás, v  Liptovskom Mi-
kuláši.

„Naozaj som veľmi vďačný, že 
môžem takto predstaviť moju 
tvorbu a pozorovať reakciu ľudí. 
Veľmi ma zaujíma ich hodnote-
nie, či sa im to páči alebo nie,“ 
vyzdvihol s  tým, že má pred 
sebou viacero tvorivých výziev 
spojených s  historickým cen-
trom nášho mesta. „Napríklad, 
toto nádherné mestské múze-
um by si určite zaslúžilo štýlo-
vý vývesný štít. Ich výroba je 
jedným zo smerov, ktorými sa 

V  rámci osláv 730. výročia prvej pí-
somnej zmienky o  našom meste sa 
uskutoční počas celého tohto roka na 
pôde mestského Múzea Janka Kráľa 
pestrý cyklus prednášok renomované-
ho regionálneho historika Petra Víteka. 
Vydarenou premiérou pred početným 
publikom sa stalo jeho pútavé rozprá-
vanie o  zaujímavo rozvetvenom rode 
Kernovcov.

„Mikuláš má veľmi bohatú históriu, 
zrodil a  vychoval viacero desiatok veľmi 
významných ľudí a  my si pripomíname 
aspoň časť z  nich a  prácu, čo je za nimi. 
Začali sme Kernovcami. I  keď neboli pô-
vodom Mikulášania, toto mesto zviditeľ-

uberá moja tvorba. Navštívil 
som viacero miest, ktoré 
zdobili skvostné vývesné 
štíty v  barokovom či re-
nesančnom štýle. U  nás 

chýbajú a pritom tu máme 
množstvo historických bu-

dov, ktoré by si niečo také určite 
zaslúžili,“ skonštatoval kováč, ktorý oveľa 
radšej ako ústami hovorí šikovnými ru-
kami, kladivom a  nákovou. Originálne 
zábradlia či mreže z  jeho dielne zdobia 
nejednu budovu v širšom okolí.

Výnimočnú príležitosť výstavnej pre-
zentácie vyzdvihol umelecký kováč Mi-
chal Kačmár z Prešova. „Múzeum ponúklo 
svojim návštevníkom, miestnym obyva-
teľom i turistom niečo, čo sa nedá vidieť 
bežne a  zároveň to pomáha autorovi, 
lebo je to najlepšia forma zviditeľnenia 
jeho tvorby. Takýchto samostatných ko-
váčskych výstav je nielen na Slovensku 
veľmi málo. Preto je úžasné pozrieť si ju 
na vlastné oči. O  to viac, keď prezentuje 
skutočne hodnotné diela. Igor je skrom-
ný, úprimný, odvážny. Jeho tvorba pre-
zrádza, že je remeselne doslova poctivec, 
hoci samouk. No to je na druhej strane 
výhoda, lebo nie je zviazaný mantinel-
mi, ktoré nám určí škola. Samozrejme, sú 
potrebné, ale často sú na škodu a  tu je 
vzácne vidieť to, že Igor akoby ich nemal 
a  tým pádom je jeho tvorba špecifická,“ 
dodal Kačmár.

 stranu priparvil Jaroslav Hric

nili svojím dielom či už ako meditepci alebo 
neskoršie známi výtvarníci,“ uviedol Vítek.

Pre historikov je Liptovský Mikuláš podľa 
neho nevyčerpateľnou studnicou význam-
ných osobností a  celých rodov, ktoré sa 
dajú skúmať v rôznych dejinných súvislos-
tiach. „Mikuláš bol oddávna križovatkou 
diania v  rámci strednej časti dnešného 
Slovenska. Preto sa tu nepochybne museli 
stretnúť mnohé významné rody a  osob-
nosti. Mikuláš ich niečím priťahoval, lebo 
to nebolo chudobné mestečko, ale mesto 
remesiel, rozvinutého bohatého obchodu. 
To znamená, že skôr či neskôr sem prišli 
ľudia, ktorí niečím prispeli a  nielen reme-
selnou činnosťou, ale aj svojím výrazným 
duchom,“ zdôraznil Vítek.

„Veľmi dôležité bude, aby sme dookola 
nerozprávali iba o tých osobnostiach, ktoré 
už každý pozná, sú frekventované v médi-
ách a  častokrát možno až príliš vyzdviho-
vané na úkor iných osobností, ktoré Miku-
lášu dali nepomerne viac a do budúcnosti 
sa môžu stať jeho veľmi cennou pridanou 
hodnotou,“ podotkol vedúci liptovskej po-
bočky Štátneho archívu. Najbližšia pred-
náška sa uskutoční 13. apríla a  jej témou 
bude svetoznámy vynálezca Eduard Pen-
kala.

Peter Vítek približuje históriu 
rodu Kernovcov 

Kováčom 
zušľachtená 
oceľ naplnila 
výstavnú sieň
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Bohatý archív negatívov fotografií 
dokumentujúcich históriu Liptovské-
ho Mikuláša a  blízkeho okolia, ktorý je 
súčasťou vzácneho zbierkového fondu 
mestského Múzea Janka Kráľa, bude už 

čoskoro prístupnejší pre všetkých zá-
ujemcov. Niekoľko mesiacov sa tomu 
intenzívne venuje mladá kvalifikovaná 
historička Petra Malinová.

„Negatívy sú uložené s popismi i náhľad-

mi v tisíckach obálok v rozsiahlej kartotéke. 
Každú obálku musím vziať do rúk, otvoriť, 
prezrieť, či negatívny nie sú poškodené 
a  či zachytávajú naozaj to, čo je uvedené 
v popise. Postupne každý kus zapisujem do 
elektronickej databázy,“ priblížila svoju kaž-
dodennú náplň práce.

Aktuálne je to podľa nej hotové približne 
spolovice. „Keď sa mi to podarí dorobiť, ur-
čite to výrazne zrýchli náročný proces hľa-
dania materiálov do publikácií, na výstavy 
či štúdium. Doteraz bolo hľadanie veľmi 
prácne a veľakrát sa to, čo niekto chcel nájsť, 
napokon nenašlo. Onedlho bude všetko 
inak, archív bude prehľadnejší a  ľahšie do-
stupnejší pre širokú verejnosť. Záujemcovia 
si v  ňom budú môcť listovať aj pomocou 
vyhľadávača na vynovenej webovej stránke 
nášho múzea,“ pokračovala Malinová.

Zároveň prízvukovala, že rukami jej už 
prešlo obrovské množstvo mimoriadne 
vzácnych záberov. „Je veľmi zaujímavé 
pozorovať, ako sa naše mesto postupne 
menilo a  vyvíjalo. Vo fotoarchíve sú mno-
hé unikáty, o ktorých doteraz prakticky nik 
nevedel, lebo tam ležali nepovšimnuté. 
Čochvíľa sa to však zmení k  lepšiemu. Keď 
bude mať niekto o niečo konkrétne záujem, 
za chvíľu mu nájdeme všetko, čo k  danej 
téme máme,“ dodala a prezradila túžbu stať 
sa kmeňovou zamestnankyňou mestského 
múzea, lebo doteraz v ňom pôsobí iba pro-
stredníctvom úradu práce formou aktivač-
nej činnosti. Jaroslav Hric 

V kancelárii primátora našla svoje miesto 
nová kniha. Je o  čestnom občanovi mes-
ta a  nesie názov Minister národnej obrany 
ČSSR, armádny generál Ing. Martin Dzúr. 
Knihu na radnicu doručil Ploštínčan Jaro-
slav Tomčík. „O odovzdanie novo vydanej 
knihy ma poverila rodina autorského kolek-
tívu Jozefa a Juraja Slaha. Moja mama bola 
taktiež rovesníčka generála. Martin Dzúr je 
rodákom z Ploštína. Stál pri zrode vojenské-
ho vysokého školstva v Liptovskom Mikulá-
ši. V roku 2019 uplynie storočnica od jeho 
narodenia. Pri tejto príležitosti plánujeme 
zorganizovať spomienkové podujatie,“ uvie-
dol Tomčík. Kniha vyšla v náklade 500 kusov 
a v rámci mesta si ju môžete kúpiť v kníhku-
pectve Tranoscius. -red-

KULTÚRA

Petra Malinová pracuje 
s kartotékou plnou negatívov 

historických fotografií

Vyvrcholením niekoľkomesačných príprav a celoročnej práce mladých matičiarov 
z Liptovského Mikuláša bol opäť po roku tradičný Ples Odboru mladých matičiarov Mati-
ce Slovenskej.  Mladší aj starší sa 30. januára zabávali už po šiestykrát. O zábavu sa posta-
rali Otto Weiter a Andrea Fischer či Ľudová hudba Haluška, folkloristi s názvom Vŕbové 
prútie. Ples mladých matičiarov sa v meste stáva pomaly, ale isto tradíciou a prestížnou 
spoločenskou udalosťou. Organizácie celého plesu sa ujal Marek Nemec v spolupráci 
s Domom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a mladými matičiarmi, za všetkých 
spomeňme Tomáša Paprčku, Jozefa Sálusa, Tomáša Šuryho, Jakuba Čajku či Michala 
Šteučeka. Práve tento organizačný štáb nezaháľa už teraz rozmýšľať o  plese, ktorý sa 
uskutoční o rok. -red-

Vyhľadávanie vo 
fotoarchíve múzea 
bude jednoduchšie

Prostredníctvom plesu 
propagovali Maticu slovenskú

Nová kniha 
o generálovi Dzúrovi
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Hokejisti Liptovského Mikuláša si 
v  prvej sérii play-off druhej najvyššej 
slovenskej súťaže vybojovali postup do 
semifinále až v  poslednom piatom roz-
hodujúcom zápase. Zverenci Róberta 
Spišáka pred návštevou sezóny postúpi-
li do semifinále po výhre 2:0.

Séria medzi Liptovským Mikulášom a Mi-
chalovcami už pred samotným štartom 
naznačila, že o miestenku do semifinále sa 
pobijú dva tímy, ktoré si na ľade vôbec nič 
nedarujú. Liptáci do prvého zápasu nevstú-
pili najlepšie, keď na vlastnom ľade podľah-
li Michalovciam najtesnejším rozdielom 0:1. 
V druhom zápase to bol z mikulášskej stra-
ny úplne iný hokej. Liptáci prelomili strelec-
ké trápenie z prvého zápasu, lepšie korču-
ľovali z čoho následne pramenilo aj vysoké 
víťazstvo 8:3. Po dvoch domácich zápasoch 
mikulášskych hokejistov sa séria presunula 
na východ Slovenska. Michalovce dokázali 
pred vlastnými divákmi vyhrať prvý zápas, 

ale v druhom sériu neukončili. V  rozhodu-
júcom zápase nakoniec Liptáci zužitkovali 
domáce prostredie a pred návštevou sezó-
ny postúpili do semifinále play-off. “Séria 
s Michalovcami bola určite veľmi náročná, 
takže v zápasoch rozhodovali úplné malič-
kosti. Som nesmierne rád, že sa nám v po-
slednom zápase podarilo uspieť a  že sme 
postúpili do semifinále,” uviedol po zápa-
se Ivan Droppa, predseda predstavenstva 
a asistent trénera Liptovského Mikuláša.

Dôležitým faktorom, ktorý Liptákov po-
sunul do ďalšieho kola, boli práve diváci, po 
tom, čo na zimný štadión prišlo skoro 2500 
priaznivcov. “Určite sme to na ľade cítili. 
V  prvej tretine boli ešte síce trošku ticho, 
ale od druhej tretiny nás všetci prítomní na 
zimnom štadióne hnali dopredu. Všetkým, 
ktorí prišli na rozhodujúci zápas, patrí veľká 
vďaka,” dodal na margo divákov Ivan Dro-
ppa.

Mesto Liptovský Mikuláš v  spolupráci 
s  mikulášskym hokejovým klubom pripra-
vilo zbierku, z  ktorej výťažok poputoval 
do rúk ľudí, ktorí každú pomoc potrebujú. 
“Som veľmi rád, že aj tento rok sme mohli 
pomôcť ľuďom, ktorí v živote toľko šťastia 
nemajú. Veľká vďaka patrí všetkým tým, 
ktorí sa do tejto aukcie zapojili a  svojím 
príspevkom pomohli dobrej veci,” pozna-
menal Rudolf Urbanovič, zástupca primáto-

ra mesta Liptovský Mikuláš.
Fanúšikovia mikulášskeho hokeja si po-

čas jedného mesiaca mali možnosť vydra-
žiť retro dresy Partizan Liptovský Mikuláš. 
“Určite nás teší, že týmto spôsobom sme 
mohli pomôcť,” zhodnotil Ivan Droppa, 
predseda predstavenstva HK32 Liptovský 
Mikuláš.

Vyzbierané peniaze v  hodnote 1900eur 
poputovali na podporu detského domo-

va v  Liptovskom Hrádku a  Domu sv. Kláry 
v  Liptovskom Mikuláši. “Osobne ma vy-
zbieraná suma veľmi prekvapila, preto-
že s  takým vysokým číslom sme vôbec 
nerátali. Celkový výťažok sme rozdelili 
na dve finančné poukážky v  hodnote 
950  eur,” poznamenal na margo výťažku  
Droppa.

z Mestského plaveckého klubu Delfín L. 
Mikuláš sa uskutočnila počas víkendu 13. 
- 14. februára v Spišskej Novej Vsi. O tom, 
že jesenná a z časti zimná príprava boli na 
vysokej úrovni, svedčí fakt, že plavci z mest-
ského klubu získali celkom 11 umiestnení 
na stupňoch víťazov. Najbližšie preteky ich 
čakajú v Rimavskej Sobote.
 
Umiestnenie plavcov: 
• Tomáš MELÁR 

– 3 x I. miesto, 2 x II. miesto
• Alex KOŽUŠKANIČ 

– 1 x I. miesto, 1 x II. miesto
• Michal ŠURINA – 1 x II. miesto
• Rebecca GERECOVÁ – 1 x II. miesto
• Viktória MATYUSOVÁ – 1 x III. miesto 

Štafeta 4 x 50m VS – 1 x III. miesto

V rozhodujúcom 
zápase proti 
Michalovciam 
návšteva sezóny 

Dražba hokejových 
dresov Partizan 
Liptovský Mikuláš 

ŠPORT

Prvá previerka 
plavcov
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Dom kultúry v  Liptovskom Mikuláši 
bol v  piatok 19. februára dejiskom 18. 
ročníka podujatia Športovec mesta Lip-
tovský Mikuláš.

Na slávnostné oceňovanie nominovala 
športová komisia, ale aj samotná verejnosť 
viacerých úspešných Liptákov, ktorí v roku 
2015 reprezentovali Liptovský Mikuláš 
po celom svete. “Som veľmi rád, že už po 
druhýkrát môžeme oceňovať našich špor-
tovcov v  mikulášskom Dome kultúry, pre-
tože za predošlé roky to bolo iba v  malej 
zasadačke na mestskom úrade,” zhodnotil 
tesne po akcii Rudol Urbanovič, zástupca 
primátora mesta Liptovský Mikuláš.

Mesto oceňovalo športovcov v troch ka-
tegóriách

Ako prví si prevzali ocenenie športovci 
v  kategórii do 18 rokov. Medzi nominova-
nými sú už každoročne najväčšie mikuláš-
ske vodácke nádeje, ako napríklad Jakub 
Grigar, Marko Mirgorodský, Lucia Murzo-

vá, Monika Škáchová a  Michaela Haššová. 
“Som veľmi rád, že som sa opäť dostal do 
nominácie najlepších športovcov v našom 
meste. V tomto roku sa budem snažiť túto 
dôveru splatiť,” komentoval prítomnosť 
medzi najlepšími športovcami slalomár na 
divokej vode Jakub Grigar.

V kategórii nad 18 rokov známe mikuláš-
ske mená

Mesto ani tento rok nezabudlo na svo-
jich najúspešnejších športovcov v kategórii 
dospelých. Premiérovo sa medzi najlep-
šími ocitla alpská zjazdárka Petra Vlhová, 
ktorú v zimných športoch doplnila Zuzana 
Stromková. V nominácii najlepších športov-
cov sa ocitli aj známe mená ako napríklad 
Martikán, Slafkovský, Halčin, Balážik či fit-
neska Multáňová, ktorej spoločnosť už po 
tretikrát v nominácii robil Erik Halaška. V ka-
tegórii nad 18 rokov mesto ďalej ocenilo aj 
hokejistu Matúša Sukeľa, ako aj Vladimíra 
Sklouzu z Kickbox klubu Liptovský Mikuláš.

V kolektívoch ocenili tri družstvá
Celú akciu zavŕšila posledná kategória 

kolektívov, v  ktorej si ocenenie prebrali tri 
najlepšie družstvá za rok 2015. Po skvelom 
zisku striebornej medaile juniorskej extrali-
ge mesto ocenilo družstvo juniorov HK32 
Liptovský Mikuláš. Medzi kolektívami si 
cenu ďalej prevzali basketbalové družstvo 
juniorov a extraligové družstvo žien Liptov-
skej šachovej školy.

V kategórii jednotlivcov do 18 rokov boli 
ocenení:
Natália JAMNICKÁ – Klub športovej gym-
nastiky L. Mikuláš
Klaudia FIGOVÁ – Klub športovej gymnastiky 
L. Mikuláš
Adam ROJČEK – BMX Team Liptov
Lucia MURZOVÁ – Kanoe Tatra Klub L. 
Mikuláš

Marko MIRGORODSKÝ – Kanoe Tatra Klub L. 
Mikuláš
Monika ŠKÁCHOVÁ – Kanoe Tatra Klub L. 
Mikuláš
Michaela HAŠŠOVÁ – Kanoe Tatra Klub L. 
Mikuláš
Jakub GRIGAR – DUKLA – Kanoe Tatra Klub L. 
Mikuláš
Boris BALÁŽ – Liptovský školský lukostrelecký 
klub
Romana KRÁLIKOVÁ – Atletický oddiel CVČ L. 
Mikuláš
Marek Tobias JANÍK – Liptovská šachová 
škola 

V  kategórii jednotlivcov nad 18  rokov  
boli ocenení:
Petra VLHOVÁ – Ski team Vlha Liptovský 
Mikuláš
Vladimír SKLOUZA – Kickbox klub Liptovský 
Mikuláš
Zuzana STROMKOVÁ – Freeski Academy
Dominika MULTÁŇOVÁ – VTJ Technika 
Liptovský Mikuláš
Erik HALAŠKA – VTJ Technika Liptovský 
Mikuláš
Alexander SLAFKOVSKÝ – DUKLA – Kanoe 
Tatra Klub L. Mikuláš
Martin HALČIN – DUKLA – Kanoe Tatra 
Klub L. Mikuláš
Michal MARTIKÁN – DUKLA – Kanoe Tatra 
Klub L. Mikuláš
Pavel BALÁŽIK – ŠK Kriváň Liptovská Ondra-
šová
Matúš SUKEĽ – MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

Ocenenia si z  mestskej akcie odniesli aj 
tri kolektívy:
Extraligové družstvo žien Liptovskej šachovej 
školy
Mestský basketbalový klub – družstvo 
juniorov
Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, 
a.s. – Juniori U20

Zimná príprava futbalistov Liptovské-
ho Mikuláša sa pomaly blíži k svojmu zá-
veru. Tatranci pred štartom jarnej časti 
dolaďujú posledné zmeny.

Už o pár týždňov začína jarná časť druhej 
najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, 
v ktorej bude mať svoje zastúpenie aj naj-
úspešnejší mikulášsky klub. Liptáci v rámci 
zimnej prípravy majú za sebou sedem prí-
pravných zápasov, v  ktorých dvakrát na-
plno bodovali, dvakrát remizovali a  trikrát 
nestačili na súpera. “Príprava zatiaľ pokra-
čuje podľa plánu. Okrem zápasu s Ružom-
berkom sme odohrali všetky naplánované 
zápasy, s  ktorými sme celkom spokojní,” 
informuje Ján Papaj, výkonný riaditeľ MFK 
Tatran Liptovský Mikuláš.

Macík sa vracia na Liptov
Počas zimnej prípravy zastihli doposiaľ 

najväčšie zmeny brankársky post. Po od-

chode Miloslava Brédu do Skalice a Kristína 
Korytka do Závažnej Poruby sa do mikuláš-
skej brány vracia Matúš Macík, ktorý prichá-
dza z Ružomberka. “V podstate sa tím počas 
zimnej prestávky výrazne nezmenil. Okrem 
odchodov brankárov ostáva tím v  tej istej 
podobe. Namiesto Brédu sa do mikulášskej 
brány opäť vracia Macík,” pokračuje Papaj, 
ktorý priblížil aktuálnu situáciu v kádri.

Kucharčík s Kubenom ostávajú
Ďalšou pozitívnou správou pred začiat-

kom jarnej časti je aj vyjadrenie vedenia 
klubu na margo dvoch žilinských obrancov. 
“Podarilo sa nám vybaviť na trvalý prestup 
Kubenu s Kucharčíkom, ktorí v predošlých 
sezónach u nás hosťovali z MŠK Žilina,” do-
dal Ján Papaj, výkonný riaditeľ mikulášske-
ho klubu.

 Dvojstranu spracoval: Tomáš Batiz

ŠPORT

Futbalisti 
Liptovského 
Mikuláša naplno 
pokračujú v zimnej 
príprave 

Futbalisti Tatranu v domácom 
zápase proti Námestovu 

Spoznali sme mená 
najlepších športovcov 
mesta
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ÚSTREDNÁ RADA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV, 
OBlV a ZO SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH  BOJOVNÍKOV
v spolupráci s MESTOM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
a AOS gen. M. R. Štefánika
Vás    pozývajú na 

9.30 Neformálne 
 stretnutie delegácií SZPB
 Premietanie DVD s �lmami 
 z oslobodzovania 
 Liptovského Mikuláša
 (veľká zasadačka mestského úradu)

10.30 Oslobodzovanie Liptovského 
 Mikuláša, prednáška
  (veľká zasadačka mestského úradu)

13.00 Slávnostný pietny akt 
 pri Pomníku padlým 
 vojakom Červenej armády
 (Námestie osloboditeľov)

14.25 Slávnostný pietny akt  
 pri NKP Háj Nicovô
15.00 Popis bojiska s použitím 
 imitačných prostriedkov 
 (Háj Nicovô)

Program: 1. apríla 2016

K dispozícii 2 autobusy z Námestia osloboditeľov na NKP Háj Nicovô a späť

Oslavy 71. výrocia 

oslobodenia 

mesta Liptovský Mikuláš
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OZNAM
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www.krcmavah.sk
Tel.: 0911 444 798

Borbisova 414/8, Lipt.Mikuláš

krcmavah@gmail.com PONÚKAME
10 DRUHOV
ČAPOVANÝCH

PÍV
KVALITNÉ

SUDOVÉ

VÍNA
POSKYTUJEME ZAPOŽIČANIE 

VÝČAPNÝCH ZARIADENÍ
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SKÚŠKA SIRÉN
11. marca 2016 o 12.00 h. bude 

v Liptovskom Mikuláši
kontrola skúšky vyrozumenia obyvateľstva 

dvojminútovým stálym tónom sirén.

Mestské 
zastupiteľstvo

Rokovanie mestského zastupiteľstva 
sa uskutoční 10. marca o 10. hodine 

na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

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

V  mesiaci január  2016 sa v  Liptov-
skom Mikuláši narodili:

  Zara GRMANOVÁ, Branislav ŠULC, 
Karol ŠTRBKA, Klaudia BALÁŽOVÁ, 
Tobias Luca JANČI, Ema DOROCIA-
KOVÁ, Lenka STODOLOVÁ, Monika 
PIVKOVÁ, Martin BAlÁŽ, Richard STA-
ROŇ, Michaela PAULÍNYOVÁ, Dorota 
ČATLOCHOVÁ, Natália VITOVSKÁ, Na-
tali Ráchel PIŠTOVÁ, Martin ŠOLTÝS, 
Alexandra PODSTAVKOVÁ, Samuel 
KOČTÚCH, Miroslav MRAVEC, Anna-
belle CASSAR, Michal SEDLIAK, Nela 
KAŇOVÁ, Nina KNIŽKOVÁ.

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

Manželstvo uzavreli:

  Peter BALCO – Janka KAPITÁNOVÁ, 
Michal DLHOLUCKÝ – Martina KAKO-
ŠOVÁ, Miloš BUBNIAK – Marika DVOR-
SKÁ, Ondrej ANTAL – Monika HLINI-
ČANOVÁ.

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

Opustili nás:

  Jozef BALÁŽ – 59r., Miroslav BALÁŽ – 
61r., Anton STAROŇ – 62r., Ľubomír 
VRÁNA – 74r., Mária PUŠKOVÁ – 55r., 
Lídia ŠKUBNÍKOVÁ – 73r., Oľga LO-
VÍŠKOVÁ – 89r., Mária LOBOVÁ – 87r., 
Elena SROGOŇOVÁ – 88r., Oľga ŠTUL-
RAJTEROVÁ – 65r., Dr.MUDr. Vojtech 
LAZAR – 83r., Anna KRIŠKOVÁ – 74r., 
Marian GAJDOŠ – 74r., Ján STAROŇ – 
55r., Anna STRCULOVÁ – 90r., Albert 
HÚSKA – 86r., Michal KVITKOVSKÝ – 
70r., František BLŠÁK – 85r.

Občansky servis 
JANUÁR 2016
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SERVIS

Informácia pre voličov

Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobo-
tu 5. marca. Voliči budú vyberať 150 poslan-

cov Národnej rady Slovenskej republiky z 
23 zaregistrovaných kandidátnych listín 
politických strán a koalícií. V Liptovskom 
Mikuláši je 32 volebných okrskov a volebné 
miestnosti budú v deň volieb občanom k 
dispozícii od 7. do 22. hodiny. Informácie o 
voľbách nájde volič na úradnej tabuli mesta 
pred budovou mestského úradu, ako aj na 
webovej stránke mesta. Získa ich tiež na te-
lefónnom čísle  044/5565267.   

 -red-

Staré pneumatiky už na zberný dvor nenoste!
Od januára vstúpil do platnosti nový zá-

kon o  odpadoch. Niektoré zmeny oproti 
predošlej legislatíve sa vzťahujú aj priamo 
na obyvateľov. Príkladom sú staré, ojaz-
dené pneumatiky. Doposiaľ ste ich mohli 
odovzdávať aj na zberné dvory. Po novom 
to už nie je možné. Podľa zákona vaše pne-
umatiky odoberie bezplatne ich distribútor 
bez toho, aby ste si museli kúpiť nové. Dis-
tribútor je podnikateľ alebo právnická oso-
ba so sídlom alebo miestom  podnikania na 
území Slovenska, ktorá poskytuje pneuma-

tiky v  rámci svojej podnikateľskej činnos-
ti konečnému používateľovi samostatne 
alebo ako súčasť servisu. Za distribútora 
pneumatík sa považuje aj  ten, kto vyko-
náva výmenu pneumatík bez ich predaja. 
Žiadame touto cestou Mikulášanov, ako aj 
pneuservisy, autoservisy a  podobné firmy, 
aby rešpektovali nové znenie zákona o od-
padoch a  nenosili odpadové pneumatiky 
do zberných dvorov, vyzvala Jana Vaňová 
z VPS.  

 -red-

(zdroj: topky.sk)

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš
Sídlo: Nábr. Dr.A.Stodolu 1932, alokované pracovisko Žiarska 13

Celý týždeň tábor v CVČ na Podbrezinách s programom, vedúca Mgr. Silvia Motýľová.
Zmena programu vyhradená sledujte www.cvclm.edu.sk

Program počas jarných prázdnin:
1. 3. 2016 utorok

 > CVČ A.Stodolu : 10:00 atletika, malá ZOO, 
11:30 halový futbal, posilňovanie

 > odborné sústredenie krúžku aranžovanie

2. 3. 2016 - streda
 > CVČ A.Stodolu: dopoludnia mamičky 
s  deťmi, 10:00 atletika, otvorená malá 
ZOO,

 > posilňovanie,10:00 halový futbal
3. 3. 2016 - štvrtok

 > CVČ A.Stodolu : odborné sústredenie 
šperkárov - tvorivé dielne,

 > 10:00 atletika, posilňovanie, odborné sú-
stredenie krúžku herpetologický

4. 3. 2016 - piatok
 > CVČ A.Stodolu: 10:00 atletika, malá ZOO, 
posilňovanie

 > celý týždeň odborné sústredenie krúžku 
modernej gymnastiky v telocvični Soko-
lovňa

Nájdete nás na facebooku
 facebook.com/MestoLM
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SERVIS

1

SERVIS

PREHĽAD PODUJATÍ
MAREC 2016

Liptovská knižnica GFB 
KNIHA LIPTOVA 2015
Hlasovanie o najkrajšiu knihu regiónu vydanú v r. 2015
KNIŽNIČNÝ JARMOK, ANTIKVÁRNY PREDAJ KNÍH

1-31
UTOROK

- ŠTVRTOK

Liptovská knižnica GFB 
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Súbor aktivít - celoslovenské podujatie

1- 6
UTOROK - 
NEDEĽA

Dom kultúry - klubová scéna 15,30 h 
PINOCCHIO 2€

Rozprávková nedeľa

6
NEDEĽA

Liptovské kultúrne stredisko 17.00 h  
NOČNÁ FOTOGRAFIA
Fotogra� cký kurz s lektorom Lukášom Macekom

7
PONDELOK

Námestie osloboditeľov 15.00 h 
OSLAVY MDŽ
Spomienka na boj žien za ich spoločenskú rovnoprávnosť

8
UTOROK

Múzeum Janka Kráľa 17.00 h  
TO JE VOJNA
Prezentácia najnovšieho vydania básnickej zbierky M. Rázusa
Dom kultúry - klubová scéna 18.00 h 
SOLITARE SK 4€  / Ružomberské neprofesionálne divadlo 

9
STREDA

Dom kultúry - klubová scéna 18.00 h 
BOL SOM DLHO PREČ 3€

Divadlo APOSTROP pri ZUŠ J.L.Bellu Liptovský Mikuláš 

11
PIATOK

Dom Matice slovenskej 8.00 - 12.00 h  
REGIONÁLNA FILATELISTICKÁ BURZA
Poštové známky a ďalšie zberateľské obory
Dom kultúry - klubová scéna 17.00 h 
KONIEC (?) Hry 3€  / Divadelný súbor ŠAPO PLOŠTÍN

13
NEDEĽA

Liptovská galéria PMB 16.00 - 18.00 h 
KONCERT
Koncert ZUŠ Liptovský Mikuláš

14-16
PONDELOK 
- STREDA 

Aquapark Tatralandia  
OBERAČKA ANANÁSOV POD CHOPKOM
4.ročník veľkonočnej oberačky

25-28
 PIATOK - 

PONDELOK 

Múzeum Liptovskej dediny Pribylina      
10.00 - 14,30 h
SVIATKY JARI / Programové podujatie v čase veľkonoč-
ných sviatkov, jarné zvyky, spevy a tance 

26-28
SOBOTA - 

PONDELOK 

Diera do sveta 19.00 h  
JURAJ STEFANOVIČ:
ISLAND A FAERSKÉ OSTROVY
Cestovateľská prednáška

27
NEDEĽA

Dom kultúry 
DIVADLO DEŤOM
Regionálna postupová súťažná prehliadka detskej dramatic-
kej tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich pre deti 

31.3.-1.4.
 ŠTVRTOK, 

PIATOK

MFK Tatran 10.00 h  
MFK TATRAN B - DLHÁ NAD ORAVOU
14. kolo, 3L SŽ U15, U13 sk. B
MFK Tatran 15.00 h  
MFK TATRAN - DOLNÝ KUBÍN 1,50€  1€

MZ 22. kolo, A tím
Diera do sveta 20.00 h 
MOISES BARÓN 3€  2€

Koncert a workshop tradičnej peruánskej hudby    

26
 SOBOTA

Zborová miestnosť ECAV v L. Mikuláši 16.00 h  
REHOR URAM PODTATRANSKÝ
Stretnutie na Starej fare

16
STREDA

NKP Čierny orol 8.00 - 15.30 h  
VEĽKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE 0,35€

Podujatie k Veľkej noci spojené s ukážkami ľudových 
remesiel - zdobenie vajíčok rôznymi technikami, pletenie 
korbáčov, košíkov...
Liptovská knižnica GFB 18.00 h 
LITERÁRNY KLUB / Stretnutie členov klubu

18
PIATOK

Liptovská knižnica GFB 10.00 h 
M.R. MARTÁKOVÁ: JUNÁCKA PASOVAČKA
Beseda o knihe
Dom kultúry - veľká sála 17.00 h 
TANCULIENKA A ZAHRAJKO 5€  4€

Veselá pesničková fantázia s kúzlami a pesničkami  

17
ŠTVRTOK

Liptovská galéria PMB 13.30 - 16.30 h  
ETIKOTERAPIA V PRAXI / Prednáška
Diera do sveta 18.00 a 20,30 h 
MARIUS VON MAYENBURG: MUČENÍK 4€

Premiéra Divadla Gasparego

19
SOBOTA

Dom kultúry - veľká sála 
MDF SÚHVEZDIE HÔR / VII. ročník medzinárodného 
festivalu tvorivosti detí a mládeže
19.3. o 18.00 slávnostné otvorenie festivalu
20.3. súťažné vystúpenia
21.3.  slávnostné ukončenie, vyhlásenie výsledkov

a Galakoncert

19-21
SOBOTA - 

PONDELOK 

RGB Liptov  
VEĽKONOČNÉ DNI ORIGINALITY
Veľkonočná predajná výstava  

19-23
SOBOTA 

- STREDA 

Diera do sveta 15.00 h 
AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU 2€

Rozprávka pre najmenších  

20
NEDEĽA

STOP.SHOP. od 15.00 h      
VESELÁ VEĽKÁ NOC
Tradične a pritom štýlovo  

23-24
STREDA 

- ŠTVRTOK

Dom kultúry - klubová scéna 18.00 h 
MIM SHOW 1€

Pantomimicko-improvizačné predstavenie Mira Kasprzyka

24
ŠTVRTOK

Liptovská knižnica GFB 13.30 h 
R. MATUŠKOVÁ: POVESTI A INÉ ZVESTI
O HRADOCH / Beseda o knihe a stretnutie s autorkou
Dom kultúry - veľká sála 16.00 h 
JARNÝ KONCERT / Koncert ZUŠ J.L. Bellu v Lipt. Mikuláši  

22
UTOROK

RGB Liptov  
MESIAC KNIHY
Diskusie so známymi spisovateľmi, autogramiáda
MFK Tatran 14.30 h  
MFK TATRAN - VSS KOŠICE 1,50€  1€  / MZ 20. kolo, A tím 

12
SOBOTA

Dom kultúry - veľká sála 17.00 h 
TANEČNÁ HORÚČKA LIPTOVA 3€

Tanečné skupiny a školy súborov a klubov na Liptove a okolí
Diera do sveta 20.00 h 
MILLHOUSE ACOUSTIC 3€

Koncert alter-stonwer-rockovej kapely

5
SOBOTA



20

SERVIS
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BROOKLYN (GB-Írsko-Kanada, od 15 rokov)

1. 3. - 20.00 h, Vstupné: 4,00 €
Príbeh írskej imigrantky, ktorá sa v 50-tych rokoch vydáva do New Yorku nájsť prácu a začať nový život. Po smrti 
svojej sestry sa ale musí vrátiť za matkou do Írska a tu stretáva aj novú lásku…

ŘACHANDA (ČR, mládeži prístupný)
1. a 2. 3. - 18.00 h, Vstupné: 4,00 €
Rozprávka o rozmaznanej princeznej a dvoch kamarátoch, ktorí sa neživia vždy úplne poctivo. Keď sa ocitnú 
v kúzelnom Čiernom lese, kde žijú podivné lesné bytosti, naučia sa, ako sa správať k ostatným.

CHLAPEC (USA, od 15 rokov)
2. až 4. 3. - 20.00 h, Vstupné: 4,00 €
Gréta po nástupe na nové pracovné miesto zistí, že osemročný chlapec, o ktorého sa má starať, je porcelánová 
bábika v životnej veľkosti. Zdá sa ale, že bábika je živá!

ZOOTROPOLIS (USA, mládeži prístupný)
3. 3. - 18.00 h / 5. 3. - 15.30 h / 6. a 7. 3. - 18.00 h, Vstupné: 4,00 €
Moderná zvieracia metropola Zootropolis je mesto ako žiadne iné. Keď tam dorazí policajný nováčik Judy 
Hoppsová, zistí, že byť prvým králikom medzi veľkými zvieratami polície nie je vôbec jednoduché.

SUBURRA (Taliansko-Francúzsko, od 15 rokov)
5. 3. - 17.30 h 6. a 7. 3. - 20.00 h, Vstupné: 4,00 € / v pondelok: 3,30 €
Gangster rímskeho podsvetia bol poverený ma� ánskymi rodinami, aby vybudoval na tomto území druhé Las 
Vegas a neprebehla nejaká náhodná vojna gangov. Ale gangsterská apokalypsa sa blíži…

AKCEPTÁCIA (SR, mládeži prístupný)
5. 3. - 20.00 h, Vstupné: 3,00 €
Úchvatný, súvislý, extrémny a životu nebezpečný prechod na lyžiach 23 dolín a 18 vysokohorských sediel 
Vysokých Tatier, v jedinečnom zážitkovom, dobrodružnom dokumentárnom � lme.

LÍDA BAAROVÁ (ČR, od 12 rokov)
8. 3. - 18.00 h / 9. 3. - 20.00 h, Vstupné: 4,00 €
Jeden z najväčších príbehov lásky 20-teho storočia o kontroverznom vzťahu legendárnej českej herečky Lídy 
Baarovej s ministrom propagandy Tretej ríše Josephom Goebbelsom.

LEMMY (USA, od 15 rokov)
8. 3. - 20.00 h, Vstupné: 3,00 €
Ako prvé kino na Slovensku Vám ponúkame dokumentárny � lm o jednej hudobnej kapitole, ktorá sa zrodila 
a zomrela navždy spätá s menom Lemmy Kilmister. Nepremeškajte!

ZMŔTVYCHVSTANIE (USA, od 15 rokov)
10. 3. - 17.15 h / 12. 3. - 20.00 h, Vstupné: 4,00 €
V americkej divočine zostáva lovec Hugh Glass sám, ťažko zranený a opustený mužom z jeho vlastnej skupiny. 
Jedinou zbraňou mu je vlastná vôľa. Prekoná nepriateľskú krajinu v snahe prežiť a pomstiť sa.

ČERVENY KAPITÁN (ČR-SR-Poľsko, od 15 rokov)
10. a 11. 3. - 20.00 h / 12. a 13. 3. - 18,00 h, Vstupné: 4,00 € / v pondelok: 3,30 €
Drsná detektívka podľa slovenského knižného fenoménu - Dominika Dána. Príbeh inšpirovaný skutočnými 
udalosťami, v ktorom treba ísť cez mŕtvoly. Nepremeškajte!

DIVERGENCIA: EXPERIMENT (USA, od 12 rokov)
17. a 18. 3. - 17.45 h, Vstupné: 4,00 €
Systém frakcií je kompletne rozvrátený, polovica mesta leží v troskách a jediná záchrana môže prísť zvonku. Je 
naozaj možné, že sú len súčasťou experimentu, z ktorého niet úniku?

 Týždeň francúzskeho � lmu / Vstupné na jeden � lm: 3,00 € 
14. 3. - 20.00 h, HLAVU HORE (Francúzsko, od 15 rokov)

Sociálna dráma o tom, aké je to dospievať na hrane zákona a nestrácať nádej. Napriek všetkým pokusom sa 
Malony zdá byť strateným prípadom, pre ktorého nemá sociálny systém inú alternatívu ako trest.

15. 3. - 18.00 h, PÁN BEZCHYBNÝ (Francúzsko, od 12 rokov)
Ambiciózny mladík sa rozhodne vydávať rukopis mŕtveho muža za svoj vlastný. Stane sa hviezdou francúzskej 
literárnej scény, alebo sa utopí v mori podvodov a lží?

15. 3. - 20.00 h, ĎALEKO OD ĽUDÍ (Francúzsko, od 15 rokov)
Klasickým westernom inšpirovaná existenciálna dráma, ktorá rozpráva o ceste dvoch mužov na chrbte koní za 
slobodou.

17. 3. - 20.00 h, CENA SLÁVY (Francúzsko-Belgicko-Švajčiarsko, od 12 rokov)
Film inšpirovaný skutočnými udalosťami rozpráva o jednom z najzvláštnejších únosov, ktoré sa kedy udiali 
– o únose Chaplinovej mŕtvoly vo švajčiarskom meste Vevey.

18. 3. - 20.00 h, DENNÍK KOMORNEJ (Francúzsko-Belgicko, od 15 rokov)
Príbeh ambicióznej a krásnej chyžnej, ktorá na francúzskom vidieku pracuje pre rodinu boháčov.
Benoît Jacquot je už tretím režisérom, ktorý s� lmoval slávny román Octava Mirbeaua Denník komornej.

 

DVOJNÍCI (ČR, od 15 rokov)
22. 3. - 18.00 h / 23. a 24. 3. - 20.00 h / 25. 3. - 18.00 h, Vstupné: 4,00 €
Príbeh dvoch mužov, ktorí sú si podobní ako vajce vajcu, ale povahou a životom sú odlišní. Nikdy sa nevideli, 
nemajú ani tušenia o vzájomnej existencii, a aj by to tak zostalo, nebyť jednej „náhody“…

CAROL (GB-USA, od 15 rokov)
22. 3. - 20.00 h / 23. 3. - 17.45 h, Vstupné: 4,00 €
Tereza, mladá zamestnankyňa obchodného domu, sa zoznámi s Carol, distingvovanou zákazníčkou. Medzi 
oboma ženami sa prebudia veľké sympatie, z ktorých sa následne zrodí hlbší cit.

BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVODLIVOSTI (USA, od 12 rokov)
24. 3. - 17.15 h / 25. a 26. 3. - 20.00 h / 27. 3. - 17.15 h, Vstupné: 4,00 €
Kým sú Batman a Superman vo vzájomnej vojne, rýchlo vyvstáva nová hrozba, ktorá ľudstvo stavia do väčšieho 
nebezpečenstva, než doteraz poznalo. Nepremeškajte!

KUNG FU PANDA 3 (USA-Čína, mládeži prístupný)
25. a 26. 3. - 16.00 h / 27. 3. - 15.30 h / 28. 3. - 18.00 h, Vstupné: 4,00 € / v pondelok: 3,30 €
Keď Kai, zloduch s nadprirodzenými schopnosťami, preletí Čínou ako víchrica a začne porážať všetkých majst-
rov, Po musí urobiť nemožné: naučiť dedinu plnú ťažkopádnych bratov umeniu kung-fu.

V MENE KRISTA (USA, od 12 rokov)
26. 3. - 18.00 h / 27. a 28. 3. - 20.00 h, Vstupné: 4,00 € / v pondelok: 3,30 €
Veľkolepý biblický príbeh o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, prerozprávaný z pohľadu neveriaceho v kine počas 
Veľkonočných sviatkov.

ČARODEJNICE (USA-Kanada, od 15 rokov)
29. 3. - 18.00 h / 30. a 31. 3. - 20.00 h, Vstupné: 4,00 €
Päťčlenná rodina sa snaží v drsnom prostredí nespútanej prírody vybudovať nový život. Ukradomky ju však 
začne obklopovať temnota. Obavy z čarodejníctva sa začnú vkrádať do ich myslí…

GRIMSBY (GB, od 15 rokov)
29. 3. - 20.00 h / 30. 3. - 18.00 h, Vstupné: 4,00 €
Sympatický, no trochu prihlúply futbalový hooligan Nobby sa po rokoch stretne so svojím bratom Sebastia-
nom, neúprosným MI6 agentom, aby spoločnými silami odvrátili globálny teroristický útok. 
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Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Ut-So 10,00 - 17,00 h 1,00 €, 0,50 €

SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOROČIA
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOROČIA
STARÉ UMENIE

 
Centrum Kolomana Sokola, Ut-So 10,00 -17,00 h 1,00 €, 0,50 €

KOLOMAN SOKOL
 

LM NKP Čierny orol,
Po-Pi 8,00 -16,00 h, So-Ne (na objednávku) 1,00 €, 0,50 €
POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE

 
Múzeum J. Kráľa,

Po - Pi 9,00 -16,00 h, So- Ne 10,00 -17,00 h 2,00 €, 1,00 €
KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPT. MIKULÁŠ
MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ

 
Rodný dom Rázusovcov na ul. Vrbickej,

Ut a Pi 8,00 -15,00 h 0,50 €
RÁZUSOVIE DOM

 
Stará ev. fara na ul. Tranovského,

Po-Pia 8,00 -16,00 h 1,00 €
TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA

 
SMOPAJ ul. Školská 4,

Po, St, Št, Pi 9,00 - 18,00 h (posl. vstup o 17,00 h), 
So - Ne 12,00 - 17,00 h (posl. vstup o 16,00 h),
Ut - zatvorené 6,00 €, 2,50 €
CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA
KRAS A JASKYNE SLOVENSKA

 
Nám. osloboditeľov - Okresný úrad, remeselné dielne LKS

pondelok 15,00 - 17,45 h / utorok 9,30 - 12,15 h
streda 15,00 - 17,45 h / štvrtok 9,30 - 12,15 h 5,00 €
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV

 
KURZY A WORKSHOPY, objednávky: 0914 162 727

LGPMB 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 14,00 - 17,00 h 10,00 €
RADOSTNÉ RELAXOVANIE S POWERTEXOM
Modelovanie záhradných a priestorových dekorácií

 
LGPMB 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 14,00 -17,00 h 10,00 €

KÚZLENIE S HODVÁBOM
Šperk a odev

 
Centrum Kolomana Sokola, Ut-So 10,00 -17,00 h 1,00 €, 0,50 €

5.3. - 15.4. (vernisáž 5.3. o 14,00 h)
JARNÝ SALÓN
27. ročník reg. súťaže a výstava neprofesionálneho výtvarného 
umenia

 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Ut-So 10 -17,00 h 1,00 €, 0,50 €

12.1. - 2.4.
IGOR FAŠKO: DE-AKORD (tak rúbali do mňa)
Autorská výstava
12.1. - 2.4.
KATARÍNA SLANINKOVÁ / Autorská výstava 1,00 €, 0,50 €

 
LM NKP Čierny orol, Po-Pi 8,00 -16,00 h,

So-Ne (na objednávku) 0,40 €, 0,20 €
1.2. - 28.3. 
KTO NEMÁ KOŽUŠKA ZIMA MU BUDE...
Výstava kožuchov, kožúškov a kamizlíkov a odevov z vlny

 
Klubovňa LKS v Lipt. múzeu NKP Čierny Orol,

Po-Pi 8,00 -15,00 h
21.2. - 31.3.
NÁVRATY / Výstava z tvorby bývalých pracovníkov LOS

 
Rumanský Art Centre, Ut-Pi 13,00 -17,00 h 1,50 €, 1,00 €, 0,50 €

18.3. - 31.10.
IGOR RUMANSKÝ - Z TVORBY
Výstava k nedožitým 70. narodeninám umelca

 
Múzeum J. Kráľa,

Po- Pi 9,00 -16,00 h, So- Ne 10,00 -17,00 h  0,50 €, 0,20 €
11.2. - 10.4.
UMENIE KOVÁČSKE / Autorská výstava Igora Astasievskeho

 
Lipt. knižnica GFB - Podbreziny, Po-Pia 8,00 -16,00 h

7.3. - 16.3.
PAVOL DOBŠINSKÝ - ŽIVOT A DIELO
18.3. - 31.3.
RUDO MÓRIC - ŽIVOT A DIELO
Výstava kníh a fotodokumentácie

 
RGB Liptov

25.3. - 21.4.
KOVOZOO - VÝSTAVA ZVIERAT Z KOVOŠROTU
Dom Matice slovenskej 8,00 - 16,00 h
1.3. - 18.3.
SVET FANTÁZIE INÝMI RUKAMI
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