
Brigádnemu generálovi vo výslužbe Jánovi Iľanovskému (95) odovzdali čestné občianstvo.

Najvyššie mestské ocenenie získal za udržiavanie tradícií a priame zásluhy na oslobodení Liptovského Mikuláša. Je nositeľom desiatok 
československých a zahraničných vyznamenaní. Pred tromi rokmi ho prezident Slovenskej republiky povýšil do hodnosti brigádneho 
generála vo výslužbe. Čestné občianstvo mu odovzdali 4. apríla 2017 na spomienkovej slávnosti pri príležitosti osláv oslobodenia mesta.
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naše mesto robí pre  skvalitnenie nášho života 
služby, ktoré môžeme rozdeliť na tri časti. Pravi-
delným organizovaním spomienkových udalostí 
sa snažíme neustále oživovať svoju pamäť. Pripo-
míname si odkazy diela našich predkov, aby sme 
nezabudli, o čo sa usilovali, aké hodnoty tvorili. 
Zabezpečujeme a  inovujeme bežný servis vecí, 
ktoré potrebujete pre svoj pokojný život. V nepo-
slednom, rade sa snažíme o efektívny rozvoj  mes-
ta, nášho spoločného majetku, ako aj zlepšovanie 
procesov zameraných na zvýšenie kvality života, 
ktorý vzájomne v  našom mestečku zdieľame so 
všetkými radosťami i  starosťami, ktoré k  nemu 
zákonite patria.

Každá z týchto súčastí práce mojich spolupra-
covníkov je dôležitá. Prvá je o našom vzťahu k his-
tórii a jej dejateľom. Druhá je takpovediac povinná 
jazda, ktorá vyplýva zo zákonných kompetencií, 
ktoré mesto zabezpečuje. Tá tretia je na našom 
rozhodnutí. Tu je na vedení mesta a jeho inštitú-
cií, koľko vynaložia  energie, chuti a  schopnosti 
zabezpečiť prostriedky na rozvoj, predovšetkým 
tie finančné a  tiež schopnosti dobre manažovať 
rozvojové procesy. Rozvojové projekty sú menšie 
a väčšie. Sú zapísané v Programe hospodárskeho 
a  sociálneho rozvoja mesta a  niektoré prináša 
život. Každý z vás, ktorí čítate tieto riadky, môže 
mať rôzny hodnotiaci pohľad na to, čo sa v  na-
šom meste robí. Môžem vás ubezpečiť, že moji 
spolupracovníci sú aktívni a odborne zdatní, aby 
zvládli všetky výzvy, ktoré prichádzajú. Niekedy si 
sám dávam otázku, či ich nezaťažujeme príliš. Ale 
máme zodpovednosť  a  pokoru pred budúcimi 
generáciami, ktoré prídu po nás a budú sa pýtať, 
či sme svoj čas využili dostatočne dobre. 

Myslím, že obstojíme. Zvládame mnoho malič-
kostí a snažíme sa aj o veľké veci. Vieme sa vyspo-
riadať s takými jedinečnými projektami, ako bolo 
vyriešenie problému s  komunálnym odpadom. 
Z ošarpaného a stratového Domu služieb vyrastá 
pekná dominanta, po 50 rokoch od prekrytia zim-
ného štadióna, našej „kôlničky“, začneme čoskoro 
s  jeho postupnou rekonštrukciou. Opravujeme 
cesty a chodníky, hľadáme spôsoby, ako zmierniť 
problémy s  parkovaním. Pripravujeme veľké vý-
berové konanie na skvalitnenie mestskej autobu-
sovej dopravy a o ďalších aktivitách sa dočítate na 
mestskom webe či facebookovom profile. 

Aj keď nič nie je ideálne, verím, že kompetent-
nosťou práce vám denno-denne dokazujeme, že 
s dôverou, ktorú sme od vás dostali, nakladáme 
zodpovedne. 

 Váš primátor
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Milí 
Mikulášania,

Mesto pod vedením primátora Jána Blcháča venuje pozornosť aj 
stavu ciest a chodníkov. Od roku 2015 investovala mikulášska rad-
nica do zlepšenia komunikácií takmer 3,7 mil eur. Potvrdil to Miloš 
Berník z  mestského úradu. Bežné výdavky na údržbu ciest pred-
stavovali 1,7 miliónov. Za uplynulé dva roky mesto investovalo do 
komplexnej obnovy Parkovej, Dechtárskej, Majerskej, Bodickej, Ku-
kučínovej, Kernovej 

a vybudovanie parkoviska na Brezovej. V tomto roku sa Mikuláša-
nia dočkajú obnovy ďalších ciest, chodníkov a vybudovania parko-
vísk. Parkovacie plochy pribudnú na ulici Čsl. brigády, pri kostole 
v  Palúdzke a  aktuálne na Jabloňovej. V  Demänovej mesto vybu-
duje chodník a obnova sa dotkne aj križovatky na Mincovej ulici. 
 -red-

Tisícky metrov chodníkov a kilometer ciest 
sa chystá s  príchodom dobrého počasia 
opraviť aj  vystavať mesto ešte v  tomto 
roku. Nové úseky chodníkov v  rámci in-
vestičných akcií dostanú ľudia na Podbez-
inách, v  Palúdzke aj Demänovej. V  centre 
mesta radnica vyčlenila financie na rekon-
štrukciu chodníkov na Námestí mieru, Ku-
kučínovej a Pišútovej. 
„Obyvatelia sa dočkajú obnovy komuni-
kácie Do malého poľa v  Ploštíne, dokon-
čili sme Kukučínovu, zrekonštruujeme 
križovatku na Mincovej v  Liptovskej On-
drašovej,“ zosumarizoval Gabriel Lengyel 
z mestského úradu. 
V  rámci veľkoplošných opráv, na ktoré 
mesto vyčlenilo 100-tisíc, sa plánuje naša 
samospráva zamerať na bezbariérové 

úpravy chodníkov pri Vrbickom cintoríne, 
na ul. 1. mája, Mincovej a Vrlíkovej. Spoma-
ľovacie prahy pribudnú na Kernovej a Jano-
škovej. „Na priechodoch pre chodcov chce-
me inštalovať bezpečnostný prvok - biele 
svetlá,“ podotkol Gabriel Lengyel a pokra-
čoval: „Na základe pokynov z vedenia mes-
ta chceme čiastočnými rekonštrukciami 
zlepšiť komfort na vjazde do vnútrobloku 
na Vansovej a na ceste ku cintorínu vo Vi-
tálišovciach. Taktiež zrevitalizujeme chod-
níky na Rachmaninovom námestí, vo vnút-
roblokoch Žiarska a Slivková, pri materskej 
škole v Palúdzke, Morušovej – Hruškovej aj 
prístup pre peších ku katolíckemu kostolu 
v  Ondrašovej.  Obnovíme tiež schody na 
cintorín v Ploštíne.“

-js- 

Tisícky metrov komunikácií 
dostanú asfalt

Na rekonštrukciu zimného štadióna sa v súčasnosti uskutočňuje verejné obstarávanie. V 
týchto dňoch mesto vyhodnocuje predložené ponuky. Z peňazí úradu vlády sa obnoví a 
pristavia severná tribúna (kvôli tomu, že z niektorých radov na sedenie nie je dostatočný 
výhľad na hraciu plochu). Rekonštrukcia sa v tejto fáze dotkne aj západnej tribúny a stre-
chy štadióna.

-js-

Do infraštruktúry ciest a chodníkov 
išlo 3,7 miliónov eur 

Foto: M. Paška

Mestskí policajti 
počas výcviku.

Tristo dlhovekých rastlín s neobyčajným 
kvetenstvom a listmi vysadia Verejno-
prospešné služby miesto prestarnutých 
drevín. „Ide o alejové stromy popri chod-
níkoch s podsadbou trvaliek. Typ tých-
to drevín v meste absentoval,“ povedala 
mestská dendrologička Zuzana Štreitová. 
Okrem vysadenia neobyčajných strom-
čekov v mestských častiach zrealizujú 
Verejnoprospešné služby aj náhradnú vý-
sadbu v miestach výrubu a výstavby par-
kovacích miest na niektorých uliciach. „Na 
Majerskej, Alexyho a Socháňovej vysadíme 
kríky pred bytovými domami v pásoch 
zelene za parkoviskami a zrealizujeme aj 
výsadbu vzrastlej zelene, aby sme opticky 
oddelili bytové domy,“ ukončila dendrolo-
gička za VPS.
 -vč-

Mestské časti 
skrášlia okrasné 
dreviny a kríky 
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Jednou z problémových lokalít na zapar-
kovanie si auta je najväčšie mikulášske 
sídlisko Podbreziny. V  apríli preto začalo 
mesto s  budovaním ďalších 20 nových 
parkovacích miest na Jabloňovej ulici 
a  v  rámci tejto výstavby sa súčasne zre-
konštruuje ešte 12 miest. „Podľa príprav-
nej projektovej dokumentácie ide o inves-
tičnú akciu, ktorá predpokladá náklady 
64 tisíc eur. Ide o transfer pre Verejnopro-
spešné služby,“ priblížil Gabriel Lengyel 
a  vysvetlil, že VPS zrealizujú stavbu vo 
vlastnej réžii a mesto im preplatí výkony. 
Tatiana Smolíková z mestského úradu tiež 
podotkla, že ide o rozsiahlejšiu investičnú 
akciu, ktorá nezahŕňa len nové parkovacie 
miesta. „V  rámci projektu pribudne nový 
chodník a v celom priestore vybudujeme 
aj odvodnenie – drenáž, a tiež prístupový 
chodník do bytovky,“ zhrnula. Práce by 
mali potrvať do konca mája, o  všetkom 
však rozhoduje počasie.

 -red-

V uplynulých dvoch rokoch samospráva 
v našom  meste vystavala alebo zrekon-
štruovala približne 450 parkovacích miest. 
Vyplýva to zo štatistického prehľadu, kto-
rý vytvoril mestský úrad podľa termínov 
zaraďovania parkovacích plôch do ma-
jetku mesta. Najviac parkovacích miest 
pribudlo za roky 2015 až 2016 na Nábreží 
– bolo ich až 350, nasledovalo Staré mesto 

a  Podbreziny. „Náročnej situácii v  oblas-
ti parkovania venujeme nepretržitú po-
zornosť a  riešime ju systematicky, keďže 
naše sídliská nie sú nafukovacie a áut stále 
pribúda. Len za prvé dva roky súčasného 
vedenia nášho mesta v Mikuláši pribudlo 
viac parkovacích miest, ako za štvorročné 
obdobie predtým,“ zhodnotil viceprimá-
tor Ján Bonko. 

V  rokoch 2006 až 2010 pribudlo v  Mi-
kuláši do majetku mesta 337 parkovacích 
státí a v nasledovných štyroch rokoch 280 
parkovacích miest. „Na číslo 450 za uply-
nulé dva roky sme preto právom hrdí,“ 
zhrnul zástupca primátora.

 -js-

Za dva roky vznikli stovky parkovacích miest

Na Podbrezinách 
k parkovisku 
pribudne aj chodník

Foto: M. Paška

Po veľkom upratovaní Hája Nicovô, do ktorého sa zapojila stovka domácich a zúčastnil 
sa ho aj primátor so svojimi zástupcami a zamestnancami mesta, zorganizovala radnica  
ďalšie upratovacie akcie. Do jarnej upratovacej kampane Upracme si mesto sa zapojili aj 
ľudia bez prístrešia. Vyupratovali bývalý židovský cintorín, kde vyzbierali niekoľko vriec 
odpadkov a vyhrabali päťtisíc litrov lístia a suchej trávy. Upratovanie neobišlo ani Hlboké. 
Do kampane Upracme si mesto sa zapojili všetky mestské organizácie, školy či škôlky, 
ktoré upratali svoje okolie. Jarné upratovacie aktivity motivovali aj niektorých poslancov, 
ktorí vo svojich mestských častiach zorganizovali upratovacie akcie. 

 -vč-

Ľudia bez prístrešia vyčistili park, 
Rómovia si upratali Hlboké

Pri Pomníku padlým vojakom Červenej ar-
mády na Námestí osloboditeľov a následne 
na Háji Nicovô si Mikulášania pripomenuli 
oslobodenie mesta Liptovský Mikuláš od 
ukrutností 2. svetovej vojny. Tento rok si však 
mesto pripomenulo netradične aj Veľkú voj-
nu. Na stene evanjelického kostola Zbierka 
vo Vrbici si našla svoje miesto nová pamätná 
tabuľa, ktorú v rámci osláv oslobodenia od-
halili po spomienkovej slávnosti. Sú na nej 
mená 211 obetí 1. svetovej vojny, ktoré boli 
dohľadané z historických dokumentov. Pa-
mätná tabuľa je rozdelená na dve časti ruč-
ne kovaným krížom, ktorý vyrobil umelecký 
kováč Igor Astasievsky z Beňadikovej. "O veľ-
kej vojne sa hovorí menej, ako o 2. svetovej, 
možno preto, že sa nás nedotýka bytostne 
priamo, ale cez osudy predkov. Každá obeť 
vo vojne si však zaslúži úctu, pretože človek, 
ktorý zahynul vo vojne, zahynul preto, aby 
sme tu my dnes mohli byť," povedal primá-
tor. Počas spomienkovej slávnosti odovzdal 
čestné občianstvo brigádnemu generálovi 
vo výslužbe Jánovi Iľanovskému, ktorý v 2. 
sv. vojne bojoval za myšlienky slobody s na-
sadením vlastného života a zaslúžil sa o oslo-
bodenie nášho mesta. Ján Iľanovský v tomto 
roku oslávi 95 rokov. Bol priamym účastní-
kom Slovenského národného povstania a 
oslobodzovacích bojov o naše mesto. Bojo-
val za myšlienky národnej slobody, obnovu 
zvrchovanosti a štátnosti, pričom nasadzoval 
aj vlastný život. Je nositeľom desiatok česko-
slovenských a zahraničných vyznamenaní. 
Vyznačuje sa mimoriadnou skromnosťou a 
múdrosťou, medzi Mikulášanmi sa teší priro-
dzenej autorite, úcte a vážnosti.

 -red-

Oslavy oslobodenia patrili aj spomienke na 1. svetovú vojnu

SPRAVODAJSTVO
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 Prinášame vám zoznam ocenených: 
Zuzana Adzimová (MŠ Nábrežie 4. apríla), Anita 
Almanová (ZŠ s MŠ Demänovská), Daniela Barto-
šová (Gymnázium M. M. Hodžu), Emília Beťková 
(ZŠ M. Rázusovej-Martákovej), Miroslav Blaščík 
(ZŠ s MŠ Okoličianska), Silvia Blcháčová (Stredná 
zdravotnícka škola), Zdeněk Dostál (Elektrotech-
nická fakulta Inštitút Aurela Stodolu), Miroslava 
Erhardtová (MŠ Čsl. brigády), Jana Gajdošová 
(Obchodná akadémia), Anna Chrenová (Súk-

romná MŠ Stonožka), Alena Krkošková (Evanje-
lická spojená škola), Zuzana Kuběnová (Centrum 
voľného času), Alena Kupčová (ZŠ Čsl. brigády), 
Ján Kurty (Akadémia ozbrojených síl), Viera 
Kušnírová (MŠ Čsl. brigády), Miriam Laučíková 
(Spojená škola J. Rumana), Ján Letavaj (Stredná 
odborná škola polytechnická), Andrea Lukáčová 
(CPPPaP), Gabriela Mihalovičová (ZŠ A. Pavla), 
Veronika Močarníková (MŠ Komenského), Ľud-
mila Moravčíková (Základná umelecká škola), 

Jaroslava Paľove (Odborné učilište a praktická 
škola), Darina Petrejeová (ZŠ Janka Kráľa), Ľubica 
Revajová (ZŠ Čsl. brigády), Mária Skubíková (MŠ 
Kláštorná), Zuzana Šišáková (Stredná odborná 
škola stavebná), Ľubica Švecová (MŠ Vranovská), 
Andrea Troppová (MŠ Agátová), Ivana Tücsöko-
vá (MŠ Ondrašovská), Jaroslava Veiszová (ZŠ 
Nábrežie A. Stodolu), Eva Vondráková (ZŠ Janka 
Kráľa), Mária Zajacová (Hotelová akadémia).

-red-

ROZHOVOR

Jana 
Kormaníková:
Ako tím 
chceme po 
sebe zanechať 
zmysluplné veci

Každý projekt, ktorý prejde cez jej ruky, je 
pre ňu výnimočný a  pre obyvateľov pro-
spešný. Z  eurofondov pre mesto získala 
za krátkych päť rokov už viac ako sedem 
miliónov eur, za ktoré radnica zrealizovala 
úspešné projekty. Skromne tvrdí, že za po-
zitívnymi výsledkami je tímová práca. Prí-
jemnú, večne v papieroch a napriek tomu 
vždy usmiatu vedúcu oddelenia projek-
tového manažmentu Janku Kormaníkovú 
napĺňa možnosť sledovať, ako sa ľudia z vý-
sledkov práce jej oddelenia tešia.

 � Čo sa skrýva za každým získaným eu-
rom na projekty, ktoré realizuje mesto 
z eurofondov?

Podaniu žiadosti o  nenávratný finančný 
príspevok predchádza náročná prípra-
va, za ktorou stojí väčší alebo menší tím 
ľudí a  úspech projektu závisí na každom 
jednom z  nich. Termíny na predkladanie 
žiadostí sú pevne stanovené a  neexistuje 
výnimka, ktorá by umožnila akceptovať 
žiadosť predloženú po termíne. Nesplne-
nie termínu alebo úlohy by zmarilo prácu 
ostatných aj celého projektu. Cením si 
prístup a  spoluprácu kolegýň a  kolegov 
v rámci úradu nielen v procese podávania 
žiadosti, ale aj počas realizácie.

 � Za päť rokov pôsobnosti na mestskom 
úrade sa Ti podarilo získať doslova mi-
lióny eur. Ako sa cítiš v pozícii odborníka, 
ktorý na čele tímu zodpovedá za taký ba-
lík peňazí?

Môcť veci ovplyvňovať, riadiť a mať zod-
povednosť za veľké projekty je pre mňa 
veľmi motivujúce. Na jednej strane je vý-
zva dokázať projekty úspešne realizovať, 
na druhej strane je túžba po sebe niečo 

zmysluplné zanechať. Vidieť ľudí napríklad 
športovať na cyklochodníku, ktorý sme 
zrealizovali v  rámci projektu Cesta okolo 
Tatier alebo sledovať mládež v zrekonštru-
ovanom skateparku, je najväčšou satisfak-
ciou za všetku námahu, ktorú príprava a re-
alizácia projektov vyžaduje.

 � Sú to už desiatky úspešných projektov, 
ktoré si môže aj vďaka Tvojej práci započí-
tať mesto na kartu úspechov. Bol niektorý 
z nich pre Teba výnimočný?

Mám radosť z  každého projektu, ktorý 
prinesie pre Mikulášanov aj  návštevní-
kov niečo nové, pekné a  užitočné. Mojou 
srdcovkou je cezhraničný mikroprojekt 
Skateboard bez hraníc. Spolu s  chalanmi 
z  miestneho skateparku sme cez internet 
našli partnera projektu v  Nowom Targu. 
Náš projekt ale zaradili do zoznamu rezerv-
ných. Vo februári 2015 sme dostali list, že 
máme možnosť mikroprojekt realizovať, 
podmienkou však bolo ukončenie v  máji 
toho istého roka. Bol to stres, ale zvlád-
li sme to a  projekt priniesol veľkú radosť 
v  podobe zrekonštruovaného skateparku 
a  úspešných podujatí na oboch stranách 
hranice.

 �Obyvatelia Mikuláša sa môžu aj vďaka 
oddeleniu projektového manažmentu 
tešiť z  realizácie cezhraničného projektu, 
ktorého výsledkom je etapovité budova-
nie cyklochodníka.

Z  toho sa veľmi tešíme aj my. Zatiaľ sa 
postavili viac ako tri kilometre cyklope-
šieho chodníka s  dvomi odpočívadlami. 
V  tomto roku budeme realizovať druhú 
etapu od Jánošíka smerom do Liptovskej 
Ondrašovej v dĺžke takmer jeden a pol ki-

lometra. Zároveň už teraz pripravujeme 
potrebnú dokumentáciu, aby sme boli pri-
pravení, keď v  septembri zverejnia výzvu, 
žiadať peniaze na tretiu etapu, ktorá spojí 
Ondrašovú s druhou etapou v dĺžke necelý 
kilometer.

 � Aké schválené žiadosti by aktuálne pri-
niesli nášmu mestu niečo pozitívne?

Veľkú radosť by som mala, keby nám 
schválili dotáciu z  envirofondu na rekon-
štrukciu Základnej školy Dr. A. Stodolu, 
ktorá potrebuje vymeniť staré okná a  za-
tepliť fasádu. Netrpezlivo čakáme aj na 
rozhodnutie o  cezhraničnom projekte, 
v  rámci ktorého sme žiadali financie na 
nevyhnutnú rekonštrukciu depozitáru pri 
Múzeu Janka Kráľa.Potešilo ma tiež získa-
nie značných objemov financií na projekt 
zberu biologicky rozložiteľného odpadu 
pre kompostáreň, modernizáciu kamero-
vého systému či nákup zberového vozidla 
na triedený odpad, do druhého kola sme 
sa dostali s rekonštrukciou Materskej školy 
Komenského.

 � Pripravujete aj ďalšie výzvy, predkla-
dáte žiadosti, môžeš ich aspoň heslovite 
priblížiť?

V  tomto roku sme doteraz podali žia-
dosti o  poskytnutie spolufinancovania na 
jedenásť projektov. Spomeniem predlože-
nie projektových zámerov na modernizá-
ciu odborných učební pre päť základných 
škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Pripravujeme tiež projekt s názvom Miku-
lášska cyklotrasa ako ekologická alternatí-
va dopravy či revitalizáciu vnútrobloku na 
Nábreží Dr. A. Stodolu.

 Ján Sokolský

Radnica ocenila 
tri desiatky učiteľov

Bez prekládky 
železnice sa 
zadusíme, 
nevylučujeme 
nátlakové akcie

Železnice Slovenskej republiky odkladajú mo-
dernizáciu železničnej trate v našom úseku me-
dzi rezervné projekty.

Primátor Ján Blcháč sa vyjadril, že spoločne 
so Združením miest a obcí Liptova nevylučuje 
nátlakové akcie, ako sú v Prešove či na Kysuciach.

"Odklad modernizácie železničnej trate for-
mou prekládky znamená, že sa v našom meste 
budeme ďalej dusiť jednou dopravnou tepnou, 
18-tkou, ktorá vedie cez mesto. Keby sa realizo-
vala prekládka železnice, popri nej vznikne ďal-
šia trasa v západovýchodnom smere od Demä-
novej až do Okoličného.  Tiež sme v roku 2008 
nechali urobiť štúdie na napojenie tejto cesty 
na 18-tku tak, aby celá obišla mesto a na zvršku 
pôvodnej starej trate, ktorá by bola v prípade 
prekládky voľná, vznikne tretia západovýchod-
ná spojnica v Liptovskom Mikuláši. Mesto by sa 
nadýchlo a malo by pred sebou výrazný rozvoj," 
reagoval primátor Ján Blcháč na zaradenie mo-

dernizácie a prekládky trate v našom úseku do 
zoznamu rezervných projektov.

Podľa ŽSR je stavba modernizácie železničnej 
trate Liptovský Mikuláš – Poprad, úsek Paludza 
– Liptovský Hrádok, v súčasnosti rezervným pro-
jektom z troch dôvodov. 

„Aktuálny stav, kedy nie je možné získať sta-
vebné povolenie z dôvodov neukončených 
procesov majetkovo právneho vysporiadania, 
čo je podmienka k zabezpečeniu inžinierskej 
činnosť. Dôvodom je tiež požiadavka EÚ na za-
bezpečenie nového procesu EIA (Environmental 
Impact Assesment) - posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie predmetného úseku. Tretím 
dôvodom je alokácia finančných prostriedkov 
v Prioritnej osi 1. V súčasnosti je už čiastka, alo-
kovaná pre projekty konečného prijímateľa ŽSR, 
naplnená,“ informovala hovorkyňa ŽSR Martina 
Pavliková.

Radnica až do konca roka 2015 disponovala 

informáciami, že sú práve na túto akciu vyčlene-
né finančné prostriedky a bude realizovaná v ak-
tuálnom programovacom období. „Urobili sme 
všetky potrebné kroky pre to, aby sa táto mo-
dernizácia v úseku, ktorý sa dotýka nášho mesta, 
zrealizovala. Ale aktivisti, ktorí boli proti mostu v 
predĺžení Belopotockého ako súčasti moderni-
zácie trate, podali ešte v roku 2016 na Najvyšší 
kontrolný úrad podanie so spochybnením tejto 
prekládky a s tým súvisiacej infraštruktúry, kto-
rá je potrebná pre mesto a vlastne pre celý re-
gión Liptov. Nasledovalo podanie na Európsku 
komisiu a na základe týchto negatívnych aktivít 
aktivistov sa vynoril problém a zrazu sa moderni-
zácia nášho úseku odkladá medzi rezervné pro-
jekty,“ vysvetlil bližšie situáciu primátor.

Útvar hlavného architekta nášho mesta požia-
dal ministerstvo dopravy o bližšie informácie k 
realizácii projektu. O odpovedi z ministerstva vás 
budeme informovať.  -red-
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Mesto v roku 2014 vybudovalo za 
peniaze daňových poplatníkov pro-
tipovodňovú hrádzu pre malú vodnú 
elektráreň na Váhu pri areáli vodného 
slalomu v Liptovskom Mikuláši. Z mest-
skej kasy tak odišlo počas vtedajšieho vede-
nia radnice 37 tisíc eur na akciu, ktorú mesto 
nemalo ako stavebník ani realizovať, ani za-
platiť. „Pôvodným stavebníkom hrádze bol 
Kanoe Tatra klub Liptovský Mikuláš. Ten ná-
sledne vstúpil do spoločnosti Enviro Ener-
go, ktorá mala zabezpečiť vybudovanie 
protipovodňovej hrádze pri hati na Váhu 
v blízkosti sídliska Nábrežie, mala to byť 

súčasť malej vodnej elektrárne,“ uviedol 
hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš 
Jozef Fiedor. Vtedajší primátor však uzatvo-
ril dohodu o prevode práv a povinností, na 
základe ktorej sa stavebníkom zrazu stalo 
mesto. „Dôvodom zmluvy o prevode práv 
a povinností  bolo získať pre mesto platné 
stavebné povolenie na objekt navýšenia 
pravobrežnej hrádze rieky Váh. Stavebné 
povolenie mala spoločnosť Enviroenergo,“ 
argumentoval vtedajší primátor Alexander 
Slafkovský. (Pozn. vtedajší primátor Alexan-
der Slafkovský, ktorý uzatvoril v zastúpení 
mesta zmluvu s povinnosťou mesta vybu-
dovať hrádzu, bol už v tom čase predsedom 
správnej rady spoločnosti KTK, ktorá bola 
pôvodným stavebníkom protipovodňovej 
hrádze). 

Kanoe Tatra klub potreboval vybudovať 
hrádzu, aby vyriešil zvýšenú hladinu Váhu 
pri vybudovaní stavby „Hať, malá vodná 

elektráreň a úprava areálu vodného slalo-
mu v Liptovskom Mikuláši“. Mesto Liptov-
ský Mikuláš toto protipovodňové opatrenie 
robiť nemalo, podľa slov hlavného kontro-
lóra to vyplývalo zo stavebného povolenia 
pre malú vodnú elektráreň. „Staviteľom ma-
lej vodnej elektrárne predsa nebolo mesto, 
hrádzu mal urobiť aj zaplatiť staviteľ,“ vy-
svetlil. „Pracovná skupina z mesta totiž ešte 
predtým, v marci 2014, identifikovala 16 
lokalít, kde je potrebné pre mesto vybu-
dovať protipovodňové opatrenia, a úprava 
pravobrežnej hrádze nad haťou Váhu sa v 
týchto rizikových lokalitách nenachádzala,“ 
upozornil viceprimátor Ján Bonko. Mesto 
Liptovský Mikuláš sa tak stalo stavebníkom 
protipovodňového opatrenia v hodnote  
37 tisíc eur, ktoré mala stavať iná spoloč-
nosť.

 -red-

SPRAVODAJSTVOHráčom mestského hokejového klubu, členom realizačného tímu, predstavenstva a dozornej rady MHK 32 Liptovský Mi-
kuláš aj trénerovi sa dostalo uznania od mesta Liptovský Mikuláš. Primátor ich ocenil počas zasadania mestského zastupiteľ-
stva za zvládnutie play-out Tipsport ligy a vyjadril im vďaku za výkony počas sezóny. Zástupcom klubu a hráčom odovzdal 
pamätné medaily. Poslanec mestského zastupiteľstva a člen predstavenstva MHK 32 Oldřich Drahovzal vyzdvihol význam 
hokeja pre pozitívnu propagáciu mesta. Poslankyňa Ľubica Staroňová sa hokejistom poďakovala za pomoc pri realizácii cha-
ritatívneho podujatia pre nemocnicu. „Verím, že mikulášsky hokej bude napredovať aj vďaka našim mladým odchovancom,“ 
povedal viceprimátor Rudolf Urbanovič. Pravidlá participatívneho rozpočtu schvaľovali poslanci na neplánovanom rokovaní 
mestského zastupiteľstva.

Poslanec za mestskú časť Liptovská On-
drašová Ľuboš Trizna požiadal niektorých 
svojich kolegov o vrátenie odmeny, ktorá 
by im mala prislúchať za účasť na rokovaní 
mestského zastupiteľstva.  Dôvodom bol 
predčasný odchod siedmich poslancov zo 
zasadnutia mestského parlamentu, ktorý 
rokoval 13. apríla. „Neviem si predstaviť, 
že by som odišiel zo zamestnania po 20 
minútach. Týchto sedem poslancov by si 
malo zvážiť, či im za dnešný deň prináleží 
odmena a chcel by som ich vyzvať, aby túto 
odmenu venovali buď škôlke alebo nejakej 

charite. Pretože podľa môjho názoru si za 
svoj výkon na rokovaní naozaj odmenu ne-
zaslúžia,“ vyzval verejne nezávislý poslanec 
Trizna svojich kolegov z opozície a dvoch 
nezávislých poslancov ešte počas rokova-
nia. Odchod niektorých poslancov z roko-
vacej sály inicioval mladý poslanec Vincent 
Kultan, ktorého sme sa opýtali či si myslí, že 
mu za neúčasť na rokovaní má prislúchať 
odmena, prípadne ako zareaguje na výzvu 
poslanca Triznu, aby odmenu neprítomní 
poslanci darovali na dobročinné účely. Kul-
tan však na naše otázky nereagoval.

Poslanci majú za každú účasť na zasada-
ní zastupiteľstva odmenu 50 eur. „Keďže 
svoju účasť na začiatku rokovania  potvrdili 
podpisom v prezenčnej listine, nemôžu sa 
odmeny vzdať.

„Môžu ju však darovať dobrovoľne, pod-
písanou dohodou o zrážke zo mzdy,  na 
ktorej bude uvedené číslo účtu, kam má 
ich odmena za  zastupiteľstvo  smerovať,“ 
vysvetlila prednostka Mestského úradu  
v Liptovskom Mikuláši Marta Gutraiová.

 -red-

Poslanec požiadal svojich kolegov o vrátenie odmien

Mesto v minulosti 
postavilo hrádzu
za iného stavebníka

V rámci plánu údržby a opráv v bytových domoch, ktoré mesto 
spravuje, zabezpečila miestna samospráva druhú časť výme-
ny okien bytového domu na Janoškovej. Okná bolo potrebné 
vymeniť kvôli opotrebovaniu pôvodných. Zároveň sme znížili 

energetickú náročnosť bytovky, zdôvodnil Ľubomír Kandera z mikulášskeho mestského úradu. Byty v 
dome sú upravené na bezbariérové a sú určené pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov.
 -red-

Záujem ľudí o čerpanie financií z participa-
tívneho rozpočtu sa zvýšil.  V porovnaní s mi-
nulým rokom obyvatelia prihlásili dvojnásobný 
počet projektov. Zastúpených je aj viac mest-
ských častí, v ktorých chcú svoje projekty rea-
lizovať. Projekty sú zamerané na oblasti športu 
či životného prostredia. Suma 50 tisíc bude 
rozložená na rôzne projekty, ktoré riešia na-
príklad oblasť športu či životného prostredia.  
Termín verejného prerokovania prihláse-
ných projektov zverejníme na webe mesta a 
facebookovom profile www.facebook.com/
MestoLM.  

-red-

Participatívny 
rozpočet je  
v kurze

Na Janoškovej 
vymenili okná

Mikulášska radnica potvrdzuje úspešný ťah na externé zdroje financovania. Tentokrát získali 
200-tisíc eur na nákup zberového vozidla na triedený odpad. Nákup auta by malo mesto zabez-
pečiť do konca novembra.  -js-

Úspešný ťah na 
externé zdroje

Násypné práce na protipovodňovej 
hrádzi boli urobené skôr, ako bola 
uzatvorená zmluva o ich realizá-
cii. Zmluva vznikla až niekoľko dní  
po začatí prác.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

vašej ponuky už od 3,50 eur za týždeň v no-
vých priestoroch Informačného centra v OC Central 
na Námestí mieru 1:
• zverejnenie plagátov a letákov v priestoroch IC
• propagácia na web stránke www.mikulas.travel
• distribúcia vašej ponuky v  newslettroch 

Informačného centra 
• príspevky na sociálnych sieťach
• (vhodné pre zariadenia cestovného ruchu, služby 

a produkty z mesta a Liptova)  

Ponúkame vám aj:
• rezervácie a predaj vstupeniek na kultúrne 

podujatia v meste a regióne, v sieťach Ticketportal, 
Ticketart a Predpredaj

• predaj cestovných lístkov na Leo Express a  Tiger 
Express

• zmenáreň s výhodnými kurzami bez poplatkov
• široký sortiment suvenírov, knižných publikácií 

a máp
• predaj štátnych rybárskych lístkov
• zabezpečenie poistenia záchrany v horách    

Informačné centrum je v prevádzke 
Po – So: od 9.00 - do 17.00 hod. 

Od začiatku mája 2017 môžu Mikulášania 
voziť na zberné dvory v meste aj odpadové 
pneumatiky, jedlé odpady a  tuky. Komo-
dity sa odovzdávajú bezodplatne, len na 
základe preukázania sa občianskym pre-
ukazom. Zberné dvory sú určené iba pre 
obyvateľov Liptovského Mikuláša. Odpady 
môžete priniesť počas prevádzkových ho-
dín – Zberný dvor na Podtatranského ulici 
od 8.30 do 19.00 hod. s  obedňajšou pre-
stávkou od 11.00 až 11.30 hod., Zberný dvor 
Okoličianska ulica od 8.30 do 18.00 hod.
 -red-

Lístie, odpad zo záhrad, z údržby stromov či burinu môžete uk-
ladať do vriec pred svoje domy. Každé dva týždne podľa pláno-
vacieho kalendára odvezú pracovníci VPS maximálne päť vriec 
z každého rodinného domu. V jeseni nás čaká zmena vrecové-
ho vývozu biologicky rozložiteľného odpadu na kontajnerový 
zber. Každá domácnosť dostane zadarmo 240 litrové kontajne-
ry, ktoré budete môcť napĺňať týmto odpadom. -red-

Zberné dvory 
berú aj pneumatiky

Lokality umiestnenia kontajnerov počas 
kalendárového  zberu objemného a biologicky 

rozložiteľného odpadu:
Miesto: Lokalita:

Liptovský 
Mikuláš

Zákruta Zápotockého ul. a Podtatranského ul.
Nábrežie 4. Apríla – smer Nábrežie J. Kráľa
Nábr. A. Stodolu

L. Ondrašová
Pri závorách
Otočka MHD – oproti obchodu za výmeničkou

Demänová
Za kultúrnym domom
Odbočka Bodice pri Demänovke

Andice 
a Benice

Ku trafostanici
Kultúrny dom

Bodice Ku cintorínu
Iľanovo Za kultúrnym domom
Ploštín Otočka autobusu

Okoličné
Kláštorná
Mierová

Stošice Pri trati
Vitališovce Odstavná plocha pod vlekom

Palúdzka 

Priehradná ul.
Demänovská cesta
Vranovská
Petrovičovo nábrežie
Žuffova ulica

Nerobme čierne skládky,
 využime zber odpadu

1. Zber tetrapakov zo škôl - posledný párny 
štvrtok v mesiaci okrem novembra a prázd-
nin, posledný 07. 12. 2017.

2. Zelený odpad sa bude odoberať len z hne-
dých kuka nádob 240 l hnedej farby

  Párny týždeň: Pondelok: Liptovská 
Ondrašová, Utorok: Palúdzka, Andice, Benice, 
Piatok: mesto - severne od cesty l/18.

  Nepárny týždeň: Pondelok: lľanovo, 
Ploštín, Vitališovce, Stošice, Jahodova ul., 
Utorok: Bodice, Demänová, Okoličné, Piatok: 
mesto - južne od cesty l/18

4. Zber plastov z vriec od rodinných domov:
  každý štvrtok v párnom týždni: Liptov-

ská Ondrašová, Palúdzka, lľanovo, Ploštín
  každý štvrtok v nepárnom týždni: 

Demänová, Bodice, Okoličné, Vitališovce, 
Stošice

5. Zber papiera: sídliská 2 x týždenne, prímest-
ské časti 1 x týždenne

6. Zber plastov: sídliská 2 x týždenne, prímest-
ské časti 1 x týždenne

7. Zber skla: 1 x týždenne ·na celom území 
mesta.

MÁJ
18 19 20 21 22
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

So
m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k

Možnosť efektívnej 
propagácie 

SPRAVODAJSTVO

Pokiaľ máte uhradenú daň za psa na rok 
2017 a mestský úrad neeviduje nedoplatky 
za vášho štvornohého miláčika z minulých 
rokov, čaká na vás na mestskom úrade sto 
vreciek na psie exkrementy na každého 
psa na rok 2017. Vrecká si môžete vyzdvih-
núť na oddelení miestnych daní a  poplat-
kov (č. d. 23). „Ak obyvatelia prihlásia psa 
počas roka, tiež majú nárok na alikvotnú 

časť vreciek na zber psích výkalov,“ vysvet-
lila Anežka Makovická z mestského úradu.
Aká vysoká je daň za psa
Za psa v bytovke zaplatíte 43,05 eur, v ro-
dinnom dome 10,76 eur a za psa chované-
ho podnikateľským subjektom 21,52 eur. 
Takto určená sadzba dane platí aj za každé-
ho ďalšieho psa u  toho istého daňovníka. 
Daň ste povinní uhradiť za zviera staršie 
ako šesť mesiacov.
Kedy sme povinní zaplatiť daň za psa
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
mesiaci, v  ktorom sa pes stal predmetom 
dane. Daň za psa je splatná do 31. mája 
a pri prihlásení tohto domáceho zvieratka 
počas roka je splatná do 15 dní od nado-
budnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Úľavy na dani za psa
Pokiaľ ste osamelý dôchodca alebo vlast-
ník psa s ťažkým zdravotným postihnutím, 

máte nárok na zníženie dane za psa o  50 
percent. Od tejto dane sú úplne oslobo-
dení majitelia psov, ktorí ich chovajú pre 
potreby ozbrojených a policajných zložiek, 
Slovenského Červeného kríža a  Horskej 
služby. Za štvornohého spoločníka neplatí 
ani vlastník alebo držiteľ s diagnózou autiz-
mus, epilepsia, mentálna retardácia, DMO 
a Downov syndróm.
Ako uhradiť daň za psa
Daň za psa je vyrubená rozhodnutím, 
v  ktorom sú všetky náležitosti pre plat-
bu cez internet banking, QR kód či čiaro-
vý kód pre pokladňu mestského úradu. 
„V prípade, že daňovník je platiteľom dane 
z nehnuteľnosti, dostane spoločné rozhod-
nutie pre daň z nehnuteľností a psa. V roz-
hodnutí nájde platobné údaje samostatne 
pre nehnuteľnosť a psa, vrátane QR kódu,“ 
upozornila Makovická.
 -vč-

Po zaplatení dane za psa 
dostanete vrecká na psie exkrementy

Dane môžete zaplatiť už aj cez mobil, 
splatné sú do konca mája.
Mikulášska radnica zaviedla novinku v plat-
bách daní a poplatkov. Tento rok si môžu 
obyvatelia splniť povinnosti platieb už aj 
cez mobilnú aplikáciu. Využije sa pritom 
QR kód, ktorý sa nachádza v rozhodnu-
tiach zaslaných radnicou. „Chceme tak od-
bremeniť obyvateľov od státia v radoch na 
pokladni. Stačí, že budú mať mobil s ope-
račným systémom Android, iOS, Windows 
Phone prípadne BlackBerry a v mobile na-
inštalovanú aplikáciu mobil banking prís-
lušnej banky,“ vysvetlila vedúca oddelenia 

miestnych daní a poplatkov Anežka Ma-
kovická. Nemusíte sa ľakať, pokiaľ nie ste 
technický typ. Zostáva aj možnosť uhradiť 
dane a poplatky v hotovosti do tristo eur 
alebo bezhotovostnou platbou (kartou) v 
pokladni mestského úradu. V rozhodnu-
tiach sa totiž okrem QR kódu nachádza aj 
čiarový kód, ktorý slúži práve na platbu v 
pokladni. „Vďaka tomuto kódu je platba v 
pokladni rýchlejšia, kód načíta o platiteľo-
vi všetky potrebné informácie,“ vysvetlila 
Anežka Makovická a dodala, že platby mô-
žete realizovať aj prostredníctvom inter-
netbankingu. Daň z nehnuteľností, daň za 

psa a poplatok za komunálne odpady za 
rok 2017 sú splatné do konca mája 2017, ak 
nie je v rozhodnutí určené inak. Novinky 
v oblasti daní a poplatkov sú aj v  rozhod-
nutiach na platby za komunálne odpady. 
Na starých rozhodnutiach bol uvedený len 
počet osôb, ktoré majú povinnosť zaplatiť 
za odpad. „Teraz sú tu uvedené menovite 
osoby s  dátumom narodenia, za ktoré je 
poplatok vyrubený. Je to z dôvodu kontro-
ly pre poplatníkov. Ak chýba v rozhodnutí 
napr. narodené dieťa, je poplatník povinný 
splniť si oznamovaciu povinnosť voči úra-
du,“ upozornila Anežka Makovická. -vč-

Dlhé rady pri pokladni na úrade? Minulosť!

Čo potrebujem, aby som mohol platiť dane  
cez QR kód?
Pre platbu pomocou QR kódu musím mať mobilný telefón 
(smartphone) s potrebnou verziou operačného systému 
Android, iOS, Windows Phone prípadne  BlackBerry, na kto-
rom je nainštalovaná aplikácia „mobil banking“ príslušnej 
banky.  Mobilný telefón musí byť pripojený na internet (mo-
bilné dáta, WiFi).

Kde zoženiem aplikáciu mobil banking?
Aplikáciu „mobil banking“ príslušnej banky je možné stiahnuť 
v závislosti od operačného systému v:
• Obchod Play (Google Play) - pre Android
• App Store - pre iOS
•  Windows Phone Store - pre Windows Phone  
• BlackBerry World - pre BlackBerry

Ako uhradím platbu cez QR kód?
Po prihlásení sa do aplikácie „mobil banking“ je potrebné 
načítať prostredníctvom mobilného fotoaparátu QR kód 
z rozhodnutia, ktoré ste si našli vo vašej poštovej schránke. 
Aplikácia vygeneruje platobný príkaz na úhradu poplatku, 
ktorý bude po skontrolovaní nutné potvrdiť. OZNAM
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…sa narodil 24. apríla 
1822 vo Svätom Mi-

kuláši ako syn mä-
siarskeho majstra 
Jána Kráľa a  ze-
mianky Žofie 
Šlachtovej. Štu-
doval v  rodnom 
meste, neskôr 

v  Šajavskom Ge-
meri a  na lýceách 

v  Levoči, Kežmarku 
a  Bratislave, kde vyu-

čoval aj Ľudovít Štúr. Po 
štúdiách cestoval po Dolnej zemi. V  srb-
skom Kulpíne pôsobil ako vychovávateľ 
detí zemana Stratimiroviča a popa Jovu.

„Následne sa správy o  ňom strácajú. 
Údajne v  tom čase zašiel až do Besarábie 
a Osmanskej ríše. Po návrate pôsobil krát-
ko v advokátskej kancelárii v Pešti. Zapojil 
sa do revolučných udalostí v  marci 1848, 
po ktorých ho zatkli a až do januára 1849 
väznili v Šahách a Pešti. Hrozil mu až trest 
smrti, no po príhovore chorvátskeho bána 
Josipa Jelačiča ho prepustili,“ priblížil Mi-
roslav Nemec, historik nášho mestského 
múzea, ktoré nesie meno Janka Kráľa vo 
svojom názve už viac ako šesť desaťročí.

Po revolúcii sa zamestnal v  štátnych 
službách ako stoličný pisár a úradník v Ba-

lážskych Ďarmotách, kde sa oženil s  Má-
riou Modrányiovou. Neskôr pôsobil ako 
námestník hlavého slúžneho v  Modrom 
Kameni. Nasledovalo niekoľko presunov. 
Pracoval ako okresný adjunkt v Čadci, Mar-
tine a Kláštore pod Znievom, aby nakoniec 
skončil vo funkcii prísediaceho súdu Te-
kovskej župy v Zlatých Moravciach. „V roku 
1868 ho zbavili aj tejto funkcie, preto sa 
musel zamestnať ako prísažný pravotár 
a pisár v súkromných advokátskych kance-
láriách. 23. mája 1876 podľahol brušnému 
týfusu. Pochovali ho v Zlatých Moravciach, 
pričom dodnes nie je známe presné miesto 
jeho hrobu. Zostali po ňom synovia Vladi-
mír Všeslav, Mladen Radivoj Bazilius, Ján, 
dcéra Anastázia a manželka Mária,“ vysvet-
lil Nemec.

Janko Kráľ patrí neodmysliteľne k  naj-
významnejším slovenským básnikom. 
Medzi prvými začal tvoriť v spisovnej štú-
rovskej slovenčine. Vo svojej dobe ho pova-
žovali za najväčšieho slovenského básnika 
a prirovnávali k takým velikánom svetovej 
literatúry, ako Sándor Petöfi, Adam Mic-
kiewicz či George Gordon Byron.

Literárne sa začal prejavovať už počas 
štúdií. Jeho básnické prvotiny boli najskôr 
v latinčine, neskôr v češtine a po roku 1843 
v  slovenčine. Prvýkrát publikoval v  alma-
nachu Nitra v  roku 1844, kde sa objavilo 

až osem jeho básní. Hneď táto premiéra 
mu vyslúžila povesť výnimočného básni-
ka. Spočiatku sa venoval historickej téme, 
neskôr nachádzal inšpiráciu v  ľudovej slo-
vesnosti. Medzi jeho najznámejšie básne 
patria Zverbovaný, Zakliata panna vo Váhu 
a  divný Janko, Duma bratislavská, Orol, 
Šahy…

 Stranu zostavil Jaroslav Hric, 
 riaditeľ mestského Múzea Janka Kráľa

V  rámci osláv vstupu Slovenskej republiky 
do Európskej únie otvoria v Liptovskom Mi-
kuláši 1. mája výstavu obrazov Pavla Petráša 
ml. pod názvom Z  tvorby. Organizátormi 
výstavy sú Žilinský samosprávny kraj, Mesto 
Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa.

Záštitu nad výstavou prezval župan Ži-
linského samosprávneho kraja Juraj Blanár. 
Kurátorom výstavy je Štefan Packa. V  kul-
túrnom programe vystúpi Bratislavský 
chlapčenský zbor, držiteľ Zlatej medaily 
Prezidenta SR a  ceny Ministra kultúry SR. 
Počas vernisáže sa uskutoční prezentácia 
knihy Pavel Petráš ml. – Štefan Packa Por-
trét duše.

Akademický maliar Pavel Petráš ml. vý-
stavou v synagóge prezentuje diela z cyklu 
Významné osobnosti portréty slovenských 
národovcov, zátišia a  krajinomaľby. Miku-
lášsky rodák je známy aj ako organizátor 
medzinárodných maliarskych a  sochár-
skych sympózií Plenér Liptova. Vystavoval 
okrem iného v Japonsku, Indii, USA, Fínsku, 
Francúzsku a Holandsku.

SPRAVODAJSTVO

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Janko Kráľ – básnik, rebel, úradník...

Portréty duše v synagóge

Vernisáž výstavy 
Janko Kráľ
očami liptovských 
výtvarníkov

 Neprofesionálni výtvarníci: 
1. Štefan Packa 
2. Ivan Líška 
3. Gabriela Grešová

 Žiaci ZŠ 1. stupeň: 
1. Matej Mikita (ZŠ J. Kráľa)

 Žiaci ZŠ 2. stupeň: 
1. Nina Uličná (ZŠ M. R. Martákovej) 
2. Júlia Celengová (ZŠ J. Kráľa) 
3. Henrieta Udvardyová (ZŠ J. Kráľa)

 Žiaci ZUŠ 1. stupeň: 

1. Oľga Filippová (ZUŠ LH)  
2. Diana Ruseková (ZUŠ LH)  
3. Juraj Stankoviansky (ZUŠ LH)

 Čestné miesta: 

Katarína Šimková (ZUŠ LH) 
Martina Tekeľová (ZUŠ LH) 

 Žiaci ZUŠ 2. stupeň: 

l. Ela Hvorková (ZUŠ LH) 
2. Tomáš Sedlák (ZUŠ LH) 
3. Simona Tekeľová (ZUŠ LH)

 Čestné miesta: 

Martin Burger (ZUŠ LH) 
Diana Balejová (ZUŠ LH) 
Patrik Rypák (ZUŠ LH)

Pri príležitosti 195. výročia narodenia bás-
nika Janka Kráľa sa v  priestoroch Múzea 
Janka Kráľa konala vernisáž výstavy Jan-

ko Kráľ očami liptovských výtvarníkov. Jej 
súčasťou bolo vyhodnotenie výtvarnej 
súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci prvého aj 

druhého stupňa základných škôl, základ-
ných umeleckých škôl a amatérski výtvar-
níci so stovkou prác. -red-
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POZVÁNKA

Rímsko-katolícka 
farnosť Palúdzka 

vás srdečne 
pozýva na

koncert 
PAVLA HELANA

dňa 4. 6. 2017 
(nedeľa) o 15.00 h. 
v rím.-kat. kostole 

Palúdzka.

Vstupné dobrovoľné.

14

SPRAVODAJSTVO

Tím Funky Monkeys Liptovský Mikuláš ovládol 
základnú časť prvej Turčianskej hokejbalovej 
ligy. Ako jediný reprezentuje mesto Liptovský 
Mikuláš a región horného Liptova na hokejbalo-
vej mape Slovenska.

V jarnej časti súťaže, ktorá sa hrá na ihrisku vo 
Vrútkach a organizuje ju Turčianska hokejbalo-
vá únia, našli Hráči Monkeys Liptovský Mikuláš 
premožiteľa iba v  jedinom prípade zo šiestich. 
Zvládli ťažké záverečné dva zápasy a  mohli sa 
tak radovať z prvého miesta v tabuľke. Úspešní 
boli aj v  individuálnych štatistikách. Ivan Oško 
sa stal najproduktívnejším hráčom súťaže. Pripí-
sal si na svoje konto najviac gólov aj asistencií 
a s veľkým náskokom oprávnene ovládol bodo-
vanie ligy. Medzi tridsiatimi najproduktívnejšími 

hráčmi súťaže sme mohli nájsť až osem hráčov 
z Liptovského Mikuláša. Kolektívnym a tímovým 
výkonom dosiahli a docielili najlepší útok v ce-
lej súťaži, keď dokázali napnúť sieť súperových 
brankárov až 111 krát, čo je o  približne tridsať 
presných zásahov viac, ako ich súperi.

Teraz ich čaká play off, do ktorého postúpili 
štyri najlepšie mužstvá. Zostáva veriť, že Mi-
kulášania potvrdia svoje postavenie v  tabuľke 
a prebojujú sa v semifinále do ďalšieho kola, kde 
budú môcť zabojovať o víťaznú trofej.

Tomáš Paprčka, kapitán tímu: „Som rád, že 
sme v dlhodobej tabuľke obsadili prvé miesto. 
Nič to však pred play off neznamená. Vyraďo-
vačka je nová súťaž. Potešil ma fakt, že chlapci 
a všetci okolo nás sa hokejbalom počas celej se-

zóny bavili. Všetci sme bojovali jeden za druhé-
ho a to je to najdôležitejšie, aby sme boli súdržní 
a  dobre reprezentovali naše mesto a  región. 
Úspešne sme sa pobili aj s  cestovaním a  do-
chádzkou na zápasy, novými smernicami súťaže 
či iným štýlom hry. Predsa len, všetko okolo nás 
bolo niečo nové. Dúfam, že sa dostaneme až 
do finále a tam budeme môcť zabojovať o zlatú 
medailu. Za seba môžem povedať, že to chcem 
dosiahnuť hlavne pre nášho spoluhráča, Erika 
Balažoviča, ktorý nás pred pár týždňami náhle 
opustil. Chcel by som víťazstvo venovať jemu 
a medailu mu doniesť na miesto jeho posledné-
ho odpočinku.“

 
Tabuľka prvej Turčianskej hokejbalovej ligy 
po základnej časti.

V  prvom kole play off, semifinále (hrané na 
tri víťazné stretnutia) sa stretnú Funky Monkeys 
Liptovský Mikuláš  – Medokýš Martin a  Ružo-
mebrok  – Antik team. Mužstvá umiestnené na 
5. - 7. mieste v súťaži končia.

 Tomáš Šoltýs, vedúci mužstva

 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

Milan Repa

P A R T N E R I   P O D U J A T I A

TRASA „PRVEJ MÍLE 2017“

Café bar
Župný dom

6. máj 2017
Námestie osloboditeľov 1200hod.

( zraz účastníkov o 1100hod.) 

Spanilá jazda 

Liptovský Mikuláš - Hybe Východná - Važec - Štrba ( hotel Sosna )13.00 h – obed v hoteli Sosna– vysvätenie motoriek    kňazom Miroslavom Hricom

Otvorenie prepojenia 
turistického koridoru

Liptov - Horehronie

štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
Rudolf Urbanovič 

primátor mesta Liptovský Mikuláš
Ján Blcháč

viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš 
Ján Bonko

prezident Slovenskej asociácie Route 66
Juraj Smrečan

prezident Motoklubu Liptov
Milan Šimko

Námestie osloboditeľov 12Námestie osloboditeľov 12 hod.

6. 6. máj 2017máj 2017máj 2017
Námestie osloboditeľov 12Námestie osloboditeľov 1200hod.

PRVÁ MÍ¼A                 Liptova

SECURITY FULL SERVICESKELT BAR
BOBROVEC

poster PRVA MILA 2017_na vysku.indd   1 24.4.2017   13:06:53
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Mikulášania 
majú najproduktívnejších hokejbalistov

Informačné centrum 
mesta Liptovský Mikuláš 
získalo druhé miesto

v súťaži Najkrajšia kniha a  propagačný materiál o Slovensku za rok 
2016. Sprievodca atraktivitami, ktorý centrum vydáva dvakrát ročne, 
bol ocenený Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.

V prvú aprílovú sobotu sa v Žiline uskutočnili plavecké preteky 1. kola 
Severoslovenskej ligy.  Z deviatich klubov sa tu stretlo 278 plavcov. Z miku-
lášskeho klubu sa na pretekoch zúčastnilo 32 plavcov, ktorí potvrdili výbor-
nú formu a získali spolu 32 umiestnení na stupňoch víťazov. Najvýraznejší 
osobný výkon dosiahla Viktória Lehotská, ktorá si v disciplíne 50 m znak 
zlepšila čas takmer o 10 sekúnd, čo predstavuje 140 percent jej doterajšie-
ho maxima. Poteší však aj fakt, že až v 80 prípadoch v jednotlivých disciplí-
nach si plavci zlepšili svoje osobné maximá.   

Umiestnenie plavcov Mestského plaveckého klubu Delfín: 
Mia Šmídová 4 x I. miesto, Jakub Nemtušiak 3 x I. miesto, 1 x III. miesto, Tomáš 

Melár 1 x I. miesto, 1 x II. miesto, 1 x III. miesto, Simona Jurigová 4 x II. miesto, 1 
x III. miesto, Timea Kožuškaničová 3 x II. miesto, 1 x III. miesto, Alex Kožuškanič 
2 x II. miesto, Oliver Krajčí 1 x II. miesto, 3 x III. miesto, Kristián Michalský 1 x II. 
miesto, 3 x III. miesto, Matúš Renko 1 x II. miesto, 1 x III. miesto. -pf- 

Úspešný víkend plavcov 

1. Monkeys L. Mikuláš 18 15 0 1 2 111:51 46

2. Ružomberok 18 13 0 1 4 78:38 40

3. Antik team 18 12 0 0 6 78:58 36

4. Medokýš Martin 18 8 2 0 8 63:63 28

5. Stars 18 6 1 1 10 55:81 21

6. UBA Amfiko 18 4 1 1 12 60:101 15

7. Warriors Martin 18 1 0 0 17 49:106 3
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INZERCIA

W E L L N E S S 
&

H A R M O N Y  S P A

Hudobný večer
Sobota 13. mája o 18,30 h. v Penzióne Drak, Demänová 478 
Boris Čellár (SK), Rami Shaafi (UK)

Koncert nadžánrového projektu Musica Medica. Tradičné hudobné 
nástroje z celého sveta, alikvótny spev spojený so zvukom gitár, ústnych 
perkusií a elektronických efektov. 

Počet miest je limitovaný.                                            

Dni thajskej kuchyne
5. - 22. mája

Autentické thajské menu zostavené 
našim kuchárom s bohatými skúsenosťami 
s thajskou kuchyňou.

Rezervácie: info@penziondrak.sk    I   +421 918 378 207    I   www.penziondrak.sk

TREND TOP PENSION 
2011 - 2017

182 x 124 mm, exoticky maj drak zak 10558.indd   1 21.4.2017   13:33:46

Vstup

voľný!
CELOSLOVENSKÝ DEŇ 

VESELÝCH ZÚBKOV

nedeľa 21. mája 2017
12:00 – 16:00 hod.
Liptovský Mikuláš

Martin Chynoranský  Robo Papp  Bystrík
Zuzana Haasová  Monika Haasová

www.veselezubky.sk

Príďte sa zabaviť a osobne stretnúť 

so zúbkovou hliadkou aj vy!
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SERVIS

Zrodil sa život a čo je nádhernejšie a čo 
je viac...  

V mesiaci marec 2017 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

 Matej KUPČO, Richard DUNAJ, Paulí-
na URBANOVÁ, Sofia PETRUFOVÁ, Ján 
MODROVSKÝ, Gabriel KOSSUTH, Luj-
za GALLOVÁ, Sofia LAŠTÍKOVÁ, Eliška 
SIVÁKOVÁ, Sofia BALÁŽOVÁ, Martin 
Oliver BLEY, Tobias JANEK, Teodor 
HOFFMANN, Barbora BARTOŠOVÁ, Ni-
kolas ČONKA, Natália TULIOVÁ, Dávid 
LASCSÁK, Eduard HUDEC, Eliška JAN-
ČOVÁ, Michael ONDRÁŠ, Šimon SUSÍK, 
Agáta GONDOVÁ, Peter SLOSIAR, Alex 
KOZÁK.

Manželstvo je vtedy krásne, keď sa  
dvaja zhodnú v láske...

Manželstvo uzavreli:

  Martin ONDRUŠ – Simona GUŠTA-
FÍKOVÁ, Imrich MAGDOŠKO – Mária 
KÚTNIKOVÁ, Lukáš LACKO – Pavlína 
ČONKOVÁ, Dušan GAŠKO – Ivana 
MAROVÁ, Milan PORUBÄN – Petra 
MANINOVÁ, Slavomír VIKA – Katarí-
na ZAUJECOVÁ. 

Je taká chvíľa, skončí sa život, začne 
spomienka...

Opustili nás:

  Oľga HORVÁTHOVÁ 78 r., Magdalena 
SOKOLOVÁ 81 r., Dušan KARNAJ 60 
r., Anna GREŠOVÁ 92 r., Ing. Branislav 
OHRAĎAŇ 68 r., Jaroslav RAK 57 r., 
Jaroslav MICHALKO 62 r., Koloman 
BALÁŽ 58 r., Oľga MRÁZOVÁ 87 r., 
Ján LUBEĽAN 82 r., Ján HOLIČKA 59 r., 
Marta KRALČIAKOVÁ 74 r., Mária JELE-
NÁKOVÁ 81 r., Mária SOKOLOVÁ 87 r.

Občiansky servis 
MAREC 2017

SERVIS

1

SERVIS

www.m i ku l a s . s k

KALENDÁR PODUJATÍ

MÁJ
2017

  PIATOK 05.05.2017 

 DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM 
 Námestie osloboditeľov, Pamätník 

Háj Nicovô  10:00 – 14:00  Pietny akt 
kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia 
ukončenia 2. svetovej vojny. 

 FREEZE STREETDANCE ART  Dom 
kultúry - veľká sála  16:30  predpre-
daj 4 €, na mieste 6 €  Tanečno-svetelná 
streetdanceshow tanečnej školy Freeze

 SOBOTA 06.05.2017 

 PRVÁ MÍĽA LIPTOVA 2017  Námestie 
osloboditeľov  12:00  Otvorenie mo-
tocyklovej sezóny 2017 na Liptove 

 LÝDIA ECKHARDT - DREAMS  Liptov 
Aréna  18:00  30 €, VIP 60 €

Módna prehliadka Lýdie Eckhardt, predpre-
miéra kolekcie JAR/LETO 2017

 KONCERT KATKY KOŠČOVEJ  Kul-
túrne centrum Diera do sveta   19:00 

 9 €  Speváčka Katka Koščová predsta-
ví publiku svoju autorskú jazzovo-šansóno-
vú hudbu. 

 STREDA 10.05.2017 

 NOC LITERATÚRY  Liptovská knižni-
ca G. F. Belopotockého  18:00  Nočné 
putovanie za literatúrou. 

 ŠTVRTOK 11.05.2017 

 DOPRAVNÁ SÚŤAŽ NA BICYKLI BEZ-
PEČNE  dopravné ihrisko pri Evanjelic-
kej spojenej škole  8:30-12:00  

 LITERÁRNY MONITORING  Liptov-
ská knižnica G. F. Belopotockého  9:30 

 Preskúšanie vedomostí žiakov 8. a 9. roč-
níkov ZŠ z literatúry

 EKOLOGICKÉ OTÁZKY SÚČASNEJ INDIE 
 Slovenské múzeum ochrany prírody 

a jaskyniarstva   14:30   Rozprávanie 
o živote v Indii a jej súčasných ekologických 
problémoch.

 PIATOK 12.05.2017 

 ŠTÚROV ZVOLEN  Centrum voľného 
času Nábrežie Dr.A.Stodolu 1932  9:00 

 31. ročník regionálnej postupovej súťaže 
v rétorike. 

 SPOMIENKA NA IVANA LAUČÍKA  Vr-
bický cintorín   14:00   Spomienkové 
stretnutie pri hrobe básnika Ivana Laučíka 
v deň výročia jeho úmrtia.

 NEDEĽNÉ ŠACHY S TISOM  Kultúrne 
centrum Diera do sveta   19:00   Au-
torská diskusia s nominantom na cenu Ana-
soft Litera Silvestrom Lavríkom. 

 LEN PRE ŽENY TOUR: HOLLYWOOD-
SKA NOC  Dom kultúry - veľká sála 

 20:00  od 23,90 €  DIRTYY BOYZZ 
sú späť! Skupina profesionálnych striptérov 
a tanečníkov. 

 PIATOK – NEDEĽA 12.05.2017 | 14.05.2017 

 MEDZINÁRODNÝ TATRANSKÝ SLALOM 
 Areál vodného slalomu O. Cibáka 
  Pozývame Vás na 69. ročník Medziná-

rodného tatranského slalomu 

 SOBOTA 13.05.2017  

 ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA 
 pamätník Žiadosti slovenského ná-

roda, Liptovská Ondrašová   14:00 
  Slávnostný program venovaný 169. vý-

ročiu vyhlásenia Žiadostí slovenského ná-
roda. 

 NEDEĽA 14.05.2017 

 Z HLBOKÉHO DO MIKULÁŠA  Evan-
jelický kostol, Námestie Žiadosti slo-
venského národa   9:00   Slávnostná 
spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana pri 
200. výročí narodenia.

 PIESNE NA TERAZ - HLBOKÉ SLOVO Z 
HLBOKÉHO  Evanjelický kostol, Ná-
mestie Žiadosti slovenského národa 

  16:00   Literárno-hudobná kompozí-
cia vzdáva hold osobnosti Jozefa Miloslava 
Hurbana.

 DEŇ MATIEK  Stop Shop   15:00 
  Poďakovanie všetkým mamkám za ich 

lásku a obetavosť v STOP SHOP Liptovský 
Mikuláš. 

 KORTINA A JEJ HOSTIA  Dom kultú-
ry, veľká sála  18:00  10 €, vozík 1 € 

 KORTINA a jej hostia na jarných koncer-
toch po Slovensku! 

 UTOROK – STREDA 16.05.2017 | 17.05.2017 

 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO 
FLORBALE ŽIAČOK ZŠ  Liptov Aréna
16.5.2017  otvorenie o 13:00  

 STREDA 17.05.2017 

ANDY WARHOL - PIESNE MOJEJ MATKY 
JÚLIE  Liptovská galéria P.M.Bohúňa 

 17:00-19:00  

IGOR KUCER EMOTION GROUP 

 ŠTVRTOK 18.05.2017 

POCTA BELOPOTOCKÉMU  Námestie 
osloboditeľov   13:00   Spomienkové 
stretnutie pri soche G. F. Belopotockého.

www.m i ku l a s . s k

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

 PIATOK 19.05.2017  

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

 PETER A LUCIA - DOROTA NVOTOVÁ, 
JAKUB URSINY, TALENT TRANSPORT 

 Bar & Restaurant Route 66   19:30 
 13 €  Koncertná podoba muzikálu Pe-

ter a Lucia s hudbou Deža Ursinyho a Jara 
Filipa. 

 SOBOTA 20.05.2017 

 MUZIKANTI KDE STE?  SZUŠ na 
Tranovského ul. - besiedka   9:00 

  Stretnutie mladých muzikantov ľudo-
vých hudieb, ktorí sa chcú zdokonaliť vo 
svojom umení 

 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ  Liptovská ga-
léria P.M.Bohúňa  17:30 - 22:30 

 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017  Sloven-
ské múzeum ochrany prírody a jasky-
niarstva  18:00 - 23:00  1€  Príďte 
objavovať nové tajomstvá starého kláštora 

 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017  Múze-
um Janka Kráľa  18:00  Noc v múzeu 
s Jankom Kráľom 

 NEDEĽA 21.05.2017 

 VESELÉ ZÚBKY  Stop Shop   12:00 
 Deň veselých zúbkov so zúbkovou hliad-

kou plný spevu a dobrých rád. 

 STREDA 24.05.2017 

 STREET ART & GRAFFITI VO VEREJNOM 
PRIESTORE  Liptovská galéria P.M.Bo-
húňa   10:00-11:00   Beseda o street 
art s Mgr. Miroslavou Bukovinskou 

 ŠTVRTOK 25.05.2017 

 ETELA FARKAŠOVÁ  Liptovská kniž-
nica G. F. Belopotockého  16:00  Be-
seda so spisovateľkou Etelou Farkašovou. 

 MIM SHOW  Dom kultúry - klubová 
scéna   18:00   1 €   Pantomimicko 
improvizačná show Miroslava Kasprzyka 

 PIATOK 26.05.2017 

 OTVORENIE ZÁHRADY  Záhrada 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa  17:30 
- 19:30  Premietane fi lmu Záhrada a kon-
cert Kataríny Gorunovej 

 SOBOTA 27.05.2017 

 FRANTIŠEK Z ASISI  Dom kultúry, 
veľká sála  19:00  25 €, 23 €, balkón 
22 €   Svetový muzikál opäť na Sloven-
sku ! 

 MIKE PARKER´S TRIO THEORY  Kul-
túrne centrum Diera do sveta   20:00 

  7 €   Jazzový zážitok priamo z New 
Yorku

 NEDEĽA 28.05.2017 

 DEŇ RODINY  Námestie oslobodite-
ľov   14:00 - 18:00   Bohatý program 
pre celé rodiny pri príležitosti MDD. 

 STREDA 31.05.2017 

 NÁDVORIE PATRÍ DEŤOM  Liptovské 
múzeum - NKP Čierny orol  8:00-15:00 

  Celodenné programové podujatie pre 
deti MŠ a ZŠ.

Nájdete nás na facebooku
       facebook.com/MestoLM
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Mestské 
zastupiteľstvo

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

o 10. hodine na Mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
12. 5. 2017 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin 
Dátum Materské školy v prevádzke Varí jedáleň
03.07. - 

07.07. 2017
MŠ Agátová, MŠ 4. apríl
ZŠ a MŠ Demänovská ul. (podľa počtu detí), Demänová
MŠ Ondrašovská (podľa počtu detí)

ZŠ J. Kráľa
(4 dni)

10.07. - 
14.07. 2017

MŠ Agátová, MŠ 4. apríla
ZŠ a MŠ Demänovská ul. (podľa počtu detí), Demänová
MŠ Ondrašovská (podľa počtu detí)

ZŠ J. Kráľa
(5 dní)

17.07. – 
21.07. 2017

MŠ A. Stodolu, MŠ Komenského ZŠ J. Kráľa
(5 dní)

24.07. – 
28.07. 2017

MŠ A. Stodolu, MŠ Komenského ZŠ J. Kráľa
(5 dní)

31.07. – 
04.08. 2017

MŠ Čs. brigády, MŠ Kláštorná MŠ Čs. brigády
(5 dní)

07.08. – 
11.08. 2017

MŠ Čs. brigády, MŠ Kláštorná MŠ Čs. brigády 
(5 dní)

14.08. – 
18.08. 2017

MŠ Vranovská, ZŠ a MŠ Okoličianska, MŠ Palúčanská MŠ Vranovská 
(5 dní)

21 08. – 
25.08. 2017

MŠ Vranovská, ZŠ a MŠ Okoličianska, MŠ Palúčanská MŠ Vranovská
(5 dní)

30. 08. – 
 02. 09. 2017

MŠ Vranovská MŠ Vranovská
(3 dni)

Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu Liptovský 
Mikuláš oznamuje, že v školskom roku 2017/18 
otvára nasledujúce predmety:
Hudobný odbor
prijímacie pohovory 23. – 24. mája 2017  od 14.00 – 17.00 hod. na ul. M. M. Hodžu 5
Tanečný odbor
prijímacie pohovory  23. – 24. mája 2017  od 14.00 – 17.00 hod. na ul M. M. Hodžu 5
(prijímacie pohovory na tanečný odbor v MŠ Podbreziny Agátova ul. 23. mája 2017 
od 14.00 - 16.00 hod.) 
Výtvarný odbor
prijímacie pohovory 23. – 24. mája 2017  od 14.00 – 17.00 hod. na ul. Pišútova 3                                                                       
Literárno-dramatický odbor
prijímacie pohovory 23. – 24. mája 2017  od 14.00 –17.00 hod. na ul. Pišútova 3
Ďalšie informácie na tel. 56 215 80 .

Dátum Názov tábora Miesto realizácie tábora Vedúci vychovávateľ tábora

3. až 7. „TÚLAVÉ TOPÁNKY“ v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 Alena Siváková

3. až 7. „BAKALÁRIK“  Žilinská univerzita inštitút A.Stodolu L.Mikuláš Tatiana Sukhomlinová

10. až 14. „POHOĎÁČIK“ v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 Imelda Kollárová

17. až 21. „KVIETOK” v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 Zuzana Kubĕnová

24. až 28. „TURISTA“ v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 Ľuboš Maliňák

Dátum Názov tábora Miesto realizácie tábora vedúci vychovávateľ tábora

31. 7. až 4. 8. „RELAXÁČIK“ v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 Tibor Pelach

7. až 11. „ŠPORŤÁČIK“ v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 Roman Králik

14. až18. „PODBREZÁČIK 1“ v CVČ Podbreziny ul Žiarska Sylvia Motýľová 

22. až 26. „PODBREZÁČIK 2“ v CVČ Podbreziny ul Žiarska Sylvia Motýľová

Bližšie informácie s podrobným programom a prihláškou  na http://www.cvclm.edu.sk/tabory.html 

Program letnej prázdninovej činnosti 2017
Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši organizuje  pre deti a mládež prázdninovú letnú činnosť formou 
detských prímestských táborov počas letných prázdnin júl a august 2017.

JÚL

AUGUST
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 AJ DVAJA SÚ RODINA  

(Francúzsky fi lm od 12 rokov, 118 min.)
st. 3.5.  18.00  4 € | št. 4.5.  18.00  4 €  Komédia 
o nečakanom otcovstve s Omarom Sy v hlavnej 
úlohe, chytí za srdce mnoho divákov.

 ÚPLNÍ CUDZINCI  
(Taliansky fi lm, od 15 rokov, 93 min.)
st. 3.5.  20.00  3,50 €  Komediálna dráma 
o priateľoch, ktorí sa o sebe počas jedinej večere 
dozvedia viac, než za celý svoj doterajší život....

 STRÁŽCOVIA GALAXIE 2  
(Americký fi lm od 12 rokov, 136 min.)
št. 4.5.  20.00  4 € | pi. 5.5  17.30  4 € | So. 
6.5.  17.30  4 €  Po veľkom úspechu prvého fi lmu 
o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s jeho 
veľkolepým pokračovaním. 

 GHOST IN THE SHELL  
(Americký fi lm od 12 rokov, 106 min.)
pi. 5.6.  20.00  4 € | so. 6.5.  20.00  4 €  Major je 
veliteľkou Sekcie 9, špeciálnej policajnej jednotky, 
ktorá bojuje proti tým najhorším kyberzločincom.

 BABY ŠÉF (Amer. fi lm, MP, 97 min., Slov. dab.)  
ne. 7.5.  18.00  4 € | po. 8.5.  18.00  3,30 €  Baby 
šéf sa musí so svojimi pomocníkmi z BabyCorp 
vydať na špeciálnu misiu za záchranou rodičovskej 
lásky.

 VŠETKO ALEBO NIČ (SR-ČR, od 15 r., 113 min.)  
ne. 7.5.  20.00  3 € | po. 8.5.  20.00  3 € | 
Št. 18.5.  18.00  3 €  Príbeh o vzťahoch, ktoré nás 
valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, 
o mužoch, na ktorých sa nezabúda... 

 RANDE NASLEPO  
(Nemecký fi lm, od 12 r., 111 min., Český dabing)
ut. 9.5.  18.00  4 € | st. 10.5.  20.00  4 €  Roman-
tická komédia natočená podľa skutočnej udalosti. 
Aj keď svoj sen nevidíš, môžeš za ním ísť… 

 DENNÍK RUŠŇOVODIČA  
(Srbský fi lm, od 12 rokov, 85 min.)
ut. 9.5.  20.00  4 € | st. 10.5.  18.00  4 €  Čierna 
komédia o živote nevinných „vrahov“ nominovaná 
za Srbsko na Oscara za najlepší cudzojazyčný fi lm. 

 MASARYK (ČR - SR, od 12 rokov,  106 min.)  
št. 11.5.  18.00  4 € | so. 13.5.  20.00  4 €  Prežil 
život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá 
i veľké zápasy. Smrť Jana Masaryka je dodnes 
zahalená tajomstvom. 

 KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 126 min.)
št. 11.5.  20.00  4 € | ne. 14.5.  20.00  4 € | so. 
13.5.  17.45  4 €  Angl. režisér a scenárista Guy 
Ritchie prináša svoj originálny pohľad na klasickú 
legendu o kráľovi Artušovi a čarovnom meči.

 PÁD (Americký fi lm, od 12 rokov, 91 min.)  
po. 15.5.  18.00 4 €  V škole plnej zvláštnych spo-
lužiakov stretáva Luci záhadného Daniela a snaží sa 
zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj...

 ŠPUNTI NA VODE (Čes. fi lm, od 12 r., 83 min.)  
po. 15.5.  20.00  3,30 € | ut.16.5.  20.00  4 € | st. 
17.5.  18.00  4 €  Rodinná komédia o tom, čo sa 
stane keď sa traja otcovia nevzdajú svojho plánu na 
pánsku jazdu...

 MUŽ MENOM OVE  
(Švédsky fi lm, od 12 r., 116 min.)
ut. 16.5.  17.45  3,50 € | st. 17.5.  20.00  3,50 € 

 Príbeh o prekvapujúcom priateľstve, túlavom 
kocúrovi a najmä o tom, ako sa ľuďom, ktorí sa 
s Ovem stretnú, zmení život....

 LADY MACBETH (Brit. fi lm, od 15 r., 89 min.)  
št. 18.5.  20.00  4 € | pi. 19.5.  18.00  4 €  Navzdo-
ry manželstvu z rozumu a bez lásky sa svojhlavá 
mladá žena rozhodne určiť svoj vlastný osud.

 VOTRELEC: COVENANT  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 122 min.) 
pi.19.5.  20.00  4 € | so. 20.5.  20.00  4 € | 
ne. 21.5.  20.00  4 €  Posádka vesmírnej lode 
Covenant smeruje na vzdialenú planétu na druhej 
strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným 
rajom.

 ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA  
(Americký fi lm, MP / 87 min., Slovenský dabing)
ne. 21.  18.00  4 € | po. 22.5.  18.00  3,30 € | 
ne. 28.5.  15.45  4 €  Vďaka záhadnej mape sa 
Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom 
vydáva na dobrodružnú výpravu... 

 OCHRANCOVIA (Ruský fi lm, od 12 r., 89 min.)  
po. 22.5.  20.00  4 € | ut. 23.5.  20.00  4 €  Akčná 

digitálna triková jazda s nezameniteľnou a pre 
súčasného diváka neopozeranou atmosférou 
ruských fi lmov. 

 BABA Z ĽADU (ČR - SR - Fr., od 15 r., 107 min.)  
ut. 23.5.  18.00  3 € | 24.5.  18.00  3 €  o stretnutí 
s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľ-
na meniť svoj stereotypný život...

 FRANCÚZSKO (Franc. fi lm, od 12 r., 84 min.)  
st. 24.5.  20.00 3,50 €  Raymond Depardon cestu-
je naprieč Francúzskom a umožňuje pozrieť sa na 
túto krajinu z láskyplne realistického uhla.

 PIRÁTI KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 135 min.)
pi. 26.5.  20.00  4 € | ne. 28.5.  17.30  4 € | 
po. 29.5.  17.30  4 € | ut. 30.5.  20.00  4 €  Ka-
pitán Jack Sparrow narazí na svojho osudového 
nepriateľa, kapitána Salazara, ktorý sa zaprisahal 
zabiť každého piráta v mori...

 POLINA (Francúzsky fi lm, od 12 r., 112 min.)  
ne. 28.5.  20.00  4 € | po. 29.5.  20.00  3,30 € 

 Osud tanečnice Polin, od Moskvy až po 
Aix-en-Provence a Antverpy, ale aj od jej úspechu 
až po sklamanie....

 PUTOVANIE TUČNIAKOV: VOLANIE OCEÁNU  
(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 82 min.)
ut.30.  18.00  4 € | st. 31.5.  18.00  4 €  Príbeh 
malého tučniaka, pripravujúceho sa na svoju prvú 
cestu k moru, nás zavádza do ľadového kráľovstva 
vzdialenej Antarktídy. 

 OLLI MÄKI (Fín. - Švéds. - Nem., od 12 r., 92 min.)  
st. 31.5.  20.00  3,50 €  Nevšedný príbeh muža, 
ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťast-
nejšiemu okamžiku svojho života.

 

 LA LA LAND – FKS  
pi. 5.5.  14:30  2 €

 romantický, muzikál USA - 2016 (12), 126 min., 
české titulky

 BABA Z ĽADU – FKS  
pi. 19.5.  14.30  2 €

 dráma ČR/FR/SR - 2017 (15), 107 min., originálna 
verzia - česky

 GAVALIER S RUŽOU  
so. 13.5.  18.30  12 €

 Priamy prenos z Metropolitnej opery v New 
Yorku, 252. min.

 3.3.2017 | 28.07.2017   
MAREK BURCL - (D)EFEKT POVRCHU | Rumanský 
Art Centre | Ut - Pi: 13:00 - 17:00  1,50 € / 1€ | 
Pozývame Vás na výstavu Mareka Burcla - (D)EFEKT 
POVRCHU 

 31.03.2017 | 14.05.2017  
TICHÉ ROZHOVORY S DREVOM 

Liptovské múzeum NKP Čierny orol       

Po - Pi: 8:00-16:00, So - Ne: 14:00-17:00  0,40€ / 
0,20€ | Výstava drevených plastík insitného rezbára 
Milana Bocka zo Spišskej Soboty. 

 07.04.2017 | 05.05.2017  
AMFO 2017 | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
| Po - Pi: 8:00-15:00  0,50 € / 0,20 € | Regionál-
na postupová súťaž a výstava neprofesionálnej 
fotografi ckej tvorby. 

 18.04.2017 | 01.07.2017  
ERIK BINDER: DRAK SA VRACIA

Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut – So 10:00-
17:00  2 € / 1 € | Autorská výstava

 24.04.2017 | 15.06.2017  
JANKO KRÁĽ OČAMI LIPTOVSKÝCH VÝTVARNÍ-
KOV | Múzeum Janka Kráľa | Po-Pi 9:00-16:00, 
So-Ne 10:00-17:00  0,50 € / 0,50 € | Výstava 
portrétov liptovských umelcov, pri príležitosti 195.
výročia narodenia básnika 

 03.05.2017 | 29.05.2017  
ŽIJEM NA STROME A JE MI DOBRE

Slovenské múzeum ochrany prírody a jasky-
niarstva | Po,St-Pi: 9:00-17:00 (posledný vstup 
o 16:00), Ut: zatvorené, So-Ne: na objednávku 3 
dni vopred  1 € | Výstava ponúka obraz o harmo-
nickom živote na strome.

 09.05.2017 | 01.07.2017  
ZUZANA BELLUŠOVÁ - RUSKOVÁ: HĽADANIE 
KRÁSY...
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 
17:00  2 € / 1 €  | Vernisáž výstavy 9.5. o 16:00.

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

 22.05.2017 | 03.09.2017  
TAK SME ŽILI 
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol       
Po-Pi 8:00-16:00, So-Ne 14:00-17:00  0,40 € / 
0,20 € | Výstava zo zbierok Liptovského múzea v 
Ružomberku.

 02.05.2017 | 31.05.2017  
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad)  5 € me-
sačne | po., str. 15:00-17:45, ut., štv. 9:30-12:15
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov 
s lektorom Mgr. art. R. Močiliakom. 

 27.05.2017  
VÝROBA SVIEČOK | Liptovská galéria
P.M.Bohúňa | 15:00 - 17:00

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

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

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

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

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

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

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | od 16. 9.: mimo sezóny možnosť ob-
jednať vstup vopred v Múzeu Janka Kráľa  1 € / 
0,50 € | Jedna z najväčších synagóg na Slovensku 
približuje dejiny mikulášskej židovskej komunity. 

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

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

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jasky-
niarstva | Po,St-Pi: 9:00-17:00 posledný vstup 
hodinu pred zatvorením, Ut zatvorené, So-Ne: 
na objednávku 3 dni vopred  6 € / 2,50 € | 
Jediné špecializované múzeum svojho druhu na 
Slovensku.

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

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY
ELENY BADOVEJ  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi 8:00 
- 16:00, So-Ne 14:00 – 17:00  0,20 € / 0,10 € | 
Expozícia venovaná významnej bylinkárke, ľudovej 
liečiteľke známej nielen na Slovensku.
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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk


