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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Výstavba sa rozvíja v centre aj v mestských častiach. 
Mesto vytvára podmienky pre investičný rozmach, o čom svedčí aj individuálna a hromadná bytová výstavba vo viacerých lokalitách. 
Palúdzka sa rozrastá v západnej i v severnej časti, nové bytovky pribudli aj pri zdravotníckej škole. Nová výstavba rodinných domov sa 
sústreďuje do Stošíc a rozsiahly bytový komplex sa pripravuje aj v Demänovej. Viac sa dočítate na strane 6. 
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Dotácie dostanú prioritne mestské 
kluby a  tie, ktoré pracujú s  mládežou.
Liptovskomikulášska samospráva ako jedna 
z  mála na Slovensku poskytne napriek do-
padom pandémie dotácie aj tým subjektom, 
ktorých nie je zriaďovateľom. Pôjde o polovi-
cu z dotácie schválenej v rozpočte pre každé 
záujmové združenie.

„Po dôkladnej úvahe a vyhodnotení fi nanč-
nej situácie mesta sme sa rozhodli poskytnúť 
fi nančné dotácie vo výške 50 percent prio-
ritne pre športové organizácie, ktoré pracujú 
s mládežou. Ide o dotácie, ktoré boli priamo 
schválené v  rozpočte mesta na rok 2020,“ 
priniesol pozitívnu informáciu primátor Ján 
Blcháč.

Dotácie tak dostanú kluby TJ Snaha Plo-
štín, ŠK Kriváň Ondrašová, ZSK Jasná, Špor-
tový klub Liptovský Mikuláš, ŠK Demänová, 
TJ Iľanovo, Kanoe Tatra Klub, FC 34 Palúdzka, 
Mestský basketbalový klub, Hokejové talen-
ty, o. z., Volejbalový klub Rachmaninka, Klub 
športovej gymnastiky L. Mikuláš a  Ski Team 
Vlha. Financie by mali kluby dostať na účty 

v najbližších dňoch.

Za reprezentáciu viac
Vyššiu ako polovičnú dotáciu dostane 

Ski Team Vlha, ktorý stojí za mimoriadnymi 
celosvetovými výsledkami a  úspechmi mi-
kulášskej lyžiarky Petry Vlhovej. „Výnimku 
potvrdzujem aj pri FC 34 Palúdzka, ktorý 
získal fi nančnú dotáciu zo Slovenského fut-
balového zväzu na rekonštrukciu futbalovej 
infraštruktúry. Vzhľadom na to, že spravujú 
a zhodnocujú týmto počinom majetok mesta, 
rozhodli sme sa im navýšiť fi nančnú dotáciu 
z našej strany,“ poznamenala Dana Guráňová 
z mestského úradu.

Prioritou sú mestské organizácie
Ako samosprávy na celom Slovensku aj 

mikulášska radnica pociťuje v  tomto období 
výrazné zníženie podielových daní. Vedenie 
mesta vo fi nančnom vývoji očakáva, že vý-
padok sa bude ešte prehlbovať. Všetky sub-
jekty či už sociálne, kultúrne, športové alebo 
školské v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
postihli dopady pandémie vo vysokej miere. 

To sú dôvody, pre ktoré mnohé mestá a župy 
pozastavili alebo úplne zrušili poskytovanie 
fi nančných dotácií subjektom, ktorých nie sú 
zriaďovateľom. „Mesto má povinnosti v  pr-
vom rade voči subjektom vo svojej zriaďova-
teľskej pôsobnosti. Nie je možné, aby nemest-
ské kluby vyhlasovali, že ich existencia stojí 
a padá len na dotácii z mesta, keď deklarujú 
aj iné zdroje fi nancovania a dotácia od mesta 
predstavuje len podiel tohto fi nancovania,“ 
povedal šéf radnice a  dodal, že vo vedení 
budú pravidelne prehodnocovať fi nančný 
vývoj nášho mesta, ktoré muselo vzhľadom 
na dopady pandémie pristúpiť k šetreniu vo 
viacerých oblastiach.

Futbal a hokej už peniaze má
Ešte pred rozhodnutím postarať sa o  ne-

mestské združenia poskytlo mesto primárne 
fi nancie pre MHK 32, ktorého je stopercent-
ným vlastníkom a pre MFK Tatran, kde je po-
vinné plniť si záväzky voči spoločnosti Mest-
ské športové zariadenia. Dotácia tiež pôjde 
dvom profesionálnym subjektom v  oblasti 
kultúry.                            -red-

I/2020/07/01Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

Koronakríza: Ako jedno z mála miest poskytujeme dotácie

Dobrovoľní hasiči dostali cisternu, 
mesto im na ňu postaví aj garáž.

Do jesene vyrastie pri hasičskej stanici 
v Liptovskej Ondrašovej nová prístavba. Slú-
žiť bude na garážovanie hasičskej cisterny 
a  hasiacej techniky. Hotová by mala byť do 
jesene. Obnova bude stáť 121 tisíc eur, z toho 
30 tisíc radnica získala z ministerstva vnútra.

Do novej garáže budú môcť dobrovoľ-
ní hasiči zaparkovať cisternu s  objemom 

osemtisíc litrov. „Naši dobrovoľní hasiči sú 
v  samotných zásahoch veľmi aktívni, potre-
bujeme ich a oni potrebovali lepšiu techniku 
aj podmienky pre jej uskladnenie. Teraz do-
stali cisternové hasičské vozidlo a do jesene 
im pristavíme garáž, takže už nebudú musieť 
mať starosť s  poriadnym zázemím a  my sa 
ďalej budeme spoliehať na ich činnosť, ktorú 
doposiaľ robili veľmi zodpovedne a kvalitne,“ 
konštatoval primátor Ján Blcháč.

Tajomník Územnej organizácie Dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany SR v Liptovskom Miku-
láši Patrik Ferianc upozornil, že skĺbiť potreby 
hasičov s možnosťami samosprávy sa nepo-
darí všade. V Liptovskom Mikuláši sa však sta-
lo. „Je to pre nás slávnostné, máme techniku, 
ktorú dobrovoľný hasičský zbor mesta potre-
buje a súčasne ju budeme mať kde zagarážo-
vať. Naši hasiči sa o  ňu budú vzorne starať.“

Vrbický most, ktorý spája centrum s mest-
skými časťami Iľanovo a Ploštín, je pred ha-
varijným stavom. Jeho správcom je Žilinský 
samosprávny kraj. Rekonštrukciu kraj v mi-
nulosti už viackrát odložil a radnica očakávala 
jeho opravu už v tomto roku. Prísľubom reali-
zácie bola aj suma vyčlenená na jeho opravu 
v samosprávnom rozpočte. Župa však realizá-
ciu opäť zrušila.

„Táto informácia nás nemilo prekvapila. 
Rekonštrukcia je nevyhnutná najmä kvôli 
stavebnotechnického stavu mosta, ktorý je 
kategorizovaný ako veľmi zlý, čo je posled-
ný stupeň pred vyhlásením havarijného sta-

vu. Ten by spôsobil jeho úplnú uzávierku a 
závažnú komplikáciu v doprave pre mesto 
Liptovský Mikuláš, napríklad pri vedení liniek 
autobusov, ale aj pre dopravné spojenie mes-
ta a mestských častí vidieckeho typu. Situá-
ciu s týmto mostom považujeme za kritickú, 
ohrozujúcu nielen plynulosť, ale aj bezpeč-
nosť cestnej dopravy a chodcov. Most nevy-
hnutne potrebuje stavebný zásah,“ zhrnul 
Gabriel Lengyel z odboru dopravy mestské-
ho úradu vo výzve, ktorú zaslal predsedníčke 
kraja s požiadavkou o prioritnú opravu mosta 
ešte v tomto roku. „Rozpočet samosprávneho 
kraja aj obyvatelia Liptovského Mikuláša s to-
uto opravou počítajú,“ pripomenul.

Cisterna aj garáž pre hasičov

Náučné ihrisko pre širokú verejnosť vzniklo na Námestí mieru v centre mesta. Atraktívnym spôsobom má pripomínať tvorivý odkaz Aurela Stodolu pre 
dnešnú dobu. Užívatelia ihriska si tiež uvedomia, že jeden zo svetových vedcov a konštruktérov pochádza práve z Liptovského Mikuláša.
Dva náučné totemy s otočnými kockami refl ektujú život a dielo Aurela Stodolu, zábavný prvok predstavujú populárne piškvorky pod holým nebom. 
Samotná preliezačka je v tvare tepelného čerpadla. Nechýba informačná tabuľa, ktorá predstavuje tohto významného mikulášskeho rodáka. Projekt 
je fi nancovaný z prostriedkov ministerstva dopravy a výstavby cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Region Liptov. Mesto na ihrisko poskytlo 
pozemok a bude sa starať aj o jeho údržbu.

Ihrisko, ktoré poteší aj naučí

Chceme opravu mosta ešte tento rok
Mikulášania 
robia dobré meno

Čestnú plaketu ministerstva vnútra na 
pôde mestského úradu odovzdal Mikuláša-
novi Ivanovi Slezákovi zástupca primátora 
Rudolf Urbanovič. Poďakoval sa mu, že stál za 
zriadením a organizáciou migračného úradu, 
ktorý na Slovensku funguje viac ako štvrťsto-
ročie.

Ivana Slezáka súčasne za dlhoročný osobit-
ný prínos pri plnení úloh migračného úradu 
ocenil pamätným listom a pamätnou medai-
lou aj primátor Ján Blcháč. Vyjadril mu uzna-
nie za vzornú reprezentáciu nášho mesta a za 
spôsob, akým sa v uplynulých rokoch vyspo-
riadal na národnej úrovni s  komplikovanou 
migračnou agendou. Ocenil aj jeho účasť pri 
kreovaní azylovej politiky.     -red-

-vč-



54

Radnica aj tento rok vzdáva hold učiteľom 
z mestských aj súkromných škôl. Pri príležitos-
ti ukončenia školského roka putujú ocenenia 
trom desiatkam pedagógov do materských, 
základných, stredných škôl, do školských za-
riadení aj na Akadémiu ozbrojených síl gen. 
M. R. Štefánika či do Inštitútu Aurela Stodolu.

Mesto pamätnými listami a plaketami pre-
javuje úctu pedagógom z  individuálnych 
dôvodov - za ich podiel na rozvoji školstva, 
za dlhoročnú prácu či mimoriadne výsledky 
vo výchovno – vzdelávacej práci, za dlhoroč-
nú prácu v  predprimárnom vzdelávaní, za 
kreatívnu, svedomitú a zodpovednú prácu či 
za uplatňovanie tvorivých a  inovačných me-
tód práce, ale aj celkom prirodzený láskavý 
prístup, zanietenosť a odbornosť a výsledky, 
ktoré dosahujú ich zverenci.

Zoznam ocenených pedagógov:
Michaela Holá (Elektrotechnická fakulta 

Inštitútu Aurela Stodolu), Ján Žuff a (Gymná-
zium M. M. Hodžu), Bibiana Kováčová (Hotelo-
vá akadémia), Ľubica Uličná (Odborné učilište 
a  praktická škola), Eva Smiešna (Obchodná 
akadémia), Martina Lengvarská (Stredná 

zdravotnícka škola), Iveta Buociková (Stredná 
odborná škola stavebná), Katarína Droppová 
(Evanjelická spojená škola), Zdenka Gejdošo-
vá (ZŠ Miloša Janošku), Ladislav Gromský (ZŠ 
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu), Viera Pogádlová 
(ZŠ  M. Rázusovej  – Martákovej), Jana Repo-
vá (ZŠ J. Kráľa), Gabriela Žiaranová (ZŠ s  MŠ 
Okoličianska), Andrea Kubušová (ZŠ Apošto-
la Pavla), Metod Rakár (Základná umelecká 
škola J. L. Bellu), Imelda Kollárová (Centrum 
voľného času), Lenka Palajová (Spojená škola 
J. Rumana), Viera Kucháriková (MŠ Nábrežie 
Dr. Aurela Stodolu), Jarmila Vojkovičová (MŠ 
Agátová), Svetlana Macíková (MŠ Čs. brigá-
dy), Kamila Droppová (SMŠ Stonožka), Vero-
nika Nižníková (SMŠ Lobelka), Jana Glutová 
(CPPPaP), Zuzana Pavelicová (ZŠ s MŠ Okoli-
čianska), Zdenka Tarageľová (MŠ Kláštorná)

Pamätnú plaketu mesto udeľuje:
Vojtech Jurčák (Akadémia ozbrojených síl 

M. R. Štefánika) za dlhoročnú prácu v školstve, 
za vysokú odbornosť a úspechy vo výskume 
orientovanom do oblasti bezpečnostnej poli-
tiky a obrany štátu;

Tibor Hugáň (Stredná odborná škola poly-
technická) za dlhoročnú prácu v školstve, vy-

užívanie moderných vyučovacích metód a za 
prípravu žiakov na rôzne poľnohospodárske 
súťaže a SOČ;

Jana Švihrová (ZŠ s  MŠ Demänovská) za 
dlhoročnú prácu v školstve vykonávanú sve-
domito a s láskou;

Eva Medlová (MŠ Nábrežie 4. apríla) za dl-
horočnú prácu v  predprimárnom vzdeláva-
ní, za uplatňovanie aktivizujúcich tvorivých 
a inovačných metód a foriem práce;

Taňa Brinkeová (MŠ Komenského) za dl-
horočnú prácu v predprimárnom vzdelávaní, 
v ktorej sa odráža láska k hudbe a ľudovej kul-
túre;

Katarína Haragová (MŠ Vranovská) za dlho-
ročnú prácu v predprimárnom vzdelávaní, za 
veľmi dobré pracovné výsledky a prínos k cel-
kovému rozvoju materskej školy;

Ružena Húsková (MŠ Nábrežie Dr. Aurela 
Stodolu) za dlhoročnú prácu v  predprimár-
nom vzdelávaní, v  ktorej sa odráža láskavé 
srdce, pracovité ruky a slobodná myseľ;

Ján Hučík (nominácia z odboru školstva) za 
úspešné pôsobenie vo funkcii vedúceho od-
boru školstva a za prínos k rozvoju a napredo-
vaniu školstva v Liptovskom Mikuláši.

    -red-

Centrálny cintorín rozširujú

Palec hore pre gymnazistov �

Učitelia sa dočkali ocenenia

Priestor Vrbického cintorína je potrebné 
rozšíriť kvôli nedostatku hrobových miest. 
Proces rozširovania zrealizujú Verejnopro-
spešné služby (VPS) po etapách. „Práce robí-
me v zadnej juhovýchodnej časti areálu, kde 
už je vybudované oplotenie, vodovod a  ve-
rejné osvetlenie. Začali sme so zemnými prá-

cami, terénnymi úpravami a predlžujeme prí-
stupovú komunikáciu zo zámkovej dlažby,“ 
zhrnul Martin Kögel z VPS.

V roku 2020 je na rozširovanie cintorína vy-
členených 10 tisíc eur. „Vzhľadom na obme-
dzené zdroje je prioritou pripraviť plochu pre 
urnové hroby. V tejto etape by malo pribud-

núť 300 takýchto miest. V  projekte chceme 
pokračovať aj v  budúcom roku,“ dodal. Ak-
tuálne je na tomto cintoríne 4010 hrobových 
miest, z toho 850 v urnovom háji.

    -red-

Žiaci z mikulášskeho Gymnázia M. M. 
Hodžu vyzbierali odpad pri Smrečianke. Vy-
čistili oba brehy od Vitálišoviec až po most 

na hlavnej ceste v Okoličnom. Prešli 8,2 km 
a nazbierali 12 vriec odpadu.

Medzinárodný deň príslušníkov mierových 
síl OSN si členovia Únie vojnových veteránov 
SR pripomenuli pietnym spomienkovým 
stretnutím na Háji Nicovô. K pomníku s me-
nami vojakov, ktorí zahynuli pri vykonávaní 
služobnej činnosti v  zahraničných vojen-
ských operáciách a  mierových pozorovateľ-
ských misiách, položili spomienkový veniec 
za mesto Liptovský Mikuláš aj primátor Ján 
Blcháč s viceprimátorom Rudolfom Urbano-
vičom.

Ihrisko v Liptovskej Ondrašovej 
bude cez leto zatvorené. Prebieha tu 
revitalizácia, v rámci ktorej pribudne 
aj automatický zavlažovací systém. 

Areál nebude verejnosti prístupný 
približne dva mesiace, zástupcovia 

ŠK Kriváň prosia obyvateľov, aby 
ustrážili svojich štvornohých miláčikov 

a nevpúšťali ich na ihrisko. Obnovu 
ihriska za vyše 30 tisíc eur financuje 

Slovenský futbalový zväz, mesto 
Liptovský Mikuláš a ŠK Kriváň.
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Mesto vytvára predpoklady pre inves-
tičný rozmach aj napriek ekonomickým 
dopadom pandémie.

Výstavba a  rozvoj patrí už niekoľko rokov 
ku koloritu Liptovského Mikuláša a  nebude 
tomu inak ani v tomto roku, v meste sa naprí-
klad začne stavať približne 80 rodinných do-
mov a 60 domov by malo byť dokončených. 
Vyplýva to z  podkladov  odboru územného 
rozhodovania a stavebného poriadku radni-
ce.

Pribudnú stovky bytov
Najrozsiahlejšia výstavba domov sa roz-

behne v  Stošiciach, kde za lokalitou stojí 
atraktívne prírodné prostredie a dobrá infraš-
truktúra. V samotnom Mikuláši sú v  rôznom 
štádiu prípravy či výstavby viaceré bytovky. 
V bytovom dome s polyfunkciou na Školskej 
ulici sa pripravuje 30 bytov, ďalších 40 by-
tov na Bellovej. V ďalšej bytovej výstavbe by 
sa malo pokračovať pri štyroch bytovkách 
v  projekte Bytové domy Palúdzka, kde bolo 
vydané územné rozhodnutie na štyri bytov-
ky s 37 bytmi. V tejto časti mesta sú v rôznom 
štádiu prípravy či výstavby aj projekt bytový 
dom Výhľady pri Kaufl ande s 28 bytmi, ďalší 
bytový dom s  20 bytmi a  štyrmi apartmán-
mi či Obchodné centrum Lipa s potravinami 
a ďalšími obchodmi, ale aj polyfunkčný obyt-
ný súbor Nová Palúdzka I. etapa. Tú tvorí sú-
bor štyroch bytoviek a garáží, kde bude k dis-
pozícií 65 bytov.

V štádiu územného konania je polyfunkč-
ný komplex BKD Demänová oproti Akadémii 
ozbrojených síl, kde je navrhnutých šesť by-
toviek s 248 bytmi. V Demänovej sa ďalej rea-
lizuje v troch bytových domoch s polyfunkč-
ným parterom v areáli Demänová Village 48 
bytov a 27 apartmánov.

Výstavba v  centre aj v  priemyselnej 
zóne

Na Kamennom poli je naplánovaná prí-
stavba k obchodnému centru – domu nábyt-
ku Idea. V priestore pri Merkury Markete pri-
budne stanica technickej a emisnej kontroly. 
Investičný projekt v  podobe výstavby poly-
funkčného objektu Itoca sa zrealizuje na Ná-
mestí mieru v pešej zóne, v objekte pribudne 
aj päť bytov. V blízkosti výjazdu na diaľnicu by 
mal začať vyrastať Areál Sedus Group, ktorý 
má pozostávať z  troch hlavných objektov  – 
reštaurácie, čerpacej stanice pohonných 

hmôt a prezentačného priestoru.
Výrobné haly a  sklady viacerých podni-

kov by mali pribudnúť na Priemyselnej uli-
ci. V  Okoličnom pripravuje spoločnosť MTS 
stavebné úpravy a  prístavbu priemyselnej 
budovy na výrobný objekt, v  tomto území 
bude v  druhej etape pokračovať prístavba 
výrobno-skladovej haly podniku Gergonne 
Slovensko. Nový predajný a  skladový areál 
má nachystaný aj spoločnosť Dekinvest SR. 
V  Liptovskej Ondrašovej vyrastie ďalší auto-
salón.

    -red-

Potrebu nového prekrytia skládky po-
tvrdzuje aj vypracovaná vodná bilancia . 
Poslanci odmietli rokovať o prijatí úve-
ru na opätovné prekrytie skládky.

Povrch skládky vo Veternej Porube prepúš-
ťa zrážky. Tie pretekajú cez teleso skládky 
a  tvoria až 88 percent vôd, ktoré zo skládky 
vytekajú. Potvrdili to výpočty vodnej bilancie, 
ktorú žiadala vypracovať Slovenská inšpekcia 
životného prostredia. Výpočty na základe 
ročnej analýzy zrážok vykonávala autorizova-
ná spoločnosť RNDr. Zdeněk Potyš – HGS-hy-
drogeoservis, Žilina. Tá Verejnoprospešným 
službám mesta Liptovský Mikuláš odporúča 
realizovať práce, ktoré eliminujú prepúšťanie 
zrážkových vôd do skládky.

Voda má obtekať, nie pretekať
„Z  výpočtu vodnej bilancie vyplynulo, že 

do telesa skládky odpadov Veterná Poruba 
sa mohlo v  období od začiatku apríla 2019 
do konca apríla 2020 infi ltrovať 7488,51 met-
rov kubických zrážkovej vody,“ konštatuje 
v  správe Zdeněk Potyš. Pri správne uzatvo-
renej skládke by mala zrážková voda obte-
kať povrch skládky, nie ňou pretekať. „Voda, 
ktorá natečie do skládky ako dažďová, cez ňu 
preteká a  naberá z  odpadu chemické látky. 
Vyteká ako kontaminovaná,“ objasnil Martin 
Kögel z  Verejnoprospešných služieb mesta 
Liptovský Mikuláš dôvody, prečo je presako-
vanie skládky nebezpečné.

Koncentrácie chrómu
Súčasťou rozborov Potyšovej vodnej bi-

lancie je aj laboratórna analýza priesakových 
vôd zo skládky vo Veternej Porube. Rozbory 
potvrdili, že v  priesakovej vode sú vysoké 
koncentrácie šesťmocného chrómu a amón-
nych iónov. „Do roku 2001 sa na skládku na-
vážali kaly z kožiarskych závodov, ktoré obsa-
hovali chróm,“ potvrdil Kögel.

Poslanci odmietli o úvere rokovať
Slovenská inšpekcia životného prostredia 

nariadila uzatvorenie skládky odpadov do 31. 
decembra 2021. Vodná bilancia mala potvr-
diť nutnosť jej opätovného uzatvorenia. „Ak 
prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov 
alebo nevykoná jej rekultiváciu v  stanove-
nej lehote, Inšpekcia životného prostredia 
je oprávnená uložiť mu pokutu do milióna 
eur,“ informovala Brigita Pokorná zo SIŽP. 
Na opätovné uzatvorenie skládky potrebuje 
mesto úver vo výške 1 650 000 eur (pozn. vý-
sledná suma čerpania úveru bude závislá od 
výsledkov verejného obstarávania). Poslanci 
mestského zastupiteľstva však na rokovaní 
25. júna o prijatí úveru nechceli ani rokovať. 
Na návrh Jozefa Repaského vyradili krehkou 
väčšinou poslanci z  klubov Nový Mikuláš 
a  Skutočne nezávislí poslanci prijatie úveru 
z rokovania. Mesto bez úveru nemôže sklád-
ku uzavrieť.

Minulosť skládky vo Veternej Porube
► V  októbri 2014 bola Skládka tuhého 

komunálneho odpadu vo Veternej Porube 
predčasne uzavretá minulým vedením mes-
ta (pozn. primátorom bol vtedy Alexander 
Slafkovský, náklady na jej uzatvorenie boli 
1 163 520 eur).

► Prvé priesaky z uzatvorenej skládky za-
znamenali pracovníci Verejnoprospešných 
služieb vo februári 2017.

► V  septembri 2017 Slovenská inšpekcia 
životného prostredia potvrdila, že sklád-
ka odpadov nebola v  roku 2014 uzatvore-
ná v  zmysle platnej legislatívy ani v  zmysle 
schválenej projektovej dokumentácie. Kon-
trolné sondy zo skládky preukázali, že väč-
šina skládky je pokrytá zeminou a tesnením 
v hrúbke menšej ako meter, pričom na štvr-
tine skládky je to dokonca menej ako 60 cen-
timetrov (podľa projektovej dokumentácie 
mala výška rekultivačných vrstiev na skládke 
dosahovať 1,5 metra).

► Porušenie zákona pri uzatváraní skládky 
potvrdil svojou kontrolou v roku 2017 aj Úrad 
pre verejné obstarávanie (konanie obstará-
vateľa bolo v rozpore s deviatimi paragrafmi 
zákona o verejnom obstarávaní).

► V  auguste 2019 vydala Slovenská in-
špekcia životného prostredia stavebné povo-
lenie na zakrytie a rekultiváciu skládky Veter-
ná Poruba s termínom do decembra 2021.

► Vodná bilancia potvrdila, že do telesa 
skládky preniká zrážková voda a je potrebné 
realizovať práce, ktoré budú eliminovať infi l-
tráciu vôd do telesa skládky.  -red-

Investičný rozmach aj v krízovom roku

Skládkou pretekajú zrážky, vyplavujú z nej chemikálie

Region Liptov
slovakia.visitliptov

LIVE STREAMFREE

VISITLIPTOV.SK

20:00
Príďte na
Námestie osloboditeľov
Liptovský Mikuláš
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Prvý prázdninový mesiac spestria Mikulá-
šanom aj návštevníkom centra mesta podu-
jatia Mikulášskeho leta. Pri otvorení letnej se-
zóny avizoval primátor Ján Blcháč, že sa leto 
v  Liptovskom Mikuláši tento rok bude niesť 
v duchu divadelných aktivít (popísali sme ich 
v júnovom vydaní mesačníka na dvojstrane 2 
a 3). Dôvodom je 190. výročie vzniku ochot-
níckeho divadla a  Rok slovenského divadla. 
Leto v meste však nebude len o divadle.

Organ, gramofón a fi lm
Každý prázdninový utorok sa bude Evanje-

lickým kostolom v Liptovskom Mikuláši niesť 
monumentálna chrámová hudba, kde nada-
ní mikulášski organisti rozozvučia vyše tisíc 
píšťal organu, ktorý sprevádza miestnych ve-
riacich od roku 1892.

Júlové stredy budú v  popoludňajších 
hodinách patriť tematicky zameraným po-
sedeniam pri gramofóne pri Fontáne Meta-

morfózy. Večer bude nasledovať premietanie 
v letnom kine v záhrade Múzea Janka Kráľa, 
kde na návštevníkov čakajú zaujímavé fi lmy 
z  českej, slovenskej, anglickej či americkej 
produkcie (program nájdete na strane 14).

Po Liptovfeste jazz festival
V piatky sa bude pri fontáne konať zábav-

no  – náučný cyklus pre malých a  veľkých 
s  názvom Kúzelná fyzika. Nebudú chýbať 
programy v  podaní míma Miroslava Kaspr-
zyka, ktorý nimi bude pozývať na piatkové 
večerné podujatia. V  piatky sa tiež budú 
každý týždeň striedať koncertné a divadelné 
vystúpenia. Na piatok 10. júla je nachystaný 
koncert The Rockin’Balls, o týždeň neskôr sa 
predstaví Túlavé divadlo s unikátnou verziou 
najslávnejšej Shakespearovej drámy a 24. júla 
je pripravené predstavenie Život v  divadle, 
divadlo v živote pred arkádami múzea.

Obľúbená kapela Balkansambel spestrí 

živými rytmami programovú ponuku Liptov-
ského Mikuláša v rámci Liptovfestu 24. júla na 
Námestí osloboditeľov. Posledný júlový deň 
si nenechajte ujsť moderovaný zábavno-ve-
domostný kvíz na letných terasách a  tiež 
jazzovú hudbu v  Dome kultúry, ktorá bude 
súčasťou Mikulášskeho jazzového festivalu 
(program festivalu nájdete na strane 17).

Loli paradička a iné
Bažant kinematograf príde na Námestie 

osloboditeľov v  poslednú júlovú stredu 29. 
júla o  21.30 hod. s  českou komédiou Cez 
prsty. Vo štvrtok budú premietať slovenskú 
romantiku Loli paradička, v  piatkový večer 
31. júla je na rade český fi lm Vlastníci a sériu 
kinematografu na námestí ukončí 1. augusta 
Posledná aristokratka.

Celú júlovú ponuku Mikulášskeho leta si 
môžete prečítať na 20. strane v  našom me-
sačníku.    -red-

Radnica sa bude fi nančne podieľať na 
oprave havarijného stavu strechy Základnej 
školy s materskou školou Okoličianska. Vyply-
nulo to zo záverov pravidelného zasadnutia 
fi nančného krízového štábu mesta, ktoré sa 
uskutočnilo v  tretej júnovej dekáde. Mesto 
na strechu dostalo dotáciu 40 tisíc eur, spo-

luúčasť bude približne 13 tisíc eur. „Dôsledne 
obraciame každé euro, pretože len na podie-
lových daniach nám oproti rozpisu k  júnu 
chýba 187 tisíc eur. Na druhej strane predsta-
vovali náklady na prevenciu a opatrenia proti 
zamedzeniu šírenia koronavírusu už 214 tisíc 
eur. V súvislosti s týmito nákladmi podávame 

žiadosť na dotáciu vo výške 15 tisíc eur, čo je 
maximálna možná suma vo výzve, o  ktorú 
sa dá požiadať. Rovnako budú refundáciu 
nákladov požadovať aj iné mestské organizá-
cie,“ zhrnul primátor.

    -js-

V júli budeme žiť Mikulášskym letom
Strechu na škole opravia

9

Zmeny, ktoré nijako neovplyvňovali kon-
cepciu územného plánu, poslanci z  klubov 
Nový Mikuláš a  Skutočne nezávisí poslanci 
nepodporili. Nehlasovaním pri prerokovaní 
zmien územného plánu číslo 6 zmarili aktivi-
ty investorov, ktorí v  jednotlivých územiach 
mali svoje investičné zámery. Daní investori 
vynaložili na prípravu svojich zámerov v do-
tknutých územiach niekoľko tisíc eur. Išlo 
o 18 návrhov na zmeny, ktoré by znamenali 
rozvoj mesta Liptovský Mikuláš. Ako príklad 
je možné uviesť aktivity COOP Jednota, ktoré 
nemôžu byť bez podpory územným plánom 
zrekonštruované v  Liptovskej Ondrašovej, 
Demänovej ani na Podbrezinách.

Územný plán prešiel verejným prerokova-
ním. Od októbra 2019 bol zverejnený na pri-
pomienkovanie na webe mesta.

Poslanci 
nepodporili zmeny 
územného plánu

Hlavným kontrolórom mesta Liptovský 
Mikuláš sa na funkčné obdobie rokov 2020 
až 2026 stal Ružomberčan Martin Alušic. Roz-
hodlo o  tom 13 z  25 poslancov mestského 
zastupiteľstva v tajnom hlasovaní.

Kontrolórsky post sa uvoľnil od 1. marca 

po odchode Jozefa Fiedora do dôchodku. 
O  pozíciu hlavného kontrolóra sa uchádza-
li Miroslav Kováčik, Martin Alušic, Miroslav 
Todák, Milada Antalová, Oľga Magerčiaková 
a Vladimír Šiarnik.

    -vč-

Zvolili hlavného kontrolóra

OZNAMYSPRAVODAJSTVO

Prosíme vás o ostražitosť a v prípade, že by ste podobné konanie zachytili, 
neváhajte kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle 159. Podpílené 
stromky už boli nahradené novou výsadbou.

Neznámy vandal úmyselne poškodil 
novo vysadené stromy na Nábreží. 
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V štarte súťažnej sezóny si z Banskej Bystri-
ce koncom júna priniesla domov umiestnenia 
mikulášska atletická prípravka a mladšie žiac-
tvo. Spomedzi výborných výkonov atlétov 
domáceho Centra voľného času by sme vy-
zdvihli 2. miesto Šimona Kuba v hode kriketo-
vou loptičkou, 3. miesto Natálie Húsenicovej 

a 4. miesto Romanky Revajovej v behu na 600 
metrov. Umiestnenie na 2. a 4. priečke Tama-
ry Horňákovej v skoku do diaľky a v behu na 
60 metrov prekážok je tiež pekný výsledok, 
opomenúť netreba ani 3. miesto Emmy Kmeč 
v skoku do diaľky, 4. miesto štafety 4x60 met-
rov v  zložení Karolína Kubáňová-Alžbeta 
Švandová-Beáta Kultánová-Karolína Kogelo-
vá a na 5. priečke sa umiestnila Ela Hvorková 
v behu na 600 metrov.

Na majstrovstvách bodovali
Na marcových atletických halových maj-

strovstvách Slovenska v Bratislave sa podari-
lo zabodovať v kategórii juniorov skokanovi 
Matúšovi Griešovi v skoku do výšky výkonom 
184 cm a v trojskoku výkonom 13,03 metra. 
S ďalšími umiestneniami medzi juniormi us-
pel aj Tomáš Noris (6. miesto v skoku do diaľ-
ky 574 cm a 8. miesto v behu na 800 metrov 
časom 2:17,08), Tomáš Revaj obsadil 7. miesto 
v  behu na 60 metrov prekážok časom 9,20 
sekundy. Tretiu bronzovú medailu doniesla 
staršia žiačka, talentovaná Paula Perončíková, 
ktorá uspela v disciplíne 60 metrov prekážok 
s časom 9,32 sekundy.

Medzi staršími žiakmi sa ukázal Michal 
Bruňo, ktorý obsadil 6. miesto vo vrhu 4 kg 
guľou s výkonom 11,87 metra.

Z  dorastencov a  dorasteniek najlepšie 
obstála Petra Krotáková, keď si vybojo-
vala 4. miesto v  behu na 60 metrov (8,14 
sekundy) a  Vesna Hynková 4. miesto vo 
vrhu 3 kg guľou s  výkonom 13,41 metra.

Ďalšie umiestnenia:
Krotáková Petra - beh na 200 metrov, 27,64 

sekundy,
Zuzana Letošová - beh na 800 metrov, 

2:44,23 minúty, Tomáš Révaj - beh 60 metrov 
prekážok, 9,12 sekundy.  -cvč-

Futbalové leto sa pre deti začalo 
30. júna na ihrisku pri obchodnej aka-
démii. Zapojiť sa môžu kedykoľvek.

Pre všetky deti z  Liptovského Mikuláša vo 
veku od 6 do 14 rokov je aj toto leto pripra-
vený populárny projekt Futbalové leto. Akcia 
sa začala už v posledný júnový deň a pokra-
čovať bude celé prázdniny. „Ide už o  šiesty 
ročník športového podujatia, ktoré si v meste 
získalo veľa priaznivcov. Sú to tréningy, ktoré 
zabezpečujú kvalifi kovaní tréneri s licenciou. 
Projekt je určený nie len pre futbalistov, pre 
všetky deti, ktoré chcú s futbalom začať, ale 
aj pre tých, ktorí chcú počas prázdnin športo-
vaním len zmysluplne vyplniť svoj voľný čas. 

Zhodli sme sa, že by bola veľká škoda, keby 
sme s  projektom nepokračovali aj v  tomto 
roku,“ prezradil Pavol Demenčík za organizá-
torský klub ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová.

Môžete sa pridať kedykoľvek
Tréningy sa konajú trikrát v  týždni, vždy 

v  utorok, v  stredu a  v  piatok od 17.00 do 
18.30 hod. Deti sa do nich môžu zapojiť ke-
dykoľvek. Podľa veku a  úrovne futbalových 
zručností ich tréneri rozdeľujú na prípravku, 
na mladších a na starších žiakov. Je potrebné 
priniesť si len bežné športové oblečenie a ko-
pačky, ostatné materiálno-technické zabez-
pečenie, lopty a ďalšie tréningové pomôcky 
má klub k dispozícii.

Zmena miesta
Zásadnou zmenou oproti predošlým ro-

kom je zmena miesta tréningov. Keďže na 
domovskom ihrisku v  Liptovskej Ondrašo-
vej práve revitalizujú hraciu plochu, projekt 
funguje na školskom futbalovom ihrisku 
Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. 
„Veríme, že deti aj rodičia si od nás odnesú 
veľa pekných športových zážitkov,“ dodal P. 
Demenčík.

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

    -red-
Atléti naštartovali súťaže

Prázdniny s futbalom sa rozbehli!

V rámci letnej činnosti môžu rodičia prihlásiť svoje deti do 
niektorého zo siedmich letných táborov Centra voľného času 
v  Liptovskom Mikuláši. Každý z nich má kapacitu 45 detí. Všet-
ky sú zamerané pohybovo, s množstvom výletov, riaditeľ centra 
predpokladá tento rok záujem prevyšujúci kapacity. Už v po-
sledný júnový týždeň bola obsadená viac ako polovica miest. 
Poponáhľajte sa, prihlášku aj program táborov nájdete na strán-
ke www.cvclm.sk.

Letné tábory CVČ 
majú voľné miesta
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Mikulášania, nechajte sa zlákať!

V  Tranovského knižnici v  Liptovskom 
Mikuláši je evidovaných viac ako 193 
vydaní. Tento knižničný celok je vý-
sledkom veľkolepého zberateľského 
projektu Jána Mocka, kňaza a  literár-
neho historika, ktorý svoj život zasvätil 
záchrane starých vzácnych vydaní Tra-
novského kancionálov.

Vďaka jeho zberateľskému úsiliu sa zrodila 
doslova exkluzívna knižnica, napriek tomu, že 
nie je skompletizovaná. Ján Mocko po náhlej 
a ťažkej chorobe už vo svojej práci nedokázal 
pokračovať: „Hospodin ma navštívil ťažkou 
porážkou, v ktorej spal som bez vedomia 23 
dní. Keď som konečne predsa precitnul, videl 
som, že práca moja je skončená, že viac nebu-
dem práce schopným. Z milosti Božej predsa 
som došiel k povedomiu a keď aj nemôžem 
prácu zakončiť, aspoň toľko mi dožičil Hospo-
din, že viacročné práce moje sa tlačia ešte za 
života môjho a som presvedčený, že nevýjdu 
v nič.“

Je pravdepodobné, že z  tohto dôvodu 
Mocko daroval svoju knižnú zbierku práve 
vytvorenému spolku Tranoscius, ktorého 
hlavným predstaviteľom sa stal biskup Jur 
Janoška: „Knižnicu túto, ako pravé duchovné 
dedičstvo spolok náš bude opatrovať svedo-
mite a pričiní sa, aby bola zveľaďovaná. Šľa-
chetnému darcovi vyslovujeme i  tu za jeho 
neúnavnú, obetivú prácu, ktorou knižnicu 
túto nazbieral, a za štedrosť, ktorou ju nášmu 
spolku daroval, hlboko cítenú vďaku, s  kto-
rou iste spomínať budú jeho meno i ďaleké 
pokolenia. Knižnica umiestnená je v  osobit-

nej spolkovej skrini v  cirkevnej izbe cirkvi 
vrbickosvätomikulášskej. Knihy značené sú 
razítkom s  nápisom „Knižnica Tranovského. 

Sosbieral Ján Mocko.“
Vydavateľský a  kníhkupecký účastinársky 

spolok Tranoscius vznikol 27. apríla 1898 
v  Liptovskom Svätom Mikuláši. Jeho prvým 
správcom bol prvý biskup Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania, Jur Janoška, pod-
správcom sa stal Viktor Pálka a  tajomníkom 
učiteľ Rehor Uram -Podtatranský. Názov do-
stal spolok podľa evanjelického farára Juraja 
Tranovského, ktorý sa preslávil zbierkou du-

chovných piesní Cithara Sanctorum, známou 
ako Tranoscius.

Historická knižnica je natrvalo sprístup-
nená verejnosti od 26. júna 2020 v expozícii 
Tatrín a Žiadosti slovenského národa v starej 
evanjelickej fare na Tranovského ulici. Obsah 
vystavenej knižnice je dedičstvom Evanjelic-
kej cirkvi augsburského vyznania na Sloven-
sku. Jej sprístupnenie verejnosti je realizo-
vané na základe dohody medzi mestským 
Múzeom Janka Kráľa a  spoločnosťou Trano-
scius, a. s.                      -mjk-

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Historická knižnica Tranoscia v Tatríne

Ján Mocko - evanjelický kňaz, cirkevný 
a literárny historik (* 26. január 1843, 
Senica - † 16. november 1911, Senica) 

Hornatý Liptov má silný potenciál pre 
elektrobicykle, ktorý sa rozhodla Oblastná 
organizácia cestovného ruchu Region Liptov 
pretaviť do vytvorenia najsilnejšieho e-bike 
regiónu na Slovensku. Toto leto sprístupní 16 
nových elektro nabíjacích staníc naprieč ce-
lým Liptovom, z ktorých už 10 odovzdala do 
užívania. „Na Liptove máme radi výzvy. Keď 
sa už do niečoho pustíme, chceme vytvoriť 
skutočne dobrý produkt pre našich návštev-
níkov, ale aj pre domácich. Náš nový cieľ je 
Liptov e-bike región. V tomto duchu otvára-
me symbolicky aj letnú sezónu na Liptove. 

Samozrejme, že nebude len o cyklistike, lebo 
pestrá, komplexná a  pravdaže aj bezpečná 
ponuka Liptova je kľúčový tromf, ktorý náš 
región má a  ktorým chce opäť presvedčiť 
návštevníkov pre výber dovolenky či výletu 
práve na Liptove. Dovolenka na Slovensku 
je v  týchto časoch skutočne dobrá voľba. 
Preto verím, že nás Slováci podporia a prídu 
do nášho regiónu napríklad aj za cyklistikou. 
Investovali sme do nabíjacích staníc, zároveň 
rozbiehame spoluprácu s  e-bike požičovňa-
mi na Liptove," povedal predseda predsta-
venstva oblastnej organizácie Ján Blcháč.

Liptov má viac ako 800 kilometrov zna-
čených cyklotrás, veľká časť trás je v  hor-
skom teréne. Častokrát je nutné absolvovať 
náročnejšie stúpania a  preto môže práve 
e-bike, teda bicykel s elektrickou podporou, 
významne napomôcť k pohodovej jazde. Zá-
sluhou e-biku si jazdu užijú nielen športovo 
naladení ľudia, ale aj rekreační cyklisti. Nejde 
však v  žiadnom prípade len o  vysedávanie 
s nohami na pedáloch, ale o príjemný športo-
vý zážitok, pre ktorý treba čosi urobiť.

                     -oocr-

Špeciálne vybavený autobus s  nosičom 
na bicykle jazdí toto leto aj v regióne Liptov. 
V  Liptovskom Mikuláši stojí na autobusovej 
stanici aj v  Okoličnom. Cyklobus premá-

va cez letné prázdniny denne a v septembri 
počas víkendov. Cyklistom bude k dispozícii 
až do 30. septembra. Cestovné lístky si môžu 
cestujúci kúpiť u vodiča, cena lístka je účto-
vaná podľa platných tarifných podmienok 
prepravnej spoločnosti a  za bicykel zaplatí-
te 0,50 eur.

Zostaňte v  lete na Liptove a  užite si sce-
nérie Chočských vrchov, Veľkej Fatry, Zá-
padných a Nízkych Tatier, stovky turistických 
chodníkov, vodné parky, množstvo prírod-
ných a kultúrnych pamiatok aj podujatí.  
     
                   -oocr-

Liptov má ambíciu stať sa najsilnejším e-bike regiónom

Cyklobus na Liptove 

OZNAMYSPRAVODAJSTVO
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So-Ne Po-Pi So Ne Po-Pi So So Po-Pi So Ne Po-Pi So-Ne Po-Pi

Liptovský Mikuláš, AS x 6:30 9:10 9:10 10:35 11:35 14:10 14:15 x 15:27 x 19:20 22:10

Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ x 6:42 9:20 9:20 10:50 11:46 14:21 14:32 x 15:43 x 19:31 22:25

Uherská Ves, rázc. x x x x 10:53 x x x x x x x x

Podtureň, žel. zast. x 6:48 9:26 9:26 x 11:52 14:27 14:38 x 15:47 x 19:36 22:29

Liptovský Ján, zot. Ďumbier x x x x 11:03 x x x x x x x x

Liptovský Hrádok, žel. st. 6:35 6:52 9:34 9:34 x 12:00 14:37 14:45 15:55 15:55 18:25 19:42 22:36

Kráľova Lehota, žel. st. 6:45 7:08 9:44 9:44 x x x x x x 18:37 x 22:43

Hybe, nám. 6:51 7:16 9:49 9:49 x 12:10 14:48 14:58 16:07 16:07 18:45 19:52 22:50

Východná, Nahálka 6:58 7:27 9:57 9:57 x 12:18 14:57 15:07 16:14 16:14 18:52 20:00 23:01

Važec, Jednota 7:10 7:37 10:07 x x 12:30 x x 16:22 16:22 x 20:10 x

Po-Pi So-Ne Po-Pi So Po-Pi So Ne So So-Ne Po-Pi Po-Pi

Važec, Jednota x 7:15 8:05 10:30 x 12:45 x x 16:35 x x

Východná, Nahálka 5:45 7:25 8:15 10:40 x 12:55 14:05 15:36 16:45 17:30 21:00

Hybe, nám. 5:53 7:35 8:27 10:50 x 13:05 14:14 15:44 16:53 17:39 21:08

Kráľova Lehota, žel. st. x x x x x x x x x x 21:18

Liptovský Hrádok, žel. st. 6:07 7:49 8:41 11:10 x 13:23 14:25 15:50 17:07 17:50 21:18

Liptovský Ján, zot. Ďumbier x x x x 11:07 x x x x x x

Podtureň, žel. zast. x 7:52 8:45 11:13 x 13:26 14:29 x 17:11 x 21:32

Uherská Ves, rázc. x x x x 11:16 x x x x x x

Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 6:14 7:57 8:50 11:19 11:20 13:31 14:34 x 17:15 x 21:36

Liptovský Mikuláš, AS 6:27 8:08 9:00 11:30 11:31 13:40 14:43 x 17:25 x 21:50

Cyklobus bude premávať po trase Liptovský Mikuláš - Podtureň - Liptovský Hrádok - 
Kráľova Lehota - Hybe - Východná - Važec  |  Späť pôjde po trase Važec - Východná - 

Hybe - Liptovský Hrádok - Podtureň - Liptovský Mikuláš.  
Na spojoch platia prepravné a tarifné podmienky spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s.

Cena za prepravu bicykla 0,50 €.
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Spoje budú premávať počas víkendov  
od 6.6.2020 do 30.9.2020. 

Počas letných prázdnin od 1.7.2020 do 31.8.2020 
budú spoje premávať denne. 
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So-Ne Po-Pi So Ne Po-Pi So So Po-Pi So Ne Po-Pi So-Ne Po-Pi

Liptovský Mikuláš, AS x 6:30 9:10 9:10 10:35 11:35 14:10 14:15 x 15:27 x 19:20 22:10

Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ x 6:42 9:20 9:20 10:50 11:46 14:21 14:32 x 15:43 x 19:31 22:25

Uherská Ves, rázc. x x x x 10:53 x x x x x x x x

Podtureň, žel. zast. x 6:48 9:26 9:26 x 11:52 14:27 14:38 x 15:47 x 19:36 22:29

Liptovský Ján, zot. Ďumbier x x x x 11:03 x x x x x x x x

Liptovský Hrádok, žel. st. 6:35 6:52 9:34 9:34 x 12:00 14:37 14:45 15:55 15:55 18:25 19:42 22:36

Kráľova Lehota, žel. st. 6:45 7:08 9:44 9:44 x x x x x x 18:37 x 22:43

Hybe, nám. 6:51 7:16 9:49 9:49 x 12:10 14:48 14:58 16:07 16:07 18:45 19:52 22:50

Východná, Nahálka 6:58 7:27 9:57 9:57 x 12:18 14:57 15:07 16:14 16:14 18:52 20:00 23:01

Važec, Jednota 7:10 7:37 10:07 x x 12:30 x x 16:22 16:22 x 20:10 x

Po-Pi So-Ne Po-Pi So Po-Pi So Ne So So-Ne Po-Pi Po-Pi

Važec, Jednota x 7:15 8:05 10:30 x 12:45 x x 16:35 x x

Východná, Nahálka 5:45 7:25 8:15 10:40 x 12:55 14:05 15:36 16:45 17:30 21:00

Hybe, nám. 5:53 7:35 8:27 10:50 x 13:05 14:14 15:44 16:53 17:39 21:08

Kráľova Lehota, žel. st. x x x x x x x x x x 21:18

Liptovský Hrádok, žel. st. 6:07 7:49 8:41 11:10 x 13:23 14:25 15:50 17:07 17:50 21:18

Liptovský Ján, zot. Ďumbier x x x x 11:07 x x x x x x

Podtureň, žel. zast. x 7:52 8:45 11:13 x 13:26 14:29 x 17:11 x 21:32

Uherská Ves, rázc. x x x x 11:16 x x x x x x

Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 6:14 7:57 8:50 11:19 11:20 13:31 14:34 x 17:15 x 21:36

Liptovský Mikuláš, AS 6:27 8:08 9:00 11:30 11:31 13:40 14:43 x 17:25 x 21:50

Cyklobus bude premávať po trase Liptovský Mikuláš - Podtureň - Liptovský Hrádok - 
Kráľova Lehota - Hybe - Východná - Važec  |  Späť pôjde po trase Važec - Východná - 

Hybe - Liptovský Hrádok - Podtureň - Liptovský Mikuláš.  
Na spojoch platia prepravné a tarifné podmienky spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s.

Cena za prepravu bicykla 0,50 €.
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Spoje budú premávať počas víkendov  
od 6.6.2020 do 30.9.2020. 

Počas letných prázdnin od 1.7.2020 do 31.8.2020 
budú spoje premávať denne. 
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v záhrade Múzea Janka Kráľa

www.slovakia.travel 

Letné

Projekt je �nancovaný s podporou
Ministerstva dopravy a výstavby

Slovenskej republiky.
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pravidelné
prehliadky mesta

so sprievodcom

PRÍBEH 
MESTA

60 minút 

príjemného poznávania 

turistických atraktivít, 

zaujímavostí z histórie mesta 

i života výnimočných osobností, 

s možnosťou zachytenia 

pozoruhodných detailov 

historického centra 

vlastným objektívom.

INFORMAČNÉ CENTRUM 
mesta Liptovský Mikuláš

Námesti e mieru 1, Liptovský Mikuláš

www.mikulas.travel

JÚL – AUGUST 
pondelok, streda a piatok 

so začiatkom o 10.00 
pred INFORMAČNÝM CENTROM

PRÍBEH MESTA

Vstupné 2 €/osoba, 
dieťa do 6 rokov bezplatne, 

do 15 rokov 1,50 €.

SS-20004-09_SSLM_letna_kampan_BB_inzercia_182x124.indd   1 15/06/2020   12:55

Sakrálne pamiatky
Liptovského Mikuláša 
s audiosprievodcom

Kostol 
sv. Mikuláša
Evanjelický kostol
Po-Pi 10.00-12.00, 13.00-17.00
Vstupné dobrovoľné

Mikulášska synagóga
denne 10.00-18.00

Vstupné 2 €/dospelý, 
1 €/dieťa

sv. Mikuláša
Evanjelický kostol

o-Pi 10.00-12.00, 13.00-17.00
Vstupné dobrovoľné

Mikulášska synagóga

Liptovského Mikuláša 
s audiosprievodcom

Evanjelický kostol

Projekt je realizovaný s � nančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

www.mikulas.travel 
www.mikulas.sk

AUDIOSPRIEVODCA 
v sakrálnych pamiatkach 

DK  L. MIKULÁŠ vstupenky na PREDPREDAJ.sk www.mjf.sk /mikulasjazzfest
viac info na

tvorivý
seminár: 16.

ročník “INŠPIRUJ SA ”

31. 7.  -  2. 8.

 2020 
vždy o 19.00 hod.

+ 2x 

PL/SK

   ORCHESTRA 
            DEDICATED 

PL

       WOJTEK 
MAZOLEWSKI 

    QUINTET

VELVET
  CASE SK

     DAN  BÁRTA 

 &  ROBERT       
  BALZAR 
 TRIO CZ

 NIKOLA
BANKOV
  BAND SK/DK

MATTIA 
BOYZZ 

     MAR 
 VILASECA 
QUARTET 

CAT
CZ/SK

SK

      KÁLMÁN
        OLÁH 
QUARTET  

HU

autor: Béla Szalóky

+
tvorivý
seminár

  „ INŠPIRUJ SA ” 
1. 8. 2020 /sobota/ 

o 16.00 hod.
Liptovar 

+
tvorivý
seminár

  „ INŠPIRUJ SA ” 
 2. 8. 2020 /nedeľa/ 

o 16.00 hod.
Liptovar 
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Nadišla tá krásna chvíľa, keď matka 
dieťa porodila...

  

V mesiaci máj 2020 sa 

v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Nina LAŠOVÁ, Tony LABAŠKA, Martin 

SEKERÁK, Tibor FLIMEL, Oliver VLAO-

VIČ, Andrea UHLÍŘOVÁ, Veronika ŠMO-

LOVÁ, Mário FLIŤAR, Matej DEVEČKA, 

Dorota PIATKOVÁ, Leo ORAVEC, Alžbe-

ta BLAŽOVÁ, Sára PÚČEKOVÁ, Emma 

KRAJČOVIČOVÁ, Barbora DROPPOVÁ, 

Viktória NEUMAN, Emily BALÁŽOVÁ.

Rozhodli sme sa kráčať spolu, nie 
z priateľstva, ale z lásky, nie na chvíľu 
ale navždy...

Manželstvo uzavreli:

  Martin LEHOTSKÝ – Eva PAVKOVČEKO-

VÁ, Peter MATUŠEK – Michaela MAT-

LOŇOVÁ, Ing. Lukáš LENGHARDT – Ing. 

Jana MORAVČÍKOVÁ, Ľubomír ČONKA 

-  Renata KOKYOVÁ, Štefan MATLOŇ 

– Ing. Ivana PIATKOVÁ, Matej ZAŤKO – 

Nikola SAMOLEJOVÁ, Jakub HAVKO – 

Vanesa HERMANOVÁ.

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

Opustili nás:

  Jozef NEMEC 80 r., Anna KUBOVČÍKOVÁ 

52 r., Anna LUBERTOVÁ 74 r., Želmíra 

KLEPÁČOVÁ 90 r., Ján VRABEC 68 r., Ing. 

Jozef CIBUĽA 73 r., Ján JOBB 89 r., Oľga 

JURČOVÁ 63 r., Joséphine GREGUŠOVÁ 

88 r., Dušan PAŠKO 75 r., Jozef KRÁĽ 66 

r., Dominika ŠÍPKOVÁ 24 r., Ondrej BA-

LÁŽ 61 r. 

Občiansky servis
MÁJ 2020

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

 
  KALIFORNSKÝ SEN 
(Americký fi lm , od 12 rokov, 113 min.) 
St. 1.7.  18.00  5 € | Št. 2. 7.  18.00  5 € |   
Keď sa rozhodnete ísť za svojím snom, pripravte sa na to, že 
cesta môže byť tŕnistá a narazíte na mnoho križovatiek...

 3BOBULE  
(Český fi lm, od 12 rokov, 102 min. ) 
Pi. 3. 7.  18.00  5 € | So. 4. 7.  20.00  5 € | 
Ne. 5.7.  19.30  5 € |Po. 6. 7.  18.00  4 €   Honza a Klára sa 
stali majiteľmi vinárstva a rodičmi dvojčiat. V manželstve im 
to teraz až tak neklape a navyše prichádza vinobranie...

 SNEŽNÁ HLIADKA 
(GB – Kanada , MP, 92 min., Slovenský dabing) 
So. 4.7.  18.00  5 € | Ne. 5. 7.  17.30  5 € |   Napínavé 
animované dobrodružstvo veselej polárnej partičky pre celú 
rodinu.

EMMA 
(Britský fi lm ,od 12 rokov, 132 min.)
Ut. 7. 7.  18.00  5 € | St. 8. 7.  18.00  5 € | 
Št. 9.7.  20.00  5 €    Adaptácia nesmrteľnej románovej 
klasiky  Jane Austenovej o dievčine, ktorá sa tak dlho 
zahrávala s citmi druhých ľudí, až kým sama neochorela 
láskou. 

 BOURÁK  
(ČR - SR, od 12 rokov, 110 min. ) 
Št. 9. 7.  18.00  5 € | Pi. 10. 7.  20.00  5 € | 
So. 11.7.  20.00  5 € | Ne. 12. 7.  19.00  5 € | 
Po. 13. 7.  18.00  4 €   Bourák je komédia zo súčasnosti - 
trochu čierna a trochu gangsterka, plná skvelej hudby a 
skvelých hercov. 

  HOKEJOVÝ SEN 
(Slovenský fi lm, od 7 rokov, 80 min.) 
Pi. 10.7.  18.00  5 € | Po. 13. 7.  20.00  5 € |   Dokument, 
ktorý prostredníctvom dvoch hlavných postáv – legendár-
neho Laca Nagya a malého hokejistu z východného 
Slovenska – hľadá odpovede na otázky o budúcnosti 
slovenského hokeja.

 SNEŽNÁ HLIADKA 
(GB – Kanada , MP, 92 min., Slovenský dabing) 
So. 11.7.  18.00  5 € | Ne. 12. 7.  17.00  5 € |   Napínavé 
animované dobrodružstvo veselej polárnej partičky pre celú 
rodinu.

ZABUDNUTÝ PRINC 
(Francúzsky fi lm ,MP, 102 min., Slovenský dabing)
Ut. 14. 7.  18.00  5 € | St. 15. 7.  18.00  5 € | 
Št. 16.7.  19.30  5 €    Okúzľujúci Omar Sy v ďalšej z 
nezabudnuteľných úloh. Tentokrát ho čakajú neobyčajné 
dobrodružstvá kúzelného detského sveta.

MEKY 
(SR - ČR ,MP, 80 min.)
Št. 16. 7.  18.00  5 € | So. 18. 7.  19.30  5 € | 
Ne. 19.7.  19.00  5 €    Energický fi lmový portrét MEKY 
predstavuje populárneho speváka úplne otvorene, úprimne, 
z tesnej blízkosti a v nečakaných súvislostiach aj s humorom.

MINNA A TOVÁREŇ NA SNY 
(Dánsky fi lm ,MP, 80 min., Slovenský dabing)
So. 18. 7.  18.00  5 € | Ne. 19. 7.  17.30  5 € | 
Po. 20. 7.  18.00  5 €    Skúste si predstaviť nočné snívanie 
ako svet nekonečných fi lmových štúdií, v ktorom má každý z 
nás vlastný fi lmový štáb a režiséra svojich snov. Presne tento 
svet objaví dvanásťročná Minna..

  RAOUL TABURIN 
(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Po. 20.7.  19.30  4 €   
Milá komédia zo slnkom zaliateho francúzskeho mestečka 
o vynikajúcom opravárovi bicyklov a jeho veľkom tajomstve 
podľa knihy Jeana-Jacquesa Sempého. 

 TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ 
(Nemecký fi lm, od 15 rokov, 111 min., Český dabing) 
Ut. 21.7.  18.00  5 € | St. 22. 7.  20.00  5 € |   Niekoľko párov 
sa rozhodne, že položia telefóny na stôl a podelia sa s 
ostatnými o správy, odkazy aj telefonáty v ten večer. Odídu 
domov partnerské dvojice v takom zložení, v akom prišli?

 LASSIE SA VRACIA 
(Nemecký fi lm , MP, 100 min., Slovenský dabing) 
St. 22.7.  18.00  5 € | Št. 23. 7.  18.00  5 € |   
Lassie, najslávnejší pes fi lmovej histórie, prichádza opäť na 
plátna kín. A spolu s ňou sa vracia aj úžasný príbeh o 
nerozlučnom priateľstve chlapca a jeho dlhosrstej kólie.

MULAN 
(Americký fi lm ,MP, 106 min., Slovenský dabing)
Št. 23. 7.  20.00  5 € | Pi. 24. 7.  18.00  5 € | 
So. 25.7.  19.00  5 €    Nový dobrodružný rodinný fi lm o 
odvážnej  Mulan a jej ceste bojovníčky za uznaním a 
rešpektom v starovekej Číne.

 NEDOTKNUTÍ   
(Americký fi lm, od 15 rokov, 106 min.) 
Pi. 24.7.  20.00  5 €   
Traja mladí muži so zdravotným postihnutím utekajú od 
svojich až príliš starostlivých rodičov na výlet do bordelu v 
Montreale, kde poskytujú služby zákazníkom so špeciálnymi 
potrebami. 

MOSLEY 
(Nový Zéland - Čína , MP, 97 min., Slovenský dabing)
So. 25. 7.  17.00  5 € | Ne. 26. 7.  17.00  5 € | 
Po. 27.7.  18.00  5 €    Mosley a jeho rodinka torifantov sú v 
službách ľudí, používajú však ľudskú reč. V snahe oslobodiť 
rodinu od nevoľníctva je Mosley nútený vybrať sa na 
nebezpečnú cestu.

 BOURÁK  
(ČR - SR, od 12 rokov, 110 min. ) 
Ne. 26. 7.  19.00  5 € | Po. 27. 7.  20.00  4 € | 
Ut. 28.7.  18.00  5 € | St. 29. 7.  18.00  5 € | 
Št. 30. 7.  18.00  5 €   Bourák je komédia zo súčasnosti - 
trochu čierna a trochu gangsterka, plná skvelej hudby a 
skvelých hercov. 

  VLASTNÍCI (FKS) 
Pi. 3.7.  14.30  2,50 €  komédia, dráma - ČR/SR - 2019 - (12) 

- 96 minút – CIN- titulky/dabing: originálna verzia – česky

 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (FKS)  
Pi. 17.7.  14.30   2,50€  romantický, komédia - SR/ČR - 2019 

- (15) - 92 minút – CON - titulky/dabing: originálna verzia

 MÔJ PRÍBEH (FKS)  
Pi. 31.7.  14.30   2,50 €   dráma, romantický - ČR - 2019 - 

(12) - 90 minút – MAG - titulky/dabing: originálna verzia - 

česky

 22.01.2020 | 31.12.2020   
ŽIVOT V DIVADLE - DIVADLO V ŽIVOTE | Múzeum Janka 
Kráľa | Po-Ne: 10:00-18:00 | Výstava pri príležitosti 190. 
výročia založenia slovenského ochotníckeho divadla.

 28.02.2020 | 29.08.2020       
ARNOLD PETER WEISZ-KUBÍNČAN - UMELCOVA 
(ŤAŽKÁ) BATOŽINA | Liptovská galéria Petra Michala 
Bohúňa  | 10:00-17:00 | 2€   1€ | Výstava malieb, kresieb, 
skíc a grafík medzivojnového expresionistu. 

 11.03.2020 | 29.08.2020      
KALIGRAFIA = KRASOPIS | Galéria Kolomana Sokola  | 
10:00-17:00 | 2€   1€  | Interaktívna výstava pre deti o umení 
krásneho písania. 

14.05.2020 | 09.08.2020     
KALCIT, MAJSTER TVAROV | Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský 
Mikuláš | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut:  9:00-12:00, So-Ne: 
11:00-18:00. Posledný vstup hodinu pred zatvorením 
| 1€   od 4 rokov 1€ |  Výstava vzácnych exponátov kalcitu, 
ktorý je jedným z najúžasnejších minerálov vďaka svojim 
jedinečným vlastnostiam. 

 19.05.2020 | 14.08.2020      
SCHMERZ ROT GELB BLAU | Rumanský Art Centre  | 
Ut-Pia: 13:00 – 17:00 | Vystavované diela Rity Koszorús, sú 
autorským výberom jej najnovšej tvorby.   

 01.06.2020 | 23.08.2020     
90 ROKOV SLOVENSKÉHO HOKEJA| Múzeum Janka 
Kráľa | Po-Ne: 10:00-18:00 | Výstava pri príležitosti 90. 
výročia organizovaného slovenského hokeja. 

 18.06.2020 | 14.08.2020    
SLIAČANSKÍ MUŽI | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol   | 
Po-Pia 8:00-15:00 |  0,50€   0,20€ | Výstava fotografi í 
tradičného mužského odevu z Liptovských Sliačov. 

 02.07.2020 | 15.08.2020    
MIKULÁŠ NEJESTVUJE | Liptovská galéria Petra Michala 
Bohúňa   | Ut-So: 10:00-17:00 | 2€ / 1€ | Výstava, ktorú 
pripravil spisovateľ M. Hvorecký je poctou mestu a jeho 
obyvateľom. Vernisáž výstavy sa uskutoční 1.7. o 16:30. 

 13.07.2020 | 11.10.2020   
OBECNÁ ŠKOLA 
| NKP Čieny orol L. Mikuláš- Liptovské múzeum |Po-Pia: 
9:00-16:00,So-Ne: 13:00-16:00| 0,50€ /  0,50€ |  Výstava 
zo zbierok múzea zachytávajúca zaujímavosti o školách, 
učiteľoch, žiakoch... 

 SYNAGÓGA   
Hollého ulica 4 |  1.7.-31.8. Po-Ne: 10:00-18:00  2€ / 1€ | 
Jedna z najväčších synagóg na Slovensku približuje dejiny 
mikulášskej židovskej komunity.

 KOSTOL SV. MIKULÁŠA  
Námestie osloboditeľov 27 | 1.7.-31.8. Po-Pia: 
10:00-12:00, 13:00-17:00  Vstupné: dobrovoľné. | 
Najstaršia stavebná pamiatka mesta a najväčší ranogotický 
kostol na Liptove.

 EVANJELICKÝ KOSTOL 
Tranovského ulica 12  | 1.7.-31.8. Po-Pia: 10:00-12:00, 
13:00-17:00.  Vstupné: dobrovoľné. | S 1700 miestami na 
sedenie patrí k najväčším evanjelickým kostolom Slovenska. 
Ako kňaz tu pôsobil Michal Miloslav Hodža. 

 MÚZEUM JANKA KRÁĽA   
Námestie osloboditeľov 3 | Po-Ne: 10:00-18:00 
pravidelné hodinové vstupy  4€ / 2€ | Kapitoly z histórie 
mesta; Jánošíkova mučiareň; Historická knižnica - expozície 
múzea prevádzajú viac ako 730-ročnými dejinami mesta 
Liptovský Mikuláš.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA   
Tranovského ul. 8 | 1.7.-31.8. Po-Pia: 10:00-12:00, 
13:00-17:00  2€ / 1€ | Expozícia v priestoroch niekdajšej 
Hodžovej fary približuje obdobie 40. rokov 19. stor.

 RODNÝ DOM RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa 
alebo na tel. č. 0944 536 985 (správca).  1 € / 0,50 € | 
Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.

 EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA 
SLOVENSKU   
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Na 
požiadanie v Múzeu Janka Kráľa  1 € / 0,50 € | Jedinečná 
vystáva predstavuje činnosť Spolku chovateľov poštových 
holubov. 

 SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY 
A JASKYNIARSTVA  
Školská 4 | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut:  9:00-12:00, So-Ne: 
11:00-18:00. Posledný vstup hodinu pred zatvorením  
8€ / 4 € | Kras a jaskyne Slovenska; Človek, hory, Natura 
2000; Zem, miesto pre život - Moderné interaktívne 
expozície v  jedinom špecializovanom múzeu svojho druhu 
na Slovensku.

 LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA 
Tranovského ul. 3 | Ut - So: 10:00 - 17:00  Všetky výstavy 
7€ / 3,50€, jedna výstava 2€ / 1€ | Staré umenie (slovenské 
umenie 14.-18. stor.); Bohúňova sieň; 19. stor. - Portrét, 
krajina, žáner; 20. stor. - Moderna; Liptov - domov aj exil (od 
2. pol. 20. stor.). 

 GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA  
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Ut - So: 
10:00 - 17:00  3 € /  1,50 € | Diela významného 
slovenského grafi ka a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom 
Mikuláši 

 LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL  
Ul. 1 . mája 28/196 | Po-Pia: 9:00-16:00,So-Ne: 
13:00-16:00   2 € / 1 € | Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo 
v Liptove (od stredoveku po súčasnosť), Expozícia ľudovej 
liečiteľky Eleny Badovej.
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Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta 
na obsadenie pracovnej pozície:

REFERENT ODDELENIA VÝSTAVBY

Informácie o pracovnom mieste a náplň práce:

- Komplexná inžinierska činnosť súvisiaca s prípravou a realizáciou stavieb – 
posudzovanie projektových dokumentácií, vybavovanie územných, staveb-
ných a kolaudačných povolení, dohľad nad realizáciou stavieb– skúsenosti s 
touto činnosťou sú vítané

- Príprava zmlúv

Termín nástupu: 1. august 2020

Kvalifi kačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania (stavebná 
fakulta)

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta:
- občianska bezúhonnosť;
- prax v odbore výhodou;
- znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť;
- znalosť práce s PC;
- znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave;
- asertívne správanie a komunikačné schopnosti;
- samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť;
- vodičský preukaz skupiny „B“;

Tarifný plat/prax 5 rokov: cca 1000,- Eur

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa osob-
ného pohovoru na uvedenú pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosť spolu s 
profesijným životopisom a písomným súhlasom s použitím osobných údajov 
v zmysle zákona č. č 18/2018 Z.z Z. z. v platnom znení do 15. júla 2020 na 
adresu mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované 
podmienky, oznámený e-mailom, prípadne telefonicky.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádza-
čov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktná osoba:

Ing. Dana Chromeková, tel.: 044/5565201, e- mail : d.chromekova@mikulas.sk

PRIJÍMAČKY DO ZUŠ
Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy J. L. Bellu sa 

uskutočnia 2. a 3. septembra 2020 od 9.00 hod. do 14.30 hod.

hudobný odbor, tanečný odbor - Hodžova ulica

výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor - Pišútová ulica

Záujemcovia o štúdium si môžu vypísať prihlášku, ktorá je na 
stránke školy zuslm.sk.




