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Vážení spoluobčania,
posledné obdobie s radosťou sledujem

váš záujem o veci verejné. Teší ma, ako sa
zaujímate o chod našej samosprávy, infor-
mujete sa o agendách, ktoré vybavuje
naše mesto. Aktívne sa zapájate do di-
skusných fór na našej stránke, prostred-
níctvom mailov či rozhovorov so zamest-
nancami mestského úradu alebo aj vďaka
Mikulášskemu uchu nám dávate podnety,
ktoré my využívame pri riadení nášho mes-
ta. Komunikácia s vami, milí spoluobčania,
je mne i mojim spolupracovníkom blízka
a vždy sme aj budeme ochotní otvorene di-
skutovať o všetkom, čo vás bude zaujímať.

Hneď po nástupe nového vedenia mes-
ta pred štyrmi rokmi sme do riadenia sa-
mosprávy zaviedli nové postupy. Úradníc-
ky prístup k riešeniu „stránok“ vystriedali

verejné diskusie, aby sme sa dozvedeli
o vašich potrebách viac a priamo od vás.
Zaviedli sme do našej agendy prieskumy,
ktoré nám pomohli kvalifikovať vaše potre-
by a závažnosť problémov, ktoré vás v na-
šom meste trápia. Tradíciou sú hovory pri-
mátora s občanmi, počas ktorých spolu
verejne diskutujeme. To nám pomohlo
nájsť spoločnú cestu, aj vďaka vám a váš-
mu záujmu sme sa stali mestom otvoreným
a samozrejme transparentným. Nevyne-
chali sme ani potrebu komunikácie s mla-
dými občanmi. Vďaka súťaži Keby som bol
primátorom, sme zmonitorovali ich záujmy
v meste a mnohé z myšlienok týchto mla-
dých ľudí sa nám stali inšpiráciou. 

V otvorenej komunikácii s vami, vážení
Mikulášania, chceme aj naďalej pokračo-
vať. Je v našom záujme zveľaďovať Liptov-
ský Mikuláš a vzťahy medzi samosprávou

a obyvateľmi nášho mesta. Aj naďalej bu-
deme sledovať vašu spätnú väzbu na čin-
nosť nášho mestského úradu, naďalej bu-
deme zlepšovať podmienky komunikácie
medzi našim mestom a vami. V krátkom
čase plánujeme zaviesť elektronické auk-
cie, ktoré prinesú nášmu mestu ďalšie
úspory. 

Sme mesto otvorené a transparentné,
pripravené prijímať od vás aj naďalej všetky
vaše podnety a pripomienky. Ako doteraz,
tak aj naďalej sme pripravení odpovedať
na všetky vaše otázky.

Sme tu pre vás, ja i všetci moji kolego-
via sme vám i naďalej k dispozícii.

Váš primátor

Stavebný
ruch

v Liptovskom 
Mikuláši
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Súťaž na výber súkromného partnera pre
zabezpečenie komplexných komunálnych slu-
žieb v Liptovskom Mikuláši bude musieť mesto
zrušiť. Rozhodol o tom Úrad pre verejné ob-
starávanie. Vedenie miestnej radnice však
bude analyzovať dôvody tohto rozhodnutia.

„Samozrejme, že súťaž musíme zrušiť. Je
to rozhodnutie úradu, proti tomu sa nedá od-
volať. Skúmame však, aké podmienky sme
vlastne porušili, pretože sme postupovali
presne podľa odporučení Úradu pre verejné
obstarávanie. Dnes už vieme, že šesť
z ôsmych pripomienok je nelegitímnych, dve
sporné ešte analyzujeme,“ prezradil primátor
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Prostredníctvom súťažného dialógu chcela
miestna radnica vytvoriť nové verejno-súkrom-
né partnerstvo. Vďaka spoločnému podniku
mesta a súkromnej spoločnosti v pomere
vlastníctva 50 na 50 mali byť v meste zabezpe-
čené komunálne služby kvalitnejším, efektív-
nejším a transparentnejším spôsobom. Roz-
hodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva
už v júni 2008. Nový partner by investoval do
modernizácie technologických prostriedkov
a zariadení, vďaka viacúčelovým strojom
a technike by bola realizácia komunálnych slu-
žieb efektívnejšia. 

„Do agendy komunálnych služieb je po-
trebné veľa investovať. Mesto nemôže inves-
tovať do všetkého, čo sa týka napríklad sklád-
kovania, starostlivosti o zeleň či do nákupu
zberných áut. Sú to príliš vysoké investície
a my potrebujeme riešiť aj údržbu a opravu
ciest, chodníkov, potrebujeme sa starať
o agendy ako je školstvo, výstavba alebo so-
ciálne veci. Vytvorením nového verejno-sú-
kromného podniku sme chceli dosiahnuť aj
to, aby nová spoločnosť, ktorá mala vzniknúť,
mohla investovať do týchto služieb a tým ich
skvalitniť,“ priblížil primátor.

Otázne je, ako bude vedenie miestnej rad-
nice postupovať ďalej. Najradšej by však priví-
tali možnosť vyhlásiť súťaž na výber partnera
opätovne. „Budeme to konzultovať s našimi

poradcami, právnikmi a odborníkmi na verej-
no-súkromné partnerstvá. Na základe ich od-
porúčaní sa rozhodneme či súťaž vyhlásime
znovu,“ povedal primátor Blcháč.

V prípade, že už mesto v súťažnom dialógu
pokračovať nebude, jeho predstavitelia vidia aj
ďalšiu možnosť. „Bola by škoda nevyužiť ele-
gantný spôsob na vysporiadanie sa s odpado-
vým hospodárstvom a komplexnými komunál-
nymi službami, ktorý sa ponúka prostredníc-
tvom PPP projektu. Ak však nebude iná mož-
nosť, je tu ešte alternatíva premeniť všetky
skúsenosti zo súťaže a všetky parametre PPP

projektu do reality. Skvalitníme podľa týchto
nadobudnutých poznatkov zmluvu a spoluprá-
cu medzi mestom a Verejnoprospešnými služ-
bami mesta Liptovský Mikuláš (VPS). Zužitku-
jeme tak snahu odborníkov, ktorú vynaložili na
prípravu kvalitného projektu komplexných ko-
munálnych služieb,“ dodal primátor. Výsled-
kom dvojročnej snahy odborníkov je totiž
presná definícia parametrov spolupráce me-
dzi mestom a poskytovateľom komunálnych
služieb v rátane jednotkových sadzieb za čin-
nosti. So súčasnou VPS nemá mesto určené
presné normatívy napríklad na údržbu ciest či
zeleň. Ak mesto nebude môcť dotiahnuť PPP
projekt do konca, podľa nadefinovaných nor-
matív zo súťaže skvalitní zmluvu s VPS.

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie podo-
zrenia na šírenie poplašnej správy, ktorú šírili
signatári zmätočnej a neopodstatnenej petície
„Nie drahším smetiam“.

red.

Mesto ruší súťaž na výber súkromného partnera

Desiate výročie vzniku si pripomenuli čle-
novia Klubu seniorov Podbreziny – Okoličné
v priestoroch Základnej školy v Okoličnom
posedením, kultúrnym programom i odo-
vzdaním pamätných listov viacerým členom.

„Začiatky nášho klubu neboli ľahké, borili
sme sa najmä s priestorovými problémami.
Rodinný dom na Cintorínskej ulici v Okolič-
nom nám, pre narastajúci počet členov, už
nestačil. Sme veľmi radi, že samospráva na
čele s primátorom Jánom Blcháčom prero-
bila bývalú materskú školu pre
potreby nášho klubu. Na Mi-
kuláša sme pred dvoma rokmi
dostali ten najkrajší darček,“
zaspomínala si Anna Piovar-
čiová, predsedníčka Klubu se-
niorov Podbreziny – Okoličné.

V nových priestoroch majú
seniori vytvorené oveľa lepšie
podmienky na stretávanie sa
i klubovú činnosť. Práve stre-

távanie sa seniorov je podľa predsedníčky
klubu veľmi dôležité. „Je to pre nás pookria-
tie i načerpanie nových síl. Vyvíjame veľa ak-
tivít, chodíme na výlety, staráme sa o okolie,
posedíme si pri guláši. Starnutie si nepri-
púšťame. Všetky aktivity nás ženú dopredu
a vďaka nim sa cítime mladší,“ prezradila
Anna Piovarčiová.

Na dnešnom výročí vzniku klubu sa zú-
častnil aj prednosta Mestského úradu v Lip-
tovskom Mikuláši Rudolf Urbanovič s primá-

torom Jánom Blcháčom. Ten seniorom za-
blahoželal k jubileu klubu, jeho členom za-
želal veľa zdravia a chuti do ďalších počet-
ných aktivít. Predsedníčke klubu odovzdal
pamätný list i plaketu.

„Som veľmi rád, že seniori ocenili pod-
mienky, aké im samospráva pripravila pred
dvoma rokmi rekonštrukciou bývalej mater-
skej školy. Na stavebné práce sme vtedy
z rozpočtu mesta vyčlenili viac ako 150-tisíc
eur. Len pred pár dňami sme dokončili nový

prístrešok. Mesto
bude aktivity seniorov
vždy podporovať,“ po-
vedal primátor. 

Klub seniorov Pod-
breziny – Okoličné za-
čal svoju činnosť 6.
septembra 2000, keď
mal 35 členov. Dnes
ich je bezmála se-
demdesiat. lm.

Klub seniorov oslávil desaťročnicu

O nekorektnosti
protivníkov

V súvislosti s ak-
tivitami bývalého
i súčasného po-
slanca Národnej
rady SR Alexandra
S l a f k o v s k é h o
a s ním spájanej pe-
tície „Nie predraže-

ným smetiam“ podalo mesto Liptov-
ský Mikuláš podnet na Okresnú pro-
kuratúru za šírenie poplašnej správy. 

Trestný zákon ju charakterizuje
nasledovne: „Kto úmyselne spôsobí
nebezpečenstvo vážneho znepoko-
jenia aspoň časti obyvateľstva neja-
kého miesta tým, že rozširuje po-
plašnú správu, ktorá je nepravdivá,
alebo sa dopustí iného obdobného
konania spôsobného vyvolať také
nebezpečenstvo, potrestá sa odňa-
tím slobody až na dva roky.“

Tvrdenia z petície sú nepravdivé
a zavádzajúce, svojim konaním po-
slanec NR SR A. Slafkovský pribrzdil
možnosť modernizácie komunálnych
služieb v našom meste. Dôsledkom
aktivít a iniciatívy pána poslanca bolo
rozhodnutie Úradu pre verejné ob-
starávanie, o ktorom sa dočítate v
článku Mesto ruší súťaž na výber sú-
kromného partnera. 

Chcem vás však ubezpečiť, váže-
ní Mikulášania, že nás takéto aktivity
neprajníkov nášho mesta nezastra-
šia. Aj naďalej budeme s pre nás ty-
pickým pokojom slúžiť nášmu mestu
tak, ako doteraz, aj naďalej budeme
pokračovať v plnení našich cieľov.
V blízkej budúcnosti vám predstaví-
me naše ďalšie vízie a projekty, ktoré
zlepšia podmienky v našom meste.

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Žiadosť o nenávratný finanč-
ný príspevok z eurofondov sa
chystá podať mikulášska radni-
ca v priebehu letných mesiacov.
Mesto sa môže uchádzať o prí-
spevok vo výške do 2 miliónov
eur. Za schválené peniaze do-
budujú moderný informačný
systém. Ten uľahčí napríklad ko-
munikáciu obyvateľov s mestom
prostredníctvom internetu. S pr-
vou časťou modernizácie začala
miestna samospráva už počas
nástupu nového vedenia mesta
pred štyrmi rokmi.

„Keď v roku 2007 nastúpilo
nové vedenie, úrad fungoval
v archaickom operačnom systé-
me DOS. Celý systém bol ťaž-
kopádny a pomalý, zastal niek-
de na úrovni rokov 2003 až
2004. Tento technicky, perso-
nálne i finančne náročný systém
sa mesto rozhodlo riešiť už za-
čiatkom roku 2008,“ prezradila
vedúca odboru financií, daní

a miezd na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši Marta
Gutraiová. 

Dva roky sa tím odborných
pracovníkov venoval vypracova-
niu Koncepcie rozvoja infor-
mačných systémov.

Informatici a ekonómovia
z radnice vybrali softvér, ktorý
boli pracovníci schopní rýchlo
zvládnuť. Používa ho väčšina
veľkých miest. Vďaka nemu
mesto úspešne zvládlo nové po-
stupy účtovania či prechod na
euro. „Prepojili sme takmer 20
samostatných oblastí od eviden-
cie obyvateľstva, cez platbu
daní až po účtovanie. Vďaka no-
vému systému môžu občania
napríklad využívať platobný ter-
minál pri platbe v pokladni mest-
ského úradu,“ vysvetlila vedúca
financií.

Po ukončení tejto vnútornej
modernizácie došlo v meste
k ďalším zmenám v rámci mest-

ských organizácií. Odborníci
prepojili účtovné systémy mest-
ských detských jaslí, komunit-
ného centra, mestskej polície
a bytového podniku. Pripravujú
komplexne zapojiť ďalšie desiat-
ky zvyšných organizácií, ktorých
zriaďovateľom je mesto.

„Zefektívni sa tým spracová-
vanie údajov. Uľahčí nám to
spracovanie konsolidovanej roč-
nej uzávierky,“ povedala Gutraio-
vá. Doterajšie postupné moder-
nizovanie hradila radnica z vlast-
ných peňazí. Z rozpočtu naň vy-
členili približne 180 tisíc eur. 

Na ďalší rozvoj mestského
informačného systému a prepo-
jenie mesta na štátny informač-
ný systém, ktoré by uľahčilo ko-
munikáciu medzi mestom, jeho
organizáciami a samotnými oby-
vateľmi, by už chcela radnica
získať peniaze z eurofondov. 

„Nevyhnutným predpokla-
dom pre podanie žiadosti o fi-

nančný príspevok z eurofondov
je schválenie Koncepcie rozvo-
ja informačných systémov
(KRIS). Poslanci ju na mest-
skom zastupiteľstve schválili už
v roku 2008. Nakoľko KRIS je
pripravený a momentálne sa
realizujú už len drobné úpravy
v súlade s podmienkami výzvy,
má naša samospráva náskok
pred ostatnými obcami, ktoré
so spracovaním KRIS-u ešte len
začínajú,“ prezradila projektová
manažérka mesta Liptovský Mi-
kuláš Lucia Cukerová. 

Mesto by malo podať žiadosť
do polovice októbra tohto roku.
„Verím, že eurá získame práve
vďaka dosiahnutej vysokej tech-
nickej úrovni, a tak budeme
môcť za nenávratné finančné
prostriedky zlepšiť komunikáciu
s našimi obyvateľmi,“ dodal pri-
mátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč.

lm.

Liptovský Mikuláš buduje moderný informačný systém

Mikulášania a návštevníci metropoly Lip-
tova žili štvrtý júlový piatok jedným z najvy-
hľadávanejších podujatí roka – Street music
night. 

Hudobná noc v centre mesta a v miest-
nych baroch, ktoré sa do podujatia zapojili,
roztancovala ľudí v každom veku. Nadšen-
cov nevyhnala z ulíc ani nečakaná búrka.

„Počasie nemôžeme ovplyvniť, ale ani
búrka a intenzívny dážď nepokazili náladu
niektorým návštevníkom. Tohtoročné publi-

kum bolo skutočne odhodlané zabaviť
sa za každých podmienok, ľudia tanco-
vali dokonca aj v daždi. Na organizáciu
podujatia máme vynikajúce ohlasy,“ pri-
blížila vedúca odboru stratégie, marke-
tingu a regionálneho rozvoja na Mest-
skom úrade v Liptovskom Mikuláši
a organizátorka podujatia Darina
Bartková.

Na námestí sme mohli vidieť ex-
hibíciu hip hopu či ohňovú šou. Si-
láci sa zapojili do súťaže Strong
man v ťahaní automobilu. „Musím
pochváliť organizáciu tejto akcie,

veľmi sa nám páčilo hlavne ťahanie ka-
miónu, hudba a maľovanie fosforeskujú-
cimi farbami na tvár. Súťaže a vlastne
všetko bolo perfektné,“ povedal ná-
vštevník podujatia Pavol z Liptovského
Mikuláša.

V baroch, ktoré boli partnermi podujatia,
vládla výborná atmosféra, ľudia sa bavili až
do štvrtej ráno. Tešili sa z karaoke, rockové-
ho koncertu či latino hudby. Organizátori už

druhej hudobnej noci sa rozhodli urobiť
z tohto podujatia tradíciu. „Povzbudzujú nás
pozitívne ohlasy ľudí. Aj takýmto spôsobom
sa pokúšame zatraktívniť centrum mesta pre
návštevníkov a turistov, prispieť k rozvoju
cestovného ruchu a plniť naše heslo – Mes-

to, ktoré žije a kde sa dobre žije,“ dodala
Darina Bartková.

Viac fotografií z podujatia nájdete na Fa-
cebooku – Street Music Night. red.

Hudobná noc roztancovala stovky návštevníkov

Miroslav Mikolášik, po-
slanec Európskeho parla-
mentu, prisľúbil pomoc
a podporu pri realizácii roz-
vojových projektov, ktoré
pripravuje liptovskomiku-
lášska samospráva.

Povedal to počas ná-
vštevy radnice, na ktorej
ho privítal primátor Ján
Blcháč. „Pripravujeme ďalšie projekty na
rozvoj regiónu, cestovného ruchu či voľno-
časových aktivít mládeže. Pán europosla-
nec nám v týchto veciach môže byť nápo-

mocný, preto som ho po-
žiadal o podporu. Stretli
sme sa už po niekoľkýkrát,
v nedávnej minulosti bol aj
hosťom na zasadnutí Zdru-
ženia miest a obcí Liptova.
Teší ma, že je to otvorený
človek, ktorý praje našim
aktivitám,“ prezradil šéf
radnice.

Poslanec Európskeho parlamentu k nám
zavítal v rámci poslaneckých návštev jedno-
tlivých regiónov. M. Mikolášik je jediným eu-
roposlancom zo Žilinského kraja a k nášmu

regiónu má blízky vzťah. Je členom výborov
pre regionálny rozvoj aj pre životné prostre-
die.

„Pána primátora som informoval o mojich
posledných aktivitách v Európskom parla-
mente. Hovorili sme aj o pomoci pri riešení
infraštruktúry, napríklad, z hľadiska ďalšieho
rozvoja cestovného ruchu, dôležitého pre-
pojenia Liptova a Oravy,“ povedal Miroslav
Mikolášik. 

Poslanec Európskeho parlamentu by mal
byť v blízkej budúcnosti aj hosťom v jednej
z publicistických relácií v Televízii Liptov.

lm.

Europoslanec prisľúbil pomoc

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ



4 SPRAVODAJSTVO

Po štvorročnom štúdiu na
Akadémii ozbrojených síl gene-
rála M. R. Štefánika v Liptov-
skom Mikuláši (AOS) slávnostne

menoval jej rektor Miroslav Ke-
lemen sto kadetov do hodnosti
poručíka. 

„V akademickom roku
2006/2007 nastúpilo do aka-
démie 120 kadetov. Počas štú-
dia dvadsiati z nich odišli z rôz-
nych dôvodov, najčastejšie to
boli zdravotné, rodinné ale aj
študijné dôvody,“ priblížil pro-
rektor akadémie pre vojenské
veci Juraj Vyrostek.

Na akadémiu môžu nastúpiť
len záujemcovia s ukončeným
stredoškolským vzdelaním. Ka-
deti študovali dopravné stroje
a zariadenia či elektronické sys-
témy, väčšina z nich však mala
zvolený študijný program ma-
nažment. Titul najlepšieho ab-
solventa AOS získal tento rok
Marek Považan zo študijného

programu elektronických systé-
mov.

Počas svojho pôsobenia na
akadémii sa kadeti venovali

okrem vzdelávania aj úlohám vo-
jenského programu, ktorý má
v praxi zaručiť ich odbornosť.
„Dnešní absolventi sa oboznamo-
vali s poslaním a úlohami Ozbro-
jených síl SR, s otázkami bezpeč-
nosti a obrany, majú výcvik v rôz-
nych premetoch bojovej prípravy.
Čaká ich tvrdá, náročná a zodpo-
vedná práca pri plnení poslania
ozbrojených síl, kde okrem obra-
ny a ochrany štátu budú plniť úlo-
hy aj v zahraničných misiách pod
hlavičkou NATO či OSN,“ vysvetlil
prorektor Vyrostek.

Čerství poručíci budú pôso-
biť v aktívnej službe na základ-
ných veliteľských a odborných
funkciách. 

Akadémia ozbrojených síl je
štátna vojenská škola. Vznikla
v roku 2004. v.

Rozšírenú ponuku atraktív-
nych prímestských táborov
Centra voľného času v Liptov-
skom Mikuláši (CVČ) môže na-
vštíviť raz toľko detí, ako to bolo
minulý rok. Možnosti rekreačno
– poznávacích či športovo – tu-
ristických táborov už využili rodi-
čia takmer tristo detí, voľných je
ešte ďalších štyridsať miest.

„Rozšírili sme ponuku tábo-
rov o sto percent, pretože
v uplynulom roku bol o túto akti-
vitu CVČ veľký dopyt. Rodičia
zapísaných detí boli veľmi spo-
kojní ako s programom v tábo-
roch, tak i s cenovou ponukou,“
prezradil riaditeľ CVČ Roman
Králik. 

Štvordňové
prímestské tá-
bory vyjdú len
40 eur na dieťa.
Organizátori za-
bezpečia malým
návštevn íkom
celodenný pro-
gram, ktorý po-
zostáva z pe-
strej ponuky vý-
letov. V cene je
zahrnuté poiste-
nie, doprava
a vstupy. Prímestský tábor zna-
mená, že nejde o tábor s ubyto-
vaním, deti sa z výletov vracajú
domov.

Najbližší letný tábor Turista je
športovo – turisticko – plavecký
a koná sa od 9. do 13. augusta. 

„Navštívime termálne kúpa-
lisko, urobíme s deťmi celoden-
ný výlet do Demänovskej doliny,
navštívime Demänovskú jaskyňu
slobody,“ priblížil riaditeľ CVČ. 

Deti z tábora Túlavé topánky
boli jeden deň v bojnickej ZOO
a na zámok, potom v Demänov-
skej doline a následne na výlete
do aquaparku. Najviac sa im
však páčil výlet do Dobšinského
rozprávkového sveta Habakuky
na Donovaloch. 

V tábore s názvom Funny
English sa koncom augusta
môžu deti za 15 eur na tri dni
priučiť hravou formou angličti-
ne.

Do niektorého zo zostávajú-
cich letných prímestských tábo-
rov môžu rodičia prihlásiť svoje
ratolesti aj cez internetovú
stránku www.cvclm.edu.sk Tá-
bory sú určené pre deti vo veku
od 6 do 15 rokov. lm.

Z mikulášskej akadémie 
vyšlo sto čerstvých poručíkov

Ponuku táborov 
zvýšili o sto percent

Krásy nášho mesta prišli začiatkom júla
na osem dní spoznávať mladí cestovatelia
z gréckej Kalamarie. Dvadsať detí z partner-
skej krajiny navštívilo Liptovský Mikuláš
v rámci výmenného pobytu. Delegáciu priví-
tal primátor Ján Blcháč, ktorý deťom pred-
stavil históriu i súčasné pomery metropoly
Liptova.

„S Kalamariou naše mesto uzatvorilo
zmluvu o partnerstve už pred viac ako 20
rokmi. Pevne verím, že tieto dobré vzťahy si
budeme s týmto gréckym partnerským mes-
tom pestovať aj naďalej, že budú pretrvávať
a rozvíjať sa, pretože si myslím, že i Kalama-
ria i Liptovský Mikuláš si majú navzájom čo
ponúknuť,“ povedal primátor.

Výmenný pobyt bol mladým gréckym žia-
kom vo veku 12 až 15 rokov odmenou za
dobré známky a vynikajúce študijné výsled-
ky. V diskusii s primátorom ich najviac zaují-
mali politické a ekonomické pomery v kraji-
ne, pýtali sa ho, ako mesto zvládlo vstup do
eurozóny. 

„Chcem poďakovať za nás všetkých, že
ste nás takto milo privítali. Páči sa nám vaša

krajina, určite sa sem ja osobne ešte budem
chcieť vrátiť. Máte mnoho zelene, to sa u nás
vidieť nedá. Vidno, že vaše mesto žije aj z tu-
rizmu a návštevnosti, pretože má naozaj čo
ponúknuť,“ poďakoval za prijatie 13-ročný
Grigoris Grivas.

Do Liptova s najlepšími kalamarijskými
študentmi zavítal aj poslanec tohto partner-

ského mesta Anasta-
sios Afentoulidis. Prá-
ve on bol pred desiat-
kami rokov pri podpi-
se zmluvy o partner-
stve medzi Liptov-
ským Mikulášom
a Kalamariou. 

„Som šťastný, že
som sa sem vrátil. Ja
som si toto mesto
a jeho okolie priam
zamiloval. Je to jedno
z najkrajších a najprí-
jemnejších miest na
žitie. Teším sa zo zá-
ujmu vášho pána pri-

mátora rozširovať družbu medzi našimi mes-
tami a veľmi si to vážim,“ povedal poslanec
Afentoulidis.

Už 10. augusta v rámci výmenného po-
bytu navštívi Kalamariu aj tridsať detí z nášho
mesta. V medzinárodnom tábore Kaliva
– Chalkidiki strávia 13 príjemných dní.

lm.

Prázdninovali u nás deti z Kalamarie

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Vanda Gallo, ktorá si na pre-
stížnej súťaži krásy Miss Beauty
of the world 2010 v Číne vybo-
jovala titul najkrajšej ženy vý-
chodnej Európy, navštívila lip-
tovskomikulášsku radnicu. 

Vanda Gallo sa modelingu
venuje od štrnástich rokov. Na
súťaži Miss Beauty of the world
2010 sa predstavili dievčatá
z 51 krajín sveta. „Súťaži pred-
chádzali tri týždne príprav, ktoré
boli náročné po psychickej i fy-
zickej stránke. Príprave choreo-
grafie sme každý deň venovali
tri až štyri hodiny,“ prezradila
Vanda, ktorá si po náročných
prípravách mohla užiť titul naj-
krajšej ženy východnej Európy.

„Zo súťaže som mala dobrý
dojem. Ľudia i médiá mali v Číne
o nás veľký záujem. Po oznáme-
ní výsledkov som prežívala krás-
ne pocity, všetci tlieskali a bla-
hoželali,“ dodala o májovej súťa-
ži rodáčka z Bodíc. lm.

Pred župným domom v L. Mi-
kuláši vznikli v rámci Mikulášske-
ho leta nenapodobiteľné so-
chárske umelecké diela. Umelci
z celého sveta vytvárali priamo
pred očami divákov či okoloidú-
cich svoje sochy z dreva. 

„Cieľom sympózia je skrášliť
interiér nášho mesta. Každý
umelec vo svojej soche prejaví
svoje myšlienky,“ priblížil organi-
zátor a miestny umelec Pavel
Petráš mladší.

O druhý ročník sympózia
Ambient Exterior prejavili zahra-
niční umelci tento rok veľký zá-
ujem. Na námestí bolo počuť
španielčinu, angličtinu či ru-

munčinu. Svoje sochy tu vyrobi-
lo 14 umelcov zo siedmich kra-
jín sveta. 

„Umelci sa medzi sebou po-
znajú a aj vďaka internetu si vy-
mieňajú o podujatí informácie,
tak sa o ňom dozvedeli. Oni

sami mi vo-
lali naprík-
lad z Brazí-
lie či sa
môžu za-
pojiť,“ do-
plnil Pe-
tráš. 

Do po-
dujatia sa
zapojili tiež
účas tn íc i
z Mexika
alebo In-

die. „Som nadšená, že sa mi
podarilo prispieť k sympóziu
svojou rukou. Obohatilo ma to
o skúsenosť umelcov z iných
krajín i z tej vašej,“ povedala
Mexičanka Georgina Gomez. 

Umelci používali na svoju ro-
botu rezbárske náradie i moto-
rové píly. Diela budú zdobiť
mesto celé leto.

red.

Zapálením Vatry Zvrchova-
nosti na Háji Nicovô nad Liptov-
ským Mikulášom si obyvatelia
mesta v sobotu 19. júla pripo-
menuli 18. výročie prijatia De-
klarácie o Zvrchovanosti Slo-
venskej republiky.

„Prijatie deklarácie bolo vý-
znamným dejinným zlomom, na
ktorý Slováci čakali viac ako tisí-
cročie. 17. júl 1992 sa stal vý-
znamným dňom v novodobých
dejinách našej krajiny,“ povedal
v príhovore Vladimír Stankovian-
sky, poslanec mestského zastu-
piteľstva za Nábrežie. 

Zdôraznil, že táto udalosť pri-
niesla zásadnú zmenu do života
občanov. „Slovenská republika
ako zvrchovaný štát za tých
osemnásť rokov získala svoj kre-
dit. Má dobré meno v Európskej
únii i vo svete, požíva náležitú
úctu a rešpekt aj svojich omno-
ho väčších partnerov,“ dodal
Vladimír Stankoviansky.

Ako podotkol predseda
miestneho odboru Matice Slo-
venskej Peter Vrlík, túto dejinnú
udalosť si je potrebné neustále
pripomínať najmä pre mladú ge-
neráciu. red.

Naše mesto bude začiatkom septembra
jedným z etapových miest prestížneho cy-
klistického podujatia. Organizačný výbor
54. ročníka Medzinárodných cyklistických
pretekov Okolo Slovenska rokoval na miest-
nom mestskom úrade. 

L. Mikuláš bude dejiskom 197 kilometro-
vej kráľovskej etapy, ktorej súčasťou bude aj
rýchlostná prémia. „V našom meste bude
3. septembra cieľ etapy, ktorá začne vo Veľ-
kom Krtíši. O deň neskôr bude na Námestí
osloboditeľov slávnostný štart,“ informovala
Dana Guráňová z oddelenia športu Mest-
ského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Cyklisti v rámci etapy prejdú okolo vod-
nej nádrže Liptovská Mara i mestskej časti
Liptovská Ondrašová. Cieľ etapy bude na

Hollého ulici v centre Liptovského Mikulá-
ša.

Členovia organizačného výboru sa na roko-
vaní zaoberali aj technickými
otázkami. „Celá trasa, ktorá sa
týka našej etapy, je už odsú-
hlasená,“ spresnila D. Gurá-
ňová. Hovorili aj o vyspráv-
kach ciest, ktoré do začiatku
pretekov bude treba urobiť.

Cyklistické preteky sa
uskutočnia 3. a 4. septemb-
ra. Program podujatia nájde-
te na strane 10. lm.

Mikulášske námestie 
voňalo drevom

Horela Vatra Zvrchovanosti

Združenie cestovného ruchu
Klaster Liptov so sídlom v L. Mikuláši
získalo na propagáciu regiónu Liptov
565-tisíc eur. Získané peniaze majú
pomôcť k tomu, aby región Liptov
navštevovalo čoraz viac turistov.

„Na projekt rozvoja cestovného
ruchu v Liptove sme získali 300-tisíc
eur z fondov Európskej únie. Projekt
budeme spolufinancovať piatimi per-
centami,“ informoval Ján Gemzický,
výkonný riaditeľ Klastra Liptov. Za
tieto peniaze vydajú propagačné
materiály a brožúry, ktoré vo svojej
zimnej a letnej verzii budú zamerané
na ponuky pre rodiny s deťmi. „Ob-
novou prejde aj náš internetový in-
formačný portál, na ktorom budú
mať lepšie podmienky na prezentá-
ciou všetci členovia nášho združe-
nia,“ prezradil Ján Gemzický. 

„Založenie Klastra Liptov pred
dvomi rokmi bolo správnym krokom.
Osobne cítim zadosťučinenie z tohto
správneho rozhodnutia. Združenie
získalo významné množstvo financií,
ktoré prispejú k tomu, aby sa o Lip-

tove a našom meste, ktoré je
srdcom regiónu, vedelo viac. Som
rád, že sa prejavila intenzívna práca
združenia po efektívnych personál-
nych zmenách. Obidva úspešné
projekty boli podané počas tohto-
ročnej jari,“ poznamenal primátor
Liptovského Mikuláša a predseda
dozornej rady Klastra Liptov Ján
Blcháč a dodal, že Klaster Liptov bol
aktívny aj pri tvorbe zákona o cestov-
nom ruchu.

V rámci Operačného programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2007-
2013 získal Klaster Liptov s partne-
rom, ktorým bolo Klastr cestovního
ruchu Ostrava, 265-tisíc eur. Z tejto
sumy využije združenie na vlastnú
propagačnú kampaň 155-tisíc eur,
česká strana bude mať k dispozícii
zvyšné finančné prostriedky. „Zreali-
zujeme propagačnú kampaň v našej
cieľovej skupine, ktorou je ostravská
oblasť. Z nej k nám tradične prichá-
dza veľa návštevníkov,“ dodal Gem-
zický. lm.

Na propagáciu cestovného
ruchu získali 565-tisíc eur

Rokoval organizačný výbor cyklistických pretekov

Radnicu navštívila víťazka
prestížnej súťaže krásy

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ



6 ÎIVOTNÉ PROSTREDIE / KULTÚRA

Počas septembra 2010 za-
čne OZ TATRY v spolupráci
s mestom a jeho inštitúciami
realizovať projekt „Zelená oáza
pri vode“ v predbežne rozpoč-
tovanej hodnote 6 200 eur.

Projekt sa bude realizovať
na najväčšom sídlisku Podbre-
ziny, kde žije skoro jedna treti-
na všetkých obyvateľov mesta.
Zámerom projektu je vytvoriť
priestor – oázu, ktorá bude vy-
užívaná občanmi sídliska pre
odpočinok, stretávanie sa
a vzdelávanie. Realizácia pro-
jektu pozostáva z výsadby 15
stromov a vyše 470 sadeníc
krovín, umiestnenia štyroch la-
vičiek a náučnej tabule. 

Architekt Stanislav Barényi
zhrnul význam projektu nasle-
dovne: „Vrátenie zelene
a vodného elementu do pre-
ťaženého organizmu sídlis-
ka, vytvorenie oázy na vod-
nom brehu pre človeka aj ži-

vočíchov, oáza pre meditáciu
a edukáciu, uvedomenie si
sily vodného elementu v prí-
rodnom kontexte. Blízkosť
školy a zelená oáza so všet-
kými prírodnými živlami ako
učebňa pod holým ne-
bom ...“ 

Projekt Občianskeho zdru-
ženia TATRY „Zelená oáza pri
vode“ finančne podporila Na-
dácia Ekopolis a SHP Harma-
nec a. s. v rámci programu
„Úsmev pre strom 2010“, Na-
dácia Dexia banky Slovensko
v rámci grantového programu
„Zelené obce“ a mesto Liptov-
ský Mikuláš. Občania sídliska
Podbreziny sa môžu zapojiť do
realizačných prác projektu 10.
septembra počas Dňa dobro-
voľníctva.  

Mgr. Rudolf Pado 
Predseda a projektový

manažér OZ TATRY

Od smrti evanjelického a. v. kňaza,
osvietenca, osvetového pracovníka a nábo-
ženského spisovateľa Matúša Blahu uply-
nie 18. augusta 238 rokov. Bol synom chu-
dobných rodičov. Pokrstili ho v artikulárnej
cirkvi v Necpaloch. Nakoľko rodičia nemali peniaze na jeho vzde-
lanie, pracoval popri štúdiách ako vychovávateľ. Študoval v rodnej
obci, neskôr na gymnáziách v Kremnici, v Banskej Bystrici a v Bra-
tislave na evanjelickom lýceu. Dostal sa študovať aj na univerzitu
do Wittenbergu v Nemecku. Po ukončení štúdií ho poslali za ka-
plána do vrbickomikulášskeho zboru  ku evanjelickému a. v. fará-
rovi Emerichovi Berzevickému. Po jeho smrti ho na konvente 10.
júla 1798 zvolili na jeho miesto. Od roku 1819 bol aj liptovským
evanjelickým seniorom. 

Matúš Blaho úzko spolupracoval s knihárom, osvetovým pra-
covníkom a vydavateľom Gašparom Fejérpataky-Belopotockým.
Prispel k založeniu prvej slovenskej verejnej knižnice a prvého slo-
venského divadla – Divadla slovanského svätomikulášskeho. Po-
čas svojho plodného života zhromaždil vzácnu knižnicu, ktorú da-
roval seniorátu. Aktívne pracoval s mládežou, na svojej fare (dnes
expozícia Múzea Janka Kráľa Tatrín a Žiadosti slovenského náro-
da ) sa s nimi stretával, čítali si diela slovenských spisovateľov,
pestoval v nich lásku k slovenčine. Založil základinu na vydávanie
slovenskej literatúry. Niekoľko tisíc zlatých venoval na podporu
slovenského evanjelického školstva. Počas jeho účinkovania
v cirkvi sa seniorálne zápisnice písali po slovensky (nie po latin-
sky). Bol autorom homiletickej (kazateľskej) literatúry.

Pochovali ho na mestskom cintoríne na dnešnej Ulici Štúrovej,
no po jeho zrušení v roku 1975 preniesli jeho pozostatky na vrbic-
ký cintorín (hrob sa nachádza pri prvej bráne od cesty vľavo na
symbolickom cintoríne).

Mgr. Anna Šmelková, MJK

SLÁVNI MIKULÁŠSKI DEJATELIA

Matúš BLAHO
kňaz a.v., osvietenec, osvetový pracov-
ník, náboženský spisovateľ
* 18. 8. 1772 Bystrička pri Martine
† 21. 3. 1837 Liptovský Mikuláš

Zelená oáza pri vode

Mesto Liptovský Mikuláš na
základe žiadosti obce o príspe-
vok v zmysle § 64 zákona
223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov získalo vo februári
2010 z prostriedkov Recyklač-
ného fondu za vyseparované
druhy odpadov v roku 2008 fi-
nančné prostriedky v hodnote
30 357 EUR (914 534,98 Sk).
V roku 2008 sa z mesta Liptov-
ský Mikuláš preukázateľne odo-

vzdalo na ďalšie zhodnotenie
347,67 t papiera, 148,78 t
plastov, 32,61 t viacvrstvových
kombinovaných materiálov,
475,28 t skla, 9,14 t akumuláto-
rov a batérií, 0,873 t odpado-
vých olejov a 25,44 t kovových
(železných) obalov. Zo získa-
ných finančných prostriedkov
Mesto Liptovský Mikuláš hradí
náklady na separovaný zber.

Odd. ŽP a P

Mesto získava finančné 
prostriedky za separáciu

Čo vieme vyseparovať
V našich domácnostiach sa

stále viac stáva samozrejmosťou
separovanie odpadu. Rozšírili

sa možnosti oddelene sa zbavo-
vať vyseparovaného odpadu. 

Do žltých kontajnerov okrem
plastových fliaš, tetrapakových

obalov (všetky krabice od nápo-
jov – džúsov, mlieka, vína
a pod.), kovových obalov (čisté
konzervy od potravín alebo
iných surovín) patria už aj kelím-
ky – umyté, bez zvyškov, polá-
mané celoplastové hračky, plas-
tové črepníky, igelitové sáčky aj
tašky, pevné fólie od balení vôd
a nápojov. Nie celofán. V prípa-
de, že máte polámaný plastový
záhradný nábytok, je potrebné
ho doviezť do zberného stredis-
ka či už na Podtatranského uli-
cia alebo na Podbrezinách.

Kartóny a kartónové krabice
je potrebné dávať do kontajne-
rov modrej farby, alebo ich za-
viezť do Zberní surovín. Už sa
vykupujú. Hádzať ku kontajne-
rom sa nesmú.

Odd. ŽP

Rozširujeme sortiment 
separovaných komodít

Zber nebezpečných odpa-
dov od obyvateľov, ktorý zabez-
pečuje mesto prostredníctvom
firmy DETOX Banská Bystrica,
pokračuje. Jesenný zber sa
uskutoční na obvyklých zastáv-
kach 25. 9. 2010. V záujme vy-
separovania nebezpečných zlo-
žiek z komunálneho odpadu,
každý z nás by mal niektoré dru-
hy odpadov sám doma oddeliť
a odovzdať ich kedykoľvek do
Zberného strediska mesta na
Podtatranského ulici alebo vy-
užiť dvakrát ročne – na jar a na
jeseň mobilný zber, ktorým
chceme vyjsť v ústrety obyvate-

ľom bez možnosti doviezť od-
pad do Zberného strediska. 

Staré autobatérie je potrebné
priebežne zaviezť na Zberné stre-
disko na Podtatranského ulici.

Prosíme neukladať vopred
na určené miesta bez dozoru
nebezpečné odpady. Takto sú
vytvárané skládky, ktoré musí
odberateľ sám nakladať a tým
sa posúva čas príjazdu na ďal-
šie zastávky. Zvlášť upozorňuje-
me obyvateľov Ploštína, kde bu-
deme v tomto roku situáciu mo-
nitorovať aj prostredníctvom
mestskej polície s možnosťou
uloženia pokuty. Odd. ŽP

Mobilný zber nebezpečných
odpadov 25. 9. 2010

Oslavy 66. výročia SNP
štvrtok 26. augusta 

o 14.00 hod.
Námestie osoboditeľov

Foto: archív MsÚ
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• banky
• pobočka 

• služby advokátskej kancelárie
• stávkové kancelárie

FREE
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JASNA SHOPPING CITY
L I P T O V S K ¯  M I K U L Á ·

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ

PROFESIONÁLNA MONTÁŽ

T. Vansovej 1319
(Rachmaninovo nám.)
Liptovský Mikuáš
Mobil: 0905 523 731
Mobil: 0911 523 731
tel./fax: 044 / 552 35 55

offi  ce@euro-mont.skwww.euro-mont.sk

ŽIADNE PREKVAPENIA - ŽIADNE ZĽAVYŽIADNE PREKVAPENIA - ŽIADNE ZĽAVY
STÁLE NAJNIŽŠIE CENYSTÁLE NAJNIŽŠIE CENY

VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE 
BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁBYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

OKNÁ • DVEREOKNÁ • DVERE
• TIENIACA TECHNIKA - MALOOBCHOD, VEĽKOOBCHOD
   (ŽALÚZIE, ROLETKY, SIEŤKY, MARKÍZY)
• ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
• ZATEPĽOVANIE BUDOV
• PRENÁJOM LEŠENIA

Z
Á

RUKA

  K V A L I T
Y

Info-
linka

08001
44528

Vážení ob-
čania, všetky
svoje podnety
a otázky týkajú-
ce sa mestskej
s a m o s p r á v y
môžete adreso-
vať zamestnan-
covi Mestské-
ho úradu v L.
Mikuláši na
bezplatnej info-
linke, na ktorú
sa dovoláte
z Vašej pevnej
telefónnej linky
nášho mesta
v čase od 7.30
do 15.00 hod.
Radi Vám zod-
povieme na
Vaše otázky
a prijmeme
Vaše postrehy
a podnety ohľa-
dom samosprá-
vy.
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Práca pre domáce stavebné firmy
„Všade okolo nás sa neustále hovorí

o hospodárskej kríze. Z médií sa dozvedáme
o tom, ako vo viacerých mestách či v ob-
ciach museli kvôli tomu zastaviť investičné
akcie. Neopravujú sa cesty, chodníky, nemo-
dernizujú školy, nepribúdajú parkovacie plo-
chy. To ale nie je príklad nášho mesta, ktoré
sa aj v časoch krízy rozvíja vďaka investíciám
nielen z mestskej pokladnice. Od vypuknutia
krízy šetríme, kde sa dá, aby sme mohli rea-
lizovať investičné akcie, ktorých sa dožado-
vali občania. V ťažkých časoch pomáha aj
predaj nepotrebného majetku, ktorý mesto
nevyužívalo na plnenie svojich samospráv-
nych funkcií. Aj naďalej nedovolíme, aby sa
napriek ťažkej finančnej situácii v meste ne-
robili potrebné opravy, rekonštrukcie alebo
nepribúdali nové stavby,“ vysvetlil primátor
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Pripomenul, že práce, ktoré sú financo-
vané z mestskej pokladnice, robia domáce
stavebné firmy. Samospráva tak v drvivej
väčšine dáva prácu svojim obyvateľom. 

Modernejšie školy 
už po prázdninách

Čulý stavebný ruch je počas leta aj v Zá-
kladnej škole Janka Kráľa na Podbrezinách.
Mesto na výmenu okien, zateplenie či úpra-
vy vonkajších výplní školy získalo z fondov

Európskej únie približne 850-tisíc eur. 
„Vymenili sme už vyše šesťsto okien

i dvere. V týchto dňoch pokračujeme v zate-
pľovaní fasády a úpravami vnútorných prie-
storov. Školáci asi budú sklamaní, ale ne-
hrozia im žiadne predĺžené prázdniny. Do
ich konca chceme stihnúť všetky potrebné
stavebné práce vo vnútri budovy,“ prezradil
stavebný technik Miloš Oginčok.

Riaditeľ školy na najväčšom sídlisku
v Liptovskom Mikuláši Július Lichardus neta-
jil spokojnosť so stavebnými prácami. „Pre-
biehajú podľa plánu a stavebná firma napĺňa
stanovený harmonogram. Okrem toho
v školskej kuchyni robíme novú vzducho-
techniku. Mesto na túto investíciu zo svojho
rozpočtu vyčlenilo viac ako 85-tisíc eur.“

Mikulášania vďaka úspešným projektom
financujú z fondov Európskej únie aj rekon-

štrukciu Základnej školy M.R. Martákovej na
sídlisku Nábrežie, Základnej školy na Demä-
novskej ceste a materskej školy na Ulici Če-
skoslovenskej brigády. 

„Som rád, že som sa na vlastné oči mo-
hol presvedčiť o tom, že naši školáci strávia
nový školský rok už vo vynovených školách
a od septembra sa budú môcť nerušene
vzdelávať. Mrzí ma, že niektoré školy sa ne-
opravili už predtým. Poznám viaceré obce
a mestá, ktoré začali s potrebnými rekon-
štrukciami ešte v roku 2004. Týmto spôso-
bom odstraňujeme modernizačný dlh v ško-
lách,“ povedal po minulotýždňovom kontrol-
nom dni na stavbách v meste primátor.

Opravujú najhoršiu ulicu v meste
Bezmála 220-tisíc eur z mestskej po-

kladnice zaplatí samospráva za rekonštruk-
ciu Nešporovej ulice na Nábreží. Stavebné
práce sú v týchto dňoch v plnom prúde,
z vynovenej ulice by sa občania mali tešiť už
na konci prázdnin.

„Nešporova ulica bola najhoršou v meste,
na čom sa zhodli i poslanci zastupiteľstva.
Vlani sme zrekonštruovali prvú časť ulice, te-
raz sme pristúpili k druhej etape stavebných
prác. Ich dodávateľom je liptovskomikulášs-
ka spoločnosť Cestné stavby, ktorá upraví
220 metrový úsek,“ informoval primátor.

Stavebná firma na začiatku stavebných
prác vyfrézovala cestu, ktorá bola kvôli
množstvu výtlkov v dezolátnom stave a od-
stránila vstupy k priľahlým objektom. „Lip-
tovská vodárenská spoločnosť vymenila
hlavnú trasu verejného vodovodu. Vynove-
ná, šesť metrov široká cesta, bude mať as-
faltový kryt. Dva metre široký chodník bude
zo zámkovej dlažby. Súčasťou prác budú aj
sadové úpravy,“ povedal Miloš Berník, vedú-
ci odboru výstavby Mestského úradu v Lip-
tovskom Mikuláši.

„V týchto dňoch pracujeme na chodní-
koch a nasypávame štrk pod asfaltový kryt
cesty. Do konca augusta by sme všetky prá-
ce mali stihnúť,“ informoval Eduard Sálus,
stavbyvedúci zo spoločnosti Cestné stavby.

„Teší ma, že po štyridsiatich rokoch bu-
deme mať na našej ulici konečne poriadnu
cestu. Vďaka primátorovi, že na túto investí-
ciu našli peniaze,“ povedala obyvateľka Ne-
šporovej ulice Emília Paprčková.

Nová cesta s chodníkom 
aj v Demänovej 

Do konca augusta bude hotová rekon-
štrukcia Odbojárskej ulice v mestskej časti
Demänová. Samospráva na rekonštrukciu
270-metrového úseku vyčlenila z pokladni-
ce 115-tisíc eur.

Cesta bola dlhodobo v zlom stave. Jej re-
konštrukcii bránilo pomerne zložité vyspo-
riadanie vlastníckych vzťahov. Na päť a pol

Radnica investuje a skvalitňuje život 
Čulý stavebný ruch vládne počas leta v Liptovskom Mikuláši a v jeho prímest-

ských častiach. Dôvodom sú investície, ktoré realizuje liptovskomikulášska radni-
ca z mestského rozpočtu. V meste sú v plnom prúde aj rozsiahle modernizácie
škôl, na ktoré mesto získalo peniaze z fondov Európskej únie, vodáci sa vďaka in-
vestícii ministerstva obrany budú môcť tešiť z novej lodenice. 

Mikulášania i návštevníci mesta už naplno využívajú modernú kruhovú križovat-
ku pri Jánošíku. Firma, ktorá v meste prevádzkuje tepelné hospodárstvo, prestavu-
je kotolňu na Podbrezinách, s čím súvisia rozsiahle výkopové práce.
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obyvateľov a návštevníkov aj v čase krízy
metra širokej ceste bude nový asfaltový kryt,
povrch meter a pol širokého chodníka bude
zo zámkovej dlažby. 

„Momentálne pracujeme na osadení ob-
rubníkov, potom začneme s chodníkmi. Na-
koniec príde na rad pokládka asfaltu na ces-
tu. Pevne verím, že dielo bude k spokojnosti
občanov a predstaviteľov mesta odovzdané
do užívania do konca augusta,“ skonštatoval
Vladimír Richtárik, majiteľ stavebnej spoloč-
nosti Riline. 

„Novú cestu nám sľubovali už pred de-
siatimi rokmi, ale neurobilo sa nič. Je sku-
točne načase, že sa začalo robiť. Cesta
bola deravá, boli na nej veľké mláky,“ pove-
dal obyvateľ Demänovej Ján Kralčiak o pro-
blémoch, ktoré by už na konci augusta mali
byť minulosťou.

V parku pred nemocnicou 
robia chodníky 

Dva chodníky budú hotové v najbližších
dňoch vo frekventovanom parku pri nemoc-
nici v mestskej časti Palúdzka. Ich súčasťou
bude aj osvetlenie a lavičky. 

Akcia stojí 16 700 eur, stavebné práce
robia Verejnoprospešné služby.

„Prvý z chodníkov bude široký viac ako
dva metre a dlhý deväťdesiat metrov. Plynu-
lo spojí obytnú zónu v Palúdzke s chodní-
kom, ktorý je oproti nemocnici. Jeho povrch
bude zo zámkovej dlažby. Druhý chodník
bude smerovať k autobusovej zastávke. Ši-
roký bude jeden a pol a dlhý tridsaťdva me-
trov. Jeho povrch bude tiež zo zámkovej
dlažby,“ povedal viceprimátor Liptovského
Mikuláša Pavel Bobák.

Aby sa chodci cítili bezpečne, mesto na
celom úseku nových chodníkov vybudovalo
aj osvetlenie. Súčasťou vynoveného parku
budú aj lavičky. 

Pribudli parkovacie miesta 
Na Nábreží pribudlo v uplynulých dňoch

14 parkovacích miest. Na Vrlíkovej ulici rad-
nica prostredníctvom miestnej akciovej spo-
ločnosti Slovkorekt financovala úpravu je-
stvujúceho parkoviska.

„Problematiku parkovania neriešime len
na Nábreží, ale postupne aj v ostatných

mestských častiach. Sme si vedomí, že par-
kovacích miest je málo, na čo nás na ostat-
ných verejných hovoroch upozorňovali aj
občania, preto budeme v týchto aktivitách
pokračovať,“ informoval prvý občan Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč. 

Na Vrlíkovej ulici je jedno z parkovacích
miest vyhradené pre imobilných občanov.
„Okrem samotných parkovacích plôch sme
urobili aj prístupovú komunikáciu ku gará-
žam, ktoré sú súčasťou bytovky. Cesta je ši-
roká šesť a dlhá tridsaťšesť metrov, jej po-
vrch je zo zámkovej dlažby,“ povedal vicepri-
mátor Pavel Bobák. 

Voda z parkoviska a z prístupovej cesty je
odvedená do uličnej vpuste. Tá je cez kana-
lizačnú šachtu napojená na odlučovač rop-
ných látok, ktorý je napojený na vsakovací
systém. 

Cesta popred poštu lepšie svieti 
Nové, moderné pouličné osvetlenie, pri-

budlo v ďalšej časti Liptovského Mikuláša.
Tentoraz v centre mesta, na frekventovanom
úseku Hodžovej ulice – od pošty smerom
k autobusovej stanici.

Práce urobili v rámci projektu modernizá-
cie a rozšírenia siete verejného osvetlenia.
Okrem toho, že zrekonštruovali osvetlenie
v meste a v jeho prímestských častiach,
môže sa osvetlenie dávať do lokalít, kde
chýbalo, alebo nesvietilo dostatočne. Vďa-
ka moderným lampám šetrí mesto peniaze

za elektrickú energiu a v čase hospodárskej
krízy nemusí pristúpiť k vypínaniu osvetlenia,
ako to robia iné samosprávy.

„Cesta na Hodžovej ulici nebola osvetle-
ná dostatočne. Na niektorých úsekoch bola
tma. Staré osvetlenie, ktoré bolo hrdzavé
a v havarijnom stave, sme nahradili novým.
V tejto časti mesta je teraz osemnásť moder-
ných lámp. Ich osadenie má veľký význam
pre bezpečnosť nielen chodcov, ale i účast-
níkov cestnej premávky v tejto frekventova-
nej časti mesta,“ doplnil Pavel Bobák. 

Veľké obmedzenia na Podbrezinách
Na Podbrezinách realizujú práce v súvi-

slosti s prestavbou kotolne, ktorá bude vy-
kurovať na drevenú štiepku. 

Ide o investičnú akciu spoločnosti, ktorá

v meste prevádzkuje tepelné hospodárstvo.
Táto akcia by mala byť hotová do polovice
októbra. Financovaná je aj z fondov Európ-
skej únie. Obyvateľom prinesie stabilnú
cenu tepla, ktorá môže byť aj nižšia, tak, ako
sme pri prezentácii tohto projektu sľúbili.
Podbreziny sú kvôli tejto investícii veľkým
staveniskom s množstvom nevyhnutných
rozkopávok. Obyvateľov počas realizácie
nevyhnutných prác prosí vedenie mesta
o zhovievavosť a trpezlivosť.

Kruhový objazd už slúži
Motoristi nepochybne postrehli, že v plnej

prevádzke je kruhový objazd pri Jánošíku.
Pokračovanie na strane 10.
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Tinky Pinky Palacinky
Skvelé palacinky priamo v centre mesta.*

SlanéSlané
SladkéSladké
50 druhov50 druhov

Denné menuDenné menu

Nákupnýkupón

31.8.2010.

Teraz AKCIA

Palacinka ZDARMA

Dokončenie zo strany 9.

Prestavbou križovatky so semafórmi na kru-
hový objazd sa už v prvých dňoch zvýšila
priepustnosť a plynulosť cestnej premávky
na frekventovanom úseku.

„Projekt prestavby križovatky dlho stál.
Aj v čase krízy sa nám po rokovaní s vte-
dajším ministrom dopravy Ľubomírom Váž-
nym podarilo presadiť dôležitú rekonštruk-
ciu, ktorú si vodiči už v prvých dňoch po-
chvaľujú. Je to súčasť našich vízií o dopra-
ve, ktoré sú zahrnuté v dokumente gene-
rel dopravy. Mesto už urobilo štúdie na
prekládku cesty I/18 po južnej strane
mesta. Terajšia „osemnástka“ by sa tak
stala miestnou komunikáciou. Počítame aj
s výstavbou ďalších okružných križovatiek
v meste. Nezabúdame ani na trasy pre cy-
klistov a korčuliarov,“ poznamenal Ján
Blcháč.

Výstavba lodenice je v plnom prúde
V polovici júna sa v Areáli vodného slalo-

mu Ondreja Cibáka začala stavať moderná
lodenica. Práce na jej výstavbe sú v týchto
dňoch v plnom prúde.

V roku 2009 sa pre rozvíjajúcu hospo-
dársku krízu zdal byť projekt výstavby lodeni-
ce ohrozený. Primátor na pracovnom roko-
vaní 1. mája 2009 s vtedajším premiérom
Robertom Ficom celú problematiku prero-
koval a požiadal ho o podporu projektu. Po
rokovaní primátora rezort obrany vyčlenil po-
trebné finančné prostriedky, ktoré následne
ministerstvo obrany potvrdilo.

Úrad, ktorý primátor vlani najčastejšie na-
vštevoval, bolo práve ministerstvo obrany.
Rokovania súviseli nielen s výstavbou lode-
nice, ale i vyriešením problému okolo pre-
nájmu Posádkového domu armády.

„Lodenica bude určite pýchou mesta. Te-
šíme sa, že mesto významne prispelo k tomu,

aby sa po rokoch skvalitnili podmienky pre
úspešných vodných slalomárov a fanúšikov
tohto športu,“ skonštatoval  Blcháč. lm.

Foto: archív MsÚ

Radnica investuje a skvalitňuje život 
obyvateľov a návštevníkov aj v čase krízy
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„Aj v našej druhej prvoligovej
sezóne chceme hrať v súťaži
dôstojnú úlohu a výkonmi robiť
dobré meno mestu i regiónu.
Našou snahou je i naďalej hrať
futbal, ktorý sa divákom bude
páčiť. Všetko robíme pre spo-
kojnosť fanúšika. Veríme, že si
cestu na náš štadión nájde v no-
vej sezóne v čo najhojnejšom

počte,“ povedal pred úvodným
výkopom sezóny 2010/2011
prezident klubu a prednosta lip-
tovskomikulášskej radnice Ru-
dolf Urbanovič.

Z dvoch kôl štyri body
Mikulášski futbalisti sa v pr-

vom kole predstavili v Lučenci,
odkiaľ priviezli bod za remízu
2:2. Našim hráčom vyšiel úvod
stretnutia – už v 13. min otvoril
skóre Kapláň. Z najtesnejšieho
vedenia sa Mikulášania dlho ne-
tešili – Labun vyrovnával v 27.
min. Ten istý hráč naklonil misky
váh na domácu stranu v 39. min
- 2:1. Do polčasu si Šavol na
dvakrát ešte poradil s výbornou

strelou Kamendyho. Šancu mali
aj naši hráči, ale s prudkou stre-
lou Šlosára si brankár Lučenca
poradil. V druhom dejstve sa
naši hráči zo všetkých síl snažili
o vyrovnanie, čo sa im aj poda-
rilo vďaka strele Mareka Kande-
ru v 68. min.

Počas štvrtej júlovej soboty
privítali na domácom trávniku

v liptovsko-
o r a v s k o m
derby Dolný
Kubín. Divá-
ci, ktorých
na zápas
prišlo 850,
mali na šta-
dión, na
ktorom pri-
budli nové
s e d a č k y ,
b e z p l a t n ý
vstup. „O

tomto kroku sme rozhodli na za-
sadnutí správnej rady klubu. Di-
vákom sme sa takýmto spôso-
bom chceli poďakovať za pria-
zeň, ktorú nám prejavili v uply-
nulej sezóne, ktorá bola pre nás
nováčikovská. Verím, že nás
v čo najhojnejšom počte budú
povzbudzovať aj v práve rozbie-
hajúcej sa sezóne,“ vysvetlil
prezident klubu. 

Liptáci zápas vyhrali 2:0,
keď obidva góly vsietili v prvom
polčase. O presné zásahy sa
postaral Bezák a Šlosár. „Na zá-
pas sme sa svedomito pripravo-
vali, vedeli sme, že Dolný Kubín
hrá agresívny futbal. V prvom
polčase sme podali dobrý vý-

Pešia zóna na Námestí oslobo-
diteľov v L. Mikuláši bude v sobotu
21. augusta od 14:00 hod patriť
silným mužom. V historickom
centre mesta sa uskutoční prestíž-
na súťaž silných mužov: Strong
man Liptov 2010 – Spirit cup.

„Aj tento rok bude súťaž silákov
súčasťou populárneho Mikulášs-
keho leta a uskutoční sa pod zášti-
tou primátora mesta Jána Blchá-
ča,“ informoval Mikulášan Vladimír
Bátik, ktorý je hlavným organizáto-
rom a prezidentom Slovenskej asociácie sil-
ných mužov.

Silácke súťaže sa v Liptovskom Mikuláši
vždy tešili obľube divákov a inak by tomu ne-

malo byť ani tentoraz. „Predstavia sa šiesti
najlepší pretekári zo Slovenska, Česka
a Poľska. Z každej krajiny pôjde o dvoch
najlepších. V našom meste sa predstaví aj

najsilnejší Slovák Braňo Golier,
ktorý je vo vynikajúcej forme.
Prednedávnom vyhral v Poľsku
i na Stredoeurópskom pohári
v Nitre,“ prezradil Vladimír Bátik.

Siláci sa v našom meste budú
musieť so siedmimi disciplínami.
Niektoré z nich budú absolútne
netradičné anové. Na silákov čaká
disciplína Barbar Conan, nosenie
tristo kilogramovej drevenej ohra-
dy, prehadzovanie stĺpu, dvesto
kilogramový Bačov kyjak či nose-

nie kufrov, pričom jeden z nich váži úctyhod-
ných 160 kilogramov. Diváci budú svedkami
aj nosenia 150 kilogramového erbu či ťaha-
nia maxitraktora. red.

Námestie ovládnu silní muži

Hráči Mestského futbalového klubu Tatran Liptovský Miku-
láš vstúpili v polovici júla do svojej druhej prvoligovej sezóny.
Medzi dvanástimi účastníkmi druhej najvyššej slovenskej fut-
balovej súťaže odohrali v čase redakčnej uzávierky zápasy
prvého a druhého kola.

kon, po prestávke
to už bol chaotický
zápas. Celkovo to
bol z našej strany
solídny výkon. Bol
to ťažký zápas, kto-
rý nakoniec pre
nás dobre dopadol
a splnili sme si
cieľ, ktorý sme si
dali – získať tri
body,“ skonštato-
val asistent trénera Pavol Stra-
páč.

Opýtali sme sa ho, či by vy-
zdvihol výkon niektorého z hrá-
čov. „Nerád hodnotím jednotliv-
cov. Sme jeden kolektív a teší
ma, že to chlapci na ihrisku do-
kázali. Skladáme úplne nové
mužstvo, čo chvíľu potrvá,“ pri-
pomenul.

Radosť z tréningov 
prenášajú na ihrisko

Milan Bezák mal po zápase
s Dolným Kubínom dôvod na
úsmev. Podal nielen výborný vý-
kon, ale v ôsmej minúte strelil
úvodný gól Liptovského Mikulá-
ša, keď výborne preloboval Tra-
balíka v bránke Dolného Kubí-
na.

„Úspechu v zápase predchá-
dzala poctivá príprava počas ce-
lého týždňa. Tréneri nám zdô-
razňovali, aby sme drinu z tré-
ningov preniesli do zápasu a di-
vákom odprezentovali našu ce-
lotýždňovú prácu. Teší ma, že
snaha v zápase s Dolným Kubí-
nom priniesla ovocie v podobe
nášho víťazstva,“ hovoril Milan
pár minút po zápase pred šat-
ňou.

Fanúšikovia si začínajú vší-
mať, že pod vedením novej tré-
nerskej dvojice Vladimír Helbich

– Pavol Strapáč sa postupne
zlepšuje hra Mikulášanov. „Ne-
budem tajiť, že zmena na tréner-
skom poste priniesla aj nový
duch do celého mužstva. Vnáša
sa medzi nás ten správny kolek-
tívny duch, ak to takto bude po-
kračovať, tak sa môžeme tešiť.
Trénujeme s radosťou, čo sa
odráža aj na ihrisku,“ skonštato-
val Milan Bezák, ktorý v zápase
získal aj žltú kartu.

„Išlo o moju zbytočnú nedis-
ciplinovanosť. V tomto smere si
budem musieť dávať väčší po-
zor,“ priznal sebakriticky.

www.mfktatran.sk

Najbližší program 
Mikulášanov

4. kolo – nedeľa
8. augusta o 10:30
hod: Liptovský Mikuláš
– Ružomberok B. 5.
kolo – nedeľa 15. au-
gusta o 16:30 hod: Ri-
mavská Sobota – Lip-
tovský Mikuláš. 6. kolo
– sobota 21. augusta
o 19:30 hod: Moldava
nad Bodvou – Liptovský
Mikuláš. 7. kolo – 28.
augusta o 16:00 hod:
Liptovský Mikuláš
– Šala.

Mikulášskym futbalistom vyšiel vstup do novej sezóny

Foto: archív MsÚ

Foto: www.mfktatran.sk

Foto: www.mfktatran.sk
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Občianske združenie
KARDIOKLUB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Predsedníčka Rady Kardioklubu: 
Mária Čajková
0904 031 938, 044 55 211 34, 
mariacajkova@stuffnet.sk, www.kardioklub.sk

Klubové stretnutia: posledný pondelok v mesiaci,
o 14. hod., klubové priestory v podchode, pri autobusovej za-
stávke Garbiarska ul. – centrum, Liptovský Mikuláš 

Kardioklub Liptovský Mikuláš pôsobí v našom meste od
25. 5. 1998, od 10. 8. 2007 ako občianske združenie.

V súčasnosti má zhruba 20 členov, pacientov s rôznymi diag-
nózami srdcovocievných ochorení. Poslaním klubu je predovšet-
kým pomoc členom, ako žiť s týmto ochorením podľa možnosti
čo najkvalitnejšie v zmysle sekundárnej prevencie. K tomu sú za-
merané vzdelávacie programy, rôzne typy kombinovaných pro-
gramov spojených s relaxáciou, pohybovým cvičením, pobytom
v soľnej jaskyni, v prírode, ap. Kardioklub spolupracuje s odbor-
nými pracoviskami, lekármi, s partnerskými kardioklubmi a orga-
nizáciami zdravotne postihnutých.

Medzi dominantné podujatia Kardioklubu patria: Mesto
srdcu – srdce mestu, Srdce nepoznané, Deň chôdze Hore Vá-
hom dolu Váhom. Neváhajte, príďte medzi nás!

Skúška sirén 13. augusta (piatok) o 12:00 h.
bude v L. Mikuláši vykonaná kontrola skúšky vyrozumenia
obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

Predaj prebytočného majetku
Mesto L. Mikuláš vyhlasuje obchodné verejné súťaže na

predaj prebytočného majetku mesta. Bližšie informácie
o objektoch a súťažných podmienkach sú zverejnené na
úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta
www.mikulas.sk a na internetovej stránke Bytového podniku
www.bplm.sk. Ďalšie info na tel. 0918 888 735 (Bc. Kollár)

VŠEHO CHUŤ
12. augusta 2010 o 14.00 hod.

ihrisko ZŠ M. R. Martákovej
Hudobná produkcia: 

Katka Knechtová, Zuzana Smatanová, METROPOLIS, UKND

Tanečná produkcia: 
STREET DANCE ACADEMY, OLD SCHOOL BROTHERS,
módna prehliadka, tatoo, piercing, masáže, ženský salón 

a ďalšie sprievodné akcie

Vstupné: 
v predpredaji 7 eur
na mieste 13 eur

Obyvatelia sídliska Nábrežie do 14 rokov 
a nad 60 rokov VSTUP VOĽNÝ!

Predpredaj vstupeniek: 
Informačné centrum mesta L. Mikuláš (Námestie mieru 1)

Minilab (ul. 1. mája 8), Euroshop (Námestie mieru 1)
Fdi RV s. r. o. (Štúrova 5)

Vzhľadom na to, že sa bude toto jedinečné podujatie konať 
do 22. hodiny, prosíme obyvateľov sídliska Nábrežie 

o porozumenie a zhovievavosť.
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Sláva šľachetným 2010
vedecko-popularizačná konferencia

17. – 19. septembra 2010

Mestský úrad Liptovsky Mikuláš

Informácie o konferencii: www.razus.sk

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Občianske združenie „Folklórny plamienok“

TJ SNAHA Ploštín

Vás pozývajú 
28. augusta 2010 (sobota)

na VII. ročník detského folklórneho festivalu 

Pod Skalkou – Ploštín 2010
13.00 hod. Futbalový zápas „O putovný pohár Jána Blcháča”

Old Boys Ploštín – Old Boys výber L. Mikuláš
(futbalové ihrisko v Ploštíne)

14.30 hod. Pietny akt pri pamätníku SNP v Ploštíne
sprievod účinkujúcich súborov mestskou časťou

15.00 hod. Slávnostné otvorenie festivalu
(prírodný areál bývalého kameňolomu)
účinkujú detské folklórne súbory
DFS Cindruška, DFS Ďumbier, DFS Malý Kriváň,
DSF Mladý Heligón z Rabčíc, DFS Pramienok,
hosť festivalu – DFS Barunka Česká Skalice, ČR

18.00 hod. Zapálenie symbolickej partizánskej vatry

Mediálny partner TV Liptov

EUROREGIÓN BEZ HRANÍC 2010
Folklórny víkend 14. – 15. 8. 2010

Účasť: 
Folklórna skupina Smrečany

Folklórny súbor SALATÍN Ružomberok
Folklórny súbor PILSKO z Poľska

Ľudová hudba SLÁČIK Liptovský Mikuláš
Ľudová hudba folklórneho súboru LIPTOV Ružomberok

Tento projekt bol podporený zo štátneho rozpočtu SR.

OZNAM PRE VLASTNÍKOV BYTOV
V súlade s novelou všeobecne záväzného nariadenia mesta

Liptovský Mikuláš č. 5/2001/VZN O podmienkach prideľovania
bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom
v bytových domoch postavených s podporou štátu, bytov v Obyt-
nom dome s. č. 1913/113A na Ulici 1. mája v Liptovskom Miku-
láši, ostatných bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš a po-
vinnosti prenajímateľa bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Miku-
láš, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 02.07.2010 oznamujeme
všetkým nájomcom bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš,
že počnúc dňom 03.07.2010 žiadosti o opakovaný nájom k by-
tom vybavuje Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Nám. oslo-
boditeľov 73.

E
U

R O
R E G I O

N

Informácie pre ubytovateľov
Povinnosti ubytovateľa z pohľadu cudzineckej polície

Povinnosti ubytovateľa sú stanovené v § 50 zákona
č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je
ubytovateľ povinný:

a) overiť totožnosť cudzinca,
b) viesť domovú knihu a zapísať do nej meno a priezvisko, dá-

tum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokla-
du, číslo víza, začiatok a skončenie ubytovania,

c) zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cu-
dzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich dní odo
dňa ubytovania cudzinca,

d) oznámiť bezodkladne v prípade úmrtia ubytovaného cu-
dzinca túto skutočnosť policajnému útvaru,

e) zabezpečiť, aby zápisy v domovej knihe boli čitateľné  a ve-
dené v časovom slede,

f) uschovať domovú knihu päť rokov od vykonania posledné-
ho zápisu,

g) odovzdať domovú knihu policajnému útvaru do piatich dní
od skončenia prevádzky ubytovacieho zariadenia,

h) predložiť domovú knihu na kontrolu policajnému útvaru,
i) umožniť policajnému útvaru vstup do všetkých priestorov

ubytovacieho zariadenia na účel kontroly plnenia povinností
ustanovených týmto zákonom,

j) nakladať s osobnými údajmi zapísanými v domovej knihe len
spôsobom určeným osobitným predpisom (zákon
č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informač-
ných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.).

Policajný útvar je podľa zákona oprávnený vykonávať kontrolu
dodržiavania povinností ubytovateľa.  

Podľa ustanovenia § 77 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cu-
dzincov sa ubytovateľ, ktorý porušil povinnosť podľa § 50 dopustí
správneho deliktu, za ktorý uloží policajný útvar podľa ustanove-
nia § 77 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov pokutu do 3.319,-
eur.

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť tiež povinnosti cudzin-
ca podľa § 49 ods. 1 písm. k) a l) zákona o pobyte cudzincov:  

k) predložiť na žiadosť ubytovateľa cestovný doklad,
l) vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu, v ktorom uvedie

meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátnu prí-
slušnosť, účel pobytu, číslo cestovného dokladu, číslo víza
a mená a priezviská spolucestujúcich detí. 

Podľa ustanovenia § 80 ods. 8 zákona o pobyte cudzincov
úradné tlačivá používané podľa tohto zákona vydáva ministerstvo
vnútra. Tlačivá hlásenie pobytu cudzinca je možné stiahnuť aj
z internetovej stránky Ministerstva vnútra SR (www.minv.sk/?po-
byt-cudzinca).

K povinnostiam ubytovateľa považujeme za potrebné na vy-
svetlenie uviesť, že zákon o pobyte cudzincov nestanovuje formu
domovej knihy, ale len údaje, ktoré je ubytovateľ povinný do do-
movej knihy zapísať. To znamená, že je na ubytovateľovi akou for-
mou bude domovú knihu viesť, musí však obsahovať údaje sta-
novené v § 50 písm. b) zákona o pobyte cudzincov. Úradné tla-
čivo o hlásení pobytu cudzinca musí byť cudzincom aj podpísané
a ubytovateľ ho nemusí policajnému útvaru doručiť osobne, ale
môže ho doručiť aj prostredníctvom pošty, pričom zásielka musí
byť podaná najneskôr piaty deň odo dňa ubytovania cudzinca.

Policajným útvarom oprávneným prijímať úradné tlačivá
o hlásení pobytu cudzinca je pre okresy Dolný Kubín, Námes-
tovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Ružomberok Oddelenie cu-
dzineckej polície Policajného zboru, Námestie Andreja Hlinku
č. 74, 034 01 Ružomberok, tel. číslo: 0961 48 3205, kde je
možné doručiť hlásenia pobytu osobne, alebo zaslať poštou.

ODDELENIE CUDZINECKEJ POLÍCIE 
POLICAJNÉHO ZBORU
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Občansky servis
JÚN 2010
Vitaj na tomto svete…

V júni 2010 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Marek Horečný, Nina Darášo-
vá, Nela Šnajdáreková, Laura
Gavorníková, Jakub Marušiak,
Patrícia Čajková, Damián Mat-
loň, Eliška Ondríková, Natália
Dodičová, Eni Hazuchová,
Nela Milecová, Alexandra Iľa-
novská, Paulína Diačiková,
Dávid Gorecký, Sofia Dzúriko-
vá, Dominika Majdeková, Mi-
lan Matejka, Patrik Fiedor,
Nela Drengubiaková, Emília
Jusibová, Adam Michal Put-
nár, Dávid Duchovný, Simona
Gondová, Igor Harich, Nicol
Baďová, Viktória Bajerová,
Patrik Lazarák, Melisa Puško-
vá. 

To životy sa ich navždy
spojili, pre nich už osve

v svete miesta niet …
Manželstvo uzavreli:
Pavol Kvocera – Michaela Ja-
vošová, Ján Hric – Mgr. Gabri-
ela Štrkolcová, Michal Grosoš
– Ivana Kapitáňová, Peter He-
rich – Renata Javošová,
MUDr. Miroslav Bobuš – Len-
ka Pindurová, Jaroslav Dudá-
šik – Katarína Urbanová, Mi-
chal Cibák – Eva Vieriková,
Marek Čerstvík – Miriam Dan-
číková, Ing. Jozef Škovránek
– Ing. Jana Abelovská, Miro-
slav Beňo – Monika Nahálko-
vá, Július Puška – Jana Červe-
ňáková, Jozef Húska – Danie-
la Ciňová, Ing.arch. Ján Revaj
– Mariana Blaščíková, Jozef
Halaj – Jana Kalamárová.

Je taká chvíľa. Skončí sa
život, začne spomienka …

Opustili nás:
Jaroslav Ilavský – 63r., Irena
Komendáková – 83r., Ing. Jo-
zef Uhríček – 47r., Anna Kran-
kusová – 83r., Blažena Svidra-
nová – 71r., Zuzana Balážová
– 86r., Alžbeta Magurová
– 75r., Ján Kulaša – 47r., Má-
ria Schwarzová – 100r., Ján
Tomčík – 81r., Serafína Miku-
šiaková – 67r., Vendelín Čiko
– 86r., Ján Janoška – 85r.,
Ema Kováčová – 86r., Jozefa
Krajňáková – 79r., Darina
Handrková – 81r., Daniel Heu-
ger – 69r., Zuzana Mrázová
– 25r., Milan Buvala – 48r.,
Marta Tvarochová – 77r., Má-
ria Reviľáková – 77r., Zuzana
Dzúriková – 71r., Iveta Kuče-
ráková – 50r., Branislav Bab-
jak – 38r., Marián Peiserle
– 60r., Anna Bobáková – 79r..

24. 6. 2010 o 19.08 hod.
v reštauračnom zariadení na ul.
Kokavca, R. S. z Lipt. Mikuláša,
odmietol zaplatiť konzumný
účet, správal sa arogantne
a hrubo voči obsluhujúcej
čašníčke. Nakoľko bol pod
vplyvom alkoholu, prípad bol
následne vyriešený na útvare
mestskej polície uložením
blokovej pokuty pre porušenie §
49, 50 zákona č.372/1990 Zb.
o priestupkoch.

27. 6. 2010 o 09.20 hod.
bolo na centrálu mestskej polí-
cie telefonicky oznámené, že
pri miestnom penzióne
v mestskej časti Lipt. Mikuláš
– Bodice sa nachodí had asi
60 cm dlhý. Mestská polícia vy-
rozumela odborného pracovní-
ka Centra voľného času T.
Trunkvaltera a poskytla asisten-
ciu pri odchyte hada – užovka
vodná i jej následnom vypustení
do voľnej prírody za obcou.

29. 6. 2010 o 20.50 hod.
na verejnom priestranstve pri
reštauračnom zariadení na
Nábreží 4. apríla požívali alko-
holické nápoje M. Z. z Lipt.
Mikuláša a M. M. z Bobrovca.
Za porušenie VZN mesta Lipt.
Mikuláš č.8/1992 ods.1 písm.
b, im hliadka mestskej polície
vydala bloky na pokutu
nezaplatenú na mieste. 

7. 7. 2010 o 19.30 hod na
ul. Štefánikovej – autobusová
stanica fajčil cigaretu M.
S. z Lipt. Mikuláša. Menovaný

svojím konaním porušil
§ 7 ods. 1, písm. a, zákona
č. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov. Za uvedený pries-
tupok si prevzal blok na pokutu
nezaplatenú na mieste. 

11. 7. 2010 o 03.33 hod.
na základe získaného poznatku
hliadka mestskej polície vykon-
ala pátranie po podozrivých os-
obách, ktoré predávali omamné
látky. Mestská polícia vypátrala
a identifikovala podozrivé osoby
P. L. a V. R. z Lipt. Mikuláša
a prípad odovzdala na riešenie
Obvodnému oddeleniu Polica-
jného zboru Lipt. Mikuláš.

12. 7. 2010 o 05.11 hod.
centrála mestskej polície dosta-
la telefónne oznámenie, že na
ul. Komenského sa nachodí os-
amotené, plačúce asi 2-ročné
rómske dieťa. Mestská polícia
vykonala opatrenia pre identi-
fikovanie maloletého chlapče-
ka, vyrozumela matku L. B. by-
tom ul. Pišútova a odovzdala
chlapčeka spísaním Záznamu
o odovzdaní osoby.

14. 7. 2010 o 08.18 hod.
na mestskú políciu bolo ozná-
mené, že spred bytovky na ul.
Palučanská č. 613 došlo k od-
cudzeniu veka zo smetného
kontajnera a k jeho predaju do
zberných surovín v Palúdzke.
Hliadka mestskej polície ob-
jasňovaním zistila, že priestupok
proti majetku – § 50 ods. 1,
Zák. 372/90 Zb. spáchala
R. B. bytom ul. Palučanská, za

čo bola riešená v blokovom ko-
naní. 

15. 7. 2010 o 12.18 hod. na
ul. Jánošíkova vykonávali
podomový predaj hrncov J. B.
a M. B. z Fiľakova. Týmto ko-
naním porušili § 24 ods. 1,
písm. c, zákona č. 372/90 Zb.
o priestupkoch. Hliadka MsP
menovaným vystavila šek na
blokovú pokutu nezaplatenú na
mieste.

21. 7. 2010 o 12.45 hod.
bola hliadkou MsP vykonaná
kontrola na tržnici pri Dome
služieb. Počas kontroly bolo zis-
tené, že E. K. z Mengušoviec
a B. P. z Gánoviec nemajú
zaplatený správny poplatok za
miesto na tržnici. Týmto ko-
naním porušili VZN mesta Lipt.
Mikuláš č. 2/2010 o trhovom
poriadku. Za priestupok boli
riešení v blokovom konaní.

V období od 24. 6. 2010
– do 27. 7. 2010 Mestská polí-
cia riešila 332 priestupkov,
z toho bolo na úseku dopravy
184, proti majetku 43, proti
verejnému poriadku 35, proti
občianskemu spolunažívaniu 7,
voľne pohybujúce psi 6,
porušenie zákona o ochrane
nefajčiarov 6 – fajčenie na auto-
bus. zastávkach, 5 podozrení
z trestného činu, 16 priestup-
kov požívania alkoholu na vere-
jnom priestranstve a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník mestskej polície

Zo zápisníka mestskej polície

Pri objednávaní inzercie v informačnom mesačníku MIKULÁŠ sú pre rok 2010 stanovené ceny inzercie:

Samostatná vkladačka 0,08 eur

Pri objednaní inzercie iného rozmeru, ako sú vyššie uvedené, je stanovená cena inzercie (plnofarebná) na 1,33 eur/cm2, 
pričom sa plocha zaokrúhľuje smerom nahor. Čiernobiela resp. jednofarebná na 0,80 eur/cm2, 

pričom plocha sa zaokrúhľuje smerom nahor. 

Zľavy pri dlhodobej objednávke: Opakovanie 3x – 10%, Opakovanie 6x – 20%, Opakovanie 12x – 30%

CENNÍK INZERCIE 
v informačnom mesačníku MIKULÁŠ na rok 2010

Farba (plnofarebná) EUR

1 strana – rozmer 248x182 mm 597,49
1/2 strany – rozmer 124x182 mm, alebo 248x91 mm 298,74
1/4 strany – rozmer 124x91 mm 149,37
1/8 strany – rozmer 62x91 mm 82,98
1/16 strany – rozmer 62x45,5 mm 37,34

ČB – dvojfarebná, neutrál EUR

1 strana – rozmer 248x182 mm 331,93
1/2strany – rozmer 124x182, alebo 248x91 mm 182,56
1/4strany – rozmer 124x91 mm 82,98
1/8strany – rozmer 62x91 mm 51,45
1/16 strany – rozmer 62x45,5 mm 19,91



Športové hry a sú�aže

Komorný koncert s klavírnym doprovodom Petra Maláska

Sú�aže, hry, tvorivé dielne pre žiakov a študentov

Príïte si zacvièi� body work, dance aerobic a zumbu

Poïte objavova�, ako plynul život mesteèka Liptovský 
Svätý Mikuláš do polovice 20. storoèia.Sprievodca Vás 
prevedie historickým centrom mesta a poèas jeho 
výkladu sa pred Vami budú vynára� obrazy z minulosti – 
každodenný život prostých obyvate¾ov i osobností.  

Cykloturistický maratón

Nezabudnute¾né zážitky a skvelé výhry zo Zlatým Bažantom

Charitatívna kampaò spojená s kultúrnym programom

Odborné poradenstvo, ochutnávka medu, predaj vèel. pomôcok

Sú�až v netradièných silových disciplínach

Medzinárodná sú�až automobilov a motocyklov

Otvorené preteky pre každého vyznavaèa zjazdového bicyklovania

Hokejový turnaj športových hokejových tried

Kvalitné duchovné slovo, vzdelávacie semináre...

23.8. Veèer súèasného tanca
24.8. Veèer súèasného divadla
25.8. Veèer súèasnej poézie a hudby
26.8. Veèer súèasného tanca
27.8. Veèer prezentácie Work-in-progress

Hrá bábkové divadlo z pod Spišského hradu

Divadelno - improvizaèná skupina troch hercov

SLP žiakov v slalome, v zjazde a šprinte

í

Stretnutie èipkárok Slovenska, èipkársky jarmok...

Výstup venovaný 175. výroèiu vychádzky 
G.F. Belopotockého na Kriváò

Turistické podujatie

Street Dance Academy, Old School Brothers, 
Z. Smatanová, K. Knechtová, Metropolis, U.K.N.D. 

Známy flamenco hudobník so svojou skupinou
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 AUGUST 2010
PREH¼AD PODUJATÍ

Žiar - za chatou Spojár 10,00 h

Evanjelický kostol 17,00 h

Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Ploštín - areál bývalého kameòolomu 15,00 h

Aquapark Tatralandia 9,00 - 21,00 h

Pred Informaèným centrom - každú nede¾u o 15,00 h

Rázusovie dom 8,45 h

Aquapark Tatralandia 9,00 - 21,00 h

Námestie mieru 10,00 - 18,00h

Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Námestie oslobodite¾ov 14,00 h

Námestie oslobodite¾ov

Giant Bike Park Jasná - tra� Downhill

Zimný štadión

Akadémia ozbrojených síl

Dom kultúry 19,00 h

7.8. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

8.8. Námestie oslobodite¾ov 20,00 h

15.8. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

25.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Námestie oslobodite¾ov 18,00 h

Odchod zo železniènej stanice o 6,15 h

Ihrisko ZŠ M. R. Martákovej 14,00 h

Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

ŠPORTOVÉ HRY TELESNE POSTIHNUTÝCH

KONCERT LUCIE BÍLEJ

ROZLÚÈKA S PRÁZDNINAMI

POD SKALKOU detský folklórny festival

CVIÈÍ CELÁ TATRALANDIA

TAJOMSTVÁ UKRYTÉ ZA MÚRMI DOMOV 
V HISTORICKOM CENTRE

PO STOPÁCH MARTINA RÁZUSA

LETO ZO ZLATÝM BAŽANTOM

AVON PROTI RAKOVINE PRSNÍKA

VÈELÁRSKA NEDE¼A

STRONGMAN LIPTOV 2010

O KAÈIÈKE

3T

LIPTOV ¾udová hudba z Ružomberka
ÚSMEV folklórny súbor z Opavy

RENÉ LACKO

OLDTIMER RALLYE TATRY

GIANT BIKE MARATÓN V JASNEJ 2010

O POHÁR PRIMÁTORA

DIŠTRUKTÁLNE DNI VD 2010

LETNÁ TANEÈNÁ ŠKOLA

20.- €
17.- €

13.- €
7.- €

2.- €
1,60 €

Z histórie Liptovskej stolice, scénky, súdne procesy...

Workshop na tému: Rodina a jedlo v súèasnej fotografii

Divadlo G.F. Belopotockého

PILSKO folklórny súbor z Po¾ska

Chlapci z Prešova a ich program Wiches From The Dark

Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Galéria Domu fotografie

Areál vodného slalomu O. Cibáka

Dom fotografie 

6.8. Námestie oslobodite¾ov 20,30 h

14.8. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

24.7. Námestie oslobodite¾ov 19,30 h

V TEJ LIPTOVSKEJ STOLICI

SETSE KOLOVIUM

ŽIACKA OLYMPIÁDA

14. ROÈNÍK LETNEJ FOTOŠKOLY 
DOMU FOTOGRAFIE

PAPAGÁJE CHROBÁKY NEŽERÚ

ÈIPKÁRSKY D  Ò

NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁÒ - OTVORENIE

NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁÒ

VŠEHO CHU�

MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN

E

SLÁÈIK ¾udová hudba z Liptovského Mikuláša

1st. SLOVAK PINK FLOYD REVIVAL
DIVADELNÝ VÍKEND

FOLKLÓRNY VÍKEND

REVIVAL VÍKEND

22.8. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h
SÚKROMNÝ POZEMOK mikulášska punk - rocková kapela
IMPULZ oravsko - liptovská formácia hrajúca hip-hop

21.8. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

Námestie oslobodite¾ov 19,30 h

ARIEL oravsko - liptovská metalová kapela

BEÁTA DUBASOVÁ
CHIKI-LIKI-TUA

VÍKEND LIPT. HUDOBNEJ SCÉNY

ROZLÚÈKA S PRÁZDNINAMI

20.8. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h
REBRO hudobné rockové kvarteto z L. Mikuláša

G

AVON
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KINO NICOLAUSVÝSTAVY - STÁLE EXPOZÍCIE

Galéria P. M. Bohúòa, Ut-So 10,00-17,00 h

Záhrada galérie P. M. Bohúòa, rozsvietené 21,00-23,00 h

Dom fotografie, Ut-So 10,00-17,00 h

Výstava Graffiti a Street artu v spolupráci s Galériou Bielska BWA

Výstava nadväzuje na autorove ilustrácie Pekla k Božskej komédii

Výstava fotografií

 
Neformálna výstava urèená hlavne nevidiacim a slabozrakým

 
Jedovaté rastliny a živoèíchy, alergény a prírodná lekáreò

Prezentácia  výstavy o M. Janoškovi

Prezentácia výtvarných prác detí špeciálnych škôl

Fotovýstava

Centrum Kolomana Sokola, Ut-So 10,00-17,00 h

Výstava objektov, inštalácií a soft plastiky mladej sochárky

 Autorská výstava fotografií Vladimíra Škutu ml.

 Výstava ilustrácií

Výstava Janky V. Krivošovej artprotis, olejoma¾ba, ilustrácia)

Výstava prác detí s mentálnym a viacnásobným postihnutím

MAGICKÁ ZÁHRADA - Výstava svetelných objektov 

MAROŠ ROVÒÁK - DUCHOVNÉ CVIÈENIA

THE WALL - UMENIE NA HRANICI

MAREK ORMANDÍK - VE¼KÉ VECI

PO STOPÁCH PAMÄTE

MIRA PODMANICKÁ - BIELE MIESTO

3,50 €
1,70 € 

1.- €

1.- €

1.- €

1.- €

0,50 €

0,35 €
0,20 €

     1 € 
0,50 €
0,35 € 

   2.- € 
   1.- €

   2.- € 
   1.- €

   1.- € 
0,50 €
   1.- € 
0,50 €
   1.- € 
0,50 €

  
0,50 €
0,17 €  
0,50 €
0,17 €
  
vstup
vo¾ný

  
vstup
vo¾ný

   0,50 € 
   

1,49 € 
0,66 €

VÝSTAVY

Galéria P. M. Bohúòa, Ut-So 10,00-17,00 h
STARÉ UMENIE - OD GOTIKY PO BAROK
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19.-20. STOROÈIA
NOVÁ EXPOZÍCIA 2. POLOVICA 20. STOROÈIA
OSOBNOSTI VÝTVARNÉHO UMENIA 20. STOROÈIA

Lipt. múzeum Èierny orol, Po-Pi 9,00-17,00 h, So-Ne 11,00-17,00h 

Klubová miestnos� LKS v NKP Èierny orol, 8,00-15,00 h

Liptovská knižnica GFB, 9,00-17,00 h

 

Lipt. múzeum Èierny orol, Po-Pi 9,00-17,00 h, So-Ne 11,00-17,00h 

Centrum Kolomana Sokola, Ut-So 10,00-17,00 h

Múzeum Janka Krá¾a, Ut-Ne 10,00-17,00 h

Múzeum Janka Krá¾a, Ut-Ne 10,00-17,00 h

Stará ev. fara na ul. Tranovského, Ut-Pi 8,00-14,00 h

Rumanský Art Centre, Ut-Pi 13,00-17,00 h, Ne 13,00-16,00 h

Rodný dom Rázusovcov na ul. Vrbickej, Ut a Pi 8,00-15,00 h

Synagóga, Ut-Ne 10,00-17,00 h

SMOPAJ, Po-Pi 8,00-17,00 h, So-Ne 10,00-17,00 h

SMOPAJ, Školská 4,  Po-Pi 8,00-17,00 h, So-Ne 10,00-17,00 h

Múzeum Liptovskej dediny Pribylina,  Po-Ne 9,00-19,30 h

PO¼OVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE

NEW YORK 2009

OCENENÍ ILUSTRÁTORI NA BIB 2009

POSVÄ� SA MENO TVOJE

VÝSTAVA ŽIACKYCH PRÁC

KOLOMAN SOKOL
ATELIÉR KABURABA

KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPT. MIKULÁŠ
MIKULÁŠSKA MUÈIAREÒ

TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA

EXPOZÍCIA BRATOV RUMANSKÝCH

RÁZUSOVIE DOM

SYNAGÓGA + VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU

CHRÁNENÁ PRÍRODA
MINERÁLY - VÝSKYT, VYUŽITIE, OCHRANA
KRAS A JASKYNE SLOVENSKA
FAUNA BIOTOPOV SLOVENSKA

PRÍRODA NAŠIMI OÈAMI VIII.

ÈAROVNÉ HUBY LIPTOVA

FRAGMENTY Z PRÍRODY VIII.

JED V PRÍRODE

          1.7. - 31.8.

          1.7. - 31.8.

        7.8. - 30.9.

         1.7. - 20.9.

 14.6. - 31.8. 

 7.5. - 30.10. 

5.5. - 31.8. 

1.6. - 31.8. 

             18.6. - 30.8.  

             3.6. - 7.8.  

             18.6. - 11.9. 

             24.6. - 18.9.

          16.6. - 31.8.

             24.6. - 11.9.

(Slovenská verzia)

12

12

12

12

12

12

12

Jedna ¾udová poves� vraví, že kedysi dávno žil v kláštore v horách, znalec tisícich vied a maj-
ster tisícich remesiel, lekár a bylinkár, tajomný mních Cyprián. Vraví sa, že zostrojil lietajúci 
stroj pod¾a stratenej knihy Leonarda da Vinciho a jedného dòa na òom odletel do neznáma. 

Banda najnebezpeènejších zabijakov, aké kedy Zem nosila, sa spoloène ocitla v džungli a
nikto z nich netuší preèo. Za iných okolností by sa najradšej pozabíjali, avšak teraz sa musia 
spoji� proti nevidite¾nému nepriate¾ovi... alebo nepriate¾om?

Máte problém? Podviedli vás, okradli, ublížili? Najmite si A-Team! Títo štyria chlapíci boli kedysi
èlenmi elitnej jednotky. To však platilo iba dovtedy, než boli nasadení do prísne tajnej misie, kto-
rá bola pripravená len na to, aby ich dostala za mreže. A tam mali zosta� až do konca života...

Už je tomu dobrých pár rokov, odkedy sa v Andyho detskej izbe stretli kovboj Woody a plas-
tový kozmonaut Buzz Lightyear. Andy medzitým vyrástol a hraèky sa obávajú o svoju budúc-
nos�. Ostanú spolu? Dostanú ešte šancu urobi� rados� de�om? Nepremeškajte!

Je najskúsenejší v nebezpeènom umení extrakcie. Najskrytejšie tajomstvá kradne z håbky
podvedomia poèas spánku. Tentoraz jeho úlohou nie je myšlienku ukradnú�, ale vnuknú�.
Bol by to dokonalý zloèin... Miestom èinu je vaša myse¾.

Tie najsilnejšie scenáre píše sám život. Autobiografický príbeh svetoznámej modelky Waris
Diriesovej, ktorá v trinástich rokoch ušla od svojho kmeòa pred núteným zväzkom do Londýna,
kde sa vypracovala na poprednú hviezdu módneho neba. 

Po návrate milovaného Edwarda, sa Belle vracia aj chu� do života. S tým sú však spojené 
ïalšie problémy. Bella sa totiž musí rozhodnú�, èi chce navždy osta� s Edwardom, ale stratí 
tým Jacoba - najlepšieho priate¾a, ktorý ju podržal v èase, keï ju Edward opustil... 

Dala sa v lietadle z dlhej chvíle do reèi s tajomným pasažierom a ani sa nenazdala a 
zrazu sa vyhýba gu¾kám v Bostone, skáèe po strechách v Rakúsku a na motorke uniká
pred býkmi v Seville. Dvaja úplne odlišní ¾udia, ktorí sú nútení dôverova� si...

Smr�, skepsa, depresia, bezmocnos�, boles�, láska, nevera... Intímna mozaika osudov
nieko¾kých manželských a partnerských dvojíc. Štyri príbehy, ako niekto túži po tom èo
iný odmieta, alebo ako sa niekto bojí smrti a niekto iný zas života.

Po rokoch si koneène uvedomila, že èakanie na toho pravého už trvá pridlho. Pevne 
rozhodnutá sta� sa matkou vezme veci do svojich rúk a navštívi kliniku pre umelé oplod-
nenie. V ten deò však zároveò spozná aj skvelého chlapíka...

Skupina študentov má spoloèný problém - do snov im vstupuje ohòom oš¾ahaný chlapík 
v štýlovom klobúku a v pásikavom svetri. O tom, že nejde o narkomanské halucinácie z 
trávy sa presvedèia, keï sa zmocní tela jedného z nich. Jeden,dva...Freddy ide po teba...

I plastikové hraèky majú svoje problémy. Kovboj, indián a kôò bývali v spoloènej do-
mácnosti, no v dobrom úmysle prekvapi� koòa na narodeniny neš�astným poèínaním 
znièili dom. Nerozluèná trojica preto vyrazí do sveta a zažije bizardné dobrodružstvá.

1. - 11.8. (nede¾a až streda) (1. - 5.8.  - 18.00 a 20.00 h) (6. -11.8. - 18.00 h)     
Vstupné: 3,50 € od 6.8.: 3,- € / v pondelok: 2,50 €

                                                   
                               
16. - 18.8. (pondelok až streda) - 18.15 h 
Vstupné: 3.- €                                               
                               

16. - 18.8. (pondelok až streda) - 20.15 h 
Vstupné: 3.- €                                               
                                                                    
                               

19. - 29.8. (štvrtok až nede¾a)
19. a 20.8.  - 18.00 a 20.00 h
21. a 22.8. - 16.30, 18.15 a 20.00 h
23. až  27.8. - 18.00 a 20.00 h
28. a 29.8. - 16.30 a 18.15 h      
Vstupné: 3,50 € / od 26.8.: 3.- € /v pondelok: 2,50 €                                          
                               

30.8. - 1.9. (pondelok až streda) - 17.00 h     
Vstupné: 3.- €                                         
                               

31.8. - 1.9. (utorok, streda) - 20.00 h     
Vstupné: 3.- €                                        
                               

28. - 30.8. (sobota až pondelok) - 20.00 h     
Vstupné: 2,80 €                                             
                               

5. - 11.8. (štvrtok až streda) (5. - 7.8.  - 16.00 h) (8. -11.8. - 20.00 h)   
Vstupné: 2,80 € / v pondelok: 2,20 €  

6. - 11.8. (piatok až streda) (6. a 7.8.  - 20.00 h) (8. -11.8. - 16.00 h)   
Vstupné: 2,80 € / v pondelok: 2,20 €                                                   
                               

12. - 15.8. (štvrtok až nede¾a) - 18.00 h     
Vstupné: 3,- €                                                
                               

12. - 15.8. (štvrtok až nede¾a) - 20.00 h   
Vstupné: 3.- €                                                  
                               

16. - 18.8. (pondelok až streda) - 17.00 h     
Vstupné: 2,20 €                                                 
                               

LEGENDA O LIETAJÚCOM CYPRIÁNOVI
POVES� S ÈERVENÉHO KLÁŠTORA OŽÍVA

PREDÁTORI

A-TEAM

PRÍBEH HRAÈIEK
LEGENDÁRNY ANIMÁK OD ŠTÚDIA PIXAR S NOVÝM PRÍBEHOM
V CELOSLOVENSKEJ PREMIÉRE

ZAÈIATOK

PÚŠTNY KVET

TWILIGHT SÁGA: ZATMENIE

ZATIA¼ SPOLU, ZATIA¼ NAŽIVE

MAMAS & PAPAS

ZÁLOŽNÝ PLÁN

NOÈNÁ MORA Z ELM STREET

PANIKA V MESTEÈKU

15

15

15

15
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