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Na Námestí osloboditeľov sme 29. júna mohli vidieť motorkárov z celej Európy.
Hostili sme napríklad, Maďarov, Poliakov, Nemcov, Fínov aj Dánov, Estónci prišli netradične na veteránskych motorkách. 
Pozornému oku neušli motorky so saidkou, na ktorých sa prezentovali najmä motorkári zo západnej Európy. 
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leto nás láka zažiť dovolenku do prímor-
ských krajín, mnohí z  nás však prežívajú 
dovolenky s najbližšími tu, doma, v našom 
prekrásnom Liptove. Pre vás, ktorí trávite 
dovolenkový čas v  Liptovskom Mikulá-
ši, ponúkame spestrenie vášho oddychu 
programom Mikulášskeho leta.  Ponuka je 
široká, stačí si vybrať. Kým sa napríklad v so-
botu 6. augusta napoludnie môžete na ná-
mestí zabaviť špičkovým jazzom v  podaní 
mladých talentovaných hudobníkov, v Lip-
tovskej Ondrašovej sa bude variť Ondrašov-
ská fazuľa. Spojená bude s  oslavami 730. 
výročia mestskej časti. Z revival večerov vy-
brali moji kolegovia do programu napríklad 
Oravia – Deep Purple či Interprid - Metalica 
tribute Band. Odporúčam vám nevynechať 
25. výročie tradičných Mostov Gesharim. Ja 
sa rád zapojím do národného výstupu na 
Kriváň a najviac sa osobne teším na Miku-
lášsku pohodu, z ktorej máme z uplynulého 
ročníka veľmi pozitívne ohlasy. Do ulíc vás 
isto vyláka tradičné podujatie Oldtimer ral-
lye Tatry 2016 a na rozlúčku s prázdninami 
navštívi naše námestie obľúbená skupina 
Le Payaco. Celý program Mikulášskeho leta 
nájdete na strane 11.

Moji spolupracovníci a  ďalší nadšenci 
chystajú v meste stále niečo nové. 

Jedinečný priestor záhrady pri Galérii P. 
M. Bohúňa ožíva novými aktivitami, ktoré 
sú možno začiatkom ďalších tradícií. 

Napriek letu a  dovolenkovému obdo-
biu na mestskom úrade a  v  organizáciách 
mesta denne pracujeme na zlepšovaní ti-
sícok drobností, na ktoré ste nás upozornili 
počas verejných stretnutí.  Venujeme sa aj 
veľkým projektom, ktorých realizácia pre-
sahuje mesiace či roky. Prial by som si, aby 
nás čo najviac hľadalo práve takéto aktivity, 
ktoré smerujú k blahu. Energia, ktorú na to 
vynaložíme, sa nám určite aj podľa zákonov 
prírodných i božích viacnásobne vráti. 

Využime letné dni k načerpaniu síl a pre-
žime spoločne v našom meste ďalšie krásne 
leto.

 Váš primátor

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

Mestskému úradu prednostuje Marta Gutraiová

Mestský úrad v  Liptovskom Mikuláši 
má novú prednostku. Stala sa ňou Marta 
Gutraiová, ktorú do funkcie menoval pri-
mátor Ján Blcháč. Vyhovel tým žiadosti 

o uvoľnenie z funkcie doterajšej prednost-
ke Martine Kapitáňovej, ktorej za doterajšiu 
prácu vyslovil poďakovanie.

„Želám novej prednostke veľa zdaru 
a verím, že bude pokračovať v nastolenom 
trende a  pozitívnych veciach, ktoré som 
začala, ako v  spolupráci s  poslancami, tak 
aj v  usmerňovaní zamestnancov,“ uviedla 
Martina Kapitáňová.

Nová šéfka mestského úradu vyštudova-
la vysokú školu ekonomického smeru. Pra-
covala vo viacerých výrobných podnikoch 
a  14 rokov viedla vlastnú účtovnú firmu. 
Dlhé roky pôsobila vo verejnej správe a sa-
mospráve ako vedúca odborov, zástupkyňa 
prednostu. Niekoľko rokov pracovala aj ako 
vedúca finančného odboru na mestskom 
úrade. Poverenou vedúcou finančného od-
boru sa stala Anežka Makovická.

 -red-

Frekventovanú cestu II/584 z centra Lip-
tovského Mikuláša do Liptovskej Ondrašo-
vej začnú rekonštruovať v  septembri. Do-
vtedy musí radnica spolu so zhotoviteľom 
zabezpečiť výmenu obrubníkov v  tomto 
úseku, pretože po oprave  komunikácie 
mesto opraví aj chodník.

„Župa vyčlenila na úsek cesty od križo-
vatky Jánošík po most ponad Jalovčianku 
financie vo výške 165 tisíc a  v  mestskom 
rozpočte sme našli peniaze na opravu 
chodníka. Takto sa nám podarí zrekon-
štruovať vyše kilometrový úsek telesa, po 
ktorom denne prejdú tisíce áut,“ povedal 
primátor Ján Blcháč na stretnutí so zá-
stupcami zhotoviteľa a s  predstaviteľmi 
Správy ciest Žilinského samosprávneho 
kraja. Požiadal ich o  presun termínu na 
opravu cesty, ktorá je v letných mesiacoch 
maximálne vyťažená návštevníkmi mesta 
a  okolitých atrakcií. „Práce mali spustiť už 
v  týchto dňoch. Vzhľadom na turistickú 

sezónu a fakt, že ide o hlavný ťah Poľsko – 
Jasná, ale aj cestu do blízkeho akvaparku, 
si nemôžeme dovoliť obmedzenia, ktoré by 
mohli spôsobovať kolóny. Zhotoviteľ nám 
vyšiel v ústrety a s rekonštrukciou sa začne 
v septembri,“ ubezpečil šéf radnice. 

Mesto musí okrem časovej koordinácie 
prác so zhotoviteľom zabezpečiť aj organi-
záciu dopravy, ktorú budú riadiť semafory 
a možno aj policajti. Obmedzenia by nema-
li trvať dlhšie ako týždeň, všetko však závisí 
od počasia. „Pravdepodobne pristúpime aj 
k čiastočnému odkloneniu dopravy. Projekt 
organizácie dopravy sa spracováva a bude 
predmetom rokovaní mesta, správy ciest 
a  dopravnej polície, o  obmedzeniach bu-
deme včas informovať,“ vysvetlil vedúci 
odboru životného prostredia a  dopravy 
Gabriel Lengyel. Cesta bez výtlkov a opra-
vený chodník by mali byť hotové v jeseni.

 -red-

Frekventovanú cestu 
zrekonštruujú v septembri
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Takmer rok a  pol pracovali zamestnanci 
majetkovo-právneho oddelenia na bezod-
platnom vysporiadaní pozemku a  stavby 
futbalového ihriska v  Liptovskej Ondrašo-

vej. Po 16 mesiacoch patrí ihrisko mestu.
„Išlo o  zložitý a  zdĺhavý právny proces, 

ktorý sme so štátom riešili od mája minulé-
ho roka. Nebolo jednoduché dopracovať sa 

k bezodplatnému prevodu zo strany štátu,“ 
vysvetlila Renáta Todáková z  majetkovo  – 
právneho oddelenia na mikulášskom mest-
skom úrade. Mesto dá ihrisko do správy 
miestnemu športovému klubu. „Aj po zís-
kaní ihriska do majetku mesta zachováme 
jeho účel a bude slúžiť športovcom, preto-
že našim zámerom je rozvíjať a podporovať 
športové aktivity, a  to nielen športových 
klubov, ale aj širokej verejnosti,“ ubezpečil 
primátor Ján Blcháč. Z vysporiadania majú 
radosť aj predstavitelia ŠK Kriváň Ondrašo-
vá, ktorý práve v týchto miestach organizu-
je spolu s  mestom každoročne množstvo 
akcií. „Vyše 30 rokov je ihrisko napríklad 
štartom a  cieľom známej Ondrašovskej 
horičky, organizujú sa tu hasičské súťaže, 
v lete patrí táto plocha najmenším hráčom 
v rámci školy futbalu. Verím, že po tom, ako 
pozemok už vlastní mesto, nebude prob-
lém s  financovaním projektov na rozvoj 
tohto športoviska z  eurofondov,“ vyjadril 
dôveru poslanec za mestskú časť Ľuboš 
Trizna.

 -red-

Myšlienka, s  ktorou sa šéfovia radni-
ce pohrávajú už niekoľko rokov, dostáva 
hmotnú podobu. Posedy v  korunách stro-
mov, lanová dráha, lavičky, vyhliadkový 
bod, to všetko obsahuje zámer, na základe 
ktorého radnica obstará projekt vybudo-
vania mestskej oddychovej zóny na Háji 
Nicovô.

„Vnímame potrebu riešiť požiadavky 
spoluobyvateľov na rekreáciu a  oddych 
v tomto prostredí. V súčasnosti je Háj vyu-
žívaný obyvateľmi spontánnym spôsobom 
a neposkytuje pre rekreačnú činnosť žiad-

ne vybavenie. Rozhodli sme sa preto vy-
tvoriť vo voľnej prírode vhodné podmienky 
pre každodennú a  krátkodobú rekreáciu,“ 
prezradil primátor.

Projekt využije otvorené a  uzavreté 
priestory Hája, lúky aj prechody cez les. 
Okrem rekreačných aktivít (cykloturizmus, 
prírodovedný náučný chodník, Robinso-
nove detské ihriská s liptovským motívom, 
fitness dráhy, geocaching) sa v parku budú 
uskutočňovať aj spoločensko - kulturné ak-
tivity. „Musíme zosúladiť hospodárenie na 
lesných pozemkoch s rekreačnou funkciou 

územia. Spoločenské a  slávnostné zhro-
maždenia a spoločensko - rekreačné aktivi-
ty a kultúrne podujatia si budú vyžadovať 
aj zabezpečenie priestorov ďalšími služba-
mi, ako občerstvenie, informačný servis, 
parkovanie, predaj suvenírov,“ upresnila 
Jana Kormaníková z oddelenia projektové-
ho manažmentu mikulášskej radnice. Pro-
jekt bude realizovaný na etapy, prioritou 
bude výstavba vyhliadkovej veže.

 -red-

Z Hája bude oáza relaxu a oddychu

Ihrisko je miestom 
pre organizovanie 

množstva podujatí.

Ondrašovské futbalové ihrisko konečne 
patrí mestu
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FOTOREPORTÁŽ

Pod tónmi hymien tridsiatich štátov za-
plavili 29. júna Námestie osloboditeľov 

stovky motoriek. Obdivovateľmi dvojkole-
sových tátošov očakávaná FIM Rally vylá-

kala do centra mesta domácich aj turistov, 
vyše tisíc motorkárov na ôsmich stovkách 
vyblýskaných motocyklov parkovalo pred 
župným domom. Najpočetnejšie boli vý-
pravy Švédov, Talianov či Francúzov, ktoré 

FIM Rally: Najstarší účastník mal 92 rokov
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FOTOREPORTÁŽ

sa blížili k dvom stovkám hrdých motorká-
rov v každej výprave. Najstarší účastník FIM 
Rally na motorke mal 92 rokov. Nezabudnu-
teľná svetová akcia sa v našom meste a na 
Slovensku konala po prvý raz! Organizátori 

vyjadrili vďačnosť za ústretovosť a  pohos-
tinnosť Mikulášanom aj radničným, ktorí 
dopomohli k  hladkému priebehu vydare-
nej akcie. Motorky sa objavili na námestí aj 
pri návrate motorkárov do svojich rodných 

krajín, neopakovateľnú atmosféru z námes-
tia môžete opäť zažiť v návrate prostredníc-
tvom pohľadov na fotoreportáž.

 -red-
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Do konca augusta je pre verejnosť 
sprístupnená najväčšia ranogotická 
stavba Liptova – Kostol sv. Mikuláša 
(Po – Pi: 10.00 –12.00  a 13.00 – 17.00 
hod.). Jeho interiér si môžete prezrieť 
prostredníctvom propagačných mate-
riálov aj cez audiosprievodcu, ktorý je 
k dispozícii v turistickej aplikácii mesta 
(www.mikulas.sk/turisticka-aplikacia).

 -red-

TRI GRÁCIE OSTANÚ NA NÁMESTÍ MIERU
S  rekonštrukciou Domu služieb súvisí aj 

obnova jeho okolia a samotného Námestia 
mieru. To nadobudne nový vizuálny rozmer 
a  jeho projekt zahŕňa aj posun fontány Tri 
grácie. Súsošie by podľa rokovaní s  archi-
tektom  malo zostalo v miestach, kde bolo 
pôvodne zakomponované. Presunúť by sa 
malo asi sto metrov východne v  rámci ná-
mestia, pred priestory, kde dnes sídli infor-
mačné centrum.

Bude aj voda
„Výber miesta je dôkladne určený pre 

svoju frekventovanú a zároveň kľudovú po-
zíciu. Umelecké dielo sa tak odprezentuje zo 
všetkých pohľadov námestia,“ upresnil autor 
projektu Dušan Burák a  vysvetlil, že sochy 
z  fontány chce usadiť v  približne rovnakej 
výške, ako boli pôvodne. Umiestniť ich chce 
do priestoru dotovaného vodou tak, aby 

v čase neaktivity fontány bola časť okolo nej 
priechodná pre peších a v lete zasa zavlhče-
ná.

„Samotná fontána bude z betónových 
trojuholníkov s lešteným povrchom, ktoré 
sa osadia do štrku. Každý trojuholník bude 
mať trysku s prečerpávaním vody z podložia. 
Voda bude voľne stekať po povrchu a vytvá-
rať podľa intenzity prúdu akési zrkadlo a ná-
sledne voľne prepadávať medzi trojuholníky 
do podložia. V jednom trojuholníku bude 
na decentnom podstavci osadené pôvod-
né súsošie,“ detailne popísal Marek Bakalár 
z  architektonického štúdia, ktoré dodáva 
projekt. 

Fontána by mohla vystreknúť novotou 
budúci rok

Dielo okrem toho nepatrí do majetku 
mesta a  nikdy ju mesto v  majetku ani ne-

evidovalo. V  súčasnosti je vo vlastníctve 
spoločnosti, ktorá odkúpila Dom služieb 
s  okolitými pozemkami. „Fontána je podľa 
kúpnej zmluvy našim vlastníctvom, ale pre-
nechávame ju mestu a je aj v našom záujme, 
aby ostala v tejto lokalite. Priestor tak ostane 
atraktívnejší. Predpokladáme, že na jeseň, 
po vydaní príslušných povolení k  parkovis-
ku, ju bude potrebné demontovať, aby sme 
mohli začať s realizáciou parkoviska,“ upres-
nil Roman Kocún, zástupca spoločnosti, kto-
rá vlastní dom služieb a  okolité pozemky. 
V rámci obnovy námestia by mohli fontánu 
zavodniť už v  ďalšej letnej sezóne. Na pro-
jekte jej presunu sa však ešte stále pracuje 
a je na samotnom architektovi, aký návrh po 
rokovaní s vedením nášho mesta predloží. 

Všetko však závisí aj od možností zdroja, 
ktorým bude potrebné fontánu zavlažovať.

  -red-
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ROZHOVOR

Na mestskom úrade pôsobí len niečo 
vyše pol roka a  už sa mu podarilo navrh-
núť riešenia viacerých problémov, ktoré 
v  meste rezonujú najmä z  pohľadu do-
pravy, ale aj životného prostredia. Reč je 
o  vedúcom odboru, ktorý má na starosti 
práve spomenutú agendu  – o  Gabrielovi 
Lengyelovi.

 � Priblížte najskôr čitateľom Mikuláša, 
aká rozsiahla agenda spadá pod váš od-
bor?

Každé z  oddelení, ktoré mám v  gescii 
v rámci odboru, rieši samostatnú a širokú 
problematiku. Spomeniem len z  dopravy, 
kde je to údržba, čistenie, zimná údržba, 
opravy a  investičných akcie na miestnych 
komunikáciách, ktorých je v meste takmer 
145 kilometrov. Spravujeme aj sústavu 
verejného osvetlenia, mestskú autobuso-
vú dopravu, dopravné značenie, cestnú 
svetelnú signalizáciu, riešime parkovaciu 
politiku a pripravujeme rozvojové projek-
ty v rámci motorovej, cyklistickej, statickej 
a  pešej dopravy. Na starosti však máme 
aj údržbu a rozvoj mestskej zelene, mest-
ských parkov, detských ihrísk,  mestského 
mobiliáru, dôležitú problematiku odpa-
dového hospodárstva, odstraňovanie čier-
nych skládok a  samozrejme koordináciu 
investičných a  rozvojových akcií v  oblasti 
životného prostredia. K  tomu obidve od-
delenia vybavujú bežnú agendu pre oby-
vateľov nášho mesta, ako je vydávanie 
rôznych povolení a stanovísk.

 �Na úrade pracujete od minulého roka. 
Aké najzásadnejšie problémy ste dopo-
siaľ museli riešiť?

Najzásadnejšie bolo riešenie odpado-
vého hospodárstva mesta po ukončení 
skládkovania vo Veternej Porube a násled-
ne aj vypovedaní zmluvy o  skládkovaní 

v Podturni zo strany Liptovského Hrádku. 
Toto sa nám vďaka rýchlym strategickým 
rozhodnutiam a  podpore vedenia nášho 
mesta podarilo vyriešiť kvalitne, pretože 
na dlhé obdobie 15 rokov máme zaria-
dený odvoz komunálneho odpadu do 
Martina a to za podobnú cenu, ako v prí-
pade skládkovania v  Liptovskom Hrádku. 
Taktiež musím spomenúť riešenie proble-
matiky separovaného zberu a jej prispôso-
benie súčasným legislatívnym ustanove-
niam, kedy zodpovednosť za separovaný 
zber prebrala zo zákona organizácia zod-
povednosti výrobcov. Myslím si, že aj tým-
to krokom sme prispeli k tomu, že budeme  
naďalej patriť medzi špičku miest v rámci 
Slovenska čo sa týka separovaného zberu.

 � Aké väčšie aktivity čakajú odbor život-
ného prostredia a  dopravy v  najbližšom 
období?

Naštartovali sme v  spolupráci s  odde-
lením projektového manažmentu stra-
tegické projekty v  oblasti cyklodopravy, 
kde pripravujeme veľké rozšírenie cyk-
listických komunikácií a  infraštruktúry. 
V  oblasti verejných priestranstiev pripra-
vujeme dva projekty oddychých zón - na 
Háji Nicovô a na Nábreží. Pán primátor nás 
poveril zapojiť sa do aktivít spojených so 
znižovaním množstva reklamného smogu 
v  meste, ktorý neblaho pôsobí na vizuál 
našich verejných priestranstiev. Pripravili 
sme aj pilotný projekt obmedzenia státia 
nákladných vozidiel na parkovacích plo-
chách na sídlisku Podbreziny, ktorý by sa 
mal realizovať v najbližšom období a plá-
nujeme ho následne rozšíriť aj do iných 
mestských častí, kde je problém so static-
kou dopravou. Chystáme sa realizovať aj 
koordináciu svetelnej signalizácie na ceste 
I/18 od Rachmaninovho námestia po kri-
žovatku Hypernova. Nastolili sme slušné 

tempo v  bezbariérových úpravách chod-
níkov, v ktorých budeme pokračovať.

 �Mesto sa môže pochváliť úspechmi 
v získavaní financií z eurofondov. Využí-
va tieto prostriedky aj váš odbor?

Áno, aktuálne sa chystáme doplniť cyk-
listický mobiliár, na ktorý sa nám podarilo 
získať aj externé zdroje. Finišujeme s  prí-
pravou projektov ďalšej etapy cyklochod-
níka v  smere do Liptovskej Ondrašovej. 
Realizáciu financovanú z  eurofondov by 
sme mali začať už budúci rok. Takisto pri-
pravujeme a dokončujeme ďalšie projekty 
týkajúce sa cyklistickej infraštruktúry, či 
už je to ďalšia etapa s  lávkou ponad tok 
Smrečianky a  pokračovanie cyklochodní-
ka v smere na východ, alebo projekt vnút-
romestskej cyklotrasy za zamestnaním 
v dĺžke vyše štyroch kilometrov.

 � Čo by ste chceli presadiť do rozpočtu 
v roku 2017?

Potrebujeme, aby sa vyčlenili prostried-
ky aj na obnovu a  doplnenie autobuso-
vých prístreškov pre mestskú autobusovú 
dopravu a prostriedky na zvyšovanie bez-
pečnosti cestnej premávky prostredníc-
tvom nasvecovania a zvýrazňovania prie-
chodov pre chodcov.

 � V závere si vás dovolíme osloviť aj súk-
romne. Prezradili ste, že vysokú školu ste 
absolvovali v  Žiline a  v  rokoch 2008 až 
2015 ste pôsobili ako dopravný inžinier 
v Okresnom úrade v Liptovskom Mikulá-
ši. Keď príde reč na témú záľuby, povedali 
by ste…

Najmä šport – lyžovanie, skialpinizmus, 
beh, cyklistika. Som veľký milovník prírody 
a najmä našich Tatier. Možno to vyznie ako 
klišé, ale je to fakt - mojou záľubou je aj 
moja práca. Ján Sokolský

Gabriel Lengyel: Najzásadnejšie bolo 
riešenie odpadového hospodárstva
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 Na fotografii mikulášski školáci pri 
ukončení školského roka. Dnes sú už 
v polovici prázdnin. V septembri otvoria 
školy v  pôsobnosti mesta svoje brány 
pre približne tristo prváčikov.

 -red-

Riaditeľka Základnej školy M. R. 
Martákovej na Nábreží 4. apríla Alena 
Ridzoňová pokračuje vo výkone svojej 
funkcie. Riaditeľku čaká v septembri prí-
chod 550 detí, pre ktoré škola otvorí svo-
je brány. Vo svojom štvrtom funkčnom 
období bude na pozícii pôsobiť ďalších 
päť rokov. Ako uchádzačku výberového 
konania, ktorá ako jediná spĺňala kvali-
fikačné predpoklady, ju vymenoval pri-
mátor s pôsobnosťou od 1. augusta. 

 -red-

Demänovčania a Bodičania sa môžu tešiť 
z ciest bez výtlkov. Mesto pristúpilo k  roz-
siahlej obnove Dechtárskej a  Bodickej uli-
ce. Komplexnú rekonštrukciu Dechtárskej 
zrealizuje radnica do konca augusta, cestu 
zrekonštruuje v  dĺžke takmer 200 metrov. 
Obnova spočíva v  odstránení vrchnej vrs-
tvy a nevhodného podložia. Urobia sa ná-
sypy pod novou komunikáciou, osadia ob-
rubníky. Vybudujú aj bezbariérové domové 
vjazdy a  priechody pre chodcov. Celkové 
náklady na realizáciu predstavujú 70-tisíc 
eur. Kvôli stavebným prácam bude ulica do 
31. augusta uzatvorená. 

Investičné aktivity mesta sa v tejto oblas-
ti nekončia. V  plnom prúde je rozbehnutá 
aj rekonštrukcia Bodickej ulice v  mestskej 
časti Bodice. Obnova potrvá až do 30. sep-
tembra, hovoríme o tristometrovom úseku 
komunikácie. „Celkové náklady predstavujú 
183-tisíc eur. Ulica bude pre dopravu v čase 
stavebných prác úplne uzavretá,“ uviedla 
Tatiana Smolíková z  mikulášskej radnice. 
Autobusy budú premávať len po zastávku 
Kostoly. Kvôli bezpečnosti a plynulosti sta-
vebných prác žiada radnica obyvateľov, aby 
uzávierky dodržiavali a pre prípadné státie 
áut využili okolité ulice.

 -red-

Investovali do ulíc 
v Demänovej 
a Bodiciach, pozor 
na obmedzenia

K jubileu známeho spisovateľa, výtvar-
níka a publicistu Štefana Packu sa organi-
zuje v Liptovskom Mikuláši niekoľko pod-
ujatí. V Múzeu Janka Kráľa sa 24. augusta 
uskutoční výstava zaujímavých koláží Šte-
fana Packu a  prezentácia dvoch nových 
kníh. Výberovú personálnu bibliografiu 
Štefan Packa zostavila Ivona Salajová a vy-
dala Liptovská knižnica G. F. Belopotocké-
ho. Vydavateľstvo Georg v  Žiline pripra-

vilo bibliografiu MosTY a  JAzvy - výber 
poetických textov a koláží.

Novú knihu autorskej dvojice Pavel 
Petráš a  Štefan Packa s  názvom Paleta 
plná farebných vôní predstavia verejnosti 
v  Liptovskej galérii P. M. Bohúňa 30. au-
gusta. Obsahom knihy sú spomienky na 
život a tvorbu liptovských výtvarníkov

 -red-

MosTY a JAzvy v múzeu
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Mesto pod vedením vtedajšieho primá-
tora Alexandra Slafkovského od zmluvy 
odstúpilo. Finančnú zábezpeku kupujúce-
mu mestská kasa nevrátila. „To bol dôvod, 
prečo spoločnosť AF Development, ktorá 
vyhrala súťaž na odkúpenie Domu služieb 
ešte pred dvoma rokmi, žalovala mesto 
o  vrátenie finančnej zábezpeky,“ vysvetlil 
viceprimátor Ján Bonko. Dnes už vieme, že 
mesto spor prehralo a okrem dlžnej sumy je 
povinné uhradiť aj súdne trovy. 

Prehre mohli predísť mimosúdnym vy-
rovnaním

Podľa niektorých poslancov chýbala 
v  zmluve dôležitá formulácia. „Zmluva 
z  roku 2014 bola postavená pre mesto 
nevýhodne. Chýbala v  nej formulácia, že 
v prípade, že mesto od zmluvy odstúpi, ne-
bude mať povinnosť vrátiť finančnú zábez-
peku, čo potvrdili aj právnici, ktorým som 
si nechal zmluvu vysvetliť,“ poznamenal 
poslanec Mestského zastupiteľstva v  Lip-
tovskom Mikuláši Miroslav Boďa, ktorého 
názor podporila aj poslanec Štefan Ganoc-
zy: „V zmluve mala byť zapracovaná jedno-
duchá klauzula o  tom, ako brániť záujmy 
mesta v prípade nenaplnenia záväzkov, na 
ktorých sme sa dohodli.“

Pred začatím súdneho konania sa právni 
zástupcovia mesta a žalobcu dohodli, že sa 
pokúsia uzatvoriť dohodu o urovnaní. „Bolo 
to riešenie, ako neprísť o plnú sumu zábez-
peky navýšenú o trovy konania,“ povedala 
Marta Gutraiová, prednostka   mestského 
úradu. Poslancom predložilo mestské práv-

ne oddelenie návrh na schválenie dohody 
o  urovnaní, kde by sa radnica zaviazala 
uhradiť víťazovi súťaže 50 tisíc z titulu vrá-
tenia časti finančnej zábezpeky. Aj mestskí 
právnici odôvodnili potrebu mimosúdnej 
dohody tým, že v prípade prehry by mesto 
muselo vrátiť žalobcovi nielen zábezpeku 
vo výške 100 600 eur, ale aj trovy konania 
plus úrok z  omeškania. „Bolo schodnejšie 
vyrovnať sa mimosúdne a uhradiť 50 tisíc, 
ako dnes vracať celú sumu a  aj príslušen-
stvo navyše. Konečný záväzok mesta môže 
narásť aj na 200 tisíc. Podáme ešte odvola-
nie na krajský súd proti rozhodnutiu okres-
ného súdu,“ prezradil ďalšie kroky radnice 
viceprimátor Ján Bonko.

Od zmluvy odstúpili deň pred odcho-
dom

Poslanec Matej Géci v súvislosti s odstú-
pením mesta od zmluvy na predaj Domu 
služieb (v roku 2014) vyslovil na zasadnutí 
júnového mestského zastupiteľstva podo-
zrenie: „Je zvláštne, že k  odstúpeniu tejto 
zmluvy došlo jeden deň pred odchodom 
primátora Slafkovského z  funkcie.“ Na to 
poslanec Alexander Slafkovský zareago-
val, že bolo treba niečo urobiť. „Lebo status 
quo, v ktorom to nikto nezaplatil a tvári sa, 
že je to jeho, je ten najhorší možný, ktorý 
by sme mohli mať. Stále tam bola šanca, 
že peniaze nabehnú na účet a  oni tvrdili, 
že každým dňom ich budú mať k dispozícii 
a podľa týchto pravidiel boli urobené aj iné 
súťaže a nebol tam žiadny problém.“

Poslanci sa sťažujú na kauzy z  rokov 
2011 – 2014 

Niektorí poslanci sa sťažujú, že na za-
stupiteľstvách musia miesto progresu ne-
ustále riešiť súdne spory a  kauzy. „Vkuse 
riešime len kauzy z  minulosti, heliporty, 
bioplynové stanice, upratujeme problémy 
so zneškodňovaním komunálneho od-
padu a  miesto toho, aby sme sa venovali 
rozvoju mesta, sme nútení čeliť súdnym 
sporom. V  princípe mám pocit, že neustá-
le riešime problémy pochádzajúce z rokov 
2011 až 2014 kvôli nedôslednosti vedenia,“ 
rozhorčene povedal viceprimátor mesta L. 
Mikuláš a  súčasne štátny tajomník Minis-
terstva vnútra SR Rudolf Urbanovič. Býva-
lý primátor Alexander Slafkovský sa bráni: 
„Politický názor, že sa zastupiteľstvo zaobe-
rá príliš často problémami z minulosti, po-
užíva súčasné vedenie mesta ako obľúbe-
nú  výhovorku. Chce azda obviňovaním 
svojich predchodcov zakryť svoju vlastnú 
neschopnosť riešiť problémy, ktoré život 
prináša? Vecne sa ku takzvaným kauzám 
vyjadrím, ak dostanem primeraný priestor.“ 
Priestor, ktorý venuje mesto aj poslanci 
kauzám z rokov 2011 – 2014, sa však nepáči 
ani poslancovi Štefanovi Ganoczymu. „Koľ-
ko času venujeme tieňom z minulosti, mô-
žeme vidieť aj na záznamoch z mestských 
zastupiteľstiev,“ povedal počas zasadnutia 
poslancov. O jednotlivých prípadoch spred 
dvoch až šiestich rokov vás budeme infor-
movať.

 -red-

ĎALŠIA KAUZA 
Z MINULOSTI, 
DOPLÁCAJÚ NA 
ŇU PEŇAŽENKY 
MIKULÁŠANOV

Dom služieb konečne rekonštruujú, bude 
moderným prvkom Námestia mieru. 

Mestská kasa prichádza o vyše stotisíc 
eur, ktoré v  konečnom dôsledku zapla-
tia daňoví poplatníci. Dôvody siahajú 
do roku 2014, kedy mesto vyhlásilo ob-
chodnú verejnú súťaž na predaj Domu 
služieb. Uchádzač, ktorý súťaž s  najvý-
hodnejšou ponukou pre mesto vyhral, 
zaplatil finančnú zábezpeku cez stoti-
síc eur. Kúpnu cenu vo výške zvyšných 
929 400 eur však ani po predlžovaní le-
hoty splatnosti nedoplatil.  
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Výhody pri financovaní obnovy byto-
vých domov od roku 2016

Od tohto roku platí nová legislatíva pre 
poskytovanie podpory zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania (ŠFRB). Zmeny prináša-
jú žiadateľom o  podporu viaceré výhody. 
„Napríklad výška úrokovej sadzby od 0 per-
cent, možnosť odpustenia časti úveru až 
do 10 percent, garancia úroku počas celej 
doby splácania, zriadenie a  vedenie účtu 
bez poplatku, dostatok financií či kontrola 
realizácie, dodržiavania technických no-
riem a  postupov,“ priblížil Miroslav Kašák, 
špecialista oddelenia ŠFRB v  mikulášskej 
radnici. Klientovi ŠFRB, ktorému bude po-
skytnutá podpora po 1. januári možno 
počas platnosti zmluvy na účel 
zateplenia bytovej budovy 
znížiť poskytnutý 
úver o  päť 
p e r -

cent z istiny úveru, ak potreba tepla na vy-
kurovanie bytového domu bude vyššia ako 
28 kWh/(m2.a) a nižšia alebo rovná ako 40,5 
kWh/(m2.a); 10 percent z  istiny úveru, ak 
potreba tepla na vykurovanie bude nižšia 
ako 28,0 kWh/(m2.a). K  tomu je potrebné, 
aby klient poskytol fondu údaje o  skutoč-
nej spotrebe tepla na vykurovanie po dobu 
najmenej troch po sebe nasledujúcich ro-
kov a  písomne požiadal fond o  zníženie 
časti poskytnutého úveru. Pri kombinácii 
minimálne troch účelov je možné získať 
úrokovú sadzbu 0 percent. Žiadosti je po-
trebné predložiť od 15. 1. do 31. 10. prísluš-

ného kalendárneho roka na mestský úrad. 
Žiadosti predkladá správca splnomocnený 
zastupovať vlastníkov, alebo predseda spo-
ločenstva vlastníkov bytov. Fakturáciu kon-
troluje stavebný dozor a štátny fond.

V našom meste sú v súčasnosti na obno-
vu bytových domov poskytnuté úvery za 
vyše 2,5 mil. eur, pri ktorých sa obnovuje 
16 bytových domov so 762 bytovými jed-
notkami. Najviac, desať bytových domov 
pripravil správca Stavebné bytové družstvo 
Liptovský Mikuláš, päť Inten-Eura správa 
domov Liptovský Mikuláš a jeden správky-
ňa Ing. Turková. -red-

V meste obnovujú 16 bytoviek za 2,5 milióna eur

Parametre účelov na obnovu bytovej budovy pre rok 2016

TYP OBNOVY BYTOVEJ BUDOVY
LEHOTA 

SPLATNOSTI 
(roky)

MAX. % ÚVERU 
Z OBSTARÁVA-

CEJ CENY

ÚROK 
(%) MAX. VÝŠKA ÚVERU

Zateplenie bytového domu 20 75 1 85 eur/m2 zatepl. plochy

Odstránenie systémovej poruchy 
bytového domu 20 75 1 70 eur/m2 podlah. plochy bytu

Výmena alebo modernizácia výťahu 20 75 0,5 50 000 eur/výťah

Výmena spoločných rozvodov plynu, 
elektriny, kanalizácie, vody a tepla 20 75 0,5 70 eur/m2 podlah. plochy bytu

Vybudovanie bezbariérového prístupu 
do všetkých bytov v byt. dome 20 75 1 110 eur/m2 podlah. plochy bytu

Iná modernizácia 20 75 2 90 eur/m2 podlah. plochy bytu 

 Zdroj: Mestský úrad Liptovský Mikuláš 

Liptovský Mikuláš uviazol v sieti súdov: Hrozí mestu nútená správa?
O  pár rokov môžu mať obrovské prob-

lémy! Liptovský Mikuláš sa súdi s  firmou, 
ktorej pre problémy so zmluvou s mestom 
padol projekt na tri bytovky. Spoločnosť 
si uplatňuje náhradu škody, ktorá je už vo 
výške 1,2 milióna eur, no stále narastá.

V  časti Palúdzka chcela spoločnosť Zip-
city postaviť tri bytovky s 84 bytmi. „Býva-
lý primátor Alexander Slafkovský zmluvu 
o  budúcej zmluve s  firmou zrušil a  ona si 
teraz uplatňuje náhradu škody. Ak sa bude 
pojednávanie predlžovať do  roku 2022, 
škoda narastie do výšky 5 miliónov eur, čo 
je pre  mesto likvidačné,“  vysvetlil súčasný 
primátor Ján Blcháč, ktorý radnicu už raz 
viedol, ešte pred Slafkovským.

Alexander Slafkovský  tvrdí, že zmluva, 
ktorú so  spoločnosťou podpisoval Blcháč, 
bola neplatná. „Mestské zastupiteľstvo od-
súhlasilo predaj celého pozemku, v zmluve 

boli len pozemky pod bytovými domami, 
čo je v  rozpore s  uznesením. Za neplatnú 
ju uznal aj súd,“ tvrdí na svoju obranu Slaf-
kovský, podľa ktorého spoločnosti ponúkli 
predaj celého pozemku, no tá reagovala 
odskočením od projektu. „To nie je pravda. 
Mesto nám neponúklo žiadne riešenie, ne-
dostali sme ani šancu s ním rokovať,“ tvrdí 
konateľ Stanislav Rusko, ktorý má aj s  Bl-
cháčom podozrenie, že zrušený projekt sú-
visí so susedným pozemkom. Ten by časťou 
zasahoval pod jednu z bytoviek.

Mesto ho získalo v  roku 1989 od staršej 
ženy. Jej dedičia ho ale súdnou cestou žia-
dajú od mesta späť. Okresný súd najprv stál 
na strane mesta, po odvolaní stojí na strane 
druhej. Radnica sa voči rozsudku odvolala, 
pozemok vrátiť nechce. Blcháčovi sa celý 
spor nepozdáva.  „Predávajúcu súd vyhlá-
sil za nesvojprávnu, a  to 27 rokov od  jej 

smrti a  bez jej zdravotnej dokumentácie. 
Jej dedičov zastupuje od začiatku Dagmar 
Slafkovská, ktorá podala návrh na vrátenie 
pozemku v čase, keď bol jej manžel primá-
torom,“ upozorňuje.

Dagmar Slafkovská si nemyslí, že by 
mohlo ísť o konflikt záujmov. Odmieta tiež, 
že tieto prípady spolu súvisia.  „Dedičov 
som začala zastupovať už v  čase, keď môj 
manžel primátorom nebol. Keď sa ním stal, 
rodina trvala na tom, aby som ich zastupo-
vala. Podstatou sporu bolo posúdiť mentál-
nu spôsobilosť predávajúcej, k čomu sa vy-
jadrovali psychiatri, môj manžel ovplyvniť 
výsledok súdu nemohol,“ bráni sa manželka 
bývalého primátora.

 ZDROJ: www.pluska.sk
 Autor: Plus JEDEN DEŇ/Miroslava Dírerová
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MIKULÁŠSKE LETO
AUGUST

streda

3.8. 
16.30

HUDOBNÁ STREDA PRI FONTÁNE
AGAZAGA - domáca skupina hrajúca hudbu 50. - 60. rokov.
Fontána Metamorfózy

streda

3.8. 
21.15

LETNÉ KINO V ZÁHRADE
Osem hrozných
Western /dráma /thriller /mysteriózny USA, 2015, 167 min.
Záhrada Múzea Janka Kráľa

štvrtok

4.8. 
19.30

OPEN STAGE 
Námestie osloboditeľov

piatok

5.8.
19.30

ZURALIA ORCHESTRA 
Balkánska dychová kapela, ktorá spolupracuje s Goranom Bregovičom.
Námestie osloboditeľov

sobota

6.8. 
12.00

SwINGIN´S jAZZ TRIO
Špičkový jazz v podaní mladých talentovaných hudobníkov.
Námestie osloboditeľov

nedeľa

7.8. 
19.30

VERONIKA RABAT
Etno muzika v modernom tanečnom prevedení.
Námestie osloboditeľov

pondelok

8.8. 
17.00

SEI jONA
Hudobno-tanečné vystúpenie folklórneho súboru z Izraela.
Synagóga

streda

10.8. 
16.30

HUDOBNÁ STREDA PRI FONTÁNE
Michal Michalko – svetové hity v podaní domáceho pesničkára.
Fontána Metamorózy

streda

10.8. 
21.15

LETNÉ KINO V ZÁHRADE
Straight Outta Compton
Životopisný /hudobný /dráma USA, 2015, 147 min.
Záhrada Múzea Janka Kráľa

štvrtok

11.8. 
19.30

OPEN STAGE 
Námestie osloboditeľov

piatok

12.8. 
19.30

REVIVAL VÍKEND
René Lacko tribute Jimmy Hendrix
Námestie osloboditeľov

sobota

13.8. 
12.00

ONDRAŠOVSKÁ FAZUĽA 
spojená s oslavami 730. výročia mestskej časti Liptovská Ondrašová 
Liptovská Ondrašová

sobota

13.8. 
19.30

REVIVAL VÍKEND
Oravia – Deep Purple
Námestie osloboditeľov

nedeľa

14.8. 
19.30

REVIVAL VÍKEND
Interprid – Metalica tribute Band
Námestie osloboditeľov

pondelok

15.8.
19.30

25. VÝROČIE MOSTY HIDAK GESHARIM PHURTA BRIDGE
Účinkujúci: Milan Lasica, Jaromír Nohavica, Peter Lipa, Robert Kus-
mierski, Gábor Winand
Synagóga

od 15.8.2016
do 15.9.2016
10.00–17.00

MOSTY GESHARIM 1991–2016
Výstava pri príležitosti 25. výročia Mostov Gesharim.
Synagóga

streda

17.8. 
16.30

HUDOBNÁ STREDA PRI FONTÁNE
SPEKTRUM – domáca kapela pre príjemný podvečer.
Fontána Metamorfózy

streda

17.8. 
21.15

LETNÉ KINO V ZÁHRADE
Steve Jobs – Dráma / životopisný USA / Veľká Británia, 2015, 122 min.
Záhrada Múzea Janka Kráľa

štvrtok
18.8. 
19.30

OPEN STAGE
Námestie osloboditeľov

piatok
19.8.

 19.30 

DIVADELNÝ VÍKEND
Divadlo Factor – OBEC ROKA
Námestie osloboditeľov

piatok
19.8.
20.45

DIVADELNÝ VÍKEND
Gasperego – Boj černocha so psami
Synagóga 

sobota
20.8.  
6.00

NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ 
Vysoké Tatry - Kriváň

sobota
20.8.  
13.00

MIKULÁŠSKA POHODA 
Účinkujúci: The Phantoms crew, STRONGMAN, Peter Bič Projekt, 
Kabát Revival
Areál pri Urbárskom dome Ploštín

nedeľa
21.8.
19.30

VEČER PANTOMÍMY - UMENIE TICHA
Hostia: Miroslav Kasprzyk, Aďo Ohrádka, Mertin Herian
Námestie osloboditeľov

streda
24.8. 
16.30

HUDOBNÁ STREDA PRI FONTÁNE
VOLNIJ DON – ruské a írske piesne
Fontána Metamorózy

streda
24.8. 
21.15

LETNÉ KINO V ZÁHRADE
Chlapčenstvo
Dráma USA, 2014, 165 min.
Záhrada Múzea Janka Kráľa

štvrtok
25.8. 
8.00

OLDTIMER RALLYE TATRY 2016
Výstava historických vozidiel, slávnostné otvorenie a štart pretekov.
Námestie osloboditeľov

štvrtok
25.8. 
10.00

ŠPORTOVÝ DEŇ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH 
Areál Hotela Lodenica, Nábrežie Janka Kráľa

štvrtok
25.8. 
19.30

OPEN STAGE
Námestie osloboditeľov

piatok
26.8. 
14.00

OSLAVY 72. VÝROČIA SNP 
Námestie osloboditeľov, Háj Nicovô

piatok
26.8. 
14.00

ROCK SHOCK
Rádio Anténa Rock
Liptov Aréna

sobota
27.8. 
9.00

OLDTIMER RALLYE TATRY 2016
Výstava historických vozidiel a štart pretekov.
RGB Liptov

sobota
27.8. 
17.00

POZVÁNKA NA FESTIVAL DO PLOŠTÍNA 
Námestie osloboditeľov

sobota
27.8. 
19.30

ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI
Jungle Label, Le Payaco
Námestie osloboditeľov

nedeľa
28.8. 
9.00

OLDTIMER RALLYE TATRY 2016
Spanilá jazda mestom.
Námestie osloboditeľov

nedeľa
28.8. 
18.00

OLDTIMER RALLYE TATRY 2016
Koncert vážnej hudby.
Synagóga

nedeľa
28.8. 
15.00

DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
XIII. ročník DFF Pod Skalkou Ploštín 2016
Areál pri Urbárskom dome Ploštín

nedeľa
28.8. 
16.30

ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA
Divadlo zo Šuflíka - Klauniáda pre najmenších
Námestie osloboditeľov 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA STARÝCH POHĽADNICIACH
Výstava historických pohľadníc zo zbierok múzea, pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš.

výstavná sieň Múzea Janka Kráľa
8.6.2016– 21.8.2016, Po - Ne: 10.00 - 17.00 h

Vladimír Železný: Svet, ktorý mal zmiznúť
Výstava fotografií z chasidského prostredia.

výstavná sieň Múzea Janka Kráľa
13.7.2016–10.8.2016

MosTY A jAzvy
Výstava pri príležitosti 70. narodenín Štefana Packu.

výstavná sieň Múzea Janka Kráľa
24.8.2016–18.9.2016

SPRIEVODCOVSKÁ SLUŽBA
Prvenstvá mikulášskeho turizmu, prezentácia TOP atraktivít a úspechov turizmu v meste v minulosti a súčasnosti.

pred Informačným centrom
5.8., 12.8., 19.8., 26.8. o 16.00 h

SPRIEVODCOVSKÁ SLUŽBA
730 rokov Liptovského Mikuláša - zlomové okamihy bohatých dejín mesta.

pred Informačným centrom
2.8., 9.8., 16.8., 23.8. o 16.00 h

Parametre účelov na obnovu bytovej budovy pre rok 2016

TYP OBNOVY BYTOVEJ BUDOVY
LEHOTA 

SPLATNOSTI 
(roky)

MAX. % ÚVERU 
Z OBSTARÁVA-

CEJ CENY

ÚROK 
(%) MAX. VÝŠKA ÚVERU

Zateplenie bytového domu 20 75 1 85 eur/m2 zatepl. plochy

Odstránenie systémovej poruchy 
bytového domu 20 75 1 70 eur/m2 podlah. plochy bytu

Výmena alebo modernizácia výťahu 20 75 0,5 50 000 eur/výťah

Výmena spoločných rozvodov plynu, 
elektriny, kanalizácie, vody a tepla 20 75 0,5 70 eur/m2 podlah. plochy bytu

Vybudovanie bezbariérového prístupu 
do všetkých bytov v byt. dome 20 75 1 110 eur/m2 podlah. plochy bytu

Iná modernizácia 20 75 2 90 eur/m2 podlah. plochy bytu 

 Zdroj: Mestský úrad Liptovský Mikuláš 
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Vstup do hlavnej expozície mestské-
ho Múzea Janka Kráľa (MJK) na Námestí 
osloboditeľov dostal v  piatok 15. júla úpl-
ne novú podobu. Návštevníci už nemusia 
zložito hľadať vchod v  jednom z  dvoch 

starodávnych podbrání. Jednoducho stačí 
vstúpiť priamo z ulice do miestnosti, ktorú 
múzeum dlhodobo prenajímalo ako pre-
dajňu, naposledy fungovala ako požičovňa 
plesových šiat.  

„Tieto vzácne historické budovy v najuž-
šom centre nášho mesta zažili toho už 
neúrekom. Stačí spomenúť, že pred troma 
storočiami s  veľmi veľkou pravdepodob-
nosťou práve tu súdili a  odsúdili Jánošíka. 
Je skvelým počinom, že sa nám podarilo 
zriadiť dôstojné miesto prvého kontaktu 
s  návštevníkmi, kde si môžu zakúpiť vstu-
penky do nášho mestského múzea a dosta-
nú všetky potrebné informácie,“ vyzdvihol 
počin primátor Ján Blcháč.

Riaditeľ MJK Jaroslav Hric doplnil, že 
nové návštevnícke centrum obohacuje aj 
ponuka rôznych suvenírov. „V prvom rade 
chceme dať príležitosť našim liptovskomi-
kulášskym ľudovým remeselníkom a umel-
com, aby mali kde prezentovať svoju origi-
nálnu tvorbu. Záujemcovia si môžu kúpiť 
košík, varešku či šperk, ale aj obraz majstra 
Petráša či publikácie tunajších spisovate-
ľov,“ dodal riaditeľ MJK.

 -red-

KULTÚRA

Mestské múzeum má nové 
návštevnícke centrum

Záhrada mestského Múzea Janka Kráľa 
sa v piatok 15. júla večer zmenila už tretí raz 
na retrotančiareň. Okrídlené evergreeny aj 
z  pera liptovskomikulášskeho rodáka Du-
šana Pálku v  podaní salónneho orchestra 
Art Septet Nicolaus si prišli vypočuť takmer 
dve stovky nadšených návštevníkov takmer 
všetkých vekových kategórií a tancovali až 
do skorých ranných hodín.

„Toto jedinečné podujatie sa stáva tra-
díciou. Pred prvým ročníkom sme museli 
doslova prelamovať ľady, ale teraz sme už 
nikoho nemuseli nasilu ťahať do tanečného 
kola. Bola to nefalšovaná spontánna oslava 
starej dobrej hudby, pri ktorej prežívali svo-
je lásky naši prarodičia,“ rozplývala sa hlav-
ná organizátorka Katarína Verešová.

Najstarším účastníkom bol 93-ročný Ka-
rol Komandera. „Veľmi príjemne ma šokova-

lo, že melódie mojej mladosti poznajú aj 
o niekoľko generácií mladší ľudia. Mikulá-
šania opäť raz naplno ukázali, že sa vedia 
veľmi kultúrne zabávať,“ dodal so slzami 
v očiach.

 -red-

Retrotančiareň má čoraz viac 
nadšených priaznivcov

Salónny orchester Art Septet 
Nicolaus hrá majstrovsky 
evergreeny Dušana Pálku.

Foto: Ján Svidran 
Nadšenci retro štýlu si užívajú 

atmosféru retrotančiarne.
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Väčšina komunálneho odpadu skončí na 
skládkach. Skládkovanie pritom predsta-
vuje najmenej vhodný spôsob zneškodňo-
vania odpadu. Zmesový, neroztriedený 
odpad bez prístupu kyslíka je veľmi ťažko 
a  pomaly rozložiteľný, zo skládok uniká 
do okolitého prostredia množstvo nebez-
pečných plynov a  kvapalín. „Redukovanie 
množstva odpadu ukladaného na skládky 
je možné dosiahnuť hlavne dôsledným 
triedením zhodnotiteľných zložiek odpadu. 
Triedením pomôžeme nielen životnému 
prostrediu, ale aj sebe, a to po stráne zdra-
votnej, sociálnej či ekonomickej,“ načrtla 
Mária Lošonská z mikulášskej radnice.

Prečo rozlišovať plasty, sklo či papier?
Dôvody, prečo triediť komunálny odpad, 

sú environmentálne: triedenie znižuje ne-
priaznivé dopady pôsobenia človeka na ži-

votné prostredie. Sepa-
ráciou šetríme prírodné 
zdroje surovín a  energie, 
pretože vytriedený odpad 
sa stáva druhotnou surovinou. 
„Táto druhotná surovina sa vracia 
späť do výroby a znižuje tak nároky na 
prírodné zdroje, čím menej ničíme nové 
územia kvôli ťažbe surovín,“ vysvetlila Lo-
šonská z  oddelenia životného prostredia. 
Podobne to funguje aj pri kompostovaní. 
„Opätovným využitím odpadov vhodných 
do kompostu získavame kvalitné a  ekolo-
gické hnojivo, čím neznečisťujeme pôdu 
chemickými hnojivami,“ dodala Lošonská 
a doplnila aj pohľad na potrebu separácie 
z dôvodu, že sa vďaka nej znižuje hustota 
dopravy pri preprave odpadov na skládky 
zo širokého okolia. Preprava odpadov pri-
spieva k  zvyšovaniu hluku, prašnosti, vib-

rácií a znečisťovaniu ovzdušia. „Áno, aj pre 
toto separujem,“ potvrdila.

Vďaka poctivému triedeniu redukujeme 
aj množstvo zneškodňovaných odpadov 
na skládkach a spaľovniach, čím chránime 
aj sami seba. Pri rozklade odpadu na sklád-
kach totiž vzniká z dôvodu nedostatku kys-
líka škodlivý tzv. skleníkový plyn.

Triedenie má aj ekonomické plusy
Triedenie z  ekonomických pohľadu 

šetrí finančné prostriedky, preto-
že ukladať na skládkach odpa-

dov menšie množstvo od-
padov znamená vynaložiť 

menej prostriedkov za 
odpad, ktorý skončí na 
skládke. Znamená tiež 
finančné prilepšenie za 
odpredaj druhotných 

surovín.

Separovanie zvyšuje 
zamestnanosť

Sociálne hľadisko hovorí, že 
separovaním sa znižuje množstvo ko-

munálneho odpadu, za ktorý platíme. Za 
vyseparovaný odpad neplatíme, a tým šet-
ríme svoje peňaženky. Okrem toho, sepa-
rovanie dokonca zvyšuje zamestnanosť  – 
zber odpadov, ich dotrieďovanie, preprava 
na spracovanie a  zhodnocovanie vytvorí 
viac pracovných miest, ako zneškodňova-
nie odpadov. Triedenie nás tiež pomáha 
vychovávať a formovať náš vzťah k ochrane 
životného prostredia. A napokon, nezabud-
nime na estetiku. Nikomu sa predsa nepá-
čia smetiská a zničené životné prostredie.

 -red-

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odpad je jedným z  najväčších ne-
bezpečenstiev pre životné prostre-
die. Neustále zvyšovanie produkcie 
rôznych druhov odpadu vrátane ko-
munálneho predstavuje problémy 
ekologického, ekonomického i spolo-
čenského charakteru.

Triedením 
pomáhame životu 
okolo a životu 
svojmu!

Predseda Občianskeho združenia TATRY 
Rudolf Pado prostredníctvom viacerých 
médií šíril dezinformáciu o pravdepodob-
nom výskyte škodcu, ktorý napadol stromy 
pri Podbrezinách. U  ľudí sa tým vyvolali 
nepokoje, že ide o  nebezpečného spria-
dača amerického, ktorý pácha škody aj na 
ovocných stromoch, orechoch, jabloniach, 
dokonca sa rozšírili tvrdenia, že na dotyk 
môže byť larva nebezpečná aj pre ľudskú 
pokožku. Situácia však nie je taká zlá, ako 
Pado predpovedal.

„Ide o  priadzovca čremchového. Tento 
druh motýľa je prísny monofág. To zname-
ná, že sa vyskytuje výlučne na čremche. Po-
škodenie iných drevín nehrozí,“ ubezpečila 
špecialistka, ktorá má na starosti mestskú 
zeleň Zuzana Streitová a jej slová potvrdilo 
aj stanovisko lesníckej ochranárskej služby 
(LOS): „Poškodenie iných lesných ani ovoc-
ných drevín v okolí v žiadnom prípade ne-
hrozí. Žer je v roku 2016 už skončený nebu-
de pokračovať. Existuje reálny predpoklad, 
že prevažná časť stromov v ďalšom priebe-

hu sezóny znovu zalistí a k úhynu stromov 
nedôjde,“ ubezpečil Andrej Kunca z  LOS 
Banská Štiavnica a  vysvetlil, že v  čase (ih-
neď po zistení, že niektoré stromy napadol 
škodca), keď mesto požiadalo o opatrenia, 
neodporučil ich vykonať. „Škodca sa na-
chádzal v štádiu nevhodnom pre aplikáciu 
obranných opatrení, preto sme neodpo-
ručili realizáciu obranných opatrení v roku 
2016,“ vysvetlil Kunca. Obranné opatrenia 
proti tomuto škodcovi je podľa LOS možné 
realizovať hneď po prípadnom objavení sa 
húseníc v budúcom roku.

Bulvárny plátok Zdravý Liptov napriek 
tomu uverejnil blog predsedu OZ Tatry Ru-
dolf Pado, v ktorom Pado napáda konanie 
odborných pracovníčok úradu. Podľa etic-
kého kódexu novinára „Novinár je povinný 
dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú 
zverejní. Informácie si spravidla overí as-
poň z dvoch od seba navzájom nezávislých 
zdrojov.“ Niektoré tlačoviny však nepíšu 
novinári, preto ich príspevky porušujú no-
vinársku etiku. -red-

Stromy nenapadol spriadač,
Pado šíril dezinformáciu

So
m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k

Mesto sa prostredníctvom príspev-
kovej organizácie Verejnoprospešné 
služby stará o  kosenie úctyhodnej plo-
chy 70 hektárov trávnatých plôch. Na 
údržbu verejnej zelene radnica posky-
tuje 208-tisíc eur ročne. Peniaze okrem 
kosenia používajú  na opiľovanie, sta-
rostlivosť o záhony, živé ploty, výsadbu 
drevín či údržbu detských a lavičiek. 

 -red-
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Posledného júna ukončili hokejisti mest-
ského hokejového klubu prípravu na su-
chu. Všetci hráči, ktorí sa hlásili na začiatku 
prípravy trénerovi Spišákovi, túto časť sezó-
ny zdarne doviedli do konca. Neobľúbenú 
časť sezóny majú teda za sebou a čo ďalej?

Hráči teraz nastúpia na dovolenky. Do-
stali od trénerov domáce úlohy, aby po 
návrate do prípravy na ľade neboli zane-
dbaní. Príprava prebehla bez komplikácií 
v domácich podmienkach, v ktorých našiel 
tréner Spišák, tak ako pred rokom, výborné 
podmienky na prípravu. Hráči poctivo plnili 
jeho pokyny a snaha z  ich strany pripraviť 
sa na novú sezónu čo najlepšie bola bada-
teľná. Menšie zdravotné problémy mal po-
čas prípravy iba Janko Cibuľa, no všetko je 
už v poriadku. Do prípravy na ľade naskočí 
bez obmedzení. Doteraz máme potvrdené 
prípravné zápasy s  Novým Targom, s  tým 
odohráme dva zápasy (doma – vonku) 
a  absolvujeme aj Spišský pohár, ktorý sa 
uskutoční 24., 25. a 26. augusta.

Róbert Spišák, hl. tréner: „Absolvovali 
sme sedemtýždňový mikro cyklus, zame-
raný na rozvoj všestranných schopností, 
s  dôrazom na silu. Tréningy boli oboha-
tené o  Kickbox či  TRX. Tu, v Liptove, som 
našiel v  domácich podmienkach, môžem 

povedať, že ideálne zázemie na prípravu. 
Vedenie dokáže vytvoriť naozaj adekvát-
ne podmienky  na prípravu bez cestova-
nia a  zdržovania sa presunmi, čo naozaj 
kvitujem. Pracujeme tu v  profesionálnych 
podmienkach. Hráči k  príprave pristúpili 
na 100 percent, je vidno, že sú tu chlapci, 
ktorí sa hokejom chcú živiť, posúvať sa, sú 
to jednoducho profesionáli. Bol som s  ich 
prístupom nadmieru spokojný. Brankári 
absolvovali väčšiu časť prípravy so svojim 
trénerom, čo tiež všade na Slovensku nie 
je zvykom. Počas prípravy na ľade plánu-
jem odohrať šesť, sedem zápasov. Na ľade 
budeme pred súťažou sedem týždňov, čo 
považujem za dostatočné.“

Na ľad naskočia naši hráči po dohode 
trénera Spišáka a predstavenstva klubu 
25. júla alebo 1. augusta. 

Veľká zmena čaká pravdepodobne aj rea-
lizačný tím A - mužstva a mužstva Juniorov. 
Vedenie klubu má na lane bývalého zná-
meho reprezentanta, ktorý by mal prebrať 
úlohu hlavného trénera Juniorov a zároveň 
sa stane aj asistentom trénera Spišáka. Po 
definitívnom dotiahnutí tohto „prestupu“ 
sa Ivan Droppa bude venovať naplno už 
len funkcii predsedu predstavenstva. Čaká 
sa na posledné formality, po ktorých vám 

samozrejme meno nového trénera našich 
Juniorov prezradíme.

Hráči naskočia na ľad až za pár týždňov, 
ale my vám už teraz môžeme prezradiť 
meno nového hráča, ktorý sa k nášmu muž-
stvu pripojí od prvej tréningovej jednotky 
na ľade a bude počas sezóny pôsobiť v dre-
se Liptovského Mikuláša. V Liptove uvidíme 
od novej sezóny Juraja Faitha. Je to odcho-
vanec HC Košice. V extralige sa predstavil aj 
v drese Popradu, Žiliny, Zvolena či Martina. 
Poznáme ho ako produktívneho hráča, kto-
rý odohral v slovenskej extralige 412 zápa-
sov so ziskom 302 bodov. Poslednú sezónu 
strávil v Michalovciach, kde získal v 40 zá-
pasoch 52 bodov (19 gólov + 33 asistencií). 
V  play off, v  ktorom narazil práve na naše 
mužstvo, nás potrápil štyrmi bodmi, za 
jeden gól a  tri asistencie. Veríme, že mini-
málne rovnako bodovo sa mu bude dariť aj 
v našom drese. Juraj, vitaj v Liptove!

Letnú prípravu absolvovali: Filip Mezov-
ský, Jakub Sukeľ, Maroš Piatka, Juraj Kad-
lubiak, Tomáš Nádašdi, Ján Cibuľa, Marek 
Uram, Michal Grman, Andrej Lištiak, Filip 
Oravec, Ivan Brezniak, Ivan Oško, Vladimír 
Vybíral, Karol Križan (na skúške), Dávid 
Rušin (na skúške), Patrik Števuliak, Matúš 
Sukeľ Tomáš Paprčka

ŠPORT

EŠKA ukončila 
prípravu na suchu Letná zaberačka 

je na konci.

Máš tím, ktorý by chcel od septembra hrať obnovenú mestskú hokejbalovú ligu v Liptovskom Mikuláši?
Tak neváhaj a napíš - t.paprcka @ centrum.sk
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Funky Monkeys sa po tretíkrát zúčastni-
li najväčšieho a  najkvalitnejšieho turnaja 
v strednej Európe - Országh cup v Banskej 
Bystrici.

Predturnajový žreb nám doprial z  32 
zúčastnených mužstiev veľmi kvalitných 
a náročných súperov do základnej skupiny. 
V  skupine sme sa postupne mali stretnúť 
s  Chlapcami z  Martina (minuloročný víťaz 
turnaja) v  zložení z  hráčov extraligových 
mužstiev Martina a Vrútok. Druhým súpe-
rom mal byť tím z  hokejbalovej extraligy, 
Lion Svidník a  Man in Black Zvolen. Lion 
Svidník deň pred turnajom ohlásil organi-
zátorom svoju neúčasť na turnaji a tak sme 
nakoniec odohrali v základnej skupine iba 
dva zápasy.

V  prvom zápase sme si skrížili hokejky 
s Chlapcami z Martina. Svojho súpera sme 
dokázali v úvode zaskočiť dvoma rýchlymi 
gólmi, ktoré strelil Jozef Pavlovič. Kvalit-
ný zápas, v  ktorom sa bolo načo pozerať 
a ktorý aj samotný organizátori ohodnotili 
vysoko pozitívne, už Opičky nepustili z rúk. 
Odolali sme aj záverečnému tlaku súpera, 
ktorý sa snažil streliť kontaktný gól. Po pr-
vom zápase zavládla v našej šatni pozitívna 
nálada.

Druhý zápas sme odohrali proti mužstvu 
Men in Black Zvolen. Od úvodného buly 
sme držali opraty zápasu vo svojich rukách. 

Súperovi sme dokázali streliť štyri góly, no 
streleckých šancí sme si vypracovali oveľa 
viac. Druhým víťazstvom sme si upevnili 
prvé miesto v skupine a odhodlane sa po-
zerali na nedeľný program, kedy začínala 
vyraďovacia časť turnaja.

Spomínaným víťazstvom v  základnej 
skupine G sa vyhli Opičky prvému vyraďo-
vaciemu kolu a skočili priamo do osemfiná-
le. Pavúk play off nás spojil s ďalším hokej-
balovým tímom zo slovenskej hokejbalovej 
extraligy, HBK Diaková. Rýchly inkasovaný 
gól zaskočil chlapcov v  oranžovo  – mod-
rých dresoch. O tri minúty sa nám podarilo 
vyrovnať, no pred prestávkou sme ešte raz 
inkasovali, keď súper využil zlé striedanie 
obrancov. Druhý polčas opäť začali lepšie 
hráči súpera. Gól Opičkám strelil Lipták 
v drese Diakovej, František Poliaček. Opičky 
mali loptičku na hokejkách viac ako súper, 
šance a  strely, bohužiaľ, končili v  náruči 
dobre chytajúceho Murčeka v  bránke sú-
pera. Veľkú šancu na zníženie nevyužil Pav-
lovič. Po Vybíralovej aktivite a strele Budaja 
sa Pavlovičovi predsa len po trme  – vrme 
pred bránkou podarilo znížiť. Tri minúty 
pred koncom tak ešte nebolo o ničom roz-
hodnuté. Diakovčania si však umnou hrou 
výsledok postrážili, Funky Monkeys sa ne-
dostali ani k záverečnej power play, keď pri 
hre vabank nám ušiel dvadsať sekúnd pred 

koncom Poliaček, ktorý svoj nájazd síce 
nezúžitkoval, dokázal však nezištne prihrať 
pred bránku osamotenému spoluhráčovi, 
ktorý nedal Lenkovi šancu. Po záverečnej 
siréne bolo vidieť na našich hráčoch skla-
manie. K  úspechu nechýbalo veľa. Opičky 
skončili svoju púť na turnaji rovnako ako 
vlani, v osemfinále.

Tomáš Paprčka, kapitán Funky Monkeys: 
„Cieľ s  ktorým sme išli na turnaj sme síce 
splnili, avšak, keď sa obzriem na priebeh 
nielen zápasu, ale aj nášho celoturnajové-
ho účinkovania, osemfinále sa nám máli. 
Veľká škoda nedeľného nepodareného zá-
pasu. Podľa môjho názoru sme boli kvalit-
nému mužstvu, ktoré pôsobí v  slovenskej 
hokejbalovej extralige, minimálne vyrov-
naným súperom. Turnaj prebehol z  nášho 
pohľadu na výbornú. Zápas proti Chlapcom 
z  Martina, ktorý sme vyhrali spĺňal extrali-
gové kritériá. Partia chlapcov, ktorá repre-
zentovala nielen Funky Monkeys, ale aj lip-
tovskomikulášsky hokejbal, ťahala za jeden 
povraz. Turnaj sme si užili, o  rok prídeme 
určite znova. Chcem poďakovať všetkým 
zúčastnením hráčom, či nášmu kustódovi 
za účasť na turnaji. Poklona patrí určite aj 
organizátorom. Organizácia najväčšieho 
a  podľa mňa aj najkvalitnejšieho turnaja 
v Európe je perfektná.“

 Jozef Šoltýs, vedúci mužstva Funky Monkeys

Základná skupina G
Funky Monkeys – Chlapci z Martina 2:0(2:0) 
Góly: Pavlovič, Pavlovič (Sukeľ M., Budaj)
Funky Monkeys – Men in Black Zvolen 
4:2(2:1) Góly: Oško I. (Burdel, Nechaj), Fabuš 
(Reichel) PP, Nechaj (Oško I.), Vybíral (Bur-
del)

Osemfinále
Funky Monkeys – HBK Diaková 2:4 Góly: 
Vybíral (Sukeľ M., Pavlovič), Pavlovič (Budaj, 
Vybíral)

Zostava Funky Monkeys: Lenko, Molec – Bu-
daj, Balažovič, Staroň, Zrník, Hlavatý, Fabuš 
– Pavlovič, Sukeľ M., Vybíral, Burdel, Oško I., 
Nechaj, Reichel, Laučík, Židek, Kutnár

Na turnaji sa po prvýkrát zúčastnili aj 
hráči LM Wings. Hráčom okolo kapitána 
Mareka Nemca sa po tesných výsledkoch 
v základnej skupine, bohužiaľ, nepodarilo 
postúpiť do play off. Majú za sebou cennú 
skúsenosť z veľkého turnaja, ktorú určite 
využijú vo svojom ďalšom hokejbalovom 
napredovaní.

 -red-

ŠPORT

Opičky tretíkrát na Országh cupe

Výsledky Funky Monkeys na 7. ročníku Országh cupu
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Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe 
nová hviezda. Tak vitaj človiečik…  

V mesiaci jún 2016 sa v Liptovskom 
Mikuláši narodili:

  Michal JANČI, Erika BAĎUROVÁ, Anna 
JAVOŠOVÁ, Zdenko BALÁŽ, Richard 
BARTOŠ, Zdenko RICHTER, Marek 
ŽIŠKA, Alex FEKETÍK, Tomáš VAJS, 
Sara ŠLAVKOVÁ, Ondrej KLEIN, Júlia 
GALLOVÁ, Matúš NEMTUŠIAK, Ema 
PÚČEKOVÁ, Kristína  ŠAŠIKOVÁ, Mar-
tina GUTLEBEROVÁ, Juraj ŠMIHULA, 
Lovleen SANGHA, Vivien KOTLÁROVÁ, 
Tomáš MIRGA, Timea HALAHIJOVÁ, 
Petra PLEVOVÁ.

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

Manželstvo uzavreli:

  Mgr. Jozef MARHEFKA – Mgr. PhDr. 
Monika IVANOVÁ, Juraj STAŠ – Lenka 
RAKYTOVÁ, Ing. Patrik PAULÍNY – Jana 
MORAVČÍKOVÁ, Ing. Andrej POLONEC 
– JUDr. Jana GAJDOŠOVÁ, Milan ZAŤ-
KO – Ing. Zuzana FEHERPATAKYOVÁ, 
Richard DOTKO – Erika DOTKOVÁ, 
Miroslav DROPPA – Tatiana ŠEBOVÁ, 
Miroslav VOLAJ – Renáta NAGYOVÁ, 
Martin SOKOL – Katarína KOVALČÍKO-
VÁ, Ing. Ján NEMEŠ  PhD. – Ing. Niko-
la KLEKNEROVÁ, Norbert DORKOVIČ 
– Mgr. Zuzana FLOREKOVÁ, Miroslav 
TURZA – Miriam GALKOVÁ, Jaroslav 
RYBANSKÝ – Dana BORSÍKOVÁ, Robert 
HUNA – Ing. Katarína VACKOVÁ, Ing. 
Martin KOVÁČIK – Miroslava BRÁCINÍ-
KOVÁ, Pavel SKAČÁNI – Vanda ŠKRÁB-
KOVÁ, Ján DEVEČKA – Jana VELKOVO-
VÁ, John Stephen CALVEY – Miroslava 
MAJERČÍKOVÁ, Roman STAŇO – Miria-
ma ČANECKÁ, Peter BELLA – Katarína 
KOMJATIOVÁ, Róbert ADLER – Petra 
PIOVARČIOVÁ, Marcel CIRIAK – Mgr. 
Petra GRMANOVÁ, Michal HAVIAR – 
Zuzana HANIČÁKOVÁ, Ing. Viktor TAN-
KO – Zuzana KUBÍKOVÁ, Michal KUNA 
– Lenka PAVLÍNYOVÁ, Marek MLKVIK 
– Mgr. Gabriela POLUCHOVÁ, Marian 
RYSUĽA – Ing. Lucia VÍŤAZKOVÁ, Miro-
slav HOOS – Michaela RAUKOVÁ.

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

Opustili nás:

  Ing. Milan MAGURA – 62r., Mária RU-
MANSKÁ – 85r., Peter VESELOVSKÝ – 62r., 
Žofia RADÚCHOVÁ – 88r., Viera RAJNÍ-
KOVÁ – 78r., Ján PLEVA – 66r., Milan MA-
CHAJ – 45r., Božena BRNOVÁ – 73r., Karel 
PROKOP – 80r., Ľubomír TRSTENSKÝ 
– 65r., Mária JANČOVÁ – 75r., Vilma VYŠ-
NÁ – 78r., Margita DZURILLOVÁ – 79r., 
Vladimír OSADSKÝ – 58r., Vladimír MIKUŠ 
– 75r., Mária HLUBINOVÁ – 92r..

Občiansky servis 
JÚN 2016

SERVIS

Nájdete nás na facebooku
 facebook.com/MestoLM

Nájdete nás aj na Twitteri  twitter.com/MestoLMikulas
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SKÚŠKA SIRÉN
12. augusta 2016 o 12.00 

hodine bude v Liptovskom 
Mikuláši pravidelné preskúšanie 

systémov varovania obyvateľstva 
dvojminútovým stálym tónom 

sirén.

Správy z mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo po uzávierke mesačníka Mikuláš,
nájdete na webe mesta www.mikulas.sk alebo na facebookovom profile MestoLM.

• dňa 4. 8. 2016 bude v čase od 07:30 hod. 
do 13:30 hod. v  Liptovskom Mikuláši - 
mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ 
(ul. Revolučná - v zmysle rozpisu, ktorý je 
uverejnený na www.mikulas.sk v rubrike 
Úradná tabuľa),

prerušená distribúcia elektriny z  dôvodu 

plánovaných prác na zariadeniach distri-
bučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, 
a. s.

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

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. 
Žilina oznamuje, že:

V  rámci zvýšenia bezpečnosti na Krytej 
plavárni v  Liptovskom Mikuláši sa s  plat-
nosťou od 1. júla 2016 zaviedlo do praxe 
nové interné nariadenie a smernica.

Neplnoleté osoby môžu navštíviť krytú 
plaváreň výlučne v sprievode dospelej oso-
by. Dospelá osoba môže v bazéne sprevá-
dzať maximálne tri neplnoleté osoby.

Bezpečnosť na krytej plavárni

OSLAVY

POVSTANIA

72. VÝROČIA
SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO

13.30
Promenádny koncert 
Mestského dychového orchestra
(Námestie osloboditeľov pred Múzeom Janka Kráľa)

14.00
Slávnostný pietny akt 
(Námestie osloboditeľov, následne NKP Háj Nicovô)

Pietne akty v meste a mestských častiach:
26. 8. 2016  o  10.00 h  Pamätná tabuľa (Štúrova ulica)
26. 8. 2016 o 10.30 h Pamätná tabuľa (Palúdzka)
27. 8. 2016 o 12.00 h  m. č. Okoličné
26. 8. 2016 o 18.00 h m. č. Bodice
26. 8. 2016 o 17.00 h m. č. Demänová
29. 8. 2016 o 18.00 h m. č. Iľanovo
28. 8. 2016 o 14.30 h m. č. Ploštín  

Program:OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
OBLASTNÁ A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO 
ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
AOS gen. M. R. ŠTEFÁNIKA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Vás pozývajú na SNP

dňa 26. augusta 2016 (piatok)
Námestie osloboditeľov a Háj Nicovô

preprava na Háj Nicovô zabezpečená  
(autobus pristavený pri Múzeu Janka Kráľa)
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SERVIS

1

SERVIS

KALENDÁR PODUJATÍ

AUGUST 2016

 02. 08. 2016 - utorok 
 730 ROKOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom | Sprievodcovská služba 16:00
Spoznajte zlomové okamihy bohatých dejín mesta.

 05. 08. 2016 - piatok 
 KONCERT V ZÁHRADE - JANO SVETLAN MAJERČÍK A PETR 

HEMMER  
Záhrada Liptovskej galérie P.M.Bohúňa
Koncert 19:00
Koncert v galerijnej záhrade. Pokorné pesničkárstvo alebo vznešený 
minimalizmus.

 PRVENSTVÁ MIKULÁŠSKEHO TURIZMU - PREHLIADKA MESTA 
SO SPRIEVODCOM
pred Informačným centrom | Sprievodcovská služba 16:00
Prezentácia TOP atraktivít a úspechov turizmu v meste v minulosti 
a súčasnosti.

 06. 08. 2016 - sobota 
 CYKLOTURISTICKÝ MARATÓN PO STOPÁCH MARTINA 

RÁZUSA  
pri rodnom dome Martina Rázusa
Športové podujatie 8:45   6 €
Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa - 15. ročník

 KONCERT NÚKU
Diera do sveta, kultúrne centrum, Námestie osloboditeľov 1
Koncert 20:00   4 € / 3 €
Prienik elektroniky, soulového spevu a akustických rytmov.

 09. 08. 2016 - utorok 
 730 ROKOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom | Sprievodcovská služba 16:00
Spoznajte zlomové okamihy bohatých dejín mesta.

 MALÍ OCHRANÁRI I.  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Ostatné podujatia 8:00 - 16:00   10 €
Detská letná univerzita pre deti od 7 do 14 rokov.

 10. 08. 2016 - streda 
MALÍ OCHRANÁRI II.  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Ostatné podujatia 8:00 - 16:00   10 €
Detská letná univerzita pre deti od 7 do 14 rokov.

 ŠAŠKO FJODOR  
Diera do sveta, kultúrne centrum, Námestie osloboditeľov 1
Pre rodiny s deťmi 18:00
Pravidelné letné stredy bohatého programu, ktorý je venovaný deťom.

 12. 08. 2016 - piatok 
 PRVENSTVÁ MIKULÁŠSKEHO TURIZMU - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom | Sprievodcovská služba 16:00
Prezentácia TOP atraktivít a úspechov turizmu v meste v minulosti 
a súčasnosti.

 13. 08. 2016 - sobota 
 HANG & FLUTE  

Diera do sveta, kultúrne centrum, Námestie osloboditeľov 1
Koncert 20:00   4 €
Dávid Juraj Raši na hangu a Martin Mayr na � aute.

 13. 08. 2016 | 14. 08. 2016 – sobota - nedeľa 
 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO VODNOM SLALOME  

Areál vodného slalomu O. Cibáka
Vodný slalom 9:00 - 17:00
Pozývame Vás na Majstrovstvá Slovenska vo vodnom slalome

 TROPICAL PARTY  
Aquapark Tatralandia
Pre rodiny s deťmi 9:00 - 21:00
Leto vrcholí v Tatralandii skvelou zábavou. Bohatý program, súťaže, 
penová párty

 15. 08. 2016 | 19. 08. 2016 – pondelok - piatok 
 DETSKÝ ART LETNÝ TÁBOR  

Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Pre rodiny s deťmi 8:00 -16:30
Denný letný tábor vhodný pre deti od 9 do 13 rokov.

 16. 08. 2016 - utorok 
 730 ROKOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom | Sprievodcovská služba 16:00
Spoznajte zlomové okamihy bohatých dejín mesta.

 19. 08. 2016 - piatok 
 PRVENSTVÁ MIKULÁŠSKEHO TURIZMU - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom | Sprievodcovská služba 16:00
Prezentácia TOP atraktivít a úspechov turizmu v meste v minulosti 
a súčasnosti.

 20. 08. 2016 | 21. 08. 2016 - sobota - nedeľa 
 ŽIACKA OLYMPIÁDA V SLALOME, ZJAZDE A ŠPRINTE  

Areál vodného slalomu O. Cibáka
Vodný slalom 9:00 - 17:00
46. ročník Žiackej olympiády vo vodnom slalome

 21. 08. 2016 - nedeľa 
 DEŇ LIPTOVA  

RGB Liptov
Kultúrne podujatia 9:00
To najlepšie z Liptova - remeselníci, živá hudba, občerstvenie 
a omnoho viac.

 23. 08. 2016 - utorok 
 730 ROKOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA - PREHLIADKA MESTA 

SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom | Sprievodcovská služba 16:00
Spoznajte zlomové okamihy bohatých dejín mesta.

 24. 08. 2016 | 28. 08. 2016 - streda - nedeľa 
 MUZIKANTSKÉ DIELNIČKY  

Liptovský Mikuláš - SZUŠ | Kultúrne podujatia 8:00 - 16:00   15 €
Prímestský tábor pre muzikantov od 10 rokov pod vedením Miloša 
Bobáňa.

 24. 08. 2016 - streda 
 WHISKYHO CESTOVATEĽSKÉ KINO  

Diera do sveta, kultúrne centrum, Námestie osloboditeľov 1
Beseda, Prednáška 20:00   3 €
Spevák kapely Slobodná Európa Whisky, vášnivý cestovateľ hovorí 
o svojich cestách…

 26. 08. 2016 - piatok 
 SNP  

Nám. osloboditeľov, Háj Nicovô
Kultúrne podujatie 14:00
Oslavy Slovenského národného povstania.

 PRVENSTVÁ MIKULÁŠSKEHO TURIZMU - PREHLIADKA MESTA 
SO SPRIEVODCOM  
pred Informačným centrom | Sprievodcovská služba 16:00
Prezentácia TOP atraktivít a úspechov turizmu v meste v minulosti 
a súčasnosti. 

 27.08.2016  
 SUMMER BEACH PARTY  

Aquapark Tatralandia Pre rodiny s deťmi 
9:00 - 21:00
Koniec prázdnin ešte neznamená koniec leta - v Tatralandii totiž 
leto nikdy nekončí. 

Bližšie informácie o podujatiach konaných v  Liptovskom Mikuláši nájdete 
v  centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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 DĚDA (Český � lm, MP)  

po. 1. 8.  18.00  3,30 € | ut. 2. 8. a str. 3. 8.  20.00  4 €

 JASON BOURNE (Americký � lm, od 12 rokov)  
po. 1. 8.  20.00  3,30 € | ut. 2. 8.  18.00  4 €

 ZKÁZA KRÁSOU (Český � lm, od 12 rokov)  
str. 3. 8.  18.00  3 €

 DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK (Americký � lm, MP)  
št. 4. 8. - ne. 7. 8.  18.00  4 € | po. 8. 8.  18.00  3,30 € Sk dabing

 JEDNOTKA SAMOVRAHOV (Americký � lm, od 12 rokov)  
št. 4. 8. - so. 6. 8.  20.00  4 € 

 ZOZNAMKA (Český � lm, od 12 rokov)  
ned. 7. 8.  20.00  4 € | po. 8. 8.  20.00  3,30 € | ut. 9. 8.  20.00  4 €
str. 10. 8. a št. 11. 8.  18.00  4 €

 PODFUKÁRI: 2 DEJSTVO (Americký � lm, od 12 rokov)  
ut. 9. 8.  18.00  4 € | st. 10. 8. a št. 11. 8.  20.00  4 € 

 MATKY REBELKY (Americký � lm od 12 )  
pia. 12. 8.  18.00  4 € | so. 13. 8. a ne. 14. 8.  20.00  4 €
po. 15. 8.  20.00  3,30 €

 HĽADÁ SA DORY (Americký � lm, MP, Slovenský dabing)  
pia. 12. 8.  20.00  4 € | sobota 13. 8. a nedeľa 14. 8.  18.00  4 €
po. 15. 8.  18.00  3,50 € | ut. 16. 8.  18.00  4 € 

 HORE ZA LÁSKOU (Francúzsky � lm, od 12 rokov)  
ut.16. 8. - st. 17.8.  20.00  4 €

 BUCHTY A KLOBÁSY (Americký � lm, od 15 rokov)  
str. 17. 8.  18.00  4 € | št. 18. 8.  20.00  4 €

 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV (Americký � lm MP, Sk dabing)  
št. 18. 8. - ne. 21. 8.  18.00  4 €

 STAR TREK: DO NEZNÁMA (Americký � lm od 12 rokov)  
pia. 19. 8 - ne. 21. 8.  20.00  4 €

 RODINNÝ FILM (Česko - Nem. - Slovinsko, od 15 rokov)  
po. 22. 8.  18.00  4 € | ut. 23. 8. a  str. 24. 8.  20.00  4 €

 STRAŠIDLÁ (Český � lm, MP)  
po. 22. 8.  20.00  3,30 € | utorok 23. 8. a str. 24. 8.  18.00  4 €

 SMRTIACI PRÍLIV (Americký � lm, od 12 rokov)  
št. 25. 8.  18.00  4,00 € | pia. 26. a sob. 27.8.  20.00  4 €

 PETE A JEHO DRAK (Americký � lm od 7 rokov, Sk dabing)  
št. 25. 8.  20.00  4 € | pia. 26. 8. - po. 29. 8.  18.00  4 €

 BOŽSKÁ FLORENCE (Veľká Británia, od 12 rokov)  
ned. 28. 8.  20.00  4 € | ut. 30. 8.  18.00  4 € | str. 31. 8.  20.00  4 €

 NAJKRAJŠÍ DEŇ (Nemecký � lm od 12 rokov)  
po. 29. 8.  20.00  3,30 €, CZ dabing | ut. 30.  20.00  4 €

 

MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA - FILMOVÝ KLUB 
SENIOROV

 ZOZN@MKA - BABSKÁ JAZDA  
komédia ČR (12), 90 min., originálna verzia, welcome drink, 
tombola, vizážistky | str. 3. 8.

 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 3D - DETSKÁ NEDEĽA  
anim. komédia (U), 90 min., animačný program, tombola, príde aj 
živý psík Malibu | ne. 7. 8.

 BOHOVIA EGYPTA 3D  
akčný, dobrodružný USA (12), 127 min, český dabing
pia. 12. 8.  14:30 

 AKO BÁSNICI ČAKAJÚ NA ZÁZRAK  
komédia ČR, 120 min., originálna verzia | pia. 26.8.  14:30 
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18. 03. 2016 | 31. 10. 2016  
IGOR RUMANSKÝ - Z TVORBY
Rumanský Art Centre
Ut - Pi: 13:00 - 17:00   1,50 € / 1 €

16. 05. 2016 | 14. 11. 2016  
HUBÁRSKA A BYLINKÁRSKA PORADŇA

Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva, Ul. 1. mája 38
každý pondelok 13:00 - 15:00

01. 06. 2016 | 04. 09. 2016  
HOR SA DO HÔR
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol
Po-Pi: 9:00 - 17:00,
So-Ne: 13:00 - 17:00   0,40 € / 0,20 €

09. 06. 2016 | 21. 08. 2016  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA STARÝCH
POHĽADNICIACH
výstavná sieň Múzea Janka Kráľa
15. 6.–15. 9. : Po-Ne 10:00 - 17:00   0,50 €

07. 07. 2016 | 12. 08. 2016  
ZELENÁ
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol
Pon - Pia: 8:00 - 15:00   0,50€ / 0,20€

12. 07. 2016 | 20. 08. 2016  
CRAIG GOODTWORD, ANDY MAYERS
Liptovská galéria P. M. Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00   1 € / 0,5 €

12. 07. 2016 | 01. 10. 2016  
KLAUDIA KOSZIBA - OPAKOVANIE. NOVÁ 
LÁTKA
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00   1 € / 0,5 €

14. 07. 2016 | 10. 08. 2016  
VLADIMÍR ŽELEZNÝ:
SVET, KTORÝ MAL ZMIZNÚŤ
Synagóga
Po-Ne: 10:00 - 17:00   1 € / 0,50 €

01. 08. 2016 | 31. 08. 2016  
S BATOHOM CEZ HORY
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva
Po, St-Pi: 9:00-18:00 (posl. vstup 17:00), 
Ut zatvorené, So-Ne: 12:00 - 18:00 (posl. 
vstup o 17:00)   0,50 €

09. 08. 2016 | 17. 09. 2016  
L AMOUR II.
vernisáž výstavy 9. 8. o 16:00
Centrum Kolomana Sokola
Ut - So: 10:00 - 17:00   1€ / 0,5€

15. 08. 2016 | 15. 09. 2016  
MOSTY 1991 - 2016
Synagóga
Po-Ne 10:00 - 17:00   1 € / 0,50 €

25. 08. 2016 | 18. 09. 2016  
MOSTY A JAZVY
vernisáž výstavy 24. 8. o 16:00 | výstavná 
sieň Múzea Janka Kráľa
10:00 - 17:00   0,50 € / 0,50 €

30. 08. 2016 | 01. 10. 2016  
PAVOL PETRÁŠ ST.
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00   1 € / 0,5 €
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 06. 07. 2016 | 20. 07. 2016  
01. 08. 2016 | 05. 08. 2016
DENNÝ REMESELNÝ TÁBOR ŠIKOVNÍČEK
Remeselné dielne LKS v Okresnom úrade 
(Nám. osloboditeľov 1)
8:00 - 16:00   50 €
Prázdninový denný remeselný tábor pre deti 
vo veku 9 - 15 rokov.

 10. 08. 2016 | 24. 08. 2016  
PRÁZDNINOVÉ FARBY A FARBENIE
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
14:00 - 17:00   10 € / 5 €
Vždy v stredu - Maľovanie na textil pre 
začiatočníkov aj pokročilých.

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: KAPITOLY Z HISTÓRIE 
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Námestie osloboditeľov 31
15. 6.–15. 9. : Po-Ne 10:00 - 17:00   2 € / 1 €

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: KOLOMAN SOKOL
Centrum Kolomana Sokola
Ut - So: 10:00 - 17:00   1 € / 0,5 €

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA:
MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ
Námestie osloboditeľov 31
15. 6.–15. 9. : Po-Ne 10:00 - 17:00

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: POĽOVNÍCTVO
A RYBÁRSTVO V LIPTOVE
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol
Po-Pi 9:00-17:00,
So-Ne 13:00 - 17:00   1 € / 0,50 €

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: RODNÝ DOM
SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV
Vrbická ul. 312
Po-Pi 8:00 - 16:00   1 € / 0,50 €

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: STARÉ UMENIE
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00   1 € / 0,5 €

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: TATRÍN A ŽIADOSTI 
SLOVENSKÉHO NÁRODA
Tranovského ul. 8
Po-Pi 8:00 - 16:00   1 € / 0,50 €

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA

Hollého 4
15. 6.–15. 9. : Po-Ne 10:00-17:00 (Mimo 
letnej sezóny možnosť objednať vstup 
vopred v Múzeu J.Kráľa)   1 € / 0,50 €

 04. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: CHRÁNENÁ PRÍRODA 
SLOVENSKA
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva
16. 6.–15. 9. : Po,St-Pi: 9:00-18:00 (posl. 
vstup 17:00), Ut zatvorené, So-Ne: 12:00 - 
18:00 (posl. vstup o 17:00)   6 € / 2,50 €

 09. 05. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY 
ELENY BADOVEJ
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol
Po-Pi 9:00-17:00,
So-Ne 13:00-17:00   0,20 € / 0,10 €
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