
Borci zo strednej Európy prenášali počas Mikulášskej pohody na pleciach Ploštínsky budzogáň.
Bola to jedna z disciplín súťaže o Stredoeurópsky pohár silných mužov,
ktorú vyhral 23–ročný Bielorus Volodymir Tsifra (na fotografii).
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kedy sme mohli priamo v  centre nášho 

mesta pozorovať dva statné stavebné že-

riavy, ktoré sú viditeľné zďaleka? Za ostatné 

desaťročia jav vskutku výnimočný. Svedčí 

to o oživení a rozvoji nášho mestečka, lebo 

investori sú predzvesťou lepších čias. Do-

nedávna ošarpaná budova Domu služieb 

s novým majiteľom sa nám mení na ďalšiu 

peknú dominantu v  centre. Vyše tridsať 

ročnej budove Mestského úradu sa dosta-

ne nových šiat v podobe dvojmiliónovej in-

jekcie z programu zvyšovania energetickej 

efektívnosti verejných budov. Tím mojich 

spolupracovníkov neúnavne pracuje na 

ďalších projektoch  – investičných, sociál-

nych, kultúrnych či športových.

Tešiť sa môžeme z  postupne oživujúce-

ho sa historického centra mesta. Prispela 

k  nemu aj dobrá atmosféra podujatí kul-

túrneho leta, ale aj obyčajného trávenia 

voľného času priamo v  srdci Mikuláša. Aj 

mestské časti žijú svojimi tradičnými rituál-

mi. Nedávno sme mohli vinšovať napríklad 

Liptovskej Ondrašovej k  výročiu jej prvej 

písomnej zmienky.

Koniec augusta je pre nás spojený s piet-

nou spomienkou na rok 1944. Slovenské 

národné povstanie je mnohokrát hodnote-

né kontroverzne. My si vážime obete, ktoré 

priniesli tí, ktorým každoročne vzdávame 

hold. Začiatok septembra je pre každého 

Slováka, ktorého srdce bije na správnom 

mieste, taktiež posvätný. Ústava Slovenskej 

republiky prijatá 1. septembra 1992 nám 

dala právo na samostatnú štátnosť, s  kto-

rou sa učíme stotožniť. Keď som bol o pár 

rokov neskôr v  Izraeli, jeden zo starostov 

nám vtedy povedal: Mnohé veci u nás ešte 

nefungujú. Viete, sme taký mladý štát, ne-

máme ani päťdesiatku. Iste aj naša mladá 

štátnosť dospeje a budeme si ju vedieť čo-

raz lepšie spravovať.

V týchto dňoch sa otvárajú brány škôl pre 

našich potomkov. Vám – žiaci, študenti, pe-

dagogickí aj nepedagogickí pracovníci že-

lám, aby ste našli v novom roku v laviciach, 

za katedrami ale aj v  ich zákulisí radosť 

z  odovzdávania a  prijímania vedomostí, 

skúseností a posolstiev našich predkov pre 

lepšiu budúcnosť našich nasledovníkov.

Pekný mesiac jesennej rovnodennosti, 

priatelia. 

SPRAVODAJSTVOSPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

Mramor z mestského úradu použijú 
na obnovu mestských budov

Už sme vás informovali, že radnica 

získala z  eurofondov takmer dva milió-

ny eur na projekt zníženia energetickej 

náročnosti objektu mestského úradu. 

Dnes už stavbári pracujú na rekonštruk-

cii v plnom nasadení. Okoloidúci si môžu 

všimnúť, že skladajú z  budovy mramor, 

ktorým bola obložená.

„Našou snahou je zachovať a nepoškodiť 

čo najviac vracanského mramoru, každá 

jedna zložená tabuľa putuje na očíslovanú 

paletu a odváža sa na skládku VPS v Okolič-

nom. Uvažujeme o jeho využití na obnovu 

a  údržbu mestských budov, ako napríklad 

domu kultúry či domu smútku, ktoré sú 

z  podobného mramoru,“ vysvetlila Janka 

Kormaníková z mestského úradu.

Zlepšíme hospodárnosť

Budovu úradu postavili v 80-tych rokoch 

minulého storočia a  jej hospodárnosť má 

značné rezervy. Podľa slov autorizovaného 

stavebného inžiniera Jána Hlinu je možné 

tieto nedostatky vo veľkej miere znížiť prá-

ve stavebnými úpravami, ako je komplex-

ná  obnova obálky budovy. „Vzhľadom na 

technické, konštrukčné a  funkčné nároky 

obvodového plášťa, ktorý tvorí odvetra-

ná fasáda, nebolo možné zachovanie pô-

vodného materiálu, ktorým bol mramor 

z  bulharského sídla Vraca,“ priblížil Hlina 

a  zdôraznil, že nový obklad je navrhnutý 

keramický, čím sa učiní zadosť ochrane ži-

votného prostredia, mesto ušetrí energiu 

a  minimalizuje údržbu. „Zároveň adekvát-

ne esteticky nahradíme pôvodný obklad. 

Architektonické stvárnenie a  kompozícia 

fasád zostane zachovaná.“

Zvýšením energetickej efektívnosti sa 

ušetrí mestskej kase cez stotisíc ročne

Významným miestom spotreby elektric-

kej energie je pôvodné osvetlenie. Svietidlá 

preto vymenia za nové s  vyššou účinnos-

ťou premeny energie. „Ďalej vzhľadom na 

zníženie emisií, ktoré vznikajú pri spotrebe 

energie, vznikla potreba naprojektovať ob-

noviteľný zdroj energie. Ako najefektívnej-

šie sa ukázali fotovoltaické panely. Poslúžia 

na výrobu energie, ktorá sa spotrebuje pria-

mo v budove,“ poznamenal Hlina. Hlavnými 

pozitívami rekonštrukcie je šetrenie fi nanč-

ných prostriedkov mesta, na základe ener-

getického auditu sa dostáva až na úsporu 

52 percent. Navrhované stavebné úpravy 

zvyšujú tepelnú pohodu a stabilitu interié-

ru. „Okrem eliminácie nežiaducich a  zdra-

viu škodlivých plesní to v  praxi znamená, 

že pocitovo získame približne jeden až dva 

stupne Celzia, čo pri výpočtovej podlahovej 

ploche vyše sedemtisíc metrov štvorcových 

nie je zanedbateľné. Objekt sa zo súčasné-

ho zatriedenia v  energetickej certifi kácii 

z  triedy, kedy je „budova energiou plytva-

júca“ dostane do triedy „nízkoenergetická“. 

Aj týmto opatrením sa životnosť objektu 

značne predĺži,“ dodal Ján Hlina.

Vzhľadom na začiatok stavebných prác 

na rekonštrukcii mestského úradu budú 

možnosti parkovania pred budovou obme-

dzené. Rekonštrukcia by mala byť ukonče-

ná do mája 2017. Radnica prosí návštevní-

kov úradu o  využívanie iných parkovacích 

miest v  jeho blízkosti. Zároveň upriamuje 

pozornosť na zvýšenú opatrnosť pri po-

hybe v  okolí úradu a  v  jeho vnútorných 

priestoroch. -vč-

Deti sa na začiatku školského roka môžu 

vo viacerých školách môžu tešiť na nové 

a  atraktívnejšie prostredie. Mesto totiž na 

viacerých objektoch zrealizovalo investície, 

ktoré prispejú ku komfortu nielen školákov, 

ale aj ich pedagógov.

V prvom polroku vymenili okná na celej 

Základnej škole Čsl. brigády za 82 tisíc eur. 

„Podobnej výmeny sa dočkali v  Materskej 

škole Nábrežie Aurela Stodolu. Práce stá-

li vyše 13  tisíc eur,“ uviedol Miloš Berník 

z mestského úradu.

V  súčasnosti rekonštruujú palubovku 

telocvične v ZŠ s MŠ Demänovská v sume 

60  tisíc eur. Mesto na túto akciu dostalo 

dotáciu z  ministerstva školstva vo výške 

45  tisíc eur. Palubovku obnovujú aj v  ZŠ 

Čsl. brigády za 30 tisíc. Tým sa výpočet prác 

v  školských zariadeniach v  kuratele mesta 

nekončí. Nových okien sa dočkajú v  MŠ 

Nábrežie 4. apríla v  pavilóne III za 18  tisíc 

eur. V MŠ Palúčanská sa robí rekonštrukcia 

elektroinštalácie. „V  tomto čase pracujeme 

aj na príprave rekonštrukcie strechy školy 

na Okoličianskej, pri ktorej by sme práce 

dali do rozpočtu na budúci rok,“ podotkol 

Miloš Berník. Mesto tiež pripravuje projek-

tové dokumentácie na parkovacie plochy 

ZŠ s MŠ Okoličianska a výmenu okien v ZŠ 

Nábrežie A. Stodolu, kde je možnosť získať 

fi nancie z eurofondov.

S deťmi popracujú aj mestskí policajti

V súvislosti so začiatkom roka sa aktívnej-

šie na prácu s deťmi a mládežou pripravujú 

aj príslušníci mestskej polície. „Naše pre-

ventívne aktivity robíme pravidelne. Na za-

čiatku školského roka ide najmä o doprav-

nú výchovu spojenú s praktickou časťou na 

dopravnom ihrisku. Počas školského roka 

témy prednášok a  besied určujú pedagó-

govia. Od začiatku roka sme vykonali vyše 

100 besied, prednášok a  iných preventív-

nych aktivít. Ohlasy na naše aktivity zo škôl 

sú kladné. Snažíme sa do nich zapájať všet-

kých mestských policajtov,“ zhrnul náčelník 

mestskej polície Marián Jančuška.

V  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 

deväť materských škôl, dve spojené zák-

ladné školy s materskou školou a štyri zák-

ladné školy. K tomu treba prirátať základnú 

umeleckú školu a  centrum voľného času. 

Materské školy bude v nastávajúcom škol-

skom roku navštevovať 970 detí, z  tohto 

počtu zavíta do škôlok prvý raz 349 z nich. 

V základných školách budú vzdelávať 2 355 

žiakov, z toho 312 prvákov. 

 -red-

Školáci začínajú v komfortnejšom prostredí

Mestský úrad sa aktívne zapojí do Eu-

rópskeho týždňa mobility 2016. Z  via-

cerých aktivít môžeme spomenúť or-

ganizovanie Envirojazdy mestom na 

nemotorových dopravných prostried-

koch (18. septembra o 16. hod spred bu-

dovy mestského úradu), program pre deti 

základných škôl so zameraním na doprav-

nú výchovu a bezpečnosť (19. a 20. sep-

tembra v areáli evanjelického gymnázia). 

Počas septembra sa uskutoční aj súťaž, 

ktorej cieľom bude propagácia mestskej 

autobusovej dopravy. Bližšie informácie 

uverejníme na webe mesta. Týždeň mobi-

lity potrvá od 16. do 22. septembra.

 -red-
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Predstavitelia radnice od nástupu do funk-

cie hospodária zodpovedne. Svedčia o tom 

aj viaceré pozitívne ekonomické ukazovate-

le za prvý polrok 2016. „Pokračujeme v na-

stúpenom trende zefektívňovania činnosti, 

prísnou kontrolou výdavkov a  znižovaním 

úverového zaťaženia,“ zdôraznila prednost-

ka Marta Gutraiová, ktorá bola donedávna 

vedúcou fi nančného odboru radnice.

Vyššie príjmy, nižšie výdavky

Smerodajným ukazovateľom výkonov je 

rozpočet. Plánované výdavky sú schválené 

v  rozpočte na rok 2016 vo výške očakáva-

ných príjmov 24,8 miliónov eur. „Nové vý-

kony očakávame najmä v investičnej oblas-

ti, kde hovoríme o vyše troch miliónoch eur. 

V  prvom rade ide o  rekonštrukciu budovy 

mestského úradu, kde sme získali dva mi-

lióny z eurofondov, ďalších jeden a pol mi-

lióna eur z rezervy vlády chceme použiť na 

obnovu zimného štadióna. Z  rezervného 

fondu zabezpečíme niekoľko investícií nad 

rámec pôvodného rozpočtu, pričom v  pr-

vom polroku sme nečerpali úver,“ podotkla 

Marta Gutraiová.

V  polovici roka malo mesto zinkasova-

né príjmy na takmer 55 percent. „Naopak, 

v  oblasti výdavkov sme šetrili, keďže sme 

z  rozpočtu vyčerpali len 46 percent.“ Vý-

sledkom tejto bilancie je prebytok fi nancií 

3 milióny eur. „Je to druhý najlepší celkový 

výsledok za ostatných šesť rokov. 

Financie na rozsiahle investície

V oblasti bežných výdavkov je ku koncu 

roka plánovaný prebytok 737  tisíc eur, ale 

mesto ho v polovici roka vysoko prekročilo, 

keď sme dosiahli najlepší výsledok za ostat-

ných šesť rokov vo výške 2,6 milióna eur,“ 

pridala ďalšiu potešiteľnú informáciu.

Naakumulované fi nancie budú v  dru-

hom polroku použité na úhradu plánova-

ných výdavkov, predovšetkým rozpraco-

vaných rozsiahlych investícií, ktoré radnica 

začala počas leta. Mesto si načas hradí všet-

ky záväzky, vrátane splácania úverov. „Úve-

rová zadlženosť sa od januára znížila o dve 

percentá, takže v súčasnosti sme na úrovni 

35 percent. Za týmto výsledkom sa skrýva 

aj dôslednejší výber miestnych daní. Máme 

dostatočné fi nančné rezervy a aj vynikajú-

ce vyhliadky pre naplnenie ročného plánu,“ 

uzavrela Marta Gutraiová.

 -red-

Na nevyužívaných autobusových spo-

joch dokáže mesto ušetriť šesťtisíc eur roč-

ne. Radnica sa preto rozhodla zefektívniť 

využívanie mestskej autobusovej dopravy 

a ušetriť verejné prostriedky tam, kde by ich 

použitie mohlo byť nehospodárne. Zo všet-

kých 348 spojov zruší 17 tých, ktoré majú 

priemerný počet cestujúcich takmer nulo-

vý. „Po audite sme zistili, že niektoré spoje 

jazdia prázdne a počet cestujúcich v nich sa 

blíži k nule. Je neefektívne tieto linky naďa-

lej prevádzkovať a hradiť za ne prepravcovi 

náklady, ktoré súvisia s uskutočnením spo-

ja, ako sú napríklad pohonné hmoty, mzdy 

či odvody,“ uviedol primátor Ján Blcháč. 

Od 1. septembra preto mesto po doho-

de s dopravcom ruší 17 spojov, čím ušetrí 

ročne 11 tisíc najazdených kilometrov. „Pri 

rozhodovaní o zrušení spojov sme brali 

do úvahy potrebu dopravnej obslužnosti 

územia a aj vzájomnú nadväznosť jednot-

livých spojov. Preto sme nezrušili všetky 

málo vyťažené spoje. Uvedomujeme si, že 

časti obyvateľov sa toto opatrenie dotkne, 

ale je nutné k takémuto kroku pristúpiť,“ 

dodal Gabriel Lengyel z odboru životného 

prostredia a dopravy na mestskom úrade. 

Návrh na zrušenie spojov radniční prero-

kovali so zástupcami občianskych klubov. 

Niektoré zrušené spoje bude možné nahra-

diť prímestskou dopravou. Nové cestovné 

poriadky bez zrušených spojov uverejní 

radnica na svojom webovom sídle. Nájsť 

ich môžete aj na stránke dopravcu a na au-

tobusových zastávkach. 

 -red-

Záujemcovia o fi nančnú čiastku z par-

ticipatívneho rozpočtu mesta Liptovský 

Mikuláš si môžu stiahnuť žiadosť na strán-

ke mesta www.mikulas.sk/participativny-

rozpocet. Nájdu tu všetky podmienky pre 

udelenie fi nancií a informácie o participa-

tívnom rozpočte.

 -red-

Očakávaná elektronizácia klope v úra-

doch na dvere. Papier nahradia elektronic-

ké formuláre, ale občan si stále bude môcť 

zvoliť, akú formu využije. Mestá tak do mar-

ca budúceho roka musia zvládnuť  elektro-

nickú komunikáciu s  občanmi a  právnic-

kými osobami, ktorá sa bude prejavovať 

napríklad v  oblasti daní a  poplatkov, v re-

gistrovaní psa, cez formuláre sa budú dať 

vybaviť povoľovania užívania a  zabratia 

verejných priestranstiev. „Zamestnanci mi-

kulášskeho mestského úradu sa aktuálne 

zaškoľujú na elektronický výkon verejnej 

moci. Aj rozpočet na rok 2016 bol pripra-

vený tak, aby bol k dispozícii na náročnú 

prípravu všetkých zmien, ktoré sú potrebné 

pre elektronizáciu služieb mesta Liptovský 

Mikuláš. Koncom roka 2016 a začiatkom 

roka 2017 sa bude  testovať a v ostrej pre-

vádzke zdokonaľovať funkčnosť systému 

tak, aby v  stanovenom termíne od marca 

2017 mesto spĺňalo požiadavky vyplývajú-

ce zo zákona,“ ubezpečila prednostka mest-

ského úradu Marta Gutraiová.

Na to, aby občan (alebo aj konateľ práv-

nickej osoby) mohol využívať tento nový 

systém komunikácie s úradmi, musí mať ak-

tivovanú elektronickú schránku. Potrebný 

je aj občiansky preukaz s čipom a elektro-

nickým podpisom. „Klienti nebudú mať po-

vinnosť si schránku aktivovať, môžu sa roz-

hodnúť medzi elektronickým a papierovým 

spôsobom komunikácie s  našim úradom,“ 

vysvetlila prednostka zákon.  Na zavedenie 

systému podľa informatizácie spoločnosti 

a budovania eGovernmentu v našej krajine 

je v mestskej kase vyčlenených takmer 200 

tisíc eur. -red-

Dobrovoľníci zo zahraničia z organizá-

cie YMCA zanechali po roku pôsobenie 

v Mikuláši stopu. Prispeli k šíreniu dob-

rého mena mesta a Slovenska v zahrani-

či, pomáhali tunajšej komunite v  Hlbo-

kom, obohatili vyučovanie na stredných 

školách, zúčastňovali sa na rôznych 

diskusiách. V  septembri prichádza do 

nášho mesta nová skupina a v rámci nej 

štyria ľudia z úplne iných svetov, ako je 

náš. Nechajme sa prekvapiť, čo sa od 

nich dozvieme. -hh-

Ekonomické 
výsledky radnice 
sú najlepšie za 
šesť rokov

Mesto pristúpi 
k zefektívneniu 
autobusových spojov

Požiadajte o čiastku
z participatívneho rozpočtu

Služby budú k dispozícii
aj cez elektronickú komunikáciu

Štvrťstoročie si v auguste do pomyselnej 

kroniky zapísali Mosty Gesharim, ktoré tra-

dične oslnili priestory mikulášskej synagó-

gy. Podujatie má spájať ľudí bez ohľadu na 

kultúru, národnosť či vierovyznanie. Šíri po-

solstvo porozumenia, ktoré svojimi vystú-

peniami podporia aj umelci Vyšehradskej 

štvorky. Tento rok patrili vznešené útroby 

synagógy Petrovi Lipovi, ktorý vystupoval 

za Slovensko, zo susedných Čiech prices-

toval Jaromír Nohavica. Maďarsko zastúpil 

Gábor Winand a Poľsko prezentoval Robert 

Kusmierski. Umelci ako každoročne vystu-

povali na podporu solidarity, humanizmu 

a dobrých vzťahov. „Chceme túto tradíciu 

udržať a naďalej podporovať. Počas 25 ro-

kov navštívili mikulášsku synagógu snáď 

všetci významní umelci, ktorí sa pohybujú 

na scéne z krajín V4. Ja osobne som hrdý, 

že na tak významnom a výnimočnom pro-

jekte, ktorý je na Slovensku jedinečným, 

sa podieľajú práve Mikulášania a realizuje 

sa v našom meste,“ podotkol primátor Ján 

Blcháč. 

Slávnostný večer v synagóge patril aj 

oceňovaniam - pamätnú plaketu a ďakov-

ný list mesta si prevzala Jana Vachová a La-

dislav Snopko za dlhoročnú spoluprácu pri 

organizovaní tohto podujatia. 

Mosty začali písať históriu v roku 1991, 

vtedy na javisku vystúpila Ľubica Rybárska 

a František Malík. Odvtedy sa neuskutočnili 

iba v rokoch 1993, 1998 a 1999. S pribúda-

júcimi rokmi sa zvyšoval nielen počet umel-

cov, ale pestrejšie bolo aj ich národnostné 

zloženie.

 Foto: Gabriel Lipták

 Text: -red-

Mosty Gesharim majú 
štvrťstoročie
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Vedúca oddelenia marketingu a pod-

nikania Soňa Višňovská už približne rok 

šéfuje oddeleniu, ktoré pripravuje pre 

Mikulášanov i návštevníkov nášho mes-

ta množstvo podujatí. Súčasťou jej po-

zície je aj spolupráca s podnikateľskou 

sférou. Spoločne so stavovskými orga-

nizáciami prípravou produktov buduje 

pozitívny a atraktívny imidž Liptovské-

ho Mikuláša na Slovensku i v zahraničí. 

Nie je na tomto mieste možné zachytiť 

pestrosť a množstvo aktivít či podujatí, 

ktoré pod jej vedením kolegovia pripra-

vili.

 Aké ciele ste si dali po nástupe a  ako 

vám ich darí napĺňať?

Cieľom je jednoznačne tvoriť a  organi-

zovať podujatia a rôzne akcie tak, aby láka-

li do ulíc nielen domácich, ale aj návštev-

níkov. Okrem toho je jednou z  hlavných 

aktivít nášho oddelenia rozvíjanie spolu-

práce s  partnerskými mestami. Tento rok 

napríklad Mikuláš uzatvoril dohodu s ďal-

šími dvoma - Michalovce a Bačka Palanka 

(Srbsko). Či sa mi darí tieto ciele napĺňať, 

musia posúdiť iní. Ale spätnou väzbou na 

našu prácu je aj odozva od ľudí, napríklad 

na podujatia a  tá býva vo všeobecnosti 

kladná.

 Na ktoré aktivity oddelenia marketin-

gu ste najviac hrdá, čo sa vám doposiaľ 

podarilo, a ktoré podujatia mali najväčší 

úspech?

Som spokojná s  podujatiami, ktoré sú 

organizované pod záštitou mesta, lebo sú 

výsledkom práce tímu ľudí. Na ne si vždy 

našlo cestu množstvo obyvateľov mesta, 

ale aj priľahlých obcí. Aj keď samozrejme 

každá konštruktívna kritika nás posúva 

ďalej a  poučíme sa z  nej nasledujúci rok. 

Najväčší úspech majú tradičné Stoličné 

dni, ktoré sa tento rok niesli v duchu osláv 

730. výročia od prvej písomnej zmienky 

o meste alebo Mikulášsky jarmok, na ktorý 

si našlo cestu naozaj mnoho návštevníkov, 

a  to berieme aj s  celým organizačným tí-

mom ako zadosťučinenie. Tieto tradičné 

podujatia sa snažíme počas roka doplniť aj 

novými. Napríklad v júni sme v Mikuláši po 

prvý raz hostili 71. ročník FIM Rally Liptov 

Slovakia. Išlo o prvé podujatie svojho dru-

hu na Slovensku. Mesto navštívila tisícka 

motorkárov z  25 krajín sveta. Pastva pre 

oči Mikulášanov a zároveň pozitívny signál 

pre návštevníkov zo zahraničia. Podujatia 

sa mohli uskutočniť aj vďaka významnej 

podpore primátora.

 

 V ktorých tradičných podujatiach chce-

te pokračovať, na čo sa môžeme v najbliž-

ších dvoch-troch mesiacoch tešiť?

V  najbližšom období nás čaká Šváb-

kafest, ktorý sa uskutoční 9. septembra 

na Námestí osloboditeľov. Bude to festival 

dobrého jedla a tradičnej kultúry. V rámci 

programu, v ktorom vystúpia Ploštín Punk 

či Vidiek, si zvolíme aj Miss Švábkafest 

2016, kde dievčatá o  tento titul zaboju-

jú vo výlučne „švábkových“ disciplínach. 

Predstavíme aj jednotnú receptúru Lip-

tovských drobov, ktorou sa mesto uchá-

dza o chránené zemepisné označenie. Ešte 

v  ten víkend, konkrétne 11. septembra, 

nás takisto na námestí čaká veľké podu-

jatie JOJ-ka v  meste, ktoré je pod taktov-

kou Televízie JOJ. Počas dňa sme pripravili 

bohatý sprievodný program pre všetky 

vekové kategórie, aj rodiny s deťmi. Pred-

stavia sa známe slovenské kapely, budú sa 

vysielať živé vstupy a večer zavŕšime z ná-

mestia priamym prenosom televíznych 

novín. Nasledujúcu nedeľu 18. septembra 

pozývam všetkých, ktorí obľubujú kolesá 

nemotorového charakteru, na takzvanú 

enviro jazdu mestom, ktorou sa zapojíme 

do národnej kampane v rámci Európskeho 

týždňa mobility.

 Niektoré podujatia sú organizačne 

pomerne náročné. Ktoré subjekty vám 

pomáhajú, respektíve sa na tvorbe akcií 

podieľajú?

Úzko spolupracujeme s  Domom kultú-

ry, Oddelením kultúry, športu a  mládeže 

mestského úradu, ale takisto aj s Múzeom 

Janka Kráľa, Maticou slovenskou a ďalšími 

jednotlivcami či organizáciami podľa cha-

rakteru podujatia.

 Posledná, osobnejšia otázka – čomu sa 

venujete vo voľnom čase?

Keďže moja pracovná náplň je časovo 

náročná, voľný čas prioritne venujem svoj-

mu malému synovi Lucasovi, ale samozrej-

me si nájdem priestor aj na môj obľúbený 

beh. Každý rok mám taký osobný začia-

tok bežeckej sezóny na Národnom behu 

Devín - Bratislava, a  potom už športujem 

v rámci pestrých možností, ktoré nám po-

skytuje náš Liptov.

 Ján Sokolský

Soňa Višňovská: 
September prinesie 
Mikulášu mnoho 
atraktívnych 
podujatí

Radšej budeme využívať transparentne 

zaplatené externé právne služby, ktorých 

výsledok bude pozitívny na hospodáre-

nie mesta, ako keď právne dokumenty 

vypracujú partneri, s  ktorými mesto vstu-

puje do obchodných vzťahov, ako to bolo 

v minulosti. V takýchto prípadoch niekedy 

môže dôjsť k ukrajovaniu z majetku mesta 

Liptovský Mikuláš, skonštatoval primátor 

Liptovského Mikuláša na neplánovanom 

augustovom zasadnutí mestského zastu-

piteľstva. Poslancom počas neho predlo-

žila prednostka radnice Marta Gutraiová 

odbornú analýzu právnych služieb mes-

ta a  externých služieb za roky 2011-2016. 

Radnica týmto dokumentom reagovala 

na nepravdivé a  zavádzajúce informácie 

o  predražených právnych službách, ktoré 

prezentovala skupina miestnych poslan-

cov ústami Vincenta Kultana.

Najzásadnejšie a relevantné číslo 
z dokumentu, ktorý monitoruje externé 
právne služby pre mesto, predstavuje
sumu 50–tisíc eur.  

To sú peniaze, ktoré radnica za rok a pol vy-

naložila na právne služby. Niektorí opoziční 

poslanci však považujú vynakladanie 

mestských prostriedkov na takéto účely za 

neefektívne. Primátor Liptovského Mikulá-

ša Ján Blcháč zásadne nesúhlasí s podozre-

niami poslancov, ktorí šíria dezinformácie 

o  fi nanciách minutých na externé právne 

služby. „Napríklad v súvislosti s rekonštruk-

ciou budovy mestského úradu nám vyčíta-

jú, že sme použili poradenstvo na vypraco-

vanie žiadosti o  eurofondy a  verejné 

obstarávanie, čo podľa nich bolo zbytočné. 

Ja hovorím, chvála, že sme externú právnu 

službu na vypracovanie týchto dokumen-

tov využili, lebo všetko dopadlo dobre, žia-

dosť o fi nancie bola schválená a získali sme 

dva milióny, obstarávanie dopadlo dobre, 

budova sa rekonštruuje a  mesto príde 

k  dvojmiliónovému majetku. Okrem toho 

tento projekt ušetrí v  rámci energetickej 

efektívnosti až cez sto tisíc eur ročne. Tak sa 

pýtam, ako efektívnejšie možno vynakla-

dať mestské prostriedky, ako takto?“ Pou-

kázal na to, že mesto využívalo podobné 

služby aj v rokoch 2011 až 2014, v čase, keď 

nebol primátorom. „Ale z týchto právnych 

služieb mesto nemá nič. Využívalo ich na 

podávanie trestných oznámení na nezná-

meho páchateľa, ktoré neviedli k  ničomu, 

platilo právne služby na verejné osvetlenie 

proti istej spoločnosti, ktorých výsledkom 

tiež nič nebolo či právne služby za šesť tisíc 

na vypracovanie zmluvy o  interkomunál-

nej spolupráci v  oblasti odpadového hos-

podárstva, ktoré tiež nemali pozitívny vý-

sledok,“ vysvetlil a  zopakoval, že je lepšie 

objednať si riadnu, transparentnú a prizna-

nú externú právnu službu, ako robiť majet-

kové posuny, ktoré sú v neprospech mesta. 

S názorom štatutára mesta sa stotožnila aj 

prednostka mestského úradu Marta 

Gutraiová. „Mení a  rozširuje sa legislatíva, 

rastú nároky na špecializáciu. Okrem toho 

sa mesto dostáva do vzťahov a  situácií, 

kedy musí vystupovať aj v  súdnych spo-

roch. Máme vlastné právne oddelenie, kto-

ré spravuje rozsiahlu majetkovo-právnu 

agendu mesta a  jeho organizácií. Av-

šak lepšie, keď si mesto zaplatí právnu služ-

bu, lebo nevyužívanie externých právnikov 

produkuje v ostatných rokoch výhody pre 

protistrany mesta,“ podotkla.

Analýzu právnych služieb zobrali poslan-

ci na vedomie a  odporučili primátorovi, 

aby v  závažných právnych problemati-

kách využíval garantované externé právne 

služby. Zoznam právnych služieb, ktoré sú 

objednávané transparentne a  s  pozitív-

nym výsledkom pre mesto Liptovský Mi-

kuláš, nájdete na stránke mesta medzi 

dokumentami mestského zastupiteľstva.

 -vč-

Vďaka externým právnym službám neprichádza mesto o státisíce

Ondrašovská fazuľa prilákala do Liptov-

skej Ondrašovej vyše 600 ľudí. Po nultom 

ročníku varenia fazuľovice, súťaže v  jej je-

dení a programu pre malých i veľkých boli 

organizátori záujmom o  podujatie opäť 

milo prekvapení. „Staré mamy tradovali, 

že fazuľa bola najobľúbenejší pokrm rodu 

Pongrácovcov, ktorý založil našu mestskú 

časť. Na základe ich obľuby vo varení fazu-

ľovice sme založili toto podujatie, verím, že 

sa v našej mestskej časti stane každoročnou 

tradíciou,“ vysvetlil organizátor a  poslanec 

za Liptovskú Ondrašovú Ľuboš Trizna, ktorý 

vysvetlil, že podujatie malo aj charitatívny 

charakter. „Po dohode s  občianskym klu-

bom sme uskutočnili verejnú zbierku pre 

nášho člena, ktorého minulý rok postretlo 

nešťastie a  zdravotný stav sa mu skompli-

koval natoľko, že športu sa môže venovať 

len prostredníctvom špeciálneho bicykla 

pre zdravotne znevýhodnených. V minulos-

ti sa ešte bez hendikepu venoval športom 

aktívne a dnes mu to stav nedovoľuje. “Pri 

príležitosti 730. výročia tejto mestskej časti 

odovzdal primátor Ján Blcháč Cenu mesta 

obyvateľovi Jozefovi Gondovi. Ďakovné 

listy od primátora, poslanca Ľuboša Triznu 

a predsedu tamojšieho občianskeho klubu 

Richarda Ambróza si zaslúžilo pri tejto prí-

ležitosti 30 rodákov z  Ondrašovej. Primá-

tor potešil miestnych dobrou správou, že 

ihrisko po dlhých snahách zamestnancov 

právneho oddelenia mesta konečne patrí 

do majetku mesta a aj naďalej bude určené 

na účely športu a organizácie podujatí.

 -red-

V Liptovskej Ondrašovej varili fazuľu
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Cestári a technika pracujú na ceste 

II/548 z mesta do Liptovskej Ondra-

šovej v  plnom nasadení. Rekonštruu-

jú chodník na Revolučnej ulici. Práce 

predchádzajú rekonštrukcii novej cesty, 

po ktorej sa budeme môcť previezť už 

v septembri.

„S rekonštrukciou cesty začneme druhý 

septembrový týždeň. Predtým však bolo 

nutné zrealizovať opravu chodníka, s čím 

súvisela aj výmena obrubníkov, pretože do 

nového telesa cesty sa už nesmie zasaho-

vať,“ informoval viceprimátor Ján Bonko.

Po dokončení chodníka (v čase uzávier-

ky mesačníka ešte neukončené) sa cestári 

budú venovať rekonštrukcii cesty na Revo-

lučnej ulici. „Prosíme vodičov o zhovieva-

vosť. Odmenou im bude nová cesta,“ podo-

tkol viceprimátor. Pre chodcov bude zasa 

odmenou za tolerovanie stavebného ruchu 

nový chodník po pravej strane v smere do 

Liptovskej Ondrašovej.

Dopravu budú regulovať v  dvoch úse-

koch

Rekonštrukciu cesty urobia v dvoch úse-

koch. Prvý úsek je od okružnej križovat-

ky pred Jánošíkom po Štefánikovu. Práce 

budú realizované čiastočnou uzávierkou 

cesty a s úplnou uzávierkou počas od-

straňovania starého povrchu a  kladenia 

nového. V  prípade úplnej uzávierky bude 

obchádzková trasa vedená po Štúrovej, 

Hurbanovej a  Štefánikovej. Na jeden deň 

uzavrú Jilemnického a  nebude na nej po-

volené ani parkovanie, iba vjazd sanitkám 

a dopravnej obsluhe. Komenského ulica 

bude počas prác na tomto úseku vedená 

ako slepá v  mieste jej pripojenia na cestu 

II/548. 

Druhý úsek predstavuje trasu od križo-

vatky so Štefánikovou po most ponad Ja-

lovčianku. Čiastočna uzávierka bude regu-

lovaná prenosným dopravným značením 

a  semaformi, informoval Gabriel Lengyel. 

Práce potrvajú desať dní v  závislosti od 

poveternostných podmienok. „Vodárenská 

spoločnosť súbežne s  prácami urobí re-

konštrukciu kanalizačných šácht, čo mier-

ne predĺži dobu prác,“ upozornil Gabriel 

Lengyel z odboru dopravy a životného pro-

stredia na mestskom úrade. 

Cyklochodník povedie po hrádzi Váhu

V  súvislosti s  rekonštrukciou sa objavili 

pripomienky, prečo nebol popri ceste vy-

budovaný aj cyklochodník. Vysvetlil opäť 

Gabriel Lengyel: „Pripravujeme realizáciu 

projektu cyklochodníka, ktorý bude ve-

dený po hrádzi Váhu od hotela Jánošík po 

Liptovskú Ondrašovú. Financovanie tohto 

projektu bude z eurofondov a keďže vý-

zva, do ktorej sme sa zapojili, bola fi nanč-

ne ohraničená, v prvej etape sa vybuduje 

časť od hotela Jánošik v dĺžke takmer 1400 

metrov vrátane jeho pripojenia na Štefáni-

kovu a odpočívadla na konci tohto úseku. 

V ďalšej etape bude chodník vedený ďalej 

po hrádzi, popod železničný most s pripo-

jením na komunikáciu II/584 za zastavanou 

časťou Liptovskej Ondrašovej. Súčasťou 

tejto etapy je aj napojenie cyklochodníka 

na Ihriskovú a Záhradnú, čím zabezpečíme 

pohodlné pripojenie pre obyvateľov Lip-

tovskej Ondrašovej.“ Dodal, že eurofondové 

výzvy na tieto stavby sú fi nančne ohraniče-

né a momentálne nie je taká výzva, cez kto-

rú by sa dal celý úsek postaviť naraz. „Náš 

cieľ je bezpečnosť cyklistov a  prostredníc-

tvom tohto projektu sa tak stane.“ Upozor-

nil, že cyklochodník sa popri ceste nebude 

realizovať aj kvôli neporovnateľne vyšším 

nákladom. Vyžadoval by si odvodnenie 

existujúcej cesty, v území sú zložité majet-

kovo-právne pomery, cesta nie je mestská 

a v určitých úsekoch popri nej by ani nebol 

na cyklochodník priestor.

 -red-

SPRAVODAJSTVO OZNAMY

Na Revolučnej 
vládne stavebný ruch
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1 Parkovú ulicu v Palúdzke odovzdali 

ofi ciálne do užívania. Realizáciu 360 met-

rového úseku cesty s obrubníkmi a od-

vodnením zabezpečil externý dodávateľ 

počas dvoch mesiacov. Parková bola jed-

nou z najpoškodenejších a zároveň naj-

frekventovanejších ulíc v mestskej časti.

 -red-
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Mikulášska pohoda: Siláci, pivný stôl a zábava
Tohtoročná Mikulášska pohoda uspo-

kojila tisícky návštevníkov, ktorí bažili 

po adrenalíne,  zábave, zážitku, ale aj 

oddychu. Všetko to poskytlo celodenné 

podujatie prostredníctvom jednotlivých 

eventov. Ukážky zlaňovania kukláčov 

aj so strelnými zbraňami, ktoré boli na 

mieste použité, hasenie horiaceho auta 

a vystrihávanie vodiča, policajné psy, ak-

cia a dobrá hudba uviedli čerešničku na 

torte - šou, na ktorú sa prišli do Ploštína 

pozrieť ľudia zo vzdialenejších kútov Slo-

venska. Stretli sa tu totiž siláci, priam obri, 

zo strednej Európy, aby si pred divákmi 

zmerali svoje sily a získali Stredoeurópsky 

pohár silných mužov. Po zdolaní pre bež-

ného smrteľníka nepredstaviteľne nároč-

ných piatich disciplín sa v Ploštíne udiala 

ďalšia pre Liptovský Mikuláš historická 

udalosť, padol tu slovenský rekord – naj-

dlhší pivný stôl.

Strongmani ťahali niekoľkotonový 

kamión

Stredoeurópskym strongmanom sa stal 

23 ročný Bielorus Volodymir Tsifra, najmlad-

ší z  ôsmich pretekárov. Chlapi pre získanie 

tohto prestížneho titulu prekonávali ne-

skutočnosti. Priťahovali v sede 7,5 tonový 

kamión, prenášali 200 kilovú kladu – Plo-

štínsky budzogáň, ako ju nazvali organizá-

tori. V  rozpažených rukách držali na šikmej 

plošine dve odbrzdené osobné autá, pokiaľ 

sa im neotvorili dlane. Zdolávali schody sily, 

cez ktoré premiestňovali 250 kilové závažia 

a prevracali 500 kilovú pneumatiku. Lahôd-

kou pre oči bežného diváka bol aj mŕtvy ťah 

s  tristokilovým závažím. Body za disciplíny 

si starostlivo značil medzinárodný rozhodca 

a generálny manažér SASIM Pavol Guga. „S 

výkonom chlapcov som spokojný. U Volody-

mira je to jeho prvé víťazstvo v pohári. Pred-

viedol vyrovnaný a bojovný výkon a právom 

získal zlatú medailu. Druhý na kole Stredoe-

urópskeho pohára skončil Igor Petrík z Levíc. 

Drobné zaváhania v  závere ale i  únava mu 

zabránili v  ceste za ďalším víťazstvom. Po 

prvom mieste na Štrbskom plese tak získal 

v Ploštíne striebro a naďalej dokazuje, že na 

Slovensku nemáme momentálne silnejšieho 

pretekára, ako trojnásobného najsilnejšieho 

Slováka. Aj Branislav Golier sympatickým vý-

konom naznačil, že stále nepatrí do starého 

železa. Legenda silných mužov na Slovensku 

tak vybojovala v  Stredoeurópskom pohári 

skvelé piate miesto. Podstatné je aj to, že sa 

chalani nezranili, ľudia sa zabavili a všetko 

dobre dopadlo,“ zhrnul sympatický rozhod-

ca Pavol Guga. 

Rekord z jedného kusa dreva

Ani po súťaži silných mužov Mikulášska 

pohoda v Ploštíne neskončila. Na pódiu 

sa predstavil Kabat revival, nasledovala 

chuťovka Peter Bič Projekt. Zaujímavosťou 

pohodovéha večera bol aj vydarený pokus 

o zápis najdlhšieho slovenského pivné-

ho stola do Knihy slovenských rekordov. 

Rekordný pivný stôl vyrobilo Pozemko-

vé spoločenstvo Ploštín z  jedného cez 20 

metrov vysokého stromu. Počas zápisu do 

knihy rekordov za stolom sedelo až 80 ľudí. 

„Potvrdzujem, že v Ploštíne vznikol rekord 

s názvom najdlhší drevený stôl umiestnený 

v exteriéri, zhotovený z jedného kusa dreva 

s  dĺžkou 18,6 metra,“ prehlásil po zmeraní 

zakladateľ Knihy slovenských rekordov Igor 

Svítok. Nový stôl z Pozemkového spoločen-

stva Ploštín tak predčil pôvodný ustanovu-

júci rekord pred stolom, ktorý mal zapísa-

né rozmery 11,06 metra. „Dokázali by sme 

vyrobiť aj dlhší stôl, ale nebolo by ho už 

možné prepraviť,“ vysvetlil Vladimír Bátik 

z pozemkového spoločenstva. 

Organizoval urbár, mesto, športovci aj 

dobrovoľníci

Zorganizovať tisícové podujatie v Ploští-

ne nebolo také jednoduché. Ruku k  dielu 

museli priložiť desiatky šikovných ľudí. Len 

technické zabezpečenie stálo kopu síl. Za 

radnicu mala organizáciu pod palcom vždy 

usmievavá Danka Chromeková z  Kancelá-

rie vedenia mesta Liptovský Mikuláš. „Stre-

doeurópsky pohár silných mužov sa odo-

hrával na používanej miestnej komunikácii. 

Pre pristavenie kamióna a  osobných áut, 

ktoré siláci ťahali, bolo potrebné zabezpe-

čiť odklonenie osobnej dopravy aj autobu-

sov, zariadiť pre niekoľkotisíc návštevníkov 

parkovanie, dopravné značenia. Na tom sa 

podieľalo oddelenie dopravy z  mestské-

ho úradu, príslušníci mestskej polície aj 

zamestnanci Verejnoprospešných služieb 

mesta. Zábavu pre ľudí zabezpečili dievča-

tá z oddelenia marketingu, ukážky zásahov 

hasičov vybavil viceprimátor Ján Bonko 

a  ruku k  dielu priložil aj štátny tajomník 

Rudolf Urbanovič, ktorý do Ploštína vyslal 

pohotovostný policajný útvar, aby predvie-

dol svoju činnosť. Hlavou plnou nápadov 

bol v organizačnom tíme primátor, ktorý 

sa zúčastňoval na všetkých organizačných 

stretnutiach. Pozemkové spoločenstvo 

Plošín poskytlo tribúnu, priestory a veľkou 

mierou sa podieľalo aj na fi nancovaní,“  vy-

menovala  Danka Chromeková. Mikulášska 

pohoda je už dnes naplánovaná aj na bu-

dúci rok, v rámci podujatia zavíta do Ploští-

na opäť aj Stredoeurópsky pohár. „Program 

však už neprezradíme, nechajte sa prekva-

piť,“ ukončila.

 -red-

Rekordný 
pivný stôl
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Dva mimoriadne vzácne pred-

mety zo zbierkového fondu náš-

ho mestského Múzea Janka 

Kráľa (MJK) sa už čoskoro 

dostanú do rúk renomova-

ných reštaurátoriek. Súvisia-

ce projekty na reštaurovanie 

portrétu Pongráca II. a  seces-

ného detského kočíka získali 

fi nančnú podporu Fondu na 

podporu umenia v  pôsobnosti 

Ministerstva kultúry SR.

Poškodené torzo detského 

kočíka z  roku 1910 pochádza 

z  rodiny Mateja Žuff u a  v  zbier-

kovom fonde MJK je už 15 rokov. 

„Výsledkom niekoľkomesač-

ného úsilia dua bratislavských 

reštaurátoriek bude zreštauro-

vaný unikátny príklad dobového 

vkusu dokumentujúci históriu 

jednej z  významných liptovsko-

mikulášskych priemyselníckych 

rodín,“ spresnila etnografka Ľu-

bica Rybárska s  tým, že Portrét 

Pongráca II., naj-

významnejšieho príslušníka 

zakúpilo mestské múzeum predvlani ako 

dielo neznámeho autora okolo roku 1710. 

„Odborný reštaurátorský zásah mu prina-

vráti hmotnú podstatu a  umelecko-histo-

rickú hodnotu,“ dodala kurátorka Iveta Bla-

žeková. Expozícia Kapitoly z histórie mesta 

Liptovský Mikuláš bude už na jar budúceho 

roka bohatšia a pestrejšia. Samotný proces 

reštaurovania vzácneho obrazu predstaví 

príležitostné podujatie Pongrácovci – ze-

miansky rod zo Svätého Mikuláša. 

 Jaroslav Hric, riaditeľ MJK

Mesto sa postupne zbavuje čiernych 

skládok. Od minulého roka ich odstránilo 

už vyše 40. Nachádzali sa v lokalitách v Lip-

tovskej Ondrašovej-Ráztoky, v  Hlbokom, 

nelegálne skládky boli aj v  Palúdzke, pri 

starej ceste do Iľanova, na Priemyselnej, 

kopili sa aj popri Váhu, v okolí Hája a inde. 

Celkovo išlo o 34 ton odpadu. V meste ho 

však stále zostáva 112 ton na niekoľkých 

nelegálnych skládkach. „Máme možnosť 

zafi nancovať odstránenie týchto nezá-

konne umiestnených odpadov z  eurofon-

dov, podali sme preto žiadosť na Environ-

mentálny fond. Chceme získať vyše 8 400 

eur. Hlavným cieľom je zlepšenie stavu 

životného prostredia,“ uviedla Mária Lo-

šonská z  oddelenia životného prostredia 

a  poľnohospodárstva. V  katastri mesta sa 

v súčasnosti nachádzajú ešte stále skládky 

v Ondrašovej, v Palúdzke, v Hlbokom a na 

Priemyselnej ulici. Ak radnica získa peniaze 

z eurofondov, skládky odstráni ešte v tom-

to roku. Sú miesta, kde ľudia čierne sklád-

ky vytvárajú opakovanie a tabule o zákaze 

vysýpania ignorujú. Mesto preto zvažuje 

zakúpenie fotopascí a  ich umiestnenie na 

opakovane vznikajúce čierne skládky.

 -js-

KULTÚRA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Radnica získala 47-tisíc eur z exter-

ných zdrojov. Financie budú použité 

na výstavbu podzemných kontajnerov 

na odpad. Kontajnery na sklo, papier 

a plasty umiestnia v troch hniezdach 

zatiaľ len na Podbrezinách ako pilotný 

projekt v meste. Podzemné kontajnery 

budú mať väčší objem ako súčasné, pre-

to sa zníži frekvencia vývozu odpadu a 

s tým súvisiace prevádzkové náklady na 

zber tohto odpadu. 

Vzácne zbierkové predmety budú reštaurovať Boj s čiernymi 
skládkami stojí 
peniaze

j
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Na obaloch od rôznych výrobkov, na nádo-

bách na odpadky, ale aj inde nájdete rôzne 

symboly. Nie vždy má človek istotu, čo tieto 

označenia znamenajú. Podrobnejšie vysvet-

lenie symbolov priblížila Mária Lošonská 

z mikulášskej radnice. Označenie obalu infor-

muje o type materiálu, z ktorého je vyrobený, 

či ide o opakovane použiteľný alebo záloho-

vaný obal a spôsob nakladania s obalom.

Znak znamená, že obal po použití 

máte  vhodiť do zbernej nádoby. 

V  prípade recyklovateľného 

materiálu ho vhoďte do príslušnej nádoby 

na separovaný odpad.

Znak označujúci elektrické a  elek-

tronické zariadenie vrátané baté-

rií, žiaroviek a žiariviek. Tieto zaria-

denia patria medzi  nebezpečné odpady,

preto ich nevhadzujte do zberných nádob, 

ale odovzdajte ich v zberných dvoroch.

Zelený bod na obaloch výrobkov 

informuje, že spoločnosť partici-

puje na rozvoji systému  Zelený 

bod, ktorého hlavnou úlohou je podpora 

separovaného zberu a osveta obyvateľstva.

Trojuholník zlože-

ný zo šípok zna-

mená, že obal ale-

bo výrobok je  recyklovateľný.  Súčasťou 

znaku je označenie materiálu, z  ktorého je 

obal vyrobený. Označenie materiálu môže 

byť zobrazené ako číslica v trojuholníku ší-

pok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, 

alebo kombináciou oboch spôsobov.

Označenie materiálu, z ktorého je obal 
vyrobený:
Materiály z plastov 

Materiál  Príklad obalu
Písomný 

znak
Číselný 

znak

Polyetylén-
tereftalát

Umelohmotná fľaša PET 1

Polyetylén 
vysokej 
hustoty

Obaly na  drogériu HDPE 2

Polyvinyl-
chlorid

Okná, podlahy, obaly, 
káble, hračky,  niektoré 

tégliky, záchodová 
doska, zásuvky do 

chladničiek, vodoin-
štalačný materiál 

PVC 3

Polyetylén 
nízkej 
hustoty

Niektoré obaly nádoby, 
ale v našom prípade 
je to aj fólia- tašky, 

desiatové vrecká 

LDPE 4

Polypro-
pylén

Nábytok, prepravky, 
niektoré obaly 

z odevov (z košieľ, 
tričiek), z potravín 

(makovníkov) 

PP 5

Polystyrén
Niektoré tégliky, obaly 

spotrebičov 
PS 6

Materiály
z papiera
a lepenky 

Materiál Písomný znak Číselný znak

Vlnitá lepenka PAP 20
Hladká lepenka PAP 21
Papier PAP 22

Materiály
z kovov 

Materiál Písomný znak Číselný znak

Oceľ FE 40
Hliník ALU 41

Materiály
z dreva 

Materiál Písomný znak Číselný znak

Drevo FOR 50
Korok FOR 51

Materiály z textilu

Materiál  Písomný znak Číselný znak

Bavlna TEX 60
Vrecovina, juta TEX 61

Materiály zo skla

Materiál Písomný znak Číselný znak

Bezfarebné sklo GL 70
Zelené sklo GL 71
Hnedé sklo GL 72

Kompozity Písomný znak: C 

Materiál 
Číselný 

znak

Papier a lepenka/rôzne kovy 80
Papier a lepenka/plasty 81
Papier a lepenka/hliník 82
Papier a lepenka/cínový plech 83
Papier a lepenka/plasty/hliník 84
Papier a lepenka/plasty/hliník/cínový plech 86
Plasty/hliník 90
Plasty/cínový plech 91
Plasty/rôzne kovy 92
Sklo/plasty 95
Sklo/hliník 96
Sklo/cínový plech 97
Sklo/rôzne kovy 98

Obal zložený z viacerých rôznych mate-

riálov, ktoré nemožno od seba ručne od-

deliť, je kompozit. Kompozity sa označujú 

písomným znakom C/skratkou materiálu, 

ktorý prevažuje.

Napríklad obal z vrstevných materi-

álov – nápojový obal (škatuľa na džús): 

hlavnou zložkou je papier (PAP), ďalej vrstva 

polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU) – 

označenie bude C/PAP.

Zálohované, opakovane použiteľné oba-

ly (vratné obaly, ako napr. obaly na pivo, 

víno, malinovku, minerálku, sirupy a pod.) sa 

označujú textom Návratný obal. -red-

Z čoho sú vyrobené 
obaly a čo znamenajú 
znaky na obaloch?

V  júni vydalo mesto Liptovský Mikuláš a  Dom 

Matice slovenskej v  Liptovskom Mikuláši pub-

likáciu bývalej pracovníčky Múzea Janka Kráľa 

v Liptovskom Mikuláši Anny Šmelkovej. Bezmála 

tristostranová publikácia predstavuje ulice, ná-

mestia a parky mesta a jeho častí, podľa ktorých 

osobností a  udalostí sú pomenované, prípadne 

ich pôvodné názvy a kde sa nachádzajú. Približuje 

zaujímavé historické udalosti v meste v rámci ulíc, 

námestí a  parkov, oboznamuje čitateľov s  histo-

rickými budovami, pamätnými tabuľami, socha-

mi, pomníkmi a  pamätníkmi, úradmi, podnikmi, 

fi rmami, obchodnými centrami, kultúrnymi in-

štitúciami, školami, spoločenskými a  politickými 

organizáciami, službami, športom, záujmovými 

združeniami, zdravotníctvom. Na konci publi-

kácie je podrobný abecedný register týchto or-

ganizácií, poloha námestí, ulíc a parkov v meste. 

Publikácia je doplnená farebnými a čiernobielymi 

fotografi ami. K dispozícii na zakúpenie je v Dome 

Matice slovenskej, v Návštevníckom centre Múzea 

Janka Kráľa a v Informačnom centre mesta.

  -as-

Publikácia:
Ulice, námestia a parky 
Liptovského Mikuláša 
a prímestských častí.

Torzo detského kočíka
z roku 1910.
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V Liptovskej Ondrašovej sa koncom júla 

uskutočnil už v poradí 11. futbalový zápas 

medzi odchovancami MHK 32 a  tímom 

OLD BOYS Ondrašová. Hokejisti prišli v sil-

nej zostave. Rozvahu a  rozum do hry pri-

niesli legendy mikulášskeho hokeja Plch, 

Pleva, Uram, Lištiak, Klepáč, Križan, Cibuľa, 

ktorých posilnil aj držiteľ Stenley Cupu Mar-

tin Cibák. Rýchlosť a silu im zabezpečovalo 

trio bratov Hunovcov a Sukeľovci. Súboj tak 

dopadol podľa tabuľkových predpokladov 

víťazstvom hokejistov 5:2. „Po zápase sme 

diskutovali o športe v Liptovskej Ondrašo-

vej. Chalanom z hokejového klubu sa páči-

lo, že sa zameriavame najmä na deti, ktorým 

je venovaný aj projekt futbalové leto. Počas 

neho sme trikrát do týždňa organizovali 

tréningy zadarmo pre všetkých detských 

záujemcov o  futbal. Hokejisti spontánne 

urobili dobrovoľnú zbierku a  prostriedky 

z nej darovali našim najmladším. Patrí im za 

to veľká vďaka,“ vyjadril sa predseda ŠK Kri-

váň Liptovská Ondrašová Juraj Kutnár.

 - Richard Ambróz -
Klub chce stavať predovšetkým na vlast-

ných odchovancoch

Liptovský Mikuláš bude opäť hrať naj-

vyššiu hokejovú súťaž Tipsport ligu. Miku-

lášsky klub MHK 32 dostal od miestnych 

poslancov zelenú na odkúpenie licencie od 

ŠHK 37 Piešťany.

„V  momentálnom kádri máme šesť ho-

kejistov do 22 rokov, ktorí majú skúsenosti 

s extraligou a sú naši odchovanci, takže má 

zmysel ísť týmto smerom,“ vyjadril sa pred-

seda predstavenstva MHK 32 Ivan Droppa.

Mestských poslancov pred hlasovaním 

o podpore možnosti odkúpiť licenciu prišli 

presviedčať aj fanúšikovia MHK 32. „Veľmi 

výrazným negatívnym trendom sa stalo, že 

naši mladí, veľakrát šikovní juniori, končia 

s hokejom len preto, lebo nevidia perspek-

tívu presadiť sa vo veľkom hokeji. Preto 

vnímame možnosť hrať Tipsport ligu ako 

záchranné koleso, ktoré môže náš hokej 

vrátiť na stratené pozície,“ povedal predse-

da fanklubu MHK32 Partizán Tomáš Šury.

Hokejové mesto

Mestskí poslanci prerokovali ponuku 

piešťanského klubu a oboznámili sa s pod-

mienkami postúpenia licencie. Uložili zá-

stupcovi primátora, aby zabezpečil práv-

ne úkony, ktoré budú súvisieť s  účasťou 

MHK v najvyššej hokejovej súťaži v sezóne 

2016/2017 a v  rámci prípravy rozpočtu na 

rok 2017 fi nančné zdroje na prevádzku klu-

bu. „Mikuláš bol odjakživa hokejové mesto, 

popri ďalších vrcholových športovcoch 

som rád, že do najvyššej národnej súťaže 

zasiahne aj tím v  podobe našich hokejis-

tov,“ poznamenal primátor Ján Blcháč.

Mikulášski hokejisti hrali v  uplynulej 

sezóne 1. hokejovú ligu, ktorá je druhou 

najvyššou republikovou súťažou. Celkové 

náklady na Tipsport ligu predstavujú pol 

milióna eur. V  tomto roku mesto na chod 

klubu vyčlenilo 160  tisíc eur. Túto sumu 

bude potrebné kvôli zvýšeným fi nančným 

nárokom na sezónu 2016/2017 zvýšiť o pri-

bližne 90  tisíc eur. Vyššie náklady súvisia 

so zazmluvnením kvalitnejších hráčov, 

zabezpečením výstroja a  organizáciou. 

Mesto v  budúcom roku na klub prispeje 

sumou 200 tisíc eur. Zvyšné peniaze si klub 

musí zabezpečiť od reklamných partnerov, 

sponzorov a  výberom vstupného. Počítať 

môžu aj s  príspevkom z  Pro-Hokeja podľa 

predbežných prognóz riaditeľa spoločnosti 

Richarda Lintnera vo výške približne stotisíc 

ročne.

Finišujú s prípravou kádra

Licenčná komisia Slovenského zväzu 

ľadového hokeja odporučila výkonnému 

výboru zväzu schváliť licenciu pre MHK 32. 

Štatutárni zástupcovia klubu už podpísali 

zmluvu o odstúpení licencie. Vedenie MHK 

32 dohodlo podmienky na získanie licencie 

pre účinkovanie v  najvyššej hokejovej sú-

ťaži za 60 tisíc eur. Uvedenú čiastku v plnej 

výške uhradia príjmy z reklamných plnení, 

ktoré poskytne klubu spoločnosť Pro–Ho-

kej. Manažment klubu v súčasnosti fi nišuje 

s  prípravou kádra na nasledujúcu sezónu, 

s  organizačným zabezpečením zápasov 

na nasledujúcu sezónu a s technickou prí-

pravou objektu zimného štadióna, uvádza 

stránka mhk32lm.sk.

 -red-

Na pôde mestského úradu sa stretli 

mladí reprezentanti, ktorí hviezdili na 

Olympijských hrách 2016 v brazílskom Rio 

de Janeiro a na iných športových poduja-

tiach. Vďaku za úspešnú reprezentáciu si 

odniesli v podobe pamätných listov aj od 

vedenia nášho mesta.

Mikulášsky rodák Jakub Grigar obsadil 

na olympiáde piate miesto vo fi nále K1 vo 

vodnom slalome. Pre mladého pretekára 

ide o veľmi nádejný vstup na pole olym-

pijského pôsobenia.

Markovi Mirgorodskému sa radniční 

poďakovali za titul Majstra sveta zo šam-

pionátu vo vodnom slalome v  Krakove, 

Borisovi Balážovi za úspešnú reprezentá-

ciu na olympiáde 2016 a Tomášovi Mrázo-

vi za úspešnú reprezentáciu na význam-

ných medzinárodných podujatiach vo 

vodnom slalome.

 -red-

ŠPORT ŠPORT/SPRAVODAJSTVO

Hokejisti si zahrali s futbalistami

Aktuálne

Mikulášski 
olympionici, ďakujeme

V Mikuláši sa bude 
hrať najvyššia 
hokejová súťaž

Mesto začalo opravy miestnych ko-

munikácií tryskovou metódou. Postup-

ne opravia Družstevnú, Priemyselnú, 

Pltnícku, Tranovského, Socháňovu 

a Bjornsonovu. Touto metódou upravia 

začínajúce sa výtlky, ktoré uzavrú a ná-

sledne sa nebudú rozširovať. Trysková 

metóda je prevencia pred veľkoploš-

ným rozpadom vozovky, jej použitím sa 

znižujú náklady údržbu komunikácií.

 -red-
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Ivan Lilge-Lysecký, vojenský duchovný, básnik
Janko Francisci, dobrovoľnícky kapitán

Motto 
Karol Kuzmány: Sláva šľachetným
Kto za pravdu horí v svätej obeti...

Vedecká konferencia  
Osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov  
1848/49 a vojenských duchovných
Info: www.razus.sk jan@juras.sk, vladifek@gmail.com

Piatok 23. 9. 2016
10.00 hod. Mestský úrad Liptovský Mikuláš
I. BLOK:  „Bojovníci, naša úloha je pekná, veľ ká, národ 
z biedy a ničoty vytrhnúť a priviesť ku slobode.“ (Ľudovít Štúr)

18.00 hod. Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Jozef Podhradský: Holuby a Šulek, úryvok z divadelnej hry 
v úprave Petra Vrlíka. Účinkujú členovia Matičnej divadelnej 
ochotníckej scény Liptovský Mikuláš.  
Koncert Vojenskej hudby Banská Bystrica, dirigent 
kpt. Mgr. art. Ján Goliaš

Sobota 24. 9. 2016
9.00 hod. Mestský úrad Liptovský Mikuláš
II. BLOK:  „ Zo dňa na deň počujem rudý smiech smrti“  
(Vladimír Roy)

18.00 hod. Evanjelický kostol, Tranovského ulica
Apokalypsa, hudobno-literárne pásmo. Program:  
Martin Rázus, Milan Rúfus, Ján Valach, Johann Sebastian Bach 
Účinkujú: Martin Bako – organ; Juraj Sarvaš – recitácia

Nedeľa 25. 9. 2016
9.00 hod. Evanjelický kostol, Tranovského ulica
Spomienkové Služby Božie plk. Mgr. Marián Bodolló

organizátori

Liptovský Mikuláš 

23. – 25. september 2016

partneri

mediálni partneri

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. 

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Občianske združenie Spolok Martina Rázusa.
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15.00 – 

ukážka prípravy drobov

16.15 – Detský folklórny súbor 

16.30 –  Švábkafestu

zemiakových špecialít 

17.00 – Detský folklórny súbor 

17.15 –  

Roman Kováč, Peter Marton, Štefan Psotný  

19.15 –  

20.30 – 

15.00–18.30 –  pod záštitou 

Slovenského zväzu záhradkárov  

 pre deti

moderuje:

11. 9.  
LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ

AGENTÚRA

HLAVNÝ PARTNER GENERÁLNI PARTNERI

VYSTÚPIA
 IMT SMILE • ADAM ĎURICA • PETER BIČ PROJEKT • PETER CMORIK

FINALISTI SHOW ČESKO SLOVENKO MÁ TALENT A ĎALŠÍ
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Vitaj na tomto svete…

 

V júli 2016 sa v Liptovskom Mikuláši 

narodili:

  Tobias Puška, Andrea Baranová, To-

bias Puška, Marína Ondreášová, Anna 

Korčoková, Patrik Kráľ, Milan Moravčík, 

Simona Kohútová, Zdenka Daubne-

rová, Zara Čecho, Karina Richterová, 

Viliam Migaľa, Matej Kulcsár, Romana 

Hliničanová, Samuel Dutka, Samuel 

Malafa, Matej Guzi, Dávid Tkáč, Natá-

lia Malacká, Terézia Hubková, Zuzana 

Lúčanová.

To životy sa ich navždy spojili,  pre nich

už osve v svete miesta niet …

Manželstvo uzavreli:

  Karol Huljak – Ing. Ivana Krčmáreko-

vá, Milan Weinrich – Martina Pušková, 

Ivan Žulevič – Patrícia Hromuľáková, 

Ing. Jaroslav Havel – Ing. Zuzana Her-

bortová, Daniel Tomko – Ing. Lucia 

Luščíková, Ľubomír Šebo – Ing. Vla-

dimíra Ondrášová, Ondrej Glemba 

– Katarína Bartánusová, Marek Ora-

vec – Michaela Mládková, Radoslav 

Krivánik – Mgr. Magdaléna Klepáčová, 

Ján Marko – Janka Godlová, MUDr. 

David Brzežek – MUDr. Zuzana Šedo-

vá, Tomáš Příhoda – Jana Burianová, 

Matej Baláž – Šarlota Pušková, Ján 

Skubík – Miriam Vigodová, Ondrej 

Palkoci – Alžbeta Zemančíková, Miro-

slav Murgoš – Mária Balážová, Ondrej 

Moravčík – Katarína Uličná, Ivan Kubi-

na – Lucia Sirá, Marek Batiz – Tatiana 

Švecová, Peter Jamnický – Petra Otá-

halová, Andrej Priesol – Jana Hánová.

Je taká chvíľa. Skončí sa život,

začne spomienka …

Opustili nás:

  Ing. Vladimír Vechter – 77r., Alla Kučerá-

ková – 63r., Ján Osadský – 62r., Ing. Ján 

Otčenáš – 84r., Ondrej Paulíny – 76r., Ján 

Feketík – 84r., Želmíra Antolová – 95r., 

Dušan Kacian – 66r., Ivan Gajdár – 72r., 

Jaroslav Gonda – 59r., Michal Jančuška 

– 74r., Viktória Kubáňová – 82r., Milan 

Frejuk – 68r., Mária Petrejová – 81r., Mária 

Žiaranová – 90r.

Občiansky servis
JÚL 2016

SERVIS

KALENDÁR PODUJATÍ

SEPTEMBER 
2016

01. 09. 2016 - štvrtok 

 MFK TATRAN - MŠK KYSUCKÉ NOVÉ 
MESTO  
Futbalový štadión MFK Tatran
10:00 a 12:00
1. kolo II. liga SŽ U-15 a MŽ U-13

03. 09. 2016 - sobota 

 MINIRALLY CUP LIPTOV 2016  
Námestie osloboditeľov 09:00 - 10:30
Slávnostná štartovacia rampa 7. ročníka 
Minirally Cup Liptov 2016

 FUN FABRIC FEST  
FUN FABRIC + parkovisko Kamenné pole
16:00 - 22:00
Deň otvorených dverí a prehliadka 
programov sezóna JESEŇ 2016: zábava, 
relax, rozvoj

 PSÍKOHRY  
Fun Fabric 17:15 5 €
Edukačno-zábavný cyklický program pre 
deti s prvkami canisterapie: deti a zvieratká

 KONCERT GENIUS LOCCI  
Diera do sveta, kultúrne centrum, Nám. 
osloboditeľov 1 20:00 5 € 4 €
indie folk, dream pop s autorskou tvorbou.

04. 09. 2016 - nedeľa 

 CITHARA SANCTORUM  
Evanjelický kostol, Nám. Žiadostí 
slovenského národa 9:00 - 18:00
Slávnosti pri príležitosti 380 rokov od 1. 
vydania diela Cithara sanctorum.

 MFK TATRAN - MŠK NÁMESTOVO  
Futbalový štadión MFK Tatran
10:00 a 12:30
5. kolo II. liga SD U-19 a MD U-17

06. 09. 2016 - utorok 

 FÍHA TRALALA A ROZPRÁVKOVÁ 
DRUŽINA  
Dom kultúry 17:00 9 €; 8 €
Pesničkovo-divadelná šou pre najmenších 
divákov od 2 rokov.

07. 09. 2016 - streda 

 JOGA PRE ZDRAVIE  
Fun Fabric 18:30 5 €
Cyklus cvičenia jogy pre zdravie - 
začiatočníci

 ŠESŤ STUPŇOV  
Diera do sveta, kultúrne centrum, Nám. 
osloboditeľov 1 19:00
Road movie naprieč rôznymi miestami 
a ľudskými charaktermi. Diskusia 
s režisérom.

08. 09. 2016 - štvrtok  

 V ZNAMENÍ SV. HUBERTA  
NKP Čierny orol L. Mikuláš 8:30 0,50 €
Kultúrno-výchovný program pre školy 
zameraný na históriu poľovníctva.

 MFK TATRAN - TJ PARTIZÁN ĽUBEĽA  
Futbalový štadión MFK Tatran 17:00
2. kolo I. trieda LFZ U-13 Kormanov pohár

09. 09. 2016 - piatok 

 ŠVÁBKAFEST  

Námestie osloboditeľov, centrum mesta

Festival zemiakárskych tradícií 
a kulinárskych špecialít.

10. 09. 2016 - sobota 

 MFK TATRAN - TJ POKROK STARÁ 
BYSTRICA  

Futbalový štadión MFK Tatran

10:00 a 12:00

6. kolo II. liga SŽ U-15 a MŽ U-13

 MFK TATRAN - FK POPRAD  

Futbalový štadión MFK Tatran

16:00 2 € 1 €

6. kolo II. liga dospelí

11. 09. 2016 - nedeľa 

 JOJKA V MESTE  

Námestie osloboditeľov

Vysielanie TV JOJ na živo z Liptovského 
Mikuláša s bohatým sprievodným 
programom

 SPIRIT NEDEĽA  

Fun Fabric 14:30 - 16:30

Nedeľné seba poznávacie programy: 
spiritjoga, mantrajoga, muzikoterapia, 
tai-chi

12. 09. 2016 - pondelok 

 FUN LATINO TANČIAREŇ  

Fun Fabric 18:00 - 22:00

SALSA, BACHATA, KIZOMBA - pondelkové 
tančiarne v latino rytme

13. 09. 2016 - utorok 

 FINANČNÁ MÁGIA I.

Fun Fabric 17:00 11,11 €

Zážitkový workshop o tom, ako si do života 
pritiahnuť hojnosť a prosperitu.

 BROAD PEAK  

Diera do sveta, kultúrne centrum, Nám. 
osloboditeľov 1 19:00 3 € 2 €

Cestovateľské rozprávanie o cyklistickom 
výstupe.

14. 09. 2016 - streda 

 MFK TATRAN - MFK LOKOMOTÍVA 
ZVOLEN  

Futbalový štadión MFK Tatran

16:00 2 € 1 €

3. kolo Slovnaft Cup

15. 09. 2016 - štvrtok 

 MFK TATRAN - ŠK DYNAMO DIVIAKY  

Futbalový štadión MFK Tatran
10:00 a 12:00

2. kolo III. liga SŽ U-15 a MŽ U-13

17. 09. 2016 - sobota 

 MFK TATRAN - TJ SOKOL LIESEK  

Futbalový štadión MFK Tatran

10:00 a 12:00

7. kolo III. liga SŽ U-15 a MŽ U-13

 JAN SLABÁK & MORAVANKA  

Dom kultúry, veľká sála 16:00 10 €

MORAVANKA - kráľovná českej dychovky

 KINO DIERA PRE DETI  

Diera do sveta, kultúrne centrum,
Nám. osloboditeľov 1 18:00 2 €

Premietanie s živou kapelou starých 
Diafi lmov pre najmenšie deti.

Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptov-

skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 

PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk

18. 09. 2016 - nedeľa 

 MFK TATRAN - TJ STRÁŽA  

Futbalový štadión MFK Tatran

10:00 a 12:30

7. kolo II. liga SD U-19 a MD U-17

 MAXI PÁRTY & FASHION SHOW  

STOP SHOP Liptovský Mikuláš

15:00 - 18:00

Srdečne pozývame na detskú módnu show. 
Akciou Vás bude sprevádzať Robo Papp.

 MIRO JAROŠ - PESNIČKY PRE 
(NE) POSLUŠNÉ DETI  

Dom kultúry, veľká sála

16:00 prízemie 8 €, balkón 7 €

Urobte radosť našim najmenším.

20. 09. 2016 - utorok 

 CARMEN Á LA GYPSY DEVILS  

Dom kultúry 19:00 23 € - 28 €

Najznámejší príbeh lásky, ktorému nechýba 
romantická zápletka ani vášnivé emócie.

22. 09. 2016 - štvrtok 

 HODŽA HOVORÍ, POČÚVAJME  

Stará ev. fara 16:30

Prednáška o živote a diele M. M. Hodžu pri 
príležitosti 205. výročia narodenia.

 MFK TATRAN - TJ IĽANOVO  

Futbalový štadión MFK Tatran 16:30

4. kolo I. trieda LFZ U-13 Kormanov pohár

23. 09. 2016 | 25. 09. 2016 – piatok - nedeľa 

 SLÁVA ŠĽACHETNÝM IV.  

Mestský úrad L. Mikuláš, Dom kultúry, 
Evanjelický kostol- Tranovského ul.

10:00

Vedecko-popularizačné podujatie je 
venované nedoceneným postavám 
slovenských dejín.

24. 09. 2016 - sobota 

 MIKULÁŠSKY KOTLÍK  

Základná škola M. R. Martákovej 9:00

Poslanci mestského zastupiteľstva Vás 
pozývajú na súťaž mestských častí vo varení 
gulášu.

 MFK TATRAN - FK ČADCA  

Futbalový štadión MFK Tatran

10:00 a 12:00

8. kolo II. liga SŽ U-15 a MŽ U-13

 MFK TATRAN - FK SPIŠSKÁ NOVÁ VES  

Futbalový štadión MFK Tatran

15:30 2 € 1 €

8. kolo II. liga dospelí

28. 09. 2016 - streda

 KATKA KOŠČOVÁ A GEIŠBERGOVCI  

Dom kultúry klubová scéna 19:00 13 €

Milovníkov dobrej hudby čaká unikátny 
koncert.

29. 09. 2016 - štvrtok 

 MIM SHOW  

Domu kultúry klubová sála 18:00 1 €

Improvizačná show Miroslava Kasprzyka

 POBYT V TME  

Fun Fabric 17:00 7,77 €

Pobyt v tme - ako spirituálna terapia 
a chodenie po črepinách skla - ako rituál.

Nájdete nás na facebooku  facebook.com/MestoLM

Nájdete nás aj na Twitteri  twitter.com/MestoLMikulas
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Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ-
stva sa uskutoční  16. septembra
o 10. hodine na Mestskom úrade 

v Liptovskom Mikuláši.
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SKÚŠKA SIRÉN
9. septembra 2016 o 12.00 
hodine bude v Liptovskom 

Mikuláši pravidelné preskúšanie 
systémov varovania obyvateľstva 

dvojminútovým stálym tónom 
sirén.
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 KAMOŠ OBOR (Americký fi lm, od 7 rokov, slov. dabing)  

št. 1.9. - so 3.9.  17.45  4 €  Môže malé dievčatko zvíťaziť nad hroznými, ozrutnými 
obrami? Nemôže. Iba ak jej pomôže - Kamoš Obor. 

 BEN HUR (Americký fi lm, od 15 rokov)  
št. 1.9. - So. 3.9.  20.00  4 €  Epický príbeh Ben-Hura, potomka kniežacieho rodu z 
Jeruzalema, ktorého adoptívny brat Messala, krivo obviní zo zrady. 

 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV (Americký fi lm MP, Slov. dab.)  
So. 3.9.  16.00  4 € | Ne. 4.9.  18.00  4 €
Čo asi robia vaši štvornohí miláčikovia, keď nie ste doma? Dokonalá animovaná rodinná komédia!

 UČITEĽKA (SR - ČR, od 12 rokov)  
ne. 4.9.  20.00  4 € | po. 5.9.  18.00  3,30 € | ut. 6. 9.  20.00  4 € | 
st. 7.9.  18.00  4 €  Učiteľka, na prvý pohľad milá a láskavá, ktorá rafi novaným spôsobom 
manipuluje žiakmi a ich rodičmi...

 SLOBODA POD NÁKLADOM (Slovenský fi lm, od 12 rokov)  
Po. 5.9.  20.00  3,50 € | Pia. 16.9.  20.00  3,50 €  V dokumentárnom fi lme 
Pavla Barabáša spoznáme najstaršiu generáciu tatranských nosičov, ktorí zásobujú vysokohorské chaty. 

 BLÁZNIVÁ PÄŤKA (Francúzsky fi lm, od 15 rokov)  
st. 7.9.  20.00  4 € | št. 8.9.  18.00  4 € | pia. 9. 9.  20.00  4 €

 Komédia plná neočakávaných zvratov, ktorá po uvedení vo Francúzsku úspešne zaútočila na bránice 
divákov každého veku. 

 JEDNOTKA SAMOVRAHOV (Americký fi lm, od 12 rokov)  
Št. 8.9  20.00  4 € | Pia. 9.9.  17.45  4 €  Zhromaždite tím tých najnebezpečnej-
ších väznených super zločincov na svete a dajte im do rúk najsilnejšie zbrane..

 LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD (Amer. fi lm MP, slov. dab.)  
so. 10. a ne. 11.9.  18.00  4 € | Po. 12.9.  18.00  3,30 € | št. 
15.9.  18.00  4 €  Elliot, Boog a všetky vaše obľúbené lesné tvory sa vrhnú úplne nového 
dobrodružstva pre celú rodinu.

 MECHANIK 2 (Americký fi lm od 15 rokov)  
So. 10.9.  20.00  4 € | ne. 11.9.  20.00  4 € | Po. 12.9.  20.00  3,30 €

 Keď si nájomný vrah Arthur Bishop myslí, že má svoju minulosť za sebou, unesú jeho priateľku...

 SULLY (Americký fi lm, od 12 rokov)  
ut. 13.  17.45  4 € | st. 14.9.  20.00  4 €  Príbeh kapitána Sullenbergera, ktorý 
sa stal hrdinom, keď s lietadlom, pristál na rieke Hudson a zachránil všetkých 155 pasažierov.

 PREDTÝM AKO SOM ŤA SPOZNALA (Amer. fi lm, od 12 rok.)  
Ut. 13.  20.00  4 € | St. 14.9.  18.00  4 €  Lou vtrhne Willovi mu do života ako 
náhla búrka. A ani jeden nevie, že jeden druhého navzájom navždy zmenia...

 V MENE KRVI (Americký fi lm od 12 rokov)  
Št. 15.9.  20.00  4 € | pia. 16.9.  18.00  4 € | So. 17.9.  20.00  4 €

 Mel Gibson, bývalý trestanec a motorkár zachraňuje svoju dcéru pred zločincami

 MUŽ V TEMNOTE Americký fi lm od 15 rokov)  
Ne. 18.9.  18.00  4 €  Mladý zlodeji sa vlámu do domu starého, slepého muža v domnení, 
že im prejde perfektný zločin. Nemôžu sa však mýliť viac...

 DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ (GB - USA - FR, od 15 rokov)  
Ne. 18.9.  20.00  4 € | Po. 19.9.  17.45  3,30 € Čes. dab.  Utrpenie 
najväčšej smoliarky v dejinách neskončilo. Problémom bude tento krát neplánované tehotenstvo...

 KOMORNÁ (Južná Kórea, od 15 rokov)  
Po. 19.9.  20.00  3,50 €  Príbeh mladej ženy, ktorá sa stáva slúžkou tajomnej bohatej 
japonskej dedičky. 

 HRA O ŽIVOT (Americký fi lm, od 15 rokov)  
St. 21.9.  18.00  4 € | Št. 22.9.  20.00  4 €  Vee, sa zapojí do populárnej online 
Hry o život, v ktorej anonymný pozorovateľ začína manipulovať každý jej ťah.

 THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - THE TOURING YEARS

(GB - USA, od 12 rokov)  
 St. 21.9.  20.00  4 €  Oskarový režisér Ron Howard vás vezme na nevšednú cestu 
s najslávnejšou skupinou všetkých čias...

 PRÁZDNINY V PROVENCE (Český fi lm, od 15 rokov)  
Št. 22.  18.00  4 € | pia. 23.  20.00  4 € | so. 24.9.  20.30  4 €
Ne. 25.9.  18.00  4 €  Kotek, Prachař a Hádek s letnou komédiou, prevoňanou tentoraz 
provensálskou levanduľou.. ..

 BOCIANY (Americký fi lm MP)  
So. 24.9.  15.45  4 € | ne. 25.9.  15.45  4 € | Po. 26.9.  18.00  
3,30 € Slov. dab.  Bociany nosia deti… alebo aspoň nosievali. Objavná cesta, ktorá by 
mohla pomôcť vrátiť bocianom na celom svete ich pôvodné poslanie…

 7 STATOČNÝCH (Americký fi lm, od 15 rokov)  
So. 24.9.  18.00  4 € | Ne. 25.9.  20.00  4 € | Ut. 27.9.  20.00  4 €  
Skvelý režisér Antoine Fuqua prináša vlastnú verziu svetoznámeho príbehu o siedmich hrdinoch.

 CAFE SOCIETY (Americký fi lm, od 15 rokov)  
Po. 26.9.  20.00  4 € | Ut. 27.9.  18.00  4 €  Woody Allen sa ponoril do sveta 
Hollywoodskej smotánky gangsterského nočného života New Yorku tridsiatych rokov. 

 MUSTANG (Franc. -Nem. - Turecko, od 12 rokov)  
Št. 29.9.  20.00  3,50 €  Päť sestier spojených túžbou po slobode sa rozhodne vzoprieť 
útlaku a rozbiť okovy konzervatívnej spoločnosti...

 DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY PEREGRINOVEJ 
(Americký fi lm od 12 rokov, český dabing)  
Pia. 30.9.  17.45  4 €  Filmový zážitok sľubuje ďalší titul z dielne režiséra Tima Burtona. 

 MORE V PLAMEŇOCH (Americký fi lm od 15 rokov)  
Pia. 30.9.  20.00  4 €  Príbeh 126 členov posádky na plávajúce vrtnej plošine Deepwater 
Horizon, ktorý sa neobjavil v nijakých správach.... 

 

MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA

 AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY - FILMOVÝ KLUB SENIOROV  
pia. 09.09.2016  14:30    romantická komédia ČR, (12), 89 min., originálna verzia 

 BABSKÁ JAZDA S PREDPREMIÉROU
- DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ  
str. 14.09.2016    welcome drink, tombola, výherné sedadlá | komédia, romantický Veľká 
Británia/Francúzsko/Írsko /USA 

 BELLA A SEBASTIÁN 2: DOBRODRUŽSTVO POKRAČUJE - 
FILMOVÝ KLUB SENIOROV  
št. 29.09.2016  14:30   dobrodružný, rodinný Francúzsko  (12), 99 min., český dabing
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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 €
Výstava k nedožitým 70. narodeninám umelca

 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: 8:00-16:00, So - Ne 0,40 € 0,20 €
Výstava približuje turistiku, horolezectvo a lyžovanie v minulom storočí

 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 €

 09. 08. 2016 | 17. 09. 2016  
L AMOUR II.
Centrum Kolomana Sokola
Ut - So: 10:00 - 17:00 1 € 0,5 €
Predstavíme viac ako 70 diel zo zbierok 5 slovenských galérií- 
pokračovanie L’amour I.

 15. 08. 2016 | 15. 09. 2016  
MOSTY 1991 - 2016
Synagóga | Po - Ne: 10:00 - 17:00 1 € 0,50 €
Výstava pri príležitosti 25. výročia projektu Mosty Gesharim

 25. 08. 2016 | 18. 09. 2016  
MOSTY A JAZVY
výstavná sieň Múzea Janka Kráľa | 15. 6.–
15. 9. Po-Ne 10:00-17:00, 16. 9.–14. 6. Po-Pi 
9:00-16:00, So-Ne 10:00-17.00 0,50 €
Autorská výstava pri príležitosti 70. narodenín Štefana Packu.

 30. 08. 2016 | 01. 10. 2016  
PAVOL PETRÁŠ ST.
Liptovská galéria P. M. Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00 1 € 0,5 €

 02. 09. 2016 | 30. 09. 2016  
LIBUŠA VYŠNÁ SO SEBOU
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol
Po – Pi: 8:00-15:00 0,50 € 0,20 €

 09. 09. 2016 | 01. 11. 2016  
DEDINSKÉ REMESLÁ
NKP Čierny orol L. Mikuláš | Po – Pi: 8:00-
16:00, So - Ne 14:00-17:00 0,40 € 0,20 €
Výstava prezentuje remeslá, bez ktorých by život ľudí na dedine 
nemohol fungovať.

 16. 09. 2016  
VERNISÁŽ ENIAC
Diera do sveta, kultúrne centrum, Nám. 
osloboditeľov 1 | 19:00

 26. 09. 2016 | 16. 10. 2016  
VÝSTAVA MAĽOVANÝCH DÁŽDNIKOV 
V RGB LIPTOV
RGB Liptov | 9:00

 27. 09. 2016 | 05. 11. 2016  
AKADÉMIA ŠPERKU
Centrum Kolomana Sokola
Ut - So: 10:00 - 17:00 1 € 0,50 €

 27. 09. 2016  
VERNISÁŽ VÝSTAVY AKADÉMIA ŠPERKU
Centrum Kolomana Sokola | 16:00 - 18:00

 28. 09. 2016  
MIKULÁŠSKA ŽIDOVSKÁ KOMUNITA: 
PRÍBEHY - OSUDY - ĽUDIA
výstavná sieň Múzea Janka Kráľa
16:00 - Vernisáž výstavy

 29. 09. 2016 | 20. 11. 2016  
MIKULÁŠSKA ŽIDOVSKÁ KOMUNITA: 
PRÍBEHY - OSUDY - ĽUDIA
výstavná sieň Múzea Janka Kráľa
Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17.00 0,50 €

 
 02.09.2016 | 29.09.2016  

KLUB NEPROFESIONÁL. VÝTVARNÍKOV
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad)
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. 
R. Močiliakom.

 04.09.2016  
TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI PRI PRÍLEŽI-
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TOSTI OSLÁV CITHARA SANCTORUM
Liptovská galéria P.M. Bohúňa
17:00-18:00
Tvorivá dielňa pre deti. Pri príležitosti osláv je galéria otvorená 
10:00-18:00 hod.

 09.09.2016  
ÚVODNÁ SLÁVNOSŤ JESENNÝCH KURZOV
Liptovská galéria P. M. Bohúňa
14:00 - 19:00 27 €
Tvorba mandaly na šatke s rozmerom 90 x 90 cm a pohodové relaxačné 
cvičenie.

 22.09.2016 | 20.10.2016  
JESENNÉ RECYKLOVANIE S POWERTEXOM
Liptovská galéria P. M. Bohúňa
14:00 - 17:00 45 €
Relaxačný kurz recyklovania s tužidlom Powertex.

 23.09.2016 | 21.10.2016  
JESENNÉ KÚZLENIE S HODVÁBOM
Liptovská galéria P. M. Bohúňa
14:00 - 17:00 45 €
Relaxačný kurz maľovania na hodváb pre ačiatočníkov aj pokročilých.

 01. 01. 2015 | 31. 12. 2020  
STÁLA EXPOZÍCIA: SLOVENSKÉ VÝTVAR-
NÉ UMENIE 19. STOROČIA
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00 1 € 0,50 €

 01. 01. 2015 | 31. 12. 2020  
STÁLA EXPOZÍCIA: SLOVENSKÉ VÝTVAR-
NÉ UMENIE 20. STOROČIA
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
Ut - So: 10:00 - 17:00 1€ 0,5€

 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,
16. 9.–14. 6. Po-Pi 9:00-16:00,
So-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 EXP.: MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ
Námestie osloboditeľov 31
15. 6.–15. 9. Po-Ne 10:00-17:00, 16. 9.–
14. 6. Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17.00

 01. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: POĽOVNÍCTVO A RY-
BÁRSTVO V LIPTOVE
Lipt. múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 
8:00-16:00, So-Ne 14:00-17:00 1 € 0,50 €

01. 01. 2016 | 31. 12. 2018
STÁLA EXPOZÍCIA: RODNÝ DOM SÚRO-
DENCOV 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 sezóny možnosť objednať 
vstup v Múzeu J.Kráľa) 1 € 0,50 €

 04. 01. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA: CHRÁNENÁ PRÍRODA 
SLOVENSKA
Slovenské múzeum ochrany prírody a jas-
kyniarstva | do 15. 9. Po,St-Pi: 9:00-18:00, 
Ut zatvorené, So-Ne: 12:00-18:00, od 
16. 9. Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut zatvorené, 
So-Ne: na objednávku - posledný vstup 
hodinu pred zatvorením 6 € 2,50 €

 09. 05. 2016 | 31. 12. 2018  
STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY 
ELENY BADOVEJ
Lipt. múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi: 8:00-
16:00, So - Ne 14:00-17:00 0,20 € 0,10 €
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