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„Som s tebou, budem s tebou, s tebou zostanem, som s tebou...,“
znel hypnotizujúco priestormi synagógy hlas frontmana skupiny Korben Dallas. Aj s ďalšími umelcami prišiel podporiť do nášho 
mesta myšlienku spájania. Mosty Gesharim tento rok prilákali približne sedemsto divákov. Synagóga je pre podujatie dokonalý 
priestor, ktorý dodá koncertom nostalgické čaro.



agenda mesta je stále rozsiahla a komunál-

ne procesy, ktoré manažujeme, bývajú 

zložité, časovo náročné, vyžadujú si znač-

nú mieru tvorivosti. Moji spolupracovníci 

zodpovedne pristupujú k  realizácii pláno-

vaných projektov a  promptne reagujú na 

rôzne výzvy, ktoré komunitný život prináša, 

pretože sme si všetci vedomí vašich oča-

kávaní na zlepšovanie podmienok nášho 

spolužitia.  

 Každý obyvateľ nášho mestečka logicky 

vidí skutočnosť práve tou svojou optikou. 

Z mnohých stretnutí s vami mám dobrý po-

cit. Vidíte, že sa pracuje doslova na každom 

kroku. Pribúdajú zrekonštruované chodní-

ky, komunikácie (mestské, župné i  štátne), 

po dvojročnej príprave pribudne takmer 

1,5 kilometra nového cyklochodníka. Mno-

hé mestské budovy, ktoré zmenili majiteľa, 

dostávajú nové určenie a nový šat. Skrášľu-

jú tak naše prostredie, ako príklad môžem 

uviesť bývalý Dom služieb či bývalú budo-

vu výmenníkovej stanice na Nábreží, kde 

nový majiteľ vybudoval voľnočasový ob-

jekt. Komplex budov mestského úradu po 

jeho rekonštrukcii spĺňa najvyšší energetic-

ký stupeň A1, čo znamená lepšie pracovné 

podmienky pre zamestnancov mesta a per-

manentné úspory pre mestskú kasu. Zod-

povedne sa staráme o mestskú zeleň.

 Viem, že nemôžeme veriť na čarovný 

prútik, ktorého šibnutím sa  vyriešia všet-

ky nedostatky. Preto aj po tom, ako sme si 

urobili prehľad o stave a potrebách na ko-

munikácie, chodníky a parkovacie kapacity, 

čoskoro vám predložíme návrh ich postup-

nej obnovy a rozšírenia, ktoré si vyžiadajú 

našu niekoľkoročnú trpezlivosť. Verím, že 

s vedomím konečného cieľa, a je ním k ide-

álu sa približujúci stav tejto infraštruktúry, 

dospejeme spoločne k zhode. 

 Mesto Liptovský Mikuláš iniciovalo vznik 

občianskeho združenia s  názvom Miku-

lášsky okrášľovací spolok. Je otvorený in-

štitúciám alebo obyvateľom, ktorí chcú 

akýmkoľvek spôsobom prispieť pozitívnym 

nápadom i  činom nielen ku skrášľovaniu 

prostredia v  našom meste v  zmysle tech-

nickom, ale aj „duchovnom“. Pretože len 

vo vzájomnom porozumení a  prejavovaní 

priazne pre dobrú perspektívu nášho spo-

lunažívania môžeme naplniť samotný zmy-

sel toho, že žijeme spoločne v  komunite 

nášho mesta bez rozdielu životných či kon-

fesných názorov a  chceme svoj čas prežiť 

v čo najlepšej zhode a porozumení.

 Váš primátor

SPRAVODAJSTVO

Milí
Mikulášania,

Mikulášska radnica výrazne znižuje sadzbu 

za vystavenie tovaru pred prevádzkami 

v meste. Za jeden cent na meter štvorcový 

budú môcť verejné priestranstvo na svoje 

terasy využiť nielen majitelia kaviarní, rov-

nakú sumu za štvorec zaplatia aj majitelia 

iných prevádzok, ktorí budú chcieť vysta-

viť tovar pred svojim obchodom. Suma za 

štvorec platí do obsadenia šiestich metrov 

štvorcových. Mesto tak chce predísť poku-

tovaniu podnikateľov za vystavovanie to-

varu na verejných priestranstvách načier-

no. „Poplatok cent nie je už taký vysoký, 

aby bol neakceptovateľný a policajti už ne-

budú musieť podnikateľov prevádzok v na-

šom meste pokutovať. Takto vnášame sys-

tém do verejných priestranstiev a súčasne 

pomáhame zlepšovať podnikateľské pro-

stredie,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z  mest-

ského úradu. Ak podnikateľ vystavuje svoj 

tovar na ploche väčšej ako šesť metrov 

štvorcových, sadzba predstavuje päť eur 

za každý štvorec navyše. „Týmto chceme 

súčasne zabrániť prílišnému záberu verej-

ného priestranstva na úkor jeho ostatných 

funkcií,“ vysvetlil Gabriel Lengyel. -red-

Do lavíc základných škôl v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti nášho mesta zasadne od škol-

ského roka 2017/2018 vyše 2 300 žiakov. 

Na zápis do prvého ročníka prišlo takmer 

300 z nich, počet prváčikov sa však ukáže 

až po 15. septembri, keď reálne nastúpia do 

školy. Odloženú školskú dochádzku má 45 

detí a do nultého ročníka nastúpia štrnásti. 

Najviac žiakov v meste má Základná škola 

M. R. Martákovej.

Školský rok sa začal aj pre najmenších. 

Materské školy v  Mikuláši bude navštevo-

vať 982 detí, novoprijatých počíta radnica 

takmer na tri stovky. Súkromné materské 

školy v meste navštevuje stovka škôlkarov, 

zhrnul počty Ján Hučík z  mikulášskej rad-

nice.

Školy cez prázdniny opravili

Viaceré školy cez prázdniny skrášlili svoje 

priestory z  ušetrených prostriedkov. Rad-

nica riešila predovšetkým opravu havárie 

vody v Základnej škole Okoličné v hodnote 

21 tisíc eur. V rámci materských škôl mesto 

opravilo fasádu Materskej školy v časti Lip-

tovská Ondrašová.

Pedagógom navyšujú platy

Mesto v súlade so zákonom navyšuje platy 

zamestnancom v školstve. Z rozpočtu mes-

ta tak pôjde na ich mzdy o 36 tisíc eur viac. 

„Snažíme sa nájsť cestu, ako v  najbližšom 

období zvýšiť platy aj nepedagogickým 

zamestnancom. Uvedomujeme si, že sú 

naozaj poddimenzovaní,“ poznamenal Ján 

Hučík. -red-

Zvýhodňujeme podmienky
pre majiteľov prevádzok v meste

Základné školy obsadí dvetisíc detí
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V priestoroch pred evanjelickým kostolom v Palúdzke 
vzniká upravené námestíčko. Mesto tam buduje 
spevnené plochy, vďaka odvodneniu už nebudú 

po dažďoch musieť ľudia preskakovať mláky. 
Pribudnú aj parkovacie miesta a zeleň. 

Komunikácia, ktorá sa napája na cestu I/18, 
bude širšia pre pohodlný obojsmerný 

prejazd áut. Práce sú už v plnom prúde, 
potrvať by mali do konca septembra, 

prispôsobujú sa však
počasiu.

Radnica robí poriadky v parkovaní v meste. 

Vo všeobecne záväznom nariadení (VZN), 

ktoré dnes schválili poslanci mestského 

zastupiteľstva, podporuje odbor dopravy 

práve ekologickú dopravu, rieši parkova-

nie pred mestským úradom či zavedenie 

inteligentného parkovacieho systému cez 

mobilnú aplikáciu.

Parkovanie na parkovisku pred mest-

ským úradom rieši predkladané VZN inak, 

ako doteraz. Klienti mestského úradu už 

nebudú musieť krúžiť po parkovisku a hľa-

dať voľné miesta, ktoré často obsadzovali 

vodiči celodenným zaparkovaním svojho 

auta pred úrad bez jeho návštevy. "Chce-

me vybudovať vstupný a výstupný rampo-

vý terminál. Klienti mestského úradu budú 

môcť využívať parkovisko zadarmo na 

vybavenie potrebných vecí na úrade. Spo-

platnenie sa bude týkať len vodičov, ktorí 

parkovisko využijú na parkovanie bez toho, 

aby si na mestský úrad prišli niečo vybaviť. 

Celodenne tu zvyknú parkovať zamestnan-

ci rôznych okolitých prevádzok, úradov či 

návštevníci polikliniky a obyvatelia, ktorí si 

potrebujú na úrade niečo vybaviť, nemajú 

kde stáť," vysvetlil Gabriel Lengyel z mest-

ského úradu a  zdôraznil, že opatrenie ne-

robí odbor dopravy z  dôvodu zarobiť, ale 

vyjsť v ústrety klientom úradu.

Nariadenie sa zaoberá aj podporou en-

vironmentálnej dopravy. Na mestských 

platených parkoviskách budú môcť parko-

vať vozidlá na elektrický a hybridný pohon 

zadarmo.

Práve naše mesto bude v  rámci Sloven-

ska jedno z prvých s inteligentným parko-

vacím systémom.

Funguje ako mobilná aplikácia, cez ktorú 

môže vodič zaplatiť za parkovanie na plate-

ných parkoviskách. To všetko jednoducho 

- bez potreby fyzických peňazí a  použitia 

parkovacích automatov.

Parkovacie hodiny už nebudú hnať 

obyvateľov z  nakupovania, návštevy či 

kaviarne. Mobil im bude signalizovať, že 

sa im končí predplatená doba parkovania. 

Jednoduchým spôsobom cez aplikáciu si 

zaplatia ďalší čas státia bez toho, aby mu-

seli ísť k  parkovaciemu automatu.  Systém 

a aplikácia fungujú celoeurópsky, čo môžu 

oceniť aj turisti. „Na jedno konto užívateľa 

je možné platiť za parkovanie na parkovis-

kách v celej Európe, kde je tento systém už 

zavedený. Výhodný je aj z  pohľadu kon-

troly mestskou políciou,“ uviedol Gabriel 

Lengyel z  mikulášskej radnice. Parkovacie 

automaty na mestských parkoviskách zo-

stanú ako jedna z  možností platieb.  Platiť 

prostredníctvom inteligentného parkova-

cieho systému – mobilnej aplikácie, bude-

me v našom meste môcť na parkoviskách 

Čierny orol, pri Katolíckom dome a na že-

lezničnej stanici. -red-

Chodník za bytovými domami na Palúčan-

skej ulici sa dočkal nového koberca. Bol vo 

veľmi zlom stave, nový asfalt a  tristomet-

rový úsek slúži nielen domácim. „Chodník 

vedie poza najväčšiu bytovku v  Palúdzke, 

využívajú ho však aj ľudia z  novovystava-

nej časti Palúdzky, mamičky s kočíkmi, deti 

na korčuliach, už sa po ňom nedalo chodiť, 

preto sme radi, že mu mesto doprialo nový 

asfalt,“ povedal poslanec za mestskú časť 

Marek Nemec.

Úplná rekonštrukcia chodníka stála 

mestskú kasu 13 tisíc eur. -red-

Vnášame systém do parkovania v meste

Asfalt
v Palúdzke
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Mikulášska samospráva sa po úspešnom 

minulom ročníku opätovne aktívne zapo-

jí do Európskeho týždňa mobility. V  rámci 

kampane, ktorá odštartuje 17. septembra 

na Námestí osloboditeľov, pripravuje mesto 

niekoľko noviniek. V čase od 16. do 19. hodi-

ny prvého dňa budú niektoré ulice uzavreté 

pre automobilovú dopravu. „Obyvatelia ich 

môžu využiť na jazdu na bicykli, korčuliach, 

prípadne iných nemotorových dopravných 

prostriedkoch. Každú hodinu absolvujeme 

Envirojazdu mestom. Na bezpečnosť do-

hliadne mestská polícia. Počas podujatia sme 

pripravili bohatý sprievodný program na 

námestí,“ uviedol Gabriel Lengyel z  radnice. 

Program doplní vystúpenie tanečnej skupiny 

Freeze, súťaž s hokejovými talentmi, atrakcie 

pre deti, ukážky práce mestskej polície, vý-

stava elektrobikeov a  elektromobilov, ktoré 

si môžu obyvatelia aj požičať.

V  areáli pri evanjelickej základnej škole 

mesto 18. a 19. septembra pripravilo program 

pre deti základných škôl. „Bude zameraný na 

dopravnú výchovu, prevenciu a poskytnutie 

prvej pomoci,“ priblížil Lengyel a  prezradil, 

že 22. september je Deň bez áut. „Verím, že 

sa okrem mestského úradu zapoja aj iné 

štátne a  verejné inštitúcie. Zamestnanci ne-

chajú svoje autá doma a využijú iný spôsob 

dopravy do práce,“ dodal. V tento deň chystá 

radnica aj akciu Raňajky na cyklochodníku. 

V priestore odpočívadla pri Iľanovskom mos-

te ponad Váh sa budú môcť obyvatelia mes-

ta pri ceste do práce naraňajkovať v čase od 

siedmej do pol deviatej.

 -js-

Aktuálne pracujeme na mestskej 

cyklotrase

Už dva roky mesto Liptovský Mikuláš pri-

pravuje projekty a vysporiadava pozemky, 

po ktorých bude viesť vnútromestská cyk-

lotrasa. Na bicykli tak budeme môcť prejsť 

novými cyklochodníkmi a  cyklokoridormi 

z  Alexyho ulice cez centrum mesta, tra-

sa bude viesť po ulici 1. mája, pokračovať 

pešou zónou cez Kukučínovu a Hodžovou 

až na Štefánikovu. Následne sa napojí na 

II. etapu cyklochodníka popri Váhu, ktoré 

v tomto čase mesto práve stavia po hrádzi 

rieky.

Popri mestskej cyklotrase 

zrekonštruujeme aj chodníky

Súčasťou stavby mestskej cyklotrasy je aj 

cyklistický mobiliár. Mesto ho vystavia pri 

železničnej stanici, v Rohonczyho záhrade, 

v  parku Márie Rázusovej Martákovej a  na 

Alexyho. Okrem toho mesto zrekonštru-

uje celý úsek Alexyho ulice juh s  cestou 

a chodníkom, chodník doplní o cyklochod-

ník a priestor pre pozdĺžne státie vozidiel. 

V  severnej časti Alexyho sa urobí rekon-

štrukcia chodníka na cyklopeší a takáto re-

konštrukcia chodníka čaká aj ulicu 1.mája. 

Radnica popri výstavbe mestskej cyklot-

rasy kompletne zrekonštruuje aj severný 

úsek Bernolákej a Štefánikovu.

Prvý projekt už čaká na schválenie

Mesto rozdelilo celú plánovanú mestskú 

cyklotrasu na tri projekty. Prvý zahŕňa trasu 

z ulice 1. mája na železničnú stanicu, druhý 

projekt je robený na Alexyho ulicu a posled-

ný na Štefánikovu. „Projekt z ulice 1. mája na 

stanicu sme už podali formou žiadosti o ne-

návratný fi nančný príspevok na vyšší územ-

ný celok a čakáme na jeho schválenie. V ďal-

šom kole výzvy sa zapojíme so žiadosťami 

na realizáciu ďalších dvoch etáp. Dôvodom 

rozdelenia projektu na tri boli majetkopráv-

ne vzťahy a prvotný nízky objem fi nančných 

prostriedkov pre Žilinský samosprávny kraj, 

ktorý neumožňoval realizovať celý projekt 

naraz. V júni však došlo k navýšeniu objemu 

Patríme k lídrom v cykloprojektoch 

Pri odpočívadle sa 22. septembra naraňajkujete
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Zničený betón, praskliny a  zlomené 

opätky sú v  dvoch vnútroblokoch na 

Podbrezinách minulosťou. Mesto necha-

lo kompletne opraviť chodníky na ulici 

Žiarska a  vo vnútrobloku Lipová/Pod 

slivkou. „Podarilo sa nám revitalizáciu 

týchto chodníkov zahrnúť do rozpočtu 

na tento rok, bola už potrebná na oboch 

miestach. Niektoré miesta sú v  sklone, 

aby sa ľuďom v zime nešmýkalo, namon-

tujeme na tieto časti aj zábradlia,“ vysvet-

lil viceprimátor Ján Bonko. -vč-

fi nancií pre výzvu v ďalších hodnotiacich ko-

lách, preto sa ideme so žiadosťami zapojiť aj 

s ostatnými úsekmi mikulášskej cyklotrasy,“ 

vysvetlila Jana Kormaníková z  mestského 

úradu.

 

Mesto žiada o nenávratné fi nancie 

vo výške jeden a pol milióna

Projekt s  názvom Mikulášska cyklotrasa 

ako ekologická alternatíva dopravy by mal 

stáť bezmála 1,5 milióna eur. Na prvú jeho 

časť požiadalo mesto o nenávratné fi nanč-

né prostriedky vo výške 502 370 eur, ďalšie 

žiadosti vo výške 461 941 eur a 403 337 eur 

budú zaslané do tretieho kola (september 

2017) rozdeľovania prostriedkov.

V prípade schválenia žiadosti o nenávrat-

né fi nancie by realizácia 1. etapy cyklotrasy 

mohla začať po ukončení procesu verejné-

ho obstarávania, najskôr to bude na jar 2018.

 

Primátori a starostovia chcú byť ešte 

silnejší, Liptovský Mikuláš inicioval 

založenie združenia

Primátori Liptovského Mikuláša a  Liptov-

ského Hrádku spolu so starostami Uhorskej 

Vsi, Závažnej Poruby, Liptovského Jána 

a  Podturne sa rozhodli spojiť v  budovaní 

cyklochodníka. Zakladajú združenie obcí 

s cieľom spojenia síl v presadzovaní získa-

vania fi nančných prostriedkov na budova-

nie cyklotrás na Liptove. „Združenie zakla-

dáme vo verejnom záujme. Chceme ním 

spojiť obce na tejto trase, aby bol náš hlas 

v žiadosti o fi nancie silnejší a aby sme vďa-

ka získaniu väčšieho množstva prostried-

kov na projekt mali možnosť zrealizovať 

celý,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč, ktorý 

inicioval spojenie sa s  okolitými obcami. 

Primátori a  starostovia chcú vybudovať 

cyklotrasu z  Liptovského Mikuláša až do 

Liptovského Hrádku, mala by byť v  dĺžke 

približne deviatich kilometrov.

Okrem mestskej cyklotrasy a trasy z Lip-

tovského Mikuláša do Liptovského Hrád-

ku chce mesto iniciovať aj výstavbu cyk-

lochodníka na brehu Liptovskej Mary.

 -red-

na severnom Slovensku

Most zrekonštruujeme komplexne
Na moste ponad Smrečianku na Podbre-

zinách nebude mesto len vymieňať dre-

vený kryt, kompetentní sa rozhodli pre 

dlhodobejšie riešenie. Zrekonštruujú ho 

komplexne, aby vyhovoval predovšet-

kým statike. „Oceľová konštrukcia mosta 

je v  stave, ktorý si vyžaduje zásadnejšiu 

a  zložitejšiu opravu, ako sme si mysleli, 

v  pláne bolo pôvodne len vymeniť kryt,“ 

objasnil Gabriel Lengyel z  mikulášskej 

radnice.

Po nevyhnutnej obnove oceľovej kon-

štrukcie vymenia robotníci aj mostovku 

(drevený kryt) tak, aby do mosta neboli 

potrebné žiadne ďalšie investície. Rekon-

štrukciu mosta aj s  výmenou dreveného 

krytu plánuje mesto začať ešte v  tomto 

roku.

 -red-



6

SPRAVODAJSTVO

Mesto poskytlo Slovenskému červenému 

krížu Územný spolok Liptov dotáciu vo 

výške päťtisíc eur na prepravnú službu. 

Sprostredkovane tak poskytuje zdravotne 

znevýhodneným obyvateľom možnosť 

prepravy, ktorá je povinná zo zákona. „Na 

túto službu majú nárok všetci obyvatelia, 

ktorí majú nepriaznivý zdravotný stav po-

tvrdený lekárom alebo dôchodkový vek. 

Požiadať o  prepravnú službu môžu na 

Územnom spolku SČK, keď potrebujú na-

príklad odviezť k  lekárovi, na nákup, k au-

tobusu či na kultúrne podujatia a  podob-

ne. Cena tejto prepravy v  rámci mesta je 

tri eurá tam aj späť spolu,“ vysvetlil Michal 

Hanzlík zo sociálneho odboru radnice. Do-

posiaľ SČK poskytoval službu bez dotácie 

mesta, táto spolupráca je preto osožná pre 

obe strany. Mesto si vďaka nej plní zákonnú 

povinnosť a SČK má fi nančné prostriedky. 

So Slovenským červeným krížom spolu-

pracuje mesto aj v pomoci ľuďom bez prí-

strešia a  v  hmotnej núdzi. Viac informácií 

o prepravnej službe môžete nájsť na strán-

ke Slovenského červeného kríža alebo na 

tel. 0903 558 921, 0911 890 056 prípadne 

044/5522332.

 -red-

Na prepravnú 
službu 

obyvateľom 
päťtisíc eur

MOSTY 
GESHARIM 
ZANECHALI 
SILNÉ POCITY

Synagógou zneli 9. augusta koncertné 

zvuky, ktoré v prítomných vyvolali zi-

momriavky. Ani tohtoročné Mosty Ges-

harim nesklamali. Mená ako David Koller 

(CZ), Korben Dallas (Sk), Adam Baldych 

(PL) a Bacsó Kristóf (H) priniesli do náš-

ho mesta umenie ako symbol podpory, 

humanity a solidarity. Posolstvom sláv-

nostného večera bolo spájanie kultúr, ná-

boženstiev či národností. Záznam z tohto 

výnimočného podujatia prinesie vo via-

nočnom období aj RTVS.

Prinášame vám fotoreportáž z fotogra-

fi í od Gabriela Liptáka. -red-
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ROZHOVOR

Veronika 
Bániková:

Snažím sa 
riešiť bežné 

problémy 
v Hlbokom a na 

Priemyselnej
Veronika Bániková sa so zanietením pustila 

do práce s  rómskou komunitou v  našom 

meste. Na mestskom úrade pracuje už nie-

koľko mesiacov a za jej prácou vidno prvé 

výsledky. Ako sama tvrdí, práca s Rómami 

je beh na dlhé trate, bez záruky, že všetko 

dopadne podľa predstáv. Ale aj niekoľko 

pozitívnych lastovičiek je motorom do ďal-

ších počinov a výziev. Viac už v nasledujú-

cich riadkoch. 

 Ofi ciálny názov tvojej pracovnej pozí-

cie je sociálny manažér pre marginalizo-

vané rómske komunity. Čo to znamená?

Zodpovedám za koordinovanie všetkých 

oblastí, ktoré sa dotýkajú komunitnej prá-

ce v  sociálne znevýhodnenom prostredí 

v  našom meste. Najčastejšie spolupracu-

jem s rómskymi spoluobčanmi.

 Ako si čitateľ mesačníka Mikuláš môže 

predstaviť tvoj bežný pracovný deň?

Niektoré dni trávim za počítačom pri 

spracovávaní bežnej agendy súvisiacej 

s mojou prácou. Iné dni sa zase viac venu-

jem priamej práci s klientmi, či už v mest-

skom úrade alebo v  ich prirodzenom 

prostredí alebo sa venujem komunikácii 

s  odbormi a  organizáciami mesta, ktoré 

potrebujem pre moju prácu.

 Na radnici pracuješ pol roka. Sú už re-

álne viditeľné aj nejaké stopy tvojej do-

terajšej práce pod hlavičkou mestského 

úradu? 

S  vedúcou odboru daní a  poplatkov sa 

nám podarilo rozbehnúť dobrovoľnícku 

činnosť zameranú na znižovanie nedoplat-

kov na komunálnom odpade. Táto činnosť 

ma bude sprevádzať v mojej práci ešte dlh-

šie obdobie. Podieľala som sa na príprave 

viacerých projektov, z ktorých sa aktuálne 

jeden začal už realizovať. Týka sa vytvo-

renia podnetnejšieho a interaktívnejšieho 

prostredia určeného pre deti navštevu-

júce naše Komunitné centrum Nový svet 

– Hlboké. Projekt nám podporila Nadácia 

EPH sumou 2 500 eur. Snažím sa riešiť vy-

brané problémy, ktoré vznikajú v sociálne 

znevýhodnenom prostredí nášho mesta, 

ako napríklad kontajnery v  Hlbokom a  na 

Priemyselnej ulici, veľké výmole (za dažďa 

plné vody) v  Hlbokom. Moja snaha nie je 

vždy korunovaná úspechom, ale treba po-

vedať, že ide o beh na dlhé trate. Podieľam 

sa na úlohách, ktoré vzídu z činností iných 

odborov, oddelení alebo vedenia mesta, 

ako napríklad vznik Mikulášskeho okrášľo-

vacieho spolku, kampaň Upracme si svoje 

mesto. V budúcnosti by som sa viac chcela 

venovať hlavne práci s  cieľovou skupinou 

priamo v teréne.

 Kde si pracovala v minulosti a čo ťa pri-

viedlo k tomu, aby si sa uchádzala o prá-

cu sociálneho manažéra na mestskom 

úrade?

V  minulosti som si prešla prácou v  tre-

ťom sektore, školstve a aj v súkromnej ko-

merčnej sfére. A tak nadišiel čas vyskúšať si 

aj verejný sektor – samosprávu. 

 Čo ťa priviedlo k tomu, aby si sa uchá-

dzala o prácu sociálneho manažéra na 

mestskom úrade? 

Zamestnávateľ, u ktorého som naposle-

dy pracovala sa rozhodol, že zruší svoju po-

bočku v našom meste. Keď som rozmýšľala, 

ktorým smerom sa idem ďalej uberať, na-

šla som ponuku mesta na danú pracovnú 

pozíciu. V tej ponuke bolo všetko, čo som 

v minulosti chcela robiť, spĺňala som všet-

ky kritériá, a  tak som neváhala ani chvíľu 

a podala si žiadosť. Prešla som si dvoma vý-

berovými kolami, ktoré som úspešne „na 

moju radosť“ zvládla.

 Zažila si už situácie, pri ktorých si si po-

vedala, že to nemá význam, alebo že sa 

nedajú zvládnuť?

Pri práci s  marginalizovanou rómskou 

komunitou musí byť človek skutočne vyna-

liezavý, pretože ich mentalita, myšlienkové 

pochody a názory sú odlišné od majority. 

Práve preto dôjsť s nimi k určitému pláno-

vanému cieľu je pre mňa ako druhú stranu 

často časovo a aj psychicky náročnejšie. Ur-

čite sem-tam nastanú situácie, kedy si člo-

vek povie, že to nemá zmysel, ale pre mňa 

je to práve štartérom a výzvou.

 Ako si od náročnej práce vyčistíš hla-

vu?

Mojím relaxom je najmä čas strávený 

s mojou rodinou, mojimi deťmi. Ako rodi-

na chodíme veľmi radi na rôzne výlety. Zo 

športových aktivít sa venujeme najmä bi-

cyklovaniu a plávaniu. Keď mám čas, popri 

práci a rodine, len pre seba, tak je pre mňa 

relaxom najmä beletria, ktorá mi poskytuje 

možnosť nechať sa chvíľu unášať životom 

iných.

  Ján Sokolský
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SPRAVODAJSTVO

Ak chce radnica vyzdobiť na Vianoce všet-

ky mestské časti, už koncom leta musí 

začať obstarávať výzdobu. Obyvateľom 

mestských častí tak zabezpečí krajšie sviat-

ky. „Chceme vyzdobiť všetky mestské časti, 

v  každej bude v  novom šate veľký strom. 

V  ľudnatejších oblastiach mesta pribud-

nú aj ďalšie ozdoby na frekventovaných 

uliciach prípadne v  niektorých parkoch,“ 

priblížil primátor Ján Blcháč. Na výzdobu 

mesto vyčlenilo 20  tisíc eur. „V  roku 2015 

sme zistili, že vianočná výzdoba je v  ka-

tastrofálnom stave a je prakticky nefunkč-

ná nielen v mestských častiach, ale dokon-

ca aj v centre. Vtedy sme zmenou rozpočtu 

vyčlenili 20 tisíc, aby sme nezostali v hanbe 

aspoň v  centre,“ povedal Gabriel Lengyel 

z  mestského úradu. Vianočná výzdoba sa 

po nákupe stane majetkom mesta. „V  sú-

časnosti riešime verejné obstarávanie na 

výzdobu,“ doplnil informácie. -red-

Ondrašovská fazuľa 2017 bola aj napriek 

dažďu na jednotku. Tento rok sa k  prven-

stvu v  jedení fazuľovice vrátil Jozef Sluka, 

ktorý zjedol plnú misku za 34 sekúnd. 

V  roku 2015 mu to však trvalo len 28 se-

kúnd, svoj vlastný rekord tak počas tohto 

ročníka podujatia neprekonal.

Podujatie navštívilo tento rok približne 

päť stovák ľudí, neodradilo ich ani daždivé 

počasie. "S  účasťou sme spokojní. Tento 

ročník bol výnimočný tým, že našu akciu 

navštívili rovnomenní Ondrašovci z  obce 

Ondrašová z  okresu Turčianske Teplice 

a prejavili tak partnerskú súčinnosť s našou 

Liptovskou Ondrašovou," prezradil jeden 

z  organizátorov už tradičného podujatia 

a poslanec mesta Liptovský Mikuláš Ľuboš 

Trizna.

Peniaze, ktoré organizátori vyzbierali 

predajom polievok a tomboly, použije Ob-

čiansky klub Liptovská Ondrašová na zakú-

penie multimediálneho reproduktora do 

ondrašovského kultúrneho domu a na ďal-

šiu svoju činnosť smerom k obyvateľom.

 -red-

Mikulášske leto bodovalo:  Pestrý program
aj vyššia návštevnosť

Návštevnosť podujatí v  rámci Mikulášske-

ho leta je tento rok vyššia, ako v minulom 

roku. Podľa šéfky oddelenia marketingu 

z  mikulášskej radnice Sone Višňovskej 

k  tomu prispela vyváženosť programu, 

v ktorom dostali priestor aj domáci umelci, 

aj známe mimomikulášske mená. „Prilákali 

Mikulášanov aj návštevníkov, v  neposled-

nom rade návštevnosti prialo aj ukážkové 

letné počasie,“ poskytla hodnotiaci úsudok 

s odkazom, že v čase uzávierky nášho me-

sačníka celý diapazón podujatí Mikulášske-

ho leta ešte nebol vyčerpaný.

Z doterajších akcií sa najväčší úspech pri-

pisuje noci plnej hudby a tanca s názvom 

Street music night, na jednotku bol Revival 

víkend, Mosty Gesharim opäť nesklama-

li milovníkov tohto tradičného podujatia 

a záujem bol aj o džezový festival. Ľudia sa 

samozrejme tešili aj z letného kina v mest-

skom Múzeu Janka Kráľa. „Svedčia o  tom 

mnohé pozitívne odozvy od návštevní-

kov. Vďaka pestrej programovej štruktúre 

a  žánrovej šírke si svoje podujatie našiel 

naozaj každý. Celé Mikulášske leto totiž za-

hŕňa takmer 90 podujatí,“ uviedla. Úspech 

Mikulášskeho leta však neznamená, že jeho 

organizátori teraz zaspia na vavrínoch. 

„Získavali sme podnety, aby sme budúci 

ročník pripravili aj s  nejakými inováciami. 

V tejto chvíli prezradím, že pôjde napríklad 

o  športový víkend. Už teraz sa tešíme na 

budúcoročné Mikulášske leto,“ dodala šéf-

ka oddelenia marketingu a podnikania na 

mestskom úrade.

 -js-

Miska fazule za polminútu 

Už v jeseni 
pripravujeme 

Vianoce
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KULTÚRA

Viac ako tisíc seniorov zo Slovenska, z Čes-

ka a z Poľska sa stretlo v amfi teátri vo Vý-

chodnej. Ten bol v sobotu 19. augusta de-

jiskom už deviateho ročníka Stretnutia pri 

hranici.

Všetkých účastníkov privítal Michal Ko-

tian, predseda Krajskej organizácie Jedno-

ty dôchodcov Žilinského kraja, ktorá bola 

organizátorom vydareného podujatia. 

„Predstavitelia organizácií seniorov z  Mo-

ravsko-Slezského kraja, Žilinského kraja 

i predseda Zväzu dôchodcov Českej repub-

liky Oldřich Pospíšil spoločnú myšlienku 

stretávania sa postupne pretavili do reality,“ 

povedal vo svojom príhovore Michal Kotian.

„Teší ma, že sa v našom regióne udržiava-

jú tradície a môžeme tu, pod Kriváňom vo 

Východnej, hostiť toto veľmi milé poduja-

tie. Vďaka organizátorom, najmä Michalovi 

Kotianovi s  jeho tímom, že sa aj takýmto 

spôsobom pripomína a upevňuje myšlien-

ka jednoty a  vzájomnosti troch národov: 

slovenského, českého a  poľského,“ uvie-

dol Ján Blcháč, predseda Združenia miest 

a obcí Liptova a primátor Liptovského Mi-

kuláša.

Pozvanie prijal aj štátny tajomník Minis-

terstva vnútra Slovenskej republiky a  vi-

ceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf 

Urbanovič a prednostka Okresného úradu 

v  Liptovskom Mikuláši Lenka Mitrengová. 

„Pre seniorov bol pripravený bohatý kul-

túrny program. Teší ma, že hostia z  Česka 

a z Poľska mohli spoznať krásy nášho regió-

nu. Takéto podujatie je tiež pre nich výbor-

ným priestorom na nadviazanie nových 

priateľstiev,“ dodal Rudolf Urbanovič.

 -red-

Liptov hostil veľké stretnutie seniorov

Literárny klub oživí 
Rázusovie dom
Skupinu liptovskomikulášskych spisova-

teľov a  neprofesionálnych výtvarníkov 

prijal viceprimátor Ján Bonko, aby im odo-

vzdal im pamätné listy a poďakoval sa tak 

v mene vedenia mesta za činorodú prácu 

v oblasti kultúry a za úspešnú reprezentá-

ciu mesta.

Spisovatelia Jozef Daník, Štefan Packa 

a  Peter Vrlík vydali desiatky kníh, ktoré 

sa každoročne umiestnili na popredných 

miestach v  čitateľskej súťaži Kniha Lipto-

va a  zarezonovali aj na medzinárodnom 

knižnom veľtrhu Bibliotéka v  Bratislave. 

Viaceré z nich vyšli vo vysokých nákladoch 

a získali si obľubu u slovenských čitateľov.

Výtvarníci Ivan Líška, Gabriela Grešo-

vá, Štefan Packa, Jana Šarlušková, Zuza-

na Repaská a  Andrea Jármayová získali 

významné ocenenia na regionálnych 

a  celoslovenských výtvarných súťažiach 

Jarný salón, Výtvarné spektrum a  Janko 

Kráľ očami liptovských výtvarníkov. Talen-

tovaní výtvarníci zaujali nielen odborné 

poroty, ale aj návštevníkov mnohých ko-

lektívnych výstav. Úspešné individuálne 

výstavy na Slovensku i v zahraničí realizo-

vali Gabriela Grešová a Štefan Packa. Oce-

nenia získaliaaj Beáta Kuviková, dlhoročná 

lektorka Liptovského kultúrneho strediska 

a  organizátorka Klubu neprofesionálnych 

výtvarníkov v  Liptovskom Mikuláši a  jej 

nasledovníčka Mária Vašicová.

Výtvarník a spisovateľ Štefan Packa po-

ďakoval za pozornosť, ktorú vedenie mes-

ta venuje rozvoju kultúry a  jej tvorcom 

a informoval o aktivitách umelcov v meste 

v  najbližšom období. Spisovatelia založili 

literárny klub, ktorý bude úzko spolupra-

covať s  Múzeom Janka Kráľa. Sídlo bude 

mať v Rázusovie dome vo Vrbici. kde bude 

organizovať rôzne zaujímavé podujatia. 

Pri príležitosti jubilea vyhlásenia Žiados-

tí slovenského národa v  budúcom roku 

uskutočnia dvojdňový literárny festival 

s  množstvom rôznorodých akcií. K  vý-

znamnému jubileu výtvarníci pripravujú 

súťaž pre rôzne vekové kategórie. Vernisáž 

a výstava obrazov sa uskutočnia v Múzeu 

Janka Kráľa. Umelci, ktorí neboli prítomní 

dostanú ocenenia dodatočne.

 -red-
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mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Svet detí v prvej polovici 20. storočia

Svet detí – svet nevinnosti, bezstarostnosti, 

ale aj neustáleho učenia sa. Kto z nás by si 

občas nostalgicky nezaspomínal na časy 

svojho detstva? Múzeum Janka Kráľa Vám 

takýto malý návrat do detstva umožní. Aj 

keď vystavené predmety vyvolajú spo-

mienky možno len u najstarších z nás. 20. 

septembra 2017 bude mať vernisáž nová 

výstava s názvom Svet detí v prvej polovi-

ci 20. storočia. Výstava bude rozdelená do 

troch hlavných tematických celkov. Detský 

odev, hračky a škola.

Budete si môcť prezrieť historické det-

ské perinky a  košieľky, ale aj matrózkovú 

súpravu zo štyridsiatych rokov 20. storočia. 

Matrózkové šaty boli v tejto dobe obľúbe-

né a matky ich veľmi rady obliekali svojim 

deťom vo sviatočné dni.

Medzi hračkami nájdete miniatúrny ná-

bytok pre bábiky z tridsiatych rokov alebo 

drevenú stavebnicu z  dvadsiatych rokov 

20. storočia. Rovnako aj najstaršie hračky 

zo zbierok Múzea Janka Kráľa zo začiatku 

20. storočia.

Okrem toho môžete navštíviť medzivoj-

novú triedu s  dobovými učebnicami, zo-

šitmi, triednymi knihami, vysvedčeniami 

a inými školskými pomôckami.

Samostatný priestor bude venovaný 

viac ako sto rokov starému kočíku rodiny 

Žuff ovcov. Tento kočík slúžil svojmu účelu 

približne 40 rokov a tak sa zub času na ňom 

výrazne podpísal. Odborný zásah reštaurá-

torov mu však navrátil jeho pôvodnú krásu, 

a tak si ho budete môcť prezrieť aj Vy.

Nenechajte si tak ujsť našu ďalšiu výsta-

vu, vďaka ktorej sa, aspoň na chvíľu, znovu 

stanete deťmi. -mjk-
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ŠPORT

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY
A MUŽSTVA MHK 32
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:

17. septembra 2017 (nedeľa) 
o 17.00 hod.
Súper: HKM ZVOLEN
Miesto:  Zimný štadión

Liptovský Mikuláš

29. septembra 2017 (piatok) 
o 17.00 hod.
Súper: HK POPRAD
Miesto:  Zimný štadión

Liptovský Mikuláš

Futbalové ihrisko v  Liptovskej Ondrašovej 

tentoraz nepatrilo futbalistom, ale dobro-

voľným hasičom. Druhú augustovú sobotu 

si 14 tímov zmeralo sily na jubilejnom, už 

dvadsiatom ročníku súťaže O  pohár pri-

mátora mesta Liptovský Mikuláš. Podujatie 

pripravil Dobrovoľný hasičský zbor v  Lip-

tovskej Ondrašovej.

Primátor privítal zúčastnené tímy v mes-

te a zaželal im veľa šťastia v súťaži. Na sláv-

nostnom otvorení sa zúčastnil aj štátny 

tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky Rudolf Urbanovič, ktorý vyzdvi-

hol neľahkú prácu dobrovoľných hasičov. 

Len deň pred pretekmi v Liptovskej Ondra-

šovej totiž viacerí zo súťažiacich zasahovali 

pri lesnom požiari v Račkovej doline. Prete-

károv pozdravil aj poslanec mestského za-

stupiteľstva za Liptovskú Ondrašovú Ľuboš 

Trizna.

Na dobrovoľných hasičov čakal tradičný 

požiarny útok i  netradičná disciplína. Pri 

útoku použili historickú hasičskú striekačku, 

do ktorej čerpali vodu z  neďalekého poto-

ka. V Liptovskej Ondrašovej svoje zručnosti 

predviedli aj deti, ktoré súťažili v požiarnom 

útoku podľa pravidiel hry Plameň.

V  mužskej kategórii patrila výhra Orav-

skej Porube pred celkom z  Hýb a  Liptov-

skou Kokavou. Medzi ženami boli naj-

rýchlejšie hasičky z  Trsteného, druhé boli 

pretekárky z Hýb pred Uhorskou Vsou.

 -red-

Vyhrali chlapci z MFK Tatran

Dobrovoľní hasiči 
súťažili O pohár 
primátora mesta

Už 11. ročník turnaja O pohár Dušana Ga-

lisa a  4. ročník Memoriálu Petra Kováča 

sa uskutočnil na ihrisku TJ Družba Smre-

čany / Žiar. V kategórii U11 sa z výhry te-

šili futbalisti zo Závažnej Poruby, v  U13 

triumfovali chlapci z MFK Tatran Liptov-

ský Mikuláš.

Kompletné poradie:

Kategória U11: 1. Závažná Poruba, 2. 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 3. TJ Druž-

ba Smrečany / Žiar, 4. Lisková.

Kategória U13: 1. MFK Tatran Liptovský 

Mikuláš, 2. Lisková, 3. Závažná Poruba, 4. 

TJ Družba Smrečany / Žiar.

Dušan Galis - splnomocnenec vlády 

pre mládež a  šport, Rudolf Urbanovič 

- štátny tajomník ministerstva vnútra, 

Miroslav Mlynarčík, predseda TJ Družba 

Smrečany / Žiar a  Martin Šimún - pred-

seda FK Družba Smrečany / Žiar ocenili 

nielen súťažné celky, ale aj ich najlepších 

hráčov.

Po tradičnom mládežníckom turnaji 

nasledovala milá slávnosť  – otvorenie 

nového futbalového ihriska, ktoré sa 

nachádza na rozmedzí obcí Smrečany 

a  Žiar. Pozvanie prijal aj primátor Lip-

tovského Mikuláša Ján Blcháč a predse-

da Liptovského futbalového zväzu Igor 

Repa.

 -red-
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zbaviť sa odpadových pneumatík nie je 

až taký problém, ako sa môže zdať ľuďom, 

ktorí ich vyhadzujú do prírody a  vytvá-

rajú nelegálne skládky. V  našom meste 

máme dve bezplatné možnosti, ako tento 

odpad zlikvidovať. Pneumatiky môžeme 

odovzdať bezplatne na zberné dvory - to 

sa týka výlučne obyvateľov Liptovského 

Mikuláša. Pneumatiky však môžeme opäť 

bezplatne odovzdať aj distribútorovi, ktorý 

má totiž povinnosť zabezpečiť na svojich 

predajných miestach po celý prevádzkový 

čas ich zber. Nie je na to potrebná žiadna 

podmienka kúpy novej pneumatiky či to-

varu u  daného predajcu, ani žiadne iné 

podmienky (napr. výrobná značka, dá-

tum uvedenia pneumatík na trh a  pod.) 

Takto môžu likvidovať pneumatiky nielen 

fyzické osoby  – obyvatelia, ale aj fyzické 

osoby  – podnikatelia či právnická osoba, 

ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti konečnému pou-

žívateľovi. Nevytvárajme si čierne skládky 

a  neriskujme pokuty. Využívajme bezplat-

né možnosti likvidácie odpadov.

 -red-

Čo s pneumatikami?
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odbremenili životné prostredie 
v Mikuláši od viacerých čiernych 
skládok. V uplynulých dňoch 
odstránili skládky v Palúdzke 
za Jánošíkovým väzením a pri 
evanjelickom kostole, na Nábreží 
pri garážach a v Demänovej.

 -red-

Zamestnanci 
Verejnoprospešných 
služiebSo

m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k
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15.00 – Ľudová hudba

16.00 – Kuchárska show 

17.00 – Detský folklórny súbor 

17.30 –  Švábkafestu

19.00 – Miss Švábkafest

19.30 –  

20.40 – 

13.00–18.00 –  výstava  hospodárskych  
pri príležitosti 60. výročia založenia Základnej organizácie 
Slovenského zväzu chovateľov Liptovský  Mikuláš-Okoličné
–  pod záštitou 
Okresného výboru Slovenského zväzu 
záhradkárov v Liptovskom Mikuláši 

15.00–18.00 –  tvorivé dielne pre deti

moderuje:
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Sprievodný program:

Program:

                               17. 9. 2017   16:00 – 19:00
                                Námestie osloboditelov

Zober bicykel, korčule, kolobežku a pridaj sa k nám!
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Veľkoobchodná predajna kancelárskych
potrieb, školských potrieb a papiera

Najširší sortiment v meste

Nákup za najlepšie ceny

Vova s.r.o.                        ul. 1. mája 1945/49-50, 031 01 Liptovský Mikuláš

0910 844 020                        obchod@vova.sk                        www.vova.sk

PREDAJNAPRESTAHOVANÁNA UL. 1. MÁJA

INZERCIA

I/
20

17
/9

/0
1 
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Nadišla tá krásna chvíľa,

keď matka dieťa porodila...
  

V mesiaci júl 2017
sa v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Nela PAULÍNYOVÁ, Tereza RUSEKOVÁ, 

Viktória JURÍKOVÁ, Ela MEZOVSKÁ, Hana 

PORUBÄNOVÁ, Dean HORVÁTH, Sabína 

PORUBSKÁ, Simona KOŽÁKOVÁ, Jakub 

BLAŠČÍK, Matúš CHODÁS, Šimon DEBNÁR, 

Tamara MORAVČÍKOVÁ, Dávid KONEČNÝ, 

Tomáš DANKO, Eliška Helena KLENKOVÁ, 

Samuel GRANTNER, Ella RAČKOVÁ, Te-

odor SZABO, Viktória KALÁTHOVÁ, Patrik 

KOVÁČIK, Emma BARIENČÍKOVÁ,  Olívia 

ČERVBEŇOVÁ, Teodor ONDRUŠ, Eliška 

MATĚJEKOVÁ.

Manželstvo je vtedy krásne,

keď sa dvaja zhodnú v láske...

Manželstvo uzavreli:

  Milan DRENINA– Ľubomíra GALANTO-

NOVÁ, Ján ŽIARAN – Zuzana POVODOVÁ, 

Michal GAZDÍK – Beáta KUBÍNOVÁ, Tomáš 

FRAJKOR – Martina GLEVITZKÁ, Peter 

VOLKOVICS – PhDr. Alexandra LOZOV-

SKÁ, Ing. Lukáš TURČIAK – Mgr. Vladimí-

ra ČAVOJOVÁ, Peter HERMÉLY – Kristína 

SPODNIAKOVÁ, Denis ZIMMERMANN – 

Petra LISÁ, Juraj URAM – Miroslava MLY-

NARĆÍKOVÁ, Radoslav DZÚRIK – Zuzana 

MAROVÁ, Jozef DOKOUPIL – Dagmar 

KORENKOVÁ, Roman BITTNER – Dana SLE-

ZÁKOVÁ, Vladimír KAZÁNI – Jarmila FAL-

BOVÁ, Ján STOLÁR – Dominika GRIEŠOVÁ, 

Marian BUBNIAK – Denisa BALKOVÁ, Milan 

BRUNNER – Marta LAURINCOVÁ, Ondrej 

MATLOŇ – Lucia BELLOVÁ, Ing. Stanislav 

LOKAJ – Ivana ŠROLOVÁ, Mgr. František 

GRENČAK – Adriana KRALČIAKOVÁ, Ras-

tislav PETHÖ – Katarzyna Helena JACAK, 

Martin CIBÁK – Bronislava FAIGLOVÁ,  Ján 

BURGEL – Mgr. Renáta KISELOVÁ, Jozef 

DVORSKÝ – Veronika JACKOVÁ, Ján MACÍK 

– Simona SAMAŠOVÁ, Vladimír KOYŠ – Ka-

tarína BENKOVÁ, Peter DVORSKÝ – Marze-

na OLCHOWA, Michal ŠEFČÍK – Veronika 

ŠKRHOVÁ, Igor KONVIT – Marta KLOBU-

ŠIAKOVÁ, Jakub MACÍK – Nina ČONKOVÁ, 

Marián KLENKO – Marcela SLÁDEČKOVÁ, 

Andrej KOŠČ – Lenka ŠLACHTOVÁ, Peter 

PALKO – Zuzana BAĎOVÁ.

Roztrhla sa niť, už sa nedá spojiť.

Život vyhasol, zostáva spomienka...

Opustili nás:

  Anna ROHÁČOVÁ – 70r., Oľga ŠLAUKOVÁ 

– 73r., Marta BENKOVÁ – 72., Ján MARKO 

– 101r., Jozef GARB – 60r., Margita KUBÍ-

NOVÁ – 92r., Janka OLŠAVSKÁ – 92r.,  Anna 

JANEKOVÁ – 89r., Anna BRČÍKOVÁ – 71 r., 

Emil ŠTEVÍK – 88 r., Ľubica ŠLACHTOVÁ 

– 66 r., Jarmila MADUDOVÁ 78 r., Michal 

JANEK – 89 r., Vladimír POHORELÝ – 71 r., 

Emília BARTÍKOVÁ – 92 r., Pavel TROCHTA 

– 65r..

Občiansky servis
JÚL 2017

SERVIS

Biela pastelka, symbol pomoci v živote nevidiacich a slabozrakých. 

Do 31. decembra môžete prispieť na účet verejnej zbierky 

SK23 1111 0000 0014 3025 8006, zaslaním SMS v hodnote 2 eur

na číslo 820 alebo on-line na bielapastelka.sk. V  uliciach po

celom Slovensku nás budete môcť stretnúť 22. a 23. septembra.

Ďakujeme.

Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ-
stva sa uskutoční 22. septembra 
2017 o 10. hodine na Mestskom 

úrade v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
8. 9. 2017 o 12.00 hodine bude  

v Liptovskom Mikuláši pravidelné 

preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 

stálym tónom sirén.

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu 
„Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
podľa §-u 4 ods. 3 písm. j/ v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
podľa §-u 23

predkladá návrh
„Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“

za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Dôvodom obstarávania územného plánu zóny Ploštín je potreba získania záväzného 
územno-plánovacieho dokumentu, ktorý bude podrobnejšie stanovovať zásady a regula-
tívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného 

dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany prírody 
a ochrany a tvorby životného prostredia. Spracovateľom návrhu „Územný plán zóny 

Ploštín, Liptovský Mikuláš“ je Ing. arch. Miloš Dzúr, Liptovský Mikuláš. Riešeným územím je 
vymedzené územie v katastrálnom území Ploštín.

Komplexný materiál návrhu „Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“
je zverejnený na internete www.mikulas.sk a k nahliadnutiu je na útvare hlavného 

architekta, na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

Verejné prerokovanie návrhu „Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“ s dotknutými 
obcami, orgánmi verejnej správy a s vlastníkmi verejného dopravného a technického 

vybavenia riešeného územia za účasti autora sa uskutoční

dňa 5. septembra 2017 o 10.00 hod.
na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v zasadacej miestnosti na prízemí č.54

Verejné prerokovanie návrhu „Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“ s dotknutými 
fyzickými a právnickými osobami za účasti autora sa uskutoční

dňa 5. septembra 2017 o 16.30 hod.
na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v zasadacej miestnosti na prízemí č.54

Zároveň vyzývame fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke práva sú riešením „Územ-
ného plánu zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš“ dotknuté, aby sa k nemu vyjadrili.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 15. septembra 2017
písomne na adresu:

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.
Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.
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Povinné očkovanie psov proti besnote
sa bude konať v jednotlivých mestských častiach nasledovne:

06. 09. 2017 o 17. 00 hod. mestská časť Andice, Benice

07. 09. 2017 o 17. 00 hod.  mestská časť Palúdzka

08. 09. 2017 o 17. 00 hod. mestská časť  Liptovská Ondrašová.

Mesto komunikuje aj cez odkazprestarostu.sk
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OZNAMY

KALENDÁR PODUJATÍ

SEPTEMBER 2017

 PIATOK 1. 9. 2017 

 ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI - VEC A ŠKRUPO  Námestie 

Osloboditeľov  19:30  Príďte sa rozlúčiť s letom a prázdninami.

 SOBOTA 2. 9. 2017 

 MFK TATRAN (A) - TJ DLHÁ N/O (ŽIACI A)  Štadión Okoličné 

 U-15 10:00, U-13 12:00  II. liga starší žiaci U-15 a mladší žiaci 
U-13 

 NEDEĽA 3. 9. 2017 

MFK TATRAN - ŠK LUČENEC (DORAST)  Štadión Okoličné 

 U-19 10:00, U-17 12:30  II. liga SD U-19 a MD U-17 

 PONDELOK 4. 9. 2017  

 ŠKOLA HROU PRE DOSPELÁKOV  Fun Fabric  19:00 
 11,11€  Cyklus 7-mich workshopov pre šťastný život - ŠHpD 

s Miriam Štolfovou. 

 STREDA 6. 9. 2017 

 KRÁSNA MAMA  Dantia  10:00  2€  „Aj na materskej 
môžem byť krásna a sebavedomá.“ 

 MFK TATRAN (B) - TJ ZÁKAMENNÉ (ŽIACI B)  Štadión Oko-

ličné  U-15 10:00, U-13 12:00  III. liga SŽ U-15 a MŽ U-13 (za 
MFK Tatran U-14 a U-12) 

 SOBOTA 9. 9. 2017 

 MFK TATRAN - KFC KOMÁRNO  Štadión Okoličné  16:30 
 2€  II. liga dospelí 

 MFK TATRAN (B) - TJ CHLEBNICE (ŽIACI B)  Štadión Oko-

ličné  U-15 10:00, U-13 12:00  III. liga SŽ U-15 a MŽ U-13 (za 
MFK Tatran U-14 a U-12) 

 NEDEĽA 10. 9. 2017 

 MIKULÁŠSKA POHODA  Ploštín  od 15:00  3. ročník 
kultúrno - športového podujatia spojené so súťažou STRONGMAN 
- silní muži.

 MÓDNA SHOW PRE ŠKOLÁKOV SO SUPERDEŤMI  STOP 

SHOP Liptovský Mikuláš  15:00  Módna show pre školákov 
so Superdeťmi, tanečné vstupy LaPortella, darčeky a oveľa viac. 

 STREDA 13. 9. 2017 

 KNIHA LIPTOVA 2016 - BESEDA S AUTORMI VÍŤAZNÝCH KNÍH 

 Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš  16:00

 MFK TATRAN (A) - MFK BYTČA (ŽIACI A)  Štadión Okoličné 

 U-15 10:00, U-13 12:00  II. liga starší žiaci U-15 a mladší žiaci 
U-13 

 ŠTVRTOK 14. 9. 2017 

 ZDRAVÁ STRAVA S PLODMI ZEME  Dantia 

16:30  2€  Prečo zmeniť svoj životný štýl, jedálniček, návyky? 

 SOBOTA 16. 9. 2017 

 JKGAMES017  niektorá zo škôl v meste Liptovský Mikuláš 
 Regionálna športová olympiáda mladých ľudí z kresťanských 

spoločenstiev rôznych denominácii.

 MFK TATRAN (A) - FK RÁKOVÁ (ŽIACI A)  Štadión Okoličné 

U-15 10:00, U-13 12:00  II. liga starší žiaci U-15 a mladší žiaci U-13

 ROZLÚČKOVÉ SLALOMY  areál vodného slalomu O.Cibáka,  

 10:00 - 16:00  vstupné bezplatné

 SOBOTA 16. 9. 2017 | NEDEĽA 17. 9. 2017 

 9. A 10. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA BMX  areál BMX pri 
cyklochodníku, mestská časť Vrbica  9. a 10. kolo Slovenského 
pohára BMX

 NEDEĽA 17. 9. 2017 

 ENVIROJAZDA MESTOM  Námestie osloboditeľov  od 
16:00  Zober bicykel, korčule, kolobežku a pridaj sa k nám!

 MFK TATRAN - TJ BÁNOVÁ (DORAST)  Štadión Okoličné 
U-19 10:00, U-17 12:30  II. liga SD U-19 a MD U-17 

 PONDELOK 18. 9. 2017 

 OTVORENIE KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI V CENTRE VOĽNÉHO 
ČASU  Centrum voľného času Nábr. Dr. Aurela Stodolu 

1932/47  13:00-18:00  

 UTOROK 19. 9. 2017 

 KURZ NOSENIA DETÍ  Dantia  10:00  15€   Kurz nose-
nia detí PRE ZAČIATOČNÍKOV. 

 ROHAČKA - HISTORICKÝ KLENOT LIPTOVA  Ploštín 

 10:00 – 14:00  Prezentácia výskumov Liptovského múzea v 
Ružomberku pre školy a verejnosť.

 ŠTVRTOK 21. 9. 2017 

 KATARÍNA NÁDASKÁ: RODINNÉ ZVYKOSLOVIE - ZVYKY A 
RITUÁLY SPOJENÉ SO ŽIVOTNÝM CYKLOM ČLOVEKA  Lip-

tovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš  15:30  Prednáška 
spojená s besedou s etnologičkou Katarínou Nádaskou. 

 PIATOK 22. 9. 2017 

 ŠVÁBKAFEST  Námestie osloboditeľov  od 15:00  Fes-
tival zemiakárských tradícii a kulinárskych špecialít.

 SOBOTA 23. 9. 2017 

 MIKULÁŠSKY KOTLÍK  Námestie Osloboditeľov  od 9:00 
 Súťaž vo varení gulášu. 

 MFK TATRAN - MFK SKALICA  Štadión Okoličné  16:00 
 2€  II. liga dospelí

 MFK TATRAN (B) - ŠK TVRDOŠÍN (ŽIACI B)  Štadión Okolič-

né  U-15 10:00, U-13 12:00  III. liga SŽ U-15 a MŽ U-13 (za 
MFK Tatran U-14 a U-12) 

 NEDEĽA 24. 9. 2017 

 HISTORICKÝ ŠAŠKO FJODOR  Dom kultúry klubová scéna 

 16:00  2€  Rozprávková nedeľa. Interaktívna klauniáda 
pre deti.

 MOJE ZRKADLENIE S JOŽOM PROČKOM  Fun Fabric 

 17:00  7€  Humorista, zabávač, šouman Jožo Pročko hos-
ťom Janky Šipekovej v programe ZRKADLENIE.

 MFK TATRAN - JUPIE FŠ MH (DORAST)  Štadión Okoličné 

 U-19 10:00, U-17 12:30  II. liga SD U-19 a MD U-17 

 UTOROK 26. 9. 2017 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ DRUŽSTIEV ZÁKLADNÝCH A 
STREDNÝCH ŠKÔL V CEZPOĽNOM BEHU  Centrum voľného 

času Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1932/47  9:00 - 12:00  

 STREDA 27. 9. 2017 

 DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU  pred Informačným centrom 

 16:00  Sprievodcovská služba organizovaná ku dňu Cestov-
ného ruchu na tému Mikulášski umelci. 

 ŠTVRTOK 28. 9. 2017 

 MIM SHOW  Dom kultúry klubová scéna  18:00  2€ 
 Improvizačno – pantomimická show Miroslava Kasprzyka. 

 PIATOK 29. 9. 2017 

 PRO TEBE COKOLIV  Dom kultúry, veľká sála  19:00 
 20 €  Pozývame Vás na situačnú komédiu, pri ktorej sa zaba-

víte aj zasmejete.

 JAZZ V MESTE - ESPECIAS (SK)  Route 66  19:30  8€ 
 Príďte s nami odštartovať jesennú klubovú jazz sezónu s víťaz-

mi súťaže Jazz Start Up! 

 SOBOTA 30. 9. 2017 

 MFK TATRAN (A) - TJ KRÁSNO N/K (ŽIACI A)  Štadión Oko-

ličné  U-15 10:00, U-13 12:00
 II. liga starší žiaci U-15 a mladší žiaci U-13 

 MÓDNA PREHLIADKA  Synagóga (Hollého ulica)  19:00 
 Módna prehliadka Martina Hrču.

Bližšie informácie o podujatiach konaných v  Liptovskom Mikulá-

ši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta 

www.mikulas.sk

Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk
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 HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM  

(ČR, Belgicko, Rusko, MP, 85 min.)
Št. 31. 8.  18.00  4 € |Pi. 1. 9.  18.00  4 € | 
So. 2. 9.  18.00  4 € | Ne. 3. 9.  18.00  4 € | 
Po. 4. 9.  18.00   3,30 €  Legendárni hrdinovia, 
ktorých dobre poznáte, prichádzajú v animovanej 
komédii pre celú rodinu. 

 LUCKY LOGAN: MILIÓNOVÁ LÚPEŽ  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 119 min.) Anti-ver-
ziu Pi. 1. 9.  20.00  4 € | So. 2. 9.  20.00  4 € | 
Ne. 3.9.  20.00  4 €  režiséra Stevena Soderbergha 
k jeho slávnej „Dannyho zlodejskej trilógii“.

 ČIARA (SR - Ukrajina, od 15 rokov, 113 min.)  
Po. 4.9.  20.00  3,30 € | Ut. 5.9.  20.00  4 € | 
St. 6. 9.  17.45  4 € | Št. 7. 9.  17.45  4 € | Pi. 8. 9.
 20.00  4 €  Sú hranice, ktoré prekročíš len raz...

 TULIPÁNOVÁ HORÚČKA  
(GB - USA, od 15 rokov, 105 min.) Ut. 5.9.  18.00  
4 € | St. 6.9.  20.00  4 € | Št. 7.9.  20.00  4 €  His-
torická dráma vášnivej a zakázanej lásky z obdobia 
tulipánovej horúčky v Holandsku.

 MALÝ YETI (Belg. - Franc., MP, 92 min.)  
Pi. 8.9.  18.00  4 € |So. 9.9.  18.00  4 € | 
Ne 11.9.  18.00  4 € | Po. 12.9.  18.00  3,30 € 
Slovenský dabing  Animák o samotárskom 
teenagerovi, ktorý náhodou zistí, že jeho strateným 
otcom je legendárny Yeti.

 TO (Americký fi lm, od 15 rokov, 134 min.)  
So. 9.9.  20.00  4 € | Ut. 12. 9.  20.00  4 € | 
St. 13.9.  20.00  4 €  Keď v meste začnú miznúť 
deti, skupinka priateľov sa rozhodne pátrať na 
vlastnú päsť a čeliť zlu stelesnenom záhadným 
klaunom...

 PO STRNIŠTI BOS  
(ČR - SR - Dánsko, od 12 rokov, 110 min.)
Ne. 10.9.  20.00  4 € | Po. 11.9.  20.00  3,30 € | 
Ut. 12.9.  18.00  4 € | St. 13.9.  18.00  4 € | 
Št. 14.9.  20.00  4 €  Lyrický fi lm Svěrákovcov 
o detstve a hrdinstve v každom z nás je zavŕšením 
tematickej tetralógie o jednej generácii.

 KTORÝ JE TEN PRAVÝ?  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 109 min.)
Št. 14.9.  18.00  4 € | Pi. 15. 9.  20.00  4 € | 
So. 16. 9.  20.00  4 €  Po rozchode s manželom 
chce Alice začať odznova a podarí sa jej to naozaj 
na jednotku...

 MALÝ YETI (Belg. - Fra. MP, 92 min., Slov. dab.) 
Pi. 15.9.  18.00  4 € | So. 16.9.  18.00  4 € | 
Ne. 17.9.  18.00  4 €  Animák o samotárskom 
teenagerovi, ktorý náhodou zistí, že jeho strateným 
otcom je legendárny Yeti.

 VÍNO NÁS SPÁJA  
(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 113 min.)
Ne. 17.9.  20.00  4 € | Po. 18.9.  18.00  3,30 € | 
Ut. 19.9.  18.00  4 €  Film o súrodeneckých vzťa-
hoch v jednej francúzskej vinárskej rodine. 

 AMERICKÝ ZABIJÁK  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 112 min.)
Po. 18.9.  20.00  3,30 € | Ut. 19.9.  20.00  4 €  
Príbeh elitného agenta Mitcha Rappa, ktorý je 
nasadený do boja proti terorizmu. Nakrútené podľa 
knižného bestselleru.

 ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ  
(Český fi lm, od 12 rokov, 130 min.)
St. 20.9.  17.45  4 € | Št. 21.9.  17.45  4 €  Prvý 
z fi lmov z trilógie Záhradníctvo, rodinnej ságy, 
ktorá časovo predchádza kultovej snímke Pelíšky.

 DIERA V HLAVE (SR - ČR, od 15 rokov, 90 min.)  
St. 20.9.  20.00  3,50 €  Prežili, no každý z nich má 
svoju pamäť a jazvu ako dôkaz z minulosti.

 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 141 min.)
Št. 21.9.  20.00  4 € | Pi. 22.9.  20.00  4 € | 
So. 23.9.  20.00  4 €  S tajnými agentmi organizá-
cie Kingsman sme sa rozlúčili trochu rozpačito. A 
teraz čelia hrdinovia novej výzve.

 LEGO NINJAGO (Americký fi lm, MP, 97 min.)  
Pi. 22. 9.  18.00  4 € | So. 23.9.  18.00  4 € | 
Ne. 24.9.  18.00  4 € |  Po. 25.9.  18.00  3,30 € Slo-
venský dabing  Je tu ďalšie veľkolepé dobrodruž-
stvo s obľúbenými LEGO postavičkami! 

 AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 115 min.)
Ne. 24.9.  20.00  3 € | Ut. 26.9.  20.00  3 €  Odváž-
nu, bláznivú a zvodnú letnú komédiu zdobia Salma 
Hayek a Raquel Welch  sexbomby dvoch generácií.

 NINA (SR - ČR, od 12 rokov, 82 min.)  
Po. 25.9.  20.00  3,50 € | Ut. 26.9.  18.00  3,50 € 

 Nina má 12 rokov a jej rodičia sa rozvádzajú. Dve 
bytosti, ktoré ju najviac podporujú, už nemôžu 
spolu komunikovať ...

 CHATRČ (Americký fi lm, od 12 rokov, 132 min.)  
St. 27.9.  18.00  3 €  Adaptácia knihy Williama P. 
Younga, ktorá oslovila milióny čitateľov po celom 
svete a mnohým z nich zmenila život.

 HRÁČI SO SMRŤOU  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 90 min.)
Št. 28.9. 20.00 4 € | So. 30.9. 20.00 4 €   V mys-
terióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny 
snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje život 
po smrti.

 ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR  
(Český fi lm, od 12 rokov, 120 min.)
So. 30.9.  17.45  4 €  Druhá kapitola rodinnej 
kroniky Záhradníctvo sa odohráva na pozadí 
prevratných udalostí v rokoch 1947-1953.

 

 ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ  
– fi lmový klub seniorov
Pi. 8. 9.  14.30  2 €  milostná dráma ČR/SK/Poľsko, 
2017, 130 minút, originálna verzia – česky 

 CHATRČ  
– fi lmový klub seniorov
Pi. 22. 9.  14.30  2€  dobrodružná dráma USA, 
2017, 132 minút, slovenské titulky

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

 15.06.2017 | 08.09.2017  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - SÍDLO LIPTOVSKEJ 
STOLICE
Múzeum Janka Kráľa | 15. 6. - 15. 9. Po-Ne 10:00-
18:00  0,50 € | Pripomenutie si historických faktov 
v súvislosti s etablovaním L. Mikuláša ako sídla 
Liptovskej stolice. 

 04.07.2017 | 23.09.2017  
JAN SAUDEK & SÁRA SAUDKOVÁ
Galéria Kolomana Sokola | Ut- So: 10:00-17:00 

 4 € | Autorská výstava Jan Saudek & Sára Saud-
ková. 

 18.07.2017 | 30.09.2017  
KRISTÍNA BUKOVČÁKOVÁ
Liptovská galéria P. M. Bohúňa | Ut - So: 10:00-
17:00  2€ | Autorská výstava Kristína Bukovčáková. 

 18.07.2017 | 30.09.2017  
ONDREJ 4. 
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00-
17:00  2 € | Autorská výstava Ondrej 4. Zimka. 

 31.08.2017 | 29.09.2017  
NA VLNE
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol | Po – Pi: 8:00-
15:00  0,50€ / 0,20€ | Autorská výstava plstených 
obrazov Oľgy Dzúrovej. 

 02.09.2017 | 21.09.2017  
KNIHA ŽILINSKÉHO KRAJA
Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš 
| 09:00 - 18:00 | Putovná výstava víťazných kníh 
Žilinského kraja za rok 2016.

 08.09.2017 | 01.11.2017  
VČELÁRSTVO V LIPTOVE
NKP Čierny orol L. Mikuláš | Po-Pia 8:00-16:00, 
So-Ne 14:00-17:00  0,40 € / 0,20 € | Výstava zo 
zbierok Liptovského múzea v Ružomberku. 

 25.09.2017 | 29.09.2017  
JESENNÁ LIPTOVSKÁ VÝSTAVA PATCHWORKU
pasáž Liptáčik 1. poschodie | pondelok 15:00 
- 18:00, utorok - piatok 9:00 - 18:00 | patchwor-
ková dielňa HaBytex.

 22. 9.2017  
LITERÁRNY KLUB
Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš 
| 18:00 | Stretnutie členov klubu.

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

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

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

 KOLOMAN SOKOL  
Galéria Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00 

 1 € / 0,50 € | Diela významného slovenského 
grafi ka a maliara, ktorý sa narodil v Lipt. Mikuláši. 

 JÁNOŠÍKOVA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 
31 | 15. 6. - 15. 9. Po-Ne 10:00-18:00, 16.9. - 14.6. 
Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17.00 | Jedinečná 
expozícia približuje druhý deň súdu s legendárnym 
zbojníkom Jurom Jánošíkom. 

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 
31 | 15. 6. - 15. 9. Po-Ne 10:00-18:00, 16.9. - 14.6. 
Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17:00  2 € / 1 € 
| Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako 
730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš. 

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

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

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

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | 15. 6. - 15. 9.: Po-Ne 10:00-18:00 
(mimo sezóny možnosť objednať vstup vopred v 
Múzeu Janka Kráľa)  2€ / 1€ | Jedna z najväčších 
synagóg na Slovensku približuje dejiny mikulášskej 
židovskej komunity. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva | 16.9.-31.12.: Po,St-Pi: 9:00-17:00,So,Ne: 
na objednávku 9:00-11:00 (3 dni vopred min. 
25 osôb ), 16.6.-15.9. Po, St-Pi: 9:00-18:00, 
Ut zatvorené, So-Ne: 12:00-18:00 - posledný 
vstup hodinu pred zatvorením  6 € / 2,50 € | 
Jediné špecializované múzeum svojho druhu na 
Slovensku. 

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


