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Podujatie, ktoré spája stredoeurópsky priestor, napísalo v Liptovskom Mikuláši 29. ročník.
Mosty Gesharim ponúkli silné emócie, kultúrny zážitok a prezentáciu významných predstaviteľov umeleckej scény z krajín Vyšehradskej
štvorky. Výnimočným spojením slova a hudby vytvorili Jiří Suchý a Milan Lasica spolu s orchestrami divadla Semafor a Bratislava Hot
Serenaders nezabudnuteľnú atmosféru.

Vizualizácia Námestia mieru.

Škola volá: nastúpi do nej dva a pol tisíca Mikulášanov
Po takmer polročnom vyučovacom pôste
zasadá do školských lavíc 2470 žiakov, ktorí
budú navštevovať základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Prváčikov by tento
rok malo byť okolo 310, čo je v porovnaní
s minulým rokom o 26 menej a v prevahe sú
chlapci. Do nultého ročníka sa prihlásilo 13
žiakov a materské školy sa chystá navštevovať
980 detí. Koľké z detí sa aj reálne stanú prvákmi, bude zrejmé až v priebehu septembra,
keď už rodičia nebudú môcť požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky

svojho dieťaťa a mesto už bude mať k dispozícii štatistiku z jednotlivých škôl.
Šesťmesačné prázdniny
Školy a školské zariadenia boli z dôvodu
prvej vlny pandémie celoplošne zatvorené
od 16. marca do 31. mája 2020. Deti sa mohli
do škôl vrátiť po mimoriadnom prerušení vyučovania až v júni, tesne pred prázdninami.
Ak však rodičia neprejavili záujem o vzdelávanie detí z obavy o ich zdravie, žiaci nastúpiť
do škôl nemuseli a ich prázdniny sa predĺžili

z dvoch na bezmála šesť mesiacov.
Pri príležitosti začiatku školského roka
2020/2021 vyjadrila vedúca odboru školstva
mestského úradu Marta Gerbocová nádej,
že nehrozí ďalšie celoplošné zatvorenie škôl.
„Verím, že sa dobrovoľnej školskej dochádzke
vyhneme. Riešenie situácie ohľadne koronavírusu je veľkou zodpovednosťou, ktorá leží
na pleciach riaditeľov škôl. Tí musia dokázať
aplikovať do praxe všetky usmernenia a pokyny tak, aby sme v prvom rade neohrozili
zdravie detí a zamestnancov, a riadne fungovanie škôl.“
Príležitosť aj poučenie
Koronakrízu vnímajú pracovníci v školstve
ako výzvu a príležitosť posúvať sa profesionálne a osobnostne vpred. Priority sa však po
prvej vlne pandémie zmenili aj v tejto oblasti
a k želaniam o šikovnosti žiakov pribudli učiteľom pri otvorení školského roka aj priania
o roku bez prerušenia výuky. Vedúca odboru
školstva odkázala pedagógom aj školopovinným, aby zúročili vo vzájomný prospech nové
prístupy k riešeniu problémov, svoju vnútornú zodpovednosť, otvorený prístup, trpezlivosť a manažovanie času, ktorým sa naučili
v čase krízy.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v súčasnosti šesť základných škôl. V niektorých
z nich sú umiestnené špecializované triedy.
V Základnej škole s Materskou školou Okoličianska nájdete športové triedy so zameraním na futbal a gymnastiku. V Základnej škole
M. R. Martákovej sú zase triedy so zameraním
na hokej. Pri ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu
sú špeciálne triedy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho znevýhodnenia.
-red-
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Rozhodnete o vzhľade novej zelene
Obyvatelia Liptovského Mikuláša rozhodnú o tom, ako bude vyzerať zeleň
na Námestí mieru a vegetačná stena na
Dome kultúry. Obidve revitalizácie sú
súčasťou projektu, ktorý má skvalitniť
mestské prostredie.
O alternatívnych návrhoch vegetačnej
steny na Dome kultúry a revitalizácii parku
na Námestí mieru budú môcť Mikulášania
hlasovať. V septembri zverejní radnica vizuály návrhov na mestskom facebookovom
profile, hlasovať bude možné aj na internetovej stránke mesta a na podateľni mestského
úradu.
„Ľudia sa môžu podieľať na konzultácii návrhov, na výsadbe a údržbe týchto miest. Aktuálne informácie o spôsobe a možnostiach

hlasovania zverejníme po ukončení kontroly
verejného obstarávania a vypracovaní návrhov alternatív investícií,“ povedala Jana
Kormaníková z oddelenia projektového manažmentu radnice. Samotná realizácia bude
realizovaná počas vegetačného obdobia
v budúcom roku.
Mesto Liptovský Mikuláš je partnerom projektu SALUTE4CE - Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých
zelených lokalít v urbanizovanom prostredí.
Jeho hlavným cieľom je ochrana a rozvoj prírodných zdrojov cez takzvanú zelenú mestskú akupunktúru. Projekt rieši malé pozemky, ktoré dnes nie sú atraktívne, prípadne sú
opustené či nevzhľadné. Na nich sa vysadia
pôvodné druhy zelene.
Radnica tak bude z projektu okrem vege-

tačnej steny a parku na námestí realizovať
aj arborétum pôvodných ovocných druhov
v školskej záhrade pri Základnej škole Demänovská. Projekt ráta tiež s revitalizáciou vnútrobloku na Podbrezinách.
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020.

SALUTE4CE
-js-

Župné milióny idú do budovy školy
Rekonštrukcia 30 ročnej budovy Strednej zdravotníckej školy je v plnom prúde.
V súčasnosti je takmer dokončená fasáda,
osadené sú nové okná a žalúzie. V realizácii

je zateplenie strešnej konštrukcie, hotový je
aj svetlík, ktorý zastrešuje nové átrium školy. Štvormiliónovú injekciu dal do zlepšenia
podmienok vzdelania mládeže v Liptovskom

Mikuláši Žilinský samosprávny kraj aj po viacerých interpeláciách a apeloch primátora
Jána Blcháča ako župného poslanca. Rekonštrukcia by mala byť hotová do konca roka.
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O eurofondoch rozhodne región, nie ministerstvá
Mestskú pokladňu už chystajú na budúci rok
Už od polovice augusta naplno zaberá
tím odborníkov, ktorý v zostave niekoľko desiatok členov pripravuje budúcoročný rozpočet. Chystajú sa z neho
financovať školstvo, miestne komunikácie aj odpadové hospodárstvo.
Školy, cesty aj smeti
Na tvorbe základného dokumentu mesta
začína pracovať skupina ekonómov, gestorov
a zástupcov mestských organizácií a trvať im
to bude niekoľko mesiacov. Riadia sa pritom
rozpočtovými pravidlami, smernicami a normami, ktoré sú pre nich pri kreovaní rozpočtu
záväzné. Najviac peňazí z mestskej pokladne
má v budúcom roku ísť na školstvo. Mesto
nezabudne ani na legislatívne novinky, preto
sa pripravia financie aj na skvalitnenie nakladania s odpadmi. Taktiež sa ujde na opravy
niektorých úsekov ciest a chodníkov.

Zohľadní dopady pandémie
Ako uviedla vedúca finančného odboru
radnice Marcela Jašková, v budúcoročnom
rozpočte po prvýkrát finančníci zoberú do
úvahy možné náklady na pandémiu. „Zohľadňujeme aj všetky doterajšie dopady COVID-19 na mestskú kasu a zároveň rozpočet
nastavujeme tak, aby sme sa vedeli vyrovnať
aj s prípadnými ďalšími vlnami koronavírusu.
Pri týchto okolnostiach môžeme označiť rozpočet ako šetriaci. Netreba sa tohto pomenovania ale zľaknúť, nebudeme nijako obmedzovať poskytovanie služieb obyvateľstvu ani
chod mesta, chystáme sa dokonca aj do investičných akcií,“ zhodnotila hlavná ekonómka.
Čerpať budeme z eurofondov
Mikulášska radnica je už niekoľko rokov
úspešná pri získavaní externých zdrojov financovania rôznych projektov. Toto ťaženie

sa prejaví v budúcom roku na realizácii viacerých projektov, ktoré zlepšia infraštruktúru
a tým pádom aj život Mikulášanov. Radnica
sa na týchto projektoch bude podieľať finančne len v nízkej miere. V roku 2021 tak
ľudí z Mikuláša čaká revitalizácia vnútrobloku
na Nábreží Dr. Aurela Stodolu. „Nebude chýbať ani výstavba tretej etapy vnútromestskej
cyklotrasy na Štefánikovej ulici ani realizácia
cyklochodníka do Liptovskej Ondrašovej či
podpora výstavby atletického štadióna. Na
skutočnosť sa premení projekt budovania
školských dažďových záhrad. Pre naše deti
a učiteľov zmodernizujeme odborné učebne
v piatich základných školách,“ zhrnul zástupca primátora Rudolf Urbanovič projekty, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcom roku.

Akou cestou sa bude rozvíjať náš región
v rokoch 2021 až 2027 určí Regionálna rada
Liptova, ktorej členom je aj mesto Liptovský
Mikuláš. Rada bude rozhodovať o tom, ako
budú rozdelené financie z eurofondov. Kompetencia smerovania europeňazí tak už nebude patriť ministerstvám, prechádza priamo
do regionálnych rúk.
Za predsedu Regionálnej rady Liptova si
členovia zvolili mikulášskeho primátora Jána
Blcháča. Rada vytypovala priority, ktoré je na
Liptove potrebné financovať z nenávratných
finančných prostriedkov Európskej únie.
„Zamerali sme sa na osem oblastí. Prvou je
dlhodobo diskutovaná problematika doprav-

nej obslužnosti vrátane infraštruktúry, teda
cesty, železnica a cyklokomunikácie. Druhou
prioritou je odpadové hospodárstvo vrátane
triedenia a zhodnocovania odpadu a v prioritách, ktoré sme zaslali na Žilinský samosprávny kraj, sa nachádza aj prírodné dedičstvo
a rozvoj cestovného ruchu,“ prezradil predseda Regionálnej rady Liptova Ján Blcháč.
Medzi oblasti dotované z fondov zaradili aj
integrovaný komunitný rozvoj vrátane športovej infraštruktúry, propagácie historických
aj nových mestských jarmokov a trhov, ako aj
lokálnych kultúrnych a hudobných festivalov.
Podporiť chcú malých a stredných podnikateľov a výrobcov lokálnych produktov, zame-

Úpravy na
ploštínskom cintoríne

-vč-

Zvonicu rekonštruujú
Mesto dokončuje rekonštrukciu
drevenej zvonice v mestskej časti
Demänová. Na základe rozhodnutia
Pamiatkového úradu kladú
pracovníci na strechu drevený
šindeľ, obnovujú náter a opravujú
sokel tejto národnej kultúrnej
pamiatky. Obnova je financovaná aj
z dotácie Ministerstva kultúry SR.

Zimný štadión bude mať nový ľad
Po 25 rokoch má mesto možnosť zrekonštruovať ľadovú plochu na mestskom zimnom štadióne. Jej používanie
nie je spoľahlivé, ľad sa nepredvídateľne topí a rekonštrukcia je nevyhnutná.
Stáť by mala 452 tisíc eur.

Očkovanie psov je povinné
Povinné očkovanie psov proti besnote sa uskutoční pred kultúrnymi domami: 8. septembra o 16 .00 hod. Andice, Benice;
8. septembra o 17.00 hod. Palúdzka; 9. septembra o 17.00 hod. Liptovská Ondrašová.
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rali sa aj na zlepšenie kvality vôd a čistenie
odpadových vôd. Jednou z prioritizovaných
oblastí je nízkouhlíkové ekologické hospodárstvo – energetická efektívnosť a medzi
priority financované z európskych prostriedkov na Liptove patrí aj oblasť chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane opatrovateľskej
služby, terénnej sociálnej práce či otázok
bývania v útulkoch a komunitných centrách.
Rada má 13 členov zložených z predstaviteľov miest Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
zo župných poslancov za oba okresy, členmi
sú aj starostovia viacerých liptovských obcí
a zástupcovia oblastnej organizácie cestovného ruchu.
-vč-

Prispeje aj SZĽH
Na augustovom rokovaní mestského parlamentu poslanci podporili návrh mesta o spôsobe financovania tejto rekonštrukcie. Radnica si zoberie dlhodobý úver vo výške 200 tisíc
eur s výhodnou úrokovou sadzbou 0,21 percenta, pričom splátky budú rozložené na 8 rokov. Ďalších 131 tisíc eur uhradí mesto z vlastných zdrojov prostredníctvom dvoch splátok.
Na rekonštrukciu ľadu prispeje vo výške 121
tisíc eur aj Slovenský zväz ľadového hokeja.
Dotácia od zväzu bola podmienená spolufinancovaním zo strany mesta.

Chceli zobrať z rezervy
Prvý návrh mesta na financovanie opravy
ľadu u dvoch poslaneckých klubov v zastupiteľstve neprešiel. Radnica pôvodne predložila
poslancom návrh, aby sa potrebných 340 tisíc
eur na ľadovú plochu zobralo z výhodného
úveru. Poslanci z klubu Nový Mikuláš s podporou Skutočne nezávislých poslancov však
tento návrh financovania vyradili z programu
rokovania a rozhodli sa navrhnúť a schváliť
iné financovanie. Peniaze chceli zobrať z rezervného fondu. Ten však slúži na financovanie nepredvídaných a mimoriadnych situácií,
ako bolo tento rok napríklad pri pandémii či
pri výpadku podielových daní. Keďže štrnásti
poslanci nesúhlasili s celkovým financovaním
opravy ľadu z úveru, zhodlo sa zastupiteľstvo
na čiastočnom zaplatení ľadu z úveru a časť
peňazí zobrali z financií určených pre športové kluby.

Miesto posledného odpočinku v Ploštíne
mesto zrevitalizuje. V rámci pripravovaných
stavebných úprav cintorína dala radnica
spracovať projektovú dokumentáciu na
úpravu prístupového schodiska k jednotlivým hrobom. „Schodisko je zložené z nepravidelne sa opakujúcich stupňov, ktoré
sú výškovo nevyhovujúce a sťažujú prístup
pozostalých k pietnym miestam. V rámci terénnych úprav uvažujeme upraviť aj stromoradie, ktoré sa vinie pozdĺž schodiska. Zeleň
totiž prerastá a narúša celistvosť spevnenej
prístupovej plochy a fyzicky zasahuje aj do
plôch posledného odpočinku,“ vysvetlil
Matej Petran z odboru výstavby mestského
úradu a upozornil, že týmito úpravami chcú
predísť popraskaniu a narušeniu hrobových
miest. Práce by chcelo mesto zrealizovať do
konca jesene.
-js-

Urobili sme
V Demänovej na Dlhej ulici doplnilo mesto
chodník. Na Podbrezinách rozšírili prístup
na Hruškovú ulicu. V Starom meste nechali
radniční zrealizovať práce na Guothovej ulici
a na Nábreží dali opraviť cesty vo vnútrobloku na Dudovej ulici. Na Nábreží sa tiež urobila
cesta ku mliekarňam.
-js-
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Vláda schválila samosprávam výpomoc,
budeme sa o ňu uchádzať
Ministerstvo financií v auguste zverejnilo prehľad miest a obcí s výškami výpadkov
podielových daní v súvislosti s koronakrízou.
Pre mesto Liptovský Mikuláš výpadok predstavuje 727 766 eur. S týmito peniazmi mesto
pôvodne počítalo v schválenom rozpočte na
rok 2020. „Tento dopad je pre nás ešte vyšší
o 200 tisíc eur, ktoré mesto muselo vynaložiť na ochranné opatrenia počas pandémie
COVID-19 a k výpadku treba pripočítať aj stratu vlastných príjmov mesta a jeho organizácií
kvôli COVID-19,“ uviedla prednostka mestského úradu Marta Gutraiová.
O pomoci bez úrokov rozhodnú poslanci

Ministerstvo financií predložilo na rokovanie vlády návrh na poskytnutie návratných
finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom. Návratná výpomoc by mala slúžiť na kompenzáciu výpadku podielových
daní. Vláda návrh prijala a schválila poskytovanie bezúročných návratných finančných
výpomocí subjektom územnej samosprávy.
Prijaté prostriedky z návratných finančných
výpomocí môžu mestá použiť na kompenzáciu výdavkov, ktoré hradili počas roka 2020.
O túto výpomoc sa bude uchádzať aj mesto
Liptovský Mikuláš. Žiadosť však bude musieť
prejsť schvaľovacím procesom v zastupi-

So zberom kuchynského odpadu bude problém
teľstve. „Poslanci mestského zastupiteľstva
budú môcť významne pomôcť mestu pri
prekonaní všetkých dopadov, pokiaľ schvália žiadosť o takúto výpomoc. Podmienky na
odobrenie výpomoci majú dobré, pretože
mesto od roku 2015 znížilo úverovú zadlženosť takmer o polovicu z vyše 37 percent na
necelých 20 percent a sumu splátok znížilo
z 9 na vyše 2 percentá,“ spresnila prednostka.
Návratná finančná výpomoc má sedemročnú splatnosť v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude
uhradená v roku 2024.
-red-

Nové kontajnerové státia

Krikľavá zelená by pomohla
Primátor Ján Blcháč požiadal Slovenskú
správu ciest o zvýraznenie dopravných značiek, ktoré zobrazujú radenie pruhov pred
križovatkou na Rachmaninovom námestí
v smere do Liptovského Hrádku. Vodiči, ktorí
nie sú z Mikuláša, si značky v hustej premávke nevšimnú a nezaradia sa do pruhu pre
smer rovno včas. „My, domáci vodiči, sme na
zmenu radenia na tejto križovatke zvyknutí
a pripravujeme sa na ňu prakticky už na križovatke pred Stop.Shopom. V tomto prípade je

mojou snahou upozorniť na zmenu radenia
skôr cezpoľných vodičov a predchádzať tak
kolíznym situáciám, ktoré tu vznikajú pre neskoré radenie áut do pruhov,“ vysvetlil primátor na svojom facebookovom profile. Umiestnenie značiek na zelený reflexný podklad je
jednoduchým a finančne nenáročným riešením, ktorý situáciu s neprehľadným značením
zlepší. Odpoveď na požiadavku primátora
Slovenská správa ciest do termínu uzávierky
mesačníka nezaslala.

Zmeny vývozov odpadu počas septembrových sviatkov
Počas sviatočných dní 1. 9. a 15. 9. (utorky)
nebudú vykonané vývozy odpadu.
Všetky vývozy v 36. a 38. kalendárnom
týždni budú posunuté o jeden deň. Pracovníci VPS žiadajú majiteľov áut parkujúcich
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v blízkosti kontajnerov, aby najmä v soboty
5. 9. a 19. 9. neblokovali kontajnerové stojiská, aby bolo umožnené pracovníkom VPS
vyprázdniť nádoby na odpad.

Radnica dala v šiestich lokalitách mesta vybudovať nové kontajnerové státia. Tri z nich
sú v Liptovskej Ondrašovej pri obchode Coop
Jednota, pri križovatke do Bobrovca a na
Mincovej ulici. V Starom meste pribudlo státie na Tranosciho ulici, kde mali ľudia sťažený
prístup ku kontajnerom. Na najľudnatejšom
sídlisku Podbreziny sú kontajnerové stojiská
novinkou na Priebežnej a na Dubovej ulici.
Mesto ich buduje hlavne kvôli znižovaniu
bezpečnostných rizík, keďže smetné nádoby
sú v blízkosti ciest. „Kontajnery tiež zaberajú
parkovacie miesta, sú poškodzované a takto
ich odstraňujeme aj z chodníkov, kde zavadzajú,“ povedala Mária Lošonská z mikulášskej radnice. Na stojiská vyčlenilo mesto pre
tento rok 13 tisíc eur.
Podzemné kontajnery
Kontajnerové státia nie sú jedinou alternatívou uskladňovania odpadu v Litovskom
Mikuláši. Na Podbrezinách nechalo vedenie
radnice vybudovať moderné podzemné
kontajnery a Mikulášanov zaujíma aj ďalšie
budovanie ekologických podzemných kontajnerov v našom meste. „Existujúce podzemné kontajnery sme zrealizovali s výraznou finančnou podporou Recyklačného fondu.
Je to finančne náročná záležitosť, preto
čakáme na výzvu od ministerstva životného
prostredia na možné financovanie podzemných kontajnerov z eurofondov. Určite sa do
nej zapojíme, kedy však vyjde, netušíme,“ dodala Lošonská.
-red-

Zber a odvoz kuchynského bioodpadu
podľa legislatívne nastaveného rámca spôsobí väčšine samospráv na Slovensku ťažkosti.
Kuchynský odpad sa totiž od 1. januára 2021
má stať jedným z triedených zložiek odpadu a mestá ho už nebudú môcť ukladať na
skládky odpadov. Podľa novely má zber kuchynského odpadu z domácností zabezpečiť
obec. A tu nastáva problém.
My sme urobili všetko
Mestá a obce nemajú technické zabezpečenie ani financie na naplnenie povinnosti,
ktorá im začne platiť od začiatku nasledujúceho roka. A to napriek tomu, že sa o toto zabezpečenie pokúšali. „V Mikuláši sme urobili
všetky možné kroky, aby sme vedeli nakladať
s kuchynským odpadom. Ešte v roku 2019
naše mesto využilo možnosť a zapojilo sa do
projektu, ktorý bol zameraný na zabezpečenie zberu kuchynského odpadu. Z projektu
mali byť cez eurofondy financované zberné
nádoby na kuchynský odpad, zvozová technika, drvič odpadu či aeróbny fermentor. Projekt ale zo strany štátnych orgánov doteraz
nebol vyhodnotený a nemáme informáciu,
kedy sa tak stane. Na túto techniku nemáme
peniaze v rozpočte. Pokiaľ však máme napl-

niť literu zákona, musíme si ju zabezpečiť,“
popísal situáciu Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice.
Obce zo ZMOLU žiadajú odklad
Členovia Združenia miest a obcí Liptova
preto požiadali predsedu Združenia miest
a obcí Slovenska Branislava Trégera, aby na
Ministerstvo životného prostredia SR zaslal
požiadavku o odklad plnenia tejto zákonnej
povinnosti. „Sme za zavedenie triedeného
zberu kuchynského odpadu. Je však niekoľko skutočností, prečo žiadame o posunutie termínu začatia zberu kuchynského
odpadu. Prvou prekážkou je, že zákonnú
povinnosť máme plniť bez vopred zabezpečeného dostupného technického vybavenia.
Odvážať odpad na spracovanie viac, ako sto
kilometrov, je pre liptovské obce ekonomicky neúnosné, a to aj preto, že zloženie tohto
odpadu vyžaduje takýto odpad zvážať najmä
v letnom období aj dvakrát do týždňa,“ priblížil problematiku zberu odpadu z kuchýň
predseda ZMOL Ján Blcháč.
Treba urýchliť schvaľovanie projektov
K riešeniu situácie neprispieva ani dlhodobé vyhodnocovanie žiadostí miest a obcí

o financovanie nakladania s kuchynským odpadom z eurofondov. Týmito prostriedkami
chceli samosprávy vyriešiť svoju povinnosť.
Štyri mesiace pred termínom, kedy nakladanie s kuchynským odpadom padá na plecia
miest a obcí (pozn. 1. január 2021), ešte len
prebieha odborné hodnotenie ich žiadostí
o financovanie. „Vzhľadom na dobu realizácie projektu, dobu zabezpečenia verejného
obstarávania aj dobu dodávky techniky muselo byť už pri samotnom termíne vyhlásenia
výzvy jasné, že obce z týchto prostriedkov
nestihnú zabezpečiť svoju povinnosť k stanovenému termínu. Okrem toho nám ku všetkému chýbajú ešte aj vykonávacie predpisy
k novelizovanému zákonu o odpadoch. Sú to
všetko prekážky, ktoré nemožno pripísať na
vrub obcí,“ vysvetlil po zasadnutí ZMOL Ján
Blcháč.
K riešeniu problému by teda prispelo, keby
ministerstvo životného prostredia oznámilo
výsledok hodnotenia projektu, aby samosprávy, a teda aj naše mesto, vedeli, či sa
majú na projekt spoliehať alebo majú hľadať
iný spôsob zabezpečenia financovania zberu
kuchynského odpadu.
-js-

Mesto má milión, ktorý nemôže použiť
Schválením záverečného účtu v zastupiteľstve a podpisom primátora sa prebytočné
finančné prostriedky z minulého roku prevádzajú do rezervného fondu mesta. Reálne
malo mesto za minulý rok prebytok vo výške
1,1 mil. eur. Táto suma sa už mala nachádzať
v rezervnom fonde, ktorý slúži na financovanie nepredvídateľných výdavkov, ako sú
živelné pohromy či mimoriadne udalosti.
Peniaze síce na mestskom účte sú, ale do
rezervného fondu sa nedostali a mesto ich
nemôže použiť. Poslanci totiž urobili chybu
v uznesení o záverečnom účte. Z rezervného

fondu zobrali 340 000 eur na rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna, ktorú sa následne rozhodli financovať prostredníctvom
úveru a vlastných prostriedkov. Uznesenie
o záverečnom účte neopravili a rokovanie
predčasne ukončili. V uznesení záverečného účtu sa stále nachádza duplicitné financovanie ľadovej plochy a primátor nemôže
podpísať takéto chybné uznesenie. Poslanci
z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí
poslanci si odhlasovali, že rokovať o záverečnom účte budú až o mesiac. Podľa platnej
legislatívy mal byť záverečný účet schválený

do 30. 6. 2020. Za nedodržanie tohto termínu mestu hrozí z ministerstva financií pokuta
vo výške do 33 000 eur. Títo istí poslanci ani
v minulom roku neschválili záverečný účet
v zákonom stanovenom termíne, odmietli
dokonca o ňom rokovať. Primátor bude musieť zvolať ďalšie neplánované zastupiteľstvo,
aby poslanci opravili chybné uznesenie o záverečnom účte. Rokovanie o záverečnom
účte je schvaľovanie hospodárenia mesta za
minulý rok 2019.
-red-
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Do práce na bicykli
Uzávierka registrácie do celonárodnej
kampane Do práce na bicykli sa blíži. Svoj
tím môžete zaregistrovať cez formulár na
stránke www.dopracenabicykli.eu do 7.
septembra. Do súťaže je možné prihlásiť
dvoj až štvorčlenné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií.
Zdravie na prvom mieste
Cieľom kampane je motivovať ľudí k zdravému životnému štýlu, ale najmä propagovať cyklistickú dopravu ako možnosť
rýchlej, cenovo dostupnej, bezpečnej a zdraviu prospešnej dopravy do zamestnania.

Hlavný kontrolór porušil
zákonnosť, tvrdia právnici
O nezvyčajnú informáciu sa podelili s poslancami mestskí právnici. Na
augustovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva predložila prednostka mestského úradu na prerokovanie
informáciu o viacerých porušeniach
zákonnosti, ktoré pripisuje právne oddelenie hlavnému kontrolórovi mesta.
Počas rokovania padol z poslaneckého
zboru aj návrh na odňatie odmeny hlavnému kontrolórovi a na uloženie upozornenia kontrolórovi na porušenia.
Za tento návrh boli ôsmi poslanci, proti
deviati a zvyšní z 22 prítomných nehlasovali, alebo sa zdržali.
Bez nároku čerpal dovolenku
Jedno z porušení mestského kontrolóra je
podľa informácie od právnikov nedodržiavanie viacerých paragrafov Zákonníka práce.
Podľa predkladanej informácie svojvoľne čerpal hlavný kontrolór Martin Alušic desaťdňovú dovolenku, na ktorú mu ešte nevznikol
zákonný nárok (nárok mal na vyčerpanie 2,5
dňa). Mesto tiež neeviduje pracovnú zmluvu,
ktorú podľa informácie pre poslancov kontrolórovi viackrát predložila radnica na podpis,
avšak k podpisu zo strany tohto zamestnanca
podľa právnikov doposiaľ nedošlo. Personálne a mzdové tiež neeviduje dochádzku hlavného kontrolóra v súlade s internými predpismi, len tú, ktorú si vytvoril on sám. Zároveň sa
mestskí právnici odvolávajú na porušovanie
etického kódexu kvôli jeho verejným vyjadreniam na sociálnych sieťach. Hlavný kontrolór tak podľa informácie, o ktorej rokovali
aj poslanci, porušil Zákonník práce, Pracovný poriadok, Etický kódex a dve smernice.
Najvyššia odmena za znížený úväzok
Hlavného kontrolóra volí aj odvoláva
mestské zastupiteľstvo. To mu určuje aj výšku
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odmeny. Hlavný kontrolór mesta Liptovský
Mikuláš Martin Alušic bol Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši zvolený do
svojej funkcie dňa 4. júna 2020. Zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi pri vyhlásení voľby odsúhlasilo znížený 80-percentný pracovný úväzok a najvyššiu možnú každomesačnú
odmenu vo výške 30-percent mesačného
platu.
V Púchove kontrolóra odvolali
Púchovskí poslanci v roku 2017 odvolali
hlavného kontrolóra za porušenie pracovnej disciplíny, ktorým bola absencia v práci.
V Dubnici v roku 2019 navrhli poslanci odvolať hlavnú kontrolórku kvôli vyjadreniam na
sociálnej sieti, kde nehájila záujmy mesta, na
čo sa následne sama vzdala funkcie. V Liptovskom Mikuláši o porušení pracovnej disciplíny a etického kódexu hlavným kontrolórom
odmietli poslanci vôbec rokovať a po predložení informácie, ktorú spracovalo právne
oddelenie o všetkých možných porušeniach
kontrolóra Martina Alušica, vytiahli poslanci
z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí
poslanci karty z hlasovacieho zariadenia
a z rokovania opäť odišli (pozn. mestské zastupiteľstvo preto muselo byť prerušené, pretože zvyšných 11 poslancov netvorilo dostatočný počet na to, aby mohli hlasovať).
Hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš
Martin Alušic: „Ja nebudem podriadený primátora mesta. Mesto ani primátor nebudú
mi určovať spôsob mojej práce, štýl mojej
práce, moju dovolenku, nebudú mi určovať
nič.“ Celú argumentáciu hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k problematike
porušenia zákonnosti nájdete v zázname TV
Liptov z rokovania mestského zastupiteľstva
z 13. augusta.
-red-

Skúsme byť prví!
Mesto Liptovský Mikuláš sa do kampane
zapája šiesty rok po sebe. V minulom roku sa
v meste zaregistrovalo 132 tímov so 451 súťažiacimi, čo pre Liptovský Mikuláš znamenalo
krásne druhé miesto v rámci Slovenska z celkového počtu 99 prihlásených samospráv.
Kampaň je spojená so súťažou v rôznych kategóriách, kde bude vyhodnocovaný počet
najazdených kilometrov jednotlivých tímov,
ale aj najaktívnejší jednotlivci a vyhodnotí sa
aj súťaž v aktivite jednotlivých samospráv.
-red-

Lebo môžu?
Ani po augustovom zastupiteľstve nemôže mesto prideľovať byty. Poslanci
opäť zmenili pôvodné uznesenie na nezákonné.
K bodu rokovania s názvom "Návrh na
personálne obsadenie komisie mestského
zastupiteľstva sociálnej a bytovej" priradil
poslanec Vincent Kultan (klub Nový Mikuláš –
SaS, OĽANO, KDH, NOVA, Šanca) personálne
obsadenie ďalších komisií, ktoré s bytovou
komisiou nemajú nič spoločné. Takýto návrh
poslanca podľa právneho oddelenia radnice
nie je v súlade s rokovacím poriadkom a nie
je procesne v poriadku. Napriek tomu, že
poslanci boli na rokovaní zastupiteľstva informovaní o nesúlade návrhu poslanca Kultana
s právnymi normami, všetci prítomní poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí
poslanci (SNP) za tento návrh zahlasovali
a schválili ho. Uznesenie, ktoré nie je v súlade
s legislatívou, právnici neodporúčajú primátorovi podpísať.
Chýb ako maku
Mesto má prázdnych 25 bytov a eviduje
427 žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu. Z neobsadených mestských
nájomných bytov má radnica ku koncu mi-

nulého mesiaca únik finančných prostriedkov na nájomnom vo výške 34.818,36 eur.
Aby mohlo mesto prideľovať ľuďom voľné
nájomné byty, je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo schválilo a personálne obsadilo
bytovú komisiu. Tá totiž posudzuje jednotlivé
žiadosti o nájomný byt. Primátor predkladal
mestskému zastupiteľstvu návrh na personálne obsadenie sociálnej a bytovej komisie
už 16krát. Skupina poslancov z klubov Nový
Mikuláš a SNP viackrát túto komisiu vylúčila
z rokovania, inokedy zasa pozmenili uznesenia tak, že neboli v súlade s právnymi normami.
Stanovisko právneho oddelenia k procesnej chybe, na ktorú boli počas rokovania 21. augusta poslanci pred hlasovaním upozornení:
"Predmetom pôvodného programu bolo
zriadenie jednej konkrétnej komisie (sociálnej a bytovej) a voľba jej členov. Rozšírenie
o ďalšie komisie nepochybne je zmenou
programu. Zriadenie jednej komisie so špecifickým zameraním, je vecne i kvalitatívne
podstatne odlišné od zriadenia iných komisií
s iným zameraním.
Taký postup by bol možný, ak by sa napríklad navrhovalo zriadiť sociálnu a bytovú komisiu v inom zložení, alebo by sa navrhovala
iná voľba členov a pod. Ak sa však navrhuje
voľba a zriadenie úplne iných komisií, ide
o hlasovanie o úplne inej, novej otázke, ktorá
mala byť zahrnutá v pôvodnom programe.

Ak pôvodný program obsahovo nerátal so
zriadením iných komisií, malo sa s prihliadnutím na § 12 ods. 4 a 5 Zákona o obecnom zriadení hlasovať o zmene programu. Ak postup
o zmene programu nebol dodržaný, potom
došlo k porušeniu zákonnosti. Porušenie tejto povinnosti, ako podstatného procesného
predpokladu pre rokovanie zastupiteľstva
a prijímanie jeho rozhodnutí, je dôvodom,
pre ktorý by mohla byť príslušným orgánom
skonštatovaná neplatnosť prijatých uznesení. Z dôvodu, že uznesenie odporuje zákonu,
nebude možné ho podpísať."
Stanovisko primátora mesta:
„Vo veci zriadenia a obsadenia komisií
mestského zastupiteľstva nemá mesto zákonnú povinnosť. Ale v prípade komisie sociálnej a bytovej je mesto viazané na platné
VZN č. 3/2018/VZN, ktoré predpokladá existenciu bytovej a sociálnej komisie. Jej absenciou denne dochádza k neefektívnemu
nakladaniu s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a k únikom finančných prostriedkov na
nájomnom, tiež to má dopad na obyvateľov
mesta, ktorí nemôžu užívať mestské byty.
Preto je vylúčené, aby poslanci podmieňovali vznik potrebnej bytovej komisie vznikom
ostatných komisií, na ktorých sa dohodnúť
nevedia a z absencie ktorých neplynú také
obrovské následky, ako z absencie bytovej
komisie.“
-red-

Fotopascou
proti skládkam
Pri štrkopieskoch na brehu Liptovskej Mary
pribudla pred časom fotopasca. Osadila ju
tam mikulášska radnica, aby predchádzala
poškodzovaniu životného prostredia.
"Dochádza tam k častému výskytu čiernych skládok. Záznamy z fotopasce použijú
mestskí policajti v zmysle zákona, pri závažnom porušení môže dôjsť aj k trestnému stíhaniu," povedal Gabriel Lengyel z mestského
úradu.
Radniční majú záujem o inštaláciu fotopascí aj v ďalších „rizikových“ lokalitách, zatiaľ
však nedostali súhlasné stanoviská od vlastníkov pozemkov.
Čierne skládky, ktoré sú vytvárané z komunálneho odpadu, musí odstrániť obec, ak
ide o skládky nebezpečného odpadu alebo
o iný ako komunálny odpad, tieto skládky
rieši Okresný úrad Životného prostredia. -js-

Svet vôní a chutí sa tretí augustový víkend zišiel na Námestí osloboditeľov. Do centra zavítal festival pouličného jedla, pochutnať sme
si mohli na dobrotách zo slovenskej kuchyne, ale aj na špecialitách čínskej, španielskej, thajskej, americkej či mexickej gastronómie.
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VOĽNOČASOVÉ KRÚŽKY CENTRA VOĽNÉHO ČASU V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
Zápis do krúžkov sa koná počas školského roka priebežne každý deň. Je možné prihlásiť sa
na viac krúžkov. Krúžková činnosť v CVČ sa začína 14. septembra 2020. Bližšie informácie
nájdete na www.cvclm.sk.

Darčeky a prekvapenia prinesie týždeň mobility
Atraktívne podujatia aj osvedčené akcie
budú súčasťou Európskeho týždňa mobility (od 16. do 22. septembra), do ktorého
sa chystá zapojiť aj naše mestečko. Už 16.
septembra zorganizuje radnica cyklistami,
kolobežkármi či korčuliarmi obľúbené Cykloraňajky. „Na odpočívadle pri Vrbickom moste
ich bude ráno od 6:15 do 8:00 hodiny čakať
občerstvenie a darčekové predmety ako
odmena za to, že využívajú túto ekologickú

formu dopravy,“ prezradil zástupca primátora
Ľuboš Trizna.
Pri príležitosti Dňa bez áut sa 22. septembra môžu Mikulášania zapojiť do večernej
svetelnej cyklojazdy mestom. Pôjde o jazdu
po uzatvorených cestách na osvetlených
bicykloch a iných nemotorových prostriedkoch. Štart bude na Námestí osloboditeľov
a jazdiť sa bude v čase od 18:00 do 21:00 hodiny. „Súčasťou bude aj program pre deti na

Námestí osloboditeľov, ktorý sme pripravili
v spolupráci s hasičmi, policajtmi a Slovenským červeným krížom,“ dodal viceprimátor.
Počas celého týždňa mobility bude mesto
odmeňovať cyklistov, ale aj cestujúcich
v mestskej autobusovej doprave symbolickými drobnými pozornosťami za to, že využívajú alternatívne spôsoby dopravy.
-vč-

Jedna z centrálnych a frekventovaných
plôch na Nábreží dostáva nový vzhľad. Súkromný investor tam rekonštruuje polyfunkčný objekt „Papuče“, v ktorom pribudnú aj
byty.
V spolupráci s mestom investor (spoločnosť Verex) komplexne obnovil cesty a chodníky okolo samotnej Papuče a blízkeho
zdravotného strediska. Opravu južnej strany
komunikácií financovala spoločnosť a náklady na opravu severnej strany si rozdelili na
polovice s mestom Liptovský Mikuláš. Všetky
tieto priestranstvá sú mestské a aj naďalej
budú slúžiť verejnosti bez obmedzení. -js-

Rodný dom súrodencov Rázusovcov na Vrbickej ulici žil v lete kultúrnym životom. Koncom júla v ňom hostili literátov z martinského
klubu Duria, ktorí vystúpili pre Mikulášanov
s ukážkami svojej tvorby. Svojou návštevou
ho poctila aj známa herečka Zuzana Kronerová s rodinou a manželka vnuka Martina
Rázusa Ľubica Rázusová z Bratislavy. „V prvý
augustový deň sme privítali spisovateľov zo
Žiliny a Bratislavy. Po besede sme spoločne
ochutnali spisovateľský guláš. Súčasne sme
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v interiéri otvorili výstavu obrazov Jiřího
Kalivodu Poesie obrazem,“ popísal aktivity
v Rázusovie dome Štefan Packa. Spred domu
spisovateľov tiež 15. augusta odštartoval 19.
ročník cyklomaratónu Po stopách Martina
Rázusa. Už 24. septembra sa bude v Rázusovie dome konať beseda s literárnym historikom Petrom Cabadajom o básnikovi Ľudovítovi Bešeňovskom. Dom má v správe mestské
Múzeum Janka Kráľa a Mikulášania aj cezpoľní sú v ňom srdečne vítaní.
-red-

Most na Kemi
bude bezpečnejší
Mesto realizuje zásadnú opravu mosta na
ulici Kemi na Podbrezinách. Zamestnanci Verejnoprospešných služieb opravujú poškodené mostné rímsy na oboch stranách a údržbu
urobia aj na zábradlí jeho ošetrením a novým
náterom. Práce vykonávajú bez obmedzenia
cestnej premávky či chodcov. Odbor dopravy a verejných priestranstiev mal po kontrole tento most v pláne opráv už druhý rok,
v marci tohto roku sa podarilo nájsť zdroje na
realizáciu.
-vč-

Tanečné, folklórne krúžky (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu
L. Mikuláš)

Atletika (atletický štadión M.M.Hodžu- Staré mesto)
Detská atletika (atletický štadión M.M.Hodžu- Staré mesto)
Basketbal
Bedminton
Box (alokované CVČ Podbreziny)
Florbal
Halový futbal chlapci
Halový futbal dievčatá
Džudo (alokované CVČ Podbreziny)
Kondičná príprava (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu)
Krasokorčuľovanie (JL aréna)
Moderná gymnastika (učebňa CVČ nábr.Dr.A.Stodolu a telocvičňa Sokolovňa)
Plavecký základný neplavci (mestská plaváreň)
Plavecký zdokonaľovací, kondičný (mestská plaváreň)
Plavecké kurzy pre školy (mestská plaváreň)
Posilňovanie (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu)
Stolný tenis
Volejbal

Balet
Divadelný krúžok
Ďumbier - detský folklórny súbor
Hip-hop
Joga
Maestro – tanečná škola
Moderný tanec
Spoločenské tance
Stolný tenis
Tanečný krúžok

Modelárske, výtvarné krúžky (učebne CVČ,
Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

Jazykové krúžky (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

Aranžovanie rastlín
Čarovný svet – tvorivé dielne pre deti (vhodné aj pre ZŤP)
Elektrotechnický
Letecký modelár
Lodný modelár
Malá škola paličkovania - (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
Papierový modelár
Plastikový modelár
Šitie, pletenie, háčkovanie
Výroba bytových doplnkov
Výroba šperkov
Výtvarný krúžok
Železničný modelár (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)

Prírodovedné krúžky
(učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)
Akvaristický
Astronómia
Herpetologický (plazy)
Hipologický (kone), (alokované CVČ Podbreziny)
Chovateľský

Anglický jazyk
Anglický jazyk pre materské školy mesta Liptovský Mikuláš
WORKSHOP- Angličtina pre každého.
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Výučba jazykov PC
Spoločenské krúžky (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L.
Mikuláš)
Divadelný krúžok
Klub mamičiek s deťmi
Klub rodičia s deťmi
Šachový krúžok (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
Výpočtová technika

Bližšie informácie: www.cvclm.sk , cvclm@cvclm.sk, 044-5522468
Centrum voľného času pre deti a mládež, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47, 03101 Liptovský Mikuláš

Navrhnite ocenenie
Mesto Liptovský Mikuláš a primátor mesta Liptovský Mikuláš vyzývajú obyvateľov a širokú verejnosť na predkladanie návrhov
na udelenie nasledovných ocenení:
1. Cena mesta Liptovský Mikuláš
2. Cena primátora mesta
3. Iné vyznamenania

O/2020/09/02

Zuzana Kronerová v Rázusovie dome

O/2020/09/01

Centrum Nábrežia
sa mení

Športové krúžky (telocvičňa ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu
L.Mikuláš)

Vaše návrhy a odporúčania
nám doručte v termíne do 30. 11. 2020:
• osobne na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši – podateľňa na
prízemí

• poštou na adresu Mestský úrad, kancelária vedenia mesta,
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
• e-mailom na adresu sekretariat@mikulas.sk
Návrh musí obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného, súhlas so spracovaním osobných údajov
b) zdôvodnenie odporúčania (prínos nominovaného pre
mesto a jeho obyvateľov, zhodnotenie jeho doterajšej činnosti,
dosiahnuté úspechy, vyznamenania, ktoré už boli nominantovi
udelené a pod.),
c) návrhy na druh ocenenia, okrem ceny primátora mesta Liptovský Mikuláš, predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor,
resp. ním poverený člen mestskej rady.
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18. septembra 2020
Námestie osloboditeľov

OZNAMY

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Poštové holuby sú ďalšie mikulášske prvenstvo
Stála expozícia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov nie je v našom
mestskom múzeu umiestnená náhodne.
V Liptovskom Mikuláši totiž vznikol prvý spolok pestovateľov poštového holubiarstva na
Slovensku, konkrétne vo Vrbici v krčme u Vozárikov. Stretlo sa tam sedem nadšencov a 22.
apríla 1923 si zvolili výbor, na čele ktorého
bol Martin Chrapčiak. Spolok zaregistrovali
v Ústredí spolkov chovateľov poštových holubov v Prahe, priblížila historické súvislosti
Petra Dzurík Jurkovičová z Múzea Janka Kráľa.

Program:
15:00
16:00
16:30
16:45
17:30
18:00
18:45
19:00

Likvidovali nečlenské chovy
V roku 1925 mal spolok už 59 členov,
z toho 35 cezpoľných z celého Slovenska.
Počas prvej Československej republiky platil Zákon o poštových holuboch schválený
v Národnom zhromaždení v roku 1923, na základe ktorého chov poštových holubov podliehal prísnej kontrole ministerstva národnej
obrany. Zákon sa uplatňoval aj po roku 1945
a zo záznamov vieme, že v okolí Liptovského
Mikuláša sa likvidovali chovy nečlenov spolku, prípadne krížence poštových holubov.
Prvé liptovské holuby pochádzali z vojenských holubníkov.

20:00
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INÉKAFE - vzhľadom na opatrenia v rámci COVID-19 bude obmedzená kapacita max. 1000 ľudí

Sprievodný program 15:00 – 19:00 hod.

tvorivé dielne a súťaže pre deti
detské atrakcie, maľovanie na tvár
ulička remesiel
výﬆava zemiakov pod záštitou OV Slovenského zväzu záhradkárov

Na konskom povoze aj vlakom
Prvý pokus o spoločné vypustenie holubov sa uskutočnil v Parížovciach (dnes zatopená obec pod Liptovskou Marou – pozn.
aut.). V nedeľu 15. apríla 1923 vypustilo osem
chovateľov 21 holubov. Na konskom povoze
ich doviezol Ján Petran starší. Nasledujúce
hromadné vypustenie sa uskutočnilo 1. mája
v Liptovskej Teplej, a tam už holuby dopravili
vlakom.

Moderátor: Marek Pavlík
li mikulášski chovatelia vo vlastnej réžii. Spolok bol včlenený do Krajského závodného
strediska Žilina. Koncom šesťdesiatych rokov
vzniká Slovenský zväz chovateľov poštových
holubov so štruktúrou deviatich obvodov.
Liptovský Mikuláš sa na súťažiach zúčastňoval spoločne s chovateľmi z Oravy a Turca.

Spolok dnes
Vrbická organizácia v súčasnosti pokračuje
vo svojej tradícii a zároveň sa stará aj o svojich
nasledovníkov. Vedie krúžok mladých chovateľov, ktorý je zriadený pri Základnej škole
Kvačany. Úspechy mladých chovateľov sú
zárukou, že prvý spolok pestovateľov poštových holubov na Slovensku bude v doterajšej
úspešnej činnosti pokračovať aj nasledujúce
roky.
Stálu expozíciu s množstvom informácií
a exponátov chovateľov poštových holubov máte možnosť v súčasnosti vidieť práve
v múzeu na Námestí osloboditeľov.
-mjk-

O/2020/09/03

V roku 1930 sa chovatelia zúčastnili aj
na národnom preteku z Belehradu.
Počas druhej svetovej vojny sa veľmi nepretekalo, skôr sa chovatelia zaoberali zušľachťovaním exteriéru poštových holubov. Po vojne
bol „vrbický“ spolok premenovaný na spolok
Tatran. Od konca štyridsiatych rokov preteka-

Detský folklórny súbor Ďumbier
Otvorenie
Ľudová hudba Haluška
Kuchárska show šéfkuchárov Ivana Rusinu a Vojta Artza
Kapela Rock Therapy (KABÁT revival)
Kuchárska show šéfkuchárov Ivana Rusinu a Vojta Artza
Miss Švábkafest
Vyhodnotenie výstavy zemiakov
Martin Devečka - zemiakové dezerty
Vyhodnotenie súťaže Miss Švábkafest

ŠKOLA V ARENIA

Projekt je financovaný
s podporou Ministerstva
dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.

www.slovakia.travel

Ivanove Minú tky

OZNAMY
INZERCIA

OZNAMY

CYKLO
RANAJKY

LMT v Liptovskom Mikuláši tento rok preinvestuje
do modernizácie tepelného hospodárstva 800 tisíc eur
Skupina ENGIE, ktorá na Slovensku patrí k najväčším privátnym výrobcom tepla, tento rok v rámci svojich
dcérskych spoločností plánuje preinvestovať do modernizácie tepelných hospodárstiev viac ako 3,5 milióna eur (bez
DPH). Investície budú využité najmä na rekonštrukciu rozvodov, pripájanie nových objektov či výmenu technológií
a zariadení. Hlavným cieľom modernizácie je zvýšiť účinnosť výroby a distribúcie energie.
Spoločnosť LMT, člen Skupiny
ENGIE, pre obyvateľov Liptovského
Mikuláša vyrába a distribuuje teplo a
teplú úžitkovú vodu od roku 2008.
V rámci modernizácie tepelného hospodárstva, začala LMT v júli tohto
s rekonštrukciou rozvodov v okruhu
kotolne na Jesenského ulici. Modernizácia, ktorá bude ukončená pred vykurovacou sezónou, zmení systém dodávky tepla zo 4-rúrkových na
2-rúrkové rozvody, čo výrazne zvýši
účinnosť distribúcie a zníži tepelné
straty. Okrem toho spoločnosť vybuduje 15 odovzdávacích staníc priamo
v bytových domoch.

Vďaka nim bytový dom zaplatí iba za
teplo, ktoré odoberie a začne a ukončí
vykurovanie podľa svojich potrieb.

„Skupina ENGIE každoročne investuje do modernizácie tepelných hospodárstiev milióny eur, aaj preto sa jej
kontinuálne darí zvyšovať energetickú
efektívnosť výroby adistribúcie tepla.
VLiptovskom Mikuláši zvýšime prostredníctvom rekonštrukcie rozvodov
avýstavby nových odovzdávacích
staníc účinnosť na tepelných okruhoch. Vďaka tomu môžeme pre obyvateľov zabezpečiť spoľahlivú dodávku
energie, apritom šetriť primárne
energetické zdroje, čo sa premietne do

zníženia nákladov na výrobu tepla,
azároveň bude mať pozitívny vplyv na
životné prostredie,“ vysvetľuje Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky.

od 06:15
.
9
0
.
16 do 08:00 hod.
2020

Dôkazom, že investície do rozvoja
tepelného hospodárstva sa vyplácajú,
je skutočnosť, že LMT tento rok vrátila obyvateľom Liptovského Mikuláša
na preplatkoch za teplo spolu viac ako
484 tisíc eur (s DPH).

O/2020/09/05
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CYKLO RANAJKY
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V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční.
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Európsky
týždeň
mobility

22.9.
2020

od 18.00 hod.
Námestie
osloboditelov

Sprievodný program: ukážky činnosti záchranných zborov
daj sa k nám!
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#zober bicyke
INZERCIA

MUSIC
PARA • GLEB

MEDIAL BANANA
• ULTRAZVUK
• HUDBA Z MARSU •
WALTER SCHNITZELSSON
• DJ KINET • DJ SAMURAI •
BEYUZ • HAFNER • DJ VEC •
DJ VI3E • DJ VESNU • DJ MILOS
• DJ POPREDNNY • 457
• BOLLO & HOLLIE NOELLE / SOLUBLE
RECORDINGS, USA
• DJ THOMAS DEXTER
• GHETTO YOUTHS SOUND

FESTIVAL

GALERIJNÁ ZÁHRADA
P.M. BOHÚŇA (LM)

16

» Online predaj vstupeniek www.soundgarden.sk «

I/2020/09/02

O/2020/09/08

SILENT DISCO

STOPSHOP_BTS_2020_inzercia_182x124.indd 1

21/08/2020 15:36
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SERVIS

Ján HANZEL, Tereza SUČKOVÁ, Filip
HRADSKÝ, Lana RIESSOVÁ, Dorota
DRUSKOVÁ, Petra MATUŠEKOVÁ, Matias PROKEŠ, Nikolas ČONKA, Lucas
Gregor TEREK, Diana ŠEVČÍKOVÁ, Ema
JAKUBCOVÁ, Michaela ŠOLTÝSOVÁ, Jakub STAROŇ, Filip ALLMAN, Olívia KULCSÁROVÁ, Tobias DIABELKO, Andrej
BARTOŠ, Lea DROPPOVÁ, Xinyi WU,
Linda CHOVANČÍKOVÁ, Jozef KOTLÁR,
Rebecca BILLOVÁ, Jakub KASANICKÝ,
Kimberly PUŠKOVÁ.

Jeden pre druhého nech ste vždy
oporou, nech vaše prstienky nie sú
len ozdobou...
V mesiaci júl manželstvo uzavreli:
Lukáš MATOVIČ – Mgr. Barbora ANDELOVÁ, Mgr. Miroslav MATUŠŤÁK – Barbora VYHNALOVÁ, Patrik KLEPÁČ – Ing.
Petra KUZMOVÁ, Lukáš BRANDOBUR
– Michaela ŠTRBÁKOVÁ, István KRIZSANÓCZI – Tatiana ŠMOLOVÁ, Michal
HANZEL – Lenka KERTÉSZOVÁ, Ing.
Marek ŠRANK – Mária KMEŤOVÁ.

Dych, slovko krátke, nenápadné...
bez neho však končí život
Opustil nás v mesiaci jún:
Jozef KOTIAN 89r.
Opustil nás v mesiaci júl:
Mária CHOMOVÁ 83 r., Juraj POLÓNI 74 r., Emília ĎURICOVÁ 86 r., Mária
PÚČEKOVÁ 90 r., Vladimír BOBROVČAN
74 r., Ivan ĎURDÍK 74 r., Anna ULIČNÁ
86 r., Oľga CHOVANOVÁ 92 r., Ing. Miroslav OŠKO 73 r., Ida MACHOVÁ 76
r., Anna HARAKAĽOVÁ 81 r., Zuzana
BISKUPOVÁ 86 r., Ing. Oldřich MUŽÍK,
CSc. 79 r., Jaroslav BRZIAK 56 r., Mária
ŠARÍKOVÁ 87 r., Ján DŽABA 85 r., Vlasta
ZAŤKOVÁ 83 r., Ing. Ľubomír GAJDOŠ
65 r., Ján KRIŽAN 89r.

O/2020/09/10

SKÚŠKA SIRÉN
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11. septembra 2020 o 12.00 hodine
bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné
preskúšanie systémov varovania
obyvateľstva dvojminútovým stálym
tónom sirén.

nehnuteľnosť – pozemok parc.č. KN-C 2099/118 zastavané plochy a nádvoria o výmere 881 m2 podľa geometrického plánu č. LM-83/2020 nachádzajúci sa na ul. E. Penkalu v k. ú. Palúdzka. Minimálna požadovaná cena
za nehnuteľnosť je 58 146,- eur.

KALENDÁR PODUJATÍ

nehnuteľnosť – pozemok parc.č. KN-C 1333/4 ostatné plochy o výmere 8 711 m2 podľa geometrického plánu
č. 44026595-64/2020 nachádzajúci sa v priemyselnej zóne v k. ú. Okoličné. Minimálna požadovaná cena za
nehnuteľnosti je 304 885,- eur.

Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete v centrálnom KALENDÁRI
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk

V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) a § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať obchodnou verejnou súťažou:
nehnuteľnosť – pozemok parc.č. KN-C 422/184 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 podľa geometrického plánu č. LM-84/2020 nachádzajúci sa na ul. Pobrežnej v k. ú. Okoličné. Minimálna požadovaná cena za
prenájom nehnuteľnosti je 138 eur/rok, t.j. 6 eur/m2/rok.
Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne odbor právny na mestskom úrade. Celé znenie a podmienky obchodných verejných súťaží sú zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

O/2020/09/11

V mesiaci júl 2020 sa
v Liptovskom Mikuláši narodili:

SEPTEMBER
2020

www.mikulas.sk

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce:
•
koordinácia, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku školstva na úrovni
mesta podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•
zabezpečovanie výkonu činností školského úradu (zákon č. 596/2003 Z. z.)
•
štatisticko-ekonomické činnosti súvisiace s chodom škôl a školských zariadení.

PIATOK 04.09.2020 | SOBOTA 05.09.2020

Požadované doklady:
•
profesijný životopis,
•
kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pre učiteľa základnej školy v zmysle platnej legislatívy,
•
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
•
písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MEDZINÁRODNÝ TATRANSKÝ SLALOM
- 72. ROČNÍK AVS O. Cibáka
9:00
-17:00 Tradičné podujatie na vodách
Areálu vodného slalomu.

Termín nástupu: 1. 10. 2020

SOBOTA 05.09.2020

Tarifný plat/ 5 rokov praxe: cca 900 eur + osobné ohodnotenie

Literárna súťaž KongenScript
Literárna súťaž pre všetkých, ktorí píšu a sú presvedčení, že píšu výborne.
Uzávierka súťaže je 4. októbra 2020.

Kategórie: • Próza • Poézia • Môj domov • 75. výročie konca II. svetovej vojny

6. ročník Propozície www.kongenkult.sk

ŠTVRTOK 10.09.2020
KAMBODŽA A THAJSKO Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
14:30
Cestopisné rozprávanie Stanislava Kaľavského.
UTOROK 15.09.2020

VETERAN EXPO 2020 RGB Liptov
13:00 - 16:00 Veteran EXPO 2020 - štvrtý ročník výstavy historických vozidiel pred
RGB Liptov.
NEDEĽA 06.09.2020
LAKOMEC? - PRESUNUTÉ Z 27.03.2020
Veľká sála
18:00 17€, ZŤP 10€, vozičkár 5€
Bláznivá veselohra na motívy
Moliéra.
MILOVANÁ - AKO NÁJSŤ ODPOČINOK
Centrum pre rodinu a vzťahy, Župný
dom 16:00
Predstavenie knihy a osobný príbeh autorky ako odpočívať v náručí
milujúceho Boha.

WEST SIDE STORY - PRESUNUTÉ Z
20.03.2020 Veľká sála 19:00
vozíčkar 10€, balkón 29€, prízemie 34€ West
SIDE STORY – najlepší muzikál všetkých čias
- originál Broadway muzikál.
STREDA 23.09.2020

EKOTOPFILM Dom kultúry
Festival
SKÔR NEŽ POVIEŠ ÁNO Centrum pre
rodinu a vzťahy, Župný dom
17:00
filmov o trvalo udržateľnom rozvoji.
Viac sa navzájom spoznajte. Získajte
nevyhnutnú výbavu pre spokojný dlhodobý ŠTVRTOK 24.09.2020
vzťah.
STREDA 16.09.2020
CYKLORAŇAJKY - EURÓPSKY TÝŽDEŇ
MOBILITY odpočívadlo pri Iľanovskom
moste 06:15-08:00 Zastavte sa na
chutné raňajky cestou do práce alebo školy!
BESEDA V RÁZUSOVIE DOME Rázusovie dom
15:00 Peter Cabadaj
prednáša o Ľudovítovi Bešeňovskom.

INFOFEST - CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL
PSYCHOMOTORICKÝ TRÉNING PRE
Námestie osloboditeľov
13:00 SENIOROV - ÚVODNÁ LEKCIA Liptovská
Medzinárodný cestovateľský festival knižnica G. F. Belopotockého
13:30
21:00
s prednáškami profesionálnych cestovateľov.
10 € Úvodná lekcia dlhodobého kurzu pre
seniorov.
PIATOK 04.09.2020
ŠTVRTOK 17.09.2020
P/\ST // KONCERT Diera do sveta
20:00
5€ v predpredaji /na mieste
AKO SOM VOZIL NÓROVI Liptovská
6€ EXPERIMENTÁLNY RAP P/ST! OBJAV
knižnica G. F. Belopotockého 16:00
MINULÉHO ROKA.
Beseda s Ondrejom Sokolom o jeho knihe
a zážitkoch z Nórska.
PERLY AFRIKY kultúrno-komunitný
priestor Hory Doly
18:30
CestovaPIATOK 18.09.2020
teľská prednáška úspešného liptovského
cestovateľa Roberta Devečku.
ŠVÁBKAFEST Námestie osloboditeľov
15:00 Oslava našej tradičnej a obľúbeSOBOTA 05.09.2020 | NEDEĽA 06.09.2020
nej plodiny.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
•
odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa základnej školy v zmysle vyhlášky
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamest
nancov
•
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
•
znalosť legislatívy pre oblasť školstva a samosprávy,
•
znalosti z oblasti financovania školstva výhodou,
•
občianska bezúhonnosť,
•
osobnostné a morálne predpoklady,
•
znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave,
•
znalosť práce s PC, Word, Excel, PowerPoint, Outlook
•
samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť
•
vodičský preukaz skupiny B.

Kontaktná osoba : Ing. Dana Chromeková, tel.: 044/5565206, e- mail: d.chromekova@mikulas.sk

DEADLINE // ENVIRONMENTÁLNY
FESTIVAL Diera do sveta Environmentálna trojdňovka v Diere do sveta. Prednášky,
diskusie, premietania a i.

DNES VEČER HRÁM JA - JARO JANÍČEK
- PRESUNUTÉ Z 16.04.2020 Klubová
scéna
18:00 4 € Najúspešnejšie
monológy s prvkami stand up commedy ale
aj monodrámy.

ŠPECIALISTA ÚTVARU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ MESTSKÉHO ÚRADU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa na osobnom pohovore na uvedenú
pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi do 20. septembra 2020 na adresu
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňajúcim požadované podmienky oznámený e-mailom,
prípadne telefonicky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky.

STREDA 02.09.2020 PIATOK 04.09.2020

STREDA 02.09.2020

ŠTÚROVA 1989/41, 031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

O/2020/09/12

Zrodil sa život a čo je nádhernejšie
a čo je viac...

V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto
Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou:

O/2020/09/13

Občiansky servis
JÚL 2020

OZNAMY
SERVIS

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

NEDEĽA 20.09.2020
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO - MUŽSKÉ ODDELENIE - PRESUNUTÉ Z 25.6.2020
Veľká sála 18:00 18 € 65. titul
Stanislava Štepku a Radošinského naivného
divadla.
PONDELOK 21.09.2020

LIFE KOUČING Centrum pre rodinu
a vzťahy, Župný dom 14:00-18:00
Osobné stretnutie s koučom - efektívny
nástroj pre objavenie vlastných riešení.
PIATOK 25.09.2020
BERT & FRIENDS (CZ) // KONCERT Diera do sveta
20:00
6 € (predpredaj) /
8 € (na mieste) Sofistikovaný úkaz českej
scény je mixom osemdesiatkového dream
popu a psychedélie.
BOWLINGOVÝ TURNAJ PARKINSONIKOV
Penzión Bowling
NEDVĚDOVCI Veľká sála
18:00
15€ František a Vojta Nedvědovci so
skupinou.
SOBOTA 26.09.2020
JAZZ V MESTE: MELANIE SCHOLTZ
QUARTET (USA/JAR/CZ/D) Koncertná
sála S ZUŠ ul. Tranovského (bývalé KaSS)
18:00
12€
Pokračovanie klubovej
sezóny jazz v meste s TOP vocal jazzovým
talentom z New Yorku!
PROGRES - GALAKONCERT - PRESUNUTÉ Z 21.03.2020 Veľká sála 15:00
10€ Galakoncert k 25. výročiu založenia
skupiny.
NEDEĽA 27.09.2020

ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - DRÁČIK HAPČÍ
LÍZA - MAČKA Z TROJICE Liptovská
Klubová scéna
16:00 3€ Divadlo
knižnica G. F. Belopotockého 9:30, 13:30
pod balkónom z Banskej Bystrice prichádza so
Bábkové divadelné predstavenie pre
deti.
svojou najnovšou rozprávkou.
UTOROK 22.09.2020
POROZUMIEŤ BOLESTI Centrum pre
rodinu a vzťahy, Župný dom
17:00
Ako naplnenie emocionálnych potrieb
vplýva na naše myslenie, pocity a správanie.

VYMENENÔ 3 - VÝMENA OBLEČENIA
kultúrno-komunitný priestor Hory Doly
(ul. Guothova, za pekárňami Včela Lippek)
15:00 - 19:00
Swap - výmena oblečenia a doplnkov.
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PINNOCHIO
(Taliansky film , MP, 124 min., Slovenský dabing)
Pi. 18. 9. 17.45 5 € | So. 19. 9. 20.00 5 € |
Rozprávkový príbeh o drevenom Pinocchiovi, ktorý túži
stať sa naozajstným chlapcom, je plný dobrodružstva,
napätia a emócií. Podarí sa mu splniť svoj sen stať sa
skutočným chlapcom?

CHRUMKÁČI
(USA - Španielsko , MP, 94 min., Slovenský dabing)
Ut. 1. 9. 17.00 5 €
Skvelá rodinná animovaná komédia
plná kúziel, humoru a dobrej nálady.
ŠARLATÁN
(ČR - SR , od 12 rokov, 118 min.)
Ut. 1. 9. 19.00 5 € | Št. 3. 9. 20.00 5 € |
Strhujúca životopisná dráma inšpirovaná skutočným
príbehom výnimočného muža, liečiteľa Jana Mikoláška.

MÁŠA A MEDVEĎ: MÁŠINE PESNIČKY
(Ruský film , MP, 90 min., Slovenský dabing)
Pi. 28. 9. 18.00 5 € | So. 29. 9. 18.00 5 € | Ne. 30. 9. 17.30
5 € Okúzľujúce animované príbehy nerozlučnej dvojice,
ktorá si získala srdcia detí aj dospelých na celkom svete.

ŽENSKÁ POMSTA
(Český film ,od 12 rokov, 88 min.)
Št. 10. 9. 18.00 5 € | Pi. 11. 9. 18.00 5 € | So. 12.9. 20.00
5 € | Ne. 13.9. 19.00 5 € Príbeh o podvedených ženách,
ktoré spojí pomsta neverným manželom. Pre svojich
neverných manželov pripravia skutočné peklo už na zemi...

MULTIKINO G. A. CINEMA

KINGSMAN: PRVÁ MISIA
(GB – USA , od 15 rokov, 150 min.)
Po. 28. 9. 19.00 5 € | Ut. 29. 9. 19.00 5 € Keď sa dá
dohromady banda najhorších zločincov histórie, aby
rozpútali vojnu, potom jeden muž musí súperiť s časom, aby
ich spiknutie prekazil.
ŽENSKÁ NA VRCHOLE (FKS)
Pi. 11.9. 14.30 2,50 € Komédia, ČR/SR - 2019 - (12) - 109
minút – CON, originálna verzia
KLIMT & SCHIELE - ERÓS A PSYCHÉ
Pi. 14.9. 18.00 6,90 € dokument IT - 2018 - (12) - 90
minút - Aerofilms Titulky/dabing: české titulky
BLUDNÝ HOLANĎAN
So. 19.9. 17.55 12 € záznam prenosu z Metropolitnej
opery New York, (12) - cca 164 minút (bez prestávky), Titulky/
dabing: nemecky s anglickými a slovenskými titulkami

VÝSTAVY

ŠARLATÁN
(ČR - SR , od 12 rokov, 118 min.)
Po. 14. 9. 17.45 4 € | Ut. 15. 9. 20.00 5 € |
Strhujúca životopisná dráma inšpirovaná skutočným
príbehom výnimočného muža, liečiteľa Jana Mikoláška.
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práci slovenského fotografa Rudolfa Kmeťa.
26.08.2020 | 26.09.2020
DANIELA KRAJČOVÁ - ZA ZÁBRADLÍM | Liptovská
galéria Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00 | 2,50€
1,25€ | Výstava kresieb, vytvorených na základe prechádzok
autorky s deťmi v okolí galérie.
02.09.2020 | 24.09.2020
KNIHA ŽILINSKÉHO KRAJA 2019 | Liptovská knižnica G.
F. Belopotockého | 9:00 - 18:00 | Výstava víťazných kníh

22.01.2020 | 31.12.2020
ŽIVOT V DIVADLE - DIVADLO V ŽIVOTE | Múzeum Janka
Kráľa | Po-Ne: 10:00-18:00 | Výstava pri príležitosti 190.
výročia založenia slovenského ochotníckeho divadla.
11.03.2020 / 19.9.2020
KALIGRAFIA = KRASOPIS | Galéria Kolomana Sokola |
10:00-17:00 | 2,50€ 1,25€ | Interaktívna výstava pre deti
o umení krásneho písania.

ŠŤASTIE JE KRÁSNA VEC
(Český film , od 15 rokov, 99 min.)
St. 16. 9. 18.00 5 € | Št. 17. 8. 20.00 5 € |
Výhra balíka peňazí v lotérii človeku rozhodne zmení
život. Otázka je ako. Nová česká komédia je plná situačného
humoru a vypointovaných dialógov.

13.07.2020 | 11.10.2020
OBECNÁ ŠKOLA
| NKP Čieny orol L. Mikuláš- Liptovské múzeum |08:00
- 16:00 | 0,50€ / 0,50€ | Výstava zo zbierok múzea
zachytávajúca zaujímavosti o školách, učiteľoch, žiakoch...

AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU
(Americký film ,od 12 rokov, 100 min., Český dabing)
Št. 17. 9. 18.00 5 € | Pi. 18. 9. 20.00 5 € | So. 19.9. 20.00
5 € | Po. 21.9. 18.00 4 € Rodinná komédia o neľútostnej
vojne vnuka a jeho starého otca, Dedo je však tvrdší, ako

14.08.2020 | 21.09.2020
JÁN CHUDÍK - FAREBNÉ TATRY | Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva | Po., Str., Štv., Pia.:
09.00-18.00 (posl. vstup 17.00); Ut.: 09.00-12.00 (posl.
vstup 11.00); So., Ne.: 11.00-18.00 (posl. vstup 17.00) | 1€

vyzerá – odmieta sa vzdať a namiesto toho pripravuje odvetu...

od 4 rokov 1€ | Výstava obrazov Jána Chudíka.

súťaže Kniha roka 2019.
24.09.2020 | 30.10.2020
Z TVORBY | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol | po-pia
8:00-15:00 | 0,50€ 0,20€ | Výstava z najnovšej tvorby
členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS.

TV. DIELNE

BÁBOVKY
(Český film , od 12 rokov, 97 min.)
Št. 24. 9. 20.00 5 € | Pi. 25. 9. 20.00 5 € |
So. 26.9. 20.00 5 € | Ne. 27. 9. 19.15 5 € |
Po. 28. 9. 17.00 4 € | Ut. 29. 9. 17.00 5 € |
St. 30.9. 18.00 5 € Bábovky popisujú súčasné partnerské
a rodinné vzťahy, ukazujú zábavné a trefné situácie z
každodenného života, ktoré pozná a prežíva každý z nás.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
(SR – ČR, od 15 rokov, 107 min.)
Št. 10. 9. 14.00 2 €
Film o láske k mužom, k deťom, k
sebe samým, o zodpovednosti za tých, ktorých milujeme, aj
za tých, ktorí ich milovali pred nami.

KRAJINA MEDU
(Macedónsko - Turecko , od 12 rokov, 85 min.)
Po. 14. 9. 20.00 4 € Sladký a krutý, taký je dokumentárny
film o živote včelárky Hatidze Muratovej. Ide o prekvapivo
humorný, i keď drsný i nežný portrét krehkej rovnováhy
medzi ľudstvom a prírodou a nezabudnuteľné svedectvo o
vytrvalosti jednej ženy.

historických fotografií Liptovského Mikuláša a okolia. Pocta

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
CHLAP NA STRIEDAČKU
(Český film, od 12 rokov, 112 min.)
Št. 24. 9. 14.00 2 €
Perfektný plán, kedy je Jirka jeden
týždeň s manželkou, druhý týždeň s milenkou, sa nakoniec
môže stať pre všetkých nočnou morou.

TENET
(Americký film ,od 12 rokov, 150 min.)
Po. 7. 9. 19.00 5 € | Ut. 8. 9. 19.00 5 € | St. 9.9. 18.00 5 €
Akčný veľkofilm, v ktorom hlavnú úlohu hrá medzinárodná špionáž, cestovanie v čase a evolúcia.

CHRUMKÁČI
(USA - Španielsko , MP, 94 min., Slovenský dabing)
So. 12.9. 18.00 5 € | Ne. 13.9. 17.00 5 € | Ne. 15. 9. 18.00
5€
Skvelá rodinná animovaná komédia plná kúziel,
humoru a dobrej nálady.

Čierny orol | Po-Pia: 8:00-15:00 | 0,50€ 0,20€ | Výstava

STAŘÍCI
(ČR - SR , od 12 rokov, 85 min. )
Po. 21.9. 20.00 4 €
ZMiestami jemne poetická, inokedy
absurdne humorná road movie o dvojici bývalých
politických väzňov, ktorí sa napriek všetkým obmedzeniam
a prekážkam bijú za spravodlivosť.

LÁSKA V TOSKÁNSKU
(GB - Taliansko , od 12 rokov, 100 min.)
St. 2. 9. 20.00 5 € | Št. 3. 9. 18.00 5 € |
Romantická komédia s vôňou Toskánska, v ktorej sa Liam
Neeson ako londýnsky umelec vracia spolu s dospelým
synom do Talianska, aby predali svoj niekdajší rodinný
dom...

PALM SPRINGS
(Americký film , od 15 rokov, 87 min.)
Št. 10. 9. 20.00 5 € | Pi. 11. 9. 20.00 5 € |
Bláznivá letná koméda vás rozosmeje nahlas a zároveň
vám pripomenie, že aj keď zdanlivo na ničom nezáleží, stojí
za to zachovať si aspoň trochu ľudskosti ...

19.08.2020 | 18.09.2020
LIPTOV OČAMI RUDOLFA KMEŤA | Klubovňa LKS v NKP

STÁLE EXPOZÍCIE

KINO NICOLAUS

OZNAMY
SERVIS

25.09.2020
LITERÁRNY KLUB | Liptovská knižnica G. F. Belopotockého | 17:00 | Stretnutie členov klubu
MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Námestie osloboditeľov 3 | Po-Ne: 10:00-18:00
pravidelné hodinové vstupy 4€ / 2€ | Kapitoly z histórie
mesta; Jánošíkova mučiareň; Historická knižnica - expozície
múzea prevádzajú viac ako 730-ročnými dejinami mesta
Liptovský Mikuláš.
TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa a
pre vopred ohlásené návštevy, Po-Ne: 10:00–18:00. 2€
/ 1€ | Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary
približuje obdobie 40. rokov 19. stor.
RODNÝ DOM RÁZUSOVCOV
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa
alebo na tel. č. 0944 536 985 (správca). 1 € / 0,50 € |
Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.
EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA
SLOVENSKU
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Na
požiadanie v Múzeu Janka Kráľa 1 € / 0,50 € |
Jedinečná vystáva predstavuje činnosť Spolku chovateľov
poštových holubov.
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY
A JASKYNIARSTVA
Školská 4 | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut: 9:00-12:00, So-Ne:
11:00-18:00. Posledný vstup hodinu pred zatvorením
8€ / 4 € | Kras a jaskyne Slovenska; Človek, hory, Natura
2000; Zem, miesto pre život - Moderné interaktívne
expozície v jedinom špecializovanom múzeu svojho druhu
na Slovensku.
LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA
Tranovského ul. 3 | Ut - So: 10:00 - 17:00 Všetky výstavy
7€ / 3,50€, jedna výstava 2€ / 1€ | Staré umenie (slovenské
umenie 14.-18. stor.); Bohúňova sieň; 19. stor. - Portrét,
krajina, žáner; 20. stor. - Moderna; Liptov - domov aj exil (od
2. pol. 20. stor.).
GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Ut - So:
10:00 - 17:00 3 € / 1,50 € | Diela významného
slovenského grafika a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom
Mikuláši
LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL
Ul. 1 . mája 28/196 | Po-Pi: 8:00-16:00 ,So-Ne:
13:00-16:00 2 € / 1 € | Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo
v Liptove (od stredoveku po súčasnosť), Expozícia ľudovej
liečiteľky Eleny Badovej.
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