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Historické námestie sa zmenilo na liptovský hospodársky dvor.
Počas Švábkafestu sa v piatok 22. septembra predstavili v centre mesta pestovatelia tradičných aj menej tradičných zemiakov, 
chovatelia sa pochválili výstavou hospodárskych zvierat, spievalo sa, jedlo, pilo, vzduchom rozvoniavali varené aj pečené 
dobroty. Viac na strane 7.



v  októbri každoročne symbolicky, ale pre-
dovšetkým úprimne ďakujeme tým skôr 
narodeným, pretože prežívame mesiac 
úcty k  starším. Prejavujeme Vám, milí se-
niori, vďaku za všetko, čo ste pre našu 
komunitu doteraz vykonávali, ďakujeme 
Vám za to, že viete objektívne povzbudiť 
aj kriticky posúdiť činy nás, ktorí nasleduje-
me Vaše predchádzajúce aktivity. V našom 
meste prikladáme každému roku výstižný 
prívlastok. Ten minulý bol Rokom 730. výro-
čia prvej písomnej zmienky o  Liptovskom 
Mikuláši, tento rok sme nazvali Rokom 
Liptovskej stolice. Nuž a  ten budúci  – rok 
2018  – by sme chceli nazvať Rokom tole-
rancie. K tomu ste nás motivovali práve Vy, 
generácie, od ktorých sa vždy máme čo na-
učiť. Veď práve Vy nám denne ukazujete, že 
je potrebné nachádzať v našom mestečku 
hodnoty tolerancie, ktoré bývali historicky 
našou charakteristikou a ozdobou.

V  tomto čase si však naše mesto okrem 
úcty k starším pripomína ešte jedno výročie. 
Pred dvoma rokmi sa nám podarilo vytvoriť 
na Slovensku jedinečný projekt  – Občian-
ske združenie Živé námestie. Jeho členovia, 
ktorých je už 33, postupne a možno nená-
padne napĺňajú ciele, ktoré sme si v  roku 
2015 vytýčili s tým, že chceme naplniť cen-
trum nášho mesta ľuďmi, domácimi i náv-
števníkmi, priniesť do centra život a  ruch. 
Nainštalovali sme informačno-navigačný 
systém, znížili sme sadzby daní pre terasy 
i vystavený tovar, aby sa na námestí lepšie 
podnikalo a  aby aj podnikatelia lákali do 
centra ľudí. Zaviedli sme animačné progra-
my pre turistov, ktorých si sami zvážame 
do centra mesta z okolia. Iste ste si všimli, 
že opäť vo dne aj noci môžeme vzhliadnuť 
na fungujúce hodiny na Župnom dome, 
na jeho priečelí sme zrevitalizovali zeleň, 
pod arkádami Múzea rozoznel klavír. Tam 
si chodia zahrať ľudia z  celého Slovenska, 
ako sme sa mohli dozvedieť už aj z médií. 
Naše námestie ožíva. Okrem tradičných 
Stoličných dní či Mikulášskeho jarmoku aj 
oslavou MDŽ, módnymi prehliadkami či 
obľúbenými lampiónovými sprievodmi sa 
nám darí napĺňať náš cieľ – živé námestie. 
A  ideme ďalej aj vďaka Vašim nápadom, 
podpore a  povzbudeniu, milí spoluoby-
vatelia. Ďakujem Vám všetkým, ktorí po-
zitívne myslíte, a  toto pozitívne myslenie 
pretavujete aj do dobrých skutkov. Tak sa 
nám tú tradičnú toleranciu podarí spoloč-
ne naplniť.

 Váš primátor

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

V  Liptovskom Mikuláši po niekoľkých ro-
koch opäť otvorili hokejovú triedu pre mla-
dé talenty. Do školských lavíc na Základnej 
škole M. R. Martákovej tak začiatkom sep-
tembra zasadli v jednej triede piataci v trič-
kách s logom MHK 32. Vyučovanie tu budú 
s hokejovou prípravou kombinovať dvadsia-
ti žiaci, z nich je jedno dievča. Trieda vznik-
la v  roku, keď organizovaný hokej v  meste 
oslavuje 85. výročie.

„Hokej je pre naše mesto jedným z prio-
ritných športov, radnica ho podporuje a  ja 
som si istý, že príprava talentov v  hokejo-
vých triedach je správny spôsob, ako pre náš 
hokejový klub a možno aj pre svetové fóra 
pripravíme odchovancov či reprezentan-
tov. Veď môžem uviesť príklady mnohých 
zvučných mien, ktoré vzišli z takýchto tried 
v  našom meste v  uplynulých desaťročiach 
a mladým talentom budú vzorom. Spome-
niem len také hviezdne priezviská, ako Laco, 
Droppa, Cibák, Uram či Jurčina,“ konštatoval 
mikulášsky primátor Ján Blcháč.

Žiaci majú v  rozvrhu zakomponované 
štyri hodiny na ľade a  tiež prípravu v  telo-
cvični. „Pre rodičov týchto mladých hokejis-
tov je to istý spôsob odbremenenia, pretože 
im odpadne starosť voziť svoje ratolesti na 
tréningy skoro ráno či v popoludňajších ho-
dinách, všetko budú zvládať v  rámci školy. 
Samozrejme, tieto decká to majú náročnej-
šie, ako ich rovesníci, pretože v rámci učeb-
ných osnov nemajú nijako znížené nároky 

na zvládnutie učiva a  nemajú znížený ani 
počet vyučovacích hodín,“ vysvetlila riadi-
teľka školy Alena Ridzoňová. Podľa jej slov je 
výber žiakov do triedy s hokejovým zamera-
ním sitom nielen v športovej oblasti (fyzická 
zdatnosť, psychotesty), žiaci musia mať aj 
dobrý prospech.

Žiakov zo športovej triedy so zameraním 
na ľadový hokej má pod dohľadom učiteľ 
športovej prípravy. Škola úzko spolupra-
cuje s  Občianskym združením Hokejové 
talenty. „Otvoreniu predchádzalo mnoho 
rodičovských združení aj osveta, aby rodičia 
dostali presné informácie o tom, čo ich deti 
čaká. Väčšina žiakov je z  mesta, ale nájdu 
sa aj z okolitých obcí. Po športovej stránke 
dávame okrem hokeja dôraz aj na korču-
liarsku gramotnosť,“ uviedol športový ma-
nažér Hokejových talentov Vladimír Bella. 
K  hokeju má blízko aj triedna učiteľka pia-
takov Eva Psotková, ktorá je veľký nadšenec 
hokeja, často ju môžete vidieť aj v hľadisku 
domácich zápasov MHK 32 Liptovský Miku-
láš. „Bolo potrebné zvoliť takého triedneho 
učiteľa, ktorý bude mať aj porozumenie pre 
žiakov nielen vo vzdelávacej oblasti, ale aj 
v ich športovej príprave,“ dodala Ridzoňová.

V škole predtým fungovali hokejové trie-
dy od roku 1979, pre nedostatok žiakov ich 
na prelome dekád zrušili. Paradoxne do 
hokejovej triedy chodil aj prvý slovenský 
olympijský víťaz vo vodnom slalome Michal 
Martikán. -red-

Prevencia kriminality, zmiernenie sociálne-
ho vylúčenia Rómov, zníženie patologic-
kých javov, podpora sociálneho zabezpe-
čenia. Tieto ciele naplní miestna občianska 
poriadková služba, na ktorú mesto získalo 
z eurofondov 120 tisíc eur.

„Fungovať bude 36 mesiacov v  podob-
nom duchu, ako Rómske občianske hliadky 
v  roku 2015. V  poriadkovej službe by mali 
byť prítomní zástupcovia rómskej komu-

nity. Očakávame tak zlepšenie rizikového 
správania v  okolí, v  ktorom budú preven-
tívne pôsobiť, ale aj ochranu vlastníckych 
práv, a dodržiavanie pravidiel občianskeho 
spolunažívania,“ priblížil štátny tajomník 
ministerstva vnútra a viceprimátor Liptov-
ského Mikuláša Rudolf Urbanovič. V  praxi 
budú v miestach, kde sa zdržiavajú Rómo-
via, pôsobiť vždy dvaja označení príslušníci 
hliadky v čase od 7:00 do 22:00 h. -red-

Dostali sme 120 tisíc
na občiansku poriadkovú službu

V našom meste po rokoch 
otvorili hokejovú triedu
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Národnej kultúrnej pamiatke Župný dom 
v centre Mikuláša sa možno blýska na lep-
šie časy. „Na ministerstve sme sa dohodli, 
že sídlo okresného úradu a  pripravované 
klientske centrum sa dostanú pod jednu 
strechu práve v  Župnom dome,“ uviedol 
viceprimátor a  štátny tajomník minister-
stva vnútra Rudolf Urbanovič. Župný dom 
historicky slúžil pre vybavovanie adminis-
tratívy a  rôznej agendy obyvateľov Lip-
tovského Mikuláša a regiónu. „Preto by sa 
tento objekt mal už len s ohľadom na tra-
díciu zachovať pre štátnu správu a  admi-
nistratívu. Budova by prešla rozsiahlou re-
konštrukciou, po ktorej v nej začne pôsobiť 
klientske centrum pre všetkých obyvateľov 
okresu. Pod jednou strechou by si ľudia 
vybavili všetku agendu, či už ide o životné 

prostredie, kataster, živnostenské veci, do-
pravu a iné,“ konštatoval.

Prínosom bude tiež oživenie námestia. 
Išlo by o stovky ľudí denne, ktorí by využi-
li služby obchodných prevádzok, ktoré sa 
v  centre Mikuláša nachádzajú. „Nezabú-
dame ani na prístup a  parkovanie, máme 
pripravené viaceré alternatívy, je to však 
ešte vecou rokovaní a dohody zaintereso-
vaných. Minimálne, máme v  blízkosti dve 
mestské parkoviská, kde vieme vyhradiť 
miesta,“ podotkol Rudolf Urbanovič. Mesto 
dalo vypracovať znalecký posudok na hod-
notu Župného domu, ktorý udáva cenu 
približne 1,6 milióna eur.

„Dohodol som s ministrom, že aby sme 
vec posunuli dopredu, pôjde o  zámenu 
majetku. Podobným spôsobom sa budu-

jú klientske centrá aj inde na Slovensku. 
To znamená, že ministerstvo by v  Mikulá-
ši ponúklo mestu na zámenu rôzne svoje 
nehnuteľnosti v hodnote Župného domu. 
Ministerstvo navyše investuje možno až 
dva milióny do rekonštrukcie nehnuteľ-
nosti. Mesto je vlastníkom Župného domu, 
keby sa okresný úrad vysídlil, mali by sme 
problém ako naplniť kapacitu a tiež by ne-
boli peniaze na rekonštrukciu,“ pridal ďal-
šie výhody takéhoto riešenia. Samozrejme, 
zámena pôjde na schválenie do mestské-
ho zastupiteľstva, ak ju poslanci odobria, 
budú nasledovať ďalšie kroky. „Bol by som 
rád, ak by sa zámenu podarilo do konca 
roka schváliť. V  budúcom roku by sa po-
tom začali práce na rekonštrukcii Župného 
domu,“ dodal Rudolf Urbanovič. -red-

V Župnom dome 
by sa dalo 
vybaviť všetko 
pod jednou 
strechou



4

SPRAVODAJSTVO

Vyššiu bezpečnosť a  prehľadnosť v  kri-
žovatke Revolučná  – Štefánikova zais-
ťuje aktuálne mesto prostredníctvom 
rekonštrukcie. Obnovu robí radnica aj 
preto, aby stavba druhej etapy cyklope-
šieho chodníka plynulo nadväzovala na 
projekt vnútromestskej cyklotrasy. Tá sa 
bude začínať práve v  tejto križovatke. 
V  križovatke vzniknú okrem napojenia 
na cyklochodník aj nové priechody pre 
chodcov a  cyklistov vrátane chodníka. 
Pribudne nové dopravné značenie. Úpra-
va križovatky je súčasťou projektu druhej 
etapy výstavby cyklochodníka a  mesto 
naň získalo peniaze z eurofondov.
 -red-

Radnica v  týchto dňoch (v čase uzá-
vierky) ukončuje stavebno - montáž-
ne práce na kultúrnom dome v mest-
skej časti Andice, Benice. Za účelom 
zlepšenia energetickej efektívnosti 
budov, ktoré sú majetkom mes-
ta, sme zrealizovali výmenu okien 
a  dverí na budove kultúrneho domu 
v  Beniciach. "Týmto krokom zároveň 
zlepšujeme podmienky na fungova-
nie kultúrno - spoločenského života 
v  tejto časti Mikuláša," podotkol Ľu-
bomír Kandera z mestského úradu.

 -js-

V  Ploštíne začínajú realizovať protipo-
vodňové opatrenia. Najskôr vysúťažený 
zhotoviteľ vybuduje betónové potrubie 
s  vtokovým objektom, ktorý bude sťa-
hovať prívalové dažde nad lokalitou Tre-
tiny do potoka Ploštínčanka. Realizačné 
náklady projektovej dokumentácie na 
1. etapu sú v sume 169-tisíc eur, z úradu 
vlády mesto získalo dotáciu 115 tisíc eur. 
Práce by mali byť ukončené počas zimy. 
Práce sú nevyhnutný základ pre násled-
nú výstavbu odvodňovacieho rigola po-
vyše Tretín.

 -red-

Mikulášania ukázali, že deti sú ich prioritou 
a na ničom tak nezáleží, ako na ich spokoj-
nosti. Mesto im už druhý rok umožnilo za-
pojiť sa do čerpania financií z participatív-
neho rozpočtu. Z celkovej sumy 50 tisíc eur 
sa Mikulášania rozhodli použiť až 21 tisíc 
na vyžitie svojich ratolestí a popredkladali 
projekty na zveľadenie detských ihrísk.

Radnica aktuálne začala s  plnením pro-

jektov, a  tak sa už v  blízkej dobe na sied-
mich mestských ihriskách zvýši kvalita ich 
technického vybavenia. „Úplne nové ih-
risko vybudujeme v  lokalite Hája Nicovô, 
kde pribudne pohyblivý hojdací mostík 
a  stupienková hrádza,“ prezradila Mária 
Lošonská z  mikulášskeho mestského úra-
du. V  areáli šport klubu Kriváň pribudne 
domček, v  Okoličnom preliezka, kolotoč, 

hojdačka aj šmýkačka, do Palúdzky sa už 
môžu tešiť na hojdačku na pružine či kon-
štrukciu s hojdacím lanom. „Urobili sme na 
základe tejto revitalizácie ihrísk aj pasport 
a  kontrolu nedostatkov nielen na hracích 
prvkoch, ale aj na oplotení. Chystáme sa 
ich postupne odstraňovať, nech už sú 
kompletne vynovené, deti tu strávia veľa 
času a  predsa len sú to miesta, kde spolu 
s rodičmi pri hre môžu stráviť pekné chví-
le,“ vysvetlil primátor dôvody revitalizácie 
ihrísk popri realizovaní projektov z partici-
patívneho rozpočtu.

Na území mesta je spolu 69 detských 
ihrísk a  zariadení. Nachádzajú sa vo všet-
kých mestských častiach, často sú aj sú-
časťou areálov škôl avšak tie garantujú, že 
ich môžu využívať aj deti, ktoré konkrét-
nu školu nenavštevujú. Ihriská udržiavajú 
v čistote zamestnanci Verejnoprospešných 
služieb mesta, bezpečnosť detí zaručuje 
prevádzkovateľ ihriska jeho pravidelnou 
kontrolou a ročnými kontrolami, ktoré vy-
konávajú zástupcovia dodávateľov prvkov. 
Mesto ročne vynakladá na údržbu det-
ských zariadení približne 12 000 eur.

Nové hracie prvky pribudnú na na-
sledujúcich detských ihriskách: Benice, 
Demänová, areál Športového klubu Kriváň, 
Okoličné, Palúdzka, Materská škola Agátik, 
vnútroblok Pod slivkou, Základná škola 
J. Kráľa. Nové ihrisko pribudne na Háji.

 -vč-

Na jeseň pribudnú na ihriskách 
nové preliezky
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Na siedmich tisícoch metrov štvorcových 
ondrašovského cintorína sa dnes nachádza 
vyše šesťsto hrobov a  38 urnových miest. 
Podľa slov poslanca za mestskú časť Lip-
tovská Ondrašová Ľuboša Triznu budú na 
cintoríne hrobové miesta v priebehu nie-
koľkých rokov obmedzené, vedenie mesta 
preto naplánovalo jeho rozšírenie o ďalších 
15 tisíc metrov štvorcových. Ešte tento rok 
urobí radnica potrebné geometrické plány 
na odčlenenie pozemku, ktorý bude ur-
čený na rozšírenie pohrebiska. „Následne 
začne naše majetkoprávne oddelenie s vy-
sporiadaním, čo predpokladám nebude 
z  časového hľadiska jednoduché. Na dot-

knutom pozemku sa totiž nachádza pri-
bližne 30 vlastníkov, s ktorými sa budeme 
musieť dohodnúť,“ informoval primátor 
Ján Blcháč o aktivitách radnice. V prípade, 
že nedôjde medzi vlastníkmi a  mestom 
k  dohode o  uzatvorení kúpnych zmlúv, 
začne radnica proces vyvlastnenia, keďže 
ide o  verejnoprospešnú stavbu v  zmysle 
územného plánu. Mesto by chcelo ukončiť 
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 
do troch rokov.

Nahlásenie prvých úmrtí v  Liptovskej 
Ondrašovej sa datuje od roku 1897. 

 -vč-

Zelená pre oživenie Hája
Ďalší dôležitý krok predstavitelia radnice 
urobili smerom k  revitalizácii Hája. Podpí-
sali nájomnú zmluvu medzi mestom a po-
zemkovým spoločenstvom Urbár Vrbica, 
čím vytvorili predpoklady pre realizáciu 
projektu Kultúrno–prírodno oddychová 
zóna Háj Nicovô. „Vysporiadali sme vlast-
níctvo pod prístupovú cestu a  parkovisko 
na Háji. Recipročne sme urbárnikom dali 
do nájmu mestské lesné pozemky. V oboch 
prípadoch sme stanovili symbolické ná-

jomné,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč. Vďa-
ka tomu sa v budúcnosti na Háji vybuduje 
mobiliár, cyklotrasy, náučný chodník či 
osadia prvky drobnej architektúry. Nájom-
ná zmluva slúži aj ako podklad pre vydanie 
stavebného povolenia. Mesto už v  minu-
lom roku osadilo na Háji prístrešok, ktorý 
sa aj kvôli výhľadom na Mikuláš a  okolie 
stal vysoko navštevovaný a využívaný. 

 -js-

Mesto Liptovský Mikuláš a  primátor mes-
ta 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

1. Cena mesta Liptovský Mikuláš  – sa 
môže udeliť občanom mesta s trvalým po-
bytom na území mesta Liptovský Mikuláš. 
Udeľuje ju mestské zastupiteľstvo za mi-
moriadne výsledky pri zveľadení a  rozvoji 
mesta, šírení dobrého mena doma i vo sve-
te, za vynikajúce výsledky v  oblasti vedy, 
kultúry, športu, vzdelávania, spoločenské-
ho a  duchovného života, v  hospodárstve, 
zdravotníctve, ochrane životného prostre-
dia, publicistike.
2. Cena primátora mesta – sa môže udeliť 
občanom mesta s trvalým pobytom na úze-
mí mesta Liptovský Mikuláš za ich zásluž-
nú činnosť v  prospech samosprávy mesta 
a  rozvoja mesta a  za vynikajúce výsledky 
pri reprezentácii mesta na celosvetových, 
európskych a svetových podujatiach. Cenu 
udeľuje primátor mesta Liptovský Mikuláš.
3. Iné vyznamenania  – Primátor mesta 
Liptovský Mikuláš môže udeliť obyvateľom 
mesta za aktívnu činnosť v  orgánoch sa-
mosprávy, podiele na rozvoji mesta, za vy-
nikajúce výsledky a  vzornú reprezentáciu 
mesta na regionálnej a miestnej úrovni, za 
mimoriadne pedagogické výsledky a  pe-
dagogickú angažovanosť v oblasti výchovy 
a vzdelávania Pamätnú plaketu ako morál-
ne ocenenie, môže oceniť prijatím u primá-
tora mesta a odovzdaním Pamätného listu.

Vaše návrhy a odporúčania nám doruč-
te v termíne do 31. 10. 2017:
• osobne na Mestský úrad v  Liptovskom 

Mikuláši – kancelária vedenia mesta
• poštou na adresu Mestský úrad v Liptov-

skom Mikuláši, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš

• e-mailom na sekretariát@mikulas.sk

Návrh musí obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného,
b) zdôvodnenie odporúčania (prínos pre 

mesto a  jeho obyvateľov, zhodnotenie 
doterajšej činnosti, dosiahnuté úspechy, 
vyznamenania, ktoré už boli navrhova-
nému udelené a pod.),

c) návrhy na druh ocenenia, okrem ceny 
primátora mesta Liptovský Mikuláš. 
Predkladá mestskému zastupiteľstvu 
primátor, resp. ním poverený člen mest-
skej rady.

 -red-

NAVRHNITE 
OCENENIA 
NA ROK 2017

Pohrebisko 
v Liptovskej 
Ondrašovej 
rozšíria o stovky 
miest
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FOTOREPORTÁŽ

September patril v  našom meste prázdni-
novým dozvukom. Mikulášske leto sa síce 
skončilo, mesto sa však postaralo o  jeho 
predĺženie podujatiami, vďaka ktorým sme 
mohli zabudnúť na stereotyp a  sychravú 
jeseň. Dozvuky prázdninovej atmosféry 
naštartovala 10. septembra Mikulášska po-
hoda.

V Ploštíne pri urbárskom dome sa zaba-
vili dve tisícky Mikulášanov, najmenší sa 
najviac vytešovali z detských atrakcií a ma-
ľovania na tvár. Skutočným lákadlom bola 
legendárna česká kapela Katapult a Poho-
du vyšperkoval svojimi trefnými komen-
tármi známy moderátor Jožo Pročko. Už 

tradičnou súčasťou mestskej akcie sa v spo-
lupráci so Slovenskou asociáciou silných 
mužov stalo aj súperenie borcov, ktoré sa 
nieslo v duchu adrenalínu a súťaživej zába-
vy. Súboj strongmanov o  stredoeurópsky 
pohár predstavil disciplíny, pri ktorých si 
bežný smrteľník nevie vysvetliť zákony fun-
govania zemskej príťažlivosti. Borci nosili 
tristokilové kufre, dvestokilové drevené kla-
dy a roztŕhali osobné automobily, to všetko 
obmedzení časovými limitmi a  podporo-
vaní uznanlivými reakciami divákov. „Na 
Mikulášskej pohode pracuje každoročne 
veľký tím ľudí, keďže však išlo už o tretí roč-
ník tohto podujatia, vychytali sme muchy 

z tých predošlých a pritiahli o to viac divá-
kov, ako predchádzajúce roky, čo svedčí aj 
o efektívnosti tejto akcie. Konštruktívna kri-
tika nás posúva dopredu a aj keď sme za ňu 
vďační, podujatie je jedno z najobľúbenej-
ších v meste. Aj budúci ročník sa už môžu 
milovníci tohto podujatia tešiť na zábavu, 
ktorá je určená svojim širokým záberom 
programu pre veľké spektrum divákov,“ vy-
slala prvú lastovičku o Pohode 2018 jedna 
z  organizátorov Soňa Višňovská z  oddele-
nia marketingu a podnikania na Mestskom 
úrade v Liptovskom Mikuláši.

 -red-

Mikulášska pohoda

Ako odmenu za šetrenie životného pros-
tredia pohostila radnica v rámci Európskeho 
týždňa mobility cyklistov chutnými raňajka-
mi. Na odpočívadle pri Iľanovskom moste sa 
pri príležitosti Dňa bez áut mohol v piatok 22. 

septembra naraňajkovať každý, kto nepoužil 
na dopravenie sa na miesto motorové vo-
zidlo. Na raňajky sa často zastavovali cyklisti, 
ktorí po cyklochodníku chodia pravidelne na 
bicykli do roboty. Mesto im rozdalo 50 chle-

bíčkov, 50 pagáčov, päť kíl banánov a  štyri 
kilá hrozna, vzhľadom na chladné ráne po 
výdatnom nočnom daždi vypili desať litrov 
horúceho čaju.

 -red-

Raňajky na cyklochodníku posilnili 80 cyklistov

foto: Gabriel Lipták
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Podujatie Švábkafest v centre Liptovského 
Mikuláša bolo venované tradíciám a šváb-
ke. Ľudí napriek typickému jesennému 
počasiu potešila kulinárska šou s Ivanom 
Rusinom, kde mohli vidieť aj vyskúšať Lip-
tovské droby – jedlo zo zemiakov typické 
len pre tento región. „Zemiaky sú späté s 
históriou aj súčasnosťou nášho regiónu, 
preto sme im pripravili oslavu, ako sa patrí.  

Pred rokom sme na tomto mieste predsta-
vili jednotnú receptúru zemiakového jed-
la, ktoré je špecialitou nás Liptákov a pra-
cujeme na tom, aby naše Liptovské droby 
získali ochranné zemepisné označenie. 
Zdĺhavý proces registrácie beží, momen-
tálne je naša požiadavka v Bruseli a verí-
me, že na jar registráciu úspešne ukončí-
me,“ otvoril primátor na námestí podujatie 

oslavujúce typickú liptovskú plodinu. Pre 
návštevníkov bola zaujímavá súťaž v prí-
prave najlepšej zemiakovej baby aj origi-
nálny zemiakový tatarák. Na námestí sa 
premleli tisícky ľudí, množstvo z nich sa 
nevedelo dočkať vystúpenia známej slo-
venskej kapely Desmod.

 -red-

Fest zemiakov na námestí hostil tisícky ľudí foto: Gabriel Lipták



8

Od budúceho roku mikulášska radnica roz-
behne prevádzku školskej kuchyne pri Ma-
terskej škole 4. apríla. Na návrh radničných 
to schválili poslanci mikulášskeho mest-
ského zastupiteľstva. Do návrhu rozpočtu 
mesta tiež odporučili zaradiť 20 tisíc eur na 
spustenie školskej vývarovne.

Potreba zriadiť kuchyňu vyplynula z ana-
lýzy súčasného stavu stravovania v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, ktorú vypracovala rad-
nica. Z analýzy vyplýva, že v školskom roku 
2016/2017 boli školské vývarovne maxi-
málne vyťažené. „Potrebné je prerozdeliť 
rozvoz stravy, aby sa skrátila doba prevo-
zu medzi vývarovňou a  výdajňou. Kvôli 
opotrebeniu si vyžadujú obnovu technolo-
gického zariadenia vo vývarovniach. A na-
pokon, je potrebné navýšiť platy nepeda-
gogických zamestnancov, ktorí pracujú 
na pozíciách v  kuchyniach a  zázemí škôl,“ 
poznamenal šéf radnice.

Na území mesta v  súčasnosti pôsobia 
štyri školské kuchyne a  školské jedálne, 
z  toho dve v  základných a  dve v  mater-
ských školách. Na obed do nich prichádza 
2600 stravníkov, čím je schválená kapacita 
vývarovní prevýšená o vyše stovku. „Opä-
tovné spustenie kuchyne a jedálne pri MŠ 
4. apríla sa javí technicky a  ekonomicky 
efektívnejšie, ako investície do zvyšovania 
kapacity súčasných jedální,“ upriamil po-
zornosť poslanec mestského zastupiteľ-
stva Miroslav Neset. -red-

SPRAVODAJSTVO

Myšlienka, ktorá sa stala úspešnou sku-
točnosťou. Už sú to dva roky, čo v  Mi-
kuláši vzniklo Občianske združenie Živé 
námestie. Za toto obdobie naplnilo viace-
rými aktivitami to, čo sme si predstavovali 
a verím, že nové a nové nápady zrealizuje 
aj v budúcnosti, načrtol otec myšlienky vy-
tvorenia združenia Ján Blcháč.

Združenie vzniklo s  cieľom oživenia 
a  zvýšenia návštevnosti historického cen-
tra Liptovského Mikuláša či už domácimi 
obyvateľmi, ale aj návštevníkmi. „Činnosť 
vyvíjame tak, aby sme zachovali jedineč-
nosť architektúry centra pre budúce ge-
nerácie a zároveň, aby atmosféra prinášala 
radosť, potešenie a  trvalý úžitok návštev-
níkom,“ poznamenala Marta Jančoková zo 
združenia.

Za dva roky hŕba aktivít
Združenie úzko spolupracuje s  mikuláš-
skou radnicou a ďalšími inštitúciami.V spo-
lupráci s  podnikateľmi iniciovali zníženie 
sadzby dane za vystavený tovar, ktorý patrí 
priľahlej prevádzke a súvisí s jej činnosťou. 
Iniciovali zníženie dane za sezónne letné 
terasy na symbolickú sumu aj vybudova-
nie a  inštaláciu jednotného informačno  – 
navigačného systému pre peších i  mo-
torizovaných návštevníkov. Na hlavných 
dopravných prístupových tepnách do 
mesta inštalovali informačné tabule, ktoré 
ich navedú do centra. Na podnet združe-

nia sa uskutočnilo orezanie stromov okolo 
Župného domu a  zrevitalizovala sa zeleň 
pri vstupe do budovy. „Mesto dalo opraviť 
vzácne hodiny na Župnom dome, ktoré 
ukazujú presný čas a  v  noci svietia. Pred 
Múzeum Janka Kráľa v tomto roku umiest-
nili klavír, na ktorom si môžu návštevníci 
voľne zahrať, čo si u ľudí získalo obľubu.

Za obdobie dvojročnej existencie zorga-
nizovali mnoho menších a  tucet veľkých 
podujatí. Za všetky spomenula Marta Jan-
čoková oslavy sviatku Medzinárodného 
dňa žien, atraktívne otvorenie mototuris-
tickej sezóny Prvá míľa Liptova, Barmanskú 
šou či lampiónový sprievod.

V  rámci oživenia historického centra sa 
snažia na Námestí osloboditeľov rozmiest-
niť prvky drobnej architektúry. Realizácia 
je však dlhodobá a náročná, vzhľadom na 
legislatívu. Živé námestie má v súčasnosti 
33 členov v  podobe fyzických aj právnic-
kých osôb.

Ako sa stať členom a mať možnosť roz-
hodovať o budúcnosti centra mesta?
„Stačí vyplniť prihlášku, ktorú predloží na 
schválenie predsedníctvu a zaplatí členský 
príspevok,“ zhrnula. Prihlášku si môžete vy-
zdvihnúť v kancelárii združenia v Župnom 
dome, číslo dverí 70.

 Ján Sokolský

Živé námestie oslavuje dva roky: 
Podnikateľom sa ľahšie dýcha, 
centrum ožíva

Mesto spustí 
prevádzku 
školskej kuchyne 
pri materskej škole

Lampiónový sprievod je jedno 
z obľúbených podujatí, ktoré 
organizuje OZ Živé námestie

Slovenské národné povstanie sme si v našom meste pripomenuli na Námestí osloboditeľov aj na Háji Nicovô. Pietne akty sa konali 
od 25. do 28. augusta aj v mestských častiach. 73. výročie Slovenského národného povstania si približne tri stovky ľudí pripomenuli 

aj na regionálnych oslavách na Podbanskom. Delegácie viacerých liptovských obcí, ale i miest Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok, 
položili veniec k pamätníku SNP.
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Priestranstvo pred Domom Matice sloven-
skej na Nábreží bolo dejiskom tradičného 
Stretnutia pri Lipe Ústavy SR. Prítomní si 
uctili významný štátny sviatok, ktorý si na 
Slovensku pripomíname 1. septembra  – 
prijatie Ústavy Slovenskej republiky.

„Môžeme byť hrdí na to, že žijeme 
v  dobe, v  ktorej si môžeme užívať svoj-
bytnú, samostatnú Slovenskú republiku. 
Zdôrazňujem to aj preto, lebo mám pocit, 
ako by nám chýbala hrdosť a vlastenectvo 
k  tomu, čo sme sa, ako slovenský národ, 
dožili po niekoľkých storočiach. Iné štáty 
si ústavu viac vážia i pripomínajú. Aj preto 
vám všetkým, ktorí ste sem prišli, úprimne 
ďakujem,“ uviedol štátny tajomník Minis-
terstva vnútra Slovenskej republiky a  vi-

ceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf 
Urbanovič.

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Bl-
cháč prítomných informoval o  snahe rad-
nice, aby miesto, kde sa stretnutia konajú, 
nieslo názov Námestie Ústavy Slovenskej 
republiky. „V  meste už máme Námestie 
Žiadostí slovenského národa,“ pripomenul.

Na stretnutí sa zúčastnil aj predseda 
Krajskej rady Matice slovenskej Žilinského 
kraja Milan Stromko, riaditeľ Domu Matice 
slovenskej v  Liptovskom Mikuláši Marek 
Nemec a  prednostka Okresného úradu 
v  Liptovskom Mikuláši Lenka Mitrengová. 
O kultúrny program sa postaral Klub senio-
rov 2 z Liptovského Mikuláša.

 -red-

Rozsiahlu rekonštrukciu pripravujú 
v  tomto školskom roku v  mikulášskej 
Strednej zdravotníckej škole. Zrekon-
štruujú budovu, pribudne aj relaxačné 
centrum pre vzdelávanie masérov, nová 

prednášková aula, spoločenská miest-
nosť, šatne či bufet.

V škole rešpektujú nové trendy v ošetro-
vateľskej praxi a  v  kvalite poskytovaných 
zdravotníckych služieb, čím sa študenti 

ľahko uplatnia na trhu práce. „Vybudo-
vali sme školu, ktorá pripravuje zdravot-
níckych a  zubných asistentov či masérov 
v  odboroch s  maturitou. O  našej práci sa 
žiaci základných škôl dozvedajú prostred-
níctvom Dňa otvorených dverí, ale najviac 
ich oslovuje návšteva našich žiakov a pe-
dagógov priamo v ich škole,“ podotkla ria-
diteľka školy Janka Profantová.

Študenti zdravotníckej školy dosahu-
jú vynikajúce výsledky v  súťažiach prvej 
pomoci, ale aj na športovom poli. „Zapo-
jením sa do projektu školské masérske 
štúdio si žiaci aktívnou účasťou vylepšili 
svoje odborné učebne.“ Dodala, že re-
konštrukciou školy sa naplní vízia vedenia 
o  dôstojných a  moderných priestoroch 
pre prípravu a  vzdelávanie zdravotníc-
kych pracovníkov. „Verím, že 70. výročie 
školy si pripomenieme v  nových priesto-
roch,“ uzavrela riaditeľka.

 -red-

Študenti SZŠ 
v náročných 
súťažných 
úlohách 
obstáli.

Základná škola na ulici Čsl. Brigády v  Lip-
tovskom Mikuláši bude niesť čestný názov 
po Milošovi Janoškovi. Odobrili to poslan-
ci mikulášskeho mestského parlamentu. 
V škole budú rozvíjať tradície a povedomie, 
ktoré sa s  menom významnej osobnosti 
v  histórii slovenského školstva a  turizmu 
spája. Zapožičanie čestného názvu je mo-
rálnym ocenením výsledkov práce peda-
gógov, odborných zamestnancov a žiakov 
školy.

Základná škola pôsobí v  oblasti primár-
neho vzdelávania už 67 rokov. Dlhodobo 
dosahuje výborné výsledky vo výchovno – 
vzdelávacom procese, jej žiaci obsadzujú 
popredné miesta na predmetových olym-
piádach a športových súťažiach.

Miloš Janoška bol pedagóg, školský in-
špektor, autor učebníc, prekladateľ, kultúr-
no-osvetový pracovník, spoluzakladateľ 
Múzea slovenského krasu a časopisu Krásy 
Slovenska. -red-

Základná 
škola 

ponesie 
meno 
Miloša 

Janošku

Strednú zdravotnícku školu čaká 
rozsiahla rekonštrukcia, študenti dosahujú pekné výsledky

Deň Ústavy SR 
si pripomenuli pri pamätnej lipe
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mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

RÁZUSOVIE DOM 
VO VRBICI OŽIJE

Múzeum Janka Kráľa, Spolok Martina Rá-
zusa a  novovzniknutý Rázusovie klub 
spisovateľov v  Liptovskom Mikuláši Vás 
pozývajú na oslavy 129. výročia narode-
nia Martina Rázusa, ktoré sa uskutočnia 
v  rodnom dome spisovateľa vo Vrbici 
18. 10. 2017 o 16.00 h. Po položení vencov 
k  pamätným tabuliam spisovateľov Rázu-
sovcov, recitácii z  ich tvorby a  zasadení 
pamätnej vŕby sa uskutoční prezentácia 
knižných noviniek Veselé liptovské pove-
dačky a Kvačianska dolina. V sprievodnom 
programe vystúpi folkový spevák Jano 
Svetlan Majerčík, fujarista Ivan Broska a fol-
klórna skupina Vŕbové prútie. Súčasťou 
programu bude aj výstava kvetov, ovocia 
a ochutnávka domácich jedál. „Toto podu-
jatie je začiatkom celej série príležitostných 
podujatí, prezentácií kníh, premietaní do-
kumentárnych filmov, besied so zaujíma-
vými osobnosťami či rôznych výstav, ktoré 
chceme a budeme organizovať práve v au-
tentickom prostredí Rázusovie domu, aby 
sme mu vdýchli život,“ pozval predseda 
prípravného výboru Rázusovho klubu spi-
sovateľov Štefan Packa.

 stranu zostavil: Jaroslav Hric, 
 riaditeľ mestského Múzea Janka Kráľa

Príďte si zaskákať škôlku

Výstavná sieň mestského Múzea Janka Krá-
ľa sa do konca tohto kalendárneho roka 
premenila na čarovný Svet detí v  prvej 
polovici 20. storočia. Návštevníci si môžu 
prezrieť detské hračky a  oblečenie, rôzne 
školské pomôcky, učebnice, historické ko-
číky, medzi ktorými najviac vyniká kočík 
rodiny Žuffovcov z  roku 1910. Donedávna 
bol v  dezolátnom stave, ale v  uplynulých 
mesiacoch prešiel kompletným reštauro-
vaním, po ktorom mu bola navrátená jeho 
takmer pôvodná podoba.

Výstava ponúka aj interaktívne prvky. 
Deti i dospelí si na nej môžu zahrať v minu-
losti veľmi obľúbenú hru s hlinenými a skle-

nými guličkami, prípadne si zaskákať škôl-
ku. K  dispozícii sú aj repliky bridlicových 
tabuliek, aké sa používali v  minulosti pri 
výuke v školách. Písať sa na ne dá originál-
nymi griflíkmi z 19. storočia. Griflíky sa totiž 
v súčasnosti už nevyrábajú, a  tak tie dnes 
predávané pochádzajú len zo skladových 
zásob výrobcov z predminulého storočia.

„Veríme, že si na našu výstavu nájde čas 
čo najviac malých i  veľkých návštevníkov. 
Môžu sa nielen čosi dozvedieť, ale sa aj 
zabaviť pri činnostiach, ktoré deti v  prvej 
polovici 20. storočia vykonávali bežne,“ 
pozvala múzejná pedagogička MJK Katarí-
na Verešová.

Mesto Liptovský
Mikuláš a Múzeum
Janka Kráľa pripravili sériu prednášok 
o  slovenských dejinách. Vystúpia na nich 
historici, pedagógovia, či vedeckí pracov-
níci z rôznych slovenských univerzít, múzeí 
a  vedeckých inštitúcií. Každé dva týždne 
o 16:00 hod. v priestoroch budovy Múzea 
Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov sa 
tak môžete dozvedieť niečo nové o sloven-
skej histórii a popíjať pritom kvalitnú kávu.

Prvá prednáška bude už 27. septembra. 
Miroslav Nemec z  mestského múzea po-
rozpráva o zločine a treste pred Liptovským 

stoličným súdom v 18. storočí. V stredu 11. 
októbra sa prednáška prenesie do priesto-
rov starej evanjelickej fary, dnes expozície 
Tatrín a  Žiadosti slovenského národa. Da-
niela Kodajová z  Historického ústavu Slo-
venskej akadémie vied Vám tu totiž pred-
nesie príspevok o  Maríne Hodžovej, ktorá 
v tomto dome vyrastala. O dva týždne 25. 
októbra zase Helena Markusková z  Mest-
ského múzea v Pezinku predstaví život pod 
osmanskou hrozbou v 17. storočí.

Októbrom sa naša vedecká kaviareň ne-
končí a aj na november máme pre vás pri-
chystané ďalšie zaujímavé témy.
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Vynikajúce výkony
v Opave
Žiaci liptovskomikulášskych základných 
škôl sa 13. septembra zúčastnili na jede-
nástom ročníku Športového dňa partner-
ských miest v  Opave, kde ukázali svoje 
športové kvality. Športové podujatie sa ko-
nalo na troch športoviskách v disciplínach 
atletický štvorboj, plávanie a  mini futbal. 
Súpermi mikulášskych žiakov boli rovesníci 
z  poľských Katovíc a  Žywca, tiež Ratibořa 
a Opavy v Českej republike.

Najlepšie výsledky celkovo dosiahli naše 
družstvá v  atletických disciplínach. Mlad-
šie žiačky v zložení Petra Krotáková, Timea 
Timková, Nina Krajčová a  Vesna Hynková 
vybojovali prvé miesto. Strieborný pohár si 
odniesli starší žiaci v  zložení Patrik Rázga, 
Tomáš Révaj, Ladislav Lubelec a Matúš Grieš.

V  kategórii jednotlivcov sa celkovou 
víťazkou v  mladších žiačkach stala Petra 
Krotáková, Vesna Hynková si vybojova-
la druhú priečku. Tieto víťazstvá sú o  to 
cennejšie, že na nižších stupňoch víťazov 
skončili žiaci z Opavy, zo športovej základ-
nej školy zameranej na atletiku. V plávaní si 
Viktória Matyusová vyplávala prvé miesto 
v  disciplíne 50 m prsia, Zuzana Moníková 
v  tej istej disciplíne získala bronzovú me-
dailu. Celkovo v  družstvách získali plavci 
z Mestského plaveckého klubu Delfín dva-
krát tretie miesto v kategórií mladšie žiač-
ky (Viktória Matyusová, Karolína Kubová, 
Tamara Kaliská, Zuzana Moníková) a starší 
žiaci (Nina Nemešányová, Kristián Michal-
ský, Matúš Renko a Markus Karim). Prvý raz 
v  histórii športového dňa medzi mestami 
Liptovský Mikuláš a Opava sa podarilo mi-
kulášskym odchovancom podať v  bazéne 
takéto vynikajúce výkony. V  mini futbale 
sa najlepšie darilo futbalistom z  Katovíc. 
Futbalisti zo ZŠ s MŠ Okoličianska obsadili 
neobľúbené štvrté miesto. -red-

Telocvičňa Základnej školy Janka Kráľa na 
Podbrezinách bola v  polovici septembra 
dejiskom jubilejného 10. ročníka Memoriá-
lu Vladimíra Frajkora.

Organizátor, Mestský basketbalový klub 
v  Liptovskom Mikuláši, tentoraz pripravil 
porciu troch zápasov. Program otvoril duel 

starších minibasketbalistov z  Liptovského 
Mikuláša a z Ružomberka (na fotografii).

Potom si zmerali sily žiaci Mestského 
basketbalového klubu v  Liptovskom Mi-
kuláši s Dolným Kubínom, bodku dal duel 
domácich kadetov so Žilinou.

 -red-

Hoci, pochopiteľne, najväčšiu pozornosť 
hokejových fanúšikov púta účinkovanie 
áčka v  najvyššej súťaži, MHK 32 Liptovský 
Mikuláš prezentuje aj béčko, ktoré pôsobí 
vo východnej skupine druhej ligy.

Partii okolo kapitána Jozefa Pavloviča 
pod trénerským vedením Rudolfa Zárubu 
vyšiel vstup do novej sezóny. Na domácom 

ľade zdolali Humenné 5:4 a uplynulú sobo-
tu si poradili s Gelnicou po výsledku 6:2. Po 
dvoch tretinách bol stav nerozhodný 2:2. 
Dohovor v kabíne pred záverečnou časťou 
hry nepochybne pomohol.

Béčko sa predstaví na domácom ľade aj 
v sobotu 30. septembra. O 19:00 hod priví-
ta Hk 58 Sanok. -red-

V  plnom prúde je druhá futbalová liga, 
v ktorej má vďaka MFK Tatran Liptovský Mi-
kuláš zastúpenie aj naše mesto.

Po deviatich odohraných kolách patrí 
Tatranu v tabuľke spomedzi 16 tímov šiesta 

priečka. Zverenci trénerskej dvojice Jozef 
Šino  – Roman Vavrovič zatiaľ vyhrali štyri 
stretnutia, v dvoch odchádzali z ihriska ako 
porazení a v štyroch dueloch si body so sú-
permi podelili.

Deľbu bodov priniesol aj zatiaľ ostatný 
domáci zápas so Skalicou. Hostia sa do ve-
denia dostali po góle Hašu v  28. minúte. 
Vyrovnanie priniesol presný zásah Andriča 
v 70. minúte. -red-

Jubilejný Memoriál
Vladimíra Frajkora

Úspešný vstup béčka do sezóny

MFK Tatran zatiaľ v prvej polovici tabuľky
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mobilný zber 
nebezpečného odpadu

Jesenný zber 
objemného 
odpadu 

Na území mesta Liptovský Mikuláš sa usku-
toční 7. 10. 2017 jesenný mobilný zber ne-
bezpečného odpadu. Počas neho obyva-
telia môžu odovzdať nebezpečné odpady 
- žiarivky, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, 
živice, laky, motorové oleje, kyseliny, zá-
sady, fotochemické látky, pesticídy a  che-
mické prípravky na ošetrovanie rastlín 
a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie 
a  čistiace prostriedky), drevo obsahujúce 
nebezpečné látky, handry znečistené ole-
jom, farbami a pod.

Miesto zastávok ako i  čas pristavenia 
zberového vozidla je uvedený nižšie. Ne-
zbierajú sa lieky, odpady s obsahom azbes-
tu, výbušniny. Tekuté odpady musia byť 
uložené v  uzatvorených obaloch. Odpad 
je možné odovzdať len pracovníkom vyko-
návajúcich zber odpadov. Nie je ho možné 
nechať voľne uložený v priestore zberného 
mieste pred alebo po stanovenom časo-
vom intervale.

Počas celého roka nebezpečné odpady 
obyvatelia mesta môžu bezplatne odo-
vzdať na zberných dvoroch.

V  období od 23.  10.  2017 do 30.  10.  2017 
budú na území mesta Liptovský Mikuláš na 
určených miestach (viď nižšie) umiestne-
né veľkoobjemové kontajnery. Obyvatelia 
mesta budú môcť počas uvedeného časo-
vého intervalu do kontajnerov ukladať ob-
jemný odpad, t j. odpad, ktorý sa nedá ulo-
žiť do kontajnerov na zmesový komunálny 
odpad z dôvodu jeho rozmerov - starý ná-
bytok, umývadlá, kuchynské linky, kober-
ce, linoleá a pod. Aby sa do kontajneru ulo-
žilo čo najviac odpadu, odpad je potrebné 
rozobrať na jeho jednotlivé časti.

Odpad je možné ukladať len do kontaj-
nerov, nie mimo nich.

Ukladanie odpadu na miesta uloženia 
kontajnerov po uplynutí stanoveného ča-
sového obdobia sa bude pokladať za ne-
zákonné umiestnenie odpadov a  bude sa 
riešiť ako priestupok.

 -red-

Desaťtisíce na úvod, neskôr pravdepodob-
ne státisíce. Mesto a  jeho obyvatelia v sú-
vislosti so zlým uzavretím skládky vo Ve-
ternej Porube prišli už takmer o 40 tisíc eur. 
„Bohužiaľ ide o  peniaze, ktoré mohli byť 
použité na zveľadenie infraštruktúry v Mi-
kuláši, napríklad cesty a chodníky či detské 
ihriská. Predpokladám, že náklady na spac-
kané uzavretie skládky našimi predchod-
cami sa budú ešte zvyšovať, pretože len tie 
za opätovné uzavretie vyletia do státisícov 
eur,“ poznamenal viceprimátor Ján Bonko. 
Verejnoprospešné služby doteraz zaplatili 
za zisťovanie technického stavu skládky, 
za odvoz a  likvidáciu priesakových vôd či 
kúpu elektrického čerpadla a hladinomera 
s prenosom signalizácie. Ďalšie peniaze šli 
na detekciu tesniacej fólie či odber vzoriek 
pre laboratórne stanovenie vlastností tes-
niacej vrstvy. Mesto muselo tiež zabezpečiť 
projektovú dokumentáciu na opätovné za-
krytie a rekultiváciu skládky. -red-

Miesta zastávok kalendárového zberu
nebezpečných odpadov

Miesto: Lokalita: Čas:
Liptovská
Ondrašová

Zastávka autobusu pri kostole 
- Mincová 8:40 - 8:55

Andice - 
Benice

pri potravinách v Beniciach - 
Andická 9:05 - 9:15

Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión - 
Priehradná 9:25 - 9:35

Demänová kultúrny dom - Dlžniny 9:45 - 9:55

Bodice križovatka pri pamätníku - 
Bodická 10:00-10:10

Ploštín pred kultúrnym domom - 
Ploštínska 10:20 - 10:30

Iľanovo pred kultúrnym domom - 
Bánovská 10:40 - 10:50

Liptovský
Mikuláš

Nábrežie 4. apríla - parkovisko 
za Billou - Belopotockého 11:00 - 11:10

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu pri 
pošte na Nábreží - Za Havlovci 11:15 - 11:25

Velká kolónia - pri garážach 
-Textilná 11:30 - 11:40

Okoličné vedľa ihriska - Sihoťská 11:45 - 11:55

Stošice 50 m za železničným priecestím 
- Stošická 12:00 - 12:10

Vitálišovce posledná zákruta- Lipová, 
Podbreziny 12:15 - 12:25

Podbreziny parkovisko - Kemi 12:30 - 12:40

Kalendárový zber objemného
a biologicky rozložiteľného odpadu

Miesto: Lokalita:

Liptovský
Mikuláš

Zákruta Zápotockého ul. a Podtatranského ul.
Nábrežie 4. Apríla - smer Nábrežie J. Kráľa
Nábr. A. Stodolu

Ondrášová
Pri závorách
Otočka MHD - oproti obchodu za výmeničkou

Demänová
Za kultúrnym domom
Odbočka Bodice pri Demänovke

Andice 
a Benice

Ku trafostanici
Kultúrny dom

Bodice Ku cintorínu
Dánovo Za kultúrnym domom
Ploštín Otočka autobusu

Okoličné
Kláštorná
Mierová

Stošice Pri trati
Vitálišovce Odstavná plocha pod vlekom

Palúdzka

Priehradná ul.
Demänovská cesta
Vranovská
Petrovičovo nábrežie
Žuffova ulica

So
m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k

 Druhú splátku za komunálny 
odpad uhraďte do konca októbra!
Blíži sa termín druhej splátky poplatku 
za komunálny odpad. Je potrebné 
ju uhradiť do konca októbra. Pri 
komunálnom odpade nezabudnite 
uviesť správny variabilný symbol, ktorý 
je pre každý rok iný. -red-

Ľudia nemajú 
záujem 
o vrecúška 
na exkrementy!

V prípade, že obyvateľ zaplatil daň za psa, 
má nárok na sto vrecúšok na zber psích ex-
krementov. Aj napriek tomu, že daň bola 
splatná do konca mája, doposiaľ si vrecúška 
prevzalo len 312 z takmer dvoch tisíc vlast-
níkov psov. Z  celkového počtu vlastníkov 
to predstavuje iba 16 percent. „Ľudia pô-
vodne veľmi kritizovali radnicu za pôvod-
ný systém likvidácie psích exkrementov 
a teraz, keď sme im vyšli v ústrety, zaviedli 
nové nariadenie a nakúpili 195 tisíc vrecú-
šok, nezáujem je až nepochopiteľný, i keď 
sme možnosť prevziať si vrecúška mediali-
zovali všetkými našimi možnými cestami,“ 
prekvapene reagovala Anežka Makovická 
z  oddelenia miestnych daní a  poplatkov. 
Upozornila, že vrecúška si stále môžu ma-
jitelia psov vyzdvihnúť na mestskom úrade 
na čísle dverí 23. -red-

Nákladná skládka
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SPRAVODAJSTVO

Miestna Hotelová akadémia ponúkne 
našim deviatakom nový študijný odbor, 
ktorého výuka chýba v  praxi práve veľ-
kým obchodným reťazcom. Keďže má 
škola materiálne aj personálne vybavenie 
pre obchodnícke odbory, slovo dalo slo-
vo a o pár rokov sa o služby v predajniach 
budú starať kvalifikovaní obchodní pracov-
níci. „Eminentný záujem vychovať si mladú 
generáciu odborníkov do obchodu s  väč-
ším svojím podielom zainteresovanosti 
na výchove prejavili osobitne zástupcovia 
spoločností CBA VEREX a  COOP Jednota. 
Región Liptov je regiónom cestovného 
ruchu s  hustou sieťou obchodov, obcho-
díkov, butikov, nákupných centier, kde 
absolventi tohto študijného odboru nájdu 
uplatnenie. Každoročne napĺňame všetky 
našou školou ponúkané odbory pre hote-
liérstvo a spoločné stravovanie, a  tak sme 
presvedčení, že aj kvalitný školský vzdelá-
vací program pre obchod osloví rodičov 
a  žiakov,“ prezradila svoje vízie riaditeľka 
Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši 
Katarína Uličná.

Prínosy pre obe strany
Obchodné spoločnosti z  potravinárske-
ho trhu doposiaľ bojovali s  nedostatkom 
kvalifikovanej sily, po dohode s  miestnou 
akadémiou im však svitá na lepšie časy. 
Z  dohody ale neplynú pozitíva len spo-
ločnostiam, ktoré sú v pozícií zamestnáva-

teľov, benefity získajú aj študenti. Duálne 
vzdelávanie im ponúka viac, ako bežný 
spôsob štúdia. Je totiž prepojením teórie 
a  praxe. „V  súčasnosti na trhu práce prak-
ticky ani neexistuje ponuka kvalifikovanej 
pracovnej sily pracovníka v  obchode. Ale 
žiak, ktorý si zvolí študijný odbor  – ob-
chodný pracovník v rámci duálneho vzde-
lávania, získa predovšetkým na rozdiel od 
klasického spôsobu výučby aj možnosť 
overiť si nadobudnuté teoretické poznat-
ky už počas štúdia priamo v  praxi. Každý 
študent tak bude mať zaručené, že sa jeho 
zručnosti budú rozvíjať podľa požiada-
viek budúceho zamestnávateľa, a  teda aj 
možnosť rýchlejšieho profesijného rastu,“ 
naznačila spôsob fungovania podpredsed-
níčka predstavenstva COOP Jednoty Lip-
tovský Mikuláš, SD Iveta Ághová.

Teória aj prax v jednom
Spojenie teórie a  praxe v  jednom balíku 
bude pre študenta znamenať týždeň v ško-
le a týždeň v prevádzke. Spoločnosti, ktoré 
potrebujú odborníkov, si uvedomujú, že 
proces ich výchovy je dlhodobejší, preto-
že prví dualisti vyštudujú najskôr za štyri 
roky. Vďaka ich praxi však prvé výsledky 
bude možné pozorovať už počas štúdia. 
„Mladým dnes chýba potrebná kvalifiká-
cia, mnohokrát sú ich predstavy o  tejto 
práci nedostatočné, skreslené a  verejne 
zaužívaný stereotyp, že v  obchode môže 

pracovať každý, je od reality veľmi vzdia-
lený. Mnohí absolventi škôl, ktorí hľadajú 
zamestnanie, nemajú žiadne pracovné ná-
vyky, alebo len veľmi malé, nakoľko počas 
štúdia nerealizovali odbornú prax a  ne-
využili ani možnosť študentských brigád 
u zamestnávateľov. Vďaka tomuto systému 
však získame kvalitných ľudí. Zároveň im 
vieme zabezpečiť plynulý prechod zo školy 
k  zamestnávateľovi,“ ubezpečil prevádz-
kovo-personálny riaditeľ CBA VEREX, a. s. 
Jakub Frackowiak. Každému úspešnému 
absolventovi totiž garantujú zástupcovia 
spoločností, ktoré rozbehli so školou pro-
jekt, pracovné miesto hneď po ukončení 
štúdia. „Učebné osnovy tohto študijného 
odboru ponúkajú základné ekonomické 
štúdium so zameraním na manažment. 
Výhodou je silná dotácia odborného vý-
cviku na konkrétnych prevádzkach priamo 
v mieste bydliska u zmluvného zamestná-
vateľa, s  ktorým má žiak spolu s  rodičom 
uzatvorenú učebnú zmluvu za konkrét-
nych obojstranne výhodných podmienok. 
Štúdium končí maturitnou skúškou a dáva 
študentovi aj možnosť pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole,“ ukončila riaditeľka hote-
lovej akadémie.

Informácie o  spôsobe prihlasovania do 
systému duálneho vzdelávania môžete 
nájsť na stránke www.cbaverex.sk, www.
coop.sk/lm, poskytne ich aj Hotelová aka-
démia v Liptovskom Mikuláši. -red-

Nové možnosti vzdelávania v našom meste

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč 
srdečne pozýva obyvateľov jednotlivých 

mestských častí na stretnutia, na ktorých 
bude informovať o  aktuálnom stave ko-
munálnych procesov.

„V rámci Burzy nápadov môžete prispieť 
aj Vy k  chodu našej mestskej samosprávy 

prostredníctvom svojich postrehov a pod-
netov v otvorenej diskusii so mnou a ďal-
šími zástupcami nášho mesta. Teší ma, že 
máte záujem o verejné dianie v meste Lip-
tovský Mikuláš.“ -red-

Miestna časť Dátum Miestnosť
Andice, Benice  16.10.2017 16.00   hod. KD Andice, Benice
Palúdzka  16.10.2017 18.00  hod. KD Palúdzka
Bodice  9.10.2017 16.00  hod. KD Bodice
Demänová  9.10.2017 18.00  hod. KD Demänová
Iľanovo  10.10.2017 17.00 hod. KD Iľanovo
Ploštín  10.10.2017 19.00 hod. KD Ploštín
Okoličné, Stošice  11.10.2017 16.00 hod. ZŠ Okoličné
Podbreziny,  Vitálišovce  11.10.2017 18.00 hod. ZŠ Podbreziny
Staré  mesto  12.10.2017 16.00 hod. MsÚ - zasadačka
Vrbica - Nábrežie  12.10.2017 18.00 hod. ZŠ M.R.Martákovej
Ondrašová  20.10.2017 17.00  hod. KD Ondrašová

BURZA NÁPADOV
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DOD
MESTA LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ

4. OKTÓBER 2017

PROGRAM
prezentácia činnosti Informačného centra mesta, OZ Liptovské droby, 

OZ Živé námestie, OOCR Región Liptov, Múzea Janka Krála

VYSTÚPIA 
FS Pramienok, DFS Dumbier, 

Mestský dychový orchester, Michal „Flesho“ Michalko, 
Súkromná základná umelecká škola Dotyk Ružomberok

Den otvorených dverí mestského úradu: 
8:00 - otvorenie DOD, 

vstupy do budovy úradu so sprievodcom: 
8:30, 9:30, 10:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30

DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ

 MESTSKÉHO
ÚRADU

Deň otvorených dverí aj v:
Múzeu Janka Kráľa

Dome kultúry
Informačnom centre mesta

Domove sociálnych služieb mesta
8:30 – 16:30
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DRUHOV PIVA
Grilované
ŠPECIALITY
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INZERCIA

Demänová č.478, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko
klientský servis:  +421 (0) 918 378 207

rezervácie: info@penziondrak.sk    www.penziondrak.sk

Ctení hostia, 

ponúkame Vám bohaté Husacie hody - kačky, husy a husokačky
 od nášho overeného dodávateľa, farmy s voľným chovom hydiny,

 pripravené chutne a s láskou, tradičným spôsobom, až v štyroch chodoch.

• poctivá porcia lahodnej pečienky
• silný kačací vývar s domácimi rezancami alebo pečeňovými knedličkami
• domáce lokše nielen ako, ale naozaj od babičky z Grobu
• šťavnaté mäso a zároveň kožka do chrumkava upečená
• lokše plnené slivkovým džemom, posypané makom a preliate roztopeným 

maslom

Odporučíme Vám víno z našej vinotéky, ktorá obsahuje bohatý výber 
kvalitných slovenských aj svetových značiek.

V príjemnom prostredí reštaurácie u Draka sa o Vás s radosťou 
postaráme, aby ste mohli:

• zažiť neopakovateľný obed alebo večer s Vašimi blízkymi a priateľmi.
• zavďačiť sa svojmu tímu za ich celoročnú snahu
• preukázať úctu svojim obchodným partnerom výnimočným pohostením
• užiť si so svojimi kolegami príjemné vianočné posedenie

Dovoľte nám preukázať Vám našu spoľahlivosť
 a rezervujte si miesto v našej reštaurácii.

Náš tím Vám ochotne poradí pri organizácii fi remného,
 alebo rodinného posedenia.

Husacie hody na štyri chody
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Zrodil sa život a čo je nádhernejšie 
a čo je viac...   

V mesiaci august 2017 sa 

v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Lenka ČONKOVÁ, Jana BALÁŽOVÁ, Ka-

rolína HAMERSKÁ, Hugo KRÁĽ, Nela 

RIEGELOVÁ, Karolína LAUČÍKOVÁ, Lau-

ra MAJEROVÁ, Mathias CHVOJKA, Sára 

NEMTUŠIAKOVÁ, Thomas BUBNIAK, Mar-

tin VIRGUĽA, Samuel JANČUŠKA, Oliver 

ŠLAUKA, Milan PAAL, Ján PORUBEN, Denis 

MURGOŠ, Juraj FARKAŠ, Lukáš SLABEJ, 

Natália GOMBOVÁ, Maxim TAMÁŠI, To-

máš MORAVČÍK, Tomáš JANČUŠ, Jakub 

ŠICULIAK, Nela ČATLOŠOVÁ, Michaela 

HOŠKOVÁ.

A všetko sa začalo tým, 
že ruky moje vzal si do tých svojich...

Manželstvo uzavreli:

  Stanislav KUCHÁRIK – Jana MANDUCHO-

VÁ, Roman JURKOVIČ – Ing. Nikola CHA-

LOUPKOVÁ, Zuzanek KULINA – Zdenka 

LINHARTOVÁ, Michal ZELINA – Zuzana 

HURTAJOVÁ, Jakub ČIERNIK – Dana OŠKO-

VÁ, Ing. Peter HRIADEL – Valéria OROLINO-

VÁ, Dušan PALKO – Martina MRLIANOVÁ, 

Marek DZUROŠKA – Lucia DOLEŽALOVÁ, 

Michal FARKAŠ – Tatiana JAKUBCOVÁ, Ja-

roslav BEREŠ – Jarmila KÚKOLOVÁ, Adrián 

KAŠÁK – Anna ŠUŠOLÍKOVÁ.

Dych, slovko krátke, nenápadné 
...bez neho však končí život

Opustili nás:

  Milan PSOTA 56 r., Zdeno KRČULA 59 r., 

Peter TOMČÍK 64 r., Anna HORANSKÁ 71 

r., Zuzana FILOVÁ 82 r., Zdena KOCIANOVÁ 

64 r., Gustáv PUŠKA 76 r., Emília RÁCHE-

LOVÁ 91 r., Marta KOUŘIMSKÁ 66 r., Viera 

DZÚRIKOVÁ 83 r., Milan DIDEK 72 r., Viera 

PIAČEKOVÁ 71 r., Ing. Imrich CAGÁŇ 73 r., 

Dana BALAŽOVIČOVÁ 43 r..

Občiansky servis 
AUGUST 2017

SERVIS

Nájdete nás na facebooku
 facebook.com/MestoLM

SKÚŠKA SIRÉN
13. 10. 2017 o 12.00 hodine bude  
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Už po piatykrát sa na Slovensku uskutočnia voľby predsedov a poslancov ôsmich samo-
správnych krajov. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Voľby sa uskutočnia, 
na základe rozhodnutia predsedu NR SR v sobotu, 4. novembra 2017, v čase od 7:00 do 
22:00 hod. a sú svojím spôsobom výnimočné, pretože ide o posledné samostatné voľby 
do vyšších územných celkov (VÚC). Na rozdiel od predchádzajúcich volieb bude tentoraz 
voľba predsedov krajov jednokolová a za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získa 
najviac platných hlasov. Druhou zmenou je, že predsedovia krajov a poslanci nebudú vo-
lení na štyri roky, ako to bolo doteraz, ale na päť rokov. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka 
ktorému sa v roku 2022 budú konať voľby do VÚC v rovnakom čase ako voľby komunálne.

Kto môže voliť?
Právo voliť majú občania SR aj cudzinci, ktorí sú obyvateľmi daného kraja a najneskôr v deň 

volieb dovŕšia vek 18 rokov.

Voľby v Liptovskom Mikuláši
Územie okresu Liptovský Mikuláš patrí do volebného obvodu č. 5 a volí celkom 6 poslan-
cov. Primátor určil k vykonaniu volieb v meste Liptovský Mikuláš pre nadchádzajúce voľby 
32 volebných okrskov a  vymenoval 32 zapisovateľov z  radov zamestnancov, ktorí budú 
zabezpečovať organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom 

rokovania volebnej komisie v okrsku.

V nasledujúcich dňoch budú zostavované okrskové volebné komisie z delegovaných čle-
nov jednotlivými politickými subjektmi. Ich prvé zasadnutie sa uskutoční 10. októbra (uto-

rok) o 15:30 hod. vo veľkej zasadačke v budove mestského úradu.

V týchto voľbách sa volí osobne, nevydávajú sa voličské preukazy. Volič musí voliť vo voleb-
nom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný na základe trvalého pobytu. Tiež nie je 

možná voľba poštou.

Informovanie obyvateľov
Za účelom informovania voličov zapísaných v zozname voličov v meste bude mestský úrad 
zabezpečovať doručovanie oznámení, v ktorom bude uvedený čas konania volieb, voleb-
ný okrsok a miesto, kde môže volič voliť, stručný popis úpravy hlasovacieho lístka a upo-
zornenie, že pred hlasovaním je občan povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Tieto 
oznámenia budú doručené domácnostiam do 10. 10. 2017. Preveriť, či je občan zapísaný 
v zozname voličov je možné v Centre služieb občanom mesta mestského úradu na praco-

visku Evidencia obyvateľov.

Zoznam kandidátov mesto zverejní na svojej webovej stránke a na úradnej tabuli mesta 
v zmysle zákona najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb, teda do 10. 10. 2017.

Ďalšie informácie a oznamy súvisiace s voľbami do orgánov samosprávnych krajov sú prie-
bežne zverejňované na úradnej tabuli, ako aj na webovej stránke mesta www.mikulas.sk 

v záložke Samospráva – Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Priestory na propagáciu
Politické subjekty, ako aj nezávislí kandidáti budú mať pre volebnú kampaň mestom vyhra-
dené priestory na svoju propagáciu. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia 13/2015, 
ktoré v súlade so zákonom vyhradzuje plochy na umiestňovanie volebných plagátov budú 
pre tieto voľby rozmiestnené dočasné plagátovacie plochy nasledovne: Sídlisko Nábrežie 4. 
apríla, pred obchodným strediskom súpisné č. 1998, severná strana – 4 moduly; Námestie 
osloboditeľov, pred budovou Okresného úradu – 5 modulov; Sídlisko Podbreziny, Smre-
čianska ulica, severovýchodný roh parkoviska pred Tatranom - 5 modulov; Palúdzka – Palú-

čanská pri kultúrnom dome v Palúdzke – 1 modul.

 -red-
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Viac o investičných akciách mesta Liptovský Mikuláš sa dozviete aj na urobilisme.sk

Terajšie voľby do vyšších územných celkov 
budú jednokolové a na obdobie piatich rokov
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SERVIS

 01.10.2017 
 ZÁHORÁCKA PARÁDA S DUO JAMAHA  Dom kultúry veľká 

sála  18:00  12€ / 10€, vozičkár 6€  POP-ZÁBAVA pre všet-
ky vekové generácie. 

 03.10.2017 
 RICHARD III  Dom kultúry veľká sála  19:00  18€ / 15€, 

vozičkár 9€  Slovenské divadlo tanca 

 04.10.2017 
 DOD MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  Mestský úrad Liptovský 

Mikuláš  08:30 - 16:30  Zažite s nami jedinečný DOD mesta 
Liptovský Mikuláš.

 ZODPOVEDNÉ CESTOVANIE PO INDONÉZII  Diera do sveta
 19:00  2€  Indonézia za hranicami turistických oblastí. S 

novinárkou Magdou Vaculčiakovou. 

 05.10.2017 
 TUNDE LENGYELOVÁ: ŽIVOT NA ŠĽACHTICKOM DVORE

 Liptovská knižnica GFB Liptovský Mikuláš  16:00  Pred-
náška o živote na šľachtickom dvore. 

 06.10.2017 
 DEŇ CHÔDZE - HORE VÁHOM DOLU VÁHOM  nábrežie 

rieky Váh  9:00 - 12:00  Podujatie sa uskutoční v rámci Sveto-
vého dňa chôdze. 

 HOKEJ MHK32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:MSHK ŽILINA  zimný 
štadión Lipt. Mikuláš  17:00  4€ / 2€  Majstrovský zápas 
najvyššej hokejovej súťaže SR TIPSPORT LIGY. 

 NVMERI  Diera do sveta  20:00  5€  Tour de Club neo-
bíde Liptovský Mikuláš. Tanečné grooves usporiadané do hravých 
celkov. 

 VÝSTAVA KVETOV  Centrum voľného času Nábr. Dr.Aurela 
Stodolu 1932/47  8:00 - 18:00
 07.10.2017 

 MFK TATRAN - MŠK ŽILINA (B)  Štadión Okoličné  15:30
 2€  II. liga dospelí 

 08.10.2017 
 HOKEJ MHK32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:DUKLA TRENČÍN  zim-

ný štadión Lipt. Mikuláš  15:00  4€ / 2€  Majstrovský zápas 
najvyššej hokejovej súťaže SR TIPSPORT LIGY.

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

 10.10.2017 
 ŠKOLSKÁ KRAJSKÁ SÚŤAŽ DRUŽSTIEV ZÁKLADNÝCH 

A STREDNÝCH ŠKÔL V CEZPOĽNOM BEHU  Centrum voľného 
času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47  10:00 otvorenie  
 11.10.2017 

 MARÍNA HODŽOVÁ A LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  Tatrín a Žia-
dosti slovenského národa  16:00 -17:00  Odborná prednáš-
ka o živote Maríny Hodžovej. 

 13.10.2017 
 HOKEJ MHK32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:HC KOŠICE  zimný 

štadión Lipt. Mikuláš  17:00  4€ / 2€  Majstrovský zápas 
najvyššej hokejovej súťaže SR TIPSPORT LIGY.

 MIKULÁŠSKA ÚCTA  Dom kultúry Liptovský Mikuláš 
 15:00  Vystúpi skupina Kortina.

 14.10.2017 
 MFK TATRAN (A) - ORAVSKÁ JASENICA (ŽIACI A)  Štadión 

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

 POSLEDNÁ MÍĽA LIPTOVA 2017  Námestie osloboditeľov, 
Liptovský Mikuláš  11:00 - 12:15  Ukončenie motocyklovej 
sezóny 2017 na Liptove.

 STOP SHOP POLMARATÓN  STOP SHOP Liptovský Mikuláš
 10:00  Všetkých nadšencov športu pozývame na 6. ročník 

STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš Polmaratón.
 TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI  Centrum voľného 

času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47  9.00 otvorenie  

 15.10.2017 
 HOKEJ MHK32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:HC NOVÉ ZÁMKY

 zimný štadión Lipt. Mikuláš  15:00  4€ / 2€  Majstrov-
ský zápas najvyššej hokejovej súťaže SR TIPSPORT LIGY. 

 16.10.2017 
 ABBA SLOVAKIA LIVE TOUR  Dom kultúry veľká sala

 18:00  17€  Najväčšie hity legendárnej skupiny – naživo – 
na nerozoznanie od originálu. 

 17.10.2017 
 SÁROVA BYSTRICA  Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

 09:00  40. ročník regionálnej postupovej súťaže mladých 
moderátorov.

 19.10.2017 | 20.10.2017 
 SAMI SEBE  Dom kultúry Liptovský Mikuláš  1. deň 14:30 

- členovia, 2. deň 15:30 - verejnosť  Vystúpenie členov klubov 
seniorov.

 19.10.2017 | 21.10.2017 
 TATRANSKÝ KAMZÍK  Route 66  Medzinárodná súťaž 

neprofesionálnych fi lmov.

 21.10.2017 
 MFK TATRAN - FC LOKO KOŠICE  Štadión Okoličné  15:00

 2€  II. liga dospelí
 MFK TATRAN (B) - TJ RABČA (ŽIACI B)  Štadión Okoličné

 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)

 22.10.2017 
 HOKEJ MHK32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:HC 07 ORIN DETVA

 zimný štadión Lipt. Mikuláš  15:00  4€ / 2€  Majstrov-
ský zápas najvyššej hokejovej súťaže SR TIPSPORT LIGY. 

 JAZZ V MESTE - ONDŘEJ ŠTVERÁČEK QUARTET FEAT. GENE 
JACKSON (USA)  Route 66  19:00  10€  Spoluhráč Herbie 
Hancocka, legenda amerického jazzu, bubeník Gene Jackson na 
Liptove! 

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

 SMEJKO A TANCULIENKA- KUK ANI MUK!  Dom Kultúry 
veľká sála  16:00  8€, balkón 7€  Smejko a Tanculienka 
ponúka predstavenia Kuk, ani muk! 

 25.10.2017 
 OSMANSKÁ OKUPÁCIA  Múzeum Janka Kráľa  16:00-

17:00  Odborná prednáška 
 UVEDENIE POŠTOVEJ ZNÁMKY: KLEMENS  Liptovská galé-

ria P.M.Bohúňa  14:00  Inaugurácia pošt. známky Klemens.

 26.10.2017 
 „POVSTALECKÁ HISTÓRIA LIPTOVA“ VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ 

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY  Akadémia ozbrojených síl Liptovský 
Mikuláš 

 FESTIVAL MOBILIS  Diera do sveta  Štvrtý ročník multižán-
rového festivalu tentokrát na tému Lovestory. 

 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. 

 27.10.2017 
 HOKEJ MHK32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:HK NITRA  zimný 

štadión Lipt. Mikuláš  17:00  4€ / 2€  Majstrovský zápas 
najvyššej hokejovej súťaže SR TIPSPORT LIGY. 

 27.10.2017 
 PAMIATKA ZOSNULÝCH  Vrbický cintorín a pamätník Háj 

- Nicovô  15:00  Pietna spomienka pri hroboch významných 
rodákov a osobností nášho mesta. 

 28.10.2017  
 MFK TATRAN (A) - ATTACK VRÚTKY (ŽIACI A)  Štadión Oko-

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

KALENDÁR PODUJATÍ

OKTÓBER 2017

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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 ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR  

(Český fi lm, od 12 rokov, 120 min.)
Ne. 1. 10.  20.00  4 € | Po. 2. 10.  17.45  3,30 € | 
Pi. 6. 10.  17.45  4 €  Druhá kapitola rodinnej 
kroniky Záhradníctvo sa odohráva na pozadí 
prevratných udalostí v rokoch 1947-1953.

 HRÁČI SO SMRŤOU (Amer. fi lm, od 15 r., 90 min.)  
Po. 2.10.  20.00  3,30 €  V mysterióznom thrilleri 
sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpo-
veď na otázku, či existuje život po smrti.

 
BERLINÁRE BENÁTKY CANES Veľké fi lmové 
festivalové echo Be2Can 4 4. - 8.10.

 CESTA ČASU (Fra.-Nem.-USA, od 12 r., 90 min.)  
St. 4.10.  18.00  3 €  V centre pozornosti Terrenca 
Malicka leží evolúcia rôznych živých foriem a ich  
premeny od jednobunkových organizmov až po 
formovanie ľudskej civilizácie. 

 O TELE A DUŠI (Maďarsko, od 15 r., 116 min.)  
St. 4.10.  20.00  3 €  Nekonvenčná love story, 
ľahko excentrická, taktilná i odťažitá romanca 
s prvkami každodennej drámy a čiernej komédie. 
Hlavná cena Berlinále – Zlatý medveď.

 WESTERN (Nem. - Bulh. - Rak., od 15 r., 119 min.)  
Št. 5.10.  17.45  3 €  Valeska Grisebach nakrútila 
majstrovskú subtílnu charakterovú štúdiu a inteli-
gentnú snímku s prvkami westernu.

 NA MLIEČNEJ CESTE  
(Srb. - GB - USA, od 15 r., 125 min.)
St. 5.10.  20.00  3 €  Emir Kusturica sa po dlhých 
rokoch vracia po boku Monicy Bellucci v hlučnej 
a divokej komédii s prvkami modernej rozprávky. 

 120 TEPOV ZA MINÚTU  
(Francúzsky fi lm, od 15 rokov, 140 min.)
Pi. 6.10.  20.00  3 €  Umiernená, k detailu citlivá drá-
ma, ponúka nekonvenčný pohľad na členov špecifi ckej 
komunity, ktorí sa rozhodli „žiť politiku v prvej osobe“.

 VÁŽENÝ OBČAN (Arg. - Špan., od 15 r., 118 min.)  
So. 7.10.  20.00  3 €  Spisovateľ Daniel Mantovani 
získal Nobelovu cenu za literatúru, ale namiesto 
zadosťučinenia sa dostavila poriadna „depka“. 
Vráti sa preto do rodného mesta no aj tu zisťuje, že 
úspech sa neodpúšťa...

 BEZ LÁSKY (Rusko - Franc., od 15 r., 127 min.)  
Ne. 8.10.  20.00  3 €  Andrej Zvjagincev prináša 
drámu ľuďoch, ktorí sú zamilovaní do vlastného
odrazu v mobiloch, ale inak žijú v skľučujúcom 
svete odcudzenia a nepochopenia. 

    
 ESÁ Z PRALESA (Fra. fi lm, MP, 97 min. Slov. dab.)  

so. 7. 10.  18.00  4 € | ne. 8. 10.  18.00  4 € | so.14. 
10.  16.00  4 €  Anim. príbeh  partie zvieratiek, 
ktorá sa snaží udržiavať v džungli spravodlivosť…

 BLADE RUNNER 2049  
(Amer. fi lm, od 15 r., 163 min.) 
Po. 9.10.  17.15  3,30 € | Ut. 10.10.  17.15  4 € 

 Na scénu prichádza nový blade runner menom K, 
aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky 
spoločnosti do chaosu …

 HORA MEDZI NAMI (Amer. fi lm, od 12 r., 104 min.)  
Po. 9. 10.  20.00  3,30 € | Ut. 10. 10.  20.00  4 € | 
St. 11. 10.  18.00  4 €  Po tragickej leteckej havárii 
sa musia dvaja náhodní spolucestujúci spojiť, aby 
prežili extrémne podmienky zasneženej hory.

 BRAZIL (Veľká Británia, od 15 rokov, 142 min.)  
St. 11.10.  20.00  3,50 €  Aké ľahké je stať sa 
nepriateľom štátu! Pesimistická vízia blízkej budúc-
nosti, inšpirovaná Orwellovým románom 1984.

 ALIBI NA MIERU (Fra. fi lm, od 12 r., 90 min.)  
Št. 12. 10.  18.00  4 € | So. 14. 10.  20.00  4 € | Po. 
16. 10.  20.00  3,30 €  Komédia prináša to najlep-
šie, čo francúzske komédie kedy divákom ponúkli.

 SNEHULIAK (GB - USA, od 15 rokov, 123 min.)  
Št. 12.10.  20.00  4 € | Pi 13.10.  20.00  4 € | 
So. 14.10.  17.45  4 € | Ne. 15.10.  20.00  4 €  Naj-
úspešnejší autor súčasnej krimi Jo Nesbø, detektív 
Harry Hole a  Michael Fassbender... 

 SPIEVANKOVO: KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA  
(Slovenský fi lm, MP, 90 min.)
Ne. 15.10.  18.00  4 € | Ne. 22.10.  18.00  4 € | 
So. 21.10.  16.00  4 €  Obľúbené hudobné príbe-
hy pre deti sa vracajú na plátna kín!

 GOOD TIME (Americký fi lm, od 15 r., 100 min.)  
Ut. 17.10.  18.00  4 € | St. 18.10.  20.00  4 €  Ces-
ta do samého vnútra zla dvoch bratov, sprevádzaná 
skvelým soundtrackom. Film si získal priazeň kriti-
kov i obecenstva. fi lmového festivalu v Cannes.

 ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ  
(Španielsky fi lm, od 12 rokov, 128 min.)
Ut. 17.10.  20.00  4 € | st. 18.10.  17.45  4 € 

 Penélope Cruz sa v bláznivej komédii predstavuje 
ako herečka nakrúcajúca vo fašistickom Španielsku 
historický veľkofi lm o kráľovnej.

 VÁBENIE VÝŠOK (Slov. fi lm, od 12 r., 105 min.)  
Št. 19.10.  18.00  3,50 € | Pi. 20.10.  20.00  3,50 € | 
So. 21.10.  18.00  3,50 € | Ne. 22.10.  20.00  3,50 € | 
Po. 23.10.  18.00  3,50 €  Dokumentárny fi lm 
Pavla Barabáša mapuje vývoj slovenského hima-
lájskeho dobrodružstva od jeho počiatkov až po 
prelomové udalosti na Mount Evereste.

 MATKA! (Americký fi lm, od 15 rokov, 115 min.)  
So.  20.00  4 €  Idylické spolužitie v krásnom 
dome v lone prírody naruší príchod nezvaných 
hostí, ktorých počet neustále narastá....

 KLIENT (Francúzsko - Irán, od 15 r., 125 min.)  
Po. 23.10.  20.00  3,50 €  Farhadiho Klient rozprá-
va príbeh o dusivej, strachom, dogmami a predsud-
kami presiaknutej atmosfére v súčasnom Iráne.

 GEOSTORM (Americký fi lm, od 12 r., 108 min.)  
Ut. 24.10.  18.00  4 € | St. 25.10.  20.00  4 € 

 Systém na ochranu Zeme, začne útočiť a začína 
závod s časom, než geomagnetická búrka zmetie 
zo zemského povrchu všetko... a všetkých.

 NINA (SR - ČR, od 12 rokov, 82 min.)  
Ut. 24.10.  20.00  3,50 € | St. 25.10.  18.00  3,50 € 

 Nina má 12 rokov, jej rodičia sa rozvádzajú a svet, 
ktorý doteraz poznala, sa jej rozpadá pred očami...

 BAJKERI (Český fi lm, od 12 rokov, 109 min.)  
Št. 26.10.  20.00  4 € | Ne. 29.10.  20.00  4 € | So. 
28.10.  18.00  4 € | Po. 30.10.  18.00  3,30 €  Život 
síce nesie isté úskalia, ale s humorom sa dá zvládnuť 
nielen výšľap do strmého kopca, stavba stanu, chýba-
júca elektrická zásuvka, ale tiež sok v láske...

 MY LITTLE PONY VO FILME  
(Americký fi lm, MP, 99 min., Slovenský dabing)
So. 28.10.  16.00  4 € | Ne. 29.10.  18.00  4 €  Ani-
movaný príbeh šestice farebných koníkov, ktoré sa 
musia vydať na nebezpečnú hrdinskú cestu...

 JIGSAW (Americký fi lm, od 15 rokov, 91 min.)  
So. 28.10.  20.00  4 € | Po. 30.10.  20.00  3,30 € 

 Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, je 
už viac ako desať rokov mŕtvy no opäť sa začnú 
objavovať mŕtve telá...

 MANŽEL A MANŽELKA (Tal. film, od 12 r., 100 min.)  
Ut. 31.10.  18.00  4 € | St. 1.11.  20.00  4 €  Ta-
lianska komédia o manželskom páre, ktorý sa ocitá 
v kríze a zdá sa, že rozvod je na spadnutie. 

 VÁBENIE VÝŠOK (Slov. fi lm, od 12 r., 105 min.)  
Ut. 31.10.  20.00  3,50 € | St. 1.11.  18.00  3,50 € 

 Dokumentárny fi lm Pavla Barabáša mapuje vývoj 
slovenského himalájskeho dobrodružstva od jeho po-
čiatkov až po prelomové udalosti na Mount Evereste.

 
 ŠPUNTI NA VODE - fi lmový klub seniorov  

Pi. 6.10.  14:30  2€  rodinná komédia ČR, 2017, 85 
minút, originálna verzia- česky 

 NORMA  
So. 7.10.  18:55  12€  priamy prenos z Metropolit-
nej opery v New Yorku, cca 184 minút (1 prestávka)

 ČAROVNÁ FLAUTA  
So. 14.10.  18:55  12 €  priamy prenos z Met-
ropolitnej opery v New Yorku, cca 189 minút 
(1 prestávka)

 VO VEĽKOM ŠTÝLE - fi lmový klub seniorov  
St. 20.10.  14:30  2€  komédia USA, 2017, 97 
minút, slovenské titulky 

 KORZÁR  
Ne. 22.10.  16:45  11 €  priamy prenos z Veľkého 
divadla v Moskve, 215 minút  

 24.08.2017 | 19.11.2017  
KONTEXTY-VZŤAHY-SÚVISLOSTI
Rumansky Art Centre | Ut – Pi: 13:00 - 17:00 

 1,50€ / 1€ | Výstava autorov: Rastislav Biarinec, 
Marta Bošelová, Ján Kudlička, Pavol Rusko.

 08.09.2017 | 01.11.2017  
VČELÁRSTVO V LIPTOVE | NKP Čierny orol L. Mi-
kuláš | Po – Pi: 08:00 - 16:00  0,40€ / 0,20€ | Vý-
stava zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku. 

 06.10.2017 | 03.11.2017  
Z TVORBY | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
| Po - Pi: 8:00 - 15:00  0,50€ / 0,20€ | Výstava 
z najnovšej tvorby členov Klubu neprofesionálnych 
výtvarníkov pri LKS. Vernisáž výstavy 5.10. o 16:00.

 10.10.2017 | 02.12.2017  
PAVOL HUDEC- AHASVER, STRATENÝ PÚTNIK
Galéria Kolomana Sokola | Ut – So: 10:00 - 17:00 

 2€ | Autorská výstava. Vernisáž výstavy 10.10. o 
16:30.

 17.10.2017 | 07.01.2018  
MAREK JAROTTA, O 5 12
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut – So: 10:00 
- 17:00  2€ | Autorská výstava.  Vernisáž výstavy 
17.10. o 16:30.

 17.10.2017 | 07.01.2018  
MARTIN BENKA - ČLOVEK A KRAJINA
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut – So: 10:00 
- 17:00  4€ | Výstava Martina Benku . Vernisáž 
výstavy 17.10. o 16:30.

 02.10.2017 | 31.10.2017  
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad, po, st: 
15:00 - 17:45, ut, št: 9:30 - 12:15) 5€ mesačne | 
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov 
s lektorom Mgr. art. R. Močiliakom.

 20.10.2017  
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. 

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIP. MIKULÁŠ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslobodite-
ľov 31 | 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. 

 JÁNOŠÍKOVA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 
31 | 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.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 
8:00-16:00  1 € / 0,50 € | Expozícia zachytáva 
dejiny poľovníctva a rybárstva na Liptove od stre-
doveku 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 | od 16.9. 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 jasky-
niarstva | 16.9. -31.12. Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: 
zatvorené, So-Ne:  9:00 - 11:00 na objednávku 
(3 dni vopred min. 25 osôb), posledný vstup ho-
dinu pred zatvorením  6 € / 2,50 € | Jediné špe-
cializované múzeum svojho druhu na Slovensku. 

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


