
OBČIANSKE ZDRUŽENIE 

TO DO LIPTOV

MENÍME A ZLEPŠUJEME VEREJNÝ PRIESTOR



KTO SME?

TO DO Liptov o.z. je spolok občanov, 
priateľov a odborníkov zaoberajúcich sa 
rôznorodými aspektami regiónu Liptov v 
oblasti verejných priestranstiev a 
vizuálnej kultúry, architektúry a 
urbanizmu, životného prostredia, 
dopravy, cestovného ruchu a geografie.

Záleží nám na kvalite verejného priestoru 
regiónu Liptov, preto vyvíjame početné 
aktivity, prostredníctvom ktorých sa 
snažíme poukazovať na jeho aktuálne 
problémy a spoločne s našimi odborníkmi 
aj prinášať návrhy konkrétnych riešení.



KTO SME?

Cieľom združenia je realizácia projektov a aktivít so zameraním na rozvoj regiónu vo 
viacerých oblastiach:



ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE (HLAVNÉ AKTIVITY, PROJEKTY)

Monitoring a znižovanie vizuálneho a reklamného smogu

Mapovanie kvality verejného priestoru a nahlasovanie podnetov

Tvorba vizualizácii a návrhov riešení verejných priestorov

Práca v teréne a zveľaďovanie verejných priestranstiev

Osveta a prednášky o verejnom priestore

Spoluorganizovanie a podpora športových podujatí

Organizovanie kultúrnych podujatí

Propagácia Regiónu Liptov a cestovný ruch



1. MONITORING A ZNIŽOVANIE VIZUÁLNEHO SMOGU

Pravidelne monitorujeme vonkajšiu reklamu v katastrálnom území mesta a 
nahlasujeme novovzniknuté nelegálne reklamné stavby a plochy

Zverejňujeme galériu lokalít, kde dochádza k znižovaniu reklamného smogu



1. MONITORING A ZNIŽOVANIE VIZUÁLNEHO SMOGU

Spolupráca na terénnom zbere dát a tvorbe Pasportu reklamných stavieb (2016) 
a pasportizácii Navigačno-informačného systému mesta Liptovský Mikuláš (2019)

Vytvorenie digitálnej mapy vonkajšej reklamy Liptova (2016 - hlavné cestné ťahy) 
https://vonkajsiareklama.todomap.sk/ (s finančnou podporou Nadácie SLSP) 

https://vonkajsiareklama.todomap.sk/


ZNIŽOVANIE REKLAMNÉHO SMOGU

Čo sa doteraz podarilo?

Nepovoľovanie umiestňovania reklám cirkusov a podujatí na stĺpy verej. osvetlenia, zástavky MHD

Schválenie VZN č.3/2017 – Zmena záväznej časti Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš (zákaz 
osadzovania nových samostatne stojacich reklamných stavieb na území mesta + regulácia reklamy 
v pamiatkovej zóne mesta)

Nahlásenie a následné odstránenie cca 130 ks nelegálnych reklamných bannerov a iných nosičov 
zo strany MsÚ Liptovský Mikuláš (cestné zábradlia + ploty a zábradlia škôl a areálov vo vlastníctve 
mesta) a zavedenie nulovej tolerancie na vyššie spomenuté typy nelegálnej reklamy

Odstránenie ďalších cca 80 ks nelegálnej reklamy z verejného priestoru v regióne Liptov a viac ako 
150 ks v iných regiónoch Slovenska našimi aktivistami

Postupné vypovedanie a nepredlžovanie nájomných zmlúv mestských pozemkov za účelom 
umiestnenia reklamných stavieb a zariadení (reklamné trojnožky, reklamné lavičky, komerčný 
infosystém mesta, …)

Odstránenie 10ks reklamných zariadení pri rekonštrukcii nadzemných častí podchodu na Ulici 
1.mája, ktoré dlhé roky slúžili ako nosič reklamných konštrukcií a bannerov

Schválenie komplexnej rekonštrukcie navigačno-informačného systému mesta Liptovský Mikuláš







PODPORTE NAŠE AKTIVITY



2. MAPOVANIE KVALITY VEREJNÉHO PRIESTORU 

Všímame si (ne)kvalitu verejných priestorov a upozorňujeme kompetentných na 
poškodenia a nedostatky

Na nahlasovanie podnetov a nedostatkov vo verejnom priestore využívame 
populárnu mobilnú/webovú aplikáciu ODKAZ PRE STAROSTU

https://www.odkazprestarostu.sk/pomoc


PODPORTE NAŠE AKTIVITY



3. TVORBA VIZUALIZÁCII A NÁVRHOV RIEŠENÍ

Spolupracujeme s profesionálnymi urbanistami, architektmi, dizajnérmi a grafikmi, 
ktorí sa s nami spolupodieľajú na tvorbe vizualizácii, fotomontáží a návrhov riešení 
moderných, kvalitných a funkčných verejných priestorov



4. TVORBA VIZUALIZÁCIÍ A NÁVRHOV RIEŠENÍ

Počas uplynulých troch rokov sme predstavili viaceré návrhy, ktoré by v 
prípade realizácie mohli zlepšiť život obyvateľom ako aj orientáciu a 
zážitok návštevníkom mesta Liptovský Mikuláš



PODPORTE NAŠE AKTIVITY



4. PRÁCA V TERÉNE

Obnova lavičiek v parčíku v blízkosti Autobusovej stanice 

Dobrovoľnícke zveľaďovanie verejných priestranstiev

Obnova cestného zábradlia – ZŠ Janka Kráľa na sídlisku Podbreziny

https://www.facebook.com/todoliptov/photos/?tab=album&album_id=2374427985948058
https://www.facebook.com/pg/todoliptov/photos/?tab=album&album_id=1832969520093910


PODPORTE NAŠE AKTIVITY



5. PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

Posledné 3 ročníky 
sponzorsky a mediálne 
podporujeme 
štafetové preteky 
Liptov Ride, okrem 
toho sa tohto 
najpopulárnejšieho 
outdoorového
podujatia v našom 
regióne zúčastňujeme 
aj s vlastným tímom

V rokoch 2016 a 2017 
sme spoluorganizovali 
pretek Beh na Sinú



6. ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

V roku 2014 skrášlilo historické centrum mesta 
Umeleckého korzo – inštalácia svetelných 
objektov vytvorených mladými umelcami z 
Liptova, ktoré boli venované slávnym rodákom

Zorganizovali sme niekoľko ročníkov 
Benefičného plesu absolventov stredných škôl 
v Liptovskom Mikuláši



7. PROPAGÁCIA LIPTOVA A CESTOVNÝ RUCH 

Spolupracujeme s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región LIPTOV vo 
forme konzultácii, analýz, sociologických prieskumov či terénnych výskumov

V letnej sezóne 2019 sme organizovali Nedeľné cyklovýlety po Liptove

Vytvorili sme aj krátke imidžové propagačné video regiónu

https://www.youtube.com/watch?v=JaHEeXODq9o&feature=emb_title


7. PROPAGÁCIA LIPTOVA A CESTOVNÝ RUCH 

Navrhli a vytlačili sme tlačenú mapu 100 najkrajších miest, atrakcií a zaujímavostí 
v Regióne Liptov (2014) a zadarmo sme ju rozdistribuovali do turistických 
informačných centier a návštevníckych bodov záujmu v regióne

Vytvorili sme 
aj webový 
portál 
todomap.sk, 
na ktorom 
sme spustili 
on-line verziu 
tejto mapy

http://www.todomap.sk/




PODPORTE NAŠE AKTIVITY

https://todoliptov.sk/podporte-nas/


ĎAKUJEME!

todoliptov

todoliptov


