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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Do centra mesta zavítajú fašiangy v piatok 21. februára.

Sprievod s tradičnými maskami vyrazí do ulíc spred mestského úradu o 16. hodine, pokračovať bude po Štúrovej ulici, popri Liptovskej 
knižnici G. F. Belopotockého a záverečný program roztancuje publikum na Námestí osloboditeľov. Fašiangovníkmi budú folklórne 
skupiny a súbory z Liptova, materské a základné školy aj seniori z mesta. 
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SPRAVODAJSTVO

Liptovský Mikuláš opäť predviedol, že 
je liahňou talentovaných a  úspešných 
športovcov v  mnohých odvetviach. Tí 
najlepší sa zišli 17. januára v Dome kul-
túry, aby si prevzali ocenenie Športovec 
mesta za rok 2019. Predstavitelia rad-
nice ocenili dve desiatky jednotlivcov, 
kolektív, talent roka, ale aj osobnosť 
športu. Zastúpenie medzi vyhodnote-
nými mali vodáci, lyžiari, karatisti, at-
léti, vzpierači, gymnasti či fi tnesáci.

Športovci pozitívne reprezentujú mesto na 
najvyšších štátnych, európskych či dokonca 
svetových fórach. Nominovali ich športové 
kluby a verejnosť na základe výzvy. Výberová 
komisia sa rozhodla mimoriadne oceniť aj pa-
racyklistu Miloša Hudeca, ktorého bojovnosť 
a vytrvalosť doviedla až do slovenskej repre-
zentácie v disciplíne handbike.
Ocenení športovci a kolektívy mesta za 
rok 2019

Kategória do 18 rokov:
Benjamín Bartoš (VTJ Technika Liptovský 

Mikuláš), Kristína Haviarová (Športový klub 
Liptovský Mikuláš), Vesna Hynková (Centrum 
voľného času pre deti a  mládež, atletický 
oddiel), Ivana Chlebová (Dukla  – Kanoe Tat-
ra Klub Liptovský Mikuláš), Petra Krotáková 
(Centrum voľného času pre deti a  mládež, 
atletický oddiel), Tamara Martikánová (Špor-
tový klub Liptovský Mikuláš), Ľuboš Martiš 
(Silový trojboj Liptov), Martin Stankoviansky 

(Klub bežeckého lyžovania Jasná Liptovský 
Mikuláš), Michal Turčaník (Karate klub Torade 
Liptovský Mikuláš, o. z.), Richard Turčaník (Ka-
rate klub Torade Liptovský Mikuláš, o. z.).

Jednotlivci nad 18 rokov:
Pavel Balážik (Športový klub Kriváň Liptov-

ská Ondrašová), Michal Barbier (VTJ Technika 
Liptovský Mikuláš), Vladimír Bátik (Silový troj-
boj Liptov), Július Gyulai Gaál (VTJ Technika 
Liptovský Mikuláš), Jakub Grigar (Dukla – Ka-
noe Tatra Klub Liptovský Mikuláš), Vladimír 

Holota (VTJ Technika Liptovský Mikuláš), 
Michal Martikán (Dukla  – Kanoe Tatra Klub 
Liptovský Mikuláš), Barbora Osvaldová (Silový 
trojboj Liptov), Alexander Slafkovský (Dukla– 
Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš), Petra Vl-
hová (Ski team Vlha Liptovský Mikuláš), Miloš 
Hudec – paracyklistika.

Kolektívny šport do 18 rokov:
Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Miku-

láš, o. z. – Liga kadetov

Talent roka do 18 rokov:
Samuel Krajčí (Kanoe Tatra Klub Liptovský 

Mikuláš)

Osobnosť športu:
Jozef Martikán (Kanoe Tatra Klub Liptovský 

Mikuláš)
    -red-

I/2019/08/01Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

Športovec mesta za rok 2019: 
Osobnosťou športu sa stal Jozef Martikán 

I/2019/08/02Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

I/2019/08/03Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

Športovec mesta 2019: kolektívny šport do 18 rokov – Hokejové talenty MHK 32 
Liptovský Mikuláš.

Športovec mesta 2019: jednotlivci nad 18 rokov.

Kategória do 18 rokov.

I/2019/08/04Podchod pri Maytexe zrevitalizujú
Osobnosť športu Jozef Martikán.

SPRAVODAJSTVO

Od nedele 2. februára vstúpia do platnosti 
menšie zmeny v  Mestskej autobusovej do-
prave (MAD) v Liptovskom Mikuláši. Udeje sa 
tak v  rámci mimoriadnej zmeny cestovných 
poriadkov, ktorú zrealizuje dopravca ARRIVA 
Liorbus.

Pri linke číslo 1 z  Liptovskej Ondrašovej 
bude odchod prvého ranného spoja posu-
nutý o 3 minúty skôr na 5:07 hod. „Dôvodom 
je, aby cestujúci stíhali začiatok pracovnej 
zmeny a zároveň zostali zachované prestupy 
z prímestských liniek na autobusovej stanici 
i  na zastávke na Hurbanovej ulici,“ vysvetlil 
dôvody zavedenia zmien Michal Paška, posla-
nec Mestského zastupiteľstva v  Liptovskom 
Mikuláši a členom komisie dopravy pri Zastu-
piteľstve Žilinského samosprávneho kraja.

Pri linke číslo 4 do Ploštína a Iľanova sa vráti 
čas odchodu spoja z autobusovej stanice na 
14:35 hod kvôli požiadavkám zamestnancov 
viacerých fi riem.

Pri linke číslo 5 do Demänovej a Bodíc bude 
pridaná do spoja premávajúceho počas dní 
školského vyučovania zo stanice o 16:15 hod 
a do spoja s odchodom o 16:50 hod zastávka 
na Štúrovej ulici pri mestskom úrade. Bude 
možnosť využiť prestup z  ostatných liniek, 
ktoré zastavujú na susednej Hurbanovej ulici.

Zmena z prevádzkových dôvodov
Na linkách číslo 8 a  14 nastane zmena 

z  prevádzkových dôvodov. Z  Podbrezín po 
novom pôjde cez pracovné dni osmička 
o 17:00 hod a linka číslo 14 (Kamenné pole) 
bude jazdiť o 17:20 hod.

Ak využívate linku číslo 13 (akvapark), od 
2. februára v  nej  pribudne v  smere na Pod-
breziny zastávku na znamenie na Alexyho 
ulici. Kvôli častým meškaniam spoj, ktorý cez 
pracovné dni odchádza z Podbrezín o 18:00 
hod, pôjde zo zastávky „Liptovská Ondrašová 
most“ priamo do akvaparku. V smere z akva-

parku na Podbreziny autobus zastaví v  Lip-
tovskej Ondrašovej aj na otočke a pri kostole, 
čím majú cestujúci z tejto mestskej časti mož-
nosť dostať sa cez centrum mesta a Nábrežie 
priamo až na Podbreziny.

K drobným úpravám dôjde aj pri odchode 
niektorých spojov, preto venujte pozornosť 
cestovným poriadkom.

 
Lepšie spojenie medzi mestami

Od 2. februára sa zlepší víkendové večer-
né spojenie medzi Liptovským Mikulášom 
a  Liptovským Hrádkom. Ide o  spoj prímest-
skej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje 
Žilinský samosprávny kraj. Spoj s odchodom 
z autobusovej stanice o 20:25 hod a s prícho-
dom do Liptovského Hrádku o 20 minút ne-
skôr doteraz jazdil len počas pracovných dní. 
Po novom bude jazdiť aj cez víkendy, z Lip-
tovského Hrádku sa do Liptovského Mikuláša 
bude vracať o 20:47 hod.    -mp-

Menšie zmeny v MAD od 2.2.2020

Mesto Liptovský Mikuláš získalo takmer 
15.000 eur z  eurofondov na vybavenie pre 
cyklistov. V  rámci projektu radnica osadí 
nový mobiliár. Pôjde o  stojany na bicykle 
a  lavičky v centre mesta. Pri odpočívadle na 
cyklochodníku nainštalujú fontánku s pitnou 
vodou. Jednotlivé prvky osadia počas tohto 
roka. Hlavným cieľom mikroprojektu, ktoré-

ho partnermi je okrem Liptovského Miku-
láša aj poľské mesto Nový Targ, je obohatiť 
existujúcu ponuku cyklistickej infraštruktúry. 
Zároveň sa zvýši komfort pri využívaní exis-
tujúcej infraštruktúry pre cyklistov, ale aj pre 
všetkých návštevníkov a obyvateľov mesta.

     
    -red-

Cyklisti budú mať 
ďalšie vybavenie

Viac chlapcov 
ako dievčat

V Liptovskom Mikuláši sa v roku 2019 na-
rodilo 330 chlapcov a  312 dievčat. Najobľú-
benejšie dievčenské mená boli Sofi a, Natália 
a Alžbeta, chlapcom dávali najčastejšie mená 
Matej, Jakub a Michal. Matrika uvádza, že šty-
rom párom sa narodili.
Sobáše v dolinách

Manželstvo uzavrelo 174 párov, z  toho 
bolo 117 občianskych a  57 cirkevných so-
bášov. Tri manželstvá uzavierali maloletí 
a  12 manželstiev cudzinci. Väčšina sobá-
šov bola už tradične v  modernej obradnej 
miestnosti mestského úradu. Mikulášska 
matrika však sobášila aj v  domácom pro-
stredí kvôli zdravotnému stavu sobáše-
ných. Nechýbali ani sobáše v  Demänovskej 
Doline či v  Žiarskej doline. V  tomto roku 
pribúda možnosť sobášov v  atraktívnych 
priestoroch mestského Múzea Janka Kráľa. 

Smutnejšiu časť matriky tvoria informácie 
o  počte zosnulých, ktorých bolo spolu 539, 
z toho 277 žien a 262 mužov.     -js-
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Cena mesta Liptovský Mikuláš patrí Pavlovi 
Bobákovi za prínos v oblasti architektúry, sta-
vebníctva a verejného života v meste; Jozefo-
vi Daníkovi za prínos v spoločenskej, kultúrnej 
a výchovnej oblasti; Jozefovi Oškovi za prínos 
v  spoločenskej, kultúrnej a  výchovnej oblas-
ti; Jánovi Tomčíkovi za prínos v spoločenskej, 
kultúrnej a  výchovnej oblasti; Jurajovi Sýko-
rovi za prínos v  oblasti telovýchovného le-
kárstva; Zoltánovi Reiterovi (in memoriam) za 
prínos v oblasti kultúry a duchovného rozvoja 
mesta; Marte Voštinákovej za prínos v oblasti 
zdravotníctva, dobrovoľníctva a verejného ži-
vota v meste.

Pavel Bobák sa počas 35 ročného pôso-
benia v  našom meste výrazne podieľal na 
usmerňovaní urbanistického rozvoja Liptov-
ského Mikuláša v podobe pešej zóny, južného 
brehu Váhu či štúdie ekologického rozvoja 

turizmu na brehoch Liptovskej Mary. Organi-
zoval vypracovanie nového generelu dopravy 
a územného plánu mesta.

Jozef Daník žije v okresnom meste už vyše 
50 rokov, ako riaditeľ Centra voľného času 
zabezpečil nové priestory a  ich obnovu na 
Nábreží A. Stodolu. Aj po odchode na dôcho-
dok pracuje v  záujmových krúžkoch, je spo-
luorganizátorom detských letných táborov 
a  poznávacích zájazdov, spoluzakladal akciu 
Deň chôdze. Od roku 2010 postupne vydal 17 
zbierok básní, bol pri založení Spolku básni-
kov pri Rázusovie dome.

Jozef Oško bol jedným zo zakladajúcich 
členov klubu � latelistov a stál pri organizácii 
rôznych � latelistických akcií. Prostredníctvom 
inaugurácií poštových známok zviditeľňuje 
mesto, spolupracoval na tvorbe viacerých 

I/2019/08/05Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

Ocenili významné osobnosti mesta

metodických príručiek pre vedúcich krúžkov. 
Počas svojej bohatej pedagogickej praxe bol 
okresným metodikom zemepisu a  vedúcim 
sekcie riaditeľov, recenzoval učebné pomôc-
ky a učebnice.

Ján Tomčík je dlhoročný funkcionár Telo-
výchovnej jednoty Iľanovo, aktívne sa zapája 
do kultúrno  – spoločenských a  športových 
aktivít v mestskej časti Iľanovo.

Juraj Sýkora pracoval ako okresný telový-
chovný lekár v  Liptovskom Mikuláši, bol dl-
horočným klubovým lekárom MHK 32, MFK 
Tatran, vodných slalomárov a ďalších. Pôsobil 
ako lekár Svetovej zimnej univerziády, bol 
lekárom športových podujatí a zakladajúcim 
členom Olympijského klubu Liptov.

Zoltán Reiter (in memoriam) pôsobil 
v  meste ako kaplán, neskôr ako pomocný 
duchovný, neskôr pomáhal v  pastoračnej 
činnosti. Počas svojho pôsobenia v  kňazskej 

službe sa vyznačoval obetavosťou, nekom-
promisne zastával kresťanské a  humanitné 
hodnoty.

Marta Voštináková
 je dlhoročnou členkou Slovenského červe-

ného kríža, pre územný spolok Liptov získava 
� nancie a materiálne vybavenie. Svojou ľud-
skosťou, charakterom a  prístupom je stme-
ľujúcim prvkom v  červenom kríži. Jej postoj 
k  životu, láska k  človeku sa prejavujú nielen 
v  povolaní lekárky, ale aj prostredníctvom 
dobrovoľných aktivít.

Cena primátora mesta 
Viliamovi Dolníkovi za prínos v  spoločen-

skej, kultúrnej a  výchovnej oblasti. Jozefovi 
Kršákovi za prínos v zdravotníctve a vo verej-
nom živote. Ľudevítovi Dušanovi Žu� ovi za 
výrazný podiel na udržiavaní ľudových tradícií 
v oblasti ochotníckeho divadla.

Verejné uznanie za zásluhy
Danke Šubovej, Jarmile Kucharičovej, Ľu-

bomírovi Lisému, Jaroslavovi Tomčíkovi, 
Ivanovi Líškovi, Milanovi Blahovi, Dušanovi 
Migaľovi, Emilovi Hižnayovi, Jánovi Ková-
čovi, Milanovi Tlstákovi a  Petrovi Vítekovi.      
         -js-

SPRAVODAJSTVO

Získaj 200 eur za hlasovanie!
 
Máme poslednú šancu získať pre naše deti ihrisko. Každý váš hlas je 
dôležitý. Preto sme sa rozhodli vás motivovať. V prípade, že ihrisko 
získame, čakajú na vás atraktívne ceny:

1.cena: 200 eur;
2.cena: darčekový kôš v hodnote 100 eur;
3.cena: poukážka na nákup v RGB Liptov v hodnote 30 eur.

Ceny získajú hlasujúci, ktorí preukážu najvyšší počet odovzdaných hlasov pre 
mesto Liptovský Mikuláš. Hlasuje na https://zihadielko.lidl.sk/
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I/2019/08/06Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

I/2019/08/08Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

I/2019/08/09Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

I/2019/08/10Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

I/2019/08/07Podchod pri Maytexe 
zrevitalizujúzrevitalizujú

Jozef Kršák si zaslúžil Cenu primátora mesta Liptovský Mikuláš.

Cenu mesta získala aj Marta Voštináková.

Ján Tomčík podpísal pri udelení Ceny mesta mestskú kroniku.

Verejné uznanie za zásluhy prevzalo 11 ocenených.

Pavlovi Bobákovi udelili Cenu 
mesta Liptovský Mikuláš.
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Verejné uznanie za zásluhy prevzalo 11 ocenených.

Jozefovi Bobákovi udelili Cenu 
mesta Liptovský Mikuláš.
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Materská škola Žirafka sa počas roka predstavila fašiangovými vinšmi, pesnič-
kami na nádvorí Čierneho orla, viac ako 120 detí prišli podporiť rodičia a starí rodi-
čia. V škole tiež zorganizovali turnaj O šachovú kráľovnú a šachového kráľa školy. 
V  predvianočnom období deti navštívili Mikulášsky domček, koledami potešili 
primátora a zamestnancov mestského úradu.

Materská škola Agátik zorganizovala už 11. ročník olym-
piády, v  ktorej si športovci zmerali sily v  olympijských 
disciplínach. V septembri sa uskutočnilo slávnostné otvo-
renie vynovenej kuchyne a školskej jedálne. Škola pripravi-
la aj veľkonočné a vianočné trhy.

V  Materskej škole Palúčanská opäť nachystali En-
vironmentálnu olympiádu, na ktorej sa zúčastnili 
materské školy z  územia mesta. Deti hravou formou 
nadobudli poznatky o prírode a  jej kolobehu. Vydare-
nou akciou pri príležitosti Dňa rodiny bolo popoludnie 
strávené v prítomnosti rodičov. V externých priestoroch 
začalo rásť krásne interaktívne prostredie, náučné tabu-
le s environmentálnou tematikou sú deťom k dispozícií 
nepretržite.

V Materskej škole Čsl. brigády (Bublinka) sa zameraním snažili, aby bola škola vždy 
súčasťou mesta, štvrte, regiónu, aby bola súčasťou kultúrneho priestoru, v ktorom sa 
rozdáva krása ducha, zažíva sa dobrodružstvo poznania, rozvíja sa tvorivosť a učí sa 
láske k múdrosti. Škola pripravila vlastné akcie, interné rozvojové projekty, ktoré im 
s radosťou pomáhali realizovať rodičia, priatelia a ďalší skvelí ľudia.

V Materskej škole Stodoláčik kolektív školy nadväzuje na rodinnú výchovu, rodi-
čov si tu vážia ako partnerov. Pozývajú ich a zapájajú do celoškolských aktivít, ako je 
Pochod chrobáčikov, Vynášanie Moreny, Týždeň v pohybe či Deň rodiny.

Materská škola Vranovská oslávila 30. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti 
pripravili zamestnanci a  deti program v  Kultúrnom dome v  Palúdzke pre širokú 
verejnosť. V  roku 2019 usporiadali aj deň otvorených dverí, vianočné besiedky 
pre rodičov či program ku Dňu matiek. Školu navštívil aj Zahrajko, ktorý spríjemnil 
športový deň deťom a rodičom.

V Materskej škole Kláštorná urobili viaceré príjemné ak-
cie ako Šarkaniádu, Tekvicovú slávnosť či Deň otvorených 
dverí alebo Vynášanie Moreny. Tvorivosť deti z Kláštornej 
ukázali pri pečení chleba a  medovníkov aj pri zdobení 
kraslíc voskom.

V Materskej škole Stodoláčik kolektív školy nadväzuje na rodinnú výchovu, rodi-

V Materskej škole Kláštorná urobili viaceré príjemné ak-

V MESTSKÝCH MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 
MAJÚ ZA SEBOU PESTRÝ ROK

Základná škola Miloša Janošku poskytuje rozšírené vyučovanie mate-
matiky a prírodovedných predmetov, uplatňuje prvky environmentálnej 
a  regionálnej výchovy s  využitím moderných informačno-komunikač-
ných technológií. V  roku 2019 škola prešla rozsiahlymi rekonštrukcia-
mi – realizoval sa chodník, výmena oplotenia, náter striech, vybudovanie 
chránených prístreškov, modernizovali sa učebne (interaktívna podlaha) 
a  školský areál (detská lanová pyramída s  lavičkami). V  kronike za rok 
2019 nájdeme niekoľko vydarených akcií ako Vianočná akadémia spo-
jená s  burzou, rozlúčka deviatakov divadelným predstavením, módnu 
prehliadku a výstavu k 30. výročiu Nežnej revolúcie s názvom Zaprášená 
história.

Žiaci zo Základnej školy s  materskou školou Okoličianska získa-
li prvenstvo v  okresnej súťaži Športová škola roka (zapojených 17 
škôl, vrátane gymnázií) a  7. miesto v  predmetových olympiádach 
a  vedomostných postupových súťažiach (zapojených 25 škôl, vrá-
tane gymnázií). V  škole pokračovali v  organizácií športových tried 
zameraných na športovú gymnastiku a futbalovú prípravu. Žiaci tiež 
riešili dopravnú situáciu v Okoličnom, kde navrhli a porovnali rôzne 
možnosti. Projekt predstavili na regionálnom turnaji First Lego Le-
ague v Poprade, kde získali mimoriadnu cenu poroty za inovatívny 
verejnoprospešný projekt. Vďaka zriaďovateľovi prešla najväčšou 
premenou školská jedáleň, v ktorej od októbra opätovne varia.

Základná škola Janka Kráľa oslávila 30. výročie vzniku. O škole natočili 
fi lm, pripravili slávnostnú akadémiu pre verejnosť a vydali kalendár s vý-
tvarnými prácami detí. Získali tiež prvé miesto v súťaži Škola roka v pred-
metových súťažiach a  olympiádach. V  jednej zo štyroch tried prvého 
ročníka otvorili vyučovanie písma Comenia skript, venujú sa programo-
vaniu a robotike. Počas roka získali externé fi nancie na zvyšovanie ma-
tematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov, na robotické 
legá a na vzdelávací softvér.

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu Liptovský Mikuláš 
sa v roku 2019 zapájala do kultúrneho diania mesta a jeho blízkeho 
okolia. Žiaci a učitelia sa podieľali na výstavách, vernisážach a akci-
ách, ktoré organizovali inštitúcie mesta. Zapojili sa do súťaží, z kto-
rých najviac ocenení získal literárno-dramatický odbor. Škola spolu-
pracovala s ustanovizňami s podobným zameraním v regióne, ale aj 
za hranicami štátu.

-red-
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Bratia Turčaníkovci a  Martinka Maguro-
vá, karatisti z Karate klubu Torade Liptovský 
Mikuláš, bodovali v  januári na medziná-
rodnej súťaži Memoriál Michala Bozogáňa 
v  Košiciach. Martinka štartovala v  kategórii 
st. žiačky 10 – 11 r. nad 40 kg. V prvom kole 
zvíťazila na body. V  druhom kole prehrala 
s Ukrajinkou na vlajky, pretože sa ani jednej 
nepodarilo skórovať. Richard Turčaník zápasil 
v kategórii kumite starší žiaci 10 – 11 r. nad 
40 kg. V kvalitnej konkurencii 27 pretekárov 
sa umiestnil na 1. mieste, keď zdolal piatich 
pretekárov (z toho traja Ukrajinci). 

Starší brat Michal vyhral kategóriu kumi-
te juniori 16  – 17 r. nad 76 kg a  vyskúšal si 

aj seniorskú kategóriu nad 78 kg. V tejto ka-
tegórii mal možnosť zápasiť s  vynikajúcim 
slovenským reprezentantom Adim Gyurikom 
a pretekárom ukrajinského klubu Union Lviv 
Ryaboshapko Kyrylo, ktorý sa stal víťazom 
kategórie. Michal sa umiestnil na 3. mieste. 
„Memoriál Michala Bozogáňa absolvujeme 
každoročne. Je výborné, že si naši pretekári 
môžu zmerať sily s  medzinárodnou kon-
kurenciou na domácej pôde. Vďaka dvom 
prvým a  jednému tretiemu miestu sme sa 
v  klubovom rebríčku umiestnili na krásnom 
ôsmom mieste,“ uviedol Michal Turčaník. Na 
akcii súťažilo 395 športovcov z 37 klubov pia-
tich krajín.   -red-

Reprezentant Martin Chovanec, člen AC 
Kriváň Liptovský Mikuláš, priniesol klubu zla-
tú medailu v behu na 60 metrov cez prekážky 
a striebornú medailu pridal aj v šprinte na 60 
metrov z  Halových majstrovstiev Stredoslo-

venského atletického zväzu, ktoré sa konali 
v  januári v  Banskej Bystrici. Tieto úspechy 
nepatrili pre mladého atléta medzi jeho prvé, 
doma má už peknú zbierku medailí z podob-
ných majstrovstiev, na ktorých sa pravidelne 

zúčastňuje každú sezónu. Martin trénuje pod 
dohľadom skúseného trénera atletiky Draho-
ša Lahodu, ktorý v mladom športovcovi vidí 
potenciál.

    -jch-

Verejnoprospešné služby mesta Liptov-
ský Mikuláš zavádzajú limit prijímania 
drobného stavebného odpadu na zber-
ných dvoroch. Dôvodom je zneužívanie 
príjmu tohto odpadu stavebnými fi rma-
mi.

Nekomerčná cena za príjem drobného sta-
vebného odpadu na mikulášskych zberných 
dvoroch je 15 eur za tonu odpadu. Vyvezenie 
nadmerného množstva stavebného odpadu 
stojí až 44 eur na tonu. Neobmedzený príjem 
drobného stavebného odpadu tak využíva-
li aj stavebné fi rmy dovozom nadmerného 
množstva odpadu prostredníctvom fyzic-
kých osôb. Na to však doplácalo mesto, ktoré 
muselo tento stavebný odpad likvidovať na 
náklady mestskej kasy.

Obmedzili príjem
Verejnoprospešné služby preto zaviedli 

zmeny. „Drobný stavebný odpad, ktorý je 
spoplatnený sumou 0,015 eur/kg, bude li-
mitovaný na maximálnu hranicu 250 kíl na 
osobu ročne. Zmeny začnú platiť od 1. marca. 
V prípade väčšieho množstva je možné ten-
to odpad uložiť na prekládkovej stanici na 
Okoličianskej ulici podľa platného cenníka,“ 
uviedol riaditeľ VPS Dušan Grešo. Novinkou 

na zberných dvoroch je aj odovzdávanie pne-
umatík. Na zbernom dvore na Podtatranské-
ho je obmedzený ročný príjem v množstve 4 
kusy pneumatík na osobu za rok.

Mikulášania majú zber zadarmo
Zberný dvor je súčasťou systému triedené-

ho zberu zložiek komunálneho odpadu. Oby-
vateľ, ktorý platí za komunálny odpad mes-
tu, tu môže odovzdať vyseparované zložky 
komunálneho odpadu zadarmo. Výnimkou 
je drobný stavebný odpad, ktorého príjem 
je spoplatnený. Fyzická osoba, ktorá nemá 

trvalý pobyt na území nášho mesta, fyzická 
osoba – živnostník, SZČO a právnická osoba 
nemá právo na bezplatné uloženie oddele-
ných zložiek komunálneho odpadu na zber-
nom dvore.

Pravidlá na zberných dvoroch
Pri vstupe do areálu potvrdí obyvateľ svoju 

totožnosť predložením občianskeho preuka-
zu alebo Rozhodnutím o vyrubení miestneho 
poplatku za komunálny odpad. Vjazd a vstup 
do priestorov zberných dvorov je povolený 
len počas prevádzkového času zberného 

dvora. Zberný dvor na Okoličianskej je otvo-
rený v pracovné dni a v sobotu v čase 7.30 – 
19.00 hod. Zberný dvor na Podtatranského 
je k dispozícii v pracovné dni a v sobotu od 
7.30 – 18.00 hod. Prípadné zmeny nájdete na 
stránke vpslm.sk.

Do zberného dvora nie je možné priviesť 
zmesový komunálny odpad, odpady ob-
sahujúce azbest, zeminu, kuchynský od-
pad  – odpad z  varenia, uhynuté zvieratá, 
veterinárne a humánne lieky a zdravotné po-
môcky nespotrebované fyzickými osobami. 
Zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov 
od podnikateľských subjektov zabezpečujú 
Verejnoprospešný služby po podpísaní zmlu-
vy, podľa cenníka VPS.

    -red-

Mikulášski karatisti 
na medzinárodnej súťaži

Dobrovoľní hasiči 
bilancovali

Atletický talent Martin ChovanecVývoz stavebného odpadu zneužívali

Dobrovoľný hasičský zbor z  Liptovskej 
Ondrašovej absolvoval v uplynulom roku 29 
výjazdov. Aj táto informácia odznela na vý-
ročnej schôdzi, ktorej dejiskom bol počas po-
slednej decembrovej soboty Kultúrny dom 
v tejto mestskej časti Liptovského Mikuláša.

„Počet výjazdov je na dobrovoľný hasičský 
zbor skutočne vysoký a jeho členom právom 
patrí poďakovanie za vykonanú prácu. Zbor 
je veľmi aktívny aj pri účasti na rôznych sú-
ťažiach a cvičeniach, ktoré sú v príprave ha-
sičov dôležité. Zvlášť ma teší, že v Liptovskej 
Ondrašovej je veľká pozornosť venovaná 
práci s  mládežou," ocenil štátny tajomník 
ministerstva vnútra SR a viceprimátor Liptov-
ského Mikuláša Rudolf Urbanovič. Dobrovoľ-
ný hasičský zbor v Liptovskej Ondrašovej má 
aktuálne 56 členov.   -red-

9
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V  Liptovskom Mikuláši privítal primátor 
Ján Blcháč začiatkom januára premiéra Petra 
Pellegriniho a ministerku kultúry Ľubicu Laš-
šákovú. Stretli sa v Dome kultúry na benefi č-
nom koncerte Folkór – duša Slovenska v kraji 
Jánošíka, ktorý bol súčasťou trojmiliónového 
projektu na podporu regionálnej kultúry.

V  mikulášskom kulturáku vystúpili desiat-
ky folkloristov z  Liptova, z  Oravy, z  Kysúc či 
z okolia Žiliny. Byť folkloristom je podľa slov 
predsedu vlády medzi mladými ľuďmi opäť 
"sexy". "Slovenský folklór pre svoju rôznoro-
dosť, bohatosť a krásu nemá páru v okolitých 
krajinách ani vo svete. Po rokoch útlmu, kedy 
som sa bál, že mladá generácia stratí záujem 
pokračovať v  tradíciách našich starých rodi-
čov, sa nesmierne teším, že sme svedkami 
novej vlny podpory folklóru. Mladí si ho opäť 
vyberajú za spôsob trávenia voľného času," 
povedal premiér. Projekt Folklór  – duša Slo-
venska sa tak stal najúspešnejšou podporou 
nehmotného kultúrneho dedičstva a  tra-
dičnej ľudovej kultúry v  histórii Slovenska. 

Podporené z  neho boli napríklad projekty 
Folklórneho súboru Váh, Folklórneho sú-
boru Liptov, Detského folklórneho súboru 
Ďumbier a ďalších kultúrnych telies. Podporu 
získalo celkom 401 projektov. Pre nezávislé 

profesionálne zoskupenia v  rámci projektu 
uvoľnili 167.000 eur, pre amatérske folklórne 
súbory takmer 2,5 milióna eur. Ľudoví umel-
ci a  remeselníci dostali vo forme štipendia 
340.000 eur.   -vč-

Každodenná prax vo fi rmách a v hospodár-
stve predbieha školstvo. Zmeny v  chode fi -
riem a modernizácia v priemysle i v službách 
musia nevyhnutne zasahovať aj do prípravy 
odborníkov. Stredné školstvo sa vracia k ove-
reným skúsenostiam z  minulosti, keď žiaci 
odborných škôl absolvovali praktické vyučo-
vanie vo fi rme a  na pracovisku. Obchodná 
akadémia v  Liptovskom Mikuláši si osvojila 
myšlienku, že mnohé zručnosti a  pracovné 
návyky sa nedajú získať doma alebo v  škol-
ských laviciach. Ako jedna z prvých obchod-
ných akadémií na Slovensku sa preto zapojila 
do systému duálneho vzdelávania, ktorého 
cieľom je pripraviť absolventa na využívanie 
naučených vedomostí a zručností v praxi.

Škola vyučuje digitálnu kanceláriu
Aktivity, ktorým sa miestna akadémia 

venuje, vychádzajú z  dopytu na trhu práce 
a  z  monitoringu požiadaviek zamestnávate-
ľov. Preto škola do vyučovania zaviedla pred-
mety, ako je napríklad digitálna kancelária, 
on-line marketing či projektový manažment 
a komunikácia. Nevyhnutnosťou pri duálnom 
vzdelávaní je aj vybavenie odborných učební, 
ktoré musia suplovať skutočné pracoviská. 
Škola sa preto zameriava na získavanie fi nan-
cií na zariadenie aj cez projekty a eurofondy.

Prax v úspešných podnikoch
Prvý rok vzdelávania absolvujú študenti 

z  mikulášskej obchodnej akadémie v  admi-

nistratíve a na ekonomickom oddelení dlho-
dobo úspešných podnikov v regióne. Konate-
lia týchto fi riem potrebujú pripravených ľudí, 
ktorí sú schopní samostatne riešiť problémy 
aj pracovať v tíme. Duálne vzdelávanie im po-
máha vychovávať si nových perspektívnych 
zamestnancov podľa svojej potreby. Počas 
praktického vyučovania získavajú študenti 
praktické skúsenosti v ekonomike, v obcho-
de aj v  aplikovanej informatike. Skúsenosti 
využijú absolventi v rôznych profesiách - od 
hospodárov, produktových manažérov, ob-
chodných referentov, pracovníkov logistic-
kých centier, účtovníkov, personalistov, re-
cepčných, kalkulantov, archivárov a ďalších.

                (red, OA)

Mikuláš bol súčasťou trojmiliónového projektu

Obchodná akadémia prináša viac príležitostí

SPRAVODAJSTVO

SOM Liptovský Mikuláš
Buďte v obraze. Nainštalujte si mobilnú aplikáciu a dostávajte správy od mesta priamo 
do telefónu.

V minulosti informoval o všetkých udalostiach, úspechoch, opravách či poruchách obyvateľov 
miest či obcí rozhlas. Dnes tento priestor vytvára pre Mikulášanov mobilná aplikácia SOM Lip-
tovský Mikuláš (Správy o meste – SOM), ktorá posiela tie najaktuálnejšie správy na telefóny ľudí 
v reálnom čase.

Na mieru
Aktuálne informácie o dianí v meste získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne aplikáciu SOM 
Liptovský Mikuláš. Na jednom mieste nájdete okrem aktualít, oznamov a podujatí aj verejnú 
dopravu, možnosti parkovania na mestských parkoviskách a môžete si zvoliť v nastaveniach, 
z ktorej mestskej časti chcete aktuality dostávať. 

Zadarmo
Aplikácia je k dispozícii pre všetky mobilné telefóny s operačným systémom Android a taktiež 
pre zariadenia Apple. Stačí si ju vyhľadať v Google Play a Apple Store pod názvom SOM Lip-
tovský Mikuláš (od spoločnosti Perry Soft) a pohodlne si ju stiahnuť do mobilného zariadenia.

SPRAVODAJSTVO

V  Liptovskom Mikuláši čoskoro pribudne 
automatická monitorovacia stanica na me-
ranie kvality ovzdušia. Stane sa tak vďaka 
projektu Slovenského hydrometeorologic-
kého ústavu s názvom Skvalitnenie národnej 
monitorovacej siete kvality ovzdušia. Realizá-

cia projektu prinesie lepšie pokrytie územia 
Slovenska monitoringom kvality ovzdušia 
a  smogovým varovným systémom. Okrem 
Mikuláša budú automatické stanice inštalo-
vané v ďalších 14 mestách a obciach.

    -red-

Kvalitu ovzdušia 
bude merať 
automatická stanica

Kniha Liptova 2019                                            
13.   r o č n í k    č i t a t e ľ s k e j    s ú ť a ž e

nominuj – hlasuj – vyhraj

Do súťaže bude možné nominovať knihy vydané v roku 2018, späté s Liptovom obsahom alebo osobou autora. O výsledkoch 
súťaže rozhodne hlasovaním verejnosť. Hlasuje sa na hlasovacích lístkoch uverejnených na webovej stránke knižnice alebo priamo 

na jednotlivých úsekoch knižnice, a to v dvoch kategóriách: beletria a odborná literatúra.

Termín odovzdania nominácií je do 28. februára 2020.
Hlasovanie bude prebiehať od 3. marca do 9. apríla 2020.

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 23. apríla 2020. 
Nominované knihy budú v termíne od 3. marca do 9. apríla 2020 vystavené na úseku beletrie 

v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého.

Podrobné propozície nájdete na webovej stránke kniznicagfb.sk alebo na facebookovej stránke knižnice.
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Baba v koši
Muž prezlečený za babu je v  koši, ktorý sám nesie na 
remencoch. O kôš je pripevnená postava muža (handro-
vý muž), ktorý zdanlivo nosí ženu v koši.

Cigánka
Charakteristická je výrazným líčením, pestrým odevom a bujarým správaním. 
Maska si vyžaduje aj herecké akcie jej nositeľa.
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Výraz fašiang pochádza z nemeckého slo-
va vast-schane, ktoré vo voľnom preklade 
znamená posledný nápoj. Toto slovo sym-
bolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst pred 
Veľkou nocou.

Do nášho mesta zavítajú fašiangy 21. 
februára. Fašiangový sprievod s  tradičnými 
maskami vyrazí do ulíc po vinšovačke spred 
mestského úradu o 16. hodine a na Námes-
tí osloboditeľov roztancuje okoloidúcich. 
V programe vystúpia folklórne súbory a sku-
piny z Liptova, kluby seniorov aj žiaci mater-
ských a základných škôl.

Privolávanie jari kalóriami
Fašiangy poznáme z  územia stredoeu-

rópskeho priestoru, a  najmä z  nášho, ešte 
aj v  predkresťanskom kontexte. Boli to ob-

chôdzky, ktoré slúžili na privolanie jari rôzny-
mi magickými spôsobmi. Samotný názov ho-
vorí, že to bolo obdobie bohaté na kalorické 
jedlá. Naši predkovia žili a stravovali sa veľmi 
striedmo, ale počas fašiangov pred pôstom 
bolo zvykom jesť do sýtosti. Tradičnými jedla-
mi boli fánky, šišky, pampúchy, záviny a rôzne 
zabíjačkové špeciality.

Rituál v maskách
Iný nádych získali fašiangy po prijatí kres-

ťanstva. To, čo z  nich ako fragment zostalo, 
boli obchôdzky v maskách. V minulosti mali 
masky dôležitý rituálny význam. Tie fašian-
gové boli najmä zoomorfné a  vyzerali stra-
šidelne. Čím bola maska strašidelnejšia, tým 
mala väčšiu moc a ľudia verili, že démoni a zlí 
duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať. 

Kedysi nesmel chýbať turoň, medveď, kôň či 
vlk.

Pochovanie basy
Fašiangové obchôdzky a  zábavy vrcholili 

na spoločnej veselici a  o  polnoci (pred Po-
polcovou stredou) sa pochovávala basa. Akt 
pochovania basy symbolizoval, že hudobné 
nástroje zmĺknu, zábava sa končí, nastáva 
obdobie pôstu a  ľudia sa majú ponoriť viac 
do seba.

Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené 
v 7. storočí a tento deň sa stal dňom pokánia 
a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť cestu 
k duchovným hodnotám. Na obrade nechý-
bali účinkujúci prezlečení za kňaza, organistu 
či hrobára, tradičnou bola basa na márach aj 
babky-plačky.               -dg, mk-

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde
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Smrť
Obyčajne ju znázorňoval mládenec zahalený do bielej plachty 
so zamúčenou tvárou.

13

Čert
Maska mala starý kožuch oblečený naruby, tvár začiernenú 
sadzami a na hlave pripevnené baranie rohy.

Turoň – býčí človek alebo chriapa
Zoomorfná maska s  magickou funkciou. Názov je odvodený 
od tura - zvieraťa, ktoré je symbolom sily a plodnosti. Základ 
masky tvorí hlava vola s otvorenou papuľou. Telo je obyčajne 
urobené z vrecoviny alebo kožušiny.

Kôň
Maska koňa symbolizovala prácu na poli, mala priniesť obci bohatú 
úrodu. Kôň je často ozdobený hlasnými zvoncami, ktoré majú odohnať 
zlé sily a démonov.
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dodávate lektro-technológií

V  roku 2020 si pripomíname 190. výro-
čie mikulášskeho divadla, ktoré je spojené 
s  osobnosťou G. F. Belopotockého. Mestské 
Múzeum Janka Kráľa si ho pripomenie sé-
riou divadelných predstavení počas zimných 
stredajších večerov v  expozícii múzea. Vo 
viacerých dejstvách budú môcť diváci sledo-
vať, ako Belopotocký vytvoril záznam z  po-
pravy posledného zbojníka Mateja Tatarku, 
fungovanie prvej verejnej knižnice, skúšku 
prvého divadelného predstavenia a  výstup 
Belopotockého so Štúrovcami na Kriváň. „Ex-
pozíciu sme výtvarne adaptovali a použili pri 
tom takmer storočné ručne maľované kulisy 
z  ochotníckeho divadla zo Smrečian. Počas 
celého roka bude vo výstavnej sieni múzea 
inštalovaná výstava s názvom Život v divadle, 
divadlo v živote,“ priblížila Katarína Verešová 
z mestského múzea.

Večery venované Belopotockému sa budú 
uskutočňovať každú stredu od 17.30 h pred 
Múzeom Janka Kráľa až do 25. marca.

Kocúrkovo v Liptovskom Sv. Mikuláši
Gašpar Fejérpataky-Belopotocký založil 

prvý divadelný súbor v Liptovskom Sv. Miku-
láši 10. júla 1830. Bol jeho riaditeľom, režisé-
rom aj hercom. Prvé predstavenie zahrali 22. 
augusta 1830 študenti z meštianskych vrstiev. 
V  prvom predstavení  – v  Kocúrkove  – hral 
sám Belopotocký hlavnú úlohu čižmára Tes-
nošila. Predstavenie sa stretlo s veľkým ohla-
som, o  čom svedčí čistý zisk z  predstavenia 
vyše 89 zlatých.

Keďže hercami boli prevažne študenti, veľ-
ká časť predstavení sa odohrala práve v lete 
počas prázdnin. Zo začiatku chlapci hrali aj 
dievčenské úlohy, lebo dobová konvencia 
ešte nedovoľovala dievčatám, aby sa zapojili. 
Na ochotníckej scéne sa prvýkrát zúčastnili 
ženy až v  roku 1839, od inscenácie Starúša 
plesnivca. Boli to herečky Anna Sokolová, 
Mária Balážiová, Zuzana Srenková a Lujza Kri-
vošová.

V  mikulášskom divadle sa hralo v  poslo-
venčenej češtine, ktorá sa používala v evan-
jelických kostoloch. Keďže v hrách účinkovala 
remeselnícka mládež, výslovnosť bola bližšia 
liptovskej hovorovej reči, než knižnej reči vte-
dajších vzdelancov. Preto môžeme tvrdiť, že 
mikulášske divadlo v  tridsiatych rokoch pri-
pravovalo cestu spisovnej slovenčine.

Hrali v hostinci
Hry svojou satirickou formou odhaľovali 

chyby jednotlivcov, vysmievali sa z príslušní-
kov feudálnych vrstiev a prebúdzali národné 
povedomie. V  mnohých hrách uvádzaných 
na mikulášskom javisku sa ľahko spoznal ne-
jeden mešťan či zeman, príslušník stoličnej 
správy.

Divadelné predstavenia sa hrali spočiatku 
vo Vrbickom hostinci. Od roku 1832 do roku 
1835 hrávali aj v  jezuitskom kláštore. Nasle-

dujúce dva roky nemali divadeľníci priesto-
ry pre svoje vystúpenia, preto sa opäť vrátili 
s divadlom do hostinca a od júna 1840 až do 
revolúcie opäť hrali v kláštore.

Pri prvom predstavení mali len šesť kulís, 
prednú oponu a dve zadné opony.

Postupne vyrábali ďalšie kulisy a  deko-
rácie, šili si historické kostýmy. Mnohokrát 
boli ustrojení lepšie ako maďarskí kočovní 
profesionáli, ktorí navštevovali zemianske 
kúrie v Liptove. Divadlo fungovalo až do re-
volúcie, keď Belopotockého uväznili a  vzali 
mu majetok, ochotníkom zobrali sálu a zničili 
dekorácie. Belopotockého divadlo bolo totiž 
pre celú vtedajšiu generáciu podnetom na 
napĺňanie národnobuditeľských zámerov.
                      -mjk-

Večery s divadlom
Viete kto, kde a kedy založil prvé sloven-

ské ochotnícke divadlo?

Bol to Gašpar Fejérpataky-Belopotocký tu 
v Liptovskom Mikuláši presne pred 190 rok-
mi!

Pozývame vás pripomenúť si tento dôleži-
tý medzník v histórii Slovenska každú stredu 
až do 25. marca 2020 so začiatkom o  17.30 
pred Múzeom Janka Kráľa.

Čaká vás:
  • Krátka komentovaná prehliadka po 
miestach spojených s  mnohostran-
nou osobnosťou jeho zakladateľa a  to-
uto významnou slovenskou udalosťou. 
     •  „Život v divadle – divadlo v živote“ diva-
delné výjavy v Múzeu Janka Kráľa.

 •  Prehliadka interaktívnej výstavy, kde si 
návštevníci môžu obliecť divadelné kostýmy 
a odfotografovať sa na pozadí takmer storoč-
ných autentických divadelných kulís zapoži-
čaných z divadelného súboru zo Smrečian.

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Začal sa Rok s Belopotockým
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OMV čerpacie stanice Slovenskowww.omv.sk free wifi

Energia 
pre lepší život.

liptovský mikuláš
nová čerpacia stanica  oMv

Grafika OMV Liptovsky Mikulas_182 x 124 mm.indd   1 21. 1. 2020   14:32:25

SS-20004-02_LM-inzercia_182x124mm.indd   1 17/01/2020   15:14

CENTRUM
PRE RODINU
A VZŤAHY

Partneri: 
Pub Quize “Story“   Vstup  voľný                                                                                       
14.  február 2020 (piatok) 18.00 
v AB+C Kaviareň, Vrlíkova 4333, L. Mikuláš.
Zabavte sa, inšpirujte k netradičnému tráveniu voľného 
času vo dvojici. Pokojne zoberte so sebou aj ďalší pár. 
Najlepšie páry budú ocenené         + občerstvenie zdarma.  

Jedinecný  príbeh 	 Valentínska vecera
15. február 2020 (sobota) 18.00  
reštaurácia ROTUNDA, Nám. mieru 3, L. Mikuláš. 
Romantická večera pri tónoch klavíra s jedinečnými príbehmi 
známych aj menej známych manželských párov.
Cena: 32€/pár 
Prihlasovanie na tel. č. 0915 256 210; 0917 321 133,  Po – Pi 8.00-16.00www.ntmlm.sk

Pri príležitosti 10. výročia NTM sme v Liptovskom Mikuláši pre Vás pripravili:

Pre manželov      koláčik zdarma.
10. – 16. február 2020 
AB+C kaviareň, Vrlíkova 4333, L. Mikuláš.
Akcia platí počas NTM, pri objednaní dvoch 
kávičiek a  koláča, druhý koláč máte zdarma.

Rozprestri krídla
Francúzsky dobrodružný film - dabing (2019).
12. február 2020 (streda) 17.00, 
kino NICOLAUS DK, Hollého 4, L. Mikuláš.  
Vstupné 4€/osoba. Cena pre manželský pár 6€. 
Cena pre dieťa s rodičmi 2,50€.
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SERVIS

     

STREDA 05.02.2020  

 VEČERY S DIVADLOM  Múzeum Janka 
Kráľa    17:30   Viete kto, kde a kedy zalo-
žil prvé slovenské ochotnícke divadlo? Gašpar 
Fejérpataky-Belopotocký tu v Liptovskom 
Mikuláši presne pred 190 rokmi! 

 ŠTVRTOK 06.02.2020   

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ PREDMETOVÁ 
OLYMPIÁDA V GEOGRAFII  Veľká sála ms. 
úradu L. Mikuláš    8:30-12:00    Školská 
postupová súťaž organizovaná Centrom 
voľného času. 
 
 ŠTVRTOK 06.02.2020 | PIATOK 07.02.2020  

 ŠKOLSKÝ OKRESNÝ TURNAJ V BASKET-
BALE STREDNÝCH ŠKÔL telocvičňa 
Hotelovej akadémie   8:30-12:00    Po-
stupová školská súťaž organizovaná Centrom 
voľného času.  

 SOBOTA 08.02.2020   

 JAKUB DRÁBIK: FAŠIZMUS
Diera do sveta    18:00    2€ Pred-

stavenie knihy historika Jakuba Drábika: 
Fašizmus a diskusia s autorom. 

 JAZZ V MESTE: ALLISON WHEELER (USA) 
& DANIEL BULATKIN (RU)  Route 66  

 19:00    8€  TOP vocal jazz! Príďte na 
jazzový večer s dvojicou mladých talentova-
ných hudobníkov. 

 SURF NIGHT TATRALANDIA  Aqua-
park Tatralandia    20:00-24:00    27€  

 Surf nights sú pravidelné nočné surf podu-
jatia každý mesiac. Sú určené pre všetkých.

 PONDELOK 10.02.2020 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ PREDMETOVÁ 
OLYMPIÁDA V BIOLÓGII KATEG. C  Cen-
trum voľného času Nábr. Dr. Aurela Stodo-
lu 1932/47    8:30-12:00   Prírodovedná 
postupová školská súťaž v Centre voľného 
času.

  STREDA 12.02.2020     

 VEČERY S DIVADLOM  Múzeum Janka 
Kráľa   17:30    Viete kto, kde a kedy zalo-
žil prvé slovenské ochotnícke divadlo? Gašpar 
Fejérpataky-Belopotocký tu v Liptovskom 
Mikuláši presne pred 190 rokmi! 

  ŠTVRTOK 13.02.2020    

 MATURITA V KNIŽNICI  Liptovská kniž-
nica G.F. Belopotockého   9:00     Vedo-
mostný kvíz pre maturantov. 

 ŠTVRTOK 13.02.2020 | PIATOK 14.02.2020   

 ŠKOLSKÝ OKRESNÝ TURNAJ ZÁKLAD-
NÝCH ŠKÔL V BASKETBALE  telocvičňa 
ZŠ J. Kráľa    8:30-12:00    Školská postu-
pová súťaž organizovaná Centrom voľného 
času. 

 PIATOK 14.02.2020 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ PREDMETOVÁ 
OLYMPIÁDA V DEJEPISE  Veľká sála MsÚ 
L. Mikuláš    8:30-12:00    Postupová 
školská súťaž organizovaná Centrom voľného 
času.

 SOBOTA 15.02.2020   

 FAŠIANGY V BODICIACH  Bodice - za-
čiatok pred kultúrnym domom     09:00   

 FAŠIANGY V LIPTOVSKEJ ONDRAŠOVEJ
 Liptovská Ondrašová - začiatok pred 

kultúrnym domom     09:00   
 

 SLOVENSKÝ POHÁR V MODERNEJ GYM-
NASTIKE  Liptov Aréna  9:00   Celo-
slovenská súťaž v modernej gymnastike. 

 SOBOTA 15.02.2020 | NEDEĽA 16.02.2020   

 VEĽKÁ CENA LIPTOVA V KRASOKOR-
ČUĽOVANÍ  Zimný štadión, Liptovský 
Mikuláš   15.02.2020 od 09:00 do 20:00, 
16.02.2020 od 09:00 do 15.00    Krasokor-
čuliarske preteky Veľká cena Liptova 2020.

 NEDEĽA 16.02.2020 

 LOUTKY BEZ HRANIC: NEDOPEČENÝ 
KOLÁČEK  Diera do sveta   16:00   
2€ / 2€    Divadelné predstavenie pre deti 
3+. 45 min. 

 STREDA 19.02.2020   

 VEČERY S DIVADLOM  Múzeum Janka 
Kráľa     17:30    Viete kto, kde a kedy 
založil prvé slovenské ochotnícke divadlo? 
Gašpar Fejérpataky-Belopotocký tu v Liptov-
skom Mikuláši presne pred 190 rokmi! 

 PIATOK 21.02.2020    

 FAŠIANGY V MESTE  trasa sprievodu: 
od Mestského úradu v LM, pokračuje po 
Štúrovej ulici, popred Liptovskú knižnicu 
G. F. Belopotockého na Námestie oslobodi-
teľov     16:00    Čas pred pôstnym obdo-
bím spríjemní fašiangový sprievod centrom 
Liptovského Mikuláša. 

 SOBOTA 22.02.2020    

 FAŠIANGY V IĽANOVE  Iľanovo - kultúr-
ny dom    10:00   

 FAŠIANGY V PALÚDZKE  Palúdzka - 
začiatok pred kultúrnym domom  14:00   
 

 FAŠIANGY V PLOŠTÍNE  Ploštín - začia-
tok pred kultúrnym domom  

 13:00  

  TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI
 Centrum voľného času Nábr.Dr.Aurela 

Stodolu 1932/47    9:00  Sobotňajšie 
šachové podujatie pre deti v Centre voľné-
ho času. 

 NEDEĽA 23.02.2020  

  ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA DIVADLO 
CLIPPERTON - ZBOJNÍK RUMCAJS  Klu-
bová scéna    16:00   3€ / 3€   Diva-
delné predstavenie v rámci cyklu Rozpráv-
ková nedeľa.

 STREDA 26.02.2020    

  VEČERY S DIVADLOM  Múzeum Janka 
Kráľa    17:30    Viete kto, kde a kedy 
založil prvé slovenské ochotnícke divadlo? 
Gašpar Fejérpataky-Belopotocký tu v Lip-
tovskom Mikuláši presne pred 190 rokmi! 

 ŠTVRTOK 27.02.2020    

  MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVI-
ZAČNÁ SHOW  Klubová scéna     18:00  

  1€    Pravidelný cyklus pantomimic-
ko-improvizačnej one man show. 

  SPOVEĎ KAMIONISTKY  Liptovská 
knižnica G.F. Belopotockého   16:00    
1€    Beseda s kamionistkou a spisovateľ-
kou Jarmilou Zacher Pajpachovou.

  VERNISÁŽ VÝSTAVY ARNOLD PETER 
WEISZ-KUBÍNČAN - UMELCOVA (ŤAŽKÁ) 
BATOŽINA  Liptovská galéria Petra 
Michala Bohúňa    16:30      Vernisáž 
výstavy malieb, skíc a grafík medzivojnové-
ho expresionistu. 

 PIATOK 28.02.2020     

  LITERÁRNY KLUB  Liptovská knižnica 
G.F. Belopotockého     17:00   Stretnu-
tie členov klubu.

 SOBOTA 29.02.2020   

 SURF NIGHT TATRALANDIA  Aqua-
park Tatralandia    20:00-24:00    27€  

 Surf nights sú pravidelné nočné surf podu-
jatia každý mesiac. Sú určené pre všetkých.

KALENDÁR PODUJATÍ

FEBRUÁR
2020

www.m i ku l a s . s k

Bližšie informácie o podujatiach konaných v  Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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Zrodil sa človek a čo je nádhernejšie 
a čo je viac...

  

V mesiaci december 2019 sa 

v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Matej MRNČO, Timotej SLABEJ, Da-

niel BALICKÝ, Terézia MIKUŠIAKOVÁ, 

Patrik KLEPÁČ, Šarlota GALBAVÁ, Ma-

tej KLONGA, Matej PAVÚK, Michaela 

ČONKOVÁ, Josefi na HRACHOVINOVÁ, 

Dominik HLAVATÝ, Leonard SZEMAN, 

Adrián KOČKO, Alexander KOČKO, Nel-

ly DEBNÁROVÁ, Samuel POPRAC, Agá-

ta DEVEČKOVÁ, Sára BENIKOVSKÁ.

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

Manželstvo uzavreli:

   Jozef KACIAŇ – Iveta VANKÚŠOVÁ, 

Dušan MURGOŠ – Emilie MURGOŠOVÁ, 

Martin VOZNÝ – Jana BAKOŠOVÁ, Mi-

chal SALAJ – Ivana TÜCSÖKOVÁ. 

Je taká chvíľa, skončí sa život, začne 
spomienka....

Opustili nás:

  Ľudovíta HOLZEROVÁ 72 r., Rudolf 

PAULÍNY 93 r., Margita FIDERÁKOVÁ 75 

r., Ivan NAĎ 72 r., Miroslava FÁBRYO-

VÁ 77 r., Emília JANOVČÍKOVÁ 92 r., 

Anna MORAVČÍKOVÁ 75 r., Kvetoslava 

SERMEKOVÁ 75 r., Vladimír ROLNÝ 72 

r., Štefan PISARČÍK 73 r., Mária MEJ-

CHEROVÁ 84 r., Anna NEMCOVÁ 86 r., 

Ladislav TOMKO 92 r., Tibor BUČKO 57 

r., Marta STUPKOVÁ 92 r., Anna DADÍ-

KOVÁ 80 r., Ing. Rudolf MRÁZ 83 r., Sta-

nislav GREŠÍK 54 r., Jozef HÚSKA 43 r., 

Anna STANOVÁ 68 r., Marta MARTIŠO-

VÁ 88 r., Ing. Libor VRABEC 63 r., Anna 

STANKOVIANSKA 89 r.

Občiansky servis
DECEMBER 2019

SERVIS

SKÚŠKA SIRÉN
14.  februára  2020 o 12.00 hodine 

bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.

OZNAMY
Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk
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Bezplatná mediačná poradňa pokračuje
Bezplatná mediačná poradňa  s mediátorkou Martinou Húskovou pre obyvateľov mesta Liptov-
ský Mikuláš  v malej zasadačke Mestského úradu na 1. poschodí každú druhú stredu v mesiaci 
v čase od 13:00 hod. do 16:30 hod.
Termíny  pre rok 2020:  
12. február, 11. marec, 8. apríl, 13.máj, 10. jún, 8. júl, 12. august,  9. september, 14. október, 
11. november, 9. december.

 Účelom mediačnej poradne zriadenej v našom meste je poskytnúť obyvateľom bezplatnú 
pomoc pri riešení sporov a konfl iktov vzniknutých napríklad pri susedských nedorozumeniach, 
pri vysporiadaní vlastníckych práv či rodinných, obchodných alebo pracovnoprávnych sporoch. 
Najčastejšie je mediácia využívaná pri riešení situácií, v ktorých je urovnanie konfl iktov a sporov 
vhodnejšie, ako súdne rozhodnutie. Cieľom mediácie je nájsť riešenie, ktoré bude akceptované 
oboma stranami, pričom mediátorka prihliada na záujmy všetkých osôb, ktorých sa spor a jeho 
riešenie dotýka.

Bližšie informácie pri osobnej konzultácii alebo na t. č. 0908/171 561.

Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikualáš prenajmú obchodný priestor v ob-
jekte krytej plavárne o rozmere 20 m2. Priestor je vhodný na prevádzku kaderníctva, 
fyzioterapie, masérskych služieb a podobne. Bližšie informácie získate na telefónnom 
čísle 0918 997 150.

Prenájom priestorov
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SERVIS

 LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ  
A ZACHRAŇOVAŤ! 
(Kanadský fi lm, MP, 70 min., Slovenský dabing) 
So. 1. 2.  17.30  5 €  |  Ne. 2. 2.  17.30  5 €  |Ne. 9. 2.  17.30  5 € 
| Ne. 16. 2.  17.30  5 €    Labková patrola sa vracia do kín a 
tento raz sa vám partička psích záchranárov na čele s 
chlapcom Ryderom predstaví v špeciálnom pretekárskom 
fi lme

 SLUŠNÍ CHLAPCI 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 113 min.) 
So. 1. 2.  19.00  5 €  |  Ne. 2. 2.  19.00  5 €  | Po. 3. 2.  18.00  
5 € |    Režisér a scenárista Guy Ritchie opäť prichádza so 
štýlovou akčnou komédiu plnou hereckých hviezd. 

 PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ 
(SR – ČR, od 15 rokov, 107 min.) 
Po. 3. 2.  20.00  4 € | Ut. 4. 2.  18.00  5 €  | St. 5. 2.  18.00  5 €  

 Film o láske k mužom, k deťom, k sebe samým, o zodpoved-
nosti za tých, ktorých milujeme, aj za tých, ktorí ich milovali 
pred nami.

 ATTILA 
(Slovenský fi lm, od 15 rokov, 110 min. ) 
St. 5. 2.  20.00  5 €    Celoživotný príbeh športovca a 
novodobej slovenskej hviezdy Attilu Végha. 

 VTÁKY NOCI  A FANTASTICKÝ PREROD JEDNEJ HARLEY 
QUINN 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 108 min.) 
Št. 6. 2.  18.00  5 €  |  Pi. 7. 2.  20.00  5 €  | Po. 10. 2.  20.00  
4 € | St. 12. 2.  19.00  5 €   Po rozchode s Jokerom sa Harley 
Quinn snaží nájsť vo svete svoje nové miesto a spája sa s 
ďalšími unikátnymi ženami...
  

 SVIŇA 
(Slovenský fi lm, od 15 rokov, 98 min.) 
Št. 6. 2.  20.00  5 € | Pi. 7. 2.  18.00  5 €  | Ne. 9. 2.  19.00  5 €   

 Krajinku pod horami ovládajú vysokopostavení zločinci, 
ľudia prepojení s politikou, mafi ou, ale aj s políciou, súdmi a 
veľkými kšeftami...
  

 VOLANIE 
(Slovenský fi lm, od 15 rokov, 70 min. ) 
Po. 10. 2.  18.30  4 €    Opustili svetský život, manželku, deti, 
prácu a vstúpili do kláštora. Film pozoruje život mníchov, ale 
všíma si aj okázalú nádheru kláštorného prostredia. 

 ROZPRESTRI KRÍDLA 
(Francúzsky fi lm, od 7 rokov, 113 min. Slovenský dabing) 
St. 12. 2.  17.00  Vstupné 4 € / dieťa  2,50 € / Manželský pár  
6€    Otec a syn ktorí sa zblížia vďaka bláznivému plánu na 
záchranu zanikajúceho vtáčieho druhu. Neuveriteľná a 
nebezpečná cesta, na ktorú sa nezabúda.

 1917 
(USA - GB, od 15 rokov, 119 min., Slovenský dabing) 
Št. 13. 2.  17.15  5 € | Pi. 14. 2.  19.30  5 €  | Po. 17. 2.  19.00  5 
€    Dvaja britský vojaci v prvej svetovej vojne majú podľa 
rozkazu preniknúť ďaleko za nepriateľskú líniu a doručiť 
správu o odvolaní zajtrajšieho útoku ich vlastnému oddielu. 
Ak zlyhajú, ich celý oddiel padne do pasce

 ŠPINDL 2 
(Český fi lm, od 12 rokov, 107 min.) 
Št. 13. 2.  19.30  5 €  |  Pi. 14. 2.  17.30  5 €   Zasnežené 
zjazdovky a horské chaty prajú milostným vzťahom i humoru. 
A kde inde by sa mohli všetky príbehy pretnúť a vyriešiť ako v 
zasneženom Špindli?
 

 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 92 min.) 
Ne. 16. 2.  19.00  5 € | Po. 17. 2.  17.00  4 €  | Ut. 18. 2.  20.00  
5 €    Vianočná romantická komédia s výnimočným 
hereckým obsadením cez množstvo komických, ale i 
romantických situácií ukazuje, že láska má veľa podôb, ale 
nakoniec si každého nájde.
 

 MALÉ ŽENY 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 134 min.) 
Ut. 18. 2.  17.30  5 € | St. 19. 2.  19.30  5 €  | Št. 20. 2.  19.00  5 
€   Kto sú „malé ženy”? Štyri dospievajúce sestry, romantická 
Meg, chlapčenská Jo, utiahnutá Betsy a miláčik rodiny Amy, 
ktoré statočne čelia životu...

 CHLAP NA STRIEDAČKU 
(Český fi lm, od 12 rokov, 112 min. ) 
St. 19. 2.  17.30  5 €  | Po. 24. 2.  17.30  4 € | Ne. 23. 2.  19.30  
5 €  | Ut. 25. 2.  19.30  5 €    Perfektný plán, kedy je Jirka 
jeden týždeň s manželkou, druhý týždeň s milenkou, sa 
nakoniec môže stať pre všetkých nočnou morou.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
 ŽENSKÁ NA VRCHOLE 

(SR - ČR, od 12 rokov, 105 min.) 
Št. 20. 2.  14.00  3 €   Zimná romantická komédia nás vezme 
do zasnežených hôr, v ktorých sa sympatická hrdinka 
neočakávane ocitne v spoločnosti dvoch bratov. 

 ZAŽIŤ TO ZNOVU 
(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 110 min.) 
Št. 20. 2.  17.00  4 € | Pi. 21. 2.  20.00  4 €      Poučná a 
zábavná love story rozpráva o tom, čo by sa mohlo stať, keby 
sme mohli zopakovať tie najkrajšie okamihy.
  

 JEŽKO SONIC 
(Americký fi lm, MP, 100 min., Slovenský dabing ) 
Pi. 21. 2.  18.00  5 € | Ne. 23. 2.  17.30  5 €    Superrychlý 
ježko Sonic z cudzej planéty sa spojí s výrazne pomalším 
vidieckym policajtom, aby prekazili plány Dr. Robotnika...

 JUDY 
(Britský fi lm, od 12 rokov, 118 min. ) 
Po. 24. 2.  19.30  5 € | Ut. 25. 2.  17.30  5 €    Renée 
Zellweger v role jednej z najväčších hollywoodskych legiend, 
herečky a speváčky Judy Garland. 

 PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ 
(SR – ČR, od 15 rokov, 107 min.) 
St. 26. 2.  18.00  5 €  |  Št. 27. 2.  20.00  5 €  | Pi. 28. 2.  18.00  
5  € | So. 29. 2.  19.30  5 € | Ne. 1. 3.  19.30  5 €  Film o láske 
k mužom, k deťom, k sebe samým, o zodpovednosti za tých, 
ktorých milujeme, aj za tých, ktorí ich milovali pred nami.

 25 KM/H 
(Nemecký fi lm, od 15 rokov, 116 min. ) 
St. 26. 2.  20.00  4 €    Začína sa cesta plná vrcholov a 
pádov, bratského odďaľovania aj zbližovania, humoru aj 
hľadania zmyslu života…

 VOLANIE DIVOČINY 
(Americký fi lm , od 12 rokov, 90 min. ) 
Pi. 28. 2.  20.00 5 €    Príbeh Bucka, psa hýčkaného svojím 
pánom a jeho rodinou, ktorého život sa zmení vo chvíli, kedy 
je ukradnutý a musí ťahať sane počas zlatej horúčky na 
Klondiku.

 ĽADOVÁ SEZÓNA 3 
(Južná Kórea, MP, 90 min., Slovenský dabing ) 
So. 29. 2.  17.30  5 € | Ne. 1. 3.  17.30  5 €    Dokáže Norm 
dodržať slovo dané novému priateľovi a zároveň sa vrátiť 
domov včas na svadbu svojho starého otca.

 PORGY A BESS 
So. 1. 2.  18.55  12 €  priamy prenos z Metropolitnej opery 
New York (12) - cca 210 minút (2 prestávky) Titulky/dabing: 
anglicky s anglickými a slovenskými titulkami

 POSLEDNÁ ARISTOKRATKA (FKS) 
Pi. 7. 2.  14.30  2,50 €  komédia ČR - 2019 - (12) - 109 minút 
- FOR Titulky/dabing: originálna verzia - česky

 ROZPRESTRI KRÍDLA (FKS) 
Pi. 21. 2.  14.30  2,50 €  dobrodružný FR - 2019 - (7) - 113 
minút - CON Titulky/dabing: slovenský dabing

 Giselle 
Ne. 23. 2.  15.45  11 €  záznam z Bolšoj baletu v Moskve - 
(12) - 150 minút

 AGRIPPINA 
So. 29. 2.  18.55  12 €  priamy prenos z Metropolitnej 
opery New York (12) - cca 250 minút (1 prestávka) Titulky/
dabing: taliansky s anglickými a slovenskými titulkami

 16.01.2020 | 29.02.2020       
POHĽAD DO HLBÍN ZEME |Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva  | Po., Str., Štv., Pia.: 09.00-17.00 
(posl. vstup 16.00); So.: 10.00-16.00 (posl. vstup 15.00), 
Ne.: 09.00-11.00 (len na tel. objednávku 3 dni vopred, 
min. 20 osôb), Ut.: zatvorené  | 1€  od 6 rokov 1€ | Výstava 
poukazujúca na zásadné hodnoty nachádzajúce sa v 
jaskyniach. 

 22.01.2020 | 31.12.2020      
ŽIVOT V DIVADLE - DIVADLO V ŽIVOTE| Múzeum Janka 
Kráľa  | Výstava pri príležitosti 190. výročia založenia 
slovenského ochotníckeho divadla.

 29.01.2020 | 28.02.2020      
FOTOTROJLÍSTOK | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol | Po 
- Pi: 8:00 - 15:00 |  0,50€ / 0,20€ | Výstava fotografi í troch 
liptovských fotoklubov - z Lipt. Mikuláša, Ružomberka a Lipt. 
Hrádku.

 29.01.2020 | 07.03.2020       
VIKTÓRIA LENGYELOVÁ - TRANSCEND THE SPECTACLE| 
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa  | 
Ut-So: 10:00-17:00 | 2€   1€ | Sochárska výstava mladej 
autorky, ktorá pracuje s drôtom.

 12.02.2020 | 03.05.2020    
HMYZ | NKP Čierny orol L. Mikuláš   | Po-Pi: 8:00-16:00 
| 0,50,-€ /  0,50,-€ |  Výstava hmyzu a entomologických 
pomôcok na jeho zber a preparáciu. Autor: V. Hemala

 13.02.2020 | 27.02.2020      
INTERAKTÍVNA VÝSTAVA VEDA A TECHNIKA | STOP 
SHOP Liptovský Mikuláš | 9:30 - 19:30  | INTERAKTÍVNA 
VÝSTAVA Veda a technika pre celú rodinu, školy a škôlky.  

 28.02.2020 | 25.04.2020       
ARNOLD PETER WEISZ-KUBÍNČAN - UMELCOVA (ŤAŽKÁ) 
BATOŽINA | Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa  | 
Ut-So: 10:00-17:00| 2€   1€ | Výstava malieb, kresieb, skíc a 
grafík medzivojnového expresionistu. 

 MÚZEUM JANKA KRÁĽA   
Námestie osloboditeľov 31 | 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-rocnými dejinami mesta 
Liptovský Mikuláš.

 SYNAGÓGA  
Hollého ulica 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa •  2€ 
/ 1 € | Jedna z najväčších synagóg na Slovensku približuje 
dejiny mikulášskej židovskej komunity. 

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA 
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa • 
1€ / 0,50€ | 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:  zatvorené, So: 10:00-
16:00, Ne: na objednávku. Posledný vstup hodinu pred 
zatvorením • 7€ / 3,50 € | 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 výstav 
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 • 2€ / 1€ | Diela významného slovenského 
grafi ka a maliara Kolomana Sokola, rodáka z Liptovského 
Mikuláša.  

 LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL  
Ul. 1 . mája 28/196 |Po-Pi: 8:00-16:00,So-Ne: na 
objednávku •2 € / 1 € | Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo 
v Liptove (od stredoveku po súčasnosť), Expozícia ľudovej 
liečiteľky Eleny Badovej. 

 31.1.2020 | 29.2.2020      
KNIHA LIPTOVA 2019 - VYHLÁSENIE SÚŤAŽE | Liptovská 
knižnica G.F. Belopotockého   |   Vyhlásenie súťaže o naj 
knihu Liptova vydanú v roku 2019.

 31.1.2020  | 31.5.2020    
KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - LITERÁRNA SÚŤAŽ 
ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV | Liptovská knižnica G.F. 
Belopotockého     |  Vyhlásenie 38. ročníka literárnej súťaže 
začínajúcich autorov.
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V rámci národného týždňa manželstva uvádzame


