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Aj v srdci Liptova sú odnepamäti symbolom vítania jari veľkonočné sviatky.
Oblievačka bola aj v Liptovskom Mikuláši neodmysliteľnou súčasťou Veľkej noci. Dievčatá tu kedysi za ňu odmenili chlapcov vajíčkami 
varenými v cibuľových šupkách, ktoré na povrchu škrupiny vyškrabávali. Autenticky si sviatky každoročne pripomínajú členovia Folklórneho 
súboru Váh, ktorí prinášajú nefalšovanú veľkonočnú oblievačku a šibačku rok čo rok aj do Palúdzky, na Nábrežie či na Podbreziny. 
Foto: Andrej Galica.



Primátori a  starostovia z  okresu sa 
pod hlavičkou Združenia miest a  obcí 
Liptova stretli so župankou Erikou Jurino-
vou.

V  priestoroch mestského úradu im 
priblížila situáciu Liptovskej nemocnice 
s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu a pro-
ces jej oddlžovania. „Keďže v  kraji máme 
až sedem nemocníc, je potrebné, aby sa 
mikulášska nemocnica špecializovala, a to 
na očnú jednodňovú chirurgiu. Mám zá-
ujem nemocnicu v  okresnom meste udr-
žať. V Mikuláši rozbiehame činnosť centra 
včasnej intervencie. Sociálne služby chce-
me rozvíjať  v  komunitnom duchu. Kraj 
chceme rozvíjať moderne s prihliadnutím 
na tradície. Aj touto cestou by som vás 
chcela požiadať o  pomoc a  podnety pri 
kreovaní regionálneho rozvoja,“ uviedla 
v príhovore Erika Jurinová. Dodala, že kraj 
vytvorí dotačnú schému pre šport, kultú-
ru a regionálny rozvoj. Alokuje do nej vyše 
300 tisíc eur. „Svoje projekty môžu podať 
samosprávy, združenia, ale aj jednotlivci,“ 
poznamenala.

Nemocnici venuje zvýšenú pozornosť aj 
vedenie nášho mesta, ktoré primátor Ján 
Blcháč zastupuje na župe ako poslanec 
ŽSK. „Problematika dlhu a  hospodárenia 
Liptovskej nemocnice bola na programe 
marcového zastupiteľstva kraja. Hľadáme 
spoločne cesty, aby sa nemocnica stabili-
zovala a rozvíjala,“ uviedol.

Stredná zdravotnícka škola sa dočká 
obnovy

Na rokovaní Žilinského samosprávneho 
kraja (19. marca) podal Ján Blcháč interpe-
láciu, v ktorej požiadal županku aj o zma-
nažovanie rekonštrukcie budovy Strednej 
zdravotníckej školy. Je podľa neho nutné 
zrealizovať ju v čo najkratšom čase. „Obno-
va je nevyhnutná aj vzhľadom na zdravie 
a  bezpečnosť zamestnancov a  študentov. 
Treba urýchlene začať s  verejným obsta-
rávaním dodávateľa prác,  s vyčlenením fi-
nancií a tiež zabezpečiť náhradné priestory 
pre výučbu počas rekonštrukcie,“ zhrnul. 
Predsedníčka ŽSK počas návštevy školy 
uznala, že obnova budovy je naozaj po-
trebná.

Cyklotrasa bude v pláne
Poslanci ŽSK odobrili aj doplnok územ-

ného plánu kraja, do ktorého sa dostala 
Vážska cyklotrasa Liptovský Mikuláš – Lip-
tovský Hrádok. Krajskí zástupcovia ľudu 
podporili návrh na zriadenie služby včas-
nej intervencie (pomoc rodine zdravotne 
znevýhodneného dieťaťa) v Centre sociál-
nych služieb Anima. Za euro mesto získalo 
pozemky medzi bývalým domom služieb 
a  knižnicou, ktoré sú potrebné pre kolau-
dáciu spojnice Pišútova s centrom mesta.

Županka prisľúbila v  rámci možností 
a  kompetencií pomoc pri riešení problé-
mov nášmu regiónu.  -red-

čestná občianka Liptovského Mikuláša, 
pani Soňa Kovačevičová, napísala kedysi 
skromnú knižku s  názvom: Liptovský Mi-
kuláš  – mesto spolkov a  kultúry. Aj dnes 
nesie naše mesto takúto charakteristiku. 
Spolčovanie sa je pre nás typické. A hlavne 
spolčovanie sa, aby sme sa mohli navzá-
jom obohacovať, povzbudzovať, spoločne 
vykonávať rôzne aktivity, ktoré napĺňajú 
prirodzenú túžbu ľudí tráviť svoj čas zmys-
luplne podľa toho, čo ich napĺňa.

Počas výročných rokovaní viacerých spo-
ločenských organizácií, na ktorých som sa 
v ostatnom čase zúčastnil, som spozoroval, 
že máte dobrý pocit z  toho, čomu sa ve-
nujete. A tak je to dobre. Aj ja mám dobrý 
pocit z  toho, ako sa náš Liptovský Mikuláš 
mení (snáď k  lepšiemu), mám dobrý pocit 
z  prístupu mojich spolupracovníkov na 
mestskom úrade, ale aj vo všetkých orga-
nizáciách, ktorých je mesto zriaďovateľom. 
Dobrý pocit som mal aj na jednej celoslo-
venskej konferencii o  inteligentných mes-
tách, na ktorej sme boli pomenovaní ako 
vzor aj preto, lebo sme úspešne realizovali 
jedno z inteligentných riešení v samosprá-
ve. Využili sme podporu z eurofonov. Podľa 
hodnotenia odborníkov máme energeticky 
najúspornejšiu administratívnu budovu 
v  samospráve a  verejnej správe na Slo-
vensku. Ročne budeme šetriť 100 tisíc eur 
na prevádzke a  tieto prostriedky môžeme 
investovať napríklad do systematických 
opráv našich ciest, chodníkov a  parkovísk. 
Máme na to dobrý plán, o ktorom sa dočí-
tate na strane 8 a ja verím, že na konci tejto 
aktivity budete spokojnejší. Urobíme opäť 
raz niečo zmysluplné pre nás i pre budúce 
generácie.

Udržme si tieto trendy. Ak máme meniť 
naše mesto ďalej k  lepšiemu, musíme tak, 
ako doteraz, všetci spoločne zvažovať a na 
dobrej perspektíve nášho mestečka stále 
pracovať.

  Pozdravujem Vás, priatelia.
  Váš primátor 

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

Predstaviteľka 
kraja 
prisľúbila pomoc 
nášmu regiónu
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Most ponad Smrečianku na ceste I/18 
v  Okoličnom - jedinú spojnicu medzi 
mestom a časťami Okoličné, Podbreziny či 
Stošice, boli 12. marca z hľadiska jeho stavu 
preveriť predstavitelia správy ciest, vodo-
hospodári a zástupcovia radnice. „Používa 
ho tretina Mikulášanov z  priľahlých mest-
ských častí a máme avízo, že sa na ňom ob-
javujú poruchy, preto sledujeme jeho stav,“ 

vysvetlil dôvod stretnutia kompetentných 
na moste viceprimátor Ján Bonko.

Zástupkyne Slovenskej správy ciest 
uviedli, že stavebno-technický stav mosta 
je uspokojivý. Súčasné poruchy podľa ich 
slov nemajú vplyv na jeho statiku a únos-
nosť. Vzhľadom na stav stoviek mostov 
v Žilinskom a v Trenčianskom kraji je tento 
podľa nich na tom veľmi dobre. Pravidelne 

most kontrolujú a v roku 2002 bol komplet-
ne upravený. „Snažíme sa tiež eliminovať 
riziká na priechode, kde dochádza ku ne-
hodám. Do budúcnosti by sme chceli, aby 
cyklopeší chodník prechádzal popod most 
a vyhli by sme sa tak kolíziám s autami. Či 
je to reálne, ukáže štúdia, ktorú dáme vy-
hotoviť,“ zhrnul viceprimátor.

 -js-

Stop kolíziám pri moste do Okoličného

V apríli sa uskutočnia zápisy do prvých roč-
níkov základných škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta pre školský rok 2018/2019. 
Zápisy budú na jednotlivých školách 
v  rozličných časoch 16. a 17. apríla. Na zá-
pis prineste občiansky preukaz zákonné-
ho zástupcu, rodný list dieťaťa, v  prípade 
zdravotne znevýhodneného dieťaťa do-
klad o jeho znevýhodnení a tiež prihlášku, 
ktorú si môžete stiahnuť z  internetovej 
stránky školy alebo ju vyplníte priamo na 
zápise. Podľa zákona je zákonný zástupca 
dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie 
školskej dochádzky v základnej škole. „Pro-
síme všetkých rodičov detí narodených od 

1. septembra 2011 do 31. augusta 2012 s tr-
valým pobytom na území Liptovského Mi-
kuláša, aby sa dostavili na zápis. V prípade, 
že dieťa bude navštevovať základnú školu 
mimo Mikuláša, respektíve mimo územia 
Slovenska, doručte Rozhodnutie o  prijatí 
žiaka na odbor školstva mesta Liptovský 
Mikuláš,“ uviedol Ján Hučík z  mestského 
úradu. Začiatkom mája (2. a 4.) sa tiež usku-
točnia zápisy do materských škôl.

Čas zápisov do základných škôl (ko-
najú sa vždy 16. a  17. apríla): ZŠ Čsl. bri-
gády 14:00  – 17:00; ZŠ Dr. Aurela Stodolu 
13:30 – 18:00; ZŠ M. Rázusovej – Martákovej 
13:30 – 18:00; ZŠ Janka Kráľa 14:00 – 17:30; 

ZŠ s MŠ Okoličianska 13:30 – 17:00; ZŠ s MŠ 
Demänovská 13:00 – 17:30.

Čas zápisov do materských škôl (konajú 
sa vždy 2. a 4. mája): MŠ Nábrežie Dr. Au-
rela Stodolu 8:00  – 16:00; MŠ Čsl. brigády 
8:00  – 16:00; MŠ Vranovská 8:00  – 12:00, 
13:00 - 16:00; MŠ Agátová 8:00 – 16:00; MŠ 
Ondrašovská 8:00  – 16:00; MŠ Komenské-
ho 8:00 – 16:00; MŠ Kláštorná 8:00 – 12:00, 
13:00 - 16:00; MŠ Nábr. 4. apríla 8:00 – 12:00, 
13:00 - 16:00; MŠ Palúčanská 8:00 – 16:00; 
MŠ Okoličianska 8:00  – 16:00; MŠ Demä-
novská 8:00 – 16:00.

 -red-

Kedy ísť na zápis do prvého ročníka?
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Na spoločnom stretnutí predstavitelia rad-
nice, správy ciest a  polície riešili v  marci 
bezpečnostnú situáciu na ceste II/584 v zá-
krute pod železničným nadjazdom medzi 
Liptovským Mikulášom a  Liptovskou On-
drašovou. Na tomto úseku sa stali viaceré 
dopravné nehody. V prípade, že auto vyletí 
na chodník, sú ohrození najmä chodci. Prí-
tomní sa zhodli, že vodičov áut upozornia 

na nebezpečenstvo osadením výstražnej 
značky Nebezpečenstvo šmyku.

„Do úvahy prichádza aj inštalácia bez-
pečnostných zvodidiel, v  spolupráci so 
Správou ciest Žilinského samosprávneho 
kraja budeme hľadať vhodné technické rie-
šenie a vyčíslenie finančných nákladov na 
realizáciu tohto opatrenia. A napokon, zva-
žujeme aj osadenie merača rýchlosti,“ zhr-

nul Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice.
Odborníci neodporučili zdrsnenie po-

vrchu vozovky, to by podľa nich viedlo k jej 
rýchlemu poškodeniu. Podľa vyjadrenia 
dopravnej polície boli všetky doterajšie do-
pravné nehody zapríčinené nedodržaním 
maximálnej povolenej rýchlosti. V prípade, 
ak by vodiči dodržiavali maximálnu povo-
lenú rýchlosť, riziko šmyku nehrozí. -red-

Do flotily vozidiel pribudla hasičom v Lip-
tovskom Mikuláši ďalšia posila. Pre po-
treby dobrovoľného hasičského zboru sa 
podarilo mestu získať Tatru 815, ktorá bola 
doposiaľ majetkom ministerstva vnútra. 
Zámerom radnice je prestavať toto auto 
s  ložnou plochou na cisternové. Čaká sa 
už len na vyjadrenie hasičského prezídia. 
Ak sa podarí tatrovku prerobiť, bude na 
nej cisterna na vodu, kompresory, čer-
padlá či hadice.

„Dobrovoľní hasiči v našom meste dopo-
siaľ takéto vozidlo nemajú. Po repasácii po-
slúži na technické zásahy, ale hlavne pri po-
žiaroch a  povodniach. Kým auto nepôjde 
na prestavbu, hasiči ho využijú na prevoz 
materiálu, prípadne evakuáciu osôb v  krí-
zových situáciách,“ povedal šéf radnice.

Primátor tiež oficiálne vymenoval aj 
dvoch nových členov dobrovoľného hasič-
ského zboru mesta. Radnici sa pred časom 
podarilo získať financie z externých zdrojov 

na prestavbu hasičských zbrojníc v Liptov-
skej Ondrašovej a v Bodiciach, nachystaná 
je žiadosť na prestavbu v Ploštíne. V uply-
nulom roku získali dobrovoľní hasiči na 
území mesta tri protipovodňové vozíky, 
prístroj na impulzné hasenie a súpravu na 
zneškodňovanie bodavého hmyzu. V tom-
to roku sa hasiči zapoja aj do ďalších výziev 
na vylepšenie materiálno-technického za-
bezpečenia.

 -js-

Bezpečnosť 
chodcov 
v Liptovskej 
Ondrašovej

Dobrovoľní hasiči majú ďalšiu posilu
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Už pravidelne sa na radnici stretáva akčná 
skupina, ktorá rieši ľudí bez domova. Rad-
niční mali v marci na stole konkrétnu situ-
áciu. Vypočuli si podnety od majiteľa ob-
chodného priestoru v centre mesta,  kde sa 
v zimnom období zdržiavajú ľudia bez do-
mova. "Majiteľ sa na nás obrátil so žiados-
ťou o pomoc, pretože niektorí ľudia svojim 
správaním a konaním obťažujú zákazníkov. 
Uvedomujeme si, že ide o zlú vizitku nielen 
obchodného domu, ale aj centra mesta,“ 

poznamenala Marta Gutraiová, prednostka 
mestského úradu.

Erika Sabaková zo sociálneho odboru 
konštatovala, že mesto má zriadené soci-
álne služby aj pre ľudí bez domova a nie-
ktoré služby im poskytuje aj Slovenský 
červený kríž a  farská charita. „Aktuálne 
realizujeme monitoring a  pasportizáciu 
tejto cieľovej skupiny priamo v  teréne, 
aby sme získali čo najviac informácií o ich 
sociálnej, zdravotnej, rodinnej a  finanč-

nej situácii. Výsledky tohto monitoringu 
nám budú slúžiť ako podklad pre prípravu 
Komplexnej stratégie riešenia bezdomo-
vectva v našom meste,“ priblížila Veronika 
Bániková z  mikulášskeho mestského úra-
du. Táto stratégia bude definovať aktivity, 
ktoré chce mesto v nasledujúcom päťroč-
nom období realizovať. Možnosti na ich 
financovanie bude hľadať vo verejných 
a externých zdrojoch.

 -vč-

Mesto robí monitoring bezdomovcov, 
pripravuje komplexnú stratégiu

Ako používať aplikáciu?
Pre prihlásenie je potrebný e-mail a hes-

lo, pri platení zadáte evidenčné číslo a typ 
auta. Systém si údaje zapamätá a  pri bu-
dúcich platbách netreba tieto údaje za-
dávať znova. Taktiež je potrebné zadať 
údaje o  platobnej karte, systém užívateľa 
presmeruje na bránu Tatrabanky, zadanie 

týchto údajov je bezpečné. Užívateľ platbu 
potvrdí, a tým má zaplatené za parkovné. 
Každý užívateľ má na svojom profile evi-
denciu parkovaní a  platieb, môže si vy-
tlačiť pre svoje daňové potreby aj daňové 
doklady – potvrdenia o platbe za parkova-
nie pre daňové účely. Parkovacia aplikácia 
má mnoho ďalších funkcií, ako napríklad 

navigácia k  parkovisku, informácie o  par-
kovisku, o  cenách, o  kapacite parkoviska 
a  v  budúcnosti je systém pripravený tak, 
že bude informovať aj o voľných parkova-
cích miestach. Stále je samozrejme možné 
platiť aj prostredníctvom parkovacích au-
tomatov.

 -vč-

Parkovné zaplatíte aj cez aplikáciu

Od 1. marca funguje na mestských parkoviskách v Liptovskom Mikuláši mobilná apli-
kácia, ktorou sa dá platiť za parkovanie. Aplikácia má názov ParkDots a  je možné si 
ju stiahnuť na akýkoľvek smartfón cez Google Play na androidoch a cez App Store na 
ajfónoch. Pokiaľ si nechcete sťahovať do mobilu aplikáciu, parkovné môžete zaplatiť aj 
cez web - map.parkdots.com.
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Z MIKULÁŠSKYCH MESTSKÝCH ČASTÍ: Liptovská Ondrašová

Z histórie
Počiatky Liptovskej Ondrašovej siahajú 

do 13. storočia. Založil ju šľachtic Hauch, 
po ktorom aj bola pomenovaná Hauchova 
Ves(Howkfolua). Prvá zmienka o nej sa na-
chádza v listine z roku 1286. Je to rovnaká 
listina, v  akej je aj prvá zmienka o  Liptov-
skom Mikuláši. Názov Ondrašová získala 
dedina až na prelome 14. a  15. storočia. 

Vtedy ju vlastnil šľachtic Ondrej, po ktorom 
bola premenovaná.

Dedinu spočiatku obývalo takmer výluč-
ne poddanské obyvateľstvo, ktoré malo ze-
mepánov Pongrácovcov zo Svätého Miku-
láša. Tí sa tu postupne začali sťahovať. V 16. 
storočí tu mali šesť až sedem zemianskych 
kúrií. Tri, pôvodne renesančné kúrie, stoja 
v obci dodnes. V 18. storočí sa pri dnešnej 
mestskej časti nachádzal vŕbový háj, ktorý, 
ako napísal známy uhorský polyhistor Ma-
tej Bel, mal zlú povesť. Údajne sa tu totiž 
zjavovali prízraky.

V roku 1770, ešte pred zavedením Tere-
ziánskeho urbára, bolo v obci 15 poddan-
ských usadlostí. Všetci boli poddanými 
zemanov Pongrácovcov. V  19. storočí sa 
v  L. Ondrašovej nachádzali kúpele, v  kto-
rých bol 11. mája 1848 prečítaný dokument 
Žiadosti slovenského národa. Bol to prvý 
politický program Slovákov v  Uhorsku. 
Túto udalosť dodnes pripomína pamätník 
vybudovaný v roku 1928.

Koniec samostatnej dediny Liptovská 
Ondrašová prišiel v roku 1960, kedy sa zlú-
čila so susedným mestom Liptovský Miku-
láš a vytvorila tak jeho mestskú časť.

Kaplnka nad L. Ondrašovou.
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Urobili sme
Spoločnými silami zainteresovaných sa 

súčasnému vedeniu mesta podarilo za-
bezpečiť rozsiahlu rekonštrukciu povrchu 
cesty II/584 na Revolučnej a tiež priľahlých 
chodníkov, taktiež sa zregulovala časť 
brehu Jalovčianky. Pozornosť venovali 
úpravám kultúrneho domu, ktorý najprv 
vymaľovali, na rad prišla aj rekonštrukcia 
podlahy, výmena gumy na schodisku, vý-
mena osvetlenia a dverí na strechu. V roku 
2017 sa v  území Liptovskej Ondrašovej 
odovzdávala ďalšia etapa vyše kilometro-
vého úseku cyklochodníka od hotela Jáno-
šík po vodárne.

V rámci participatívneho rozpočtu v tejto 
časti mesta spoločne s predkladateľmi pro-
jektov postavila radnica outdoorové ihris-
ko pre všetky generácie v  areáli ŠK Kriváň. 
Zlepšili materiálno-technické vybavenie 
materskej školy a  tiež obnovili jej fasádu. 
V roku 2017 sa mestu podarilo vysporiadať 
pozemky pod tamojším futbalovým ihris-
kom a pod kultúrnym domom do mestské-
ho majetku. V uplynulom roku tiež za 15 tisíc 
eur zrealizovali komplexnú rekonštrukciu 
križovatky pred evanjelickým kostolom. No-
vinkou sú aj detské prvky v areáli ŠK Kriváň 
a  nové vyrezávané lavičky pred evanjelic-
kým kostolom. Čaro uplynulých Vianoc pri-
nieslo do Liptovskej Ondrašovej nové osvet-
lenie vianočného stromčeka. Peknú tradíciu 
má navštevované kultúrno  – spoločenské 
podujatie Ondrašovská fazuľa.

Kam smerujeme
V  Liptovskej Ondrašovej chce vedenie 

mesta Liptovský Mikuláš zaviesť systém do 
parkovania, keďže ľudia často parkujú na 
uliciach a nie vo dvoroch, čím zužujú možný 
prejazd ulíc. „Chceme tiež doriešiť odboče-
nie do areálu bývalého železničného vojska. 
Ako v každej mestskej časti budeme dbať na 
revitalizáciu cintorína – chodník, osvetlenie, 
zábradlia, opravu kríža a  vyriešenie parko-
vania. Zvlášť v Liptovskej Ondrašovej pripra-
vujeme aj priestor pre nový cintorín. V plá-
noch je vybudovanie chodníka po pravej 
strane k Štefánikovej. Odstránime mláky na 
Mincovej. Na stole máme návrh organizácie 
dopravy na ceste pri materskej škole, dáme 
podnet na prehodnotenie dopravného zna-
čenia medzi mostom a akvaparkom a tiež na 
doplnenie značenia v uliciach mestskej čas-
ti,“ vymenoval primátor a dodal, že v tomto 
roku sa uskutoční komplexná rekonštrukcia 
Tehliarskej aj s chodníkmi za 250 tisíc eur.

Potrebné bude dobudovať spomaľovače 
v  toku Jalovčianky. Obyvatelia sa čoskoro 
dočkajú aj prístavby a  rozšírenia hasičskej 
zbrojnice. V  tamojšom kultúrnom dome 
mesto pripravuje rekonštrukciu sociálnych 
zariadení a  opravu sokla v  sále. „Budeme 
tiež pokračovať v našom úsilí o modernizá-
ciu železnice, čím by sa eliminoval hluk v Lip-
tovskej Ondrašovej a brehy Mary by dostali 
nové využitie. Taktiež pracujeme na zvyšo-
vaní bezpečnosti pri ceste II/584 v blízkosti 
železničného podjazdu. Predpokladám, že 
sa v  krátkom čase začne aj oprava mosta 
ponad Jalovčianku na tejto ceste. V  nepo-
slednom rade nás čaká budovanie ďalších 
etáp cyklochodníka, z  ktorých jedna bude 
viesť cez Liptovskú Ondrašovú smerom do 
Liptovského Trnovca,“ dodal šéf radnice.

 -red-

Z MIKULÁŠSKYCH MESTSKÝCH ČASTÍ: Liptovská Ondrašová
Križovatka v L. Ondrašovej na Bobrovec.

Pekáreň a obchod v L. Ondrašovej.
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Radniční v  Liptovskom Mikuláši dali hlavy 
dokopy a  našli pre mesto skvelý spôsob, 
ako opraviť cesty, zrekonštruovať chodní-
ky či vystavať nové parkoviská a  spojnice. 
Ešte v minulom roku vypracovali pasporti-
záciu komunikácií, ktorá poskytla ucelený 
obraz o ich stave. Pripravili časový harmo-
nogram obnovy ulíc, v rámci ktorého budú 
podľa naliehavosti postupne do roku 2023 
opravené všetky poškodené mestské cesty 
a  chodníky. S  opravami, rekonštrukciami 
a výstavbou sa začne už tento rok.

Chodníky a cesty za dva milióny 
už v tomto roku

V roku 2018 pôjde do opráv ciest, chod-
níkov a  nových parkovísk približne dva 
milióny eur. V  súčasnosti na ne prebieha 
verejné obstarávanie. Predmetom zákaz-
ky je položenie nového krytu vozovky na 
celej Senickej, kompletná oprava chod-
níka popri ceste I/18 od Rachmaninovho 
námestia po most v Okoličnom. Opravený 
bude aj chodník na ulici Nová a na Iľanov-
skej ulici. V  Ploštíne dá radnica opraviť 
cestu Za ulicou. V  tohtoročnej várke je 
nachystaná aj rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a chodníkov na Bernolákovej, 

Tehliarskej a  Zgútha-Vrbického. V  mes-
te pribudne nájazd na cyklochodník na 
Vajanského a  pred Základnou školou 
s materskou školou na Demänovskej ulici 
vybuduje mesto nové parkovisko. Tento 
zoznam sa však môže po verejnom obsta-
rávaní ešte pozmeniť.

„Mesto prevzalo od štátu cesty v 90. ro-
koch. Odvtedy sa so samosprávou ťahá 
modernizačný dlh, ktorý narástol na 12 až 
14 miliónov eur a my by sme ho radi od-
stránili v spolupráci s poslancami aj oby-
vateľmi. Čím rýchlejšie zrekonštruujeme 
cesty v  zlom stave, tým menej dáme na 
ich údržbu a opravy,“ poznamenal primá-
tor Ján Blcháč. (pozn. modernizačný dlh – 
v tomto prípade peniaze, ktoré sú potreb-
né na opravy komunikácií).

Prečo sa oprava práve mojej 
ulice nachádza v harmonograme 
až v roku 2022?

Ako prvé musíme robiť ulice, ktoré sú 
v  havarijných stavoch. Zároveň nie každá 
cesta, ktorá je vo veľmi zlom stave, je aj 
frekventovaná a využívaná. Mesto si preto 
určilo priority – zaradiť do jednotlivých ro-
kov rekonštrukcie ciest podľa toho, v akom 

stave sú a zároveň zohľadniť, ako sú využí-
vané. „Môže sa preto stať, že cesta, ktorá je 
málo využívaná je v pláne opráv zaradená 
do neskorších rokov napriek tomu, že je 
v zlom stave. Tiež sa môže stať, že jej opra-
vu predbehne aj vybudovanie parkovísk, 
ktoré sú v niektorých miestach potrebnej-
šie, lebo situácia s parkovaním v lokalite je 
už neúnosná,“ vysvetlil vedúci odboru do-
pravy na mestskom úrade Gabriel Lengyel.

Príprava rekonštrukcie každej cesty je 
dlhá a zložitá

Rekonštrukcia ulice nie je len stavebná 
činnosť, základom, ktorý je časovo nároč-
ný, je práve investičná príprava. Len spra-
covanie projektových dokumentácií a rea-
lizačného projektu trvá mesiace. Následne 
je potrebné vybaviť územné rozhodnutie, 
v niektorých prípadoch aj posúdenie vply-
vov na životné prostredie. „Všetko toto ide 
verejnými vyhláškami, kde sú 30 dňové 
lehoty. K  tomu ešte treba prirátať verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa a  ďalšie na 
projektanta, potrebujeme väčšinou celý je-
den rok na kompletnú investičnú prípravu, 
kým pristúpime k prácam,“ priblížil Gabriel 
Lengyel. -red-

 Milióny idú do komplexných rekonštrukcií mestských ciest 
Počas najbližších šiestich rokov chcú predstavitelia nášho mesta opraviť chodníky a  cesty v  hodnote až 14 miliónov eur. 
Nebudú na to brať úver a nezadĺžia mesto, našli efektívny spôsob, ako do roku 2023 upraviť všetky miestne cesty do vyho-
vujúceho stavu.
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Mestská 
časť Stavba Technický 

stav Realizácia

St
ar

é m
es

to

Bernolákova, časť od Podtatranského po 
Kukučínovu nevyhovujúci 2018

ul. Jilemnického II. etapa vnútroblok 773 a 774 2018
Mestská cyklotrasa za zamestnaním 1. etapa - od 
ul. Hurbanovej po ul. Kpt. Nálepku (rekonštrukcia 
časti ul. Bernolákovej, časti ul. Stodolovcov, 
a chodníka BD 1. mája 1949)

2018

Chodník - križovatka Jánošík - privádzač havarijný 2018
Parkovacie plochy Komenského - vnútroblok 
1317-18 nevyhovujúci 2018

Chodník Kpt. Nálepku od Rachmaninovo nám. - 
garáže nevyhovujúci 2018

Mestská cyklotrasa za zamestnaním 3. etapa 
- Štefánikova chodník a čiastočne cesta od ul. 
Revolučnej po Hurbanovu

chodník 
havarijný 2019

parkovacie plochy Jilemnického BD 870 871 2019
Odstavné plochy Veľká kolónia (Textilná) 2019
Parkovacie plochy ul. Štefánikova 2019
Vnútroblok 1. mája 1945 nevyhovujúci 2020
Parkovacie plochy Komenského - BD 1427 nevyhovujúci 2020
Rekonštrukcia Tranovského II úsek dobrý 2020
MK zadné trakty Baťova ulička 2021
Jesenského nevyhovujúci 2021
Kolónia prvá, druhá, tretia nevyh/hava-

rijný 2021

M.M. Hodžu vyhovujúci 2022
Prídavky cesta + chodníky nevyhovujúci 2022
kpt. Nálepku od Družstevnej nevyhovujúci 2022
Ul. Kuzmányho dobrý stav 2023
Rekonštrukcia ul. Komenského vetva A dobrý stav 2023
Rekonštrukcia ul. Komenského vetva B dobrý stav 2023

Ná
br

ež
ie

Rek. ul.Zgútha Vrbického komplet nevyhovujúci 2018
Nová, chodník nevyhovujúci 2018
chodník I/18, 1. etapa nevyhovujúci 2018
Nový cyklopeší prepojovací chodník Nábr. J. Kráľa 2018
Majerská vnútroblok komplet + nové parkoviská, 
2. etapa nevyhovujúci 2019

Mestská cyklotrasa za zamestnaním 2. etapa - 
ul. Alexyho

dobrý/nevy-
hovujúci 2019

komunikácie pod Vrbickou ul. pri MŠ (cesta + 
parkoviská) nevyhovujúci 2019

Rekonštrukcia (rozšírenie)chodníka Nábr. 4. apríla 
pri SŠ Kožiarskej nevyhovujúci 2019

IROP Vnútroblok Nábr. 4. apríla 2019
Rekonštrukcia chodníka ul. Priemyselná ku 
cintorínu nevyhovujúci 2019

Odstavné plochy Borbisova 2019
Rekonštrukcia chodníka J. Janošku nevyhovujúci 2020
Chodník ul. Vrbická nevyhovujúci 2020
Chodník oprava + nový Vrlíkova parkovisko a MK 
dr. A. Stodolu vyhovujúci 2020

Chalúkova cesta + parkoviská havarijný 2020
Socháňova nevyhovujúci 2020
chodník I/18, 2. etapa nevyhovujúci 2020
Nábrežie 4. apríla - parkovacie plochy + kontajnery vyhovujúci 2020
Nová, cesta nevyhovujúci 2020
Pltnícka nevyhovujúci 2021
Vnútroblok Majerská, socháňová, Borbisova, 
Za havlovci nevyhovujúci 2021

parkoviská Vrbická havarijný 2021
Bjornsonova sever nevyhovujúci 2022
samostatný chodník medzi Vansovej a Zgútha 
Vrbického nevyhovujúci 2022

Rekonštrukcia + rozšírenie parkoviska Vrbický 
cintorín dobrý 2022

chodník k TESCU nevyhovujúci 2022
Priemyselná nevyhovujúci 2023
chodník ul. Tomášikova (nový) 2023

Mestská 
časť Stavba Technický 

stav Realizácia

Po
db

re
zin

y

Križovatka Podbreziny - svetelná sig. 2018
Senická vnútroblok nevyhovujúci 2018
parkovacie plochy Lipová 2018
parkovacie plochy Hradišská 2018
Za traťou nevyhovujúci 2019
Chodníky pri III. triede nevyh/hava-

rijný 2019

Nový chodník na ul. Žiarska do vnútrobloku 2019
Lounská nevyhovujúci 2020
parkovacie plochy Cédrová ul. 2020
Hrušková nevyhovujúci 2021
chodník Kemi - Lounská havarijný 2022
chodník kemi - Hradišská havarijný 2022

On
dr

aš
ov

á

Tehliarska II. časť nevyhovujúci 2018
Historicko -kultúrna cestka okolo Tatier 
(cyklochodník III. etapa) 2018

Hrdinov SNP nevyhovujúci 2019
Pod dielom (chodník) nevyhovujúci 2019
Vnútroblok Tehliarska 255/1 nevyhovujúci 2020
chodník pri ceste II/584 nevyhovujúci 2021

Pa
lúd

zk
a

Parkovisko ZŠ Demänovská ul. 2018
chodník I/18 nevyhovujúci 2019
Lesnícka nevyhovujúci 2019
Palúčanská + VO nevyhovujúci 2020
Autobusová zastávka Palúčanská 2020
Mlynská vyhovujúci 2021
Chodník Dem. Cesta od Kauflandu nevyhovujúci 2022

De
m

än
ov

á

Autobusová zastávka - Demänová rázcestie 
+ chodník havarijný 2018

Michalovská havarijný 2018
Zastávka Demänová  pri Jednote 2019
Pod Siťieňom nevyh/hava-

rijný 2020

Dlhá 2. časť nevyhovujúci 2020
Kút nevyhovujúci 2020
chodník pri ceste II/584 1. etapa nevyhovujúci 2022
chodník pri ceste II/584 2. etapa nevyhovujúci 2023

Bodice Rekonštrukcia ul. Popri kostole nevyhovujúci 2018
Bodická nevyhovujúci 2020

Ploštín

Za ulicou nevyhovujúci 2018
Na kút nevyhovujúci 2020
Ku družstvu nevyhovujúci 2021
Spojovacia nevyhovujúci 2022
K cintorínu nevyhovujúci 2022
Výhon nevyhovujúci 2023

Iľa
no

vo

Chodník pri ceste III. triedy dobrý 2018
Uprava okolia kultúrneho domu po kostol 1. etapa 2018
Oslobodenia havarijný 2019
Uprava okolia kultúrneho domu po kostol 2. etapa 2019
Ohrady havarijný 2020
Porubská nevyhovujúci 2022

Andice, 
Benice

Rekonštrukcia ul. Andická dobrý 2022

Ok
oli

čn
é

Parkovacie plochy ZŠ 2018
Chodníky pri I/18 nevyhovujúci 2019
Historicko -kultúrna cestka okolo Tatier 
(cyklochodník IV. etapa) -most 2019

Historicko -kultúrna cestka okolo Tatier 
(cyklochodník IV. etapa) 2019

Cyklochodník do LH 2020
Cesta na cintorín nevyhovujúci 2021
Cesta rovnobež. S Kláštornou nevyhovujúci 2022

Vitálišovce Vitálišovská nevyhovujúci 2019
Zadná nevyhovujúci 2022

Stošice

Chodník ul. Stošícká + VO + rozšírenie cesty vyhovujúci 2018
Vrchhrádok nevyhovujúci 2021
Pod horou nevyhovujúci 2021
Predĺženie Stošickej + VO 2022

PLÁN REKONŠTRUKCIÍ MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ NA ROKY 2018 - 2023
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Hoci v  športe je zemiaková medaila, teda 
štvrté miesto, vždy nepopulárna, hokejisti 
béčka MHK 32 Liptovský Mikuláš dôvod na 
smútok nemajú. Práve naopak.

Sympatická partia pôsobí v  druhej ho-
kejovej lige, ktorá je na Slovensku treťou 
najvyššou súťažou. Sezóna 2017/2018 je 
práve v  týchto dňoch vo finále, víťaz ligy 
vzíde z  dvojice Humenné - Martin. V  na-
sledujúcich riadkoch si priblížime cestu 
mikulášskej hokejovej partie za výborným 
umiestnením, ktorým spravili výbornú re-
klamu nielen Liptovskému Mikulášu, ale 
celému regiónu.

Základná časť súťaže sa hrala v  dvoch 
skupinách – východ a západ, v každej štar-
tovalo desať celkov. Mikulášania hrali vo 
východnej skupine, susedia z Ružomberka, 
pre zaujímavosť, už v tej západnej…

„S  každým tímom sme sa stretli dva-
krát, raz na domácom ľade, druhý raz na 
súperovom. Odohrali sme teda osemnásť 
duelov, v  ktorých sme získali rovných 30 
bodov. Tie nám po základnej časti priniesli 
štvrté miesto. Na tretiu Rimavskú Sobotu 

nám chýbali dva bodíky,“ vracia sa k zák-
ladnej časti kapitán béčka Jozef Pavlovič.

V bojoch o účasť v play-off na Mikuláša-
nov čakal kvalitný tím z  Poľska, Sanok. Už 
tu ukázali veľkú kolektívnu silu. Prvý zápas 
u  našich severných susedov prehrali 7:2. 
V domácej odvete vyhrali 6:3, čím si vynú-
tili rozhodujúci tretí zápas, keďže séria sa 
hrala na dva víťazné duely. Po výhre 4:2 bol 
ich súperom vo štvrťfinále Púchov.

„Prvý, náročný zápas, sme odohrali na 
domácom ľade, zvíťazili sme tesne 5:4. 
Podľa predstáv nám nevyšla posledná tre-
tina. V Púchove nám podľa predstáv nevy-
šiel celý zápas, nehrali sme v kompletnom 
zložení. Výsledok 10:4 bol veľavravný…,“ 
hovorí kapitán. Stav série bol 1:1, mečbal 
mali na domácom ľade Púchovčania a po-
stupu Liptovského Mikuláša veril v tej chvíli 
zrejme len málokto… Podarilo sa! Výsle-
dok 1:4 z Púchova vyvolal v kabíne našich 
chlapcov veľkú radosť, veď sa prebojovali 
medzi štvoricu najlepších tímov súťaže!

V semifinále čakalo na mikulášsku partiu 
Humenné. Mimoriadne kvalitný tím, ktoré-
ho dres obliekajú viaceré známe mená, za 

všetky stačí spomenúť Richarda Šechné-
ho. V Liptovskom Mikuláši béčko súperovi 
podľahlo 4:8, na východe našej krajiny chý-
bal k malej senzácii len krôčik.

„Už len to, že sme hrali v semifinále, bolo 
pre nás obrovským úspechom. Prvý zápas 
nám nevyšiel tak, ako sme si predstavova-
li. Na východ sme cestovali len s 13 hráčmi 
a  s  dvojicou brankárov. Ukázali sme však, 
že postup nebol len dielom náhody. Podali 
sme výborný výkon, v  ktorom dominova-
lo mikulášske srdiečko. Za stavu 0:2 nám 
chýbalo len päť a pol minúty k neuveriteľ-
nému výsledku. Naša slabá polminútovka 
však domácim stačila na vyrovnanie. V pre-
dĺžení o  finálovom postupe Humenného 
rozhodol náš hráč Samuel Danko – na vý-
chod išiel na hosťovanie práve pred play-
off. Famózne zachytal Marek Bačík, ktorý je 
samoukom a  futbalovým brankárom. Klo-
búk dole pred všetkými chalanmi, máme 
za sebou výbornú sezónu. Štvrté miesto 
medzi dvadsiatkou tímov je pre nás veľkým 
úspechom. Ďakujeme všetkým, ktorí nás 
podporovali a  fandili mám,“ dodal Jozef 
Pavlovič. -red-

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa 
v slovenskej pohárovej súťaži dostali až do 
šiesteho kola. Predstavili sa na ihrisku sú-
pera, ktorého určite netreba predstavovať 
ani ľuďom, ktorí vo futbale „nie sú doma“ – 
bratislavského Slovana.

Súper z hlavného mesta bol nepochybne 
veľkým favoritom duelu, no ešte v prvom 
polčase išiel do vedenia Tatran po góle 
Andriča. V druhom polčase to bola gólová 
prestrelka so všetkým, čo k tomu patrí. Slo-
van vyrovnal a  zásluhou kapitána Vitteka 

v 68. minúte viedol. O dvanásť minút bolo 
zásluhou Očenáša vyrovnané, no za krátko 
opäť udrel Vittek  – 3:2. Kotora tri minúty 
pred koncom riadneho hracieho času vy-
rovnal a  začala sa rodiť senzácia. Chýbalo 
k nej skutočne máličko, pretože o postupe 
favorita z hlavného mesta v nadstavenom 
čase rozhodol Šporar.

„Hráčom ďakujem za nasadenie a pocti-
vú prácu počas celého stretnutia. Dali sme 
tri góly, čo sa hocikomu na Slovane nepo-
darí. Škoda záveru, ktorý sme nezvládli, 

Slovan sme prinútili ísť na doraz až do po-
slednej minúty,“ vyjadril sa tréner MFK Tat-
ran Liptovský Mikuláš Jozef Kukulský.

Priestory MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
boli v  piatok 2. marca 2018 dejiskom val-
ného zhromaždenia klubu (na fotografii). 
Mesto Liptovský Mikuláš zastupoval vi-
ceprimátor Rudolf Urbanovič a  poslanec 
mestského zastupiteľstva Michal Paška.

 -red-

Výborná sezóna béčka, skončilo na štvrtej priečke!

Tatranu k senzácii chýbala minúta
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ŠPORT

Počas druhého marcového víkendu sa 
v Bratislave uskutočnila medzinárodná sú-
ťaž v  karate - 38. ročník Grand Prix Slova-
kia. Národné tenisové centrum tento rok 
hostilo 1447 pretekárov z 25 krajín. V me-
dzinárodnej konkurencii si sily zmerali aj 
dvaja pretekári z nášho mesta – bratia Mi-
chal a Richard Turčaníkovci z Karate klubu 
Torade  L. Mikuláš, obidvaja žiaci ZŠ s  MŠ 
Demänovská cesta. Richard súťažil v  ka-
tegórii kumite chlapci 8-9 rokov. V kategó-
rii bolo 16 pretekárov. Po troch vyhratých 

kolách ho čakalo vytúžené finále. V ňom sa 
proti nemu postavil maďarský pretekár. Ri-
chard o svojej výhre rozhodol v poslednej 
sekunde krásnym gyaku cuki na hlavu. Po 
víťazstve 2:1 si mohol zaslúžene zdvihnúť 
nad hlavu krásny 80 cm vysoký pohár. Jeho 
brat Michal síce nevystúpil na stupienky 
víťazov, ale podal taktiež výborný výkon. 
V  kategórii kumite kadeti +70 kg sa spo-
medzi 26 pretekárov umiestnil na 7. mies-
te – v tejto kategórii bol druhým najlepším 
Slovákom. -mo-

Počas druhého marcového víkendu sa v 
Žiline uskutočnili plavecké preteky Jarné 
Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti v 
kategóriách B, A, J, a S. Na pretekoch sa zú-
častnilo 18 klubov s celkovým počtom 411 
plavcov. Plavci z Mestského plaveckého 
klubu Delfín opäť potvrdili svoju výbornú 
formu, keď sa im podarilo na týchto pre-
tekoch dovedna získať 20 umiestnení na 
stupňoch víťazov, z toho 7 zlatých, 3 strie-
borné a 10 bronzových medailí. Okrem me-

dailových umiestnení naši plavci získali 19 
umiestnení do 5. miesta a zároveň si vylep-
šili svoje osobné maximá v 124 prípadoch, 
čo svedčí o ich výbornej pripravenosti. 

Naši medailisti: Viktória Matyusová – 3 x 
1. miesto; Alex Kožuškanič – 3 x 1. miesto; 
Alexandra Čajková – 1 x 1. miesto,  2 x 
3. miesto; Tamara Mihalovičová – 2 x 2. 
miesto; Rebecca Gerecová – 1 x 2. miesto, 
4 x 3. miesto; Samuel Bebko – 2 x 3. miesto; 
Michal Šurina – 2 x 3. miesto. -fer-

Víťazný pohár z Veľkej ceny 
Slovenska v karate 
putoval aj do Liptovského Mikuláša

Mikulášski plavci úspešní v Žiline

Tvorcovia pamätnice vznikajúcej 
k 100. výročiu založenia Gymnázia 
Michala Miloslava Hodžu žiadajú 
o pomoc pri zhromažďovaní 
rôznorodého dokumentačného 
materiálu zo života školy.

Ďakujeme!
Kontakt: vyrocie@gymlm.sk 
alebo na t. č. 0905 636 965 
(PhDr. Matúš Stáňa).
Aktuálne do 30. 6. 2018

Výzva 
pre absolventov 
GMMH

V blízkosti Komunitného centra v Hlbokom 
vznikne multifunkčné ihrisko. Poslúži pre 
deti, mládež a ďalších ľudí zo sociálne zne-
výhodneného prostredia rómskej osady 
Hlboké. Mesto na ihrisko získalo financie 
z grantového programu Bezpečne doma – 
bezpečne v komunite v rámci Nadácie pre 
deti Slovenska. „Do programu sme sa za-
pojili projektom, na ktorý sme získali 1 200 
eur,“ uviedla Veronika Bániková z mikuláš-
skeho mestského úradu. Na vytvorení ih-
riska sa bude podieľať najmä mládež, ktorá 
sa aktívne zapojí do života svojej komuni-
ty. „Pomôžu tiež zamestnanci komunitné-
ho centra a  dobrovoľníci. Ihrisko poslúži 
pre rôzne druhy športov, aktívni sú najmä 
nohejbalisti. V  rámci projektu zakúpime 
aj sieť. Realizáciu predpokladáme v tomto 
roku,“ dodala.
 -red-

Multifunkčné 
ihrisko vytvoria 
mládežníci
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SPRAVODAJSTVO

S  pozitívnou informáciou pre všetkých 
Mikulášanov prišiel Miroslav Kašák, ktorý 
má na mestskom úrade na starosti agen-
du Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). 
Upozorňuje, že podľa zákona sa môžu 
uchádzať o odpustenie až 2 000 eur z úve-
ru poskytnutého fondom. "O  odpustenie 
môžete požiadať za podmienky, ak sa vám 
narodilo dieťa, ktoré s vami žije v spoločnej 
domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, 
alebo ste si osvojili dieťa, ktoré s vami žije 
v spoločnej domácnosti aspoň rok.“

Fond požiadate o  odpustenie časti po-

skytnutého úveru písomne, pričom musíte 
dodržiavať podmienky dohodnuté v zmlu-
ve o úvere a ku dňu podania žiadosti mu-
síte mať splnené záväzky voči fondu. Ak 
ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru 
nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi od-
pustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru. 
Žiadosť je klient povinný doručiť poštou 
na adresu Štátneho fondu rozvoja bývania 
spolu s týmito prílohami:

a) Overená kópia rodného listu každého 
dieťaťa (matrikou/notárom alebo zamest-
nancom Okresného/Mestského úradu po-

vereného agendou ŠFRB); b) Potvrdenie 
o  trvalom pobyte dieťaťa vydané prísluš-
ným obecným úradom alebo čestné pre-
hlásenie klienta, že dieťa s ním žije v spo-
ločnej domácnosti.

Podpis na čestnom prehlásení musí byť 
overený matrikou/notárom. Klienti, ktorí 
uzavreli zmluvný so Štátnym fondom roz-
voja bývania od roku 1996 do 31. decembra 
2013 môžu písomne požiadať o odpustenie 
časti poskytnutého úveru do 31. decembra 
2018. U tých klientov, ktorí už úver ŠFRB vy-
platili, to nie je možné. -js-

Môžete požiadať o odpustenie 2 000 eur
z úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania

Výraznú osobnosť duchovného živo-
ta - správcu farnosti v Okoličnom Jozefa 
Tomagu, navrhuje primátor na udelenie 
jedného z  významných mestských oce-
není. Dôvodom sú Tomagove neúnavné 
aktivity v duchovnej a v kultúrnej oblasti.

„Ukázal mi interiér Kostola sv. Petra z Al-
kantary, kde sa v tomto roku podarilo od-
haliť 500 ročné unikátne maľby. Samotný 
kostol sa nedávno stal majetkom farnosti 
v Okoličnom. Výstava zo svätostánku sa 
dostala do priestorov Slovenskej národnej 
galérie, čo je prelomový moment pre naše 

mesto,“ prezradil šéf mikulášskej radnice.
Komplexné výskumy sa v okoličianskom 

kostole robili od roku 2014. Na základe zá-
pisov v kronike sa podarilo odhaliť v jeho 
klenbe maľby z 15. storočia. „Stropné maľ-
by sú v dobrom stave. Je z nich zrejmé, že 
tunajší františkáni sa hlásili k bernardín-
skej škole podľa Bernarda Sienského, čo 
bolo ojedinelé v celom Uhorskom,“ podo-
tkol J. Tomaga. Za svoju prácu získal oce-
nenie od Konferencie biskupov Slovenska 
Fra Angelico za prínos v rozvoji kresťan-
skej kultúry. -js-

Aktivity Jozefa Tomagu oceňuje aj radnica

Od 2. apríla nastávajú  drobné zmeny 
v  cestovných poriadkoch Mestskej au-
tobusovej dopravy Liptovský Mikuláš. 
Na linke číslo 5 z  autobusovej stanice do 
Demänovej a  Bodíc ide o  niekoľkominú-
tové presuny na troch spojoch a na linke 
číslo 8 zo stanice na Podbreziny o päťmi-
nútový posun pri rannom spoji. Podrob-
nejšie informácie nájdete na výveskách na 
autobusových zastávkach. -red-

Zmeny
v mestskej 
autobusovej 
doprave
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Pohodlná
úhrada
parkovného  
v Liptovskom 
Mikuláši  

www.parkovanielm.sk
Aplikácia na stiahnutie

Čierny orol | Katolícky dom | Železničná stanica
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R  E  G  I  O  N  Á  L  N  E

RODINNÉ FINANCIE POD KONTROLOU
Prvé stretnutie: 17. apríla 2018 o 17.00
Miesto: Centrum pre rodinu a vzťahy, Nám. osloboditeľov 1 (Župný dom) 

1.) Čo je dôležité pri definovaní a realizácii finančných cieľov – 
akých chýb sa vyvarovať v oblasti finančných cieľov.
2.) Ako zvládať svoj tok hotovosti a čo s ním, ak nefunguje – 
téma nám pomôže zorientovať sa v našich výdavkoch a získať 
množstvo dobrých príkladov z praxe.

Druhé stretnutie: podľa dohody účastníkov 1. stretnutia
Miesto Centrum pre rodinu a vzťahy, Nám. osloboditeľov 1 (Župný dom) 

3.) Ako si poradiť so „zlodejmi peňazí“ – zábavnou formou. 
zistíme, kto sú zlodeji našich peňazí a ako sa s nimi vysporiadať
4.) Zásady racionálneho požičiavania – na skutočných 
príbehoch si ukážeme, aké sú.

Lektorka: Bc. Anna Rajská. Pracovala 12 rokov v nadácii INTEGRA 
v programe pre nízkopríjmové rodiny. Dlhodobo sa venuje 
vzdelávaniu dospelých v oblasti rodinných a firemných financií.

Pripravilo pre 
Vas trening:

Temy:

Temy:

PRIHLÁŠKY NA: tel.: 0905 34 60 61, info@nasemanzelstvo.sk
uzávierka prihlášok 13.4. 2018
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Zber biologického odpadu
Obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš majú možnosť 
odovzdať biologicky odpad zo záhrad nasledovne:

  uložením do zberných nádob – odvoz podľa 
Plánovacieho kalendára na rok 2018
  na zberné dvory na Podtatranskej alebo 
Okoličianskej ul. počas ich prevádzkovej doby

Čo patrí do zbernej nádoby:
slama, tráva, seno, burina, lístie, odrezky z konárov 
(max. rozmer 15cm),vypletá burina, zvyšky ovocia 
a zeleniny, kvety a iné rastliny.

Čo nepatrí do zbernej nádoby:
plasty, sklo, kovy, kamene, nebezpečný odpad, rôz-
ne oleje a iné kvapaliny,zmesový odpad, stavebný 
odpad, textil, popol, uhlie, jednorazové plienky,uhy-
nuté zvieratá a časti tiel uhynutých zvierat, zvieracie 
exkrementy,zvyšky jedla, odpad zo skla a porcelánu.

Bioodpad väčších rozmerov môžete doviezť na zberný dvor.
Ukladanie bioodpadu do plastových vriec je zakázané!

Zber biologického odpadu

Čo patrí do zbernej nádoby:
slama, tráva, seno, burina, lístie, odrezky z konárov (max. rozmer 15cm),
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Ukladanie bioodpadu do plastových vriec je zakázané!
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Poďme si spoločne upratať Háj:

13. apríla od 9:00 h
na stanoviskách:
ul. Jahodová, žel. priecestie Kpt. Nálepku,
horné parkovisko na Háji, pamätník na Háji

Doneste si rukavice, pevnú obuv a dobrú náladu.

železničná trať

železničná trať

1A

1B
25

3

4

UPRACME 
SI MESTO
  a HÁJ

Skupina 1A  : ul. Jahodová - upratuje popri žel. trati smerom 
k žel. priecestiu na Kpt. Nálepku

Skupina 1B  : žel. priecestie Kpt.Nálepku - upratuje popri žel. trati 
smerom na ul. Jahodovú

Skupina 2  : žel. priecestie Kpt. Nálepku - upratuje poľný chodník
smerom k cintorínu na Háji

Skupina 3  : horné parkovisko na Háji - upratuje parkovisko a okolie

Skupina 4  : pamätník na Háji - upratuje cintorín a okolie hrobov

Skupina 5  : žel. priecestie Kpt. Nálepku - upratuje Cestu hrdinov smerom na parkovisko

Uprataním Hája Nicovô sa začne kampaň Upracme si mesto, ktorá bude pokračovať v jednotlivých 
mestských častiach v 15. a 16. týždni. Upratovanie si zorganizujú poslanci za jednotlivé mestské časti.
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Zrodil sa život a čo je nádhernejšie 
a čo je viac...   

V mesiaci február 2018 sa 

v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Eliáš TUTKA, Pavol MIKUŠIAK, 

Tobiáš KMEŤKO, Samuel RAC-

KO, Ria GÁBRIŠOVÁ, Timea PRO-

FANTOVÁ, Matej BELLA, Rebeka 

DENDISOVÁ, Lenka JURČOVÁ, 

Filip BERNÍK, Alex BALÁŽ, Kris-

tína KRAJČOVIČOVÁ, Teodor 

MAJSNIAR, Ján VYSKOK, Mi-

chal BIZUB, Jakub JURŠČÁK, Eva 

OMASTOVÁ.

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

Manželstvo uzavreli:

  Ivan DIVOK – Petra GAŽOVÁ, Ro-

man TABAJ – Miroslava KADO-

ROVÁ, Marek SEDLIAK – Lenka 

FIEDOROVÁ, , Daniel GERGELČÍK 

– Mária ILLÉSOVÁ.

Roztrhla sa niť, už sa nedá spojiť.
Život vyhasol, zostáva spomienka...

Opustili nás:

  Margita BALÁŽOVÁ 88 r., Má-

ria LENČOVÁ 88 r., Ivan BALÁŽ 

52 r., Antónia BALÚNOVÁ 89 r., 

Viera PERAŠÍNOVÁ 69 r., Brigita 

KUČEROVÁ 86 r., Margita GU-

LEJOVÁ 94 r., Jaroslav DIAČIK 

66 r., Mária KELUŠIAKOVÁ 85 r., 

Marta KLEMPOVÁ 59 r., Mária 

KOREŇOVÁ 85 r., Pavel DROZ-

DEK 65 r., Milan HLINIČAN 75 r. 

  

V  januári 2018 nás opustila sto-

ročná obyvateľka a  pamätníčka 

nášho mesta Jolana Dorniaková.

Občiansky servis 
FEBRUÁR 2018

SERVIS

Literárna súťaž

Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ-
stva sa uskutoční 12. apríla 2018 

o 10.00 hodine na Mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
13. 4. 2018 o 12.00 hodine bude  
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Viac o investičných akciách mesta Liptovský Mikuláš sa dozviete aj na urobilisme.sk
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Nezisková organizá- cia Kon-
genKult so sídlom v  Iľanove 
v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš vy-
hlasuje IV. ročník Literárnej súťaže Kongen-
Script. Súťaž KongenScript 2018 je určená 
pre neprofesionálne autorky a  neprofesi-
onálnych autorov prózy a poézie s trvalým 
alebo prechodným pobytom v okrese Lip-
tovský Mikuláš alebo študujúcim či pracujú-
cim v okrese Liptovský Mikuláš. Spodná ve-
ková hranica súťažiacich je 14 rokov, horná 
hranica nie je obmedzená.
Súťaží sa v  dvoch základných kategóriách: 
próza a poézia a v tematickej kategórii, kto-
rá má názov Ja, my a  100. výročie vzniku 
Česko-Slovenska. Termín uzávierky súťaže 
je piatok 31. august 2018.
Propozície súťaže a ďalšie podrobnosti o sú-
ťaži sú zverejnené na webstránke
www.kongenkult.sk. -pp-

Chovateľom holubov 
chýba v Liptovskom 
Mikuláši do stovky 
päť rokov
Pod záštitou pri-
mátora sa 14. apríla 
uskutoční slávnostné 
zhromaždenie prvé-
ho Spolku chovateľov 
poštových holubov na 
Slovensku. V mikulášskom spolku si pri-
pomínajú 95. výročie založenia, pričom 
doposiaľ ide o jednu z najstarších nepre-
tržite fungujúcich organizácií v  našom 
meste. Hlavnou činnosťou spolku bolo 
organizovanie pretekania s  poštovými 
holubmi. Najviac je cenený úspech Jána 
Prognera, ktorý sa v roku 1995 na Olym-
piáde poštových holubov v  Utrechte 
stal prvým olympijským víťazom v  ére 
samostatného Slovenska. V  súčasnosti, 
okrem športovej činnosti, sa členovia 
zameriavajú na propagáciu a prezento-
vanie chovu poštových holubov formou 
ukážok pre školskú mládež. V spolupráci 
s radnicou a inými organizáciami pripra-
vili v našom meste stálu expozíciu histó-
rie chovu na Slovensku.  -jv-

MESTO Liptovský Mikuláš
hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície 

referenta oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a verejných priestranstiev.
Termín nástupu: 1. máj 2018

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijného zamera-
nia dopravné inžinierstvo, cestná doprava, resp. dopravné stavby

Ak máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na uvedenú pracovnú pozíciu, do-
ručte svoju žiadosť spolu s profesijným životopisom a písomným súhlasom s použitím 
osobných údajov v zmysle zákona č 122/2013 Z.z. v platnom znení do 20. apríla 2018 

na adresu d.chromeková@mikulas.sk alebo na podateľňu mestského úradu.
Kontaktná osoba: Ing. Dana Chromeková, tel.: 044/5565201.

Základná škola s materskou školou Demänovská ulica 408/4A

vás pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 11. apríla 

Ponúkame: príjemné prostredie (zelená trieda, multifunkčné ihrisko), moderné 
vybavenie (odborné a IKT učebne), školský mliečny program, Microsoft Office® počas 

štúdia zdarma, školu v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik, zavedenie písma Comenium 
Script®, letný tábor s pestrým programom záujmovej činnosti.

Bližšie informácie na vedení školy: tel. 044/5541336 alebo www.zsdemlm.edu.sk
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SERVIS

 STREDA 4. 4. 2018 
 OSLAVY 73. VÝROČIA OSLOBODENIA MESTA 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  Námestie osloboditeľov, 
NKP Háj Nicovô  14:00  Pietny akt kladenia 
vencov na Námestí osloboditeľov a NKP Háj Nicovô. 

 RECEPTY JEDÁL VYPÍSANÉ Z KRÁSNEJ LITERA-
TÚRY  Rázusovie dom  16:00  Gastronómia 
v literatúre. 

 SIBÍR 2018  Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva  17:00  Rozprávanie 
o dobrodružnom putovaní slovenských jaskyniarov 
na Sibír. 

 ŠTVRTOK 5. 4. 2018 | PIATOK 6. 4. 2018 
 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - ŠKOLSKÁ OKRESNÁ 

SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY  Centrum 
voľného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47 

 8:30-12:00  64. ročník HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN 2018. 

 ŠTVRTOK 5. 4. 2018  
 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

VO VOLEJBALE DIEVČAT  telocvičňa ZŠ Janka 
Kráľa  8:30-12:00  Školská postupová súťaž na 
regionálne kolo. 

 ZOZNÁMTE SA S NAMI  Centrum pre rodinu 
a vzťahy, Župný dom  13:00-17:00  Čo všetko 
môžete v našom centre zažiť? Radi Vám predstavíme 
pripravované aktivity. 

 PIATOK 6. 4. 2018 
 REGIONÁLNY ŠKOLSKÝ TURNAJ VO VOLEJBALE 

ZŠ A STREDNÝCH ŠKÔL  telocvičňa SZŠ  8:30-
12:00  Postupová súťaž na krajské kolo. 

 SOBOTA 7. 4. 2018 
 BAD KARMA BOY  Diera do sveta  19:00

 6€  Psychedelický pop po slovensky. Jeden 
z najzaujímavejších zjavov domácej scény. 

 KONKURZ ANIMÁTOROV VOĽNÉHO ČASU
 Fun Fabric  10:00  Zážitkový konkurz 

animátorov - príď ukázať, čo v tebe je a spolupracuj 
s LUAagency. 

 LIPTOV RIDE 2018  AVS, Demänovská dolina 
 08:00  Tímové štafetové preteky, ktoré spájajú 

zimu a leto. 
 MFK TATRAN - AFC NOVÉ MESTO N/V  Šta-

dión Okoličné  16:30  2€  II. liga dospelí 
 RADOVAN TARIŠKA QUINTET FEAT. A. SIPIAGIN, 

B. GONZALEZ, E. O. ESSIET, D. HODEK  Route 
66  19:00  20€  Formácia top svetových 
hudobníkov prinesie jazz nabitý energiou priamo 
z New Yorku. 

 NEDEĽA 8. 4. 2018 
 ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT  Centrum 

voľného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47 
 8:30-12:00  Postupová súťaž pre talentované 

deti a mládež. 
 FILATELISTICKÁ BURZA  Dom Matice Sloven-

skej  08:00-12:00  Tradičná fi latelistická burza. 

 UTOROK 10. 4. 2018 
 NEPÁL - OD NOSOROŽCOV PO MOUNT EVEREST

 Central Perk  18:00-20:00  2€  Rozprá-
vanie Stanislava Káľavského o ceste po Nepále. 

 LÁSKA A REŠPEKT I.  Centrum pre rodinu 
a vzťahy, Župný dom  17:00  Potreby ženy 
a potreby muža. Každý sme iný a to naj - čo potrebu-
jeme je tiež iné...

 TRI LETUŠKY V PARÍŽI  Dom kultúry- veľká 
sála  18:00  17€  Dá sa udržiavať spoločná 
domácnosť s troma snúbenicami naraz? Predpredaj 
vstupeniek v ICLM a DKLM.

 UTOROK 10. 4. 2018 | STREDA 11. 4. 2018 
 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BEDMINTONE 

ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL  Liptov 
Aréna Tatralandia  13:00  

 STREDA 11. 4. 2018 
 LITERÁRNE OZVENY  Rázusovie dom  16:00 

 Život, dielo a záhadná smrť Zola Palugyaya. 

 ŠKOLSKÁ PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA V BIOLÓ-
GII ZÁKLADNÝCH ŠKÔL KAT. E  Centrum voľné-
ho času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47  8:30 

 Postupová súťaž na krajské kolo v biológii. 

 ŠTVRTOK 12. 4. 2018 
 NIEČO PRE LÍDROV  Centrum pre rodinu a 

vzťahy, Župný dom  17:00  Položíme si nie-
koľko dôležitých otázok, ktoré Vám pomôžu lepšie 
viesť Vašu fi rmu.

 STRATENÁ VODA  Diera do sveta  18:00
 2€  Diskusia s fi lmárom a ekoaktivistom 

Erikom Balážom. 

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ SÚŤAŽ STREDNÝCH ŠKÔL 
VO FUTBALE CHLAPCOV  umelá tráva štadión 
MFK  8:00-14:00  Školská postupová súťaž do 
regionálneho a krajského kola. 

 ZA DVERAMI ČÍHA ŽIVOT  Liptovská knižnica 
GFB Liptovský Mikuláš  16:00  Beseda so spi-
sovateľkou Máriou Blšákovou a jej synom Jozefom. 

 PIATOK 13. 4. 2018 
 KOMUNÁL  Diera do sveta  19:00  5€ 

 Mikropríbehy ľudí, ktorí sa rozhodli vstúpiť na 
javisko verejného života. 

 VIKTOR BERÁNEK OD ARKTÍDY PO ANTARKTÍ-
DU  Fun Fabric  17:00  5€  Cestopisný 
večer: o svojich zážitkoch z cestovania po svete 
rozpráva Viktor Beránek. Predpredaj vstupeniek aj 
v ICLM.

 SOBOTA 14. 4. 2018 | NEDEĽA 15. 4. 2018 
 KVANTOVANIE CEZ ČAKRY  Fun Fabric 

 10:00 - 18:00  98€  Kvantové vedomé 
tvorenie reality s využitím potenciálu čakier. 

 SOBOTA 14. 4. 2018 
 CINEAMA  Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 

 9:00  26. r. neprofesionálneho fi lmu v Liptove - 
krajská súťaž amatérskej fi lmovej tvorby.

 MINCE VO FONTÁNE - KRST CD  Dom kultúry - 
veľká sála  18:00  7€   Mikulášska populárna 
skupina MINCE VO FONTÁNE krstí nové CD. Predpre-
daj vstupeniek v ICLM a DKLM.

 SLOW ART DAY 2018  Liptovská galéria Petra 
Michala Bohúňa  15:00-16:00  Medzinárodné 
podujatie, ktoré rozvíja kontempláciu – stav pokoja 
určený na sústredené vnímanie umenia. 

 NEDEĽA 15. 4. 2018 
 MIRO JAROŠ - ŤUKI TOUR 2  Dom kultúry - 

veľká sála  16:00  10€/10€  Miro s kapelou 
zahrajú naživo všetky najväčšie hity doplnené o nie-
koľko noviniek. Predpredaj vstupeniek v ICLM a DKLM.

 UTOROK 17. 4. 2018 
 PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA V MATEMATIKE 

6. - 8. ROČNÍKOV ZAKLADNÝCH ŠKÔL  Veľká 
zasadačka MsÚ Liptovský Mikuláš  8:30  

 RODINNÉ FINANCIE POD KONTROLOU  Cen-
trum pre rodinu a vzťahy, Župný dom  17:00 

 Tréning pre tých, ktorí chcú zlepšiť svoje hospo-
dárnie s rodinnými fi nanciami. 

 MOJE ZRKADLENIE S PAVLOM HIRAXOM 
BARIČÁKOM  Fun Fabric  18:00  4€  Talk 
show Janky Šipekovej so spisovateľom, blogerom, 
hudobníkom, Pavlom Baričákom. Predpredaj vstupe-
niek aj v ICLM.

 STREDA 18. 4. 2018 
 STRETNUTIE S OSOBNOSŤAMI MESTA L. MIKU-

LÁŠ  Rázusovie dom  16:00  Hostia: Petra 
Vlhová, Ing. Ján Bonko

 ŠTVRTOK 19. 4. 2018 
 KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ TURNAJ VO VOLEJBALE 

ŠTUDENTIEK  telocvičňa SZŠ  8:00-14:00 
 Postupová súťaž žilinského kraja na MSR. 

 PIATOK 20. 4. 2018 
 TO NAJLEPŠIE OD PROGRES  Dom kultúry

 18:00  10€  Koncert skupiny PROGRES a jej 
hostí.  Predpredaj vstupeniek v ICLM a DKLM.

 SOBOTA 21. 4. 2018 | PIATOK 27. 4. 2018 
 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V 

ŠACHU  kongresové centrum Holiday Village 
Tatralandia  21. 04. 2018 14:00 - slávnostné 
otvorenie  Majstrovstvá SR 2018 mládeže jednot-
livcov chlapcov a dievčat v šachu. 

 SOBOTA 21. 4. 2018 | NEDEĽA 22. 4. 2018 
 MEDZINÁRODNÉ LIPTOVSKÉ SLALOMY  Areál 

vodného slalomu O. Cibáka  09:45- štart 1. 
kola, 14:00- štart 2. kola  Prvé preteky sezóny 
na Liptove. 34. ročník Medzinárodných liptovských 
slalomov. 

 SOBOTA 21. 4. 2018 
 MFK TATRAN - FC ŠAMORÍN  Štadión Okolič-

né  17:00  2€  II. liga dospelí 

 NEDEĽA 22. 4. 2018 
 KOCÚR V ČIŽMÁCH  Diera do sveta  10:30

 2€/2€  Klasická rozprávka v podaní slávneho 
českého bábkového divadla Buchty a loutky. 

 PONDELOK 23. 4. 2018 
 KNIHA LIPTOVA 2017 - SLÁVNOSTNÉ VYHOD-

NOTENIE  Liptovská knižnica GFB Liptovský 
Mikuláš  16:00  Vyhlásenie výsledkov súťaže 
Kniha Liptova 2017. 

 UTOROK 24.04.2018 
 LÁSKA A REŠPEKT II.  Centrum pre rodinu a 

vzťahy, Župný dom  17:00  Dôležitosť kom-
pletnej informácie pri konfl iktnej komunikácii. 

 STREDA 25. 4. 2018 
 ČAS V NÁS  Rázusovie dom  16:00  Pre-

zentácia knihy básnika Jána Bystiaka a akademické-
ho maliara Pavla Petráša. 

 ŠKOLSKÁ PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA V BIOLÓ-
GII ZÁKLADNÝCH ŠKÔL KAT. D  Centrum voľné-
ho času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47  8:30 

 Postupová súťaž na krajské kolo v biológii. 

 ŠTVRTOK 26. 4. 2018 
 FESTIVAL DETÍ Z DETSKÝCH DOMOVOV  šta-

dión MFK Tatran  14:00 

 SKÔR NEŽ POVIEŠ ÁNO  Centrum pre rodinu 
a vzťahy, Župný dom  17:00  Je dôležité dobre 
naplánovať svadbu. Ešte dôležitejšie je naplánovať 
spoločný život. 

 PIATOK 27. 4. 2018 | SOBOTA 28. 4. 2018 
 ZA NÁKUPY VÁS ODMENÍME  STOP SHOP 

Liptovský Mikuláš  Nakúp počas módnych dní a 
získaj 5€ poukážku na nákup.

 SOBOTA 28. 4. 2018 
 MFK TATRAN - ŠKF SEREĎ  Štadión Okoličné 

 17:00  2€  II. liga dospelí 

 MÓDNA PREHLIADKA  STOP SHOP Liptovský 
Mikuláš  15:00  Módna prehliadka s novými 
trendmi našich prevádzok. Srdečne pozývame! 

 MODRÉ HORY A ABY WOLF  Diera do sveta
 20:00  9€  Legenda slovenskej rapovej scé-

ny s lukratívnou hosťkou- speváčkou Aby Wolf z USA. 

 SOBOTA 28. 4. |  NEDEĽA 29. 4. 2018 
 OPEN MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLO-

VENSKA V TLAKU NA LAVIČKE  Liptov Aréna

 NEDEĽA 29. 4. 2018 
 BEH OSLOBODENIA BODÍC  Bodice  09:00 

- štart deti  Tradičné podujatie v poradí už 38. 
ročník pretekov Behu oslobodenia Bodíc. 

 PONDELOK 30. 4. 2018 
 100. VÝROČIE MIKULÁŠSKYCH PRVÝCH MÁJOV

 Námestie osloboditeľov  15:00  Uvedenie 
príležitostnej pečiatky a celinovej obálky.

KALENDÁR PODUJATÍ

APRÍL
2018
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

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

  
 OTCOVA VOLGA (Český fi lm, od 12 r., 90 min.)  

Ut. 3. 4.  19.15  5 € | St. 4. 4.  18.00  5 €  Zábavná 
cesta dcéry a matky, ktoré sa vydajú na cestu po 
bývalých milenkách svojho otca a manžela, aby 
zistili viac o jeho tajomstvách ...

 DANCER (GB - Rusko - Ukrajina, od 12 r., 85 min.)  
St. 4. 4.  20.00  5 € | Št. 5. 4.  18.00  5 €  Sergej 
Polunin vzal tanečný svet útokom. V dvadsiatich 
piatich rokoch bol na vrchole kariéry. Rozhodol sa 
však odísť a tanec úplne opustiť...

 APOŠTOL PAVOL (Amer. fi lm, od 12 r., 107 min.)  
Št. 5. 4.  20.00  5 € | Ne. 8. 4.  18.00  5 € | Po. 9. 
4.  18.00  4 €  Historický príbeh o jednej z naj-
väčších osobností kresťanstva.

 SHERLOCK GNOMES  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 90 min., Čes. dabing)
Ne. 8. 4.  16.15  5 € | Ne. 15. 4.  17.30  5 €  Ani-
mák s detektívnou zápletkou pre celú rodinu.

 TLMOČNÍK (SR - ČR - Rakúsko, od 12 r., 114 min.)  
Po. 9. 4.  20.00  5 € | Ut. 10. 4.  20.00  5 € | 
St. 11. 4.  18.00  5 €  Svojrázne roadmovie 
o dvoch pánoch, ktorí cestujú krížom cez Sloven-
sko, aby spoznali pravdu o vlastnej minulosti. 

 ODNIKIAĽ  
(Nemecko - Francúzsko, od 15 rokov, 106 min.) 
St.11. 4.  20.00  4 €  Je možné dosiahnuť spra-
vodlivosť v svete plnom predsudkov a nenávisti?

 FAKJÚ PÁN PROFESOR 3  
(Nemecký fi lm, od 12 rokov, 120 min.)
Št. 12. 4.  17.45  5 € | Pi. 13. 4.  20.00  5 € 

 Samozvaný učiteľ Zeki Müller je späť. Silnejší 
než predtým, plný odhodlania a túžby dostať zo 
svojich študentov to najlepšie...

 BESNENIE (Americký fi lm, od 12 r., 107 min.)  
Št. 12. 4.  20.00  5 € | Piatok 13. 4.  18.00  5 € | 
Ne. 15. 4.  19.15  5 €  Primatológ Davis Okoye, 
sa spriatelil s Georgeom, inteligentnou gorilou. 
Ale vďaka experimentu sa zmení na zúrivé 
monštrum...

 ZÚFALÉ ŽENY ROBA ZÚFALÉ VECI  
(Český fi lm, od 15 rokov, 86 min.)
Po. 16. 4.  18.00  4,50 € | Ut. 17. 4.  18.00  4,50 € 
| St. 18. 4.  20.00  4,50 €  Oľga a jej túžba nájsť 
pravú lásku je sprevádzaná množstvom komic-
kých príhod.

 SLOBODA + krátky predfi lm Fifi  fatale  
(Nemecko - Slovensko, od 15 rokov, 103 min.)
Po. 16.4.  20.00  4 €  Nora odchádza od svojho 
muža a dvoch detí bez jediného slova. Je vedená 
nevysvetliteľnou silou. Chce byť slobodná.

 STRATILI SME STALINA  
(GB - Franc., od 12 rokov, 106 min.)
Ut. 17. 4.  20.00  5 € | St. 18. 4.  18.00  5 €  Veľký 
vodca padol. Ak sa vám to nezdá, tak verte, že fi lm 
vo svojej tragickosti a schopnosti uťahovať si z 
vysokých vecí je veľmi vtipný

 DUBČEK (SR - ČR, od 12 rokov, 90 min.)  
Št. 19. 4.  18.00  5 € | Pi. 20. 4.  20.00  5 € | 
So. 21. 4.  20.00  5 € | Ne. 22. 4.  18.00  5 € | 
Po. 23. 4.  18.00  5 €  Charizmatický štátnik 
s dobráckym úsmevom, ktorý vzbudzoval v 
ľuďoch nádej, že začnú konečne slobodne dýchať. 
Film o veľkom mužovi československých i sloven-
ských dejín Alexandrovi Dubčekovi...

 VADÍ NEVADÍ  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 103 min.)
Št. 19. 4.  20.00  5 € | So. 21. 4.  18.00  5 €  Čo by 
ste robili, keby ste sa dostali do slučky v hre Vadí 
nevadí, kedy od splnenia úlohy závisí váš život?

 SHERLOCK GNOMES  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 90 min., Čes. dabing)
So. 21. 4.  16.15  5 € | Ne. 22. 4.  16.15  5 €  Ani-
mák s detektívnou zápletkou pre celú rodinu.

 SÚBOJ POHLAVÍ  
(Amer. fi lm, od 15 rokov, 100 min.)
Po. 23. 4.  20.00  5 € | Ut. 24. 4.  19.00  5 €  Šovi-
nistické prasa proti feministke s chlpatými nohami 
- taká neodolateľná ponuka sa nedá odmietnuť...

 PEPÍK (Český fi lm, od 12 rokov, 90 min.)  
St. 25. 4.  18.00  5 € | Pi. 27. 4.  18.00  5 € | 
Št. 26. 4.  20.00  5 € | So. 28. 4.  20.00  5 € 

 Smoliarom proti svojej vôli... A takto to má aj 
hlavný hrdina Pepa, ktorý je outsiderom už od 
narodenia....

 NIKDY SI TU NEBOL  
(GB - USA, Francúzsko, od 15 rokov, 95 min.)
St. 25. 4.  20.00  4 €  Film Lynne Ramsayovej je 
veľmi svojráznou variáciou noir detektívky a pro-
cedurálneho thrilleru.
SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK

 OTCOVA VOLGA (Český fi lm, od 12 r., 90 min.)  
Št. 26.4.  14.00  2,50 €  Zábavná cesta dcéry 
a matky, ktoré sa vydajú na cestu po bývalých 
milenkách svojho otca a manžela, aby zistili viac 
o jeho tajomstvách ...

 AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 156 min.)
Pi. 27. 4.  20.00  5 € | So. 28. 4.  17.15  5 € | Ne. 29. 
4.  19.00  5 € | Po. 30. 4.  19.00  5 €  Avengers: 
Infi nity War prinesie na plátna kín najsmrtonost-
nejšiu a najepickejšiu vojnu všetkých čias...

 DVE A POL KAČKY  
(USA - Čína, MP, 91 min., Slovenský dabing)
So. 28. 4.  15.45  5 € | Ne. 29. 4.  17.15  5 €  Ani-
movaná komédia, ktorá prináša pre malých aj 
veľkých divákov jedno veľké dobrodružstvo. 

 DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA  
(Český fi lm, od 12 rokov, 90 min.)
Po. 30. 4.  17.00  4 € | Ut. 1. 5.  19.30  4 €  Ako to 
dopadne, keď sa žena vyspí so snúbencom svojej 
sestry? Skončí to veľkou hádkou, alebo sa všetci 
šťastne udobria?

 
 NÁDYCH PRE LÁSKU (FKS)  

Pi. 6.4.  14.30  2 €  životopisný, romantický VB - 
2017 - (12) - 117 minút - české titulky

 GISELLE  
Ne. 8. 4.  16.45  11 €  Záznam prenosu z Veľkého 
divadla v Moskve 140 minút.

 LUISA MILLER  
So. 14. 4.  18.30  12 €  Priamy prenos z Met-
ropolitnej opery v New Yorku cca 218 minút (2 
prestávky).

 POPOLUŠKA  
So. 28. 4.  18.55  12 €  Priamy prenos z 
Metropolitnej opery v New Yorku cca 167 minút 
(1 prestávka).

 24. 1. 2018 | 7. 4. 2018  
HLBOKOMORSKÉ ROZPRÁVKY | Liptovská galé-
ria Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00  2€ / 1€

 08.02.2018 | 23.04.2018 ZIMNÉ ŠPORTY  
Múzeum Janka Kráľa | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 
10:00-17:00  0,50€ | Výstavy Zimné športy o his-
tórii a vývoji športu na Liptove.

12. 2. 2018 | 31. 5. 2018  
V DOBROM AJ V ZLOM | Tatrín a Žiadosti slo-
venského národa | Na požiadanie a pre vopred 
ohlásené výpravy, Po-Pi 8:00-16:00, So-Ne 
9:00-17:00 | Výstava o osudoch manželstiev v 
dejinách Liptovského Mikuláša. 

 1. 3. 2018 | 7. 4.2018  
KNIHA LIPTOVA 2017 - VÝSTAVA | Liptovská 
knižnica GFB Liptovský Mikuláš | 9:00-18:00 
| Výstava kníh nominovaných do súťaže Kniha 
Liptova 2017 + hlasovanie verejnosti. 

 5. 3. 2018 | 30. 4. 2018  
DVOJNÍCI - MENOVCI Z PRÍRODY | Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 
Školská 4, Liptovský Mikuláš | Po-Pia: 09:00-
17:00 posledný vstup 16:00, Ut: zatvorené  1€ 
/1€ od 6 rokov | Výstava venovaná dvojníkom z 
prírody, ktorých spája rovnaké pomenovanie. 

 6. 3. 2018 | 19. 4. 2018  
MOTÝLIA KRÁSA | NKP Čierny orol L. Mikuláš 
| 08:00 - 16:00  0,40€ /0,20€ | Výstava motýľov 
zo zbierok Lipt. múzea Ružomberok doplnená 
o panelovú výstavu SMOPAJ. 

 15. 3. 2018 | 20. 4. 2018  
KYSUCE V LIPTOVE | Klubovňa LKS v NKP Čier-
ny orol | po-pi: 8:00-15:00; str: do 18:00  0,50€ 
/0,20€ | Výstava výtvarných diel od členov Štúdia 
neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysuce. 

 16. 3. 2018 | 29. 6. 2018  
ROBERT ŠVARC - ŽIVOT NIE JE OMYL | RU-
MANSKÝ ART CENTRE | 1,5€ /1€ | Výstava diel 
maliara, grafi ka, performera a teoretika, rodáka 
z Liptovského Mikuláša.

 04. 4. 2018 | 30. 4. 2018  
VÝSTAVA RUČNE MAĽOVANÝCH DÁŽDNIKOV 
| OC RGB Liptov | Výstava ručne maľovaných 
dáždnikov Madam Etely. 

 06. 4. 2018 | 5. 5. 2018  
VÝSTAVA OBRAZOV: POKIAĽ SME | STOP SHOP 
Liptovský Mikuláš | Výstava obrazov „Pokiaľ 
sme“ so slávnostným otvorením 6.4. o 17:00 hod. 

 11. 4. 2018 | 8. 6. 2018  
RUDOLF FILA, VÝBER Z TVORBY | Galéria Kolo-
mana Sokola | 10:00-17:00  2€ | Výber z tvorby 
Rudolfa Filu. Vernisáž výstavy 10.4.2018 o 16:30. 

 25. 4. 2018 | 9. 6. 2018  
KOŠICKÉ METRO – ZASTÁVKA LIPTOV | Liptov-
ská galéria Petra Michala Bohúňa | 10:00-
17:00  2€ | Výstava mladej košickej umeleckej 
scény. Kurátor: Vladimír Beskid. Vernisáž výstavy 
24.4.2018 o 16:30. 

 25. 4. 2018 | 9. 6. 2018  
SI.LI, V DOBREJ SPOLOČNOSTI | Liptovská ga-
léria Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00  2€ | 
Výstava keramickej tvorby, Si.Li: Simona Janišová 
a Linda Viková. Vernisáž výstavy 24.4.2018 o 16:30. 

 26. 4. 2018 | 15. 5. 2018  
AMFO 2018 | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
| Po - Pi 8:00-15:00, streda do 18:00  0,50€ / 
0,20€ | Regionálna postupová súťaž a výstava 
neprofesionálnej fotografi ckej tvorby.

 03. 4. 2018 | 30. 4. 2018  
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV | 
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad) | Kreslenie 
v klube neprof. výtvarníkov s lektorom Mgr. art. 
Róbertom Močiliakom.

 07. 4. 2018  
OSOBNÉ MANDALY | Fun Fabric | 15:00  25€ 
| Intuitívne maľovanie osobných mandál podľa 
mena a dátumu narodenia.

 21. 4. 2018  
TRADIČNÉ REMESELNÉ POSTUPY A POSUNY 
V UMENÍ | Remeselné dielne LKS (Okresný úrad) 
| 9:00  5 € | KERAMIKA - tvorivá dielňa s odbornou 
lektorkou Mgr. Evou Dudzíkovou. 

 27. 4. 2018  
LITERÁRNY KLUB | Liptovská knižnica GFB Lip-
tovský 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  
Centrum Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 
- 17:00  1 € / 0,50 € | Diela významného 
slovenského grafi ka a maliara, ktorý sa narodil 
v Liptovskom Mikuláši

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 
31 | 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.

 JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslobodite-
ľov 31 | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17.00 | 
Jedinečná expozícia približuje druhý deň súdu 
s legendárnym zbojníkom Jurom Jánošíkom.

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | Mimo sezóny možnosť objednať 
vstup vopred v Múzeu Janka Kráľa.  2€ / 1€ | 
Jedna z najväčších synagóg na Slovensku približu-
je dejiny mikulášskej židovskej komunity. 

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Počas školského roka Po-Pi 
8:00-16:00 (ostatné dni možnosť objednať 
vstup vopred).  1 € / 0,50 € | Expozícia venovaná 
životu a dielu súrodencov Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie a pre vopred 
ohlásené výpravy, Po-Pi 8:00-16:00, So-Ne 
9:00-17:00  1 € / 0,50 € | Expozícia v priestoroch 
niekdajšej Hodžovej fary približuje obdobie 
40. rokov 19. stor. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jasky-
niarstva | Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: zatvorené, 
So-Ne: len na telefonickú objednávku 3 dni 
vopred (min. 25 osôb), od 9:00 do 11:00, 
posledný vstup hodinu pred zatvorením  6 € 
/ 2,50 € | Jediné špecializované múzeum svojho 
druhu na Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi 
8:00 - 16:00, So-Ne len pre ohlásené skupiny 
(min. 10 osôb)  1 € / 0,50 € | Expozícia zachytáva 
dejiny poľovníctva a rybárstva na Liptove od 
stredoveku po súčasnosť. 

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY 
ELENY BADOVEJ  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi 
8:00 - 16:00, So-Ne len pre ohlásené skupiny 
(min. 10 osôb)  0,20 € / 0,10 € | Expozícia ve-
novaná významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke 
známej nielen na Slovensku.
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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk


