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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Zápisy do prvých ročníkov mestských základných škôl budú 16. a 17. apríla.
Rodičia si môžu vybrať pre svoje deti zo šiestich základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta.  Školy však uprednostňujú 
deti, ktoré majú trvalý pobyt v ich obvode. Najvyšší počet žiakov v jednej triede je 22. Potencionálne by malo podľa počtu predškolákov 
nastúpiť do prvého ročníka v Liptovskom Mikuláši približne 400 detí.
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Pedagógom sa dostalo cti a  uznania od 
vedenia mikulášskej radnice. Pri príležitosti 
Dňa  učiteľov  udelil primátor Ján Blcháč pa-
mätné listy trom desiatkam pedagógov, do 
rúk troch z nich putovali pamätné plakety. Šéf 
radnice sa učiteľom poďakoval za obetavú 
prácu a prístup pri výchove a vzdelávaní detí, 
mládeže a  študentov. Radnica vzdala hold 
učiteľom z  mestských aj súkromných škôl, 
ocenenia putovali do materských, základ-
ných, stredných škôl, do školských zariadení 
aj na Akadémiu ozbrojených síl gen. M. R. 
Štefánika. Mesto prejavilo úctu pedagógom 
z  individuálnych dôvodov - za ich podiel na 
rozvoji školstva, za dlhoročnú prácu či mimo-
riadne výsledky vo výchovno  – vzdelávacej 
práci.
Zoznam ocenených:

Iveta Bazelová (Materská škola Čsl. bri-
gády), Ján Bella (Centrum voľného času), 
Pavlína Bojdová (Súkromná materská škola 

Stonožka), Juraj Budiský (Základná škola M. 
Rázusovej-Martákovej), Pavol Debnár (Stred-
ná odborná škola stavebná), Miroslav Droppa 
(Obchodná akadémia), Melánia Filipovičová 
(ZŠ s MŠ Demänovská ulica), Zuzana Giraško-
vá (Hotelová akadémia), Beata Grešová 
(Materská škola Komenského), Jaroslav Hric 
(Múzeum Janka Kráľa), Jana Chaloupková 
(Evanjelická spojená škola), Nataša Klimčíko-
vá (Základná škola Janka Kráľa), Sylvia Kom-
panová (Materská škola Kláštorná), Ľubica 
Kováčiková (ZŠ s MŠ Okoličianska), Jaroslava 
Kultanová (Základná škola Apoštola Pav-
la), Martin Marko (Akadémia ozbrojených 
síl gen. M. R. Štefánika), Božena Matejková 
(Odborné učilište), Jana Mikušová (Základná 
škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu), Sidónia 
Mikušová (Základná škola Miloša Janošku), 
Jarmila Müllerová (Inštitút Aurela Stodolu, 
Fakulta elektrotechniky a informačných tech-
nológií Žilinskej univerzity), Vlasta Nahálková 

(Stredná odborná škola polytechnická), Mo-
nika Nedeľková (Centrum pedagogicko-psy-
chologického poradenstva a  prevencie), Ve-
ronika Olejárová (Materská škola Agátová), 
Mária Oravcová (Spojená škola, J. Rumana), 
Mária Plávková (Stredná zdravotnícka škola), 
Tatiana Poliaková (Materská škola Nábrežie 
4. apríla), Zdenka Poulíková (Materská ško-
la Vranovská), Magda Riessová (Materská 
škola Nábrežie 4. apríla), Andrea Rojčeková 
(Súkromná materská škola Lobelka), Miro-
slava Smrečanová (Základná umelecká škola 
J. L. Bellu), Roman Toček (Gymnázium M. M. 
Hodžu), Eva Vondráková (Základná škola Jan-
ka Kráľa).
Pamätnú plaketu mesta získali:

Alexandra Ďubeková (Materská škola 
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu), Ľubomír Raši 
(Základná umelecká škola J. L. Bellu), Zuzana 
Velnerová (Materská škola Nábrežie Dr. Aure-
la Stodolu).   -red-

Proces verejného zvažovania projektov, 
ktoré budú fi nancované z  participatívneho 
rozpočtu mesta, bude 17. apríla o 16:30 v ma-
lej zasadačke mestského úradu.

Tento rok sa bude rozhodovať o  preroz-
delení 25 tisíc eur na 24 projektov, ktoré za-
slali obyvatelia na základe výzvy mestského 
úradu. Hlavný koordinátor participatívneho 
rozpočtu, ktorým je poslanec Matej Géci, určí 
poradie jednotlivých navrhnutých projektov. 
„Prihliadať bude pritom na také usporiada-
nie, aby boli uspokojené požiadavky podľa 

možnosti každej mestskej časti. Na procese 
verejného zvažovania k  prerozdeľovaniu fi -
nancií na projekty sa môže zúčastniť každý 
obyvateľ mesta, ktorý má 18 rokov. Na zák-
lade verejného zvažovania sa vytvorí poradie 
participatívnych projektov vrátane alokova-
nej sumy,“ vysvetlila Eva Hudecová. Po schvá-
lení projektov vo verejnom zvažovaní bude 
nasledovať ich realizácia.

Mikulášska radnica už štvrtý rok poskytuje 
možnosť zapojiť sa do jedného z najefektív-
nejších demokratických nástrojov. Obyvate-

ľom či  občianskym združeniam umožňuje 
podieľať sa priamo na rozdelení časti verej-
ných zdrojov. V  roku 2016 mesto na partici-
patívny rozpočet, o  časti ktorého sa môžu 
uchádzať obyvatelia či združenia, vyčlenilo 
25 tisíc eur. V rokoch 2017 a 2018 to už bolo 
po 50 tisíc eur. Na rok 2019 pôvodne radnič-
ní navrhovali 75 tisíc eur vzhľadom na vyso-
ký záujem obyvateľov. Mestský parlament 
však vo februári vyčlenil na základe návrhu 
poslanca Jaroslava Čefa na tohtoročný parti-
cipatívny rozpočet 25 tisíc eur.  -red-

Česť pedagógom

Rozhodnite o vašich projektoch 17. apríla

Novú výsadbu drevín chystá mesto v Palú-
dzke a na vstupe do mesta. Pôjde o pôvodné 
dreviny nižšieho vzrastu, ktoré pribudnú pri 
bytovkách na Penkalovej. Okrem estetickej 
funkcie odhlučnia aj priestor od železnice. 
Na Hollého pribudnú okrem drevín aj trval-
ky. Mesto zrevitalizuje aj parky v Demänovej, 
v  Palúdzke pri nemocnici a  na Štefánikovej 
oproti autobusovej stanici. „Na ploche 2 500 
metrov štvorcových doplnia naši pracovníci 
kvitnúce kríky a  trvalkové záhony,“ priblížila 
mestská dendrologička Zuzana Štreitová.
Dendrologička má jasný zámer

V  tomto roku chce mesto venovať zvýše-

nú pozornosť centrálnej mestskej zóne, kde 
v  roku 2018 začali s  obnovou na Námestí 
osloboditeľov. „Pred nami je Ulica 1. mája. Za-
čali sme s  ekonomicky efektívnejšou výsad-
bou kombinácií trvaliek a  letničiek. Trvalky 
nám ostávajú celoročne, ide o  jednorazovú 
investíciu na viac rokov. Letničky tvoria vo 
výsadbe približne tretinový podiel, čo vedie 
k šetreniu fi nancií,“ podotkla dendrologička. 
Pokračovať sa chystá aj vo výsadne drevín 
v  Okoličnom a  v  Starom Meste. Na Podbre-
zinách vysadia alejové stromy popri chod-
níku, ktorý lemuje Smrečianku. S  nálepkou 
„pokračujeme“ pôjde aj úspešný projekt me-

chanizovanej výsadby cibuľovín v  parku pri 
nemocnici v Palúdzke a na Podbrezinách.

Zazelenejú aj budovy
Stredisko zelene VPS nepoľavuje ani v sna-

he získať mimorozpočtové peniaze. „Chystá-
me projekt na osadenie zelenej vertikálnej 
steny na verejných budovách. Čaká nás pek-
ný projekt zelených horizontálnych striech na 
cykloboxoch, ktoré sú nainštalované v parku 
pri stanici a  v  Rohonciho záhrade,“ uviedla 
Štreitová.       -js-

Čaká nás revitalizácia parkov

V priestoroch Liptovskej nemocnice s po-
liklinikou v polovici marca slávnostne otvorili 
neurologickú jednotku intenzívnej starosti 
a  odovzdali najmodernejší mamograf. Aj 
vďaka neúnavnej aktivite primára neurolo-
gického oddelenia Michala Kováčika sa mi-
kulášska nemocnica vyšvihla na popredné 
priečky v liečení mozgových cievnych príhod, 
ktorých v spádovej oblasti nemocnice zazna-
menajú ročne približne 220.

„Pri budovaní novej JIS-ky sme mysleli na 
komfort pacientov, ale aj personálu. Cirkulá-
cia vzduchu je oddelená, pribudli nám zdviž-
né zariadenia, ktoré uľahčia manipuláciu 
s pacientom,“ priblížil primár.

Zástupca primára rádiodiagnostického 
oddelenia Peter Lakota zas predstavil mamo-
graf, ktorý poslúži predovšetkým na preven-
tívne vyšetrenia. Plánujú ním ročne vyšetriť 
3 000 žien. „Ide o bezbolestné vyšetrenie, prí-
stroj je najmodernejší na trhu, čas vyšetrenia 
sa nám skráti na niekoľko minút,“ pozname-
nal. Predsedníčka Žilinského samosprávneho 
kraja (pod ktorým nemocnica funguje) Erika 
Jurinová vyjadrila podporu ďalšiemu smero-
vaniu nemocnice k  stabilizácii. Primátor Ján 
Blcháč pripomenul, že je potrebné dokončiť 
urgentný príjem, aby bola nemocnica naďalej 
konkurencieschopná.

    -red-

Mesto a  mestská polícia spúšťajú kam-
paň, ktorá má eliminovať porušovanie do-
pravných predpisov pri parkovaní. „Situácia 
v  niektorých mestských častiach ohľadne 
parkovania kade-tade po chodníkoch a pred 
domami je naozaj neúnosná. Ľudia bývajúci 
v rodinných domoch môžu parkovať vo dvo-
re alebo v  garáži. Veríme, že po osvete na-
stane náprava a nebudeme musieť pristúpiť 
k  razantnejším riešeniam,“ priblížil náčelník 
mestskej polície Marián Jančuška.

Nesprávne parkovanie obmedzuje plynu-
losť cestnej premávky, bezpečnosť pohybu 
chodcov, ale aj výkon letnej a zimnej údržby 
či zásahy záchranných zložiek. „V prvých me-
siacoch budeme postupovať osvetovo a pre-
ventívne. To znamená, že zistené priestupky 
zatiaľ nebudú policajti pokutovať, vodičov 
však budú upozorňovať na to, že porušujú 
zákon. Cieľom je informovať ich o  vplyvoch 
takéhoto konania,“ uviedol viceprimátor 
Ľuboš Trizna. Robiť tak budú aj prostredníc-
tvom informačných letákov, ktoré nechajú 
príslušníci ako odkaz za stieračmi pre vodiča 
porušujúceho zákon.  -red-

V nemocnici máme neurologickú 
JIS-ku aj mamograf

Parkovanie 
v mestských častiach: 
Prvým krokom 
bude osveta

SPRAVODAJSTVO
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Nezvyčajný projekt v Liptovskom Mikuláši. 
V mestskom Múzeu Janka Kráľa otvorili kon-
com marca historickú knižnicu. „Knižnica je si-
tuovaná v budove múzea, v priestoroch, kde 
Pavol Strauss prežil časť života. Základ tvoria 
knižné pozostalosti významných slovenských 
osobností ako Pavol Strauss, Vladimír Rolka, 
Juraj a Miloš Janoškovci alebo Andrej Plávka. 
Najzaujímavejšími titulmi sú dve knihy od 
Jána Kollára, ktoré podpísal štúrovec Samuel 
Bohdan Hroboň,“ priblížil riaditeľ múzea Jaro-

slav Hric.
Najstarším titulom je commentarius in 

epistolam ad hebraeos, scriptus od autora 
Nicolao Hemmingio. Sú to apoštolské epiš-
toly pre Židov. Múzeum zriadením historic-
kej knižnice sústredilo knihy z rôznych kútov 
do vyhovujúcich priestorov. Verejnosti bude 
knižnica prístupná v  rámci prevádzkových 
hodín múzea.

       -vč-

Partnerské mesto 
oslavovalo

V mestskom múzeu otvorili historickú knižnicu

Jedným z  desiatich partnerských miest 
Liptovského Mikuláša je i fínske mesto Kemi. 
Partnerská zmluva bola podpísaná v  roku 
1986, no vzájomné kontakty sa s  mestom, 
ktoré sa nachádza v regióne Laponsko, začali 
písať už o tri roky skôr.

Začiatkom marca si mesto počítajúce cez 
22 000 obyvateľov pripomenulo 150. výro-
čie založenia. Do chladnej krajiny išla našim 
fínskym priateľom zablahoželať i  delegácia 
z  Liptovského Mikuláša, ktorú tvorili dvaja 
poslanci mestského zastupiteľstva Andrea 
Žideková, Michal Paška a Ján Sokolský z kan-
celárie vedenia mesta.

Krátko po prílete do „mesta snehu a mora“ 
bola mikulášska delegácia pozvaná na sláv-
nostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
po ktorom ich privítal tamojší primátor Tero 
Nissinen. V  modernom Kultúrnom centre, 
ktorého súčasťou bola i galéria a knižnica, sa 
zúčastnili na seminári „Zelené a  udržateľné 
Kemi“. Nasledujúci deň v Kemi patril aj Medzi-
národnému fóru ekonomiky priemyslu.

    -red-

V mestských školách sa budú mať naše ra-
tolesti, učitelia, ale aj ďalší zamestnanci lep-
šie vďaka investíciám. Len pred niekoľkými 
týždňami dokončilo mesto stavebné úpravy 
a  nadstavbu Materskej školy Komenského, 
ďalšie peniaze sú určené na vybavenie tejto 
vysoko vyťaženej školy v centre mesta. Vede-
nie radnice ešte v minulom roku získalo 124 
tisíc eur z externých zdrojov na rekonštrukciu 

telocvične Základnej školy Dr. Aurela Stodolu 
na Nábreží. „Realizáciu sa budeme snažiť na-
pasovať do letných prázdninových mesiacov, 
aby sme neovplyvňovali vyučovací proces,“ 
podotkol vedúci odboru školstva mikulášskej 
radnice Ján Hučík. V  tej istej škole vybavia 
odbornú učebňu, na ktorú mesto tiež získalo 
dotáciu.

V  mestskom rozpočte sú vyčlenené pe-

niaze aj na rekonštrukciu a nákup vybavenia 
školskej jedálne pri Základnej škole s mater-
skou školou Okoličianska. Ďalšie desiatky 
tisíc eur poputujú na nákup prevádzkových 
strojov do kuchýň v Materskej škole Agátová, 
Čsl. brigády a Dr. A. Stodolu či do Základnej 
školy Janka Kráľa. Stavebné úpravy terás, 
chodníkov a  hlavného vstupu sa dotknú aj 
Materskej školy Kláštorná.  -red-

Peniaze do školských jedální

Zahlasujte za 
revitalizáciu podchodu

Plocha kompostárne, ktorá bola budovaná 
ešte v  čase primátorovania Alexandra Slaf-
kovského, je len niekoľko rokov po jej odo-
vzdaní do užívania v  nevyhovujúcom stave. 
Na obvodnom múre a na ploche kompostár-
ne sú praskliny. „Dielo bolo postavené tech-
nologicky nesprávne. V  súčasnosti je teda 
kompostáreň v nevyhovujúcom stave. Nákla-
dy na opravu plochy by mal znášať dodávateľ 

diela,“ poznamenal riaditeľ Verejnoprospeš-
ných služieb Dušan Grešo.

Plocha kompostárne bola v  dočasnom 
užívaní od januára 2015. Samotný objekt dali 
do užívania v apríli 2017 v hodnote 268 tisíc 
eur. Súčasťou kompostárne je aj akumulačná 
nádrž s  postrekovým systémom v  hodnote 
51 tisíc eur.

    -red-

Mikulášski mestskí policajti riešili v  roku 
2018 cez 4 000 priestupkov, teda o 700 me-
nej, ako v  roku 2017. Za priestupky uložili 
1 550 blokových pokút na mieste v celkovej 
výške 13 tisíc eur. Najviac protiprávneho ko-
nania zaznamenali na úseku dopravy, proti 
všeobecne záväzným nariadeniam mesta 
a  v  oblasti verejného poriadku. V  minulom 
roku mestskí policajti odchytili až 80 psov, čo 
je značný nárast oproti roku 2014, kedy ich 
odchytili len 52. Príslušníci zabezpečili dodr-
žiavanie verejného poriadku celkovo na 172 
podujatiach. V  rámci prevencie kriminality 

a protispoločenskej činnosti zorganizovali 79 
besied a iných aktivít. „V tomto roku chceme 
realizovať projekt modernizácie a  rozšírenia 
kamerového systému, ktorý už bol schválený. 
Následne rozšírime naše centrálne pracovis-
ko o tri nové monitory. Spracovali sme už aj 
ďalší projekt, v  ktorom žiadame fi nancie na 
doplnenie kamerového systému,“ zhrnul ná-
čelník mestskej polície Marián Jančuška.

V  mestskej polícii pracuje 33 kmeňových 
zamestnancov.

       -vč-

Podporiť zmysluplný projekt revitalizácie 
podchodu pri Maytexe môžete aj vy. Organi-
zátori projektu Ahoj krásne Slovensko spolu 
s  radnicami pre vás vybrali niekoľko miest, 
ktoré by si zaslúžili obnovu. Medzi nimi je aj 
spomínaný podchod. Ako na to? Stačí zahla-
sovať za Liptovský Mikuláš na tomto linku: ht-
tps://www.ahojkrasneslovensko.sk/hlasovat.

    -red-

Kompostáreň bola postavená nekvalitne

Počet priestupkov sa medziročne znížil

SPRAVODAJSTVO SPRAVODAJSTVO
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Podľa matriky evanjelického a. v. zboru 
vo Vrbici si 11. mája pripomenieme 160. 
výročie od narodenia nášho svetovo 
najznámejšieho a  najvýznamnejšieho 
rodáka Aurela Stodolu. So svojím rod-
ným mestom bol spätý po celý život, tu 
sa aj oženil a  narodili sa mu tu obidve 
dcéry.
Rodinná garbiarska dielňa stála tam, kde 
je dnes Stop Shop a kde stojí žltý histo-
rický dom s pamätnou tabuľou. Je na nej 
uvedené, že je to rodný dom Aurela Sto-
dolu, no ten zhorel v požiari a tento dom 
vznikol podľa Aurelových výkresov.

Všestranný talent a vzor snaživosti
Aurel Stodola ako žiak a študent bol snom 

každého učiteľa. Vždy vedel riešenie zadanej 
úlohy a vzorne si plnil školské povinnosti. Štú-
dium na polytechnike v Zürichu ukončil s vy-
znamenaním a najlepšími známkami. Takých-
to študentov mala škola doteraz len troch.

Aurel však bol nielen vynikajúci teoretik, 
ale aj zručný praktik s technickou predstavi-
vosťou. Bol tiež výborným pedagógom. Do-
kázal zložité vzťahy vysvetľovať prehľadne 
a  zrozumiteľne s  množstvom grafov a  ob-
rázkov. O jeho schopnostiach a osobnosti sa 
s veľkou úctou vyjadroval aj jeho mladší kole-
ga a celoživotný priateľ Albert Einstein.

Hýbateľ vedecko-technickej revolúcie
Ako profesor na ETH v Zürichu v prvých ro-

koch svojho pôsobenia vybudoval výskumné 
strojárske laboratórium, ktoré bolo v  tom 
čase na svetovej špičke. Celý svet mu hovorí 
„otec parných turbín“, lebo do najmenšieho 
detailu prepracoval teóriu fyzikálnych dejov 
v turbíne a napísal o nich učebnicu, ktorá sa 
predáva a používa dodnes.

Stodolova ruka
Aurel Stodola cítil aj silnú sociálnu zodpo-

vednosť za svoje dielo. Nikdy sa nepodieľal 

na vojenskom výskume a je málo známe, že 
v roku 1915 zostrojil prototyp pohyblivej pro-
tézy ruky, ktorým chcel odčiniť časť utrpenia, 
ktoré invalidom spôsobila vojna. Z  etických 
dôvodov, aby nezarábal na nešťastí druhých, 
odmietal dať si svoj vynález patentovať.
Neúnavný vizionár

Aj po svojom odchode do dôchodku bol 
Aurel Stodola stále aktívny a  pracoval na 
mnohých výskumoch, ktoré boli v  tom čase 
špičkové. Spomeňme aspoň prototyp spa-
ľovacej plynovej turbíny a tepelné čerpadlo, 
jedno z prvých na svete, ktoré dodnes vyku-
ruje radnicu v Ženeve.

Za svoje celoživotné dielo dostal Aurel 
Stodola celý rad ocenení svetových technic-
kých inštitúcií, medzi ktorými je na čestnom 
mieste zlatá medaila Jamesa Watta, ktorá pre 
technikov znamená toľko, čo Nobelova cena 
pre fyzika.

Rok Aurela Stodolu
Mesto Liptovský Mikuláš sa rozhodlo rok 

2019 nazvať „Rokom Aurela Stodolu“ a spolu 

s mestským Múzeom Janka Kráľa,  Informač-
ným centrom, Maticou slovenskou a mnohý-
mi obyvateľmi pripravilo celý rad spomienko-
vých podujatí. Už od januára do 13. marca ste 
sa mohli každú stredu zúčastniť na predsta-
vení Večery géniov, na dramatickom pásme 
zo života Aurela Stodolu, ktoré hrali ochotníc-

ki herci v priestoroch múzea na scenár Petra 
Vrlíka.

Rok 2019 je rokom Aurela Stodolu aj v Züri-
chu, jeho pôsobisku. Krajania žijúci vo Švaj-
čiarsku si už nášho rodáka uctili 27. januára 
slávnostnou omšou a  koncertom skupiny 
alpských rohov Alphorngruppe Kaisten. Naši 
krajania sa zúčastnia aj osláv 8. mája pri rod-
nom dome Aurela Stodolu. Hlavné oslavy 
sa potom uskutočnia 11. a 12. mája v celom 
meste. Do konca roka sa uskutoční ešte celý 
rad vzdelávacích a spomienkových podujatí.

Sledujte aj informácie Mestského úradu, 
Múzea Janka Kráľa, Informačného centra a te-
matickú skupinu na FB „Aurel Stodola  – náš 
rodák“.          
                    -Marián Moravčík-

Začiatkom roka vydalo mestské Múzeum 
Janka Kráľa druhé opravené a doplnené vy-
danie publikácie svojej bývalej dlhoročnej 
pracovníčky Anny Šmelkovej. Publikácia 
Sprievodca po niektorých cintorínoch stred-
ného a  horného Liptova - Osobnosti (aj za-
budnuté) na liptovských cintorínoch zachy-
táva významných ľudí, ktorí v 18., 19., a v 20. 
storočí pôsobili v strednom a hornom Liptove 
a sú tu aj pochovaní. Autorka po viacročnom 
výskume predstavuje viac ako 300 osobností, 
medzi ktorými nájdete evanjelických aj rím-
skokatolíckych kňazov, evanjelické diakoni-
sy, národných buditeľov, štúrovcov, učiteľov, 

profesorov spisovateľov, prekladateľov, orga-
nizátorov kultúry a  športu, osvetových pra-
covníkov, novinárov, kníhkupcov, historikov, 
vedcov humanitných aj technických vied, ar-
chitektov, lekárov, jaskyniarov, predstaviteľov 
miest a obcí a ďalších.

Publikácia vyšla v  grafi ckej úprave Ivana 
Červeného a dozviete sa v nej o pohnutých 
osudoch osobností, ktoré aj v ťažkých život-
ných podmienkach ostali verné milovanému 
slovenskému národu a svojej viere. Môžete si 
ju kúpiť v  zákazníckom centre Múzea Janka 
Kráľa na námestí.     -as-

 

Rokom Aurela Stodolu si pripomíname slávneho rodáka 

Kostol sv. Mikuláša zažíva úspech
Návštevnosť niektorých sakrálnych pamiatok v Liptovskom Mikuláši sa za 

tri roky zvýšila až desaťnásobne. Patrí medzi ne aj Kostol svätého Mikuláša na 
Námestí osloboditeľov. Potvrdila to riaditeľka Informačného centra mesta Lip-
tovský Mikuláš Jana Piatková. „Je to aj vďaka audiosprievodcom, ktorí obsahu-
jú aj informačné letáky. Ich zabezpečením v slovenčine, angličtine a poľštine 
sme návštevníkom ponúkli možnosť kontinuálnych prehliadok bez viazanosti 
na časové vstupy.“

Do balíka pamiatok patrí okrem kostola sv. Mikuláša aj evanjelický kostol 
a synagóga. Všetky tri pamiatky vlani jednotne prevádzkovali od polovice júna 
do polovice septembra. Oproti roku 2017 predĺžili prevádzkovú dobu z dvoch 
na tri mesiace. Kým v Kostole sv. Mikuláša začínali počas leta 2015 s 350 náv-
števníkmi, minulý rok ich bolo vyše 3 500 za tri mesiace. V synagóge zazna-
menali v roku 2015 približne 2800 návštevníkov, v roku 2018 ich bolo 4 730. 
Evanjelický kostol bol sprístupnený pre prehliadky ako tretí v  poradí práve 
v minulom roku. Návštevnosť dosiahla vyše 2 000 ľudí.        -js-

Skupina hercov z Domu Matice slovenskej, ktorí predvádzali úryvky zo života Aurela Stodolu 
v mestskom Múzeu Janka Kráľa.

Rodinná fotografi a Stodolovcov zo začiatku 90-tych rokov 19. storočia.
Horný rad zľava: bratia Aurel, Kornel, Jozef, Emil. Stredný rad zľava: Darina (manželka Aurela), 
rodičia Anna a Ondrej, Ľudmila (manželka Jozefa), Vincentína (manželka Emila). Dolný rad: 
Helenka (dcéra Aurela a Dariny) a Jozefove deti Anna, Jozef a Ivan (budúci národný umelec).

SPRAVODAJSTVO

Osobnosti spočívajúce na cintorínoch Liptova 

Agilní zakladatelia Rázusovie klubu spiso-
vateľov v Liptovskom Mikuláši Štefan Packa, 
Peter Vrlík a Jozef Daník v marci, mesiaci kni-
hy, zorganizovali v  Liptovskom Mikuláši, Le-
voči a v Ľubochni zaujímavé podujatia.

V  Knižnici pre nevidiacich v  Levoči pred-
stavili svoju literárnu tvorbu, prečítali z  nej 
ukážky a  zodpovedali na množstvo zveda-
vých otázok vidiacich aj nevidiacich účastní-
kov besedy. Čerešničkou na torte úspešného 
podujatia bola príprava dvoch jedál v  pria-
mom prenose z  kníh Štefana Packu - Tatry 
na tanieri a  Erotická kuchárka. Pripravovali 
ich autor, ktorému asistovala spisovateľská 
kolegyňa Alena Stašíková-Galvánková, autor-

ka historických románov Biela pani z Levoče 
a Žofi a Bosniaková-slovenská svätica. Prípra-
vu jedál spestrovali Jozef Daník prednesom 
veršov zo svojej zbierky Tiché rozhovory a Pe-
ter Vrlík úryvkami zo svojej knihy Zbojnícke 
povesti a príbehy. Knihovníčka Daniela Bon-
ková uviedla, že do Braillovho písma preložili 
prítomným autorom päť kníh.

Trojica spisovateľov na pozvanie Základnej 
školy v Ľubochni absolvovala 13. marca dve 
besedy s ôsmakmi a deviatakmi školy a deň 
na to besedovali v Rázusovie klube spisova-
teľov v Liptovskom Mikuláši so spisovateľom, 
publicistom a  šefredaktorom štvrťročníka 
SLOVENSKO Igorom Válekom. Leitmotívom 

besedy boli ozveny literatúry v  živote spo-
ločnosti. Svojou troškou prispelo aj Múzeum 
Janka Kráľa, ktoré na výstavu zapožičalo vzác-
ne knihy zo svojich depozitov. Najcennejším 
bol latinský rukopis zo 17. storočia.

Štefan Packa, Peter Vrlík a  Jozef Daník sú 
členmi Spolku slovenských spisovateľov 
a  spolu vydali 50 kníh. Inšpiratívnimi kul-
túrnymi podujatiami prispievajú k  všestran-
nému rozvoju mesta Liptovský Mikuláš. 
Rodný dom Martina Rázusa a Márie Rázuso-
vej-Martákovej nie je aj vďaka ich aktivite len 
múzealnou expozíciou, ale centrom živého 
literárneho diania.                    -mjk-

Mikulášski spisovatelia v Levoči aj varili

SPRAVODAJSTVO

Profesor Aurel Stodola.
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Prvá previerka najmladších žiakov sa usku-
točnila na februárových pretekoch v Spišskej 
Novej Vsi. Súťažilo 245 plavcov z  18 klubov 
celého Slovenska a  z  Užhorodu. Z  Mest-
ského plaveckého klubu Delfín si výborne 
počínala Peťka Jurigová so ziskom osem pr-
vých miest a Mia Šmídová so ziskom sedem 
prvých miest. Každá svoj štart premenila na 
víťazstvo. Darilo sa aj Simonke Chrenovej, 
ktorá získala päť druhých miest a jedno tretie 
miesto. Jedno druhé miesto získal aj Krištof 
Mihalovič.

Delfíny v Kubíne, v Bratislave aj v Rimav-
skej Sobote

V  druhý marcový deň sa uskutočnilo 1. 
kolo Severoslovenskej ligy v  Dolnom Kubí-
ne s  účasťou 171 plavcov z  ôsmich klubov. 
Náš klub reprezentovalo 15 plavcov, ktorí sa 
znovu počínali veľmi úspešne, keď sa posta-
vili 33× na stupne víťazov. Najúspešnejší boli 
Petronela Jurigová, Karolína Kubová, Simo-
na Jurigová, Tomáš Melár, Simona Chrenová 
a Simona Jozefčeková.

Počas ôsmeho marcového dňa sa v  Brati-
slave konali Majstrovstvá SR v diaľkovom plá-
vaní. Plavkyňa mikulášskeho klubu Simona 
Jurigová získala na trojkilometrovej dištancii 
druhé miesto, preteku sa zúčastnilo 142 plav-
cov.

V  polovici marca sa v  Rimavskej Sobote 
uskutočnili plavecké preteky Pohár priateľ-
stva s medzinárodným zastúpením preteká-

rov z  Českej republiky a  Srbska. Z  mikuláš-
skych plavcov získala tri prvé miesta Rebecca 
Gerecová, Simona Jurigová odišla s  jedným 
prvým miestom a dvomi druhými miestami. 
Alex Kožuškanič si trikrát odniesol striebornú 
medailu. Ani ostatní plavci nesklamali, keďže 
si v 87 prípadoch zlepšili svoje osobné rekor-
dy.

      -fe-

Už 35. výročie vzniku si pripomenula Zák-
ladná organizácia Slovenského zväzu záhrad-
károv 20-40 Podbreziny - Pod Slivkou. Stalo 
sa tak v sobotu 9. marca na výročnej členskej 
schôdzi, ktorá sa konala v priestoroch futba-
lového štadióna MFK Tatran.

Pozvanie medzi záhradkárov prijal i  vice-
primátor Liptovského Mikuláša Rudolf Ur-
banovič. „Pamätám si, ako nepekne pred 30 
rokmi, keď som sa na Podbreziny nasťahoval, 
vyzerala plocha, na ktorej sú dnes záhradky. 
Viac ako 120 záhradkárom z  tejto základnej 
organizácie sa vo voľnom čase postupne po-
darilo urobiť výbornú prácu, v ktorej pokraču-
jú. Teší nás, že im najväčšie sídlisko v našom 
meste ponúka aj takéto možnosti na aktívne 
trávenie voľného času,“ povedal.

Z  rúk predsedu organizácie Petra Švedu 
prevzal pamätný list udelený mestu Liptov-
ský Mikuláš.                      -red-

Mikulášski plavci na stupňoch víťazov Záhradkári oslavovali

SPRAVODAJSTVO

Atléti Centra voľného času Liptovský Mi-
kuláš ukončili v  marci veľmi úspešne halo-
vú atletickú sezónu. Symbolicky spolu so 
šprintérom Jánom Volkom, ktorý triumfoval 
v Glasgowe na atletických majstrovstvách Eu-
rópy dospelých v šprinte na 60 metrov, zvíťa-
zila aj žiacka reprezentantka Slovenska Petra 
Krotáková v Bratislave v behu na 60 metrov. 
Stala sa najrýchlejšou staršou žiačkou na Slo-
vensku, správne načasovanie formy v  krát-
kom šprinte potvrdila už tretí rok za sebou, 
keď nenašla na Slovensku súperku ktorá by ju 
porazila.

Dorastenec Ladislav Lubelec potvrdil vý-
konnostné predpoklady reprezentanta Slo-

venska a  zvíťazil v  behu na 60 metrov pre-
kážok vo veľmi kvalitnom osobnom rekorde 
8,22 sekundy, čo neuniklo pozornosti tréne-
rov športového gymnázia v Nitre, ktorí nám 
Lacka lanária z Liptova pod nitriansky Zobor.

Kvalitnú výkonnosť a talent potvrdili aj Ves-
na Hynková vo vrhu guľou, ktorá spolu s troj-
skokanom Matúšom Griešom získali striebor-
né medaily v  špecializovanej atletickej hale 
Elán v Bratislave. Medzi výborné výkony mô-
žeme ešte zaradiť piate miesto v behu na 60 
metrov prekážok žiačky Pauly Perončíkovej 
a v tej istej disciplíne aj šieste miesto juniorky 
Romany Králikovej.

 

Výsledky z majstrovstiev Slovenska: 1. miesto 
dorastenec Ladislav Lubelec 60 metrov 
prekážok 8,22 s., 1. miesto st. žiačka Petra 
Krotáková beh na 60 metrov 7,99 sekundy., 
2. miesto dorastenec  Matúš Grieš v  trojsko-
ku 12,34 metrov, 2. miesto st. žiačka Vesna 
Hynková vrh guľou 12,26 metrov, 3. miesto 
Petra Krotáková beh na 150 metrov 19,66 se-
kundy, 4. miesto Grieš Matúš skok do výšky 
175 cm, 4. miesto mladšia žiačka Paula Peron-
číková päťboj výkon 2646 bodov, 5. miesto 
Perončíková Paula 60 metrov prekážok 9,79 
s, 6.miesto juniorka Romana Králiková 60 
metrov prekážok 9,49 s.    -rk-

Rodáčka z Liptovského Mikuláša má za se-
bou parádnu sezónu! Tvrdá tréningová drina, 
výborne fungujúci tím a  desiatky tisíc fanú-
šikov sa pretavili do výsledkov Peti Vlhovej, 
ktoré obleteli svet.

Petra štartovala počas tejto sezóny v dvad-
siatich pretekoch v rámci Svetového pohára. 
Päť pretekov vo Svetovom pohári vyhrala: tri-
krát nenašla premožiteľku v obrovskom slalo-
me, raz v slalome i v paralelnom slalome. Šesť 
druhých, tri tretie, jedno štvrté, piate, siedme 
a  dvakrát ôsme miesto, taká bola jej ďalšia 
bilancia. V  celkovom hodnotení Svetového 
pohára jej patrí výborné druhé miesto.

V minulom vydaní mesačníka sme opísali 
jej veľký úspech, pár dní po ňom sme ju vítali 
na námestí. Reč je o majstrovstvách sveta vo 
Švédsku, z ktorých priniesla kompletnú me-
dailovú zbierku.

Európsky pohár v Jasnej
Lyžiarske svahy v  neďalekej Jasnej počas 

prvého marcového víkendu patrili Európske-
mu poháru. Pre Petru išlo na domácom kopci 
o  veľmi úspešné preteky. V  sobotu vyhrala 
v obrovskom slalome, o deň neskôr sa z prvé-
ho miesta tešila aj v klasickom slalome. V ten-
to deň jej na pódiu cenu odovzdával štátny 
tajomník ministerstva vnútra SR a viceprimá-
tor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič.

„Bolo pre mňa cťou Petre zablahoželať 
priamo na pódiu a  oceniť našu vynikajúcu 
športovkyňu. Za výhrou ju hnalo mnoho fa-
núšikov, mala vytvorené super prostredie.

Výborná, no skromná lyžiarka, je tým najlep-
ším vzorom pre mladú generáciu. Verím, že 
aj vďaka nej si cestu k športu nájde veľa mla-
dých ľudí," povedal Rudolf Urbanovič, ktorý 
je zároveň aj členom Rady vlády SR pre pre-
venciu kriminality a za tú najlepšiu prevenciu 
považuje práve šport.

„Ďakujem všetkým organizátorom za takú 
skvelú príležitosť, ktorou bol pre mňa Európ-
sky pohár. Teší ma, že som spravila radosť 
hlavne tým fanúšikom, ktorí ma inde ako na 
Slovensku nemôžu vidieť pretekať,“ vyjadrila 
sa Petra Vlhová.                                -red-

Dátum Názov tábora Miesto realizácie tábora vedúci vychovávateľ  tábora
1.- 5. júla Liptáčik v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 Ján Bella, bella@cvclm.sk

1.- 5. júla Podbrezáčik v CVČ Podbreziny ul Žiarska Mgr. Sylvia Motýľová, motylova@cvclm.sk

8. -12. júla Pohoďáčik v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 Ing. Imelda Kollárová, kollarova@cvclm.sk

15. -19. júla Kvietok v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 Mgr. Zuzana Kubĕnová, kubenova@cvclm.sk

22.-26. júla Šporťáčik v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 PhDr. Roman Králik, kralik@cvclm.sk

22.-26. júla Koňáčik v CVČ Podbreziny ul. Žiarska/ v CVČ 
Nábr. Dr. Aurela Stodolu Mgr. Silvia Hrebíková, hrebikova@cvclm.sk

29. júla - 2. augusta Turista v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 Mgr. Ľuboš Maliňák, malinak@cvclm.sk

5.-9.  augusta Relaxáčik v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47 Mgr. Tibor Pelach, pelach@cvclm.sk

19-23.  augusta
LeTaGym

Letný gymnastický 
tábor

Telocvičňa Sokolovňa PaedDr. Tatiana Suchomlinová
suchomlinova@cvclm.sk

Dvaja majstri Slovenska z mikulášskych atlétov

Fantastickú sezónu 
potvrdila Petra Vlhová 
i na domácom kopci

Prímestské letné tábory 2019, Centrum voľného času 

SPRAVODAJSTVO

Počet detí na jeden tábor je obmedzený  do 45 účastníkov v závislosti od kapacity autobusu. Viac informácií na stránke www.cvclm.sk. 
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Zber zeleného odpadu sa v  tomto roku 
začne od 15. apríla v dvojtýždňových interva-
loch. Novinkou je, že v  najexponovanejšom 
období vychádza mesto v  ústrety obyvate-
ľom tak, že zber zrealizujeme každý týždeň. 
Upozornila na to Mária Lošonská z  mikuláš-
skej radnice.

Týždenný zber mesto zabezpečí od 29. 
apríla do 15. júna. Potom zber prejde na dvoj-
týždňový cyklus až do 8. novembra.

V rámci týždenného intervalu bude mesto 
rozdelené podľa jednotlivých dní. V  ponde-
lok sa zelený odpad vyváža z Liptovskej On-
drašovej, v utorok z Demänovej, Bodíc a Oko-

ličného. Stredy patria Palúdzke, Andiciam 
a Beniciam, vo štvrtok sa bude vyvážať z mes-
ta južne od cesty I/18, z  Iľanova a z Ploštína 
a piatok z mesta severne od I/18, Vitálišoviec, 
Stošíc a Jahodovej ulice.

Čo je to zelený odpad
Zelený odpad je biologicky rozložiteľný 

odpad, medzi ktorý patria kvety, tráva, lístie, 
drevný odpad zo strihania a orezávania kro-
vín a stromov, vypletá burina, pozberové zvy-
šky z pestovania, odpad z ovocia a zeleniny, 
piliny, drevná štiepka, hobliny či drevný po-
pol. Zelený odpad môžu obyvatelia Mikuláša 

uložiť do hnedých zberných nádob, ktoré sa 
nachádzajú pri rodinných domoch ale aj pri 
mnohých bytovkách. Ďalšou možnosťou je 
jeho odovzdanie odpadu na zberných dvo-
roch na Podtatranského a Okoličianskej ale-
bo ho môžete kompostovať vo svojej záhra-
de. V jarnom a jesennom období môžu ľudia 
využiť veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú 
umiestňované podľa harmonogramu.

Mesto na zber zeleného odpadu v  roku 
2018 vynaložilo bezmála 74 tisíc eur, v tomto 
roku počítame so zvýšením výdavkov o  15 
tisíc eur.

      -js-

V máji a v júni vyvážame zelený odpad každý týždeň

SPRAVODAJSTVO OZNAMY

Dvojtýždenné celomestské upratovanie 
aj tento rok rozbehne radnica upratovacou 
akciou na Háji Nicovô. Konať sa bude na Háji 
Nicovô 12. apríla od 9. hodiny, dobrovoľníci 
budú vychádzať zo šiestich stanovísk. V  mi-
nulom roku sa do akcie zapojili stovky Mi-
kulášanov. Radniční si potvrdili, že Mikuláša-
nom na životnom prostredí záleží a akciu sa 
rozhodli zorganizovať znova. „Tento rok nám 
účasť prisľúbili aj niektoré základné školy či 
kluby dôchodcov. Akciu nám pomáha spo-
luorganizovať aj Mikulášsky okrášľovací spo-
lok,“ prezradila Mária Lošonská z  oddelenia 
životného prostredia na mestskom úrade.

Dobrovoľne, ale zodpovedne
Akcia je založená na dobrovoľnej báze, 

pomoc každého je vítaná. Mesto zabezpečí 
potrebné náradie, vrecia na odpad aj ob-
čerstvenie a postará sa o odvoz vyzbierané-
ho odpadu. Stačí si priniesť vhodnú obuv 
a  rukavice. „Vieme byť k  nášmu prostrediu 
takí bezohľadní, v minulom roku sme počas 
čistenia Hája našli v  tráve pohodené vrecia 
s obkladačkami a stavebným materiálom, ob-
javili sme dokonca aj nebezpečnú azbestovú 
krytinu. Tento rok už veríme, že nazbierame 
maximálne papieriky z  polotovarov od ne-
poriadnych obyvateľov, snáď nás nič horšie 
neprekvapí,“ povedala Lošonská.

Dvojtýždňová kampaň
Upratovaním vojnového cintorína spúšťa 

mesto dvojtýždňovú upratovaciu kampaň. 
Do upratovania sa počas týchto štrnástich 
dní zapoja aj mestské organizácie, školy 
a škôlky, čistenie jednotlivých mestských čas-
tí si s podporou mesta zabezpečia aj poslanci. 
Obyvateľom, ktorí si chcú upratať okolie svo-
jich príbytkov, budú vrecia na odpad k dispo-
zícii na mestskom úrade (odbor životného 
prostredia), prípadne si ich môžu vypýtať od 
poslancov, ktorí budú organizovať upratova-
nie za konkrétne mestské časti. -red-

Akcia Upracme si mesto začína 12. apríla na Háji
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Poďme si spoločne upratať Háj:

12. 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 16. a 17. týždni. Upratovanie si zorganizujú poslanci za jednotlivé mestské časti.

MIKULÁŠSKY 
OKRÁŠĽOVACÍ 
SPOLOK
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš
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www.motoklubliptov.sk

PREZIDENT KLUBU

0905 554 916INFO :

LLipppptovskkkkkkkkýýýýýýý MikkkkkkkkulááášLi ýýýýýýýýý Mi láááááášLi kkkkkkkkkkkkýýýýýýýýý Mikkkkkkkkkkkk lááááš

 Hudba Mr. Rudi 
Stánok s občerstvením

SECURITY FULL SERVICES
ALFA
Pavol Zimmermann

KELT BAR
BOBROVEC
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ČOSKORO AJ U VÁS!

Romina Kołodziej, prvá sólistka Baletu SND

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
DOM KULTÚRY - KLUBOVÁ SCÉNA 

9. 4. 2019 | 16:00 – 21:30 h

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

WWW.EKOTOPFILM.SK

VSTUP VOĽNÝ 

Environmentálny fond

TM

t h e  p r i n t i n g  c o m p a n y

SPOLUORGANIZÁTORI DESTINAČNÝ PARTNER HLAVNÍ PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERIFESTIVAL PODPORILI HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI REKLAMNÍ  PARTNERI

SPOLUORGANIZÁTORI

TOUR V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PODPORILI:
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INZERCIA

vstupenky: www.bit.ly/mihalova
viac info: www.facebook.com/mikulasjazzfest

27. apríl 2019 • 19:00 • Route 66

dodávate lektro-technológií

Kristína
Mihaľová

Jakub
Šedivý

SS-19002-06-Jarna_hardsell_kampan_inzercia_182x124mm.indd   1 12/03/2019   11:35
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KLUB FILATELISTOV 53-06 
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI VÁS POZÝVA NA

TRADIČNÚ 
FILATELISTICKÚ BURZU,

ktorá sa uskutoční dňa

7.4.2019 od 8:00 h do 12:00 h

v  DOME MATICE SLOVENSKEJ, 
Nábrežie A. Stodolu 1918

Informácie mobil: 0905 100 888

Ostatné zberateľské odbory vítané!

Prosím členov Energy, ktorí majú záujem o  pokračovanie 
Inštitútu vzdelávania, aby ma kontaktovali. Pri dostatočnom 
počte budú prednášky lektorov v  Liptovskom Mikuláši obnovené.

KC Energy
Tranovského 9 (za ev. kostolom) 
Liptovský Mikuláš
Tel: 0915 071 210                            
Mail: heureeeka@gmail.com

•  Už 20 rokov tisíce spokojných zákazníkov, ktorí sa   
    rozhodli pri svojich zdravotných ťažkostiach využiť 
    silu prírody. 

•  Mimoriadne účinný a nadčasový koncept prírodných 
   prípravkov pre regeneráciu tela a vyrovnanosť mysle.

•  Možnosť testovania najvhodnejšieho prípravku 
   metódou EAV.

Na Liptove otvárame nové 
konzultačné centrum
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Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe 
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...

  
V mesiaci február 2019 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Lujza KOSSUTH, Dominic MIKITA, 
Nicolas MIKITA, Michael Peter KLI-
MO, Filip KAPOLKA, Adam ŠINTAJ, 
Tomáš KRÁLIK, Filip MITAŠ, Eduard 
SKLADANÝ, Matúš PAŽÍTKA, Boris 
ZUBAJ, Victoria DEVEČKOVÁ, Vincent 
TORÁČ, Ivan CHROMEK, Michaela ŠI-
ROKÁ, Valéria Vivien VEISZOVÁ, Kris-
tína VODIČKOVÁ, Lenka BÁTORYOVÁ, 
Richard PODSTAVEK.

Rozhodli sme sa kráčať spolu, nie 
z priateľstva ale z lásky, nie na chvíľu 
ale navždy...

Manželstvo uzavreli:

  Ján DURSTIN – Ivana MURGOŠOVÁ, 
Martin LUKÁČ – Mgr. Katarína KR-
ŠKOVÁ, Martin FARKAŠ – Mária MI-
HÁLÁKOVÁ, Ondrej ŽEMBA – Simona 
ČERVEŇOVÁ, Lukáš RŮŽIČKA – Zuza-
na DVOROŽŇÁKOVÁ.

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

Opustili nás:

  Mgr. Ján ČUPKA 75 r., Tatiana MARO-
VÁ 57 r., Anna MAGUROVÁ 94 r., Jozef 
GÁBOR 46 r., Mária WÁGNEROVÁ 73 
r., Ing. Peter GARČEK 62 r., Viera NA-
HÁLKOVÁ 70 r., Anna CUPROVÁ 79 r., 
Daniela NAHÁLKOVÁ 67 r., Ing. Jozef 
FILKA 76 r., Ing. Štefan OLEJNÍK 63 r., 
Rudolf BOBUĽA 92 r., Emília BALAŽO-
VIČOVÁ 80 r., Ivan PACHER 75 r., Mária 
POTANČOKOVÁ 92 r., Rudolf MACHO 
71 r., Eva LACKOVÁ 69 r., Marta ONT-
KOVÁ 76 r., Helena MALATINOVÁ 91 
r., Emília MILOŠIAKOVÁ 83 r., Jaroslav 
BERNÍK 58 r., Ivan DZÚRIK 59 r., Miro-
slav KRÁLIK 66 r., Ladislav SMIERČIAK 
77 r., Leonora BRINDZÁKOVÁ 52 r., 
Emília POLIAKOVÁ 87 r., Ivan CÚT 84 
r., Ľubomíra MAROVÁ 78 r., Anna KR-
ČULOVÁ 89 r., Ján LUPTÁK 84 r., Ján 
URAM 76 r., Jaroslav MAGURA 62 r., 
Jozefína CHRENKOVÁ 96 r., Anton 
MURGOŠ 64 r., Ľudmila ŠROLLOVÁ 
86 r.. 

Občiansky servis
FEBRUÁR 2019

SERVIS

UTOROK 02.04.2019 | STREDA 03.04.2019  
 BUDÚCA MINULOSŤ  Liptovský Mikuláš   

 14:00 a 16:00   5€ / 5€   Interaktívna pre-
chádzka mestom zoznámi diváka so zabudnutými 
udalosťami a osobnosťami mesta Liptovský Mikuláš. 

STREDA 03.04.2019 

 PODIEL ČERVENEJ ARMÁDY NA OSLO-
BODENÍ LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA  Mú-
zeum Janka Kráľa    16:00   Prednáš-
ka pri príležitosti výročia oslobodenia mesta.   

 ŤAPÁKOVCI  Dom kultúry   19:00  „Vstá-
vaj, ideme spať!“ - nezabudnuteľná a tak charak-
teristická veta z tragikomického príbehu sloven-
skej rodiny Ťapákovcov zo začiatku 20.storočia.    

 ŠTVRTOK 04.04.2019  

 OSLAVY 74. VÝROČIA OSLOBODENIA 
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  Námestie 
osloboditeľov, NKP Háj Nicovô    14:00  

  Pietny akt kladenia vencov na Námestí 
osloboditeľov a NKP Háj Nicovô.   

 ŠKOLSKÉ OKRESNÉ KOLO VO FUT-
BALE STREDNÝCH ŠKÔL  Futbalový 
štadión v Okoličnom    8:30-12:00   Školský 
postupový turnaj vo futbale orga-
nizovaný Centrom voľného času.   

 PIATOK 05.04.2019  
 PREBÚDZANIE JARI  Slovenské múzeum 

ochrany prírody a jaskyniarstva    09:00 - 
16:00    0,50€ / od 6 rokov 0,50€   Reme-
selnícke variácie na tému veľkonočných sviatkov. 

  SOBOTA 06.04.2019   
 KHOIBA & ČÁRY ŽIVOTA / KONCERT  Diera 

do sveta  20:00   7 €  Dva koncerty v je-
den večer, prienik elektroniky a osobnej poetiky.

 LIPTOV RIDE 2019  AVS, Demänovská do-
lina   08:00 (štart) - 16:00  Tímové štafetové 
preteky, ktoré spájajú zimu a leto. Skialp, freeride 
spolu s bikom, behom a kajakom? Všetko je možné!  

 NEDEĽA 07.04.2019 
 EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA A 

PIESNÍ  Rímskokatolícky kostol sv. Petra 
z Alkantary v Okoličnom   18:00   Bib-
lické úryvky, modlitby, príhovory duchov-
ných pastierov, pôstne chorálové piesne. 

  UTOROK 09.04.2019   
 EKOTOPFILM - ENVIROFILM  Dom 

kultúry   8:30     Medzinárodný fes-
tival fi lmov o trvalo udržateľnom rozvoji 

 NIEČO PRE LÍDROV  Centrum pre ro-
dinu a vzťahy Nám. osloboditeľov 1 L. Mi-
kuláš    17:00    Videoprednáška pre 
všetkých, ktorí efektívnejšie viesť iných.  

 PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA V MATEMATIKE 
PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY  mestský úrad Lip-
tovský Mikuláš    8:30-12:00    Postupová 
školská súťaž v matematike pre 6-8.ročník ZŠ.   

 STREDA 10.04.2019 | ŠTVRTOK 11.04.2019  

 65.ROČNÍK - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
- UMELECKÝ PREDNES POÉZIE A PRÓZY

 Liptovský Mikuláš   8:30-12:00  
  Okresná súťaž v prednese poézie a pró-

zy 10.4. 2-6.ročník ZŠ,11.4. 7-9.ročník ZŠ. 

  STREDA 10.04.2019 

 RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO - BE-
SAME MUCHO  Dom kultúry   18:00 

 18 €, vozík-1 €  Besame mucho alebo 
Čo sa skrýva v kufri (a v nás). 

 STRETNUTIE S ALFONZOM CHOVANOM
 Slovenské múzeum ochrany príro-

dy a jaskyniarstva    15:00   Stretnu-
tie s dlhoročným jaskyniarom, pracovníkom 
a riaditeľom múzea Alfonzom Chovanom. 

  ŠTVRTOK 11.04.2019 

 NA ČASE!  Diera do sveta  18:00   Pod-
ujatie je zamerané na ekoaktivizmus a umenie v 
podmienkach klimatickej krízy.  

 PIATOK 12.04.2019  

 ARPÁD ŠOLTÉSZ  Liptovská kniž-
nica G.F. Belopotockého      16:00   
Stretnutie so spisovateľom, investiga-
tívnym novinárom Arpádom Šoltészom.  

 VEĽKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE NKP Čier-
ny orol L. Mikuláš      08:00-15:00  0,50€ 
/ 0,50€  Podujatie k Veľkej noci spojené s ukáž-
kami ľudových remesiel pre školy a verejnosť.  

 UTOROK 16.04.2019  

 KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ TURNAJ VO VOLEJ-
BALE ŽIAČOK STREDNÝCH ŠKÔL  telo-
cvičňa Sokolovňa  8:30-14:00   Škol-
ský postupový turnaj na majstrovstvá 
Slovenska organizovaný Centrom voľného času. 

 RODINNÉ FINANCIE POD KONTROLOU
 Centrum pre rodinu a vzťahy Nám. oslo-

boditeľov 1 L. Mikuláš    16:00 - 19:00 
  Školenie hospodárení s fi nanciami. Kapa-

cita 12 osôb. Uzávierka prihlášok je 13.4.2019. 
 
 STREDA 17.04.2019  

 GUD WOTA GUD LAEF - NOVÝ ZÉLAND, VA-
NUATU, FIDŽI  Slovenské múzeum ochra-
ny prírody a jaskyniarstva   14:30    Ces-
topisné rozprávanie Stanislava Kaľavského. 

 PRÁVNA POMOC  Centrum pre rodi-
nu a vzťahy Nám. osloboditeľov 1 L. Mikuláš  

 16:00-17:00   Právna pomoc pre tých,ktorí po-
trebujú právnu pomoc v oblasti súvisiacej s rodinou. 

 ŠTVRTOK 18.04.2019 | PONDELOK 22.04.2019   

 VEĽKÁ VEĽKÁ KÚPAČKA Aquapark Tat-
ralandia   Veľkonočná kúpačka inak? To je 
bláznivá tropická kúpačka pod palmami, s ani-
máciami, bazénmi a toboganmi v Tatralandii. 

 PIATOK 19.04.2019 | SOBOTA 20.04.2019   

 MEDZINÁRODNÉ LIPTOVSKÉ SLALOMY  Are-
ál vodného slalomu Ondreja Cibáka   09.45 
h - štart 1. kola, 14.00 h - štart 2. kola (platí pre 
obidva dni)     Prvé preteky sezóny na Liptove. 
35. ročník Medzinárodných liptovských slalomov. 

 NEDEĽA 21.04.2019 

 EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA A PIES-
NÍ  Hlavný evanjelický kostol    18:00

  Radostné biblické úryvky, modlitby, prího-
vory duchovných pastierov, chorálové piesne 

 STREDA 24.04.2019 

 JÁNOŠÍK A JÁNOŠÍKOLÓG V RÁZUSOVIE 
DOME  Rázusovie dom   16:00   Bese-
da s Jánošíkológom PETROM CABADAJOM.

 SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN - 
FÓBIE  Liptovský Mikuláš   19:00  Bizarná 
mozaika dramatických a pseudodramatických situ-
ácií okolo sobáša, ktorý sa možno ani neuskutoční. 

 ŠTVRTOK 25.04.2019  

 KNIHA LIPTOVA 2018  Liptovský Mi-
kuláš    16:00     Slávnostné vyhod-
notenie súťaže a vyhlásenie výsledkov. 

 MIM SHOW - PANTOMIMICKO IM-
PROVIZAČNÁ SHOW  Klubo-
vá sála Domu Kultúry    18:00  1€

 UZDRAVENIE ZRANENÍ  Liptovský Mikuláš  
  17:00     Ublížili ste si? Neviete, ako sa do-

stať jeden k druhému? Môžete sa to spolu naučiť. 

 PIATOK 26.04.2019    

 ŠPORTU ZDAR A UMENIU ZVLÁŠŤ!   Diera do 
sveta  18:00     Kurátor Omar Mirza porozpráva
o kontexte súťaženia a športu na príkladoch z umenia.  

 SOBOTA 27.04.2019 

 JAZZ V MESTE: KRISTÍNA MIHAĽOVÁ & JA-
KUB ŠEDIVÝ  Route 66    19:00  8€  

 Kristína má talent, vyzretý hlas a chariz-
mu, vďaka ktorej si ju okamžite zapamätáte!
 
 NEDEĽA 28.04.2019  

 ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA DIVADLO GASPARE-
GO - JEAN FAVORITKA  Klubová scéna    16:00  

 2€ / 2€  Príbeh jedného z najvýznamnejších 
francúzskych humoristov a ilustrátorov Sempého.   

 PONDELOK 29.04.2019 

 OSLAVY 15. VÝROČIA VSTUPU SR DO EURÓP-
SKEJ ÚNIE  Námestie osloboditeľov    15:00

 UTOROK 30.04.2019   

 VERNISÁŽ VÝSTAVY MARTIN MARTINČEK
 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa    
 16:30-18:30   Vernisáž výstavy významného 

slovenského fotografa Martina Martinčeka. 

KALENDÁR PODUJATÍ

APRÍL
2019

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

SKÚŠKA SIRÉN
12. 4. 2019 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.
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PRÍĎTE NÁS AJ VY PODPORIŤ NA
CYKLOMARATÓN OD TATIER K DUNAJU

20. 5. – 24. 5. 2019
ŠTRBSKÉ PLESO – ZUBEREC 20. 5.
POVAŽSKÁ BYSTRICA 21. 5.
PRIEVIDZA 22. 5.
DUDINCE 23. 5.
VELKÝ MEDER 24. 5.

WWW.NADEJ.NET

SKLERÓZA MULTIPLEX 
SA NEDÁ ZASTAVIŤ.

MY TIEŽ NIE.

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112. 

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 
ods. 2 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

ZAKÁZANÉ! 

Porušenie tohto zákazu môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto porušenia  dopusti-
la právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 

16 596 eur. 

Vypaľovanie trávy poškodzuje životné prostredie, v prípade nekontrolovaného rozšírenia požiaru 
dochádza k veľkým škodám na majetku a k ohrozeniu života a zdravia. V prípade spozorovania 
požiaru je každý povinný urobiť opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to 

možné a okamžite ohlásiť zistený požiar na tiesňovú linku.

Dobrovoľný hasičsky zbor mesta Liptovský Mikuláš UPOZORŇUJE:
VYPAĽOVANIE TRÁVY - TO NIKDY NEROB! ZA VYPAĽOVANIE TRÁVY 

JE POKUTA! NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE !!!

hasici@mikulas.sk
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  ZRANENÉ SRDCIA  
(GB - USA - Nemecko, od 12 rokov, 109 min.) 
Po. 1.4.  18.00  5 € | Ut. 2. 4.  20.00  5 € |   
Jedna žena a dvaja muži vo vojnou zničenom meste.

 LOVEnie 
(Český fi lm, od 12 rokov, 100 min.) 
Po. 1.4.   20.00  5 € | Ut. 2. 4.  18.00  5 € |   Romantická 
komédia o tom, že lásky je nie kedy málo a niekedy naopak 
až príliš veľa. Ako ale spoznať toho pravého? 

 TERORISTKA  
(Český fi lm, od 12 rokov 95 min. ) 
Št. 4. 4.  17.45  5 € | Ne. 7. 4.  19.30  5 € | 
Po. 8.4.  18.00  4 €   Komédia Teroristka je príbehom 
učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich žiakov učila, 
že základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši...

 SHAZAM! 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 131 min.) 
Št. 4. 4.  19.30  4 € | Ne. 7. 4.  17.00  5 €  V každom z nás sa 
ukrýva superhrdina a k jeho odhaleniu postačí občas trochu 
mágie.

 ČAROVNÝ PARK 
(Americký fi lm, MP, 85 min., Slovenský dabing) 
Ne. 7. 4.  15.30  5 €   Čarovný park je animák plný 
adrenalínu, ktorý otvára brány deťom, ktoré sa neboja 
snívať.

 PUNK JE HNED! 
(SR - ČR, MN, 90 min.) 
Po. 8. 4.  20.00  4 €   Príbeh tridsaťročného drogovo 
závislého Kvička, ktorý svojim impulzívnym správaním, 
ktoré neráta s dôsledkami, svoj život postupne mení na 
voľný pád.
SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK  

 LETO S GENTLEMANOM 
(Český fi lm, od 12 rokov, 103 min.) 
Št. 11. 4.  14.00  2 €  Letná romantická komédia o túžbe 
po slobode, neskorej láske a nádeji 

 HELLBOY 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 120 min., Český dabing) 
Št. 11. 4.  18.30  5 € | Pi. 12. 4.  20.00  5 € | 
So. 13.4.  20.00  4 €   Obľúbený temný hrdina Hellboy sa 
vracia na plátna kín v plnej paráde. Odhalí šokujúcu pravdu 
o svojom pôvode i o tom, aké je jeho skutočné poslanie.

 PRINC KRASOŇ 
(Kanadský fi lm, MP, 90 min., Slovenský dabing) 
So. 13. 4.  16.15  5 € | Ne. 14. 4.  16.15  5 €   Vtipný 
animovaný príbeh pre celú rodinu o odvážnych a správnych 
rozhodnutiach či pravej láske.

 AFTER: BOZK 
(FAmerický fi lm, od 12 rokov, 106 min.) 
So. 13. 4.  18.00  5 € | Ne. 14. 4.  18.00  5 € | 
Po. 15.4.  20.00 4 €  Usporiadaná študentka sa zamiluje do 
toho najhoršieho chalana široko ďaleko, rebela s temnou 
minulosťou i tajomstvom... 

 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 
(Český fi lm, od 12 rokov, 105 min.) 
Po. 15. 4.  18.00  4 € | Ut. 16. 4.  20.00  4 €  Veľká cesta 
okolo sveta končí! Posledná výprava uzatvára cesty žltých 
trabantov naprieč kontinentmi vo veľkom štýle..

 SKLENENÁ IZBA  
(ČR-SR, od 12 rokov, 104 min.) 
Ut. 16. 4.  18.00  5 € | St. 17. 4.  18.00  5 € | 
Št. 18. 4.  18.00  5 €  Príbeh o ľuďoch, ktorých životy a 
lásku poznamenali dramatické udalosti doby, rámcuje vznik 
architektonického skvostu - brnianskej vily Tugendhat.  
CYNTORYN ZVIERATIEK 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 100 min.) 
 St. 17. 4.  20.00   5 € | Št. 18. 4.  20.00   5 € |   Keď sa hráte 
so smrťou, môžete sa veľmi ľahko aj spáliť. Adaptácia 
slávneho hororu Stephena Kinga..

 PUTOVANIE SO SOBÍKOM  
(Francúzsko - Fínsko - Nórsko, MP, 86 min., Slovenský dabing) 
Pi. 19. 4.  17.00  5 € | So. 20. 4.  17.45  5 € |   Príbeh o 
prvom roku života malého divokého soba, krehkého a 
zraniteľného, ktorý musí čeliť mnohým výzvam a 
nebezpečenstvám.....

 ZAMILOVANÁ GLÓRIA  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 102 min.) 
Pi. 19. 4.  19.00  5 € | So. 20. 4.  19.30   5 €  Romantický 
fi lm o tom, že láska prichádza nečakane, že vzťahy sú zložité 
v každom veku a že vás nič nepoloží, pokiaľ neprestanete 
naplno žiť.

 PRINC KRASOŇ 
(Kanadský fi lm, MP, 90 min., Slovenský dabing) 
So. 20. 4.  16.00  5 €   Vtipný animovaný príbeh pre celú 
rodinu o odvážnych a správnych rozhodnutiach či pravej 
láske.

 DUMBO  
(Americký fi lm, od 7 rokov, 113 min., Slovenský dabing) 
Ne. 21. 4.  17.00  5 € | Po. 22. 4.  17.00   5 €  Walt Disney a 
vizionársky režisér Tim Burton prinášajú nové dojímavé 
spracovanie príbehu o lietajúcom slonovi.

 TERORISTKA  
(Český fi lm, od 12 rokov, 95 min. ) 
Ne. 21. 4.  19.00  5 € | Po. 22. 4.  19.00  4 € | 
Ut. 23.4.  18.00  5 €   Komédia Teroristka je príbehom 
učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich žiakov učila, 
že základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši...

 SVEDKOVIA PUTINOVI 
(Lotyšsko - Švajč - ČR, od 12 rokov, 102 min.) 
Ut. 23. 4.  20.00  4 €    Dokument režiséra Vitalija 
Manského, ktorý ako dvorný prezidentský kameraman 
prináša nečakané svedectvo o začiatku putinovskej éry. 

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK  
 BOHEMIAN RHAPSODY 

(Americký fi lm, od 15 rokov, 136 min.) 
Št. 25. 4.  14.00  2 €  Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie 
ako ich hudba, je jeho príbeh.

 HRANICA 
(Švédsko - Dánsko, od 15 rokov, 110 min.) 
Št. 25.4.  20.00  3 €    Hranica je tvrdým, zvráteným, 
šokujúcim a podvratným podobenstvom o tolerancii k 
odlišnostiam, o pohlaví a citovom precitnutí.

 MIA A BIELY LEV  
(Francúzsky fi lm, MP , 98 min., Slovenský dabing) 
Pi. 26. 4.  17.00  5 € | So. 27.4.  17.00  5€    Rodinné 
dobrodružstvo z africkej prírody o dievčati a jej priateľstve s 
bielym levom. 

AVENGERS: ENDGAME 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 182 min.) 
Pi. 26. 4.  19.00  5 € | So. 27. 4.  19.00  5 € 

 Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia Marvel
 AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3  

(Americký fi lm, MP, 104 min., Slovenský dabing) 
Ne. 28. 4.  17.30  5 € | Po. 29. 4.  17.30  4 €    Mladý Viking 
Štikút a drak Bezzubka sa vracajú v pokračovaní úspešnej 
dobrodružnej animovanej série.

 VODA,  ČO MA DRŽÍ NAD VODOU  
(Slovenský fi lm, MP, 74 min.) 
Ne. 28. 4.  19.30  5 € | Po. 29. 4.  19.30  4 €  
Ut. 30. 4.  17.30  4 €    Film o najväčšej legende (česko)
slovenskej poetickej scény- Jozefovi Urbanovi

 ONI A SILVIO 
(Taliansky fi lm, od 15 rokov, 150 min.) 
Ut. 30.4.  19.30  4 €    Najúspešnejší taliansky režisér 
súčasnosti Paolo Sorrentino sa vracia do kín s veľkolepou 
provokatívnou komediálnou drámou.

  ZLATÝ VEK  
Ne. 7.4.  16.45  11 €  záznam prenosu z Bolšoj baletu 
v Moskve 140 minút

 Nová šanca (FKS)  
Pi. 12.4.  14.30  2€  romantická komédia, USA - 2018 - (12) 
- 98 minút – FOR,Titulky/dabing: slovenské titulky 

 HĽADÁ SA YETI - DETSKÁ NEDEĽA  
Ne. 14.4.  animovaný, USA - 2019 - (U) - 95 minút – FOR, 
slovenský dabing    

Ženy v behu (FKS) 
Pi. 26.4.  14.30  2€  komédia, ČR - 2019 - (12) - 90 minút – 
CIN, originálna verzia – česky 

 28.01.2019 | 30.04.2019   
KRAJINA KRÁSY| Múzeum Janka Kráľa |  | Putovná 
výstava starodávnych ornamentov obcí a miest 
Slovenska očami detí.

 05.02.2019 | 06.04.2019   
GENERÁCIA 1909
| Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa  |10:00-17:00| 2€ 
/ 1€ |  Výstava diel umelcov patriacich do Generácie 1909.

 05.03.2019 | 06.04.2019   
LADISLAV MEDŇANSKÝ - 100. VÝROČIE ÚMRTIA| 
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00  | 
1€ / 0,50€ |  Výstava reštaurovaných diel Ladislava 
Medňanského zo zbierky LGPMB s podporou FPU. 

 11.03.2019 | 07.04.2019   
SLOVENSKO-SLOVINSKÁ DIMENZIA
| NKP Černy orol L. Mikuláš  |08:00-16:00| 0,50€ / 0,30€ |  
Paralely slovensko-slovinskej histórie a kultúry. 

 15.03.2019 | 15.04.2019   
KOVOZOO - VÝSTAVA ZVIERAT Z KOVOŠROTU | RGB 
Liptov  | 09:00 - 21:00 | Kovozoo - unikátna výstava 
zvierat z kovošrotu.

 19.03.2019 | 01.06.2019    
MAREK ORMANDÍK| Galéria Kolomana Sokola  | 
10:00-17:00 | 2€   1€ | Výstava predstaviteľa strednej 
generácie súčasnej slovenskej výtvarnej scény. 

 29.3.-30.6.2019    
LM 3P | Rumansky art centre  | 
13:00-17:00 | 2€   1€ | Výstava troch autorov: Gabriela 
Doľacká, Jakub Jančo, Dominika Korinková.

 30.03.2019 | 30.04.2019    
JARNÝ SALÓN| Synagóga  | 10:00-18:00  | 2€ / 1€ | 
30. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesioná-
lneho výtvarného umenia. 

 04.04.2019 | 30.06.2019   
NOČNÍ LOVCI - SOVY 
| Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
|Po.,Str.,Štvr.,Pia.: 09.00-17.00 (posl.vstup 16.00), Ut.: 
zatvorené, So.: 10.00-16.00 (posl.vstup 15.00)| 1€   od 6 
rokov 1€ |  Výstava približuje sovy a ich špecifi cký 
spôsob života

 12.04.2019 | 23.06.2019    
KOŠE, KOŠÍKY | NKP Čierny orol L. Mikuláš   | 08:00-16:00 
|  0,50€ / 0,30€ | Výstava zo zbierok Liptovského múzea 
Ružomberok doplnená o súčasných výrobcov. 

 30.04.2019 | 22.06.2019    
MARTIN MARTINČEK - CHVÁLA SVETLA| Liptovská galé-
ria Petra Michala Bohúňa  | 10:00-17:00 | 2€   1€ | Výstava 
významného slovenského fotografa, ktorý fotografoval 
prírodu a ľudí Liptova. 

 15.1.-30.4. 2019 
KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - LITERÁRNA SÚŤAŽ 
ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV | Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého |37. ročník literárnej súťaže začínajúcich 
autorov - zber príspevkov.
  1.2.-30.4. 2019  
AUREL STODOLA A LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | Múzeum 
Janka Kráľa  |Výtvarná súťaž pre neprofesionálnych 
výtvarníkov a žiakov základných a stredných škôl na 
tému Aurel Stodola a Liptovský Mikuláš. 

 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 € | Diela autorov 1. pol. 20 st. - Moderna a 2. pol. 
20. st. - Osobnosti

 STARÉ UMENIE  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00  1 € 
/ 0,50 € | Slovenské umenie 14. - 18. storočia - gotika, 
renesancia, barok. 

 BOHÚŇOVA SIEŇ  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00  1 € 
/ 0,50 € | Diela maliara, po ktorom je pomenovaná samotná 
galéria. 

 KOLOMAN SOKOL  
Galéria Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00  1 € /  
0,50 € | Diela významného slovenského grafi ka a maliara, 
ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši 

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ + 
JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ + SÚDNA SIEŇ 
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 | 
Po-Ne: 10:00-18:00 - pravidelné hodinové vstupy  3 € / 
1,50 € | Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako 
730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

 JANOŠÍKOVA ZÁHRADA  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 Novo 
otvorená Jánošíkova záhrada so zábavnými aktivitami 
(hľadanie Jánošíkovho pokladu, streľba na terč, skladanie 
pexesa, ...) bezplatne prístupná počas otváracích hodín 
múzea.

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

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Otvorený na požiadanie na tel. č. (044) 
55 22 749, 0915 317 490, 0944 536 985, mail: muzeumjk@
mjk.lm.sk.  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 1 € / 0,50 € | Expozícia v priestoroch niekdajšej 
Hodžovej fary približuje obdobie 40. rokov 19. stor. 

 EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA 
SLOVENSKU   
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov | Na 
požiadanie v Múzeu Janka Kráľa  1 € / 0,50 € | Jedinečná 
vystáva predstavuje činnosť Spolku chovateľov poštových 
holubov. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | Po, 
St-Pi: 9:00-17:00, Ut: zatvorené, So: 10:00-16:00, Ne: 
9:00-11:00 (len na telefonickú objednávku 3 dni vopred, 
min. 20 osôb) posledný vstup hodinu pred zatvorením. 

 7 € / 3,50 € | Jediné špecializované múzeum svojho druhu 
na Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 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-Pia 8:00-16:00, 
So - Ne len pre ohlásené skupiny   0,20 € / 0,10 € | 
Expozícia venovaná významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke 
známej nielen na Slovensku.
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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk


