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Mikuláš

Rodák z Liptovského Mikuláša pokoril svet vedy a techniky.
Mikulášania mu zorganizovali celodenné podujatie a venovali mu celý rok 2019, mesto ho nazvalo Rok Aurela Stodolu. Pred múzeom bola 
inštalovaná výstava zberateľa strojov Zdena Devečku z Galovian. Niektoré exponáty ešte pamätali dobu Aurela Stodolu a boli stále funkčné. 
Táto expozícia ilustrovala veľký skok techniky od takýchto strojov do modernej súčasnosti, o ktorý sa významne zaslúžil náš rodák. Viac na 
stranách 12. a 13.
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Celkovo 12 nových hasičských áut pribudlo 
do výbavy dobrovoľných hasičských zborov 
v mikulášskom okrese. V centre Liptovského 
Mikuláša ich osobne predstaviteľom zborov 
odovzdali čelní predstavitelia ministerstva 
vnútra  – ministerka Denisa Saková, štátny 
tajomník Rudolf Urbanovič, ale aj prezident 
Hasičského a  záchranného zboru Alexander 
Nejedlý.

Vozidlá Iveco Daily tvorí cisterna s  obje-
mom 700 litrov, čerpadlá, hadice a ďalšia zá-

kladná výbava. Nákup áut v hodnote takmer 
1,4 milióna eur bol fi nancovaný z eurofondov 
cez prezídium hasičského zboru. Ide o  autá 
prvotného zásahu, to znamená, že sú nasa-
dzované pri dopravných nehodách, požia-
roch či povodniach. Z  celkového počtu sú 
dve autá určené pre okresné mesto (Mikuláš 
a  Ploštín) a  ostatné poslúžia hasičom v  Lip-
tovskej Kokave, Pribyline, Važci, Liptovskom 
Hrádku, Liptovskom Petre, Závažnej Porube, 
Svätom Kríži, Dúbrave, Galovanoch a  Vla-

choch.
Marek Poliak, veliteľ Dobrovoľného hasič-

ského zboru mesta Liptovský Mikuláš, ocenil 
pomoc rezortu vnútra. „Ďakujeme za skvelé-
ho pomocníka a potrebnú výmenu techniky. 
Verím, že nám bude dobre slúžiť a vždy nás 
bezpečne dopraví do cieľa. Dúfam, že nám 
bude slúžiť minimálne tak dlho a dobre, ako 
stará technika, ktorá nikdy nezradila,“ zaželal 
si.       
       -js-

Hasičom pomôžu nové autá

Cesta okolo Materskej školy v  Liptovskej 
Ondrašovej bude bezpečnejšia. Mesto tu 
nechá umiestniť merače rýchlosti, pretože 
zvýšený pohyb chodcov, predovšetkým detí, 
ju robil vzhľadom na premávku rizikovou. Fi-
nančné prostriedky vo výške bezmála 5500 
eur získala radnica z  grantového programu 
ŽSK. Zariadenia na meranie rýchlosti budú 
umiestnené v oboch smeroch cesty III. triedy 
na Ondrašovskej ulici. V Liptovskom Mikuláši 

to bude už piata lokalita, kde budú merače 
namontované „Majú veľmi dobrý psycholo-
gický vplyv na dodržiavanie najvyššie povo-
lenej rýchlosti zo strany vodičov, osvedčili sa 
nám veľmi dobre v  Demänovej, v  Palúdzke 
na ulici Palúčanskej aj v  Starom meste na 
Podtatranského a Borbisovej,“ priblížil vedúci 
oddelenia dopravy Gabriel Lengyel. Merače 
pribudnú v  Liptovskej Ondrašovej v  letných 
mesiacoch.      -vč-

Mestskí policajti si po informačnej kampa-
ni o nesprávnom parkovaní posvietia na par-
kovanie v  mestských častiach. „Nesprávnym 
odstavením vozidla na miestnej komunikácii 
vodiči často znemožňujú údržbu tejto komu-
nikácie. Okrem toho negatívne ovplyvňujú 
plynulosť premávky a  ohrozujú chodcov,“ 
upozornil náčelník Mestskej polície v  Lip-
tovskom Mikuláši Marián Jančuška. Policajti 
vykonali na upozornenie vodičov preventív-
nu aktivitu  – v  médiách a  prostredníctvom 
letákov informovali vodičov, ako parkovať. Po 
informačnej kampani bude nasledovať rieše-
nie týchto priestupkov v mestských častiach 
príslušníkmi.

„Ja sa chcem viacerým obyvateľom po-
ďakovať. Vždy skoro ráno si denne zvyknem 
prejsť naše mestečko a  v  poslednej dobe 
badať, že na uliciach v niektorých mestských 
častiach nastala zmena.  Neboli plné áut 
parkujúcich po krajniciach. Vozidlá si vodiči 
začali parkovať v  garážach a  na svojich po-
zemkoch tak, ako sa to má. Teším sa, že sme 
uvedomelí. A pokiaľ k tomu prispela aj letá-
ková informačná kampaň mestských policaj-
tov, vyjadrujem vďaku za túto aktivitu aj im.
Ešte pár neposlušníkov dostať z ciest do svo-
jich dvorov a  verejné priestranstvá v  mest-
ských častiach budú opäť o  niečo krajšie,“ 
vyjadril sa na sociálnej sieti primátor Ján Bl-
cháč.      -red-

V Liptovskej Ondrašovej 
pribudnú merače rýchlosti 

Pozor, kde parkujete
Pri cyklochodníku 
pribudne fontánka

Predstavitelia mesta hľadajú riešenie pre 
návštevníkov Kamenného poľa, ktorí využí-
vali zrušený spoj „Tesco bus“. Radnica inicio-
vala rokovanie so spoločnosťami, ktoré majú 
prevádzky na Kamennom poli a  ich zástup-
covia vyjadrili záujem, aby linka na Kamenné 
pole fungovala aj v budúcnosti. Na rokovaní 
so zástupcami z mestského úradu tiež vyjad-
rili ochotu spolupodieľať sa na nákladoch na 
prevádzku linky. „Po posúdení návrhov mes-
ta a  samotných podnikateľských subjektov 
o  prevádzkovaní tejto náhradnej linky opä-
tovne zvoláme rokovanie, aby sme sa dohod-

li na konečnom riešení a  jeho fi nancovaní. 
Prosíme obyvateľov o  trpezlivosť, dopravca 
aktuálne pracuje na cenovej kalkulácii, koľko 
bude linka na Kamenné pole ročne stáť a po-
tom bude nasledovať ďalšie rokovanie mesta 
so spoločnosťami, ktoré sídlia na Kamennom 
poli,“ vysvetlil zástupca primátora Ľuboš Tri-
zna.

Tesco bus doteraz prevádzkovala spoloč-
nosť Tesco ako súkromnú linku. Od 1. mája 
tohto roku sa ju však spoločnosť rozhodlo ne-
podporovať a došlo k jej zrušeniu. Zástupco-
via mesta sa o zrušení tejto súkromnej linky 

dozvedeli len tri pracovné dni pred posled-
nou jazdou autobusu. „Ako dočasné riešenie 
sme okamžite po získaní informácie o zrušení 
Tesco busu zabezpečili pridanie štyroch spo-
jov, ktoré riešia dopravnú obslužnosť tohto 
územia mestskou autobusovou dopravou 
aspoň v  časoch dochádzky zamestnancov. 
Možnosť dochádzky obyvateľov riešime a ro-
bíme všetko pre to, aby linka na Kamenné 
pole v  budúcnosti fungovala opäť a  aby to 
bolo čo najskôr,“ povedal Gabriel Lengyel 
z oddelenia dopravy.    
                       -red-

Na odpočívadle cyklochodníka pri Vr-
bickom moste pribudne fontána. Napoje-
ná bude na zdroj pitnej vody, aby sa pri nej 
mohli cyklisti osviežiť a doplniť si vodu. Rad-
nica už pripravila projekt, ktorý bude fi nanco-
vaný z externých zdrojov. Načasovanie reali-
zácie teda nezávisí od mesta, ale od obdobia 
vyhodnotenia projektu v rámci cezhraničnej 
spolupráce s  mestom Nowy Targ. Fontánka 
by tak mohla pri cykloprístrešku pribudnúť 
už tento rok, najneskôr v budúcom roku.

    -vč-

Na niektorých ihriskách odmontováva 
neznáma osoba matice a  skrutky z  lavičiek, 
dokonca aj z  detských preliezok. Prosíme 
obyvateľov, aby v  prípade zbadania nahlá-
sili takúto aktivitu na mestskej polícii na tel. 
č. 159. Na zámerne zničených preliezkach sa 
môžu poraniť deti.

Na fotografi i: Obyvateľ nahlásil hliadke 
mestskej polície, že na nových lavičkách na 
detskom ihrisku na Podbrezinách za OD Billa 
chýbajú matice. Pracovníci VPS nachádzajú pri 
vykonávaní bežnej údržby chýbajúce matice 
aj na ďalších prvkoch detských ihrísk - preliez-
kach, šmýkačkách.     -vč-

Na Kamenné pole bude jazdiť náhradný spoj

Cykloboxy pri železničnej 
stanici a  v  Rohonciho zá-
hrade dostávajú ekologický 
šat. Mesto na ne vysádza 
sukulenty, ktoré sú nená-
ročné na vlahu, starostlivosť 
a zároveň sa pekne rozrastú. 
Cykloboxy tak budú mať ta-
kzvané zelené strechy, infor-
movala o tom Zuzana Štrei-
tová z  Verejnoprospešných 
služieb mesta Liptovský 
Mikuláš.              -js-

Na niektorých ihriskách odmontováva 
neznáma osoba matice a  skrutky z  lavičiek, 
dokonca aj z  detských preliezok. Prosíme 
obyvateľov, aby v  prípade zbadania nahlá-
sili takúto aktivitu na mestskej polícii na tel

Na fotografi i: Obyvateľ nahlásil hliadke
mestskej polície, že na nových lavičkách na 
detskom ihrisku na Podbrezinách za OD Billa 
chýbajú matice. Pracovníci VPS nachádzajú pri
vykonávaní bežnej údržby chýbajúce matice

Neničme ihriská, môžeme tým ublížiť deťom

SPRAVODAJSTVO
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Na futbalovom štadióne, ktorý patrí mestu, 
v  ostatných dňoch ukončili rozsiahlu rekon-
štrukciu. Tá sa stretla s  pozitívnou odozvou 
medzi laickou aj odbornou verejnosťou. Let-
ný štadión na Podbrezinách je skolaudovaný 
a funkčný.

„Bolo za tým mnoho spoločného úsilia 
a som rád, že dielo sa podarilo aj napriek po-
čiatočnej nedôvere v radoch časti mestského 
zastupiteľstva a verejnosti. Dnes sa teším, že 
mestský štadión poslúži nielen širokej fut-
balovej základni, fanúšikom, ale stane sa aj 
obľúbeným miestom na organizáciu rôznych 
podujatí, pretože skoro 1700 miest na sede-
nie sa dá využiť aj marketingom mesta,“ vy-
jadril nádej primátor Ján Blcháč.

Deväť mesiacov roboty
Práce na rekonštrukcii trvali približne tri-

štvrte roka. Zhotoviteľ postavil novú adminis-
tratívnu budovu, v ktorej sídli sekretariát, celé 

zázemie klubu a  šatne s  ošetrovňami. Ďalej 
sa vybudovala nová západná a  východná 
tribúna. Nová je aj svetelná tribúna, zavlažo-
vanie trávnika a sociálne zariadenia. Kapacita 
štadióna je 1626 miest.

Radosť v MFK Tatran
Celým projektom žil aj prezident Mest-

ského futbalového klubu Tatran Milan 
Mikušiak: „Počas štvrťstoročia, čo som pri 
mikulášskom futbale, sme sa snažili zlep-
šovať zázemie klubu. Nikdy to však nebo-
lo až v  takomto rozsahu. Teraz si môže-
me povedať, že máme štadión na úrovni 
a máme byť na čo hrdí. Je to krásny stánok.“

Štadión ako darček k výročiam
Tento rok si futbal v  Liptovskom Mikuláši 

pripomína 10. výročie od postupu do druhej 
najvyššej slovenskej súťaže. „Išlo vtedy o his-
torický úspech, naši futbalisti prešli razom 

z  amatérskych podmienok na profesionál-
nu úroveň. Mikuláš sa tým výrazne dostal 
na futbalovú mapu krajiny. Zároveň musím 
vyzdvihnúť, že futbalisti po celých desať ro-
kov súťaž udržali,“ uviedol vtedajší prezident 
MFK, dnes viceprimátor Rudolf Urbanovič. 
Okrem toho klub v  tomto roku oslavuje 85. 
výročie založenia. „Sme radi, že oslavy budú 
mať aj vďaka novému stánku dôstojnú úro-
veň a  prispeje k  tomu aj zápas s  Viktoriou 
Plzeň, ktorý máme v pláne odohrať 22. júna,“ 
dodal Milan Mikušiak. Radničným v  spolu-
práci so zainteresovanými sa tak v roku 2019 
podaril doslova husársky kúsok, keďže dali 
po zásadnej rekonštrukcii do prevádzky dva 
športové stánky s  najširším zázemím špor-
tovcov a fanúšikov. Popri futbalovom štadió-
ne obnovou totiž prešiel aj zimný štadión.   
       -js-

Rekonštrukcia futbalového štadióna bola vzorová

V  meste už štvrť roka funguje projekt na 
podporu opatrovateľskej služby, na ktorý 
radnica získala nenávratný príspevok 222 
tisíc eur. Do projektu je zapojených 15 kvali-
� kovaných opatrovateliek, ktoré sú zamest-
nankyňami mesta na plný úväzok. Poskytujú 
opatrovanie v domácom prostredí prijímate-
ľov, ktorých je v rámci projektu 22.

Opatrovateľskú službu považuje za efektív-
nu. „Vďaka nej je možné zosúladiť pracovný, 
rodinný život a ponechať osobu odkázanú na 
pomoc inej osoby v jej prirodzenom prostre-
dí a v kruhu rodiny a známych,“ uviedla pre 
mesačník Mikuláš Veronika Bániková z mest-
ského úradu.

Podmienkou poskytovania opatrovateľ-
skej služby je rozhodnutie o odkázanosti na 
poskytovanie opatrovateľskej služby. O posú-
denie odkázanosti na danú službu si obyvateľ 
požiada formou Žiadosti o  posúdenie od-
kázanosti na oddelení sociálnych služieb na 
mestskom úrade. Po nadobudnutí právoplat-
nosti vydaného rozhodnutia o  odkázanosti 
na opatrovateľskú službu si občan môže po-
dať, na rovnakom oddelení mestského úradu, 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociál-
nej služby – opatrovateľskej služby.

Radnica má aktuálne v  rôznych pracov-
ných úväzkoch 52 opatrovateliek, ktoré po-
skytujú opatrovateľskú službu na území mes-
ta Liptovský Mikuláš pre 78 obyvateľov.

Projekt Podpora opatrovateľskej služby po-
trvá do konca apríla 2021 a realizuje sa vďa-
ka podpore z  Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu Ľudské zdro-
je.       -js-

Opatrovateľky 
pomáhajú 
ľuďom doma
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Kým budú deti počas letných prázdnin 
oddychovať, na školách sa bude pilne praco-
vať. Telocvičňa pri Základnej škole Dr. Aurela 
Stodolu sa chystá na rekonštrukciu. Radnica 
na túto obnovu získala 124 tisíc eur z  euro-
fondov. „Správnym načasovaním sa vyhneme 
obmedzeniu vyučovacieho procesu. Za 40 
rokov sa značne opotrebovali všetky priesto-
ry telocvične, najmä šatne a sociálne zariade-
nia, tiež zateká strecha,“ podotkol vedúci od-
boru školstva z mestského úradu Ján Hučík. 
Za získané � nancie sa zrekonštruuje cvičeb-
ný priestor, náraďovňa, osvetlenie, strecha, 
vykurovanie, sociálne zariadenia a pribudne 
bezbariérový prístup. Využíva ju až 170 detí 
z  danej školy, chodia sem však cvičiť aj deti 

z  iných škôl. Mimo vyučovania slúži aj pre 
Centrum voľného času, záujmové krúžky, iné 
školy, ale aj pre rôzne kluby a záujmové zdru-
ženia.

Radnica cez odbor školstva naplno pracuje 
aj na príprave na bezplatné stravovanie žia-
kov v  základných a  materských školách. Do 
septembra dokončí rekonštrukciu kuchýň 
vrátane doplnenia prevádzkových strojov 
v  Základnej škole s  materskou školou Oko-
ličianska a  v  Materskej škole Nábrežie Dr. 
Aurela Stodolu. V  Materskej škole Agátová 
pribudnú technologické zariadenie. Na tie-
to akcie je schválený rozpočet 275 tisíc eur.    

      -vč-

Liptovský Mikuláš ako prvé mesto na Slo-
vensku prijalo záväzné nariadenie, v ktorom 
určuje, že na trhových miestach a pri príleži-
tostnom predaji potravín a nápojov na pria-
mu konzumáciu musia predajcovia využívať 
len kompostovateľné bioplasty. Stoličné dni 
budú prvým veľkým podujatím mesta, na 
ktorom bude v praxi využité toto nariadenie. 

Pre návštevníkov bude nachystaný sys-
tém zberu odpadov tak, aby mesto dosiahlo 
úplnú separáciu všetkých druhov recyklova-
teľných materiálov, ktoré sa na trhoch môžu 
vyskytnúť. Doteraz sa odpad z trhov praktic-
ky neseparoval, pričom vznikali tony odpadu, 

ktorý putoval na skládku. 
Počas trhov zriadi mesto šesť kontajnero-

vých hniezd, v ktorých budú umiestnené ná-
doby na sklo, plasty, papier, bioplasty a zme-
sový komunálny odpad. Fungovať bude stála 
služba, ktorej jediná úloha počas podujatia 
bude starať sa o  to, aby boli nádoby podľa 
potreby vynášané, aby sa nestalo, že koše 
budú preplnené. Brigádnici budú pri týchto 
hniezdach návštevníkov navigovať, ktorý od-
pad kam patrí. Vyzbieraný odpad ešte dotrie-
dia v separačnej hale. Bioplasty budú násled-
ne skompostované v mestskej kompostárni. 

       -js-

V lete vynovíme telocvičňu aj kuchyne

Čaká nás najekologickejší 
jarmok v histórii

Rekonštrukcia trvala 9 mesiacov.Kapacita štadióna je 1626 miest.
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Liptovský Mikuláš je na leto plnohod-
notne pripravený. Ponúka pestré mož-
nosti oddychu, zábavy aj poznania pre 
obyvateľov aj návštevníkov, uspokojí 
rôzne záujmy všetkých vekových ka-
tegórií. Stačí si len vybrať zo širokých 
možností.

Zájdite po stopách Aurela Stodolu
Celý rok 2019 mesto a  jeho organizácie za-
svätili pripomínaniu 160. výročia narode-
nia Aurela Stodolu. Aj počas hlavnej letnej 
sezóny bude slávny rodák Stodola jednou 
z ústredných tém, ktorá sa bude niesť aktivi-
tami nášho mestského múzea a  mestského 

informačného centra. V  spolupráci s  OOCR 
Región Liptov a múzeom budú zamestnanci 
informačného centra od 5. júla do 30. augusta 
každý piatok od 17.00 h sprevádzať všetkých 
záujemcov po stopách Aurela Stodolu v jeho 
rodnom meste. „Sprievodkyňa sa spolu s Au-
relovým najslávnejším žiakom Albertom Ein-
steinom pristaví pri fontáne, v evanjelickom 
kostole a v starej Hodžovej fare. Prehliadko-
vú trasu historickým centrom bude celé leto 

lemovať originálna výstava na stĺpoch verej-
ného osvetlenia. Doslova veľké � nále tejto je-
dinečnej prehliadky bude v hlavnej expozícii 
nášho mestského múzea, kde pre návštevní-
kov pripravujeme laserovú projekciu, budú si 
môcť pozrieť novú Pracovňu Aurela Stodolu 
a  zažiť jedinečný Geniálny park v  múzejnej 
záhrade,“ prezradila z letných plánov riaditeľ-
ka Informačného centra Jana Piatková.

Poseďte si v záhrade Rázusovie domu
Pripomínaním si osobnosti Aurela Stodolu 

sa letné aktivity v  našom mestečku nekon-
čia. Novinky sú už pripravené aj v Rázusovie 
dome vo Vrbici, ktorého záhrada sa stane 

návštevníkom prístupná prostredníctvom 
prítomného správcu. „Pokračujeme v  oživo-
vaní a sprítomňovaní odkazu súrodencov Rá-
zusovcov a  ich rodného domu, chystáme sa 
do leta vybudovať štýlové posedenia s chrá-
neným ohniskom v  zrekonštruovanej novo-
vysadenej záhrade. Veríme, že toto zátišie 
bude slúžiť na záhradné stretnutia školákom, 
umelcom, a  vlastne všetkým návštevníkom. 
Dúfame, že sprístupnením a  zatraktívnením 

Rázusovie záhrady sa Rázusovie ulička po-
stupne stane vyhľadávaným miestom pre 
obyvateľov priľahlého sídliska Nábrežie a ob-
ľúbeným miestom pre stretávanie sa Miku-
lášanov,“ načrtol riaditeľ Múzea Janka Kráľa 
Jaroslav Hric.

Počas leta bude návštevníkom okrem hlav-
nej expozície prístupná každý deň od 10.00 
do 18.00 h synagóga a na požiadanie aj ex-
pozície Tatrín a Žiadosti slovenského národa. 
Veríme, že počas leta prejde bránami expozí-
cií nášho mestského múzea čo najviac spo-
kojných návštevníkov a  sprievodcovia v  do-
bových kostýmoch im priblížia nesmierne 
bohatú históriu Liptovského Mikuláša.

Navštívte sakrálne pamiatky
Od polovice júna do polovice septembra 

budú pre širokú verejnosť opäť sprístupne-
né všetky tri sakrálne pamiatky historického 
centra nášho mesta – najstaršia stavebná pa-
miatka Kostol sv. Mikuláša, štýlová Mikuláš-
ska synagóga s nádherným secesným interié-
rom a Evanjelický kostol na Tranovského ulici, 

Liptovský Mikuláš ponúka aktívne leto

ktorý patrí medzi najväčšie evanjelické kosto-
ly Slovenska. Novinkou tohto leta sú organo-
vé polhodinky v Evanjelickom kostole každý 
utorok o 16.00 h. Zaujímavosti o jednotlivých 
sakrálnych pamiatkach si návštevníci môžu 
prečítať v  letákoch, alebo si ich pohodlne 
vypočuť prostredníctvom audiosprievodcov 
v  troch jazykoch, ktorí sú súčasťou mobilnej 
turistickej aplikácie Liptovský Mikuláš.

Zabehnite na Háj
Čoraz vyhľadávanejšou kultúrno-prírodnou 
oddychovou zónou návštevníkov prevedú 
náučné chodníky a  bežecké kyslíkové trate, 
ktoré na vrchovine vznikli v minulom roku. Ná-
učný chodník Vojenská história dokumentuje 
boje o  Liptovský Mikuláš počas 2. svetovej 
vojny a vedie k Pietnemu areálu s pamätníkmi 
a  najväčším vojnovým cintorínom českoslo-
venských vojakov v bývalom Československu. 
Náučný chodník Príroda a  krajina okolo nás 

je zameraný na ochranu a  zaujímavosti prí-
rody lokality Háj-Nicovô, k  jeho atraktivitám 
patria schody času, hmyzí domček, storočný 
topoľ čierny či detské ihrisko. Bežecké kyslí-
kové trasy mikulášskych olympionikov Petry 
Vlhovej a  Michala Martikána sú ideálne pre 
beh, nordic walking či pešiu turistiku. Sú do-
plnené o cvičiace prvky a tipy pre športovcov. 
Nielen domáci obyvatelia, ale aj návštevníci 
nášho mesta sú očarení výhľadmi z  vrcholu 
Hája, ktorý je najlepším vyhliadkovým ľahko 
dostupným bodom Liptova. O všetkých mož-
nostiach, ktoré lesopark poskytuje, bude pred 
letnou sezónou vydaný nový informačný le-
ták. K dispozícii bude v  Informačnom centre 
mesta, ktoré sídli na Námestí mieru v priesto-
roch OC Central.

Nezabudnite si zakúpiť eurobankovku
Od nedele 2. júna 2019 od 9.00 h spustí in-

formačné centrum vo svojich priestoroch pre-
daj prvej eurobankovky Liptovského Mikulá-

ša, ktorá je v  súčasnosti nielen atraktívnym 
suvenírom, ale aj zberateľským kúskom. Na 
eurobankovku zvolilo mesto motív Kostola 
sv. Mikuláša a sochy Naša matka, ktoré patria 
k 12 NAJ atraktivitám historického centra Lip-
tovského Mikuláša.

Zažite dobrodružstvá s Mikulášom
Liptovský Mikuláš má pre rodiny s  deťmi 

na leto pripravený program Dobrodružstvá 
s  Mikulášom. Pozýva ich za zábavným po-
znaním, dobrodružstvom aj športom. Deti 
sprevádza hravý sprievodca a vybrať si môžu 
aj zo suvenírov s  veselými postavičkami Mi-
kulášov. Takto môžu aj deti z  Liptovského 
Mikuláša spoznať svoje mesto inak. Komplet-
nú ponuku nájdu záujemcovia na webovej 
stránke www.mikulas.travel. Viac informácií 
sa dozviete aj priamo v informačnom centre 
na Námestí mieru 1 v letnej turistickej sezóne 
sedem dní v týždni, v pracovné dni od 9.00 do 
18.00 a víkendy od 9.00 – 17.00 hod.     -vč-

Hlavná sezóna patrí v meste Aurelovi Stodolovi, vydajte sa po jeho stopách.

Mikulášanov čaká aktívne leto.

Navštívte sakrálne pamiatky.

Rázusovie záhrada je tu pre všetkých.

Náučné chodníky na Háji sú čoraz vyhľadávanejšie.
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Jedno z  najvýznamnejších kultúrno-spo-
ločenských podujatí v  Liptovskom Mikuláši 
bude patriť známym kapelám Kmeťoband 
a Le Payaco. Reč je o Stoličných dňoch, kto-
ré sa v meste uskutočnia od 13. do 15. júna. 
„Počas slávnostného otvorenia podujatia si 
pripomenieme aj štvrťstoročie trvania part-
nerstva s maďarským mestom Kiskőrös. Záro-
veň ako prvé mesto na Slovensku počas akcie 
zavádzame novinku – používanie bioplastov 
na trhových miestach,“ zhrnul primátor Ján 

Blcháč. 
Už tradične nebude chýbať obľúbená re-

meselná ulička. Pre deti organizátori nachys-
tali lunapark. Ruka v  ruke so slávnostným 
otvorením pôjde aj stoličný sprievod so štar-
tom pred mestským úradom. Tradičný jar-
močný predaj zabezpečia stovky trhovníkov. 
„Predaj trhových miest sme zrealizovali cez 
online rezervačný systém, niektorí záujemco-
via si poslali prihlášky už v januári,“ povedala 
Soňa Višňovská z mestského úradu. 

V rámci piatkového programu sa predstaví 
miestne zoskupenie Freeze, neskôr vystúpia 
aj Klauni na ulici. Akciu doplní stoličný street-
ballový turnaj spojený s fi nále mini ligy v bas-
ketbale základných škôl. Sobota bude patriť 
ľudovej hudbe Jaroslava Kokyho a  kapele 
Spectrum. „Veríme, že dobrá jarmočná nálada 
a už takmer letná pohoda pohladí duše do-
mácich a návštevníkov nášho mesta,“ dodala 
Soňa Višňovská.       -vč-

Vo svätomikulášskom farskom kostole sa 
na nedeľňajšie a sviatočné bohoslužby schá-
dzali početní miestni farníci aj z okolitých de-
dín a po náboženských obradoch mali vhod-
nú príležitosť, aby sa porozprávali o novotách 
aj o tom, čo im v gazdovstvách a rodinách 
chýba a čoho majú nadbytok. Zo stretnutí sa 
vyvinula zvyklosť dohodnúť sa na predaji a 
kúpe zvierat, obilia, roľníckeho náradia, ode-
vu, obuvi aj iných vecí. Príležitosť trhovania si 
povšimli aj zemepáni. Preto sa rozhodli nado-
budnúť od kráľa povolenie konať trh vo Svä-
tom Mikuláši. Vo Svätom Mikuláši sa od po-
lovice 14. storočia pravidelne konal trh každý 
utorok. Najstarší priamy doklad o tunajšom 
utorkovom trhu pochádza z roku 1378, pres-
nejšie o trhu v utorok 29. júna 1378. Utorko-
vý trh bol ekonomickým základom ďalšieho 
vývoja a rozvoja Svätého Mikuláša ako mes-

tečka, ale najmä najpočetnejšej a spoločen-
sky najvplyvnejšej časti jeho obyvateľov ako 
mešťanov. Tunajší remeselníci prinášali na 
trhovisko svoje výrobky, aby ich ponúkali a 
predali záujemcom. Roľníci z okolitých dedín 
prinášali roľnícke výrobky, dovážali alebo pri-
viedli zvieratá na predaj. Rozličné tovary pri-
vážali a predávali aj remeselníci a obchodníci 
z liptovských aj vzdialenejších miest a mes-
tečiek. Utorkový trh sa pravidelne konal vo 
Svätom Mikuláši počas nasledujúcich storočí 
až do polovice 20. storočia. Trh sa nekonal iba 
v prípadoch, že na utorok pripadol dôležitý 
a uctievaný cirkevný sviatok, čo sa v jednot-
livých rokoch stalo priemerne dva razy. Trh sa 
nekonal ani počas trvania morov, prípadne 
mimoriadne nepriaznivého počasia. 

Šľachtici Pongrácovci, ako zemepáni mes-
tečka Svätý Mikuláš, vidiac prospešnosť 

jarmokov, teda výročných trhov na hospo-
dársky rozvoj iných miest a mestečiek, pou-
silovali sa nadobudnúť od kráľa právo konať 
jarmoky aj v ich mestečku. Úspešní boli v 
roku 1424, kedy po ich žiadosti kráľ Žigmund 
povolil konanie dvoch jarmokov vo Svätom 
Mikuláši. Prvý, týždeň pred svätodušnou ne-
deľou (Turícami) a druhý na Mikuláša. Podľa 
vtedajších zvyklostí také jarmoky trvali tri dni, 
teda každoročne v sobotu, nedeľu a ponde-
lok pred Turícami a v dňoch 5. – 7. decembra.

Trh a jarmoky sa konali na trhovisku, kto-
ré sa nachádzalo v severnom a východnom 
susedstve od kostola sv. Mikuláša. V prvých 
desaťročiach konania trhu v polovici 14. sto-
ročia si predávajúci podľa vlastného výberu 
obsadili miesto na trhovisku. Keď pribudli 
v 15. storočí jarmoky, na ktoré prichádzalo 
viac trhovcov, bolo potrebné zaviesť vhodné 
pravidlá pri rozložení, umiestnení prístrešku, 
šiatra či stánku. V 17. storočí už bolo zaužíva-
nou zvyklosťou, že miesta na trhovisku pride-
ľoval magistrát. Základným zariadením pre-
dávajúcich bol stôl, na ktorom mali rozložené 
rozličné výrobky či produkty. Na dotyčných 
miestach si pravidelní trhovci – obchodníci 
zriadili stánky, zvané kramárnice. Napriek 
určitej organizovanosti vznikli občas prieky 
a zvady pri obsadzovaní miest na trhovisku.

Pravidelné konanie utorkového trhu od 
polovice 14. storočia bolo hlavnou príčinou a 
obsahom premeny dediny Svätý Mikuláš na 
stredoveké mestečko. Túto zmenu ešte po-
silnili dva jarmoky od 2. štvrtiny 15. storočia.

        -vybraté z diela historika Ferdinanda Uličného-

Trhy a jarmoky vo Sv. Mikuláši
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Generálni partneri: Hlavní  partneri: Mediálni  partneri: Partneri:

NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV
Štvrtok 13. jún
10:00  tradičný jarmočný predaj 

Piatok 14. jún
10:00  tradičný jarmočný predaj
15:30  Freeze
               sprievod mestom spred mestského 
               úradu
               otvorenie Stoličných dní
17:00  Marek Bednár a Zuzana Hepnerová
18:00  Klauni na ulici

19:15  Kmeťoband
21:00  LE PAYACO
                moderuje Michal Domonkos

 
Sobota 15. jún
17:00  Ľudová hudba Jaroslava Kokyho
19:00  SPECTRUM

Sprievodný program
Ulička remesiel

13. -15. júna
10:00 prezentácia tvorby remeselníkov Liptova
Námestie osloboditeľov

Stoličný streetball pre deti a mládež

14. jún
Tradičný streetballový turnaj spojený s finále
Mini ligy v basketbale základných škôl.
08:30 – 11:30  – finále Mini ligy v basketbale ZŠ
14:00 – 16:00 – Stoličný streetball pre deti a mládež
Priestor pred Domom kultúry, Hollého ulica.

16:00 

16:15 

Stoličné dni budú patriť 
známym slovenským kapelám
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Ondrašovská horička sa blíži. Tento rok sa 
na štart populárnych pretekov okrem bežcov 
postavia aj vyznávači nordic walkingu. V ne-
deľu 9. júna sa v Liptovskej Ondrašovej usku-
toční už 36. ročník akcie, ktorá je 5. kolom 
Liptovskej bežeckej ligy a  zároveň 3. kolom 
Slovenskej bežeckej ligy. Preteky organizuje 
Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová 
v spolupráci s mestom, Olympijským klubom 
Liptova, Slovenským bežeckým spolkom a ta-
mojšími dobrovoľnými hasičmi.

Pre horúčavy posunuli štart
Štart pretekov bude o  8:40 na futbalo-

vom ihrisku v L. Ondrašovej. Súťažiť sa bude 

vo všetkých vekových kategóriách, od detí 
z  materských škôl, cez žiakov, dorastencov, 
juniorov, hlavné kategórie až po veteránov. 
„Novinkou je skorší štart hlavných kategórií. 
Aby sme sa vyhli tradičným horúčavám ktoré 
nás trápili v  predošlých ročníkoch, rozhodli 
sme sa posunúť štart mužskej kategórie s dĺž-
kou trasy 14 000 m o 10:00 a štart ženských 
kategórií, juniorov, mužov 60-69 ročných, 
mužov veteránov a nordic walkerov o 10:10,“ 
uviedol za organizátorov Pavol Bačík.

Pretek má atraktívnu trasu
Na záver sa na štart postavia domáci pre-

tekári z Liptovskej Ondrašovej spolu so spon-

zormi podujatia. Bežci sa môžu tešiť na atrak-
tívne trasy od futbalového ihriska lesnou 
cestičkou okolo Ondrašovskej horičky až po 
železničné priecestie na ulici Pod Stráňami pri 
mestských hasičoch a späť cez tehelňu, muži 
majú otočku na parkovisku na Háji Nicovô. 
Podrobnosti o pretekoch nájdete na webovej 
stránke www.skondrasova.sk. Štartovné je 
jednotné 5 eur od kategórie dorastencov. Po 
skončení čaká na platiacich pretekárov ob-
čerstvenie v cieli. Online registrácia je možná 
na stránke www.casomierapt.sk.  
    -red-

Novinkou Ondrašovskej horičky bude nordic walking

Ste skvelí!

Materská škola Palúčanská úž ôsmy rok 
pripravila pre deti mestských materských 
škôl  Environmentálnu olympiádu. Deti pro-
stredníctvom zážitkových aktivít predviedli 
svoje zručnosti a  vedomosti o  prírode. Cie-
ľom bolo prebudiť u  nich environmentálne 
cítenie, naučiť ich prírodu poznávať, ale aj 
ochraňovať. Deti z 11 materských škôl sa prí-
ťažlivou súťažno - zábavnou formou dozve-
deli o separácii odpadu, o životnom prostredí 
a zároveň si budovali vzťah k prírode.

-js-

Sériu piatich organových koncertov začali 
v prvej polovici mája v mestskej časti Iľano-
vo v  tamojšom evanjelickom kostole. V sérii 
nazvanej Iľanovské píšťaly vystupujú domá-
ci virtuózi, ako aj organisti z  rôznych končín 
Slovenska. V máji sa na Iľanovských píšťalách 
predstavil Miroslav Mačuha, ktorý pochádza 
z Kysúc.

 Koncerty majú ambíciu stať sa tradíciou, 
rozšíria priestor pre vystupovanie umelcov 
s  hodnotnou hudbou a  prispejú k  duchov-
nému, kultúrnemu a  spoločenskému životu 
v Iľanove.         -js-

Spomienkové stretnutie pri pamätní-
ku známeho liptovského rodáka Gašpara 
Fejérpataky-Belopotockého v deň jeho úmr-
tia organizuje miestna knižnica už niekoľko 
rokov ako prejav úcty za jeho kultúrne počiny 
a odkaz ďalším generáciám. Jeho životné die-
lo si pripomenuli dramatizovaným čítaním 
úryvkov z jeho životopisu a položením kyti-
ce pri jeho soche na námestí. Významného 
rodáka si pripomenuli predstavitelia mesta 
Liptovský Mikuláš - primátor Ján Blcháč a 
jeho zástupca Ľuboš Trizna.    -vč-

"Pamätník prvého slovenského národné-
ho shromaždenia" v  Liptovskej Ondrašovej 
tento rok zažil už 171. výročie pripomenutia 
si vyhlásenia Žiadostí slovenského národa. 
V  piatok 10. mája sa pri ňom stretli viacerí 
predstavitelia štátnej správy, samosprávy 
a  obyvatelia, aby sa poklonili odkazu tejto 
významnej dejinnej udalosti. Žiadosti sú ná-
rodno-revolučný program Slovákov, ktorý 
vtedajší tvorcovia (Štúr, Hurban, Hodža, Fran-
cisci či Daxner a ďalší) adresovali uhorskej vlá-
de a snemu.

Požadovali riešenie národnostnej, školskej, 
jazykovej otázky či zrušenie poddanstva: 
„Rovnosti národnej duchom vedení žiadame, 

aby sa všetko panovanie jedných národov 
a  národností nad druhými národnosťami 
uhorskými z  koreňa vyvrátilo, a  tak žiaden 
národ ani v najmenšom od svojho vlastnieho 
ustupovať prinútení nebou. Z tohoto ohlädu 
žiadame, aby slovenský národ svoju národ-
nosť svojimi farbami a  zástavami označuvať 
smeu bez prekážky. Zástavy červeno-biele 
máme za slovenskie, červeno-bielo-zelenie 
za maďarskiem zástavy červeno-bielo-zelenie 
s címerom uhorským za krajinskie. A tak chce-
me aj vodcov gardy národnej slovenskej len 
Slovákov a kommando pre ňu slovenskuo.“  

-red-

Ľudí, ktorí využívajú bicykel na dojazd za 
prácou miesto motorových vozidiel, neod-
radilo koncom mája ani upršané počasie. Na 
odpočívadle pri cyklochodníku blízko Iľanov-
ského mosta sa dokonca v najupršanejší deň 
v mesiaci od skorých ranných hodín stretávali 
cyklisti na raňajkách, ktoré pre nich pripra-
vilo mesto ako vďaku za šetrenie životného 
prostredia a  využívanie tejto alternatívnej 
dopravy. "Po prvom úspešnom ročníku cyklo-
raňajok, ktoré sme odštartovali v  roku 2017, 
sme toto žiadané podujatie zaradili už ako 
tradičné aj do kampane Do práce na bicykli. 

Cyklisti sa radi pri nás cestou do zamestnania 
zastavia, dajú si chlebíček či pagáčiky, ponúk-
nu sa čajom, zoberú si na cestu jabĺčko a po-
kračujú po cyklochodníku do roboty. Pracov-
ný deň začnú aj vďaka takej drobnosti, ako je 
pohostenie na cyklochodníku, s  úsmevom. 
I keď prší. Sme radi, že nám pomáhajú aktív-
ne podporovať myšlienku šetrenia životného 
prostredia a cykloraňajky sa stali takou tradič-
nou odmenou nášho mesta pre týchto aktív-
nych ľudí," povedala vedúca marketingového 
oddelenia mesta Soňa Višňovská.    
       -vč-

Deti chránia prírodu

Okresná prehliadka tanečných a speváckych súborov zastrešených Zá-
kladnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska mala šťavu. Pohy-
bové kreácie a zlato v hrdle predviedlo 120 účinkujúcich z 10 organizá-
cií jednoty z celého mikulášskeho okresu. Najlepší postúpia na krajské kolo 
a na prehliadku zvanú Ružomberská lýra.

Na výročnej schôdzi oslávili 20. výročie za-
loženia Klubu seniorov v Bodiciach. Približne 
70-členná základňa zohráva dôležitú úlohu 
pri rozvíjaní kultúrno-spoločenského diania, 
seniori sú nápomocní pri organizovaní Behu 
oslobodenia Bodíc, ale aj pri organizácii ta-
kých akcií, ako sú napríklad fašiangy. Často 
vycestujú spoznávať prírodné a kultúrne krá-
sy našej vlasti. „Ľudia v klube sú svorní, tvoriví, 
rodinne a  spoločensky založení,“ zhodnotila 
Erika Sabaková z mestského úradu. Predstavi-
telia radnice odovzdali vedeniu klubu počas 
slávnosti pamätný list a pamätnú medailu.  

-js-

Klub seniorov 
v Bodiciach má jubileum

V Iľanove položili 
základ tradície 
organových koncertov

Pocta Belopotockému

Žiadosti majú 
už 171 rokov
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FOTOREPORTÁŽ

Na  sobotu 11. mája 2019 pripadlo 160. 
výročie narodenia svetoznámeho fy-
zika, technika a  humanistu Aurela Sto-
dolu. Väčšine Slovákov nie je známy, ale 
všetci technici ho považujú za ikonu ve-
decko-technickej revolúcie, bol dokon-
ca učiteľom a  priateľom legendárneho 
Alberta Eisteina. Aurela Stodolu, rodá-
ka z Liptovského Mikuláša, si pripome-
nuli Mikulášania veľkolepo. Mesto sa 
v deň jeho narodenia zmenilo na geni-
álny park, v  ktorom ožila jeho postava 
aj jeho dielo.

„Z  nášho mesta vzišli mnohé osobnosti, 
ktoré nás motivujú a génius Aurel Stodola je 
jedným z takýchto velikánov. Jeho odkaz na 
celoživotné dielo si pripomíname s  vďakou 
a poukázaním aj na to, že nebol len vedcom, 
ale aj morálnou osobnosťou, srdečným, čest-
ným a  priateľským človekom, ktorý napriek 
svojej genialite, ktorou sa mohol hrdiť, nemal 
rád chvastúnstvo a pýchu. Sme priam povin-
ní zachovávať pripomínanie si osobností, ako 
bol Aurel Stodola a dôstojne to vieme urobiť 
práve prostredníctvom podujatí, aké sme 
zorganizovali na deň jeho narodenia. Ako by 
sme mohli dopustiť, keby sme neodovzdávali 
ďalším generáciám informáciu o ich predkovi 
z Liptovského Mikuláša a zabudli, kto bol ten 
génius, ktorému prejavoval poklonu aj sa-
motný Albert Eistein,“ poznamenal primátor 

Stodolovho rodného mesta Ján Blcháč.
Niektorí návštevníci veľkého podujatia, 

ktorým mesto Liptovský Mikuláš vzdalo 
hold slávnemu rodákovi, využili moderova-
nú prechádzku mestom po stopách Aurela 
Stodolu. Tá sa končila pri Múzeu Janka Kráľa, 
kde účastníkov čakali ďalšie lákadlá vo forme 
funkčných technických exponátov a zlatý kli-
nec – slávnostné otvorenie expozície Pracov-
ňa Aurela Stodolu.

Stodolova pracovňa je sprístupnená
Základom expozície je jednoduchý pracov-

ný stôl s  lampou a dobová rysovacia doska. 
Nábytok je až sparťanský v porovnaní s meš-
tianskou izbou v druhej časti miestnosti, ale 
presne to vystihuje nároky Aurela Stodolu na 
pracovné prostredie. Oveľa viac návštevníka 
zaujme obsah – študijné nákresy strojov, po-
známky a grafy. Pri stene za stolom je polica 
na knihy, ktorá sa postupne bude zapĺňať 
tematickými exponátmi, no už dnes ju zdobí 
jedno z prvých vydaní učebnice Dampf- und 
Gasturbinen z  polovice 20. rokov minulého 
storočia. Stenu na pozadí zapĺňa informač-
ný panel so stručným zhrnutím životného 
príbehu Aurela Stodolu. Súčasťou expozície 
je aj moderný informačný kiosk s veľkoploš-
nou obrazovkou a  dotykovým ovládacím 
panelom. „V  múzeu už existoval kútik veno-
vaný Stodolovi. Je vybavený meštianskym 
nábytkom, aký pravdepodobne používala aj 

rodina Stodolovcov. V  tejto časti expozície 
je ešte busta profesora Stodolu, fotografi e 
rodinných príslušníkov aj skupinové rodin-
né fotografi e a niekoľko publikácií, ktoré len 
symbolicky pripomínali celoživotné dielo 
Aurela Stodolu. Na dôstojné pripomenutie 
nášho najslávnejšieho a  vo svete najviac 
uznávaného rodáka bola táto expozícia prí-
liš skromná. Návštevník sa takmer nič nedo-
zvedel o jeho živote vo Švajčiarsku a o diele, 
ktoré po sebe zanechal v  prospech celého 
sveta. Preto vznikla Pracovňa Aurela Stodolu,“ 
priblížil Marián Moravčík z mestského múzea.

Trvalá expozícia ako znak úcty
Múzeum túto expozíciu vytvorilo ako trva-

lú spomienku na znak úcty velikánovi, ktorý 
preslávil Liptovský Mikuláš vo svete vedy 
a  techniky. „Týmto činom sa chce naše mú-
zeum stať centrom, ktoré bude na Slovensku 
zhromažďovať životopisné faktografi cké in-
formácie o Aurelovi Stodolovi a jeho rodine. 
Ale nielen to. Z múzea vychádza aj iniciatíva 
na založenie Spoločnosti Aurela Stodolu, kto-
rej cieľom bude šírenie vedomostí o  tomto 
našom rodákovi, ale aj zveľaďovanie a šírenie 
jeho odkazu a  inšpiratívnej sily jeho myšlie-
nok,“ prezradil riaditeľ Múzea Janka Kráľa Ja-
roslav Hric.     
        -MJK ,OOCR -

Aurel Stodola: Mikulášania spomínali 
na slávneho rodáka podujatiami po celom meste

Geniálny park v priestoroch miestneho obchodného centra - to boli hlavne rôzne 
technické hračky, ktoré demonštrovali, aké kúzla dokáže robiť veda.

Trvalá expozícia 
Pracovňa Aurela Stodolu 

v Múzeu Janka Kráľa.

Slávnostné otvorenie novej expozície Pracovňa Aurela Stodolu 
v múzeu.

Vystavené boli všetky súťažné práce z výtvarnej súťaže pri príležitosti 
výročia Aurela Stodolu.

Moderovanú prechádzku mestom po pamiatkach na Aurela Stodolu 
a jeho rodinu viedla Linda Šimunová z Informačného centra a zúčastnil 
sa jej aj Albert Einstein, ktorý na svojho priateľa Stodolu prezradil veľa 
detailov. Jedna zo zastávok bola aj v evanjelickom kostole, kde Aurela 
Bohuslava Stodolu kedysi pokrstil sám M. M. Hodža. Z  galérie zazneli 
tóny organu pod prstami Metoda Rakára, ktorý takto pripomenul aj mi-
moriadny hudobný talent nášho slávneho rodáka.

Záštitu nad touto veľkolepou oslavou držali predstavitelia mesta 
Liptovský Mikuláš. 

V Geniálnom parku si deti mohli ručne vyrobiť vlastné lízanky. 
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NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!
PAPIER

Krabicu z TV vyrobíme 
už z 10 časopisov.

PATRIA SEM: Noviny, 
časopisy, kancelársky 
papier, reklamné letáky, 
stlačené krabice, kartóny, 
papierové obaly, papiero-
vé tašky. V malom množ-
stve aj papier s  kancelár-
skymi sponkami alebo 
skartovaný papier.

NEPATRIA SEM: Väzbové 
obaly kníh, mokrý, mast-
ný alebo znečistený pa-
pier, asfaltový a dechtový 
papier, použité plienky 
a  hygienické potreby, 
alobal, celofán a pod.

PLASTY

Z 30 PET fl iaš môže byť 
fl eecová bunda.

PATRIA SEM: Nezne-
čistené stlačené alebo 
zošliapnuté PET fľaše 
z nápojov, plastové a mi-
kroténové vrecká, baliace 
fólie, polystyrén, tégliky 
z  jogurtov, obaly z  CD, 
obaly z  pracích a  čistia-
cich prostriedkov a  koz-
metiky.

NEPATRIA SEM: Mastné 
obaly, so zvyškom potra-
vín, podlahové krytiny, 
novodurové rúrky, obaly 
z  nebezpečných látok, 
ako napr. motorových 
olejov, farieb a pod.

SKLO

Na výrobu vázy stačí 
päť pohárov.

PATRIA SEM: Nenávrat-
né obaly zo skla z  alko-
holických alebo neal-
koholických nápojov, 
poháre, tabuľové sklo 
z  okien a  dverí (väčšie 
množstvo patrí na zber-
ný dvor), sklenené črepy 
a pod.,

NEPATRIA SEM: Porce-
lán, keramika, drôtené 
sklo, autosklo, zrkadlá, 
TV obrazovky, pozlátené 
a  pokovované sklo ale-
bo technické druhy skla. 
Vratné fľaše vracajte späť 
do obchodu.

KOVY

Zo 67 hliníkových 
plechoviek sa môže 

vyrobiť rám na bicykel.

PATRIA SEM: Kovové 
obaly, konzervy, kovo-
vé výrobky a  súčiastky, 
alobal, nápojové ple-
chovky. Triedia sa podľa 
pokynu obce.

NEPATRIA SEM: Kovo-
vé obaly kombinované
s  iným materiálom, napr. 
tuby z  krémov a  pást. 
Mäkké vrecúška, napr. 
z  kávy. Kovové obaly 
obsahujúce zvyšky ne-
bezpečných látok. Na-
drozmerný kovový odpad 
je potrebné odniesť do 
zberní kovov, príp. do 
zberných dvorov.

BIOODPAD

PATRIA SEM: Šupky, ča-
jové vrecúška, ovocie, 
zelenina, odpad z  verej-
nej zelene, lístie, tráva, 
záhradný odpad

NEPATRIA SEM: Mäso, 
popol, stavebný odpad
a pod.

Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová 
organizuje pre deti už piaty ročník úspešné-
ho projektu s názvom Futbalové leto v Lip-
tovskej Ondrašovej. Celé podujatie je určené 
pre všetky žiacke vekové kategórie, takže 
deti môžu naháňaním futbalovej lopty zmys-
luplne vyplniť svoj voľný čas aj cez prázdniny. 
„Začíname už v utorok 25. júna a pokračovať 
budeme počas letných prázdnin s  predpo-
kladaným fi nišom 18. augusta. Radi privíta-
me všetkých záujemcov vo veku od 6 do 14 
rokov,“ uviedol koordinátor projektu Pavol 
Demenčík. Zapojiť sa môžu úplní začiatoční-
ci, ale aj deti, ktoré futbal hrať vedia a chcú sa 
naďalej zlepšovať.

Klub poskytne lopty aj trénerov
Na zápas je potrebné priniesť si len bež-

né športové oblečenie a  kopačky. Ostatné 
materiálno-technické zabezpečenie, lopty 
a  ďalšie tréningové pomôcky sú v  klube 
na veľmi slušnej úrovni. Tréningový proces 
vedú kvalifi kovaní tréneri. Žiaci sú rozdele-
ní do troch vekových kategórií - prípravka, 
mladší a  starší žiaci. „Do projektu sa môžu 
záujemcovia pridať kedykoľvek počas celého 
jeho trvania. Tréningy sa uskutočnia pravi-
delne každý týždeň, vždy v utorok, v stredu 
a v piatok o 16.30 hod. na futbalovom ihrisku 
v  Liptovskej Ondrašovej,“ pripomenul Pavol 
Demenčík. Bližšie informácie získate na te-
lefónnom čísle 0907 497 673 alebo na webe 
skondrasova.sk.                 -šk kriváň-

Už deviaty ročník napísali plavecké prete-
ky Veľká cena Liptova. V mestskej plavárni sa 
zišli tri stovky plavcov z 26 klubov z celého 
Slovenska. Podujatie otvoril primátor Ján 
Blcháč spolu so svojím zástupcom Rudolfom 
Urbanovičom. Ešte pred začatím samotných 
pretekov odovzdal primátor odmenu naj-
úspešnejšej plavkyni domáceho klubu za rok 
2018 Simone Jurigovej. Ocenenie jej patrí za 
úspechy na majstrovstvách Slovenska v  ro-
koch 2018 a 2019.

Na samotných pretekoch domáci Mestský 
plavecký klub Delfín reprezentovalo 44 pre-
tekárov, ktorí opäť potvrdili výbornú formu 
a celkovo získali 45 medailí. Najúspešnejším 
plavcom z domáceho klubu sa stala Mia Šmí-

dová so ziskom šiestich zlatých medailí, čím 
sa celkovo zaradila na druhé miesto medzi 
najúspešnejšími plavcami celého podujatia. 
Ani ostatní naši plavci sa nedali zahanbiť, čo 
potvrdili ziskom ďalších 33 medailí a vytvo-
rením si 120 osobných rekordov. Tri zlaté me-
daily si odniesol Alex Kožuškanič a po jednej 
Rebecca Gerecová, Simona Jozefčeková a Ja-
kub Nemtušiak.

„Pred nami sú majstrovstvá Slovenska 
v  jednotlivých kategóriách, čo bude vyvr-
cholením celého tréningového úsilia. Pevne 
verím, že naši plavci aj tam potvrdia svoju 
výbornú formu a  ukážu, že v  našom meste 
sa dajú vychovať dobrí plavci,“ uviedol Peter 
Ferko z domáceho klubu.                     -red-

Na Majstrovstvách Slovenskej republiky 
detí a  žiakov 2019 jednotlivcov, družstiev 
a  karate agility sa predviedli piati pretekári 
z mikulášskeho Karate klubu Torade. Súťaž sa 
uskutočnila 11. mája v Aréne Poprad a celko-
vo sa na nej zúčastnilo 61 klubov a 595 pre-
tekárov. Mikulášski pretekári sa na vrcholné 
republikové podujatie kvalifi kovali zo slo-
venských pohárov a Majstrovstiev Tatranskej 
únie.

V Poprade sa podarilo vybojovať pódiové 
umiestnenie dvom žiakom Základnej školy 
Demänovská cesta - Martinke Magurovej 
a  Richardovi Turčaníkovi. Martinka vybojo-
vala striebro v kategórii kumite staršie žiačky 
(10 – 11 r., do 40 kg) začiatočníčky. Po dvoch 
vyhratých zápasoch (5:0, 2:0) prehrala vo fi ná-
le a skončila druhá. Richard sa umiestnil na 3. 
mieste v kategórii kumite starší žiaci (10 – 11 
r., nad 40 kg) pokročilí. Jeho kategória bola 
najpočetnejšie obsadená (30 pretekárov). 
V prvom kole prehral s neskorším fi nalistom, 
a tak postúpil do boja o tretie miesto. V repa-
sáži (boj o tretie miesto – pozn. aut.) zaslúže-
ne vyhral všetky tri zápasy. Richard získal aj 
tretie miesto v kumite družstiev – zápasil za 
Karate klub Farmex Nitra.

    -dm-

Futbalové leto pre deti pokračuje 

Tri stovky plavcov v jednom bazéne

Mikulášski karatisti 
vybojovali dve pódiové 
umiestnenia
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15. ročník letného festivalu

26.-28. júl 2019
Dom kultúry Liptovský Mikuláš

predpredaj: bit.ly/mjf2019

dodávate lektro-technológií

bardo 
sisa fehér & vladko mikláš

29. JÚN 2019 • ROUTE 66

PARTY‘ S DJ 

19.– 20. JÚL 2019
Tatrapolis Tatralandia - Liptovský Mikuláš

16
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Dar najkrajší život dáva do kočiara..
  

V mesiaci apríl 2019 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Martin MALACKÝ, Ema DROZDE-
KOVÁ, Jakub BLAŇAR, Michaela 
ŠLEPECKÁ, Alžbeta FILIPKOVÁ, Kris-
tína JURČOVÁ, Sára TOMČÍKOVÁ, 
Leonard MACÍK, Denisa TRNOVSKÁ, 
Marek KOLLÁR, Oliver TOMČÍK, Do-
rothea DOBRÍKOVÁ, Filip LABAJ, Ju-
raj PÁLUŠ.

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

Manželstvo uzavreli:

  Marek KRAMARČÍK – Mária ONDRU-
ŠOVÁ, Štefan ŠLAUKA – Mgr. Lenka 
KASANICKÁ, Dalibor HALAHIJA – 
Stanislava SIROTIAK, Pavel KUZMA 
– Bc. Lenka HOMOLOVÁ, Ing. Tomáš 
KRAJČÍ – Ing. Petra MAŤKOVÁ, Ing. 
Michal DURDIAK – Monika UCHÁĽO-
VÁ, Július BALÁŽ – Anna BALÁŽOVÁ, 
Vladimír GLAJZA – Eva BENKOVÁ, 
Matúš KLIMÁČEK – Ing. Dominika 
MAROVÁ, Peter OROLIM – Ing. Ma-
riana STROMKOVÁ.

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

Opustili nás:

  Ivan KRIŠKA 63 r., Božena VOZÁRIKO-
VÁ 89 r., Anastázia MAJERČIAKOVÁ 
70 r., Ing. Ján SCHNEK 79 r., Božena 
HOLLÁ 93 r., Božena MACÍKOVÁ 48 
r., Vladimír BARAN 71 r., Mária ĎURI-
COVÁ 86 r., Vlastislav JANOVČÍK 63 r., 
Ing. Štefan ANDREJČÁK 54 r., Jolana 
LAMAJKINOVÁ 83 r..

Občiansky servis
APRÍL 2019

SERVIS

  

SOBOTA 01.06.2019  

 ROZPRÁVKOVÝ DEŇ DETÍ S RGB LIPTOV
 RGB Liptov   12:00 - 17:00  Rozpráv-

kový deň detí s RGB Liptov už 1.6.2019 od 
12:00 - 17:00 hod.  

SOBOTA 01.06.2019 | NEDEĽA 02.06.2019

 VÍKEND OTVORENÝCH DVERÍ A PARKOV
 Záhrada Slovenského múzea ochrany 

prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptov-
ský Mikuláš  11:00-17:00  Lektorovaná 
prehliadka záhrady múzea a zábavné aktivity 
pre deti. 

 NEDEĽA 02.06.2019  

 CHUŤOVKY GIZKY OŇOVEJ
 STOP SHOP Liptovský Mikuláš  
 14:00   Upečme si super deň detí:) 

 PONDELOK 03.06.2019   

 ECOCAPSULE: NEOČAKÁVANÁ CESTA
 Slovenské múzeum ochrany prírody a 

jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš 
 14:30  Ecocapsule - synonymum pre 

ekologický, inovatívny a sebestačný dom. 

  UTOROK 04.06.2019    

 LUNETRDLO - O ŽENÁCH A MUŽOCH
 Klubová scéna   18:00   4 €  

 NIEČO PRE LÍDROV - VEDENIE NA HRANE 
BEZNÁDEJE  Centrum pre rodinu a vzťa-
hy, Župný dom  17:00  Videoprednáška 
pre vedúcich, ktorí vedú iných v náročných 
podmienkach.

 ŠKOLSKÉ OKRESNÉ ATLETICKÉ PRETEKY 
DRUŽSTIEV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL  štadión 
GMMH L.Mikuláš  8:30-12:00  Atletické 
školské podujatie s postupom na M-SR orga-
nizované CVČLM a gymnáz. M.M.Hodžu   

ŠTVRTOK 06.06.2019 | NEDEĽA 09.06.2019 
 BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ  DK, KD 

Palúdzka, SZUŠ   18:00  Celoštátna 
postupová súťaž a prehliadka neprofesionál-
neho divadla dospelých. 

  ŠTVRTOK 06.06.2019  
 JANA PRONSKÁ - BESEDA SO SPISO-

VATEĽKOU HISTORICKÝCH ROMÁNOV
 Knižnica G. F. Belopotockého  16:00   
 Beseda so spisovateľkou historických 

románov Janou Pronskou.  

  PIATOK 07.06.2019  
 POCTA MILANOVI RASTISLAVOVI ŠTE-

FÁNIKOVI  Centrum voľného času Nábr.
Dr.Aurela Stodolu 1932/47   9:00  Sú-
ťažná prehliadka recitačného, výtvarného 
umenia literárnej tvorby k roku Štefánika.

 SOBOTA 08.06.2019   

 BARLATÓN 2019   10:00  Benefi čný 
beh na podporu hendikepovaných v regióne 
Liptov.

 SOBOTA 08.06.2019 | NEDEĽA 09.06.2019  
 ČESKÝ POHÁR  Areál vodného slalomu 

Ondreja Cibáka  08:45- 17:00   

  NEDEĽA 09.06.2019  

 ONDRAŠOVSKÁ HORIČKA  futbalové 
ihrisko - Liptovská Ondrašová  08:40 
(štart)   36. ročník cezpoľného behu.  

  UTOROK 11.06.2019  

 KNIHA MÔJHO SRDCA  Knižnica G. 
F. Belopotockého  13:30   Čitateľský 
maratón - reťazové čítanie z kníh.  

 RODINNÝ STROM  Centrum pre rodinu 
a vzťahy, Župný dom  17:00   Čo si pri-
nášame z pôvodných rodín, a ako sa s tým 
v manželstve vyrovnať. 

 VIACBOJ VŠESTRANNOSTI MATERSKÝCH 
ŠKÔL  CVČ A. Stodolu   9:00    
Športová súťaž družstiev pre materské školy 
organizovaná Centrom voľného času. 
 
 ŠTVRTOK 13.06.2019 | NEDEĽA 16.06.2019   

 BAMBIFEST 2019  Sokolovňa, Cesta 
gen. P. Kunu, Okoličné  12. ročník festiva-
lu práce s deťmi a mládežou.  

 ŠTVRTOK 13.06.2019   
 LÁSKA A REŠPEKT Centrum pre rodi-

nu a vzťahy, Župný dom   17:00 
  Ďalšia zo série prednášok o dvoch naj-
dôležitejších potrebách muža a ženy.  
 

 ŠTVRTOK 13.06.2019 | SOBOTA 15.06.2019  
 STOLIČNÉ DNI   Mesto Liptovský Mikuláš 

 Tradičný jarmočným predaj spojený s 
množstvom sprievodných kultúrnych poduja-
tí a koncertov.

 ULIČKA REMESIEL  
Námestie osloboditeľov   9:00 - 15:00 

 Prezentácia remeselníkov a ich tvorivosti v 
rámci Stoličných dní mesta Lipt. Mikuláš
 
 PONDELOK 17.06.2019  

 KOREŠPONDENČNÁ CELOSLOVENSKÁ 
SÚŤAŽ V DETSKEJ ATLETIKE  štadión 
GMMH L.Mikuláš   16:00   Celosloven-
ská korešpondenčná súťaž detskej atletiky 
organizovaná Centrom voľného času.

 UTOROK 18.06.2019    

 BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA Námestie 
Osloboditeľov   9:00 otvorenie  Škol-
ské, bežecké podujatie pri príležitosti vzniku 
medzinárodného Olympijského výboru. 

 STREDA 19.06.2019    

 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  Rázusovie 
dom   16:00 

 FILMOVÝ KVÍZ  Diera do sveta  19:00  
 4€

 PRÁVNA POMOC  Centrum pre rodinu 
a vzťahy, Župný dom  16:00-17:00

 Pomoc pre tých, ktorí potrebujú poradiť, či 
pomôcť v oblasti súvisiacej s rodinou.

 ŠTVRTOK 20.06.2019 

 ISLAND HOME: OBJEKTOVO  Diera do 
sveta  19:00  2€  Experiment kombi-
nujúci storytelling, objektové divadlo a bábky. 

 PIATOK 21.06.2019  
 FOLK BASS ORCHESTRA  Diera do 

sveta  20:00  5€  Vtipná kombinácia 
folklórnych motívov, výrazného zvuku gájd a 
elektroniky si rýchlo našla svojich fanúšikov.

 LÚČNICA - Z TVORBY PROF. ŠTEFANA 
NOSÁĽA Veľká sála   19:00  19€

 Spievaj si dievčatko, netrať veselosti, ako 
si netratí tráva zelenosti... Vstupenky v predaji 
v INFORMAČNOM CENTRE a Dome kultúry. 

 SOBOTA 22.06.2019 
 DIVADLO PÔTOŇ - PASTIERSKA SYMFÓ-

NIA  Veľká sála  19:00  12€, senior, 
ZŤP 6€   Scénická esej vznikala na základe 
tém, ktoré ponúka klasická slovenská dráma. 
Vstupenky v predaji v INFORMAČNOM CEN-
TRE a Dome kultúry. 

 SOBOTA 29.06.2019  
 JAZZ V MESTE: SISA FEHÉR & VLADKO 

MIKLÁŠ / BARDO   Route 66  19:30   
12€   Príďte zažiť najnovší projekt vynikajú-
cej speváčky, textárky a skladateľky Sisy Fehér. 

KALENDÁR PODUJATÍ

JÚN
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
14. 6. 2019 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.

O
/2

01
9/

06
/1

0 

O
/2

01
9/

06
/1

2 
O

/2
01

9/
06

/1
3 

O
/2

01
9/

06
/1

4 

Mestské 
zastupiteľstvo

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa 
uskutoční  20. júna 2019 o 10.00 

hodine na Mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši.
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Nájdete nás na facebooku  facebook.com/MestoLM 
PRAVDIVÉ INFORMÁCIE O DIANÍ V MESTE

26. ROČNÍK BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
v utorok 18. júna 2019 od 09.00 – 11.00 hod.

okruh okolo Námestia osloboditeľov

Časový harmonogram výkupu papiera na jún 2019
dátum mestská časť – miesto výkupu čas od - do

4. jún 2019

Iľanovo - Kultúrny dom 15:15 15:45
Ploštín - Urbársky dom 16:00 16:30
Demänová - Kultúrny dom 16:45 17:30
Bodice -  Kultúrny dom 17:40 18:30

5. jún 2019

Andice - trafostanica 15:15 15:30
Benice - pri zastávke MHD 15:35 15:50
Palúdzka - ul. E. Penkalu 16:00 16:30
Palúdzka - pri futbalovom štadióne 16:40 17:10
Palúdzka - ul. Demänovská pri ul. Zádvorie 17:20 17:50

6. jún 2019

L. Ondrašová - trafostanica ul. Mincová 15:15 15:50
L. Ondrašová - COOP Jednota 16:00 16:30
L. Ondrašová - bytovka S. B. Hroboňa 16:40 17:00
Okoličné - ul. Sihotská  pri ul. Mierovej 17:15 17:40
Okoličné - ul. Kláštorná 17:50 18:10
Stošice - pri železničnom priecestí 18:20 18:30

V  mesiaci jún 2019 budú VPS vykonávať  výkup papiera za hygienické potreby. 
V prímestských častiach mesta Liptovský Mikuláš uvedených v harmonograme. Zbierame: staré 
noviny, časopisy, knihy bez tvrdých obalov,  kartóny (poskladané) maximálne 30 kg, neznečistené 
olejom, farbami a potravinami.
Podmienky výkupu:  4 kg papiera –  1 kotúč MAXI 2-vrstvový

  10 kg papiera –10 ks hygienické vreckovky 3-vrstvové
  10 kg papiera – 1 balenie kuchynské utierky 2-vrstvové

Množstvá nad 150 kg je potrebné nahlásiť dopredu na t.č. 0918 876 993,v opačnom prípade je 
možné, že výkup nebude zrealizovaný.

Verejnoprospešné Služby Liptovský  Mikuláš
Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

dátum Materská škola v prevádzke

01. 07. – 19. 07. 2019 MŠ Agátová, ZŠ s MŠ Okoličianska 
ZŠ s MŠ Demänovská ulica  MŠ Ondrašovská

22. 07. – 02. 08. 2019 MŠ 4. apríla, MŠ Komenského 

05. 08. – 16. 08. 2019 MŠ Čs. brigády, MŠ Kláštorná

19. 08. – 30. 08. 2019 MŠ Vranovská, MŠ Palúčanská

Prevádzka mestských materských škôl počas letných prázdnin 

Nový školský rok bude otvorený 2. septembra 2019, od tohto dňa budú v prevádzke všetky materské školy.

21. 6. 2019  LIPTOVSKÝ M
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Inaugurácia poštovej známky
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, 
Slovenská pošta a.s., Mesto Liptovský Mikuláš, Klub fi latelistov 53-06 Liptovský 
Mikuláš vás pozývajú na inauguráciu poštovej známky Demänovská ľadová 
jaskyňa, ktorá sa uskutoční 21. júna 2019 o 14.00 hodine v priestoroch Sloven-
ského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Pri tejto príležitosti bude vydaná aj obálka prvého dňa vydania FDC 
a príležitostná pečiatka.
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  POKÉMON DETEKTÍV PIKACHU  
(Americký fi lm, od 7 rokov, 104  min., Slovenský dabing) 
So. 1.6.  18.00  5 € | Po. 3. 6.  17.30  4 € |   
Prvýkrát sa na plátnach kín v podobe hraného fi lmu objaví 
azda najpopulárnejší popkultúrny fenomén všetkých 
generácií – pokémoni.

 ROCKETMAN  
(Americký fi lm, od 15 rokov 120 min. ) 
Pi. 31. 5.  20.00  5 € | So. 1. 6.  20.00  5 € | 
Ne. 2.6.  19.30  5 € | St. 5. 6.  17.15  5 €    Hudobná 
fantázia, ktorá rozpráva životný príbeh jedného z 
najúspešnejších hudobníkov súčasnosti Eltona Johna.
  

 GODZILLA 2: KRÁĽ MONŠTIER 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 132  min.) 
Po. 3.6.  19.30  4 € | St. 5. 6.  19.30  5 € |  Ut. 4. 6.  20.00  5 € 

 V novom akčnom dobrodružstve sa Godzilla postaví zoči 
voči najznámejším príšerám v histórii pop kultúry. 

 TERORISTKA  
(Český fi lm, od 12 rokov, 95 min. ) 
Po. 10. 6.  18.00  4 € | Ut. 11. 6.  18.00  4 € | 
St. 12.6.  20.00  4 €   Komédia Teroristka je príbehom 
učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich žiakov učila, 
že základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši.

 TED BUNDY DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 108 min.) 
Po. 10. 6.  20.00  5 € | Ut. 11. 6.  20.00  5 € |   Príbeh 
jedného z najznámejších a najmilovanejších masových 
vrahov histórie, Teda Bundyho. 

 X-MEN: DARK PHOENIX 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 114 min., Český dabing) 
St. 12. 6.  18.00  5 € | Št. 13. 6.  19.30  5 € | 
Pi. 14.6.  20.00  5 €   X- Meni čelia najhroznejšiemu a 
najsilnejšiemu nepriateľovi z vlastných radov - Jean Grey...

 MUŽI V ČIERNOM: GLOBÁLNA HROZBA 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 120 min.) 
Pi. 14. 6.  18.00  5 € | So. 15. 6.  20.00  5 € | 
Ne. 16.6.  19.30  5 €   Muži v čiernom stoja proti hrozbe, 
s akou sa ešte nestretli: zradcovi v ich vlastných radoch.

 PSIA DUŠA 2 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 108 min., Český dabing) 
So. 15. 6.  18.00  5 € | Ne. 16. 6.  17.30  5 € |   Voľné 
pokračovanie úspešného fi lmu o vernom psom kamarátovi, 
ktorý nakoniec nájde svojho strateného pána. 

 UZLY A POMARANČE  
(ČR – SR - Nemecko, od 12 rokov, 90 min. ) 
Po. 17. 6.  19.30  4 € | St. 19. 6.  19.30  5 € | 
Ut. 18.6.  18.00  5 € | Ut. 25. 6.  18.00  5 €    Príbeh o prvej 
láske voňajúcej po pomarančoch, nesmelých dotykoch, 
chlapčenských súbojoch o česť a hlavne o koňoch. 

 RODIČIA POD PAROU 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 97 min.) 
Ut. 18. 6.  20.00  5 € | Št. 20. 6.  20.00  5 € |   Salma Hayek 
a Alec Baldwin sú rodičia pod parou v bláznivej komédii o 
manželoch rodičoch, ktorí sa z času na času ocitnú pod 
obraz boží.

 PODFUKÁRKY 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 94 min. ) 
So. 22. 6.  20.00  5 € | Ut. 25. 6.  20.00  5 € | 
Ne. 23.6.  19.30  5 € | Po. 24. 6.  18.00  4 €    Svet je plný 
bohatých, skazených a sebaistých mužov. A presne takých 
milujú hrdinky komédie PODFUKÁRKY... 

 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 
(Americký fi lm, MP, 86 min., Slovenský dabing) 
Ne. 23. 6.  17.30  5 €    V pokračovaní úspešného animáku 
zistíte, ako sa vaši miláčikovia vyrovnávajú s veľkými 
emóciami. A že to sú teda drámy!

 ŠŤASTNÝ LAZARO 
(Taliansky fi lm, od 12 rokov, 125 min.) 
Po. 24. 6.  20.00  4 €    Magický fi lm Alice Rohrwacher 
skladá pôsobivú poctu klasickej kinematografi i, z festivalu v 
Cannes si odviezol Cenu za najlepší scenár.

 ZRODILA SA HVIEZDA 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 136 min.) 
St. 26. 6.  18.00  4 €   V romantickej dráme, stvárni Bradley 
Cooper ostrieľaného muzikanta Jacksona Mainea, ktorý 
objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally...

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK  
 ŽENY V BEHU 

(Český fi lm, od 12 rokov, 93 min.) 
Št. 27. 6.  14.00  3 €  Komédia o ženách, ktoré sa neboja 
vybehnúť šťastiu v ústrety...

 YESTERDAY 
(Britský fi lm, od 12 rokov, 117 min.) 
Št. 27. 6.  20.00  5 € | Ne. 30. 6.  19.30  5 €   Dve legendy 
britského fi lmu, režisér Danny Boyle a scenárista Richard 
Curtis, spojili svoje sily a natočili originálnu a hravú komédiu 
o hudbe a láske. 

 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 
(Americký fi lm, MP, 86 min., Slovenský dabing) 
Pi. 28. 6.  18.00  5 € | So. 29. 6.  18.00  4 € | Ne. 30. 6.  17.30 
5 €   V pokračovaní úspešného animáku zistíte, ako sa vaši 
miláčikovia vyrovnávajú s veľkými emóciami. A že to sú teda 
drámy!

 ANNABELL 3: NÁVRAT 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 110 min.) 
Pi. 28. 6.  20.00  5 € | So. 29. 6.  20.00  5 €  Tentokrát sú 
démonológovia Ed a Lorraine Warrenovci pevne odhodlaní 
zabrániť ďalšiemu nešťastiu a zlom posadnutú bábiku si 
prinášajú do svojho domu...

 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? (FKS) 
Pi. 7.6.  14.30  2 €  komédia FR - 2018 - (12) - 98 minút - CIN 
Titulky/dabing: český dabing

 GREEN BOOK (FKS) 
Pi. 21.6.  14.30  2€  komédia, dráma, road movie USA - 
2018 - (12) - 129 minút - CON Titulky/dabing: české titulky 

 29.3.-30.6.2019    
LM 3P | Rumansky art centre  | 
13:00-17:00 | 1,50€   1€ | Výstava troch autorov: Gabriela 
Doľacká, Jakub Jančo, Dominika Korinková.

 04.04.2019 | 30.06.2019   
NOČNÍ LOVCI - SOVY 
| Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
|Po, St-Pi: 9:00-18:00, Ut zatvorené, So-Ne: 12:00-18:00 
-posledný vstup hodinu pred zatvorením| 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    
DIZAJN | Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa   | 
10:00-17:00 |  2€ / 1€ | Kolektívna výstava dizajnérov s 
odkazom na slovenské tradície a remeslo. 

 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. 

 30.05.2019 | 25.07.2019    
DVE Z NÁS| Klubovňa LKS v NKP Čierny orol   | po-pia: 
8:00-15:00  0,50€   0,20€ | Výstava výtv. prác členiek Klubu 
neprof. výtvarníkov pri LKS Mariany Petríkovej a Valérie 
Szépeovej. 

 01.06.2019 | 30.06.2019     
VÝSTAVA SVADOBNÝCH FOTOGRAFIÍ | STOP SHOP 
Liptovský Mikuláš  | Výstava svadobných fotografi í v 
priestoroch nákupného centra. 

 12.06.2019 | 31.10.2019     
IMPRESIE | Synagóga | 16:00 | Výstava fotografi í autorov 
Mira von Laugaricio a Petra Španka.  

 29.06.2019 | 03.10.2019    
SKLOMAĽBY| NKP Čierny orol L. Miuláš   | 8:00-16:00 | 
0,50€   0,30€ | Výstava ľudových malieb na skle prevažne s 
náboženskou tematikou zo zbierok múzea. 

 03.06.2019 | 27.06.2019  
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV | 
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad) | Kreslenie v klube 
neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art. 
Róbertom Močiliakom.

 07.06.2019  
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU | 
Remeselné dielne LKS - Nám. osloboditeľov | 16:30  
13 € / 13 € | Remeselné dielne - kurz keramiky na tému 
DÓZY-BOXY-KRABIČKY. Časť prvá modelovanie.

 21.06.2019 
LITERÁRNY KLUB | Liptovský Mikuláš | 17:00 | Stretnutie 
amatérskych literátov.

 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. 

 GALERIJNÁ ZÁHRADA  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | denne: 9:00-17:00 | 
Zelená záhrada priamo v historickom centre s detským 
ihriskom, knihobúdkami a lavičkami. 

 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 | 
Po-Ne: 10:00-18:00  bezplatne | Záhrada plná zábavných 
aktivít s jánošíkovskou tematikou. 

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa. Od 14.6. 
do 13.9. denne 10:00-18:00.  2 € / 1 € | Jedna z najväčších 
synagóg na Slovensku približuje dejiny mikulášskej 
židovskej komunity. 

 KOSTOL SV. MIKULÁŠA  
Námestie osloboditeľov 27 | 14.6.-13.9. po-pia: 
10:00-12:00, 13:00-17:00.  Vstupné: dobrovoľné. | 
Najstaršia stavebná pamiatka mesta a najväčší ranogotický 
kostol na Liptove. 

 EVANJELICKÝ KOSTOL  
Tranovského ulica 12 | 14.6.-13.9. po-pia: 10:00-12:00, 
13:00-17:00.  Vstupné: dobrovoľné. | Ako kňaz tu pôsobil 
Michal Miloslav Hodža, ktorý stál pri zrode prvého 
celonárodného kultúrneho spolku Tatrín.   

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa 
alebo na tel. č. 0944 536 985.  1 € / 0,50 € | Expozícia 
venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa. 
Od 14.6. do 13.9. 10:00-12:00, 13:00-17:00 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. 

 KRAS A JASKYNE SLOVENSKA; ČLOVEK, HORY, 
NATURA 2000; ZEM, MIESTO PRE ŽIVOT  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |  
Po, St-Pi: 9:00-18:00, Ut zatvorené, So-Ne: 12:00-18:00 - 
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-Pi: 8:00 - 16:00, 
So-Ne: 13:00-16:00   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: 13:00-16:00   0,20 € / 0,10 € | Expozícia venovaná 
významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke známej nielen na 
Slovensku.
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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk


