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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Obľúbený cyklochodník okolo Váhu prekypuje životom aj v jeseni.

Začiatkom októbra sa na ňom medzi Okoličným a mostom do Palúdzky hmýrilo množstvo ľudí. Trasu s desiatimi stanoviskami prechádzali  
účastníci 23. ročníka podujatia Hore Váhom - Dolu Váhom, ktoré zorganizovalo mestské Centrum voľného času s cieľom rozhýbať ľudí,  
aby si uvedomili, že základný pohyb je chôdza. Cyklochodník, ktorého prípravu a realizáciu riešil tím primátora Jána Blcháča, má dĺžku 5,7 km. 
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Pred blížiacim sa dušičkovým obdobím 
budú v kancelárii domu smútku na Vrbickom 
cintoríne prítomní pracovníci v  predĺžených 
otváracích hodinách. Nájdete ich tu v pracov-
ných dňoch sviatočného 44. týždňa denne 
do 19. hodiny, návštevníkom cintorína budú 
k dispozícii už od 7.30 h. Úradovať budú aj vo 
sviatočný predĺžený víkend, v  piatok 1. no-
vembra aj v  sobotu do 19. hodiny, v  nedeľu 
ich v kancelárii nájdete do 15. hodiny. 

Aby ste neprišli k zrušenému hrobu
Návštevu kancelárie domu smútku v  rám-

ci jej predĺžených otváracích hodín využite 
na overenie svojej platby za hrobové miesta, 
aby ste predišli zbytočným nepríjemnostiam. 
„Zrušenie hrobového miesta ľudia často zis-
ťujú práve na Dušičky a  prísť zapáliť sviečku 
svojmu blízkemu na zrušené hrobové miesto 
nie je pekná skúsenosť. Prosíme ľudí, aby 
našu kanceláriu na Vrbickom cintoríne neo-
bišli,“ apeluje Ivana Danková zo správy cinto-
rínov mesta. 

Vence kúpite priamo na cintoríne
Keďže sú sviatky na najväčšom mestskom 

cintoríne spojené s veľkým náporom návštev-
níkov, v predajni domu smútku pri hlavnom 
cintoríne je pripravená bohatá ponuka smú-
točných vencov, sviečok a iných smútočných 
produktov. Predajňa funguje v rovnakých pre-
dĺžených otváracích hodinách, ako kancelária 
Domu smútku. 

Pracovníci boli tri týždne v pozore
Vo sviatočné dni bude aj vývoz odpadu 

z cintorínov. Na Vrbickom cintoríne je prista-
vený veľkoobjemový kontajner na lístie, sú tu 
umiestnené aj nádoby na plasty, kde by mali 
pozostalí hádzať sviečky a  umelé vence. Pri 
vstupnej bráne sa tiež nachádzajú nádoby na 
sklo aj papier. Na hlavnom cintoríne nájdete 
až 11 kontajnerov na komunálny odpad. Pred 
sviatkami zintenzívnili zamestnanci VPS aj 
úpravu cintorínov. „Boli sme tri týždne v  pl-
nom pracovnom nasadení na všetkých mest-
ských a  prímestských cintorínoch. Kosenie, 

hrabanie lístia pomedzi hroby, vývoz odpadu, 
opravili sme lavičky a  odstránili poškodené 
časti drevín,“ uviedol riaditeľ VPS D. Grešo. 

Dôstojné miesto pre osobnosti
Mesto nevynechalo ani úpravy v okolí hro-

bov významných rodákov. Radnica nechala 
obnoviť hrob M. M. Hodžu a priestory okolo 
hrobov významných osobností prešli proce-
som skrášľovania. Okrem sadových úprav tu 
položili trávový koberec. 

I/2019/11/01Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

Sviatok všetkých svätých v Liptovskom Mikuláši: 
Na hlavnom cintoríne môžete nájsť miesto 

posledného odpočinku Aurela Stodolu, Jura 
Janošku, Gašpara Fejerpataky-Belopotocké-
ho alebo Michala Miloslava Hodžu.

Nové auto, zábradlia či projekcia
Na cintoríne v  Liptovskej Ondrašovej uro-

bilo mesto nové zábradlie, ktoré zaručí bez-
pečnejší pohyb návštevníkov k  hrobovým 
miestam. Pri cintoríne v  Demänovej zasa 
vybudovala radnica parkovisko a  kontajne-
rové stojisko, na Vrbickom cintoríne opravili 
plochú strechu Domu smútku. Na Vrbickom 
cintoríne sú tiež nové informačné vitríny a za-
riadenie na zobrazovanie textov piesní, ktoré 
pozostalí spievajú pri cirkevných obradoch. 
Do vozového parku strediska pohrebných 
služieb VPS pribudol nový pohrebný automo-
bil. „Na cintoríny sme si v tomto roku posvietili 
a chceme sa im venovať aj na nasledujúci rok, 
čo sa odrazí v mestskom rozpočte, na ktorom 
už pilne pracujeme. Zachovanie dôstojných 
podmienok na cintorínoch patrí k  prioritám 
v manažovaní rozvoja nášho mesta,“ priblížil 
primátor Ján Blcháč, ktorý so svojimi zástup-
cami Rudolfom Urbanovičom a  Ľubošom 
Triznom počas kontroly prác na hlavnom 
cintoríne zapálili aj spomienkové sviečky pri 
hlavnom kríži. 

Dohliadať budú aj mestskí policajti
Počas sviatkov sa nezastavia ani príslušní-

ci mestskej polície. Zabezpečia riadenie do-
pravy najmä v okolí hlavného cintorína a vo 
zvýšenej miere dohliadnu aj na bezpečnosť 
a dianie na ostatných cintorínoch. 

Na frekventovaných miestach vykonajú 
potrebné opatrenia na zabezpečenie verej-
ného poriadku, na predchádzanie krádežiam 
osobných vecí, na elimináciu vlámačiek do 

áut a krádeží vecí z hrobov. „V tejto súvislosti 
upozorňujeme návštevníkov cintorínov, aby 
venovali zvýšenú pozornosť osobným veciam 
ako sú kabelky, príručné tašky či rôzne cenné 
veci. Vodičov áut v  blízkosti cintorínov upo-
zorňujeme na to, aby v  autách nenechávali 
na viditeľnom mieste cennosti a osobné veci. 

Zvýšenú hliadkovú činnosť zabezpečujeme 
nielen na sviatočný deň, ale aj dva dni pred 
ním a dva dni po ňom,“ upozornil náčelník mi-
kulášskej mestskej polície Marián Jančuška.

Vrbický cintorín sa rozšíri
Rozlohou najväčší je v Liptovskom Mikuláši 

Vrbický cintorín, ktorý sa mesto chystá v na-

sledujúcom roku rozšíriť o  ďalšie rady hro-
bových miest smerom na východnú stranu. 
Vznikne tu aj priestor pre rozšírený urnový háj.

V Liptovskom Mikuláši je 15 cintorínov
Mesto Liptovský Mikuláš má až 13 pohre-

bísk, ktoré sú stále aktívne a  stará sa aj 
o  dva cintoríny (staré pohrebisko Palúdz-
ka a  cintorín Pod horou v  Okoličnom), kde 
sa už nepochováva. Dôstojné podmien-
ky na cintorínoch zabezpečuje stredisko 
pohrebných a  cintorínskych služieb z  VPS.

    -red-

I/2019/11/02Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

Vítame Dušičky a pozostalých dôstojne
Pre návštevníkov cintorínov pripravila mikulášska samospráva a Verejnoprospešné služby (VPS) plný servis. Predĺžené otvá-
racie hodiny, predaj smútočného sortimentu či nové informačné tabule ponúka najnavštevovanejší hlavný Vrbický cintorín. 
Novoty pribudli aj na ďalších cintorínoch či v poskytovaných službách. 
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V  Materskej škole Stodoláčik od gruntu 
zrekonštruovali kuchyňu  – nová je dlažba, 
obklady, elektrina a nechýba najmodernejšie 
technologické vybavenie. Vďaka vynovenej 

školskej kuchyni deťom chutí, kvalita stravy 
šla nepochybne hore a výsledkom sú prázdne 
taniere, informovala riaditeľka MŠ Stodoláčik 
Jana Hladká. „Detičky si po príchode domov 
naordinujú, aby im rodičia navarili tak dob-
re, ako v  školskej jedálni,“ aj takýto poteši-
teľný poznatok zreferovala na slávnostnom 
otvorení obnovenej školskej kuchyne. Práce 
zrealizovalo mesto v náklade 65 tisíc eur. Je to 

jediná škola v meste, v ktorej majú aj prístroj 
na kompostovanie kuchynského odpadu, 
z ktorého získavajú hnojivo do záhrad.

Čerstvé vystriedalo dovezené
S približne 450 stravníkmi rátajú v Základ-

nej škole s materskou školou Okoličianska. Aj 
v  tejto ustanovizni radnica investovala bez-
mála 200 tisíc eur do obnovy kuchyne, tech-
nického vybavenia a dovybavenia skladových 
priestorov. Pribudli nové dlažby, obklady 
a  mnoho najmodernejších strojov. „Deti do-
stanú na stôl čerstvé jedlo, ktoré už nemu-
síme dovážať z  Podbrezín, ako v  minulosti. 
Kuchyňa je kvalitnejšia a varí aj pre Materskú 
školu Kláštorná,“ uviedla riaditeľka školy Zuza-
na Pavelicová.

V minulom školskom roku pripravovali ku-
chyne pri materských a  základných školách 
v Liptovskom Mikuláši obedy pre 2100 strav-
níkov, v tomto roku zaznamenáva mesto ná-
rast o 1580 obedov oproti minulému roku. 
         -js-

V  Liptovskom Mikuláši pribudol nový 
rekord. Na Námestí osloboditeľov pripravi-
li omeletu zo 750 vajec, čím je prekonaný 
rekord žilinskej omelety zo 718 vajec. Len 
rozbíjanie vajíčok trvalo kuchárovi jeden a pol 
hodiny. Ďalšiu hodinu z  prípravy omelety 
zabralo jej miešanie so zeleninou, bola v nej 
cibuľa, cuketa, žltá, červená aj zelená paprika 
a  jej príprave šéfoval brisknými komentármi 
herec Lukáš Latinák. 

Piekli na španielskej panvici
Rekordné zapečené vajíčka porcoval pri-

mátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, kto-
rý omeletu spravidla jedáva každé sobotné 
ráno. „Tá od manželky je najchutnejšia, preto-
že je podávaná z  lásky. Ale táto je výnimoč-

ná, keďže prekonáva slovenský rekord a som 
organizátorom vďačný, že v nej môžem mať 
prsty aj ja, pretože mi s dôverou dovolili rozbiť 
jedno vajíčko, “ úsmevne prezradil šéf mesta 
pri podávaní na papierové tácky.  Omeletu 
pripravili na panvici zo Španielska s  prieme-
rom 115 centimetrov. Ide o  druhú najväčšiu 
komerčne vyrábanú panvicu na svete, tá väč-
šia má priemer 130 centimetrov. Kým prípra-
va surovín a miešanie vajíčok trvalo dve a pol 
hodiny, po námestí stihla omeleta rozvonia-
vať len hodinu. Rozchytalo a skonzumovalo ju 
približne 150 ľudí.

Na námestie prinášajú život
Rekordnú omeletu prinieslo do Liptov-

ského Mikuláša občianske združenie Nobis 

Prospere, ktoré sa pokúša prostredníctvom 
organizovania rôznych rekordov zviditeľňo-
vať slovenské mestá. Na účte už majú niekoľ-
ko rekordov, napríklad najviac inštalovaných 
vtáčích príbytkov za jeden deň (112 ks), naj-
viac uvareného guláša z hovädzích líčok (781 
porcií), najdlhší sendvič v krajine (5,20 metra) 
či najdlhší šarkaní chvost (430 metrov). „Naše 
združenie pravidelne prekonáva a  stanovuje 
rôzne slovenské rekordy, v spolupráci so zdru-
žením „Nie je nám to ľahostajné“ sme utvorili 
už päť úspešných zápisov. Naše rekordy sú re-
álne a zapísané v Knihách slovenských rekor-
dov v rokoch 2017 a 2018, toto bude rekord 
roku 2019,“ uviedol predseda občianskeho 
združenia Patrik Martaus.     -vč-

Je to defi nitívne, mesto musí skládku 
TKO vo Veternej Porube opäť uzatvoriť. 
Bude na to potrebovať úver!

Slovenská inšpekcia životného prostredia 
rozhodla o  vykonaní opätovnej rekultivácie 
Skládky tuhého komunálneho odpadu vo 
Veternej Porube a vydala stavebné povolenie, 
podľa ktorého musí byť do decembra 2021 
skládka opätovne uzatvorená.

Predpokladaná výška investičných nákla-
dov je 1,6 miliónov eur. Mesto si na túto in-
vestíciu bude musieť zobrať úver. „Peniaze si 
budeme musieť požičať. Neviem, aká bude 
cena po verejnom obstarávaní, ale pôjde 
o  úver do 1,6 milióna eur. Tragédiou je, že 
sme tieto peniaze mohli radšej investovať do 
nových parkovísk, ciest, chodníkov, kontajne-
rových stání, do rozvoja mesta a pre ľudí, ale 
teraz musíme zachraňovať životné prostredie, 
ktoré niekto ohrozil vďaka zbabranej rekulti-

vácii skládky v  roku 2014,“ povedal primátor 
Ján Blcháč.

Skládku vo Veternej Porube nechalo mesto 
v roku 2014 (počas primátorovania Alexandra 
Slafkovského) uzatvoriť mestským verejno-
prospešným službám, ktoré takúto aktivitu 
nikdy nevykonávali. Primátor Blcháč bude 
preto pri vyhlásení verejného obstarávania 
na zhotoviteľa dbať predovšetkým na to, aby 
opätovné uzatvorenie smetiska robila fi rma, 
ktorá je na to špecializovaná. „Aby sa nám ne-
stalo, že nám jedného dňa začnú hynúť ryby 
vo Váhu, čo nám doteraz pri priesakoch zo 
skládky stále môže hroziť,“ povedal.

Skládka vo Veternej Porube slúžila mestu 
na ukladanie tuhého komunálneho odpadu 
od roku 1994 do roku 2014. V  októbri 2014 
bola minulým vedením mesta predčasne 
uzavretá, náklady na jej uzatvorenie boli vo 
výške 1 163 520 eur.

Slovenská inšpekcia životného prostredia 
potvrdila, že skládka odpadov nebola v roku 
2014 uzatvorená v  zmysle platnej legisla-
tívy ani v  zmysle schválenej projektovej do-
kumentácie. Dvanásť sond vykonaných na 
skládke potvrdilo, že neboli pri jej uzatváraní 
dodržané zákonné parametre v  jednotlivých 
vrstvách ílu a rekultivačnej zeminy.

Úrad pre verejné obstarávanie tiež potvr-
dil svojou kontrolou porušenie zákona o ve-
rejnom obstarávaní a  konanie obstarávateľa 
v  rozpore až s  deviatimi paragrafmi, čo je aj 
predmetom trestného stíhania.

Zo skládky zaznamenali pracovníci Verej-
noprospešných služieb od februára 2017 via-
ceré priesaky a  únik do prítoku Smrečianky. 
Ohrozenie životného prostredia tiež preveru-
jú orgány činné v trestnom konaní.

Mestské zastupiteľstvo dalo procesu uza-
tvárania skládky 24. októbra zelenú.           -red-

Po štyroch rokoch šéfovania prednostka 
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Mar-
ta Gutraiová požiadala primátora Jána Blchá-
ča o uvoľnenie z funkcie. Primátor ju uvoľňuje 
k 31. októbru.

„Po 18 rokoch vo verejnej správe sa už 

moje pracovné ambície naplnili a ja cítim, že 
nadišiel čas zmierniť prednostovské pracovné 
tempo aj množstvo pracovných povinností 
v  prospech osobného života. Posledný rok 
bol v  mojom osobnom živote mimoriadne 
ťažký, čo si aktuálne vyžaduje aj viac času trá-

veného mimo prednostovskú kanceláriu,“ po-
vedala šéfka mestského úradu Marta Gutraio-
vá, ktorá však kancelárske priestory radnice 
nadobro neopúšťa. Od začiatku novembra 
chystá vedenie mesta zmenu organizačnej 
štruktúry, v rámci ktorej má na úrade vzniknúť 
Útvar manažmentu a vnútornej kontroly. Na 
ňom by mohla pôsobiť aj súčasná prednostka 
Marta Gutraiová. „Keďže nám na fi nančnom 
odbore za posledný rok dochádza už k tretej 
personálnej zmene vzhľadom na materské 
dovolenky či odchod jednej vedúcej na sta-
rostovský mandát, ponúkol som pani pred-
nostke pozíciu fi nančného koučingu a men-
toringu. Bolo by škoda prísť o  jej dlhoročné 
skúsenosti a kompetencie v širokom spektre 
oblastí verejnej správy. Pani Gutraiová by ko-
ordinovala strategické úlohy na fi nančnom 
odbore, špecializovala sa na vnútorný audit,“ 
vysvetlil primátor. Marta Gutraiová pracuje 
v tíme Jána Blcháča už deviaty rok. Pôsobila 
na pozícii vedúcej fi nančného odboru a pred-
nostu úradu. V  čase uzávierky mesačníka 
Mikuláš ešte osoba na prednostovkú pozíciu 
miesto Marty Gutraiovej nebola známa. -red-

I/2019/11/05Podchod pri Maytexe zrevitalizujú
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Rekordnú omeletu 
pripravili zo 750 vajec

NAMIESTO ROZVOJA 

ZACHRAŇOVANIE ZLE 
UZATVORENEJ SKLÁDKY!�

Prednostovanie mení za koučing 

Deti nechávajú 
prázdne taniere

SPRAVODAJSTVO
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Centrum mesta obsadili 
motorkári, aby sa v rámci 
Poslednej míle Liptova symbolicky 
rozlúčili so sezónou. 

Viac ako 400 silných strojov 
sa v sprievode polície presunulo 
po ceste okolo Liptovskej Mary 
do Partizánskej Ľupče, kde mali 
občerstvenie.

Motorkárska 
bodka za sezónou

Telocvik v novom

Deti z Materskej školy na Komenského ulici 
majú kvalitnejšie podmienky na pobyt v škôl-
ke. Radnica na budove zrealizovala stavebné 
úpravy a  zateplenie celého objektu, na rad 
prišla aj nadstavba, vďaka ktorej sa zvýšila 
kapacita škôlky o jednu triedu. „Tešíme sa, že 
rodičom pri zápise nemusíme povedať nie, 
ich deti môžeme radostne privítať v  našej 
materskej škole a že sa naša škôlkarská rodi-
na rozrástla o celú triedu,“ uviedla riaditeľka 
Materskej školy na Komenského ulici Beata 

Grešová.
Materská škola bola do stavebných úprav 

určená pre 75 detí, v  súčasnosti ju môže 
navštevovať 96 detí. Aktuálna obsadenosť 
škôlky je 86 detí, ktoré sú rozdelené v  šty-
roch triedach. Nová trieda je vybavená a plne 
funkčná od začiatku školského roka. „Sme pri-
pravení prijímať deti aj v priebehu školského 
roka, pokiaľ nám to dovolí kapacita,“ dodala 
Grešová. V nadstavbe vznikla trieda s herňou 
a spacou časťou, patria k nej aj nové priestory 

kuchynky a umyváreň s toaletami. Zhotovite-
ľom stavebných prác bola mikulášska staveb-
ná fi rma Petrus. Na realizáciu projektu získalo 
mesto z fondov Európskej únie 323 tisíc eur. 
Pásku na obnovenej budove symbolicky 
prestrihli predstavitelia radnice, ktorí vyba-
vili fi nancovanie rekonštrukcie z eurofondov. 
Detičky si za odmenu pre nich pripravili krst 
novej triedy piesňami,  tancom a  koláčikmi.
    -red-

Verejné priestranstvá v meste na jar skrášlia 
pestré kvety. Tulipány, hyacinty, ľalie či kroku-
sy budú zdobiť vybrané lokality v Liptovskom 
Mikuláši. Postarali sa o to zamestnanci mest-
ských verejnoprospešných služieb (VPS), 
ktorí zrealizovali mechanizovanú výsadbu ci-
buľovín. „Ide o osvedčený a efektívny spôsob 
estetizácie verejných priestranstiev v našom 
meste. O  niekoľko mesiacov vyrastú kvety 
v parku pred mestským úradom, na kruhovej 
križovatke na Jánošíkovom nábreží, v  parku 

pri nemocnici a na Penkalovej ulici v mestskej 
časti Palúdzka,“ prezradila Zuzana Štreitová 
z VPS, podľa ktorej kvety z takto nasadených 
cibuľovín skrášlia mesto počas nasledujúcich 
siedmich až desiatich sezón. Po výsadbe ich 
už nie je potrebné obhospodarovať. Do zeme 
sa v  nových lokalitách dostalo až 12.000 ci-
buľovín. Už v  minulom roku skrášlili kvety 
takýmto spôsobom Podbreziny, Nábrežie či 
diaľničný privádzač.       -js-
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Škôlkari dostali atraktívne priestory
Tisícky cibuľovín sú už v zemi

SPRAVODAJSTVO

Po rozsiahlej rekonštrukcii otvorilo mesto 
telocvičňu pri Základnej škole Nábrežie Dr. 
Aurela Stodolu. Radniční na jej obnovu zís-
kali z eurofondov 124 tisíc eur, ďalších 32 ti-
síc dodalo mesto z  vlastných zdrojov. Počas 
prázdninových mesiacov zrekonštruovali 
sociálne zariadenia, vymenili okná, opravili 
strechu, vybrúsili palubovku. Obnova sa do-
tkla aj osvetlenia a  vykurovacieho systému. 
Telocvičňa je jedna z najvyťaženejších v mes-
te. Slúži nielen tunajším školákom, ale aj 
množstvu rôznych subjektov či rekreačným 
športovcom. Zásadnej obnovy sa dočkala po 
desiatkach rokov.      -js-

Radnica zavŕšila prvú fázu obnovy von-
kajšej časti podchodu pri Maytexe, na ktorú 
mesto získalo dotáciu vo výške 4 000 eur. 
V budúcom roku majú radniční v pláne dielo 
sfi nalizovať, chcú totiž pokračovať aj v rekon-

štrukcii vnútorných priestorov a  sprístupniť 
ho ľuďom na denné používanie. 

Obnovia tiež priľahlý chodník a  odstránia 
nelegálne reklamné plagáty. Podchod by zá-
roveň mohol slúžil aj ako priestor pre sprejové 

umenie. 
Fasádu a  strechu podchodu pri ceste I/18 

upravila radnica z  grantových prostriedkov 
v kombinácii s fi nanciami z vlastnej kasy.

         -js-

I/2019/11/09Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

Podchod pri Maytexe už nestraší, opravia aj chodník

Pred rekonštrukciou. Po rekonštrukcii.

SPRAVODAJSTVO

Základná organizácia 
Vojenských táborov núte-

ných prác – PTP v Liptovskom 
Mikuláši 

a mesto Liptovský Mikuláš 
organizujú: 

Spomienku na obete 
VTNP – PTP 

17. novembra o 14. hod. 
Námestie osloboditeľov, 

pamätná tabuľa na Župnom 
dome.

O
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Nové parkovisko pribudlo pri Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a preven-
cie (CPPPaP) v Okoličnom. Prostredníctvom Okresného úradu v Žiline (ktorý je zriaďovateľom 
CPPPaP) výstavbu parkovacích miest fi nancovalo Ministerstvo vnútra SR. „Pri našom zariadení 
parkovisko doteraz chýbalo. Rodičia s deťmi, ktorí nás navštevujú, museli prechádzať cez veľmi 
frekventovanú cestu, čo bolo nebezpečné. Teraz máme parkovisko pri zariadení,“ ozrejmila Iva-
na Frajtová, riaditeľka CPPPaP.                       -red-

Parkovisko pri 
poradenskom centre
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Na popravisku na Námestí osloboditeľov 
opäť prišiel o hlavu zbojník Matej Tatarka. Po 
dvoch storočiach ho opäť odsúdili, lámali na 
kolese a sťali. Rekonštrukciu tejto historickej 
udalosti pripravilo Občianske združenie Živé 
námestie, ktorého členom je aj mesto Lip-
tovský Mikuláš, pri príležitosti 190. výročia 
poslednej verejnej popravy v našom meste.

Matej Tatarka sa narodil v  Rabčiciach na 
Orave. Už v mladom veku začal kradnúť ovce 
po salašoch, a potom spolu so svojou zbojníc-
kou družinou zbíjal v Gemeri, na Spiši a v Lip-

tove. Prvý raz ho zlapali v marci 1829. Zbojní-
kovi sa z väzenia podarilo ujsť, ale už v lete ho 
znova chytili a uvrhli do žalára v kaštieli v Lip-
tovskom Hrádku. Odtiaľ putoval pred stoličný 
súd v Liptovskom Mikuláši, ktorý ho odsúdil 
na smrť. „Rozsudok bol krutý, sťatie mečom 
a  vpletenie do kolesa. Popravu vykonával 
prešovský kat,“ priblížil Peter Vrlík, ktorý stvár-
ňoval na námestí postavu sudcu. „Naše mesto 
sa vždy hrdilo pokrokom. Vznikol tu moderný 
slovenský priemysel, prvá verejná knižnica, 
hralo tu prvé slovenské ochotnícke divadlo, 

vyhlásil sa prvý politický program Slovákov 
Žiadosti slovenského národa. V októbri 1829 
sa tu koná posledná verejná poprava, končí 
feudalizmus a  pokrok potom strieda dobu 
temna. Sme hrdí na históriu v našom meste, 
preto si ju pripomíname a vždy budeme,“ vy-
slovil sa viceprimátor Ľuboš Trizna. Udalosť 
popravy a jej rekonštrukciu priblížili členovia 
Matičnej divadelnej ochotníckej scény spolu 
s pracovníkmi mestského Múzea Janka Kráľa.
    -vč-

Evanjelický kostol a.v. v  Liptovskom Mi-
kuláši patril oslavám 175. výročia založenia 
spolku Tatrín, predchodcu dnešnej Matice 
slovenskej. Viceprimátor Liptovského Miku-
láša Rudolf Urbanovič vo svojom príhovore 
pripomenul významné udalosti v  dejinách 
slovenského národa, ktoré sa odohrali práve 
v Liptovskom Mikuláši.

„Môžeme byť právom hrdí na svoju histó-
riu a kultúru. Zvlášť ma teší, že si tieto udalosti 
v našom meste vždy so cťou a dôstojnosťou 

pripomíname," vyhlásil.
Medzi hosťami bola aj delegácia Mati-

ce slovenskej na čele s  jej podpredsedom 
a poslancom Mestského zastupiteľstva v Lip-
tovskom Mikuláši Marekom Nemcom. Prí-
tomným sa prihovoril aj predseda Miestneho 
odboru Matice slovenskej v  Liptovskom Mi-
kuláši Ferdinand Chovanec a evanjelický farár 
Marián Bochnička. Naše mesto poctil svojou 
návštevou aj známy herec Dušan Jamrich, 
ktorý sa postaral o umelecký prednes.

V sprievodnom programe účinkovali Milan 
Brunner (fl auta), Marta Brunnerová (klavír) 
a  spevácky zbor Základnej umeleckej školy 
Vážka pod vedením Miroslavy Smrečanovej. 

Matičná divadelná ochotnícka scéna vo 
svojom vystúpení pripomenula udalosti 
spred 175 rokov. 

Organizátorom slávnosti bolo v nedeľu 13. 
októbra 2019 mestské Múzeum Janka Kráľa.

                      -red-

Od budúceho roku budú mať samosprávy 
vrátane nášho mesta nižšie príjmy z podielo-
vých daní. Radnici sa tak zužuje priestor na 
udržanie hokeja, ktorého je mesto stoper-
centným akcionárom. Po neschválení návr-
hu vedenia radnice prenechať hokej a  jeho 
riadenie profesionálom okolo JL Arény prišlo 
vedenie mesta s ďalším návrhom. Poslancom 
koncom októbra predložila radnica na pre-
rokovanie v  mestskom zastupiteľstve návrh 
na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
predaj akcií Mestského hokejového klubu 32 
Liptovský Mikuláš. Poslanci o  tomto návrhu 
odmietli rokovať. 

Rozhodnutie o budúcnosti hokeja je stále 

v  rukách poslancov mestského parlamentu. 
Keďže doposiaľ žiadny návrh na riešenie situá-
cie s hokejom neodobrili, predstavitelia mesta 
zrejme oprášia myšlienku spolupráce s pred-
staviteľmi JL Arény a opätovne ju poslancom 
predložia na schválenie. Ak poslanci nebu-
dú súhlasiť ani s  týmto riešením, mesto má 
v  talóne ešte jednu možnosť. Je ňou predaj 
licencie a  zostup hokeja do nižšej súťaže. 

Jediné mesto vlastníkom klubu
Liptovský Mikuláš je jedným z  11 sloven-

ských tímov v najvyššej hokejovej súťaži, klub 
je však jediným mestským klubom. Ostatné 
sú v súkromných rukách. Majú svojich maji-

teľov, ktorí sa venujú len priamo samotnému 
dianiu v hokeji, zapájajú do klubovej kuchyne 
sponzorov a žijú výlučne hokejom. V Liptov-
skom Mikuláši, kde klubu šéfuje mesto, je pri 
množstve agendy nemožné venovať sa vý-
sostne len fungovaniu hokeja.

Podmienky na hru sú dobré
Na rozsiahlej rekonštrukcii štadióna 

preinvestovalo mesto približne 2,8 mi-
lióna eur. V  roku 2020 čaká radnicu ešte 
investícia vo výške 900 tisíc do infraštruk-
túry a  vybavenia. Zimný štadión spĺňa 
všetky nároky pre potreby najvyššej sú-
ťaže. Zimný štadión je majetkom mesta, 
nepatrí hokejovému klubu a  týždenne vy-
korčuľuje na jeho ľad približne 1300 ľudí.

Prvá slovenská verejná knižnica bola v na-
šom meste založená pred 190 rokmi. Liptov-
ská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotoc-
kého pri príležitosti tohto výročia otvorila 
zmodernizovaný úsek literatúry pre deti, na 
ktorý získala 40 tisíc eur z Fondu na podpo-
ru umenia a od župy. „Zrod knižnice zname-
nal prelom vo vzdelávaní a v rozvoji kultúry 
slovenského národa. Preto sa hrdo hlásime 
k odkazu jej zakladateľa, po ktorom dnes ne-
sie aj meno,“ poznamenala riaditeľka knižnice 
Marcela Feriančeková a  dodala, že v  tomto 
roku si pripomíname aj 225. výročie narode-

nia a 145. výročie úmrtia Gašpara Fejérpata-
ky-Belopotockého.

Priestory zariadené novým nábytkom sú 
ďalším úspešným projektom knižnice v  os-
tatných rokoch. Šéfka knižnice pripomenula 
aj vynovené vstupné priestory, multimedi-
álny úsek, nové podkrovie, výpožičný pult 
na oddelení beletrie či s  podporou mesta 
vybudovanú zelenú oázu s knihobúdkami za 
objektom. „V  tomto roku by sme ešte chce-
li vymeniť osvetlenie a  vykurovacie telesá 
v priestoroch pre verejnosť.“    -js-

Na námestí sťali zbojníka

Pripomenuli sme si
založenie Tatrína

Literatúra pre deti

SPRAVODAJSTVO

9

„Vždy mám radosť z toho, keď počujem, že 
nemocnica získala v  hodnoteniach význam-
né umiestnenia. Želám jej dobrých spolu-
pracovníkov, ktorí študujú a poskytujú svoje 
služby aj na úkor voľného času. Hoci je ne-
mocnica v  zriaďovateľskej pôsobnosti Žilin-
ského samosprávneho kraja, mesto je s ňou 
prepojené takpovediac pupočnou šnúrou," 
povedal primátor Ján Blcháč počas slávnost-
nej akadémie pri príležitosti 160. výročia vzni-
ku Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. 
Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.

V Dome kultúry 17. októbra odovzdal ria-
diteľke nemocnice Ľudmile Pohančeníkovej 
pri tejto príležitosti pamätný list a striebornú 
medailu mesta. Riaditeľka nemocnice so svo-
jim námestníkom Jánom Drobčom a  pred-
sedníčkou Žilinského samosprávneho kraja 
Erikou Jurinovou ocenili 21 zamestnancov 
nemocnice z rôznych oddelení a zdravotníc-
kych kategórií.   -red-

Nemocnica má 
160. narodeniny

Budúcnosť hokeja je v rukách poslancov

-red-
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Podľa slov vedenia mesta Liptovský Mi-
kuláš je bezpečnosť na prvom mieste a  vy-
soké stromy okolo cyklochodníka môžu byť 
nebezpečné. Mesto preto začína konať už 
tento rok. Vyplynulo to zo stretnutia primá-
tora s odborníkmi zo životného prostredia na 
mestskom úrade, na základe ktorého sa roz-
hodla radnica robiť nie len prevenciu, ale aj 
zvýšiť bezpečnostné opatrenia.

Alej z topoľov čiernych lemuje cyklochod-
ník popri rieke Váh a ľudia ju majú radi. Stro-
my sú však podľa Martiny Lalíkovej, ktorá 
spracovala dokument starostlivosti o dreviny 
v meste Liptovský Mikuláš, poškodené vply-
vom prostredia. Ich koruny sú preschnuté, 
na niektorých jedincoch je výrazné poško-
denie hubami, na niektorých škodcami. 
„Aleja je impozantná, vek porastu sa už ale 
blíži k  rubnému veku. Na sklonku život-
nosti sú tieto stromy napádané chorobami 
a škodcami, a potom hynú. Ponechanie tohto 
porastu je rizikové,“ upozornila Lalíková.

Topole sú rizikové
Podľa odborníkov z  oddelenia životného 

prostredia je potrebné byť obozretný naj-
mä pri starých topoľoch. Môžu byť zvnútra 
poškodené hnilobou a  zvonku nemusia byť 

na stromoch žiadne známky toho, že kmeň 
vnútri je zhnitý. Z  pohľadu bezpečnosti sa 
preto prioritou stáva aleja s  topoľmi po-
pri cyklochodníku od starej lodenice popri 
Nábreží až ku garážam na Alexyho ulici. Vy-
soké a prestarnuté stromy sa však nachádza-
jú vo viacerých lokalitách v meste. „V týchto 
dňoch vykonávame prehliadku všetkých ko-
munikácií s vysokými korunovými stromami, 
po ktorých chodia prevažne chodci a cyklisti. 
Vyhodnotíme, ktoré zo stromov sú ohrozujú-
ce, prípadne choré a  mali by byť vyrúbané. 
Ešte v tomto roku začneme riešiť zúradovania 
výrubových konaní,“ vysvetlil Gabriel Lengyel 
z mestského úradu. 

Pomôžu aj občianske združenia
Rozhodovanie o  jednotlivých výruboch 

nebude v  rukách mesta. Povoľovacou 
inštitúciou pri žiadostiach o  výrub bez-
pečnosť ohrozujúcich drevín bude úrad 
iného mesta či obce. „Keďže žiadateľom 
o  výrub bude mesto Liptovský Mikuláš 
a  žiadateľ s  povoľovacím orgánom nemô-
že byť totožný, rozhodovať o  výrube musí 
iná obec,“ prezradil Lengyel a  vysvetlil, že 
v  prípade výrubu bude určite mesto po-
vinné realizovať aj náhradnú výsadbu. 

Nižšie stromy sú bezpečnejšie
Náhradnou výsadbou za prípadné vyrúba-

né dreviny by mali byť nižšie stromy, ktoré sa 
neťahajú do výšky, ale majú koruny dostatoč-
ne široké a  môžu tak plniť funkciu tienenia, 
protihlukovej a protiprachovej bariéry. „Tieto 
stromy budú mať širší koreňový základ, budú 
zdravšie a nebudú prestarnuté, čo eliminuje 
hrozby z  pádov vetiev či nebodaj pri veter-
nom počasí s  výstrahou aj celých stromov.“ 
O  náhradnej výsadbe sa budú pracovníci 
z  mestského úradu radiť aj s  odbornou ve-
rejnosťou a  občianskymi združeniami, ktoré 
sa angažujú v  oblasti životného prostredia 
v meste. Pred podaním žiadostí o výrub kaž-
dého jedného stromu urobí radnica zdravot-
nú diagnostiku drevín. Výruby sa podľa záko-
na môžu vykonávať od 1. októbra do konca 
marca.

Topoľov sa zbavili aj u susedov
   Aleju s desiatkami topoľov pred niekoľký-
mi rokmi odstránili aj popri frekventovanom 
chodníku v  celej dĺžke nábrežia rieky Revú-
ca v Ružomberku a rovnako aj na vstupe do 
Ružomberka od Liptovského Mikuláša popri 
ceste I/18. K výrubu topoľovej aleje došlo ten-
to mesiac aj v Dolnom Kubíne.  -vč-

Nebezpečné stromy vymení nižší a zdravý porast

SPRAVODAJSTVO

Občianske združenie Tatry, Občianske 
združenie LIPA  – Liptovskí aktivisti sa dlho-
dobo  – v  spolupráci s  mestom Liptovský 
Mikuláš  – podieľa na skrášľovaní verejných 
priestranstiev i  areálov školských zariadení 
v  súvislosti s  dopadom klimatických zmien 

na mestské prostredie. Prizývame preto ak-
tívnych obyvateľov jednotlivých mestských 
častí k  spolupráci. Pokiaľ chcete vysadiť ze-
leň vo vašom bezprostrednom okolí, stromy 
či krovité záhony, ak máte aspoň približné 
predstavy a potrebujete poradiť, napíšte nám 

na oztatry@slovanet.sk. Spoločne môžeme 
pripraviť projekt napr. z  participatívneho 
rozpočtu mesta či iných mimorozpočtových 
výziev a skrášliť mestskú časť, v ktorej žijete. 

             Rudolf Pado, OZ Tatry

Výzva OZ Tatry

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. 
Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Zapojiť sa môžete aj Vy!

Ako? príďte a darujte
• trvanlivé potraviny • nepoužité hygienické potreby • čiapky, rukavice, šály, ponožky • vianočné darčeky pre deti - nové 

hračky, knihy, školské potreby • svoju kvapku krvi.

Kde? na prízemí Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. 
Kedy? 03. 12. 2019 v čase od 8:00 – 14:00 hod. 

Pre koho? Všetko „darované“ bude poskytnuté organizáciám, ktoré v našom meste adresne pomáhajú ľuďom a rodinám 
v núdzi: • Slovenský červený kríž - územný spolok Liptov • Spišská katolícka charita - Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry.

• Národná transfúzna stanica. 

Nezáleží na tom, čo daruješ. Dôležité je, že sa staneš toho súčasťou.

Od októbra 2019 majú Mikulášania mož-
nosť využiť bezplatnú mediačnú poradňu, 
ktorú pre nich raz mesačne sprístupňuje 
mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s medi-
átorkou Martinou Húskovou. 

Mediátorka je pre ľudí dostupná druhú 
stredu v mesiaci v čase od 13:00 – 16:30 hod. 
v  priestoroch  malej zasadačky Mestského 
úradu. 

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, 
ktoré pomáha sporiacim stranám nájsť rie-
šenie konfl iktu mimosúdnou cestou pro-
stredníctvom nestrannej osoby. Mediátor je 
odborník, ktorý vedie sporiace strany k urov-

naniu vzájomných vzťahov vhodnou komu-
nikáciou a pomáha hľadať cesty k vyriešeniu 
konfl iktu. Výsledkom mediácie je mediačná 
dohoda. Účelom mediačnej poradne zriade-
nej v našom meste je poskytnúť obyvateľom 
bezplatnú pomoc pri riešení sporov a  kon-
fl iktov vzniknutých napríklad pri susedských 
nedorozumeniach, pri vysporiadaní vlastníc-
kych práv či rodinných, obchodných alebo 
pracovnoprávnych sporoch. Najčastejšie je 
mediácia využívaná pri riešení situácií, v kto-
rých je urovnanie konfl iktov a sporov vhod-
nejšie, ako súdne rozhodnutie. Cieľom medi-
ácie je nájsť riešenie, ktoré bude akceptované 

oboma stranami, pričom mediátorka prihlia-
da na záujmy všetkých osôb, ktorých sa spor 
a jeho riešenie dotýka. 

Bezplatná mediačná poradňa 
v meste Liptovský Mikuláš 
od novembra 2019 v budove 

mestského úradu
každú druhú stredu v mesiaci v čase 

od 13:00 hod. do 16:30 hod.
Termíny pre rok 2019: 

13. november, 11. december.
Bližšie informácie pri osobnej 

konzultácii alebo na t. č. 0908/171561.

Bezplatná mediácia pre Mikulášanov
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Za tri desiatky rokov existencie vychovala 
základná škola na najludnatejšom sídlisku až 
20 tisíc žiakov a šéfovali jej dokopy piati riadi-
telia. Takouto štatistikou disponuje ZŠ Janka 
Kráľa na Podbrezinách pri príležitosti svoj-
ho 30. výročia. Výstavba objektov sa začala 
v  roku 1988, kedy počet obyvateľov sídliska 
presahoval číslo 11 tisíc. „Bola túžobne oča-
kávaná, keďže obyvateľmi tejto lokality boli 
najmä mladé rodiny s deťmi,“ uviedla súčasná 
riaditeľka Eva Vondráková.

V súčasnosti má škola 437 žiakov, ktorí sa 

učia v 20 triedach. Na výchove a vzdelávaní 
sa podieľa 41 pedagogických a  23 nepeda-
gogických zamestnancov. Dnes je ZŠ Janka 
Kráľa školou 21. storočia. Je na pulze doby, 
má kvalitný vzdelávací proces, ktorý realizujú 
v  priestoroch s  najmodernejším vybavením. 
Do profi lácie školy sa dostalo programovanie 
a  robotika, fi nančná gramotnosť, moderná 
výučba cudzích jazykov. "Venujeme sa inklú-
zii žiakov. Podľa želania rodičov zavádzame 
vyučovanie nového typu písma Comenia 
skript,“ vymenovala riaditeľka.     -js-

Posledný septembrový víkend predviedlo 
v našom meste svoj talent približne osemde-
siat amatérskych divadelníkov z  celého Slo-
venska. Divadelný odbor Matice slovenskej 
zorganizoval divadelný festival Ivana Stodolu. 
Jeho štvrtý ročník sa uskutočnil v Kultúrnom 

dome v  Palúdzke. Sedem súborov, ktoré sa 
na festivale predstavili, hodnotili okrem po-
roty aj diváci. „Skutočnosť, že každý divák mal 
možnosť hlasovať za svojho favorita, urobil 
náš festival výnimočným. Každý návštevník 
bez rozdielu veku sa tak stal porotcom. Všet-

ky hlasy sa spočítali a  putovnú cenu Ivana 
Stodolu si odniesol víťazný súbor z Ploštína,“ 
vysvetlil jeden z  organizátorov a  zároveň 
podpredseda Matice slovenskej Marek Ne-
mec (na foto uprostred s klobúkom).    
    -red-

ZŠ Janka Kráľa slávi 30 rokov

Štvrtá kapitola divadelného festivalu Ivana Stodolu

13

Úctyhodný počet 177 pretekárov vyštarto-
val spred nákupného centra na Ulici 1. mája 
v  rámci VIII. ročníka polmaratónu. V  sobotu 
19. októbra zároveň išlo o  IX. ročník Maj-
strovstiev Slovenska profesionálnych hasičov 
v polmaratóne a XXI. ročník Memoriálu Vlas-
timila Jaroša. Preteky aj pomáhali, výťažok 
zo štartovného vo výške 1408 eur pomôže 

pri liečbe Natálke Moravčíkovej. Trať dlhú 
21 097,5 metrov s prevýšením 114 metrov naj-
rýchlejšie zvládol Michal Kubovčík z ŠK Dukla 
Banská Bystrica s časom 1:14:54. Čas 1:15:50 
dosiahol druhý bežec v  absolútnom poradí, 
Tomáš Michalec z  AŠK Fenix Bratislava, tretí 
s časom 1:16:33 dobehol Lukáš Ďurec z Plev-
níka. Na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov 

mesto Liptovský Mikuláš zastupoval poslanec 
Michal Paška. Spolu s  obchodným centrom 
bol organizátorom polmaratónu aj Olympij-
ský klub Liptova. Spoluorganizátormi boli 
mesto Liptovský Mikuláš, ŠK Kriváň Liptovská 
Ondrašová, Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a  záchranného zboru v  Liptovskom Mikuláši 
a Centrum voľného času L. Mikuláš.  -red-

Atletika v meste olympijských víťazov opäť 
nesklamala a šírila dobré meno Liptovskému 
Mikulášu po celom Slovensku aj v  zahraničí. 
V  celkovej medailovej bilancii v  roku 2019 
získali mladí atléti záujmového krúžku Centra 
voľného času (CVČ) v žiackych a dorastenec-
kých kategóriách na majstrovstvách Sloven-
ska po sedem zlatých, strieborných a  bron-
zových medailí, celkovo spolu 21 cenných 
kovov. Najúspešnejší boli Ladislav Lubelec 
s tromi zlatými, Petra Krotáková s dvomi zla-
tými a  štyrmi bronzovými medailami, Vesna 
Hynková so zlatou a  striebornou medailou 
a Matúš Grieš s dvoma striebornými kovmi.

Na základe výsledkov z  majstrovstiev Slo-
venska sa viacerým podarilo kvalifi kovať do 

reprezentačných výberov a  nominovali sa 
na reprezentačné medzištátne stretnutia 
Česko-Chorvátsko-Maďarsko-Slovensko-Slo-
vinsko. V kategórii starších žiakov a žiačok sa 
preteky uskutočnili v slovinskom meste Ptuj, 
kde obsadili Vesna Hynková 5. miesto vo vrhu 
guľou (12,69 m) a  7. miesto v  hode diskom 
(30,69 m). Petra Krotáková 7. miesto v  behu 
na 300 metrov (42,38 s) a Paula Perončíková 
7. miesto v  behu na 300 metrov prekážok 
(47,33 s). V kategórii dorastu sa súťaž konala 
na Slovensku v Trnave, kde si Ladislav Lube-
lec vybojoval bronzovú medailu v  behu na 
110 metrov prekážok vynikajúcim výkonom 
14,23 s, Matúš Grieš v  trojskoku 5. miesto 
(12,87 m), Viktoria Pereyrro v hode kladivom 

7. miesto výkonom 40,70 m.
„Rok 2018 bol medailovou bilanciou pre-

konaný a  sezóna 2019 je kvalitatívne histo-
ricky najúspešnejším rokom pre mikulášsku 
atletiku. Ladislav Lubelec splnil limit na Eu-
rópsky olympijský festival, družstvo doras-
tencov CVČ v konkurencii 60 tímov skončilo 
na 6. mieste na Slovensku. Počet atlétov má 
stále zvyšujúcu sa tendenciu a očakávame aj 
zlepšenie infraštruktúry, podali sme projekt 
na výstavbu umelohmotného, tartanového 
300-metrového oválu, chceme tak vrátiť sú-
ťažnú atletiku na Nábrežie Aurela Stodolu, 
kde mala svoje historické zastúpenie,“ uviedol 
riaditeľ CVČ Roman Králik.  -red-

I/2019/11/15Podchod pri Maytexe zrevitalizujúI/2019/11/15Podchod pri Maytexe zrevitalizujúI/2019/11/15Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

I/2019/11/16Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

Výnimočná sezóna pre atlétov CVČ

Bežci pomohli malej Natálke

Paula Perončíková, Vesna Hynková 
a Petra Krotáková s trénermi Romanom 
Králikom a Tiborom Pelachom 
v slovinskom Ptuji.

Bezmála 30 tímov dobrovoľných hasič-
ských zborov sa predstavilo na nočnej súťaži 
v požiarnom útoku. Historické centrum mes-
ta bolo zároveň aj svedkom vyvrcholenia 18. 
ročníka Okresnej hasičskej ligy.

Štátny tajomník ministerstva vnútra SR 
a  viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf 
Urbanovič dal pretekom pred ich začiatkom 
slávnostný punc. Patrikovi Ferjancovi, predse-
dovi Dobrovoľného hasičského zboru v Lip-
tovskej Ondrašovej, odovzdal pri príležitosti 
nedávneho 95. výročia založenia zboru čest-
nú plaketu rezortu vnútra. Medzi dobrovoľ-
nými hasičmi dôverne známy Pavol Holbus 
(mimochodom, zamestnanec Verejnopro-
spešných služieb) dostal čestnú plaketu pri 
príležitosti životného jubilea. Preteky mohla 
v  piatok 27. septembra za veľmi vydarené 
označiť aj Eva Krajčiová, riaditeľka Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
v  Liptovskom Mikuláši. Podľa jej slov hasiči 
ukázali svoje schopnosti a zručnosti za nároč-
ných podmienok, keďže súťaž prebiehala za 
tmy.    -red-

Rekordná účasť
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Navrhnite ocenenia za rok 2019
Mesto Liptovský Mikuláš a primátor mesta Liptovský Mikuláš vy-
zývajú obyvateľov mesta i širokú verejnosť na predkladanie návr-
hov na udelenie nasledovných ocenení.

1. Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš
2. Cena mesta Liptovský Mikuláš
3. Cena primátora mesta
4. Iné vyznamenania

Návrh musí obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného, 
b) životopis,
c) zdôvodnenie odporúčania (zhodnotenie doterajšej činnosti, 

dosiahnuté úspechy, príp. vyznamenania, ktoré už boli navrhova-
nému udelené a pod.),

d) návrh na druh ocenenia (okrem Ceny primátora mesta Lip-
tovský Mikuláš). Návrh predkladá mestskému zastupiteľstvu pri-
mátor, resp. ním poverený člen mestskej rady,

e) súhlas so spracovaním osobných údajov nominovaného.

• osobne na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši 
– kancelária vedenia mesta, 3. poschodie
• poštou na adresu Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš
• e-mailom na sekretariat@mikulas.sk

Vaše návrhy a odporúčania nám doručte osobne, prostredníc-
tvom pošty alebo elektronickou poštou v termíne do 15. 11. 2019 
nasledovne:

Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptovský Mikuláš každoročne usku-
točňuje vyhodnotenie najlepších športovcov roka za predchádzajúci 
kalendárny rok. Slávnostný akt sa uskutoční 17. januára 2020. 

Ocenených bude desať jednotlivcov do 18 rokov, desať jednotlivcov 
nad 18 rokov, jeden mládežnícky kolektív, jeden seniorsky kolektív, 
osobnosť v športe za dlhoročné aktivity a talent roka do 18 rokov. 

Všetky telovýchovné jednoty, športové kluby a  občianske združe-
nia pôsobiace v oblasti športu na území mesta Liptovský Mikuláš majú 
možnosť nominovať svojich športovcov na ocenenie Najlepší športovec 
mesta za rok 2019.

Nominácie môžu okrem športových klubov posielať i obyvatelia, pri-
čom nominovaný môže byť iba ten športovec, ktorý reprezentuje klub 
so sídlom na území mesta Liptovský Mikuláš.

Tlačivá nominácií jednotlivcov a  kolektívov za rok 2019 nájdete na 
webe mesta pod banerom Nominácie na športovcov mesta Liptov-
ský Mikuláš. Nominácie je potrebné poslať najneskôr do 13. decem-
bra 2019 poštou na Oddelenie mládeže, športu a  kultúry, Mestský 
úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, alebo e-mailom na 
zuzana.kozolkova@mikulas.sk.               -red-

Nominujte športovcov 
mesta za rok 2019

Do konca októbra mesto zrealizovalo práce na chodníkoch pri by-
tovkách na Vrbickej na sídlisku Nábrežie. Pri obnove v tejto časti mesta 
radniční zapracovali do diela aj podnety a návrhy od obyvateľov. „Išlo 
o komplexnú rekonštrukciu chodníkov. Opravili sme chodník z betó-
nových panelov, ktorý bol dovtedy jedným z najhorších v meste. Nový 
chodník je zo zámkovej dlažby a slúži ako prepojenie tohto vnútrob-
loku a  lokality za ním s  chodníkmi pozdĺž Vrbickej,“ uviedol Gabriel 
Lengyel z mestského úradu a zhrnul, že mesto tiež urobilo chodníkové 
prepojenia s  novou dlažbou medzi bytovkami na Vrbickej. „Ľudia si 
skracovali trasu po tráve a vychodili si v nej cestičky, ktoré sme spra-
vili do dočasnej spevnenej podoby. V budúcnosti totiž v tejto lokalite 
plánujeme výstavbu nových parkovacích plôch,“ informoval.            -js-

Na Nábreží 
pribúdajú chodníky

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Klub vojenských dôchodcov Liptov

Cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš
AOS gen. M. R. Štefánika

11. novembra 2019 (pondelok) o 11.11 h

MEDZINÁRODNÉHO
DŇA VOJNOVÝCH

VETERÁNOV

Vás pozývajú na
spomienkový pietny akt pri príležitosti 

 Pamätník „Matka“ na Vrbickej ulici
Pomník obetiam zahraničných misií a operácií na Háji Nicovô
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Čarovné ostrohy,

Čarovné ostrohy,Slávo Jurko, 
Slávo Jurko, Teáter Komika,

Teáter Komika,krájanie torty
krájanie tortyči koleso šťastia.

či koleso šťastia.
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DEŇ 
OTVORENÝCH 
DVERÍ MESTA 
LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ

6.11.
2019

Mestský úrad 
Liptovský MikulÁS

08:30  
vystúpenie detí zo ZUŠ Liptovský Mikuláš 
otvorenie DOD

Vstupy so sprievodcom: 
09:00 h /10:00 h / 11:00 h

Sprievodný program: 
Prezentácia činnosti – Informačného centra mesta, 
OZ Živé námestie, 
OOCR Region Liptov

dodávate lektro-technológií

ERIK
ROTHENSTEIN

BAND WITH

ELSA VALLE
GÁBOR

WINAND
26. november 2019
19:00 • ROUTE 66 • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

& 
lístky na www.bit.ly/elsavalle      (SK | CU | HU)

O
/2

01
9/

11
/0

9 
O

/2
01

9/
11

/1
1 

O
/2

01
9/

11
/1

3 
I/2

01
9/

11
/1

Pohodlná
úhrada
parkovného  
v Liptovskom 
Mikuláši  

Čierny orol | Katolícky dom | Železničná stanica

Stiahni si zadarmo

www.parkdots.com
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SERVIS

    

SOBOTA 02.11.2019   

 HAWAII & HALLOWEEN PARTY  Tatralandia - aqua-
park   10:00-21:00  Zažite Halloween 
s havajskou atmosférou alebo Havaj party s Halloween 
atmosférou?! 

 PONDELOK 04.11.2019   

 VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY  Dom kultúry - Veľ-
ká sála   18:00      10€   Populárne trio muzikan-
tov s vlastnými textami a hudbou. Predpredaj vstupeniek 
v Dome kultúry a Informačnom centre mesta. 

 UTOROK 05.11.2019 

 LÁSKA A REŠPEKT Centrum pre rodinu a vzťahy, 
Župný dom   17:00    Ďalšia z videoprednášok o 
dvoch prioritných potrebách muža a ženy. 

 STREDA 06.11.2019 

 LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
 Námestie osloboditeľov, Ul. 1. mája, Tranovského 

ulica, Námestie Žiadostí slovenského národa, Baťova 
ulička, Námestie osloboditeľov    17:30   Tradičné 
jesenné podujatie pre malých aj veľkých obyvateľov mesta 
i návštevníkov.  

  PIATOK 08.11.2019    

 BESEDA SO SILVIOU VANČOVOU  Liptovská 
knižnica G.F. Belopotockého  13:30  Beseda so 
spisovateľkou Silviou Vančovou. 

 TAJOMSTVÁ MIKROSVETA  Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4   15:00-
18:00   1€  od 6 rokov 1€  Pozorovanie mikroskopic-
kých detailov prírody.  

 ŽIVÁ KNIŽNICA  Hory Doly, ul. Guothova    9:30, 
11:30, 15:00  Živá knižnica je výnimočnou metódou, 
ktorá sa využíva na odbúranie predsudkov a stereotypov 
prostredníctvom rozprávania príbehov (storytelling). 

  SOBOTA 09.11.2019     

 JAZZ & ACCORDION DAYS FESTIVAL 2019  Dom 
kultúry - Veľká sála    19:00  10€  Jazzový 
koncert v podaní Slovak Accordion Orchestra, Lenky 
Lo Hrůzovej a Samuela Hošeka. Predpredaj vstupeniek 
v Dome kultúry a Informačnom centre mesta. 

 KING OF KINGS SLOVAKIA   Liptov Aréna Tatra-
landia   18:30    predpredaj 12€, na mieste 15€  

 Šiesty ročník turnaja v bojových športoch, už po druhý 
krát pod svetovou značkou KING OF KINGS. Predpredaj 
vstupeniek v Informačnom centre mesta. 

 TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI Centrum voľ-
ného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47    9:00

 Sobotňajšie šachové podujatie v Centre voľného času. 

 NEDEĽA 10.11.2019  

 SMEJKO A TANCULIENKA - VŠETKO NAJLEPŠIE! 
 Dom kultúry - veľká sála    16:00    10 €, balkón 

9 €  Piate výročie populárnej dvojice Smejko a Tancu-
lienka oslávime najväčšími rozprávkovými a tanečnými 
hitmi. Predpredaj vstupeniek v Informačnom centre mesta. 

 9.NARODENINY  STOP SHOP Liptovský Mikuláš   
 15:00    Oslávme spoločne 9.narodeniny so skvelým 

programom.

 KONCERT JESENNÉ FRAGMENTY  Kostol Iľanovo    
 16:30   Organový koncert zo série Iľanovských píšťal 

 PONDELOK 11.11.2019  

 MEDZINÁRODNÝ DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV
 Pamätník Matka na Vrbickej ulici, Pomník obetiam 

zahraničných misií a operácií na Háji Nicovô    11:11  
 Spomienkový pietny akt obetiam 1. svetovej vojny a 

ďalších vojnových konfl iktov.  

 UTOROK 12.11.2019  

  VIACBOJ VŠESTRANNOSTI MATERSKÝCH ŠKÔL
 Centrum voľného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 

1932/47     9:00  Športové podujatie pre deti 
materských škol v Centre voľného času.   

 ŠTVRTOK 14.11.2019   

 ZÁVISLOSTI - ÚVOD DO TÉMY  Centrum pre rodi-
nu a vzťahy, Župný dom    17:00  Prvá prednáška o 
vážnej téme závislostí ThDr. Jozefa Brenkusa, PhD. 

 PIATOK 15.11.2019  

 ANALFABETA NEGRAMOTNÁ Liptovská knižnica 
G.F. Belopotockého   10:00  Bábkové divadelné 
predstavenie s Barborou Zamiškovou a Sväťom Dobríkom. 

 CESTOPIS KAMČATKA  FUN FABRIC    18:00   
4€   Na Kamčatku s Michaelou - cestopisný večer.  

  FS VÁH - ČO NEZMYL ČAS...  Dom kultúry - Veľká 
sála    18:00    7€    Nový celovečerný program 
FS VÁH pri príležitosti 40. výročia jeho vzniku. Predpredaj 
vstupeniek v Dome kultúry a Informačnom centre mesta.
 
 SOBOTA 16.11.2019  

  POHÁR LIPTOVA V MODERNEJ GYMNASTIKE  LIP-
TOV ARÉNA, Ráztoky    9:30 otvorenie     Memoriál 
Vlasty Fialovej v modernej gymnastike. 

 NEDEĽA 17.11.2019    

 PAMIATKA OBETÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD  Hl. evan-
jelický kostol, ul.Tranovského  9:00   Spomien-
kové služby Božie za účasti príslušníkov záchranných a 
zásahových zložiek SR  

 NÁDYCH SLOBODY   Kostol sv. Mikuláša, Námestie 
osloboditeľov  16:30   Ekumenická bohoslužba pri 
príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. 

 UTOROK 19.11.2019   

 NIEČO PRE LÍDROV   Centrum pre rodinu a vzťahy, 
Župný dom  17:00  Dobrí - Hlúpi - Zlí. Akých ľudí 
stretávate? Je nutné takto „triediť“ ľudí???  

 STREDA 20 .11.2019   

 RUŽOMBERSKÍ SPISOVATELIA U RÁZUSOVCOV 
 Rázusovie dom, ul. Vrbická   15:00  Kolegovia 

z Ružomberka na besede a autogramiáde v rodnom 
dome súrodencov Rázusovcov.

 ROBOTRONS - ŽELEZNÍ ANJELI GALAXIE  Dom 
kultúry - Veľká sála   16:00    10€,8€, balkón 6€ 

 Chceš cestovať po galaxii? Chceš sa stať členom 
astronautov a splniť nesplniteľnú misiu? Predpredaj 
vstupeniek v Informačnom centre mesta. 

 SILNÉ REČI  ROUTE 66    19:00    12€   Sil-
né Reči stand-up comedy show, to je záruka toho, že vás 
čakajú dve hodiny plné zábavy. Predpredaj vstupeniek v 
Informačnom centre mesta. 
 
 ŠTVRTOK 21.11.2019 | SOBOTA 23.11.2019   

 HORY A MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  Dom Kultú-
ry    1. ročník festivalu horského fi lmu.  

 SOBOTA 23.11.2019   

 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO VIACBOJI 
VŠESTRANNOSTI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL mestská pla-
váreň, ul. Vajanského    9:00    MSR v disciplínach: 
plávanie, šplh, skok z miesta, člnkový beh, hod medicin-
balom.

 SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE  FUN FABRIC  9:30-
17:00    50€  Systemické konštelácie: riešenie 
rodinných, pracovných, zdravotných problémov.
 
 NEDEĽA 24.11.2019    

 HELIGONICA  Dom kultúry - Veľká sála     16:00  
   8€   Kapela HELIGONICA a jej hosť ľudový zabávač 

Martin Kopor. Predpredaj vstupeniek v Dome kultúry 
a Informačnom centre mesta.   

 UTOROK 26.11.2019    

 ERIK ROTHENSTEIN BAND WITH ELSA VALLE & 
GÁBOR WINAND (SK/CU/HU)  Route 66    19:00  

   14€   Príďte zažiť afro-kubánsky jazz so speváckou 
dvojicou Elsa Valle a Gáborom Winandom.  

 VERNISÁŽ VÝSTAVY KRISTÍNA MÉSÁROŠ - CAFÉ 
MOON  Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa    

 16:30    Vernisáž výstavy malieb autorky v Malej 
výstavnej sieni.  

 VERNISÁŽ VÝSTAVY LUCIA TALLOVÁ - OSTROVY
 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa   16:30     
 Vernisáž výstavy maliarky Lucie Tallovej, súčasťou ktorej 

je inštalácia site specifi c  

 STREDA 27.11.2019 | SOBOTA 30.11.2019    

 XXVI.PAN 2019  Dom kultúry   XXVI. ročník celo-
slovenskej súťažnej prehliadky pantomímy a pohybových 
divadiel s medzinárodnou účasťou. 

 ŠTVRTOK 28.11.2019    

 ASTROSTOP  Centrum voľného času Nábr.Dr.Aure-
la Stodolu 1932/47   9:00    Školská astronomická 
súťaž v Centre voľného času.

 TVORBA PROJEKTOV FPU  klubovňa LKS v NKP 
Čierny orol   17:00   Školenie pre OZ regiónu Liptov. 
Lektori sú odborní pracovníci Fondu pre podporu umenia. 

 PIATOK 29.11.2019 | SOBOTA 30.11.2019    

 FILIPÍNSKE LIEČENIE  FUN FABRIC    16:00   
 Liečebno- zážitkový seminár s Filipínskou liečiteľkou 

Estelou Palaris Orbito. 

 MINEÁLOVO 2019 - PREDAJNÁ VÝSTAVA MINERÁLOV 
 RGB Liptov   10:00 - 18:00 hod.   Piaty ročník 

predajnej výstavy minerálov pod názvom Minerálovo je tu !  

KALENDÁR PODUJATÍ

NOVEMBER
2019

www.m i ku l a s . s k

Bližšie informácie o podujatiach konaných v  Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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Dar najkrajší život dáva do kolísky… 
 

V mesiaci september 2019 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Matej JANEGA, Alex KULIZÁK, Kristína 
Vera MAZANÍK, Noemi FURDOVÁ, Júlia 
MACHAJDÍKOVÁ, Agáta GAJDOŠOVÁ, 
Tobias CHUDÍK, Zoja KRIŽKOVÁ, Eliška 
RADENOVÁ, Martina MURGOŠOVÁ, 
Silvia MURGOŠOVÁ, Mia CHAMULOVÁ, 
Liam PRIECHODSKÝ, Eliška OLŠAVSKÁ, 
Alex ŠIKULA, Leo KAPITÁŇ, Sára FLÓ-
ROVÁ, Vladimíra Michaela KLEPÁČOVÁ, 
Leo MORAVČÍK, Teo SOPÓCI, Oliver 
Ján BREZINA, Hana MELEKOVÁ, Amália 
LOVAŠTÍKOVÁ, Mia KUČEROVÁ, Timea 
BALÁŽOVÁ, Mária KMEŤOVÁ, Viktória 
KMEŤOVÁ, Henrik BEDNARČÍK, Lucas 
HLINIČAN, Richard LAJŠ, Michal LAJŠ, 
Alžbeta KRIŽKOVÁ, Eva MOJŽIŠOVÁ, 
Filip KUPSKÝ.

Manželstvo je vtedy krásne, keď sa 
dvaja zhodnú v láske…

Manželstvo uzavreli:

  Tomáš VÉBER  – Andrea HALIGARDO-
VÁ, Martin VALACH  – Mgr. Zuzana 
SPODNIAKOVÁ, Ondrej MRÁZ  – Mária 
BRISUDOVÁ, Martin CHEBEŇ  – Viera 
TUTUROVÁ, Dominik FILIN – Miroslava 
MOHAUPTOVÁ, Michal LIKAVČAN  – 
Lenka JAČALOVÁ, Ondrej KOŠŤAN  – 
Miroslava NEKORANCOVÁ, Ing. Ján 
FRANK  – Ing. Šárka PIATKOVÁ, Martin 
STRUHÁR  – Barbora HOŠKOVÁ, Filip 
BRVENÍK  – Mgr. Katarína BURDELOVÁ, 
Ing. Martin GRIEŠ – Veronika HRICOVÁ, 
Michal PETHŐ - Katarína HUDÁKOVÁ, 
Radek ŠVANCÁR – MUDr. Veronika JAB-
LONSKÁ, Martin STROMKO – Michaela 
KNIŠOVÁ, Tomáš ĎURÍK – Klaudia BEN-
KOVIČOVÁ, Michal SMOLÁK  – Bc. Lu-
cia GEMZICKÁ, Patrik SERMEK – Lenka 
ČREPOVÁ, Milan RYBÁR  – Petra ŠTEV-
ČEKOVÁ, Peter NEMERGÚT – Miroslava 
HANDRKOVÁ, Gabriel BLCHÁČ  – Lucia 
JANČOVÁ.

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

Opustili nás:

  Josef ŠPLÍCHAL 79 r., Elena MURGOŠO-
VÁ 88 r., Johanna BAČÍKOVÁ 91 r., Zden-
ko DROPPA 74 r., Milan PAULÍNY 69 r., 
Josef CINA 59 r., Juraj BUZÁŠ 71 r., Ivan 
GEMZICKÝ 74 r., Zuzana VÁLEKOVÁ 87 
r., Oľga VYŠNÁ 89 r., Mária ŠIMKOVÁ 72 
r., Ľudmila PAULÍNYOVÁ 74 r., Marián 
URBANEC 52 r., František ZUBAJ 50 r., 
František GAJDOŠ 60 r., Adam HOLLÝ 
96 r.

Občiansky servis
SEPTEMBER 2019

SERVIS

SKÚŠKA SIRÉN
8. novembra 2019 o 12.00 hodine 

bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.
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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk

Nájdete nás na:

facebook.com/MestoLM

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu „ Územný plán mesta Liptovský Mikuláš
-  Zmeny a doplnky č. 6 “  a  žiadosť o zaslanie stanoviska

            Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení podľa §-u 4 odst.3 písm. j/ v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so
zákonom  č.  50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  v  znení  neskorších
predpisov podľa §-u 22

p r e d k l a d á       n á v r h
„Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 6“

/ návrh  ZaD  č. 6  ÚPN mesta Liptovský Mikuláš /
za účelom zverejnenia, prerokovania a verejného pripomienkovania.

         Mesto Liptovský Mikuláš je podľa § 18 odst. 4 stavebného zákona v znení neskorších
predpisov  obstarávateľom  územnoplánovacej  dokumentácie  mesta  Liptovský  Mikuláš.  Mesto
Liptovský Mikuláš má územný plán, schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.115/2010
dňa  16.12.2010  s vyhlásením  jeho  záväznej  časti  všeobecne  záväzným  nariadením  mesta
Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien
a doplnkov. Orgán územného plánovania, ktorým je mesto Liptovský Mikuláš, v súlade s  §-om 30
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
sústavne  sleduje,  či  sa  nezmenili  územnotechnické,  hospodárske  a  sociálne  predpoklady,  na
základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov,
alebo  je  potrebné  umiestniť  verejnoprospešné  stavby,  orgán  územného  plánovania  obstará
doplnok  alebo  zmenu  územnoplánovacej  dokumentácie.  Spracovateľom zmien  a doplnkov  č.6
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš je AUREX, spol. s r.o., Bratislava.
        Návrh „Územný plán mesta Liptovský Mikuláš  -  Zmeny a doplnky  č.  6“  je  spracovaný
v textovej  a grafickej  časti  ako  samostatná  príloha  platného  územného  plánu  mesta  Liptovský
Mikuláš.  Komplexný materiál návrhu „Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č.
6“  je  k  nahliadnutiu  na  útvare hlavného  architekta  Mestského  úradu  Liptovský  Mikuláš  a na
internete www.mikulas.sk.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky písomne na adresu: Mestský úrad Liptovský
Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš do 10. novembra 2019.

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.
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Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikualáš prenajmú 
obchodný priestor v objekte krytej plavárne o rozmere 20 m2. 
Priestor je vhodný na prevádzku kaderníctva, fyzioterapie, masér-
skych služieb a podobne. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 
0918 997 150.

Prenájom priestorov
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SERVIS

 RODINA ADAMSOVCOV 
(Americký fi lm, od 7 rokov, 90 min., Slovenský dabing) 
Pi. 1. 11.  18.00  5 € | So. 2. 11.  18.00  5 €  |  Ne. 3. 11.  17.30  
5 €    Pripravte si prsty na lusknutie! Na plátna kín opäť 
prichádza ikonická rodina, ktorá každý rok vyhráva všetky 
súťaže na Halloween. 

 AMNESTIE 
(SR - ČR, od 15 rokov, 120 min.) 
Pi. 1. 11.  20.00  5 € | So. 2. 11.  20.00  5 €  |  Ne. 3. 11.  19.30  
5 €    Film sa okrem príbehu troch rodín zasiahnutých 
komunistickou perzekúciou, venuje aj vzbure väzňov v 
Leopoldove, ktorá si vyžiadala vojenský zákrok. 

  

 ÚPLNÁ LÁSKA  
(Argentína, od 15 rokov, 117 min.) 
Po. 4.11.   20.00   4 €    Dráma o dvoch sestrách, ktoré sú 
veľmi rozdielne, ale opätovne k sebe nachádzajú cestu, ktorá 
im pomôže prekonať tragickú rodinnú situáciu..

 PARDON, NEZASTIHLI SME VÁS  
(GB- Francúzsko - Belgicko, od 15 rokov, 100 min.) 
Ut. 5.11.   17.30   4 €    Jeden z najznámejších a 
najoceňovanejších súčasných britských režisérov Ken Loach 
nakrútil ďalšiu sociálnu drámu zo života ľudí, ktorí sa ocitnú v 
núdzi.

 NARUŠITEĽ SYSTÉMU 
(Nemecký fi lm, od 15 rokov, 118 min.) 
Ut. 5.11.   19.30   4 €    Intenzívna dráma o obrovskej túžbe 
jedného dieťaťa po láske, bezpečí a násilnom potenciáli, 
ktorý to podmieňuje. 

 MLADÝ AHMED 
(Francúzsko - Belgicko, od 15 rokov, 85 min.) 
St. 6.11.   17.30   4 €    Belgický tínedžer, ktorý prijal 
extrémistický výklad Koránu, plánuje sprisahanie, aby zabil 
svojho učiteľa. 

 SYNONYMÁ 
(Francúzsko – Izrael – Nem., od 15 rokov, 123 min.) 
St. 6.11.   19.30   4 €    “Migračná satira” o mladíkovi, ktorý 
sa snaží nájsť svoju identitu, si odniesla z tohtoročného 
Berlinale hlavnú cenu – Zlatého medveďa.

 ZBOHOM SYNU 
(Čínsky fi lm, od 15 rokov, 185 min.) 
Št. 7.11.   18.00   4 €    Rodinná sága, ktorá zachytáva 
transformáciu čínskej spoločnosti prostredníctvom príbehu 
manželského páru postihnutého osudovou tragédiou. 

 U ZLATEJ RUKAVIČKY 
(Nemecký fi lm, od 15 rokov, 110 min.) 
Pi. 8.11.   20.00   4 €    Nekompromisný portrét zvráteného 
psychopatického násilníka ovládaného nenávisťou k ženám, 
sexuálnou nenásytnosťou. 

 ŽENSKÁ NA VRCHOLE 
(SR - ČR, od 12 rokov, 105 min.) 
Pi. 8. 11.  18.00  5 € | Ne. 10. 11.  20.00  5 €  |  Po. 11. 
11.  17.30  4 €  |  Ut. 12. 11.  17.30  5 €   Zimná romantická 
komédia nás vezme do zasnežených hôr, v ktorých sa 
sympatická hrdinka neočakávane ocitne v spoločnosti dvoch 
bratov. 

 SNEŽNÝ CHLAPEC 
(Americký fi lm, MP, 97 min., Slovenský dabing) 
Ne. 10. 11.  18.00  5 € | Ne. 17. 11.  17.30  5 €  Chcete zažiť 
parádne dobrodružstvo ? Ak áno, tak sa choďte pozrieť na 
strechu vášho domu. Rozprávkový príbeh, ktorý vás chytí za 
srdce.

 TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 134 min.) 
Po. 11. 11.  19.30  5 €  |  Ut. 12. 11.  19.30  5 €   Linda 
Hamilton ako Sarah Connorová a Arnold Schwarzenegger 
ako Terminátor T-800 sa vracajú vo svojich ikonický
  

 ROZPRESTRI KRÍDLA 
(Francúzsky fi lm, od 7 rokov, 113 min., Slovenský dabing) 
St. 13. 11.  18.00  5 €   Otec a syn ktorí sa zblížia vďaka 
bláznivému plánu na záchranu zanikajúceho vtáčieho druhu. 
Neuveriteľná a nebezpečná cesta, na ktorú sa nezabúda.

 NECH JE SVETLO 
(SR - ČR, od 15 rokov, 93 min.) 
St. 13. 11.  20.00  4 €  |  Po. 18. 11.  18.00  4 €    Príbeh o 
rodine, do ktorej sa vplietla polovojenská mládežnícka 
skupina. Syn je zapletený do šikanovania a usmrtenia 
spolužiaka...

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
 CEZ PRSTY 

(Český fi lm, od 12 rokov, 101 min.) 
Št. 14. 11.  14.00  2 €    Drsne romantická komédia o 
vzťahoch, mužoch, ženách, plážovom volejbale a tikajúcich 
biologických hodinách ...

 CHARLIEHO ANJELI 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 118 min.) 
Pi. 15. 11.  20.00  5 € | Ne. 17. 11.  19.30  5 €    Akčné a 
zvodné špiónky musia zachrániť svet pred novou hrozbou, 
pričom dôverovať môžu jedine sebe a svojim schopnostiam.

 POSLEDNÁ ARISTOKRATKA 
(Český fi lm , od 12 rokov, 110 min.) 
Po. 18. 11.  20.00  4 € | Ut. 19. 11.  20.00  5 € | St. 20. 
11.  18.00  5 €   Františkovi Kostkovi bol v reštitúcii vrátený 
zámok a tak sa s celou rodinou vráti do Čiech. Samotný stret s 
českou realitou však prinesie veľa zábavných situácií.

 DOKONALÁ LOŽ 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 109 min.) 
Ut. 19. 11.  18.00  5 € | St. 20. 11.  20.00  5 €     Roy je 
rodený podvodník a nechce uveriť tomu, koľké šťastie ho 
postrehlo, keď sa cez online zoznamku spozná s dobre 
situovanou vdovou Betty...

 RODINA ADAMSOVCOV 
(Americký fi lm, od 7 rokov, 90 min., Slovenský dabing) 
Ne. 24. 11.  18.00  5 €   Pripravte si prsty na lusknutie! Na 
plátna kín opäť prichádza ikonická rodina, ktorá každý rok 
vyhráva všetky súťaže na Halloween...

 VLASTNÍCI 
(Český fi lm, od 12 rokov, 96 min.) 
Ne. 24. 11.  20.00  5 € | Po. 25. 11.  20.00  4 €  |  Ut. 26. 
11.  18.00  5 €    Komédia pre tých, čo to nezažili. Dráma pre 
tých, ktorí tým žijú.

 MALÁ RÍŠA 
(SR - Island, od 15 rokov, 108 min.)  
Po. 25. 11.  18.00  4 €  |  Ut. 26. 11.  20.00  5 €    Pomáha lož 
prežiť? Nová slovenská dobová dráma so svetovým hereckým 
obsadením

 100 VECÍ (FKS) 
Pi: 8. 11.  14.30  2 €  komédia Nemecko - 2018 - (12) - 111 
minút - český dabing

 MADAMA BUTTERFLY 
So:  9. 11.   18:55  12 €  priamy prenos z Metropolitnej 
opery New York (12) - cca 212 minút (2 prestávky), taliansky s 
anglickými a slovenskými titulkami

 DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST 
Št: 21. 11.   19:00  10 €  záznam koncertu VB - 2019 - (12) - 95 
minút – Aerofi lms, české titulky

 PAVAROTTI (FKS) 
Pi. 22. 11.  14.30  2 €  dokumentárny, hudobný, životopisný 
VB/USA - 2019 - (12) - 114 minút - české titulky

 ACHNATON 
So:  23.11.   18:55  12 €  priamy prenos z Metropolitnej 
opery New York (12) - cca 236 minút - (2 prestávky), egyptsky, 
hebrejsky, akkadsky, PREMIÉRA V MET / PO PRVÝ RAZ V HD 
KVALITE

 27.06.2019 | 10.01.2020      
VYZNANIE MAJSTRA ŽELEZA A DRÔTU - LADISLAV 
JUROVATÝ ST. |Múzeum Janka Kráľa  | Po - Ne:10:00–
18:00 | Tvorba umeleckého kováča a drotárskeho majstra 
Ladislava Jurovatého st. 

 23.08.2019 | 30.11.2019    
NA PRELOME| Rumanský Art Centre | Ut – Pi: 13:00–17:00 |

 02.10.2019 | 16.11.2019    
ALTERNATÍVY DEŠTRUKCIE| Liptovská galéria Petra 
Michala Bohúňa  | Ut – So: 10:00–17:00 | 2€   1€ | Výstava 
piatich umelcov z krajín V4 na tému deštrukcia umenia.

 02.10.2019 | 08.11.2019     
Z TVORBY| Klubovňa LKS v NKP Čierny orol | Po - Pi: 
8:00-15:00 |  0,50€   0,20€ | Výstava z najnovšej tvorby 
členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS. 

 14.10.2019 | 31.01.2020      
ĽUDOVÝ ODEV| NKP Čierny orol L. Mikuláš | Po – Pi: 
8:00–16:00, So–Ne: na objednávku | 0,50€   0,30€ | 
Výstava ľudových odevov a doplnkov zo zbierok Liptovského 
múzea v Ružomberku.  

 16.10.2019 | 09.11.2019       
CHRÁNENÉ ÚZEMIA V MINIATÚRACH| Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 
Liptovský Mikuláš | Po., Str., Štv., Pia.: 09.00-17.00 (posl. 
vstup 16.00); Ut.: zatvorené; So.: 10.00-16.00 (posl. vstup 
15.00); Ne.: 09.00-11.00 (min.20 osôb len na tel. 
objednávku 3 dni vopred) | 1€   od 6 rokov 1€ | Miniatúry 
ako zmenšené podoby chránených častí prírody Slovenska.

 11.11.2019 | 18.11.2019      
17. NOVEMBER 1989| Liptovská knižnica G.F. 
Belopotockého | Po–Pi:9:00-18:00  | Výstava dokumentov o 
udalostiach  Nežnej revolúcie. 

 13.11.2019 | 13.12.2019     
OKOM PETRA RYBÍNA| klubovňa LKS v NKP Čierny orol  | 
po-pia: 8:00-15:00 | 0,50€   0,20€ | Autorská multižánrová 
prezentácia fotografi í a fi lmov Petra Rybína. Vernisáž výstavy 
sa uskutoční 13. 11. 2019 o 16:30 hod.  

 27.11.2019 | 11.01.2020     
KRISTÍNA MÉSÁROŠ - CAFÉ MOON| Liptovská galéria 
Petra Michala Bohúňa | Ut – So: 10:00–17:00  | 2€   1€ | 
Výstava malieb autorky patriacej k výraznému prúdu 
súčasných umelcov. 

 27.11.2019 | 01.02.2020      
LUCIA TALLOVÁ - OSTROVY| Liptovská galéria Petra 
Michala Bohúňa  | Ut – So: 10:00–17:00 | 2€   1€ | Výstava, 
súčasťou ktorej je inštalácia site specifi c a najnovšie diela 
maliarky. 

 17.09.2019 | 19.11.2019     
TRÉNING PAMÄTI S MARKÉTOU| Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého | 13:00 | 10€ | Cyklus prednášok a 
praktických cvičení trénovania pamäti najmä pre seniorov

 3.11.2019      
MANDALKOVANIE VO FUN FABRIC| Fun Fabric | 15:00 | 
55€ | Cyklus intuitívneho maľovania mandál. Tentokrát 
MANDALY CESTY DUŠE. 

 14.11.2019 / 15.11.2019  
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU | 
Remeselné dielne LKS  | 16:30 | 13€ / 13€ | Kurz keramiky na 
tému KERAMICKÝ ADVENTNÝ VENIEC (14.11.). Kurz keramiky 
Na tému DRACI BÁJNE STVORENIA (15.11.)

 21.11.2019       
VOŇAVÁ ŠKOLIČKA O BYLINKÁCH| Fun Fabric | 18:00 | 
15€ | Bylinkový workshop „Ekologické upratovanie“.

 24.11.2019  
PAVERPOL - VIANOČNÉ DEKORÁCIE | Fun Fabric  | 15:00 | 
45€ | Kreatívny kurz umeleckej techniky paverpol, téma: 
„VIANOČNÉ DEKORÁCIE“. 

 29.11.2019        
LITERÁRNY KLUB| Liptovská knižnica G.F. Belopotocké-
ho | 17:00 | Stretnutie členov klubu.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00  2€ / 
1€, celá galéria 7€ | 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  2€ / 
1€, celá galéria 7€ | 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  2€ / 
1€, celá galéria 7€ | Slovenské umenie 14. - 18. storočia - go-
tika, renesancia, barok. 

 KOLOMAN SOKOL  
Galéria Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00  2€ / 1€  | 
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 

 4 € / 2 € | 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. 

 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.   
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: 9:00-17:00, Ut zatvorené, So: 10:00-16:00, Ne: na 
objednávku. 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: na objednávku   2 €   1 € | 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: na objednávku   0,20 €   0,10 € | Expozícia 
venovaná významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke známej 
nielen na Slovensku.
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Be2Can  4. – 8.11. 2019 
Prehliadka festivalového fi lmu z Berlína, Benátok a Cannes


