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MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTA

MIKULÁŠ
ZADARMO

Pomník s 56 menami vojakov Ozbrojených síl SR, ktorí zahynuli v zahraničí, odhalili pod cintorínom na Háji.
Na ľavej stene pomníka je štátny znak v dominantnom postavení, za ním nasledujú znaky NATO, OSN, OBSE a znak EÚ. Na protiľahlej 
stene je pri texte "Na pamiatku príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zahynuli v zahraničných vojenských operáciách 
a mierových pozorovateľských misiách", umiestnený symbol Ozbrojených síl SR. Pod textom sú mená zosnulých príslušníkov armády.
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V  súčasnosti má mesto na podpis u  minis-
terky zmluvu na rekonštrukciu telocvične pri 
Základnej škole Aurela Stodolu. Realizáciu 
plánuje počas letných prázdnin 2019, aby bol 
čo najmenej obmedzený vyučovací proces aj 
vysoké využitie telocvične v  rámci súkrom-
nej sféry. Radnica na obnovu získala 124  ti-
síc eur, spoluúčasť je 10 percent. Za tieto 
peniaze sa zrekonštruuje cvičebný priestor 
s  náraďovňou, elektroinštalácia, osvetlenie, 
strecha, vykurovanie, sociálne zariadenia 
a  zdravotechnika. V  roku 2018 však mesto 
získalo aj ďalšie financie, ktoré sa pretavia do 
hotových projektov na nový rok.

Požiarne zbrojnice z eurofondov
Radnica uspela aj pri získaní externých 

zdrojov na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc 
v Bodiciach, v Liptovskej Ondrašovej a v Plo-
štíne. „V  Bodiciach sú práce hotové, v  Lipt. 

Ondrašovej sa realizuje verejné obstarávanie, 
plánovaná je rekonštrukcia strechy, výstavba 
garáže pre hasičskú cisternu a oprava objek-
tu a vnútorného vybavenia. V rovnakom štá-
diu sme aj v Ploštíne,“ podotkla Marcela Pav-
kovčeková z mestského úradu. Tam sa urobí 
elektorinštalácia, vodovodná a  kanalizačná 
prípojka. Celkovo mesto na tieto tri stavby 
dostalo 90 tisíc eur.

Pracovať sa bude aj v Hlbokom
Vyše 300 tisíc mesto získalo aj na výstav-

bu nového komunitného centra v Hlbokom. 
„Momentálne pripravujeme verejné obstará-
vanie na dodávateľa stavebných prác. Spus-
tenie výstavby predpokladáme na jar budú-
ceho roka a finišovať budeme do konca roka 
2019,“ konštatovala Marcela Pavkovčeková. 
Cieľom projektu je zlepšiť prístup obyvate-
ľov z marginalizovanej komunity k sociálnym 

službám, vytvoriť zázemie pre prácu s deťmi, 
priestory pre vzdelávanie, trávenie voľné-
ho času a zlepšiť podmienky pre sociálnych 
pracovníkov, ktorí pôsobia v tejto komunite. 
V Hlbokom mesto zrealizuje aj projekt vybu-
dovania systému odvozu a  likvidácie odpa-
du, na ktorý získalo 46 tisíc eur. „V súčasnosti 
robíme verejné obstarávanie, ktoré následne 
zašleme na kontrolu. Realizáciu prác plánuje-
me v jarných mesiacoch 2019,“ dodala.

V Starom Meste zrekonštruujú škôlku
Z  portfólia rozpracovaných projektov sa 

pristavme ešte pri komplexnej obnove Ma-
terskej školy Komenského v  Starom Meste. 
Z externých zdrojov sme získali 324 tisíc eur 
na nadstavbu, rozšírenie kapacity a zvýšenie 
energetickej efektívnosti objektov. Hotovo 
stavbári zahlásia najneskôr na jeseň 2019.

      -js- 

Nový rok prinesie Mikulášu prospešné projekty

Pamiatku profesionálnych vojakov, ktorí za-
hynuli pri plnení úloh v zahraničných misiách 
a  operáciách, pripomína od štvrtka pomník 
v  areáli Pamätníka a  vojnového cintorína 
na vrchu Háj-Nicovô v  Liptovskom Mikuláši. 
Ústredným motívom pomníka sú mená zo-
snulých vojakov a ich symboly, ktoré sú vyte-
sané do stien memoriálnej kaplnky.

„Dnešný deň je pre mňa historickým. Od-
halili sme pomník novodobým veteránom, 
ktorí zahynuli pri plnení služobných povin-
ností počas mierových misií alebo pri ich 
zabezpečovaní ďaleko od nášho rodného 
Slovenska. Som nesmierne hrdý a  pyšný, že 
sa nám tento pomník podarilo odhaliť sym-
bolicky tu, v Liptovskom Mikuláši, v blízkosti 
pamätníka obetiam druhej svetovej vojny. Aj 
takýmto spôsobom sme splnili svoj záväzok, 
že nikdy nezabudneme na tých, ktorí bojo-
vali za slobodu, mier a  demokraciu ďaleko 
od svojich rodín,“ uviedol minister obrany SR 
Peter Gajdoš.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených 
síl (OS) SR Daniel Zmeko pripomenul, že OS 
a  každá armáda stojí hlavne v  morálke na 
pevnom pilieri udržiavania tradícií. Myslím si, 
že OS majú za ostatných 25 rokov dostatok 
novodobých tradícií. Tie sú popretkávané aj 
tragickými udalosťami, ktoré naše extrémne 
náročné a nebezpečné povolanie prináša. Za 
všetkých profesionálnych vojakov môžem 
zdôrazniť, že na svojich hrdinov nebudeme 
zabúdať a  vždy na nich budeme spomínať,“ 
skonštatoval.

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč 
ocenil rozhodnutie rezortu obrany umiestniť 
pomník práve na výšine Háj Nicovô. „Mesto 

rado spolupracovalo pri tomto akte. Je to po-
tvrdenie dlhodobých vojenských tradícií Lip-
tovského Mikuláša,“ dodal. Vo svojom prího-
vore vyjadril vďaku za túto poctu pre mesto 
Liptovský Mikuláš aj iniciátorovi myšlienky – 
bývalému rektorovi Akadémie ozbrojených 
síl M. R. Štefánika Borisovi Ďurkechovi.

Lokalitu vybral rezort obrany z  viacerých 

dôvodov. Liptovský Mikuláš má nielen bo-
hatú vojenskú históriu, no zároveň je sídlom 
Akadémie ozbrojených síl generála Milana 
Rastislava Štefánika, ktorá už roky pripravuje 
dôstojníkov do ich budúcich povolaní v rám-
ci ozbrojených síl. Výhodou je aj jej poloha 
v strede Slovenska.

              (TASR, red)

Pamiatku novodobých slovenských veteránov  
pripomína nový pomník na Háji Nicovô 

Ak bude sneh,  
cyklochodník poslúži bežkárom

SPRAVODAJSTVO

Aj počas nadchádzajúcej zimy budú mať Mikulášania možnosť 
využiť bežecké lyže v širšom centre mesta. „Sme pripravení, uvi-
díme, čo na to povie pani Zima,“ naznačil s úsmevom Gabriel 
Lengyel z radnice. V prípade, že sa vytvorí dostatočná snehová 
vrstva, mesto dá v spolupráci so Združením športových klubov 
Jasná urobiť stopu pre bežecké lyžovanie. Mikulášania ju už 
tradične nájdu na telese súčasného cyklochodníka na nábreží 
Váhu od starej lodenice po most ponad Smrečianku v Okolič-
nom.                                         -js-  
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Aby Liptovský Mikuláš mohol 
na jar rozkvitnúť, museli sa o to 
postarať pracovníci Verejnopro-
spešných služieb už v novembri. 
Po meste vysadili do trávnika 
zmes cibuľovín - tulipány, ľalie, 
narcisy, krokusy. „Išlo o  namie-
šané zmesi, ktoré sme špeciál-
nym strojom sadili priamo do 
trávnika. Predišli sme pracnému 
ručnému vysádzaniu do jamiek,“ 
vysvetlila Zuzana Štreitová 
z VPS.

Zjednodušená je aj údržba, 
pretože kvetiny nebude po-
trebné na jar okopávať, na konci 
kvitnutia sa jednoducho poko-
sia a  o  rok vyrastú znova. Ide 
o  pilotný projekt. „Sme jedno 
z mála miest na Slovensku, ktoré 
sa môže popýšiť takouto výsad-
bou. Ak sa projekt osvedčí, bu-
deme pokračovať aj v ostatných 
častiach mesta,“ dodala.            -js-

Poruchu na verejnom osvetlení nahlásite 
po novom jednoducho. Verejnoprospešné 
služby totiž pripravujú projekt, ktorého prin-
cípom je mobilná aplikácia na nahlasovanie 
porúch na verejnom osvetlení. Funguje tak, 
že všetky stĺpy verejného osvetlenia v meste 
budú vyznačené nálepkami s  jedinečnými 
QR kódmi a číslom stĺpu. V prípade poruchy 
budú môcť obyvatelia jednoducho prostred-
níctvom čítačky QR kódov alebo aplikácie 
zosnímať kód a správca verejného osvetlenia 
bude automaticky upozornený na poruchu. 
Následne sa poruchou môže operatívne za-
oberať a riešiť ju. „Systém zjednoduší komu-
nikáciu obyvateľ – mesto, pretože nahlásené 
údaje budú jednoznačné,“ podotkol riaditeľ 
VPS Dušan Grešo. Pre obyvateľov, ktorí ne-

preferujú takýto spôsob, nechávame mož-
nosť nahlásiť problém s verejným osvetlením 
na telefónnom čísle VPS: 044/547 65 00 alebo 
0915 889 003.

Čísla stĺpov navyše budú môcť fungovať aj 
pre spresnenie lokality pre záchranné zložky, 
ktoré budú mať do tejto databázy prístup. 
V  prípade potreby môže obyvateľ presne 
identifikovať miesto potrebného zásahu. 
V meste je vyše 3 000 stĺpov verejného osvet-
lenia. „Postupne ich označujeme nálepkami 
tak, aby sme celý systém mohli spustiť ešte 
v tomto roku,“ dodal. Podobný systém je na 
Slovensku zatiaľ prevádzkovaný len vo väč-
ších mestách ako Bratislava, Trnava či Žilina.

        -js-

V  poslednej novembrovej dekáde začali 
zamestnanci Verejnoprospešných služieb 
s  inštaláciou vianočnej výzdoby. Na stĺ-
poch verejného osvetlenia v  pešej zóne 
pribudli ozdoby s  3D motívmi. Postupne 
postavili aj „hlavný“ vianočný stromček na 
Námestí osloboditeľov. „Ide o smrek, ktorý 
bude svietiť v  príjemnej červeno-modrej 
kombinácii. Oficiálne rozsvietenie strom-
čeka plánujeme v  rámci otvorenia Miku-
lášskeho jarmoku,“ uviedol Tibor Molnár 
z  VPS. Dekoračné prvky v  podobe hviezd 
a vločiek budú inštalovať na Podbrezinách. 
V rámci pešej zóny ozdobia okrem hlavné-
ho stromčeka aj menšie stromčeky svetel-
nými reťazami v  ľadovej a žltej farbe. „Sa-
mozrejmosťou bude výzdoba vianočných 
stromov v  mestských častiach,“ podotkol. 
„Pred spustením sme systém preskúšali 
po častiach a  nakoniec nás čaká generál-
na skúška ešte pred konaním jarmoku,“ 
vysvetlil. Novinkou bude inštalácia vstup-
nej brány do pešej zóny pri hoteli Európa, 
ktorá dekoratívne skrášli priestor počas 
vianočného obdobia.                      -red-

Poruchu  
nahlásite  
jednoduchšie

O jarné kvitnutie  
sa staráme už  
v jeseni

Vianočný stromček 
rozsvietime 
počas otvorenia 
jarmoku

Vianočné trhy lákajú do centra 
sviatočným sortimentom

Vianočné trhy oživia Námestie osloboditeľov 
od štvrtka 20. do soboty 22. decembra. Ide 
o štvrtý ročník trhov, ktorými chceme spestriť 
predvianočné obdobie, uviedla Soňa Višňov-
ská z  mestského úradu. V  stánkoch na ná-
mestí bude pre verejnosť pripravený tradičný 
vianočný sortiment v podobe rôznych deko-
rácií, medovníkov či hračiek. Nebude chýbať 
občerstvenie a predovšetkým bohatý kultúr-

no – spoločenský program, ktorý sa odohrá 
na pódiu pred Župným domom. „Verím, že 
ľudia si nájdu čas v predvianočnom zhone na 
chvíľu sa zastaviť a prehodiť niekoľko slov so 
známymi či blízkymi v pôsobivej kulise centra 
nášho mestečka,“ konštatovala.

Vo štvrtok je pripravené dopoludnie pre 
deti, vystúpenie operného zoskupenia Can-
to Lirico, v  piatok sa predstavia talenty zo 

sociálnych zariadení Liptova či zoskupenie 
Janais vianočným koncertom. Nebude chý-
bať divadelná rozprávka pre deti. Sobotňajšie 
popoludnie a  večer bude v  podaní Michala 
Michalka a domáceho folkového dua Majdur.

      
    -red-

Jarmočný program ulahodí 
každému návštevníkovi

Tradičný Mikulášsky jarmok prinesie do cen-
tra vianočnú atmosféru už 6. decembra, ne-
preberné množstvo vôní, chutí a pastvu pre 
oko budú ponúkať stovky predajných stán-
kov po celom námestí a v priľahlých uliciach 
až do soboty 8. decembra. Otvorenie je pri-
pravené na piatkový podvečer 7. decembra 
o 16:00 h.

Po otvorení nasleduje vystúpenie Andera 
z Košíc, Lucie Revival a večer zaklincuje kon-
cert Iné Kafe. O  deň neskôr sa po zotmení 

predstavia mladí hudobníci Slovak Tango 
a po nich nastúpi Katka Koščová s vianočným 
koncertom.

Pre deti bude 6. a  7. decembra postave-
ný Mikulášsky domček. Aj tento rok poteší 
návštevníkov prezentácia slovenských re-
meselníkov, ich pracovných postupov a  ich 
výrobkov v Remeselnej uličke. Pod hlavičkou 
„Tradične“ sa 6. decembra uskutoční Mikuláš-
sky basketbalový turnaj O  tortu primátora. 
Športové pozadie bude mať samozrejme aj 

Mikulášsky volejbal základných škôl 7. de-
cembra. Pestrý program 9. decembra o 16:00 
vhodne doplní druhý adventný koncert Stíše-
nie v podaní Slovenského orchestra Bohdana 
Warchala v Bohúňovej galérii. Príďte sa zaba-
viť a oddýchnuť si. Program Mikulášskeho jar-
moku aj informácie o adventných koncertoch 
nájdete na ďalších stranách vášho mesačníka 
Mikuláš.      -vč-
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V komunálnych voľbách 2018 si ľudia v Lip-
tovskom Mikuláši opätovne zvolili za pri-
mátora Jána Blcháča. Pôjde o  jeho tretie 
funkčné obdobie (predtým primátoroval 
v rokoch 2006 až 2010 a 2014 až 2018). Vo 
voľbách získal 50,9 percent (5 756) platných 
odovzdaných hlasov. V boji o primátorskú 
stoličku skončil na druhom mieste Vincent 
Kultan so ziskom 42,1 percent (4 759 hlasov) 
a na treťom mieste Martin Chrapčiak s vý-
sledkom sedem percent (796 hlasov).
Do poslaneckých lavíc zasadne 25 poslan-
cov mestského zastupiteľstva. Prinášame 
vám zoznam zvolených kandidátov na 
poslancov s  počtom hlasov, ktoré v  ko-
munálnych voľbách získali:
Michal Paška (NEKA) - 1841, Rudolf Urbano-
vič (SMER-SD, SNS, NK) - 1219, Jaroslav Čefo 
(NEKA) - 1218, Lucia Cukerová (NEKA) - 1167, 
Ján Blcháč (SMER-SD, SNS, NK) - 1163 (ná-
hradník Miroslav Neset (SMER-SD, SNS, NK) 
- 882), Jaroslav Barok (SAS, OĽANO, KDH, 
NOVA, ŠANCA) -1063, Ľubica Staroňová 
(SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA) - 1050, 
Alžbeta Smiešna (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, 
ŠANCA) - 1024, Anna Dvorščáková (SAS, 

OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA) - 1015, Peter 
Cibák (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA) 
- 1005, Andrea Žideková (SMER-SD, SNS, 
NK) - 964, Vincent Kultan (SAS, OĽANO, 
KDH, NOVA, ŠANCA) - 962, Miroslav Boďa 
(SMER-SD, SNS, NK) - 956, Marta Voštináko-
vá (SMER-SD, SNS, NK) - 930, Ján Smieško 
(SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA) - 922, 
Ľubomír Raši (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, 
ŠANCA) - 901, Jozef Bobák (NEKA) - 805, 
Oldřich Drahovzal (SMER-SD, SNS, NK) - 
787, Matej Géci (NEKA) - 750, Marek Nemec 
(SMER-SD, SNS, NK) - 734, Michal Luníček 
(SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA) - 690, 
Ľuboš Trizna (NEKA) - 567, Soňa Čupková 
(SMER-SD, SNS, NK)  – 343, Jozef Repaský 
(SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA) - 237, 
Marta Jančušová (NEKA) - 189.
Zvolení kandidáti zložia poslanecký sľub na 
ustanovujúcom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva, ktoré sa uskutoční začiatkom 
decembra. Slávnostným ustanovujúcim 
zastupiteľstvom sa končí doterajšie štvor-
ročné funkčné obdobie (2015 až 2018).  
                        -red-

Na radnici sa vďaka špecialistovi oddele-
nia Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) 
podarilo v  tomto roku vybaviť úvery na 
renováciu bytoviek za 1,8 milióna eur. „Ide 
o najvyššie číslo za ostatné štyri roky,“ uvie-
dol primátor Ján Blcháč. Fond schválil všet-
ky projekty pre 10 bytových domov s 340 
bytmi. „Obnovujú sa tak bytovky v  Miku-
láši, v Hrádku, v Trnovci, v Jáne či v Smre-
čanoch. Ide o  veľké projekty, ktoré riešia 
zateplenie, výmenu spoločných rozvodov 
plynu, elektriny, kanalizácie, vody, výme-
nu výťahov a  modernizáciu spoločných 
priestorov,“ konštatoval Miroslav Kašák, 
špecialista oddelenia ŠFRB na mestskom 
úrade.
Miroslav Kašák sa v  októbri zúčastnil na 
celoslovenskej konferencii, na ktorej po-
sudzovatelia úverov zo ŠFRB z  Bratislavy 

konštatovali, že v  Mikuláši sa v  súčasnosti 
obnovujú bytovky v  takom rozsahu, ako 
pred časom v oveľa ľudnatejších mestách. 
„Aktuálne máme v okrese rozostavanú ob-
novu 16 bytoviek, keďže sa nám prelínajú 
aj stavby z  minulého roka. Z  tohto počtu 
prerábajú 9 bytoviek s vyše 500 bytmi pria-
mo v  Liptovskom Mikuláši,“ informoval. 
Podľa jeho slov o  zatepľovanie rodinných 
domov nie je záujem. „Zatiaľ nám fond 

podporil jeden rodinný dom pre mladú ro-
dinu v Ploštíne.“
Dodal, že príprava žiadosti na obnovu je 
pomerne komplikovaná a dlhodobá záleži-
tosť. „Vyžaduje si odhadom pol roka,“ po-
znamenal. V  budúcom roku predpokladá, 
že pre okres dosiahne úvery na rekonštruk-
ciu bytoviek v hodnote 1,5 milióna eur.
    -vč-

Mesto povedie staronový primátor a stoličky  
v zastupiteľstve vymení osem poslancov

Zvolený kandidát 
na primátora mesta 
Liptovský Mikuláš

Zvolení kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva  
mesta Liptovský Mikuláš

Dostali sme 
rekordné peniaze na 
renováciu bytoviek

SPRAVODAJSTVO SPRAVODAJSTVO

Jaroslav Barok

Jaroslav Čefo

Jozef Bobák

Soňa Čupková

Miroslav  Boďa

Oldřich Drahovzal

Peter Cibák

Anna Dvorščáková

Lucia  Cukerová

Matej Géci

Marta Jančušová

Michal Paška

Ľubica Staroňová

Vincent Kultan

Ľubomír Raši

Ľuboš Trizna

Michal Luníček

Jozef Repaský

Rudolf Urbanovič

Marek Nemec

Ján Smieško

Marta Voštináková

Miroslav Neset

Alžbeta Smiešna

Andrea Žideková
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Už po siedmykrát v  Liptovskom Mikuláši 
(a  desiaty celkovo) sa konala celoslovenská 
pietna spomienka v  rámci Svetového dňa 
pamiatky obetí dopravných nehôd. Dejiskom 
spomienky, ktorú organizačne zabezpečil 
Úrad Ekumenickej a  pastoračnej služby Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej republiky, bol 
v nedeľu 18. novembra evanjelický kostol.

„Pre naše mesto ide o významnú poctu, ke-
ďže spomienka má celoslovenský charakter. 
Uctili sme si nielen tých, ktorých život, žiaľ, 

vyhasol pri dopravnej nehode, ale vyzdvihli 
prácu tých, ktorí zasahujú aj pri takýchto tra-
gických udalostiach. Hasičom, záchranárom, 
policajtom či Horskej záchrannej službe patrí 
náš obdiv a vďaka za neľahkú prácu, pri kto-
rej zasahujú neraz aj s nasadením vlastného 
života,“ vysvetlil štátny tajomník ministerstva 
vnútra SR a viceprimátor Liptovského Mikulá-
ša Rudolf Urbanovič.

Prítomným sa prihovoril aj Milan Petrula, 
riaditeľ Úradu Ekumenickej a  pastoračnej 

služby Ministerstva vnútra Slovenskej repub-
liky. Ján Paciga, duchovný Úradu ekumenic-
kej pastoračnej služby Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, informoval o  štatistike 
dopravných nehôd za prvých desať mesiacov 
tohto roka. Súčasťou piety bolo aj zapálenie 
symbolických sviečok za obete dopravných 
nehôd. Za mesto Liptovský Mikuláš sviečku 
zapálil náčelník mestskej polície Marián Jan-
čuška.    -red-

V nasledujúcich štyroch rokoch povedie 
mesto Liptovský Mikuláš Ján Blcháč. 
V  komunálnych voľbách získal najviac 
hlasov a  v  nasledujúcom  rozhovore 
uviedol, aké má s mestom plány na naj-
bližšie štyri roky.

 
Mesto je na prahu nového volebného 
cyklu a Vy jeho smerovanie budete ako 
primátor určovať už po tretíkrát. Aké 
budú Vaše prvé kroky?

Dôveru, ktorú som dostal, si veľmi cením, 
o to viac, že je to už tretíkrát, čo mi ju väčši-
na Mikulášanov prejavila. Už v kampani som 
ponúkal programom Dobre spravované 
mesto II, ktorého cieľom je, aby náš Mikuláš 
bol fungujúcim, živým, súdržným a  inšpira-
tívnym mestom. Keďže si obyvatelia zvolili za 
primátora mňa, zrejme som ich zaujal Dob-
re spravovaným mestom a  zvolili si aj môj 
program. Môžu sa na mňa spoľahnúť, rád im 
touto cestou odkazujem, že budem pre jeho 
naplnenie robiť všetko.

Častokrát však nezávisí naplnenie 
programu len od samotného vedenia 
mesta, ale aj od mestského zastupiteľ-
stva, ktoré schvaľuje zásadné investície 
a kroky v meste…

Ja verím, že zvolení poslanci budú súhlasiť 
s  napĺňaním programu Dobre spravované 
mesto II, veď sa pre tento program rozhodla 
svojou voľbou tá väčšia časť obyvateľov. 
Pokiaľ by ho niektorí poslanci nepodporo-
vali, bolo by to ich rozhodnutie, ja však od 
zastupiteľstva očakávam podporu dobrých 
nápadov a  projektov, ktoré naše mesto po-
sunú dopredu. My vytvoríme platformu 
a  budeme očakávať, že sa k  nám pridá čo 
najviac poslancov mestského zastupiteľstva, 
aby sme postupovali spoločne a  prinášali 
dobrý život ľuďom v meste. Rozbroje a anti-
patie žiadny prospech nedávajú a zjavne ľudí 
zaťažujú. Nechcem riešiť politiku, ktorá na 
komunálnej úrovni častokrát dobré nápady 
kvôli nezhodám brzdí. Snáď môj program, 
ktorí presvedčil voličov, presvedčí aj poslan-
cov. Takže ideme do ďalšieho rozvoja Mikulá-
ša s entuziazmom.

Zdá sa, že investičný rozvoj neutícha ani 
s príchodom zimy.

Pracujeme na strategických investíciách. 
V týchto dňoch sme dokončili stavebnú časť 
prvej etapy vnútromestskej cyklotrasy za za-
mestnaním od Rachmaninovho námestia po 
železničnú stanicu, v budúcom roku pribud-
ne ešte mobiliár a začneme s ďalšou etapou 

v parku na Rachmaninku. Pred dokončením 
je zimný štadión, pomerne rýchlo postupujú 
práce na modernizácii futbalového štadióna 
či na obnove Materskej školy Komenské-
ho. Počas zimy sa budeme venovať poctivej 
príprave na projekty, na ktoré sme získali 
peniaze z externých zdrojov, spomeniem te-
locvičňu pri Základnej škole A. Stodolu či bu-
dovaniu nového komunitného centra. Rozro-
bené máme aj viaceré inteligentné riešenia, 
chceme navýšiť peniaze na participatívny 
rozpočet.

S  čím by ste boli spokojný na jeseň 
v roku 2022?

Ak sa nám podarí urobiť, respektíve bude-
me mať vo vysokom štádiu rozpracovanosti 
zásadné veci v  oblasti infraštruktúry  – pre-
ložku železnice či alternatívnu trasu, ktorá 
odbremení prieťah mestom, budem spokoj-
ný. Budem rád, keď budeme mať modernú 
mestskú autobusovú dopravu, na čo kladie-
me dôraz od začiatku výberového konania. 
Potešia ma ďalšie cyklochodníky, zelenšie 
a čistejšie mesto, a samozrejme, keď získame 
ďalšie peniaze z  externých zdrojov. Spokoj-
nosť pocítim, keď budú na Háji ďalšie vidi-
teľné prvky lesoparku, na budovaní ktorého 
roky postupne pracujeme.      -js-

ROZHOVOR

Hostili sme celoslovenskú spomienku  
na obete dopravných nehôd

Odkaz primátora Mikulášanom:  
MÔŽETE SA NA  
MŇA SPOĽAHNÚŤ

Do školských lavíc Základnej školy Márie Rá-
zusovej Martákovej zasadli prví žiaci v  sep-
tembri 1978. Škola tento rok oslavuje už 40 
rokov. Slávnostnou akadémiou si okrúhle 
výročie pripomenuli pedagógovia aj žia-
ci v  Dome kultúry. Od  roku 1979  existovali 
v škole športové triedy zamerané na ľadový 
hokej, v  ktorých vyrástlo veľa kvalitných li-
gových hráčov, dokonca aj reprezentantov 
(Ivan Droppa, Marek Uram, Milan Jurčina, Ján 
Laco, Martin Cibák…) Do  hokejovej triedy 
chodil aj prvý slovenský olympijský víťaz vo 
vodnom slalome Michal Martikán. Na prelo-
me dekád hokejové triedy pre nedostatok 
žiakov síce zrušili, v  uplynulom školskom 
roku (v  septembri 2017) sa však podarilo 
súčasnému vedeniu opätovne naštartovať 
hokejovú triedu pre mladé talenty. Primá-
tor odovzdal pri príležitosti 40. výročia do 
rúk riaditeľky Aleny Ridzoňovej pamätný list 
a plaketu mesta Liptovský Mikuláš.   -vč-

Nové obchodné centrum, ktoré v  novem-
bri otvorili na Revolučnej ulici v  Liptovskej 
Ondrašovej, podporilo v  deň otvorenia prí-
spevkom z nákupov mestskú Základnú ško-
lu s  materskou školou Demänovská cesta 
(v  čase uzávierky ešte presná suma nebola 
známa, závisle od dennej tržby obchodu). 
Je predpoklad, že investor podporí aj ďalší 
projekt v meste, hovoriť však o ňom oficiálne 
ešte nechcel.

Nová predajňa na ploche viac než 1 300 
metrov štvorcových zamestnáva 30 ľudí a po-
núka takmer 100 parkovacích miest. „V tomto 
roku sme otvárali súbor obchodných prevá-
dzok na Kamennom poli, teraz nový obchod 
v Liptovskej Ondrašovej. Mikuláš si upevňuje 
pozíciu významného centra obchodu a  slu-
žieb pre široký región,“ podotkol primátor Ján 
Blcháč.           -js-

Nové obchodné centrum 
podporilo mestskú školu

Škola má štyridsiatku



1110

V  novembri sa na krytej plavárni v  Žiline 
uskutočnili plavecké preteky štvrtého kola 
Severoslovenskej ligy, na ktorých sa zúčast-
nilo 310 plavcov zo 17 klubov. Na pretekoch 
mikulášsky klub Delfín reprezentovalo 32 
plavcov, ktorí celkovo získali 49 umiestne-
ní na stupňoch víťazov. Až 18× si odnášali 
prvé miesto, 17× druhé a 14× tretie miesto. 
V takmer stovke štartov si zlepšili svoje osob-
né maxima.

Najviac zlatých medailí získala Mia Šmído-
vá, ktorá sa s počtom šesť umiestnení na naj-
vyššom stupienku delila o celkové prvenstvo 
v počte zlatých medailí s plavcom z Martina. 
Vysoko úspešní boli aj Jakub Nemtušiak, Alex 
Kožuškanič či Oliver Krajčí, ktorí získali niekoľ-
konásobné prvenstvá.

„Všetkým našim plavcom, ktorí sa zúčast-
nili na týchto pretekoch, sa chcem srdečne 
poďakovať za predvedené výkony a za vzor-
nú reprezentáciu plaveckého klubu a mesta. 
Pred nami sú už len majstrovstvá Slovenska 
v jednotlivých kategóriách, čo bude vyvrcho-
lením celého zimného tréningového úsilia 
našich plavcov.  Pevne verím, že naši plavci 
aj na týchto vrcholných podujatiach pred-
vedú výborné výkony a  potvrdia aj rastúcu 
výkonnosť celého nášho plaveckého klubu,“ 
uviedol šéf plavcov Peter Ferko.                  -red-

„Polovicu základnej časti, teda deväť zápasov, 
máme za sebou. Dosiahli sme vynikajúcu bi-
lanciu sedem víťazstiev a iba dve prehry. Zís-
kali sme 20 bodov, a to nás katapultovalo až 
na druhé miesto spomedzi desiatich tímov,“ 
bilancoval pri pohľade na tabuľku Turčianskej 
hokejbalovej extraligy „šéf“ mikulášskeho 
tímu Funky Monkeys Tomáš Paprčka.

Hokejbalisti sa na zápasoch stretávajú 
v dostatočnom počte a aj to určite prispieva 
k hernej pohode. Snažia sa dodržiavať herný 
systém, ktorý začali aplikovať. „Samozrejme, 
praje nám aj šťastie. Veríme, že do odvetnej 
časti sa pripravíme čo najlepšie a  nadviaže-
me na dobré výkony a výsledky. Sme radi, že 
sme zatiaľ pozbierali toľko bodov. Popravde, 
určite sme na začiatku sezóny nečakali, že bu-
deme pred odvetami na takejto vynikajúcej 

priečke. To nás zaväzuje, aby sme sa aj naďa-
lej snažili o reprezentáciu nás a nášho mesta,“ 
uviedol.

Posledný zápas jesennej časti odohrajú 
8. decembra. Nateraz, ako bonus, majú v mi-
kulášskom drese aj najlepšieho strelca a  ak-
tuálne najproduktívnejšieho hráča ligy – Ro-
mana Pleváka.
Turčianska hokejbalová extraliga
Výsledky:

5.kolo: Funky Monkey Lipt. Mikuláš – Fest 
Citron 3:1; 6.kolo: HC Stahl Sever  – Funky 
Monkeys Lipt. Mikuláš 3:4; 7.kolo: Funky 
Monkeys Lipt. Mikuláš – HBK Medokýš Mar-
tin 5:1; 8.kolo: Funky Monkeys Lipt. Mikuláš – 
Goldspart Martin 3:2 SN (1:0, 1:1, 0:1  – 0:1); 
9.kolo: HBK Diaková  – Funky Monkeys Lipt. 
Mikuláš 2:6.   -red-

Previerka plavcov 
dopadla na výbornú

Na historickej budove Župného domu pri-
budla pamätná tabuľa pripomínajúca začia-
tok tragického konca prvej československej 
republiky. „Mníchovská dohoda a  následne 
Viedenská arbitráž sa bytostne dotkli aj lip-
tovského regiónu a  jeho odvekého centra. 
Preto sme uvítali. podporili a zrealizovali ná-
vrh členov Spoločnosti priateľov Vladimíra 
Krivoša zhotoviť a  osadiť pamätnú tabuľu 
pri príležitosti 80. výročia tragických udalostí 
z roku 1938,“ uviedol historik mestského Mú-
zea Janka Kráľa Zdenko Tkáč.
Mníchovská dohoda

Skončením prvej svetovej vojny a  s  tým 
súvisiacou zmenou politickej mapy strednej 
Európy vznikli nové národnostné problémy. 
Československo obývali viac ako dva milióny 
Nemcov, bolo ich viac ako Slovákov. Nemec-
kí obyvatelia sa usilovali presadzovať vlastnú 
politiku prostredníctvom Sudetonemeckej 
strany na území Čiech a  Karpatonemeckej 
strany na území Slovenska. Po nástupe na-
cistov k  moci sa situácia vyostrovala, Hitler 
zneužil na vytváranie územných nárokov 
Tretej ríše Nemcov žijúcich v  zahraničí. Naj-
skôr sa chcel dohodnúť s  československou 
vládou, ale neúspešne. Následne sa stretol 
s  britským ministerským predsedom Nevil-
lom Chamberlainom a požiadal ho o pomoc 
pri riešení tohto problému. Do Českosloven-
ska pricestoval lord Walter Runciman, aby sa 
stretol s  miestnymi Nemcami a  preskúmal 
ich požiadavky a  údajnú diskrimináciu. Po 
návrate do Británie informoval Chamberlaina 
o nespokojnosti Nemcov so situáciou v Čes-
koslovensku a  podporil ich požiadavku na 
pripojenie k Nemecku.

Francúzsko a Veľká Británia predniesli 10. 
septembra 1938 túto požiadavku českoslo-

venskej vláde, aby sa vzdala pohraničného 
územia obývaného Nemcami, tzv. Sudety. 
Vláda to prijala, čo vyvolalo veľké protesty, 
ktoré viedli až k  jej pádu. Nová vláda Jana 
Syrového to odmietla a nariadila všeobecnú 
mobilizáciu kvôli prípadnému konfliktu. Pre 
vyriešenie napätej situácie sa zišla 29. a  30. 
septembra 1938 konferencia v Mníchove. Na 
konferencii mocnosti, Nemecko zastupované 
Adolfom Hitlerom, Taliansko Benitom Musso-
linim, Francúzsko Édouardom Daladierom 
a  Veľká Británia Nevillom Chamberlainom, 
podpísali dohodu, ktorou prišlo územie 
Čiech,  Moravy a  Sliezska o  tretinu rozlohy 
a  obyvateľstva. K  rokovaniam nepozvali zá-
stupcov Československa, hoci boli v Mnícho-
ve. Československo stratilo najrozvinutejšie 
regióny. Pohraničie bolo vynikajúco opev-
nené územie a  jeho stratou prišlo Českoslo-
vensko o možnosť brániť sa útoku Nemecka. 

Edvard Beneš odmietol vzdorovať tejto do-
hode, vojensky čeliť silnej nemeckej armáde 
a  rozhodol sa abdikovať na post prezidenta 
Československa.
Viedenská arbitráž

Podobná situácia, ako s  Nemcami v  Če-
chách, bola s maďarským obyvateľstvom na 
území Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Maďa-
ri sa nezmierili s Trianonskou zmluvou a po-
žadovali zmenu hraníc. Jeden z  dodatkov 
Mníchovskej dohody nariaďoval vysporiadať 
sa s  územnými nárokmi Maďarska a  Poľska 
voči Československu do troch mesiacov. Po-
liaci už 21. septembra vzniesli územné po-
žiadavky voči Československu a  1. októbra 
vojensky anektovali Tešínsko. Od 25. októbra 
pokračovali bilaterálne rokovania, ktorými 

Poľsko do 1. decembra získalo aj časť sever-
nej Oravy a Spiša.

„Rokovania medzi Československom a Ma-
ďarskom neboli úspešné kvôli prehnaným 
maďarským nárokom, a  tak sa pristúpilo 
k  podobnému procesu ako v  Mníchove,“ 
pokračoval Tkáč. Francúzsko a Veľká Británia 
sa stretnutia vo Viedni nezúčastnili. Nemec-
ko zastupoval minister zahraničných vecí 
Joachim von Ribbentrop a  poľný maršál 
Hermann Göring, Maďarsko minister za-
hraničných vecí Kálmán Kánya a  minister 
vzdelávania Pál Teleki, Taliansko minister 
zahraničných vecí Galeazzo Ciano, Česko-
slovensko minister zahraničných vecí Fran-
tišek Chvalkovský a  diplomat Ivan Krno, za 
Slovensko predseda vlády Jozef Tiso, minis-
ter spravodlivosti Ferdinand Ďurčanský a  za 
Podkarpatskú Rus predseda vlády Avhustyn 
Vološyn. Dohodu podpísanali 2. novembra 

1938 na zámku Belveder vo Viedni. Českoslo-
vensko dostalo ďalšiu ranu, sklamaný bol aj 
Jozef Tiso, ktorý očakával podporu Nemecka. 
Následnú frustráciu si kompenzoval pomstou 
na Židoch, ktorí v Bratislave protestovali za jej 
pripojenie k Maďarsku. Slovensko stratilo juž-
nú časť, hospodársky významné oblasti, napr. 
Podunajskú nížinu či druhé najväčšie mesto 
Košice. Maďarsku pripadli nielen etnicky ma-
ďarské oblasti, ale aj územie, kde prevažovalo 
slovenské obyvateľstvo. Podobne tomu bolo 
aj na Podkarpatskej Rusi.

Mníchovská dohoda aj Viedenská arbitráž 
boli z pohľadu medzinárodného práva neplat-
né, pretože boli násilným aktom, ku ktorému 
bolo Československo prinútené,“ dodal historik 
mestského múzea.                                           -mjk-

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Pamätná tabuľa pripomína tragický koniec prvej československej republiky

V polovici základnej časti 
sú hokejbalisti na druhom mieste!

Alexandra Wellness Hotel
Hotel Bystrá
Hotel Sorea Ďumbier
Penzión Horec

Villa Victoria
Jednota

LIPTOVSKÝ JÁN
Základná škola

Hotel Jánošík
Štúrova ulica pri MÚ

Hodžova ulica, gymnázium
Dom kultúry

Železničná stanica

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Ondrašová, pošta

Holiday Village Tatralandia
Aquapark Tatralandia

Rázcestie

LIPTOVSKÝ TRNOVEC
Základná škola

ZÁHRADKY, JASNÁ
Staré koliesko
LÚČKY, JASNÁ
Jaskyňa slobody
Ľadová jaskyňa
Wellness hotel Chopok
Hotel Tri Studničky
Autocamping
Pavčina lehota, obchod
ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO (Shuttle bus)
Hilson
Mlynisko
Bodice, kostol
Bodice, Jednota

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Palúdzka ZŠ

Vodný park
Jednota

BEŠEŇOVÁ
Futbalové ihrisko

Zdravotné stredisko

LÚČKY
Kúpele, autob.zastávka Choč

BD A C N S

HRABOVO
MALINÔ BRDO, lanovka

HRABOVO 2
HRABOVO 1

Hotel Áčko

Gymnázium
Evanj. kostol

RUŽOMBEROK
Železničná stanica

E

P5

P4

P3

P1 BIELA PÚŤ, JASNÁ

LEGENDA / LEGEND
Trasa A / Line A
Jasná - Demänová & späť / back
Trasa B / Line B
Jasná - Tatralandia & späť / back
Trasa C / Line C
Jasná - Jánska dolina & späť / back
Trasa D / Line D
Jasná - Bešeňová - Lúčky & späť / back
Trasa N / Line N NIGHT CITY BUS
Tatralandia - Liptovský Mikuláš - Jasná & späť / back

Trasa S / Line S SHUTTLE BUS
Jasná Parking P1 – Parking P5 & späť / back
Premáva podľa potreby strediska. / Circulates as required 
by the resort

Trasa E / Line E
Ružomberok - Hrabovo, Malinô Brdo & späť / back

 Zastávka na znamenie / On request

Trstené

Liptovské
Sliače

Liptovský
Michal

Ižipovce

Podtureň

  
  
  
 

 

LIPTOVSKÝ
JÁN

DEMÄNOVÁ

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

TATRALANDIA

BEŠEŇOVÁ

LÚČKY

RUŽOMBEROK

MALINÔ 
BRDO

JASNÁ
DEMÄNOVÁ, rázcestie

visitliptov.sk

Prevádzka: 26.12.2018-6.4.2019 & 19.-22. 4.2019

pre držiteľov
ZADARMO

SPRAVODAJSTVO
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OZNAMY

20. - 22. 12. 2018                                          

Zmena programu vyhradená.

11:00 
16:00 
18:30 JANAIS
20:00

22. 12. 2018
16:00 Michal Michalko

20:00 MAJDUR

20. 12. 2018
10:00 
16:00 Mr. Rudi
17:50 CANTO LIRICO
18:00

CANTO LIRICO
Mr. Rudi
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Silvia

Josifoska 

Blues Band

Silvia Josifoska
Erich Boboš Procházka

Pišta Lengyel
Martin Zajko
Martin Žiak

Igor Ajdži Sabo

29. december 2018

19:00 | Route 66

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

Radostné Vianoce

želá vedenie a zamestnanci mesta Liptovský Mikuláš
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INZERCIA

a štastný nový rok  2019



Termín nástupu:  1. január 2019
Kvalifikačné predpoklady:  
vysokoškolské  vzdelanie ekonomického 
zamerania II. stupeň.  
Tarifný plat / 5 rokov praxe:  
cca 1000 eur

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41,  
031 42 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného 

 kandidáta na obsadenie pracovného miesta 

V  prípade záujmu zúčastniť sa výbe-
rového konania na uvedené pracovné 
miesto doručte svoju žiadosť o  zara-
denie do výberového konania, profe-
sijný životopis a  motivačný list spolu  
s písomným súhlasom s použitím osob-
ných údajov v zmysle zákona č 18/2018 
Z.z. do 15. decembra  2018 na mest-
ský úrad, alebo mailom na adresu  
d a n k a . c h r o m e k o v a @ m i k u l a s . s k .  
Kontaktná osoba: Ing. Dana Chromeko-
vá,  tel.: 044/5565201 

VEDÚCI/VEDÚCA 
ODBORU FINANČNÉHO

1918
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Nadišla tá krásna chvíľa, keď matka 
dieťa porodila...   

V mesiaci október 2018 sa v 
Liptovskom Mikuláši narodili:

  Ema ŠPANKOVÁ, Michal PETROVIČ, 
Markus HUMENÝ, Tomáš BILLA, Leo-
nard KULCSÁR, Nicolas ZUBAJ, Lenka 
CSÁSZÁRIOVÁ, Mia MAROVÁ, Linda 
SMITKOVÁ, Richard BAUER, Alex ALL-
MAN, Leo RIESS, Šimon DIDEK, Mar-
gareth DANIŠOVÁ, Peter KONDELA, 
Tatiana DZÚRIKOVÁ, Richard BENEC, 
Tobias Ján TRÚCHLY, Ján OCHODNIC-
KY, Matej ČERNÝ, Lenka VEŤKOVÁ.

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

Manželstvo uzavreli:

  Ján LACO – Mgr. Jana MIKITOVÁ, 
Martin ORAVEC – Emily KAZÁROVÁ, 
Peter OCHODNICKÝ – Michaela BÍ-
ROŠOVÁ, MDDr. Peter FOLTA – Lucia 
HUDÁKOVÁ, Stanislav UHEREK – Ka-
tarína GAZDOVÁ, Antonio BERETTA 
– Jana BUDKAJOVÁ, Ing. Martin ŠAL-
GO – Ing. Petra NIŇAJOVÁ, Bc. Tomáš 
JURÁŠ – Bc. Katarína BARIENČÍKOVÁ, 
Marek FERIANC – Lucia JANČOKOVÁ, 
Branislav ČATLOŠ – Martina KUBÍČ-
KOVÁ, Ing. Peter MORAVČÍK – Bc. 
Michaela SAJTÁKOVÁ, Milan ŠIMČEK 
– Lucia ILAVSKÁ.    

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

Opustili nás:

  Darina PAULÍNYOVÁ 82 r., Bohuš 
MAČNIAK 78 r., Božena HRIADELO-
VÁ 63 r., Jozef REMEŇ 69 r., Mária 
ULIČNÁ 89 r., Jozef MIČUDA 65 r., 
Sidonia STANEKOVÁ 79 r., Gustáv BA-
LÁŽ 63 r., Pavel LÍŠKA 74 r., Miroslav  
PALÚCH 62 r., Mária KRAJČIOVÁ 91 
r., Mária VARINSKÁ 69 r., Ivan PIAČEK 
85 r., Jozef MACHO 60 r., Eva GAJDO-
ŠOVÁ 74 r., Ján BUBNIAK 72 r., Mária 
ELIÁŠOVÁ 71 r., PhDr. Jiřina VAŇKO-
VÁ, CSc. 69 r., Jaroslav MIKULÁŠ 74 r., 
Jozef VALIGURA 78 r., Ivan LÍŠKA 81 
r., Božena KOVÁČOVÁ 87 r., Kornelia 
UHRÍKOVÁ 82 r. 

Občiansky servis 
OKTÓBER 2018

SERVIS
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SERVIS

   

   

SOBOTA 01.12.2018  
 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MO-

DERNEJ GYMNASTIKE  Liptov Aréna 
 10:00  Majstrovská súťaž spoločných 

skladieb organizovaná ŠK a CVČ L.Mikuláš.  

 NEDEĽA 02.12.2018  

 1. ADVENTNÝ KONCERT  Nádvo-
rie Čierneho orla, Liptovský Mikuláš 

  15:00   My sme vám tu povinšovať 
prišli...FsK Podšíp, FsK Kýčera, remeselníci 
z Liptova.

 ADVENTNÝ KONCERT V IĽANOVE
 Iľanovský kostol    16:30   Vystú-

pia Peter Sochuľák (organ), Alžbeta Trgová 
(spev) a Andrej Sontág (trúbka). 
 PONDELOK 03.12.2018  

 SVÄTÝ MIKULÁŠ NA ERBOCH MIEST 
A OBCÍ SLOVENSKA  Dom Matice Slo-
venskej    16:00    Výstava erbov miest 
a obcí Liptova s motívom Sv. Mikuláša.    

 UTOROK 04.12.2018  

 PAVEL DVOŘÁK: POSLEDNÝ TUREK
 Liptovská knižnica GFB Liptovský 

Mikuláš     16:00   Beseda s histori-
kom a spisovateľom Pavlom Dvořákom.

 PRESMEJME SA K LEPŠIEMU MAN-
ŽELSTVU VI.  Centrum pre rodinu 
a vzťahy, Župný dom      17:00  
Videoseminár pre tých, ktorí sa chcú po-
zrieť na manželstvo zábavnou formou.     

 STREDA 05.12.2018 

 REMESELNÍCKE VARIÁCIE VIANOC - 
ADVENT 2018  Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva, Škol-
ská 4, Liptovský Mikuláš   09:00-16:00 

 0,50€  Zažite čarovnú atmosféru ad-
ventu s vôňou vianočných oblátok ... 

 ŠTVRTOK 06.12.2018 | SOBOTA 08.12.2018 

 MIKULÁŠSKY JARMOK  Námestie 
osloboditeľov   10:00   Tradičný jar-
močný predaj spojený s kultúrnym progra-
mom a dobrou zábavou pre všetky vekové 
kategórie. 

 SOBOTA 08.12.2018 
 5.NARODENINY RGB LIPTOV  RGB 

Liptov  09:00 - 18:30  Oslávte s nami 
piate narodeniny RGB Liptov vo veľkole-
pom štýle. 

 LCHM WINTER CLASSIC  Liptov aré-
na   09:00- 16:00  Medzinárodný halo-
vý mládežnícky futbalový turnaj - SÉRIA 5.

 MIKULÁŠSKY BEDMINTONOVÝ TUR-
NAJ  Telocvičňa Základnej školy Bob-
rovec   8:30  9€  Tradičný bedmin-
tonový turnaj.  

 NEDEĽA 09.12.2018  

 2. ADVENTNÝ KONCERT  Liptovská 
galéria P. M. Bohúňa     16:00   Stí-
šenie - Slovenský komorný orchester Bo-
hdana Warchala pod vedením um. ved. 
Ewalda Danela.

 UTOROK 11.12.2018 

 UZDRAVENÍ ZRANENÍ  Centrum pre 
rodinu a vzťahy, Župný dom   17:00 

  Interaktívna prednáška o tom, ako si 
vzájomne liečiť zranenia. 

 STREDA 12.12.2018 

 NAJAKTÍVNEJŠÍ ČITATELIA V KNIŽNI-
CI  Liptovská knižnica GFB Liptovský 
Mikuláš   10:00    Ocenenie najaktív-
nejších dospelých čitateľov knižnice.

 ŠALIANSKY MAŤKO  Centrum voľ-
ného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 
1932/47   9:00    Literárna postupová 
súťaž organizovaná v Centre voľného času.

 VIANOCE U RÁZUSOVCOV  Rázuso-
vie dom   16:00    Tradičné vianočné 
podujatie v Rázusovie dome.

 VIANOČNÝ KONCERT  Dom kultúry - 
veľká sála   16:30    Vianočný koncert 
žiakov Gymnázia M.M.Hodžu pre verejnosť.

 SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY 2018 
 Námestie osloboditeľov    18:00   
 V jeden deň, jednu hodinu si na celom 

Slovensku zaspievame 5 známych kolied. 

 ŠTVRTOK 13.12.2018  

 NAJLEPŠÍ DETSKÍ ČITATELIA ROKU 
2018  Liptovská knižnica G.F. Be-
lopotockého    14:00     Slávnost-
né vyhodnotenie Súťaže o najlep-
šieho detského čitateľa roku 2018. 

 PREDVIANOČNÁ POHODA 2018
 Centrum pre rodinu a vzťahy, Župný 

dom   14:00-20:00    Pozývame Vás 
na kávičku a predvianočný puč. Vychutnaj-
te si u nás predvianočnú pohodu.  

 PIATOK 14.12.2018  

 VIANOCE V LIPTOVE  Liptovské 
múzeum- NKP Čierny orol    8:00-
15:00  0,35€   Ukážka zdobenia via-
nočného pečiva a vianočných ozdôb. 

 ZRKADLENIE S MARTINOM GEIŠBER-
GOM  Fun Fabric   18:00  7€  Talk 
show Janky Šipekovej s hercom a pesnič-
károm Martinom GEIŠBERGOM.

   SOBOTA 15.12.2018  

 MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL POTÁPAČ-
SKÝCH FILMOV  Klubovňa LKS v NKP 
Čierny orol   17:00  Výber najlepších 
fi lmov z 33. ročníka festivalu.

   NEDEĽA 16.12.2018 

 3. ADVENTNÝ KONCERT  Evanje-
lický kostol, Námestie ŽSN   16:00 

 Nádej sveta, hrá Peter Adamov & 
band (multižánrový adventný koncert).

 ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA  Klubová 
sála    16:00  2€  / 2€   Pravidelný 
cyklus detských predstavení.  

   PONDELOK 17.12.2018  

 OTVORENÉ MANŽELSTVO  Veľká 
sála Domu Kultúry  18:00  18€, ZŤP 
10€, vozík 5€  Divadelná hra ktorá oble-
tela celý svet! Je voľným pokračovaním hry 
Tri letušky v Paríži. Predpredaj vstupeniek v 
Dome kultúry a Informačnom centre.

   UTOROK 18.12.2018  

 VIANOČNÉ ŠKOLSKÉ PLAVECKÉ PRE-
TEKY ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH 
ŠKÔL  mestská plaváreň L.Mikuláš  

  8:30-12:00   Nepostupové okresné 
školské preteky v plávaní organizované 
centrom voľného času.

 ŠTVRTOK 20.12.2018 

 MIM SHOW  Klubová sála   18:00 
 1€/1€  

 ŠTVRTOK 20.12.2018 | SOBOTA 22.12.2018  
 VIANOČNÉ TRHY  Námestie oslo-

boditeľov     Tradičný jarmočný predaj 
doplnený o kultúrny program.

 SOBOTA 22.12.2018  

 TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI
 Centrum voľného času Nábr.Dr.Aure-

la Stodolu 1932/47   9:00  Šachové 
podujatie pre deti v Centre voľného času.  

 NEDEĽA 23.12.2018   

 4. ADVENTNÝ KONCERT  Gotický 
kostol sv. Petra z Alkantary, Okoličné   

 15:00   Duo Antico moderno (husle, 
akordeón, spev).  

 UTOROK 25.12.2018 

 VIANOČNÝ KONCERT VO VRBICI  Vr-
bický kostol  17:00   Vystúpia Metod 
Rakár (organ) a Ján Demenčík (saxofón,fu-
jara).

 SOBOTA 29.12.2018  

 KONCERT JANO SVETLAN MAJER-
ČÍK  Liptovská galéria P.M. Bohúňa 

  17:00   10€   Koncert pesničkára 
Jana Svetlana Majerčíka.

 SILVIA JOSIFOSKA BLUES BAND 
 Route 66  19:00   13€    Koncert 

slovenskej bluesovej špičky - Silvia Josifos-
ka, Boboš Procházka a ich kapela. 

 NEDEĽA 30.12.2018   

 VIANOČNÝ KONCERT V IĽANOVE
 Iľanovský kostol  16:30    Vystú-

pia Metod Rakár (organ) a Ján Demenčík 
(saxofón, fujara).

PONDELOK 31.12.2018   

 SILVESTER 2018  Námestie oslobo-
diteľov   23:00   Príďte spoločne osláviť 
príchod Nového roka. 

31.12.2018 | 01.01.2019 

 SILVESTER PARTY TATRALANDIA
 Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Miku-

láš   18:00-3:00    22€  Tropický Sil-
vester - odviazaná párty v bazénoch, pestrý 
program a exotické drinky. 

KALENDÁR PODUJATÍ

DECEMBER
2018
www.m i ku l a s . s k

Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk

SKÚŠKA SIRÉN
14. 12. 2018 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

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

OTVORENÉ POČAS 

VIANOČNÝCH SVIATKOV

HOKEJKA A PUK
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE

+POŽIČOVŇA KORČÚĽ

PRESNÉ ČASY NÁJDEŠ NA

WWW.JLARENA.COM

V SEKCII ROZPIS ĽADOV

91 x 124 mm, jl arena inzercia zak 22028.indd   1 20.11.2018   12:49:08
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Od 9. decembra bude pre mestskú 
autobusovú dopravu v  platnosti nový 
cestovný poriadok. Mesto v spolupráci 
s dopravcom pripravilo nový cestovný 
poriadok, ktorý rieši najmä zmeny tý-
kajúce sa zreálnenia časovej dĺžky jed-
notlivých spojov, nadväznosť spojov 
na železničnú dopravu, dôjde aj k pri-
daniu spojov, napríklad aj k nemocnici. 
Jednotlivé zmeny boli pripravené na 
základe poznatkov mesta, dopravcu, 
podnetov od obyvateľov mesta a od 
niektorých poslancov. Zverejnený bude 
od 9. decembra na webe mesta, nájde-
te ho aj v januárovom čísle mesačníka 
Mikuláš.

Nové 
cestovné 
poriadky
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 PAT A MAT: ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVO  

(Český fi lm, MP, 60 min.) 
Ne. 2. 12.  17.30  5 €    Blíži sa zima a naši kutilovia Pat a 
Mat to nemôžu nechať len tak, a o to viac ak ich “zaskočí“ 
snehová nádielka...

 ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV  
(Český fi lm, od 15 rokov, 92 min.) 
Ne. 2. 12.  19.30  5 €   Úsmevy smutných mužov pri-
blížia príbehy úspešných chlapov, ktorí sa cez dno fľaše 
dostali na samotné dno života.

 BOHEMIAN RHAPSODY  
(Americký fi lm od 12 rokov 134 min.) 
Po. 3. 12.  17.30  4 € | Ut. 4. 12.  19.00  5 € 
St. 5. 12.  19.00  5 € | Pi. 7. 12.  17.30  5 €  

 Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, 
je jeho príbeh. ...   

 INDE  
(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 80 min.) 
Po. 3. 12.  20.00  4 €   Život a doba tuláka, väzňa, 
fotografa, maliara, pútnika, akčného tvorcu, performéra,  
hľadača radosti a slobody Alexa Mlynárčika.

 ROBIN HOOD  
(Americký fi lm od 12 rokov, 117 min.) Pi. 7. 12.  20.00  5 
€ | So. 8. 12.  20.00  5 € | Ne. 9. 12.  20.00  5 €    Nové 
spracovanie legendárneho príbehu prináša divákom 
vzrušujúce dobrodružstvo, nabité akciou 
a samozrejme nadčasovou romantikou.

 MIMI A LÍZA: ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA  
(SR-ČR, MP, 60 min.) So. 8. 12.  16.30  5 € | 
Ne. 9. 12.  16.30  5 €   Mimi a Líza spoločne so susedmi 
z domu zdobia nádherný, veľkolepý stromček. Ibaže 
žiarovky na ňom nechcú svietiť. Kam zmizlo to čarovné 
vianočné svetlo? 

 ČERTOVSKÉ PERO  
(Český fi lm, MP, 99 min., Slovenský dabing) So. 8. 
12.  18.00  5 € | Ne. 9. 12.  18.00  5 €  Príbeh o tom, že 
kto chce zrušiť peklo, nemyslí to s ľuďmi dobre a že raj si 
musí zaslúžiť každý sám...

 DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDÁCH  
(SR-ČR, od 12 rokov, 90 min.) Po. 10. 12.  17.30  4 € | 
Ut. 11. 12.  20.00  5 € | St. 12. 12.  17.30  5 € | So. 15. 
12.  20.00  5 €    Dávne tajomstvo beskydských lesov je 
už takmer zabudnuté, keď ho oživí nález podivuhodne 
malej kostry.

 VDOVY  
(USA - GB, od 15 rokov, 129 min., Slovenský dabing) Po. 
10. 12.  19.30  5 € | St. 12. 12.  19.30  5 €   Vdovy, ktoré 
nemajú takmer nič spoločné. S výnimkou mŕtvych 
manželov a veľkých dlhov, ktoré im zanechali zo svojej 
nepodarenej trestnej činnosti.

 SPIDER MAN: PARALELNÉ SVETY  
(Americký fi lm, od 7 rokov, 90 min., Slovenský dabing) 
So. 15. 12.  16.00  5 €    Po tom, čo tínedžera Milesa 
Moralesa pohryzne rádioaktívny pavúk, musí sa naučiť, 
ako sa stať Spider-Manom

 VIANOCE A SPOL. 
(Francúzky fi lm, od 12 rokov, 99 min., Český dabing) So. 
15. 12.  18.00   4 € | Ne. 16. 12.  19.30  
5 € | St. 19. 12.  18.00  4 €  Čo sa stane, keď tesne pred 
Štedrým večerom príde Santa naraz o škriatkov pripra-
vujúcich darčeky.

 WEBSTEROVCI 
(SR - Poľsko, MP, 63 min., Slovenský dabing) 
Ne. 16. 12.  17.30  5 €    Websterovci sú viacgeneračná 
pavúčia rodina. V šiestich príbehoch objavíme nielen 
pevnosť pavúčieho vlákna, ale najmä skutočnú silu 
veselej rodiny.

 DO PLAVIEK 
(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 122 min.) 
Po. 17. 12.  20.00  5 € | Ut. 18. 12.  20.00  5 €   Komédia 
nielen o tom, ako dlho musíte zadržať dych, aby ste 
prežili život.

 DEŽO URSÍNY 70 
(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 62 min.) 
St. 19. 12.  20.00  4 €    Tvorba Deža Ursínyho, ktorý je 
jedným zo zakladateľov slovenskej modernej rockovej 
hudby,  je súčasť nášho národného kultúrneho dedič-
stva. 
SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK  

 PO ČOM MUŽI TÚŽIA  
(Český fi lm, od 12 rokov, 95 min.) 
Št. 20. 12.  14.00  2 €   Komédia s hviezdnym hereckým 
obsadením o večnom súperení mužského a ženského 
sveta.

 BUMBLEBEE 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 110 min., Slovenský dabing) 
Št. 20. 12.  20.00  5 € | Pi. 21. 12.  20.00  5 €   Žltý 
„Chrobák“ nie je len obyčajná haraburda, ale Bumble-
bee, ktorý sa v tejto podobe skrýva nielen pred ľuďmi, 
ale aj ostatnými Transformers.

 SPIDER MAN: PARALELNÉ SVETY  
(Americký fi lm, od 7 rokov, 90 min., Slovenský dabing) So. 
22. 12.  16.00  5 € | 
Ne. 23. 12.  16.00  5 €   Po tom, čo tínedžera Milesa 
Moralesa pohryzne rádioaktívny pavúk, musí sa naučiť, 
ako sa stať Spider-Manom

 ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA  
(Francúzky fi lm, MP, 91 min., Slovenský dabing) 
Pi. 21. 12.  18.00  5 € | So. 22. 12.  17.30  5 € | 
Ne. 23. 12.  17.30  5 €  Príbeh z prostredia svojráznej 
Galskej dediny sa točí okolo ich čarovného nápoja. Ten 
vie pripraviť iba starý a popletený druid Panoramix....

 BOHEMIAN RHAPSODY  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 134 min.) 
So. 22. 12.  19.30  5 € | Ne. 23. 12.  19.30  5 € 

 Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, 
je jeho príbeh. ...

 GRINCH  
(Americký fi lm, MP, 86 min., Slovenský dabing) Ut. 25. 
12.  16.30  5 € | St. 26. 12.  16.00  5 € | Št. 27. 11.  16.30  
5 €   Na svete sa nájde veľa ľudí, ktorí Vianoce nemajú 
radi. Medzi nimi vyniká Grinch, večne namosúrený 
zelený chlpáč. Zábavný animák pre celú rodinu.  

 ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV  
(Český fi lm, od 15 rokov, 92 min.) 
St. 26. 12.  20.00  5 € | Pi. 28. 12.  20.00  5 € 
  Úsmevy smutných mužov priblížia príbehy úspešných 
chlapov, ktorí sa cez dno fľaše dostali na samotné dno 
života.   

 FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY
(Americký fi lm, od 12 rokov, 133 min., český dabing) Ut. 
25. 12.  18.30  5 € | St. 26. 12.  17.30  
5 € | Št  27. 12.  18.30  5 €    V druhej časti z čarodej-
níckej série Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny 
sa Grindelwaldove vyhrážky naplnia a podarí sa mu z 
väzenia uniknúť...

 SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: KRAJINA ZRKADIEL  
(Ruský fi lm, MP, 80 min., Slovenský dabing) 
Pi. 28. 12.  18.00  5 € | So. 29. 12.  17.00  5 €  | 
Ne. 30. 12.  17.00  5 €    Keď sa kráľ Harald rozhodne 
zbaviť svet všetkej mágie a kúzielmusí mu v tom niekto 
zabrániť. Našťastie je tu Gerda a po jej boku aj Snehová 
kráľovná...  

 ZRODILA SA HVIEZDA  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 136 min.) 
So. 29. 12.  19.00  5 € | Ne. 30. 12.  19.00  5 €  

 V novom spracovaní romantickej drámy, stvárni 
Bradley Cooper ostrieľaného muzikanta Jacksona Mai-
nea, ktorý objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky 
Ally...

 Don Quijote  
Ne. 2.12.  15.45  11€  záznam prenosu z Bolšoj baletu 
v Moskve, 175 minút.  

 Narodeniny multikina GAC – všetky fi lmy za zvý-
hodnené vstupné  
So. 8.12. 

 Vrcholová príťažlivosť- exkluzívne premietanie 
s autorom fi lmu Rasťom Hatiarom   
Po. 10.12.    dokument, SR - 2018 - (12) - 64 minút - 
Ceper Film, originálna verzia

 Johny English znova zasahuje (FKS)    
Pi. 14.12. 14.30  2€    VB/ SA/FR - 2018 - 105 minút - CIN

 La Traviata (priamy prenos)    
So. 15.12. 18.55  12€    priamy prenos z Metropolitnej 
opery v New Yorku, (12) - 212 minút, 2 prestávky, talian-
sky s anglickými a slovenskými titulkami

 Luskáčik (priamy prenos)    
Ne. 23.12. 15.45  12€    priamy prenos z Bolšoj baletu 
v Moskve, 140 minút
 

 25.10.2018 | 19.01.2019   
KAROL BARON | Liptovská galéria P.M. Bohúňa |
10:00-17:00 | 2€/1€ |  

 25.10.2018 | 19.01.2019   
PALUGYAY, BAZOVSKÝ, ALEXY | Liptovská galéria 
P.M. Bohúňa | 10:00-17:00 | 2€/1€ |  

 08.11.2018 | 07.12.2018   
PAVOL STANÍK - RETROSPEKTÍVA | Klubovňa LKS 
v NKP Čierny orol | pon - pia 8:00-15:00 | 0,50€ / 0,20€ 
| Výstava reportážnych fotografi í.

 16.11.2018 | 07.01.2019  
SPELEOFOTOGRAFIA 2018 | Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4 | 
Umelecké fotografi e s jaskyniarskou tematikou. 

 22.11.2018 | 07.01.2019  
FRAGMENTY Z PRÍRODY - NAŠE SOVY A INÉ DRAVCE 
| Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva, Školská 4 | Výstava určené predovšetkým pre 
slabozrakých a nevidiacich návštevníkov.

 22.11.2018 | 07.01.2019   
PRÍRODA NAŠIMI OČAMI | Slovenské múzeum ochra-
ny prírody a jaskyniarstva, Školská 4 |
Výtvarné práce s prírodnými motívmi mentálne hendike-
povaných autorov. 

 29.11.2018 | 11.01.2019   
BETLEHEMY | NKP Čierny orol L. Mikuláš  | 08:00-
16:00 | 0,40€ / 0,20€ | Výstava betlehemov zo zbierok 
Liptovského múzea - Národopisného múzea L. Hrádok.

 11.12.2018 | 22.02.2019  
VÝSTAVA: IZMY A IZBY | Galéria Kolomana Sokola | 
10:00-17:00 | 2€ / 0,50€ |Výstava hravou formou 
sprostredkováva moderné umenie prelomu 19. a 20. 
storočia.

 13.12.2018 | 18.01.2019   
KRAJINA LIPTOVA OČAMI ONDREJA DROPPU
| Klubovňa LKS v NKP Čierny orol  |8:00-15:00 | 0,50€ 
/ 0,20€ | Výstava akvarelových obrazov autora Ondreja 
Droppu (1936-2014). 

 01.12.2018, 07.12.2018, 14.12.2018, 20.12.2018      
KURZ KRESBY | Liptovská galéria Petra Michala Bo-
húňa | 13:30/14:00 - 16:30  | 2€ / 2€ | Kurz kresby s gale-
rijnou pedagogičkou pre začiatočníkov aj pokročilých. 

 06.12.2018  
KREATÍVNE DIELNE | Liptovská galéria Petra Michala 
Bohúňa | 13:00-16:30  | 3€ | Tvorba vianočných ozdôb z 
fi lcu pre rodičov s deťmi. 

 21.12.2018   
PREDVIANOČNÁ GRAFIKÁREŇ | Galéria Kolomana 
Sokola | 13:00-16:30  | 5€ / 5€ | Kreatívna dielňa s gale-
rijnou pedagogičkou - práca s rydlom, výroba linorytov.

 28.12.2018   
LITERÁRNY KLUB | Liptovská knižnica G.F. Belo-
potockého  | 17:00  |  Predvianočné stretnutie členov 
klubu.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00  
1 € / 0,50 € | Obrazy a sochy umelcov z obdobia roman-
tizmu a realizmu.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 

 1 € / 0,50 € | Výstava diel autorov E.M.Šimerová, Martin 
Martinček, Miroslav Ksandr, Michal Kern. 

 STARÉ UMENIE  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00  
1 € / 0,50 € | Slovenské umenie 15. - 18. storočia - gotika, 
renesancia, barok.

 BOHÚŇOVA SIEŇ  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00 

 1 € / 0,50 € | Diela maliara, po ktorom je pomenovaná 
samotná galéria. 

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

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

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

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

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Otvorený na požiadanie na tel. č. 
(044) 55 22 749, 0915 317 490, 0944 536 985, mail: 
muzeumjk@mjk.lm.sk.  1 € / 0,50 € | Expozícia veno-
vaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie a pre vopred 
ohlásené výpravy 1 € / 0,50 € | Expozícia v priestoroch 
niekdajšej Hodžovej fary približuje obdobie 40. rokov 
19. stor. 

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

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
| Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: zatvorené, So: 10:00-16:00, 
Ne: 9:00-11:00 (len na telefonickú objednávku 3 
dni vopred, min. 20 osôb) posledný vstup hodinu 
pred zatvorením.  7 € / 3,50 € | Jediné špecializované 
múzeum svojho druhu na Slovensku.

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

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


