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Nechajte sa zlákať do Múzea Janka Kráľa!
Každú stredu do 21. marca o 19:30 hod. v našom meste ožije Jánošík, patrón mesta Mikuláš, primáš Piťo či dokonca slávny 
žiak nášho rodáka Aurela Stodolu Albert Einstein a ak sa budete okúňať, drábi vás vylátajú na dereši. Postavy z histórie 
Liptovského Mikuláša sa vám predstavia vo večerných stredajších programoch mestského Múzea Janka Kráľa interaktívnym 
spôsobom, príďte sa zabaviť a priblížiť si príbehy nášho mesta. Viac sa dočítate na strane 10.
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v prvých dňoch roku 2018 som mal tú česť 
oceňovať mnohé osobnosti Cenou mesta 
a  Cenou primátora mesta, udelili sme aj 
Čestné občianstvo in memoriam. Uctili sme 
si aj športovcov, ktorí úspešne reprezen-
tovali Liptovský Mikuláš  – mesto olympij-
ských víťazov, Naj mesto Slovenska 2017, 
mesto pre všetkých. Vďaky a uznania tým, 
ktorých menšie alebo väčšie pozitívne činy 
vytvárajú mozaiku nášho úspešného mes-
ta, nie je nikdy dosť. Dojali ma úprimné 
výpovede ľudí, ktorým sa ocenení dostalo, 
mnohí to ani nečakali. Ďakujem všetkým, 
ktorí prišli s  návrhmi, že napriek nepriazni 
doby, plnej negatívnych vecí, si všímajú… 
Opäť sa potvrdzuje stará pravda, že konať 
dobro sa vypláca.

V  januári sme sa pustili do aktivít, ktoré 
nám predpisuje rozpočet. Tento finančný rá-
mec mesta bol takmer jednohlasne schvále-
ný už v decembri. Mal som z toho jedinečný 
pocit, to sa za ostatných desať rokov nestalo. 
Znamená to, že rozpočet zahŕňa požiadavky 
(takmer) všetkých. Teší ma tiež, že na konci 
tohto roku bude mesto v samosprávnej his-
tórii najmenej zadlžené. A bude mať aj dob-
rú perspektívu do budúcnosti, čo potvrdzu-
jú nezávislé inštitúcie.

Mám dobrý pocit z  napĺňania nášho 
programu Dobre spravované mesto, s kto-
rým sme v roku 2014 pred vás predstúpili. 
Snažíme sa robiť systematicky, mnohým 
cestám, chodníkom či budovám sa venu-
jeme naplno. Vyžaduje si to čas, trpezlivosť 
a  dôveru. Máme jednoznačný záujem na 
tom, aby si náš Liptovský Mikuláš udržal 
povesť živého, inovatívneho, nebojácneho 
a hrdého mesta, ktorú si v ostatných rokoch 
s vašou aktívnou podporou vybudoval.

  Váš primátor

SPRAVODAJSTVO

Milí 
Mikulášania,

Aktuálne informácie ohľadne pripravova-
nej rekonštrukcie zimného štadióna po-
dal viceprimátor Ján Bonko. „Vzhľadom 
k tomu, že ide o zákazku spolufinancova-
nú zo strany Úradu vlády SR, je mesto ako 
verejný obstarávateľ povinné požiadať 
ho o  vykonanie kontroly dokumentácie 
obstarávacieho procesu. Táto kontrola sa 
v súčasnosti uskutočňuje. Nedisponujeme 
však informáciou, ako dlho bude samotná 
kontrola zo strany úradu vlády trvať,“ vy-
svetlil Ján Bonko.

Radniční plánujú po úspešnej kontrole 
verejného obstarávania pozvať víťazného 
uchádzača, aby prezentoval postup a roz-
sah rekonštrukcie. V  dvojmiliónovej re-
konštrukcii má byť zahrnutá obnova šatní 
na južnej strane, nová strecha či obnova 
západnej a  severnej tribúny. Všetky do-
terajšie kroky mesta sú podrobne zachy-
tené v profile verejného obstarávateľa na 
stránke Úradu pre verejné obstarávanie 
SR uvo.gov.sk.

 -js-

V  Liptovskom Mikuláši v  tomto roku do-
stane zelenú ďalší projekt na zlepšenie 
systému separácie   biologicky rozložiteľ-
ného  odpadu. Z eurofondov teda mesto 
nakúpi techniku pre kompostáreň, ktorú 
v minulosti vybudovalo, pribudnú aj špe-
ciálne vozidlá, kontajnery a  praktickou 
súčasťou projektu bude umiestnenie ná-

doby na biologicky rozložiteľný odpad 
do každého rodinného domu. „O ďalšom 
postupe a spôsobe oslovenia ľudí či majú 
o kompostér záujem, budeme informovať 
na facebookovom profile Mesto Liptovský 
Mikuláš a na internetovej stránke mikulas.
sk,“ dodala Kormaníková.
 -red-

Na úrade vlády posudzujú 
obstarávací proces na zimný štadión

Nádoba na biologicky rozložiteľný 
odpad do každého domu 

Na fotografii biologicky rozložiteľný odpad (konáre, lístie, 
tráva a pod.) v kompostárni v Okoličnom.

Hlasujte za nové detské ihrisko 
v Liptovskom Mikuláši.

Stačí sa zaregistrovať a klikať
www.zihadielko.sk2
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Od 1. marca začne mesto prevádzkovať na 
svojich platených parkoviskách smart par-
kovací systém. Poplatok za parkovanie si 
tak budete môcť uhradiť prostredníctvom 
mobilnej aplikácie. Okrem platby bude 
aplikácia poskytovať aj ďalšie funkcie. 
Vyhľadáte si cez ňu napríklad parkovis-
ko okolo bodu záujmu a  získate prehľad 

parkovísk v  meste, všetko na mapových 
podkladoch. Aplikácia poslúži aj ako navi-
gácia na cieľové parkovisko, oznámi vám, 
že vám končí platnosť parkovacieho lístka 
a  ponúkne možnosť predĺženia parkova-
cej doby. Bude tiež spravovať váš používa-
teľský profil a nájdete v nej históriu parko-
vaní a parkovacích lístkov.

Kvalitnejšie služby, cena zostáva
Cena parkovného sa pre motoristov ne-

mení a samozrejme aj naďalej budú môcť 
platiť prostredníctvom automatov. Tento 
systém je novou formou platenia za par-
kovanie, ktorá jednak zjednodušuje úhra-
du (vodič nemusí mať pri sebe mince a ne-
musí ísť k automatu – pozn. aut.) a môže 
zaplatiť pohodlne z  akéhokoľvek miesta 
s prístupom na internet. Taktiež má mož-
nosť predĺženia parkovania bez nutnosti 
vracať sa späť k automatu. Aj z iného mies-
ta si pohodlne predĺži dobu státia. Systém 
sa týka mestských platených parkovísk pri 
Čiernom orlovi, pri Katolíckom dome a na 
železničnej stanici.

Mobilná aplikácia funguje pre smartfó-
ny s  operačným systémom android, ako 
aj pre ajfóny s operačným systémom IOS. 
Aplikácia má názov ParkDots a je možné si 
ju bezplatne stiahnuť z internetu.

 -red-

SPRAVODAJSTVO

Možností na zlepšenie situácie parkovania 
na najľudnatejšom sídlisku v  Liptovskom 
Mikuláši nie je veľa. Do úvahy prichádza 
rozširovanie súčasných parkovísk, na čom 
radnica aj pracuje, to však nestačí. Ďalším 
riešením je parkovací dom. Mesto vypraco-
valo štúdiu a  v  súčasnosti robí na projek-
tovej dokumentácii. „Zatiaľ sme na tieto 
podklady vynaložili len zlomok nákladov 
v  porovnaní s  celkovou hodnotou stavby, 
ktorá je odhadovaná na milión eur,“ upo-
zornil Gabriel Lengyel z mestského úradu. 

Vysvetlil, že investorom prípadnej výstav-
by parkovacieho domu by nebolo mesto, 
ale súkromník. Parkovací dom by podľa 
vypracovanej štúdie mal mať 200 parkova-
cích miest a tri nadzemné podlažia. „Samo-
zrejme, obyvateľov Podbrezín nejdeme do 
ničoho nútiť. Svoj názor, pripomienky od-
mietnuť či prijať túto stavbu budú môcť vy-
jadriť už v tomto roku počas procesu územ-
ného rozhodnutia pre umiestnenie stavby. 
O  zvolaní verejného hovoru s  obyvateľmi 
budeme včas informovať,“ ozrejmil.

Radnica sa chystá urobiť prípravy aj na 
možnosť vybudovania menšieho parko-
vacieho domu vedľa parkoviska pri býva-
lom Garni. V  západnej časti Podbrezín je 
približne tisíc bytov a vrátane nových par-
kovacích státí majú obyvatelia k dispozícii 
500 parkovacích miest. Generel dopravy 
sídliska umožňuje v  tejto časti vybudovať 
ešte ďalších 100 miest. Súčasné parkovacie 
miesta nestačia potrebám obyvateľov.

 -red-

Zaplaťte si parkovné 
cez mobilnú aplikáciu

O parkovaní na Podbrezinách rozhodnú obyvatelia
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Súčasné vedenie mesta má aj v  tomto 
roku naplno našliapnuté na získavanie fi-
nancií z  externých zdrojov. Za roky 2015 
až 2017 sa im podarilo získať z externých 
zdrojov 6,5 milióna eur. Podľa slov šéfa 
radnice Jána Blcháča majú v pláne podať 
projekty na všetky dostupné výzvy. Zá-
roveň v  tomto roku očakávajú výsledky 
mnohých žiadostí na projekty z predošlé-
ho roku.

Z eurofonov by mohla byť aj lávka 
ponad Smrečianku

V krátkom čase by na mesto mala prísť 
správa ohľadne schválenia financií vo výš-
ke 529 tisíc na prvú etapu vnútromestskej 
cyklotrasy od železničnej stanice smerom 
do centra mesta. Žiadosti o  spolufinan-
covnie podal riadiaci výbor projektov 
z  mestského úradu aj na ďalšie tri etapy 
cyklotrasy (Alexyho, Štefánikova, Park Má-
rie Rázusovej-Martákovej) vo výške cel-
kových výdavkov takmer 1,2 milióna eur. 
„Pripravujeme tiež 4. etapu cyklochod-

níka od sútoku Váhu so Smrečiankou po 
most ponad Váh do Závažnej Poruby, 
súčasťou projektu je aj cyklopešia lávka 
ponad Smrečianku. Znovu sa uchádzame 
o revitalizáciu vnútrobloku na Nábreží Dr. 
A. Stodolu v hodnote 500 tisíc eur. Žiadosť 
sme posielali ešte v minulom roku,“ uvie-
dol primátor, ktorý plánuje projekty so 
svojim špeciálnym tímom odborníkov na 
pravidelných zasadnutiach.

Eurá na skrášlenie Hája Nicovô
V tomto roku sa vedenie mesta zamerá 

aj na projekt mestskej oddychovej zóny na 
Háji. Z financií Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Region Liptov (vyše 13  ti-
síc eur) sa tu do letnej sezóny zrealizuje 
inštalácia informačných tabúľ a mobiliára. 
„V súčasnosti posudzujeme aj dve lokality 
pre možnú výstavbu bike parku, na kto-
rý by sme mohli získať peniaze z Nadácie 
Kia motors,“ prezradila Jana Kormaníková 
z  oddelenia projektového manažmentu 
na mestskom úrade. Radnica tiež žiada 

peniaze na odstránenie sadania zábradlí 
hlavnej tribúny a  výstupné bočné scho-
disko na pamätníku na Háji, zamestnanci 
sledujú aj výzvy na depozitár.

Radnica žiada na projekty stovky tisíc
V  prípade schválenia žiadostí bude 

mesto realizovať tiež projekt staveb-
né úpravy a  nadstavba Materskej školy 
Komenského za 341  tisíc eur a  projekty 
modernizácie odborných učební pre päť 
základných škôl. „Podávame žiadosť aj 
na výstavbu nového komunitného cen-
tra v  Hlbokom a  čakáme na odobrenie 
projektu systému zberu a  odvozu odpa-
du v  Hlbokom. V  podobnom štádiu sme 
s projektom úpravy nocľahárne a vybave-
nia áut pre opatrovateľskú a terénnu soci-
álnu službu,“ priblížila Jana Kormaníková 
z radnice.

Na mestskom úrade už očakávajú aj 
rozhodnutie vo veci obnovy hasičských 
staníc v  Bodiciach a  v  Liptovskej Ondra-
šovej. -js-

Na poriadok a  bezpečnosť v  marginalizo-
vaných komunitách začala v januári do-
hliadať občianska poriadková služba. Do 
terénu chodia štyria členovia a  jeden ko-
ordinátor, fungujú na dopoludňajšiu a po-
obednú smenu. Hliadka začala svoju čin-
nosť hneď zostra, zorganizovali už aj dve 
„upratovacie“ brigády. 

Ráno prizerajú na deti na priechodoch 
pre chodcov na ulici 4. apríla smerom 
k Základnej škole M. R. Martákovej a k Zá-
kladnej škole Dr. A. Stodolu. „Ďalej kon-
trolujú a  nahlasujú túlavé psy, kontrolujú 
okolie kontajnerov na odpad, aby nevzni-
kali požiare. Preventívne tiež pôsobia 
proti vzniku nelegálnych skládok odpadu 
a v prípade potreby nahlásia aj budovanie 
nelegálnych stavieb. Základom však je, že 
vybudujú dobrý vzťah s marginalizovanou 

rómskou komunitou,“ vysvetlila Marcela 
Pavkovčeková z mestského úradu. Hliadka 
poriadkovej služby operuje v Hlbokom, na 
Priemyselnej a  na Vrbickej. Mesto na ten-
to projekt získalo 120-tisíc eur z externých 
zdrojov.

V Hlbokom pribudne 
vysunuté pracovisko 
mestskej polície

Radnica získala 18-tisíc 
eur na projekt zvýšenia bez-
pečnosti v  sociálne vylúče-
ných a  rizikových lokalitách 
v  meste. Vytvorí vysunuté 
pracovisko mestskej polí-
cie priamo v  osade Hlboké. 
Bude mať podobu dvoch 
kontajnerov s oknami, ktoré 

ako zázemie využijú aj členovia občianskej 
poriadkovej služby. V rámci projektu radni-
ca dostane aj vybavenie kontajnera o zák-
ladný nábytok, navigáciu do auta mestskej 
polície a ručnú kameru, vysielačky a note-
book či certifikovaný tester na alkohol.

 -js-

ZA TRI ROKY 6,5 MILIÓNA EUR:  
Ťah na externé zdroje pokračuje aj v roku 2018

Občianska poriadková služba už naplno pracuje v teréne
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V  uplynulom roku dali novorodencom 
v  Liptovskom Mikuláši rodičia najčastej-
šie mená Sofia a Jakub. Zobrali tak vietor 
z plachiet Emám a Matejom, ktorí prevlá-
dali v  roku 2016. Vyplýva to z  evidencie 
liptovskomikulášskej matriky.

Aj minulý rok pokračovali rodičia v tren-
de z roku 2016, keď sa do popredia začali 

dostávať klasické mená z  kalendára pred 
tými exotickejšími. Po Sofiách v štatistike 
nasledujú Laury a  Paulíny, obľúbeným 
dievčenským menom zaevidovaným na 
miestnej  matrike je aj Nela a  nasleduje 
Lujza. Rebríček najfrekventovanejších 
chlapčenských mien v  našom meste po 
Jakubovi dopĺňa meno Matúš, nasleduje 
Matej, Tomáš a  Martin. Na ústupe sú už 
aj dvojmená, kým v  roku 2016 dostalo 
dve prvé mená 11 detí (napr. Tobias Luca, 
Natali Ráchel) v  roku 2017 je ich už len 

sedem (napr. Martin Oliver, Nina Emília). 
Zaujímavé meno dostal v roku 2017 chlap-
ček Marwin, ktorého pomenovali rodičia 
podľa začiatočných dvoch písmen matky 
(Martina) a koncových písmen mena otca 
(Erwin).

V záznamoch miestnej matriky sa za rok 
2017 našli aj mená ako Jáchym či Florián, 
Mila alebo Aura.

Áno si povedali na móle
V  mikulášskej nemocnici sa v  roku 

2017 narodilo 639 detí (pätoro dvojičiek), 
z toho sa obyvateľmi Liptovského Mikulá-
ša stalo 296 detí (149 chlapcov, 147 diev-
čat). Manželstvo v našom meste uzatvori-
lo spolu 204 párov, svoju lásku spečatilo 
pred zrakom cirkvi 63 párov a 141 sobášov 
bolo civilných. Matrika eviduje z  tohto 
počtu sobáše štyroch maloletých a 14 cu-
dzincov. Najčastejšie povedali snúbenci 
svoje „áno“ v  novej obradnej miestnosti 
na mestskom úrade, oddávali sa však aj 
v Demänovskej či Žiarskej doline, sobášilo 
sa aj na móle v Liptovskom Trnovci.

Prvé novoročné deti
Prvé dieťatko mikulášskej pôrodnice 

v  roku 2018 prišlo na svet prvého janu-
ára a krásny chlapček sa volá Martin Kiss. 
Prvým dieťatkom z Liptovského Mikuláša 
v  tomto roku je Matúš Dzuroška, narodil 
sa v druhý januárový deň.

 -vč-

SPRAVODAJSTVO

Klientov Centra služieb občanom mesta 
môžu prekvapiť zmeny niektorých poplat-
kov, ktoré musela radnica urobiť v súvislos-
ti s  novelou zákona. Za overenie podpisu 
už nezaplatíte 1,5 eur, ale dve eurá, a to za 
každý jeden podpis. Rovnako o 50 centov 
narástla suma za osvedčenie odpisu (fo-
tokópie), listinnej podoby elektronického 
dokumentu, výpisu alebo písomnej infor-
mácie z  úradných kníh, úradných zázna-
mov, registrov listín a zo spisov alebo súk-
romných spisov v úradnej úschove – tu za 
každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 
po novom zaplatíte dve eurá.

„Nie sú to zmeny poplatkov, ktoré by ini-
ciovalo mesto, vyplývajú z  novely zákona 
o správnych poplatkoch,“ upozornila Miro-
slava Almanová z odboru vnútornej správy 
na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

Zákon určil aj nový správny poplatok za 
prípravu podkladov k  uzavretiu manžel-
stva, zaplatíte za ne 10 eur (pozn. poplatok 
by sa mal novelou zákona v  krátkej dobe 
meniť resp. by mal byť zrušený).
Upravené správne poplatky matričného 
úradu nájdete na webe mesta v sekcii sa-
mospráva pod zložkou Centrum služieb 
občanov na MsU (Povinne zverejňované 
informácie)
 -js-

Matrika 
zmenila poplatky

TOP mená 
roku 2017 
v Liptovskom 
Mikuláši: 
Sofia a Jakub

Prvý Jakubko v Liptovskom Mikuláši 
narodený v januári 2017, ktorý dostal 
od rodičov naj meno minulého roka.

27. ročník Mikulášskeho plesu 
otváral primátor Ján Blcháč fujarou.

Momentky z Mikulášskeho plesu. Foto Gabriel Lipták
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Ako vznikali Andice
Najstaršia zmienka o  dnešnej mestskej 
časti Andice pochádza z  roku 1438, kedy 
už osada existovala a patrila zemianskemu 
rodu Platyovcov z Paludze. Žilo tu sedliac-
ke obyvateľstvo. Pôvod Andíc je však určite 
starší. Vznikli, pravdepodobne, už v 14. sto-
ročí. V neskoršom období sa Andice formo-
vali ako zemianska osada.

Pôvod názvu Andíc by sme mohli hľadať 
v  mene neznámeho zemana Anda, ktorý 
osadu založil. Avšak Andice sa nevyvíja-
li ako samostatná osada. Zo správ zo 16. 
a 17. storočia vieme, že boli súčasťou obce 
Paludza. Pri zavádzaní Tereziánskeho ur-
bára v  roku 1771 sa tu nachádzali, okrem 
zemianskych kúrií, tri sedliacke a  sedem 
želiarskych domácností. Ich obyvatelia boli 
poddanými zemanov z  rodov Vyšný, Oko-
ličáni, Palty a Andaházi.

V  roku 1925 boli Andice pričlenené 
k susedným Beniciam. Tento stav trval až 
do roku 1976, kedy boli pripojené k mes-
tu Liptovský Mikuláš ako mestská časť 
Andice.

Z minulosti Beníc
Dnešná mestská časť Benice sa v minulos-
ti vyvíjala ako zemianska osada. Vznikla 
v  posledných desaťročiach 13. storočia 
na majetku, ktorý získali zemania Martin 
a  Beňo, synovia Čema z  Paludze, od kráľa 
Ladislava IV. v roku 1287. Druhý menovaný 
si tu vzápätí postavil dom, ktorý tvoril zák-
lad budúcej osady. Z jeho mena sa neskôr 
aj vytvoril názov Benice. Známy uhorský 
polyhistor Matej Bel nám vo  svojej práci 
Notície z  roku 1736 zanechal nasledujúce 
svedectvo o Beniciach: „Nachádzajú sa na 
vŕšku, čo je dôvodom toho, že z  času na 
čas dedina trpí nedostatkom vody.“ V  Be-
niciach žili prevažne zemania. Želiarske 
obyvateľstvo tu máme doložené až od 18. 
storočia. V čase zavádzania Tereziánskeho 
urbára, v  roku 1771, boli v  Beniciach len 
dve želiarske domácnosti, ktoré podliehali 
zemanom z  rodu Lehotský a  Vietoris. Be-
nice boli až do 20. storočia samostatnou 
osadou. Zmena nastala v  roku 1976, kedy 
boli pripojené k  mestu Liptovský Mikuláš 
a vytvorili tak mestskú časť Benice.

Stará Palúdzka
Prvá zmienka o Palúdzke pochádza z roku 
1273, avšak sídlo je nepochybne staršie. 

Pravdepodobne ju vybudovali obyvatelia 
staršej obce Paludza (bola zaplavená Lip-
tovskou Marou) v 11. – 12. storočí na jej úze-
mí. Už od stredoveku žili v Palúdzke aj ze-
mania, ktorí si tam postavili kúrie a kaštiele. 
V  roku 1600 sa tu nachádzalo až sedem 
kúrií. Do dnešných čias sa nám zachovali 
dva kaštiele. Starší je z roku 1622 a postavili 
ho na základoch renesančnej kúrie zo 16. 
storočia. Nazýva sa Vranovo a v roku 1713 
v  ňom väznili a  mučili slovenského zboj-
níka Juraja Jánošíka. Mladší kaštieľ Bocian 
bol postavený v druhej polovici 18. storo-
čia, rovnako na základoch staršej stavby. 
Základ obyvateľstva Palúdzky tvorili pod-
daní roľníci. V  roku 1770 tu bolo 29 sed-
liackych a  19 želiarskych domácností. Boli 
to poddaní zemianskych rodov Palúdzky, 
Okoličáni, Zmeškal, Podturňai a  Ambrózi. 
Okrem toho sa tu nachádzali tri opuste-
né usadlosti. V roku 1880 kúpila Liptovská 
župa v Palúdzke kaštieľ, do ktorého sa pre-
sťahovala župná nemocnica. Tá však po 
prvej svetovej vojne prestala kapacitne vy-
hovovať, a tak sa už od dvadsiatych rokov 
20. storočia budoval nový objekt, ktorý slú-
ži až dodnes. Palúdzka bola samostatnou 
obcou až do roku 1960, kedy sa pričlenila 
ako mestská časť k Liptovskému Mikulášu.

Z MIKULÁŠSKYCH MESTSKÝCH ČASTÍ: Andice – Benice - Palúdzka

Dnes už neexistujúca 
drevená zvonica 
v Beniciach.

Nemocnica v Palúdzke.

Každá časť nášho mesta predstavuje súčasť rôznorodého organizmu Liptovského Mikuláša. Žije si vlastným životom a zároveň 
je akoby vláknami spätá aj so životom samotného mesta. Vedenie radnice nezabúda na žiadnu časť tohto pomyselného orga-
nizmu. „Na burze nápadov, pri osobných stretnutiach pozorne sledujeme podnety, ktoré operatívne vyhodnocujeme a snaží-
me sa zapracovať do rozvojových plánov. Nevyhýbame sa ani podnetom komunikovaným elektronickou formou či na facebo-
okovom profile mesta Liptovský Mikuláš,“ uviedol primátor Ján Blcháč.

V nasledujúcich vydaniach mesačníka Mikuláš sa bližšie pozrieme na jednotlivé časti, priblížime si, čo sa v nich za ostatné 
roky vybudovalo a aké rozvojové plány s týmito časťami radnica má. 

Z histórie
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Predstavitelia mesta dali postupne zrekon-
štruovať ulicu Družby a Parkovú, komplex-
nou obnovou prešiel centrálny priestor 
Námestia SNP a priľahlých ulíc. Obnovy sa 
dočkal kultúrny dom (čím výrazne oživili 
dianie v  tejto časti mesta), zrekonštruo-
vali chodník poza bytovky na Palúčanskej 
a chodník od Demänovky cez ulicu Vrano-
vo, obnovené bolo ihrisko na Priehradnej.

Na objekte Kultúrneho domu Benice  ne-
chali vymeniť okná a dvere, opravilo a do-
plnilo sa detské ihrisko, na cintoríne opílili 
nebezpečné dreviny, vyčistili kanál, opra-
vili mostík a  doplnili lavičku. Pre potreby 

športového vyžitia a  organizovanie súťaží 
poskytli miestnym obyvateľom priestory 
kultúrneho domu zadarmo.

Okrem toho sa v  Palúdzke, Andiciach, 
Beniciach mesto staralo o  údržbu zelene, 
opravovanie ciest v  horšom stave pomo-
cou techniky patchmatik či vyspravovanie 
výtlkov asfaltom. Doplnili a rekonštruovali 
detské ihriská, udržiavali cintoríny a  špor-
toviská, rekonštruovali zázemie štadióna 
FC 34 Palúdzka. V mestskej časti Palúdzka 
po rokoch oživil Palúčanský deň, začali 
organizovať divadelný festival, fašiango-
vý sprievod a  niekoľko ďalších kultúrnych 
podujatí aj vďaka obnove tamojšieho kul-
túrneho domu. Už počas uplynulých Via-
noc radnica zlepšila vianočnú výzdobu aj 
v týchto mestských častiach.

V najbližšom čase by radnica v spolupráci 
s  poslancami chcela podľa slov primátora 
realizovať výstavbu parkoviska pred Zák-
ladnou školou Demänovská,  zlepšiť auto-
busové spojenia do Andíc a Beníc, pripraviť 
projektové dokumentácie na rekonštruk-
cie viacerých  ulíc.

Mesto už chystá opravy Palúčanskej, Les-
níckej, Mlynskej či chodníka popri ceste I/18. 
Chce opätovne vyzvať majiteľa nevzhľad-
ného objektu pri hlavnej ceste I/18 v Andi-
ciach, aby ho uviedol do stavu, ktorý zlepší 
vizuál vstupu do mesta a zvýši bezpečnosť 
v  okolí stavby. Perspektívou zostáva aj boj 
za preložku železnice. Vybudoval by sa juž-
ný obchvat mesta a  významne odľahčila 
prejazdová trasa cesty I/18 cez Palúdzku. 
Obyvateľom by sa tiež otvoril prístup k bre-
hom Liptovskej Mary s  možnosťou vybu-
dovania mestskej pláže. V krátkom čase in-
vestori v Palúdzke plánujú výstavbu nových 
obytných súborov a  obchodov či služieb. 
Mesto chce dlhodobo rozvíjať športový stá-
nok a roky zanedbávaný kultúrny dom, kto-
rý sa po obnove postupne vzmáha. V rámci 
verejnej obchodnej súťaže mesto získalo in-
vestora, ktorý odstránil nevzhľadné objekty 
pri vstupe do Palúdzky od západu a  záro-
veň tam vybuduje centrum obchodu a slu-
žieb. Systematicky bude vedenie radnice 
riešiť dva cintoríny – zeleň, vstupy, chodník, 
osvetlenie, ozvučenie.

 -red-

Z MIKULÁŠSKYCH MESTSKÝCH ČASTÍ: Andice – Benice - Palúdzka

Urobili sme

Kam smerujeme

Na detské ihrisko pri Kultúrnom dome v Beniciach pribudol aj tento vláčik.
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Materská škola 4. apríla „Žirafka“
Žirafka už desať rokov spolupracuje s Lip-
tovskou šachovou školou. Deti sa prostred-
níctvom šachu učia rozhodovať, samostat-
ne tvorivo a  kriticky myslieť, identifikovať 
problém a  riešiť ho primeraným spôso-
bom. Na konci školského roka mávajú ša-
chový turnaj O šachovú kráľovnú a šacho-
vého kráľa.

Materská škola Agátová „Agátik“
V  tejto škôlke je už tradíciou, že pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pedagogičky 
z Agátika organizujú pre svojich zverencov Olympiádu Agátikov, kde si zmerajú svoje sily 
v behu, skoku, hádzaní a iných športových disciplínach.

Základná škola s materskou školou Demänovská ulica - Materská škola P. J. Kerna 
Demänová
Deň mlieka v tejto materskej škole oslávili exkurziou do mliečnej predajne a ochutnávkou 
mlieka z automatu, výrobou vlastnej mliečnej nátierky na desiatu a výrobou rozličných 
produktov z mliečnych obalov.

Materská škola 
Ondrašovská „Bocianik“
Bocianik sa zapojil do výtvarnej súťaže, 
ktorú vyhlasuje každoročne Okresný úrad 
v  Liptovskom Mikuláši, odbor krízového 
riadenia. Adam Krajčí získal 3. miesto v ka-
tegórii materských škôl na tému "Akú zá-
chranársku techniku som videl zasahovať 
a s čím by som pomohol“.

Deti v mestských materských školách mali pestrý rok

Materská škola 
Komenského „Púpavienky“
Historická ľudová škola prof. 
Jozefa Mistríka v  Španej Doli-
ne sprostredkovala Púpavien-
kam pomocou priamych zá-
žitkov atmosféru v  školských 
drevených laviciach spred sto 
rokov a priblížila deťom ťažbu 
v rudných baniach.
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Materská škola 
Čsl. brigády „Bublinka“
Učiteľky z  Bublinky sa zúčastnili na celo-
slovenskej konferencii Spoločnosti pre 
predškolskú výchovu s  názvom Predčita-
teľská gramotnosť v  materských školách. 
Konferencia bola žiadaná, bolo na nej až 
345 učiteliek predprimárneho vzdelávania 
z rôznych kútov Slovenska.

Materská škola Kláštorná „Delfín“
Pred tromi rokmi si Materská škola Delfín adoptovala ihličnatý stromček, o ktorý sa každo-
ročne detičky starajú, pozorujú, ako rastie, ako mení svoj tvar a zároveň počúvajú zvuky 
prírody, hrajú sa prírodné pexeso a hmatom spoznávajú rôzne prírodniny.

Základná škola s  materskou školou 
Okoličianska
Príroda zlákala škôlkarov, aby si vytvorili 
kútik živej prírody v priestoroch materskej 
školy. Starajú sa o kvety v triede, vyrábajú 
na ne obaly z  recyklovaného materiálu, 
učia sa zaujímavosti o  rastlinách a zlepšu-
jú si vzťah k prírode. Zároveň si tak skrášlili 
interiér škôlky.

Materská škola Palúčanská „Sovičky“
Pri príležitosti Dňa Zeme pravidelne or-
ganizuje Palúčanská materská škola pre 
ostatné mestské materské školy Environ-
mentálnu olympiádu. Snažia sa tak krok 
po kroku zlepšovať vzťah detí k  prírode, 
k  životnému prostrediu a  prehlbovať ich 
citlivosť k miestu, kde žijú.

Materská škola Vranovská „Vranka“
V rámci osláv Dňa rodiny počas športového dňa pripravili pre rodičov a deti celodenné 
športové zápolenie.

Materská škola Dr. Aurela Stodolu „Stodoláčik“
V  spolupráci s  mestskou políciou organizujú podujatie Na kolesách po Nábreží. Deti sa 
učia pravidlá správania sa na cyklochodníku, učia sa jazdiť na kolieskových korčuliach aj 
kolobežke po pravej strane i bezpečne zastaviť.
 -red-
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Po vydarenej minuloročnej premiére, 
keď zbojnícka družina pravidelne každú 
januárovú a  februárovú stredu večer zla-
pala návštevníkov historického centra 
Liptovského Mikuláša, ponúka mestské 
Múzeum Janka Kráľa v spolupráci s mest-
ským Informačným centrom až do 21. 
marca nevšednú stredajšiu ochutnávku so 
začiatkom o 19.30 h. „Veľmi radi sme opä-
tovne prijali výzvu vedenia našej radnice 
a Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Región Liptov, aby sme počas zimnej se-
zóny prichystali niečo zaujímavé pre turis-
tov, ale, samozrejme, aj pre Mikulášanov. 
História nášho mesta je mimoriadne bo-
hatá na významné udalosti a  osobnosti. 
Ak by sme chceli aspoň letmo predstaviť 
všetko, bol by to niekoľkohodinový mara-
tón. Preto sme sa rozhodli vybrať aspoň 
pár dejateľov a zasadiť ich do inscenova-
ných výjavov priamo v  hlavnej múzejnej 

expozícii,“ opísal riaditeľ mestského mú-
zea Jaroslav Hric.

Pri vstupnej bráne víta hostí verklikárka. 
Výrečnej sprievodkyni, ktorá je nachysta-
ná tlmočiť aj zahraničným návštevníkom, 
robí spoločnosť svätý Mikuláš. Ako prví 
sa predstavia vo svojej dielni tradiční gar-
biari. Aj ďalších doslova hereckých rolí sa 
bravúrne zhostili dve desiatky miestnych 
ochotníkov, väčšinou matičiarov. Naprí-
klad súdny proces so zbojníckym kapitá-
nom Jurajom Jánošíkom má šesťčlenné 
obsadenie. „Navyše, ešte sa nestalo, aby 
si na dereši za asistencie neľútostných 
drábov nepoležal aj niektorý z  divákov. 
Úchvatný je dialóg Petra Michala Bohúňa 
s primášom Jožkom Piťom počas maľova-
nia jeho portrétu za clivých tónov huslí či 
vzájomné pozdravenie sa Aurela Stodolu 
a  Alberta Einsteina. Aby sme dosiahli čo 
najväčšiu hodnovernosť niektorých po-
stáv, oslovili sme renomovanú paroch-

niarku až z  Prahy a  výsledok je viac ako 
zaujímavý. Sprievodkyňa vyspovedá aj 
objaviteľa Demänovskej jaskyne slobody 
Aloisa Krála a  návštevníkov následne vo-
vedie do štýlovej retrotančiarne. Talento-
vaný klavirista zahrá evergreeny ďalšieho 
nášho slávneho rodáka Dušana Pálku 
a verím, že roztancuje v rytme tanga nie-
len pripravených tanečníkov v  dobových 
kostýmoch. K správnej tančiarni patrí ne-
odmysliteľne aperitív a ochutnávka liptov-
ských kulinárskych špecialít. Nechcem do-
predu prezrádzať úplne všetko. Pozývam 
všetkých Mikulášanov, nechajte sa zlákať 
a príďte do svojho mestského múzea pu-
tovať originálne oživenou históriou nášho 
mesta,“ opätovne pozval Jaroslav Hric.

 -mjk-

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Mikulášania, nechajte sa zlákať!

Viete, portrét ktorého vychýreného uhorského 
primáša namaľoval majster Peter Michal Bohúň? 

(Jozef Piťo)

Viete, ktorý svetoznámy vedec prechovával v sebe 
hlbokú úctu k profesorovi Aurelovi Stodolovi?

(Albert Einstein)

Viete, koľko dní trval súdny proces s legendárnym 
zbojníckym kapitánom Jurajom Jánošíkom?

(dva dni)
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Tento mesiac čakajú návštevníkov Rázuso-
vie domu dve atraktívne podujatia. V stredu 
14. februára sa uskutoční pravidelné mesač-
né Stretnutie s  osobnosťami Liptovského 
Mikuláša. Hosťami moderátora bude Silvia 
Pekarová, Jaroslav Uhel a Ivan Bubelíny.

Literárny pozdrav z  Turca a  Považia má 
názov debata s  poprednými slovenskými 
spisovateľmi z historických regiónov Turca 
a Považia, ktorá sa uskutoční v nasledujú-
cu stredu - 21. februára. Hosťami Liptákov 
budú spisovatelia Katarína Mikulášová, 

Igor Válek, Peter Mišák, Miroslav Bartoš 
a vydavateľ Juraj Štefun.

Ostatné dve literárne stredy vo februári 
(7. a  28. februára) budú patriť záujemcom 
o  dobrú literatúru. Návštevníci si môžu 
pobesedovať s  prítomnými spisovateľmi, 
prečítať kultúrne časopisy a dozvedia sa aj 
o  nových knihách liptovských autorov. Už 
v  tomto mesiaci bude expozícia Rázuso-
vie domu sprístupnená záujemcom počas 
celého pracovného týždňa na požiadanie 
(kontakt: 0944536985). -red-

Aj v  roku 2018 v  Rázusovie dome vo 
Vrbici úspešne pokračujú pravidelné 
mesačné stretnutia s osobnosťami Lipt. 
Mikuláša. V preplnenom Klube Rázuso-
vie spisovateľov boli v stredu 17. febru-
ára hosťami moderátora Štefana Packu 
prednostka Mestského úradu v  Liptov-
skom Mikuláši Marta Gutraiová, horský 
vodca, lavinár Ján Peťo a barman – maj-
ster sveta Rastislav Kubáň.

Deťom a rodičom pomáhajú už polstoročie

Pestrý program u Rázusov

Nominujte 
a hlasujte 

za Knihu Liptova 2017:
www.kniznicagfb.sk

Päťdesiat rokov svojej činnosti si v priesto-
roch veľkej zasadačky liptovskomikulášskej 
radnice počas tretieho januárového pon-
delka pripomenulo Centrum pedagogicko 
- psychologického poradenstva a  preven-
cie. Sídli v Liptovskom Mikuláši, nájdete ho 
v poslednom dome pred mostom v Okolič-
nom v smere do mesta.

Centrum za polstoročie svojej činnos-
ti pomohlo viacerým deťom i  rodičom. 

Vo svojom príhovore to zdôraznil Rudolf 
Urbanovič, štátny tajomník ministerstva 
vnútra. „Cieľom vašej práce je vytvoriť prí-
jemné prostredie, úsmev na tvárach detí 
a spokojnosť rodičov. To sa vám nepochyb-
ne úspešne darí. Všetci, ktorí túto náročnú 
prácu vykonávate, si zaslúžite našu veľkú 
vďaku a obdiv,“ uviedol štátny tajomník.

„V  tejto dobe, ktorá je plná rôznych ná-
strah, je prevencia, na ktorú kladiete veľký 
dôraz, veľmi dôležitá. Aj v  tejto oblasti je 
práca vašich odborných pracovníkov neo-
ceniteľná,“ vyzdvihol Rudolf Urbanovič.

Súčasťou pripomenutia si významného 
výročia bola aj odborná konferencia na 
tému Fenomén dnešnej doby  – striedavá 
starostlivosť. Štátny tajomník rezortu vnút-
ra uviedol, že táto téma je skutočne feno-
ménom spoločnosti. „Rozvodov pribúda, 
medzi ľuďmi, aj vplyvom techniky či soci-
álnych sietí, chýba osobná komunikácia. 

Potom sme v našej spoločnosti svedkami, 
žiaľ, aj takýchto negatívnych javov,“ dodal.

Centru pedagogicko - psychologické-
ho poradenstva a  prevencie poďakoval aj 
primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. 
Jeho riaditeľke Ivane Frajtovej odovzdal 
pamätný list a plaketu. Ďakovný list minis-
terstva vnútra riaditeľke odovzdal aj štátny 
tajomník rezortu. -red-
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SPRAVODAJSTVO

Ľudom v Liptovskom Mikuláši a v regióne sú 
vždy pripravení pomôcť. Je jedno, či je deň, 
noc, víkend či sviatok. Reč je o tých, ktorí si 
ako svoje povolanie zvolili prácu v záchran-
ných zložkách.

V Liptovskom Mikuláši nájdete aj hasičskú 
stanicu, ktorá patrí pod Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru. Pred dvo-
ma rokmi prešla rozsiahlou rekonštrukciou. 
Práve do modernej budovy na Podtatran-
ského ulici viedli v  posledný deň vlaňajš-
ka kroky štátneho tajomníka ministerstva 
vnútra Rudolfa Urbanoviča (v  gescii má aj 
hasičský a záchranný zbor) a primátora Lip-
tovského Mikuláša Jána Blcháča.

„Aspoň symbolickým spôsobom sme 
chceli chlapom poďakovať za ich prácu 
a popriať im čo najpokojnejšiu službu v po-
slednom dni roku 2017,“ ozrejmil dôvod náv-
števy štátny tajomník. Veliteľ zmeny mu dal 

hlásenie, v  ktorom ho informoval o  počte 
slúžiacich príslušníkov ako i o zásahoch, kto-
ré hasičská jednotka dovtedy absolvovala.

„Práca hasičov je nesmierne náročná. 
Veľakrát pri zásahoch riskujú aj svoj život, 
aby ochránili majetok a zdravie ľudí. Verím, 
že výjazdov v roku 2018 bude čo najmenej 
a  keď sa vyskytnú, budú mať vždy šťastný 
koniec,“ zaželal štátny tajomník minister-
stva vnútra Rudolf Urbanovič.

Z  Podtatranského ulice sa presunuli na 
neďalekú Štúrovu, kde v priestoroch mest-
ského úradu sídli mestská polícia. Aj náv-
števa poriadkového útvaru mesta mala 
rovnaký účel ako tá pri hasičoch. Pracovníka 
operačného strediska primátor požiadal, 
aby na centrálu privolal aj hliadky, ktoré 
v  tom čase hliadkovali v  uliciach Liptov-
ského Mikuláša. Skontrolovali aj funkčnosť 
mestského kamerového systému. -red-

Na javisku tunajšieho Domu kultúry sa 
v  polovici januára vystriedali úspešní re-
prezentanti jednotlivých športových od-
vetví. Primátor Ján Blcháč vysoko ocenil ich 
výkony a  pozitívne meno, ktoré Mikulášu 
robia na domácej scéne a  v  zahraničí. Ju-
bilejný 20. ročník slávnostného vyhodno-
tenia športovcov mesta sa niesol s  posol-

stvom ocenenia 20 jednotlivcov a jedného 
kolektívu.

V kategórii jednotlivcov do 18 rokov oce-
nenia odovzdali Filipovi Ďuricovi (kickbox), 
Natálii Ďuricovej (kickbox), Simone Glejte-
kovej (vodný slalom – C1), Adamovi Gonše-
nicovi (vodný slalom – K1), Ivane Chlebovej 
(vodný slalom – C1 a K1), Eliške Mintálovej 

(vodný slalom  – K1), Jakubovi Nemtušia-
kovi (plávanie), Monike Škáchovej (vodný 
slalom – C1), Michalovi Turčaníkovi (karate) 
a  Richardovi Turčaníkovi (karate). Jednot-
livcom sa prihovoril známy tréner atlétov 
Vladislav Lahoda.

Ocenenie jednotlivcov nad 18 rokov zís-
kali Pavel Balážik (mŕtvy ťah, silový trojboj), 
Jakub Grigar (vodný slalom  – K1), Simona 
Maceková (vodný slalom – K1 a C1), Michal 
Martikán (vodný slalom – C1), Klaudia Med-
lová (snoubording), Marko Mirgorodský 
(vodný slalom – C1), Martin Pacas (thajský 
box), Alexander Slafkovský (vodný slalom – 
C1), Ivan Tréger (letecké modelárstvo), Pet-
ra Vlhová (zjazdové lyžovanie). Prítomným 
sa prihovorila reprezentantka vo fitnes 
Dominika Multáňová, ktorá práve v  uply-
nulom roku ukončila profesionálnu kariéru.

Spomedzi kolektívov si cenu odnieslo 
družstvo kadetov Mestského basketbalo-
vého klubu Liptovský Mikuláš. Predstavite-
ľom klubu ju spolu s primátorom odovzdal 
známy hokejista Martin Cibák. Komisia 
športu pri mestskom zastupiteľstve na-
vrhla ako mimoriadny talent roka Petru 
Krotákovú (atletika – beh, skok do diaľky).

 -red-

Hasiči a policajti 
mali nečakanú návštevu

Tohtoročnú sezónu sprievodcovských 
služieb otvorí informačné centrum mesta 
už tradične pri príležitosti Svetového dňa 
sprievodcov. Odštartuje ju 21. februára 
o  15:00 bezplatnými prehliadkami pre ve-
rejnosť. V ponuke budú tentokrát prehliad-
ky na tému Mikulášski umelci v slovenskom 
a  anglickom jazyku. „Budeme hovoriť 
o tom, koľko zvučných mien sa spája s Lip-
tovským Mikulášom, koľko výnimočných 
osobností tu pôsobilo a rozvíjalo svoje kul-
túrne a duchovné bohatstvo. Počuť budete 
o maliaroch, sochároch, divadelníkoch, hu-
dobníkoch i literátoch, ktorých tvorba bola 
a je uznávaná nielen na Slovensku, ale aj ďa-
leko za jeho hranicami. Hodinovú prezentá-
ciu v uličkách historického centra spestríme 
návštevou Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, 
kde si budete môcť prehliadnuť obrazy na-
daného portrétistu, na počesť ktorého je 
galéria pomenovaná, “ uviedla Jana Piatko-
vá, riaditeľka informačného centra.

 -ic-

Informačné 
centrum: 
bezplatné prehliadky

TOP športovci sa stretli na javisku
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Možnosti športového vyžitia v  zimnom 
období prakticky zadarmo, respektíve za 
symbolický poplatok, pripravila radnica 
pre aktívnych Mikulášanov.

Od začiatku tretej dekády januára mô-
žete využívať upravenú stopu pre bežecké 
lyžovanie. „Profesionálne nám ju pripravilo 
Združenie športových klubov – Jasná. Stopa 
je upravená v úseku od mosta ponad Smre-
čianku po Iľanovský most v trase cyklochod-
níka. Stopu budú priebežne udržiavať po-

kiaľ to umožnia poveternostné podmienky,“ 
informoval viceprimátor Ján Bonko a  ako 
milovník zasnežených svahov odkázal na 
ďalšiu aktivitu: „V  Iľanove tradične pustíme 
lyžiarsky vlek, ktorý bude pre Mikulášanov 
zadarmo. Jeho spustenie však závisí od po-
časia, doposiaľ nám moc neprialo."

Mikulášania sa preukážu občianskym 
preukazom, deti do 15 rokov musia byť 
v  sprievode rodiča s  platným občianskym 
preukazom.

Prakticky každý deň zimného obdobia 
je pre vás k  dispozícii aj mobilná ľadová 
plocha s rozmermi 48 x 24 m. Mesto do jej 
kondície zainvestovalo u ž pred sezónou. 
V blízkosti ľadovej plochy na Podbrezinách 
si môžete zapožičať korčule. Pohyb na ľade 
vás vyjde na euro, požičanie korčúľ 50 cen-
tov, prenájom celej plochy 25 eur za hodi-
nu. Prevádzkovú dobu nájdete na výveske 
priamo v areáli klziska pod holým nebom.

 -red-

Hokejbalový tím Funky Monkeys Liptovský 
Mikuláš sa po postupe medzi turčiansku 
elitu začína adaptovať v danej súťaži.

Po minulo sezónnom postupe, keď tím 
z Liptova vyhral 1. turčiansku hokejbalovú 
ligu, od novej sezóny zvádza súboje o ligo-
vé body o stupienok vyššie. Začiatok sezó-
ny bol pre mužstvo ťažký, chlapci si museli 
zvykať na nové ihrisko v Martine a nových 
protihráčov. Mužstvá sú už o  level vyššie 
a  je to cítiť. K  zápasom treba pristupovať 
ešte zodpovednejšie, ako v predchádzajú-
cej majstrovskej sezóne. Chlapcov môžu 
mrzieť hlavne zápasy, v  ktorých im ligové 
body ušli doslova pomedzi prsty. Verme, 
že si už vyčerpali nováčikovskú daň a v jar-
nej časti potvrdia svoj predsezónny cieľ 
etablovať sa v  súťaži a  postúpiť do play 
off, do ktorého sa posunie šesť najlepších 
mužstiev po základnej časti. Po komplet-
nej jesennej časti obsadili šieste miesto 

so ziskom dvanástich bodov. V  odvetnej 
jarnej časti, ktorá začína 17. februára, ich 
čaká sedem zápasov, s  každým súperom 
sa stretnú ešte raz. V kanadskom bodovaní 
súťaže sa nachádza z nášho tímu najvyššie 
Ivan Oško, ktorý so ziskom 14 bodov za 8 
gólov a  6 asistencií obsadil šieste miesto 
v bodovaní.

Tomáš Paprčka, kapitán mužstva: „Je ci-
teľný rozdiel po postupe, v úrovni danej sú-
ťaže. Hlavne keď na zápasy prídu súperom 
hráči, ktorí hrajú Slovenskú extraligu, je ich 
cítiť. Chalani si musia zvyknúť, že do zápa-
sov musíme dať ešte viac, ako v  predchá-
dzajúcej sezóne. Verím, že sme sa poučili zo 
zápasov, v ktorých sme vyhrávali, ale nako-
niec sme nedokázali bodovať. Taktiež sme 
odohrali zápasy, v  ktorých sme prehrali 
najtesnejším rozdielom o  jeden gól. Toto 
je momentálne naša najväčšia boľačka, že 
nedokážeme udržať priaznivý stav. Verím 

však, že zimná príprava nás dobre pripraví 
na jarnú časť a dokážeme v nej uspieť o čosi 
lepšie a splníme náš cieľ, postup do play off 
medzi najlepšiu šestku súťaže. Potom to je 
už nová súťaž a stať sa tam môže čokoľvek. 
Keď zlepšíme hlavne dôraz, či už v obrane 
alebo v zakončení, budeme úspešní.“

Tabuľka Turčianskej hokejbalovej extraligy 
po jesennej časti 2017/2018
1. Santa Monica 14 11 0 0 3 73:39 33
2. Goldspart Martin 14 10 0 0 4 60:36 30
3. HC Sever 14 10 0 0 4 49:29 30
4. Fest Citron 14 7 1 0 6 58:47 23
5. Diaková B 14 5 2 0 7 36:45 19
6. Monkeys L.Mikuláš 14 3 1 1 9 39:67 12
7. Barakuda Martin 14 2 2 2 8 32:53 12
8. HBK M.Čepčín 14 1 1 4 8 38:69 9

 Juraj Kutnár, vedúci mužstva

Najbližšie domáce zápasy MHK32 Liptovský Mikuláš
Začiatky stretnutí: 17:00 hod.; Miesto: Zimný štadión Liptovský Mikuláš; 4. 2. 2018 (NE) HK POPRAD; 9. 2. 2018 (PIA) MSHK ŽILINA; 11. 2. 2018 
(NE) DUKLA TRENČÍN; 25. 2. 2018; (NE) HC07 ORIN DETVA; 28. 2. 2018 (STR) HC NOVÉ ZÁMKY; 2. 3. 2018 (PIA) HK NITRA; 9. 3. 2018 (PIA) HC05 
B.BYSTRICA   

Bežky, lyže, korčule 
– mesto prináša 
široké spektrum 
športového vyžitia

Mikulášania medzi turčianskou elitou
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OZNAMY

Exkluzívny partner Generálni partneri Partner Partneri projektuHlavní partneri

SYMBOLICKÝ  
OTVÁRACÍ 
CEREMONIÁL SĽUK
TUBLATANKA
LYŽIARSKE PRETEKY

Škola tanca

Marek Ťapák
Finalisti Zem Spieva

Curling

Giga SelfieHeľenine oči Polemic

Youtuber GOGO

Biatlon

www.jasna.sk

www.olympic.sk

SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO  
TÍMU V JASNEJ

Roadshow  

SYMBOLICKÝ  
OTVÁRACÍ 
CEREMONIÁL SĽUK
TUBLATANKA
LYŽIARSKE PRETEKY

Škola tanca

Marek Ťapák
Finalisti Zem Spieva

Curling

Giga SelfieHeľenine oči Polemic

Youtuber GOGO

Biatlon

9. 2. - 10. 2. 2018 Jasná

SYMBOLICKÉ 
ZAPAĽOVANIE 
P O C H O D N E

TRENAŽÉRY
V Ý S T A V A 
33 MEDAILÍ

AUTOGRAMIÁDA OLYMPIONIKOV
M I C H A L
MARTIKÁN

LADISLAV
Š K A N TÁ R

J A K U B
G R I G A R

4. 2. 2018 L. Mikuláš
OC CENTRAL od 16.00

INZERCIA
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Oslavy

1. februára 2018
   (štvrtok)

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
OBLASTNÝ VÝBOR A ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Vás pozývajú na

73. výročia
oslobodenia
Okoličného

13.00 h 
Pietny akt kladenia vencov
pri pamätníku v Okoličnom
Spevokol Klubu seniorov Podbreziny – Okoličné

 8. februára 2018 
17.00 h  

Dom kultúry, velká sála

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Vás pozýva na

spev a ľudovú hudbu z kraja Jánošíka

zapísanú do Svetového zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva ľudstva  - UNESCO

vstup zdarma

Príďte sa spolu s nami zabaviť pred blížiacim sa pôstnym obdobím
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1. Zber plastov - vrecia
štvrtok v párnom týždni: Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Iľanovo, Ploštín
štvrtok v nepárnom  týždni: Demänová, Bodice, Okoličné, Vitálišovcce, Stošice

2. Zber tetrapakov zo škôl Posledný štvrtok v mesiaci okrem mesiaca  júla a augusta, posledný zber 13.12.

3. Zber zeleného odpadu

Nepárny týždeň:
 Pondelok: Iľanovo, Ploštín, Vitališovce,  Stošice 
Utorok: Demänová, Bodice, Okoličné 
Piatok: mesto južne od cesty I/18

Párny týždeň:
 Pondelok: Liptovská Ondrašová 
Utorok: Palúdzka  Andice, Benice 
Piatok: mesto severne od cesty I/18

4. Mobilný zber nebezpečného odpadu Zastávky podľa harmonogramu

5. Triedený zber kontajnery

plasty Sídliská
Prímestské časti

2 x týždenne
2 x týždenne

papier Sídliská
Prímestské časti

1 x týždenne
1 x týždenne

sklo 2 x mesačne
6. Kalendárový zber – zber objemného odpadu a BRO 12. 03 – 26.03.   22.10 – 29.10. Miesta uloženia kontajnerov podľa harmonogramu

S E P A R O V A N Ý  Z B E R
Mikulášsky zvozový kalendár 2018

Mesiac JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN
Týždeň 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26
Pondelok 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Utorok 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Streda 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Štvrtok 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Piatok 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Sobota 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Nedeľa 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Mesiac JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
Týždeň 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 1
Pondelok 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Utorok 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Streda 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Štvrtok 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Piatok 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Sobota 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Nedeľa 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
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UPOZORNENIE:
Odpad je možné ukladať na len do pristavených kontajnerov. Uloženie odpadu mimo kontajnerov, alebo uloženie odpadu na predmetné miesto po odvoze 
kontajnerov  bude posudzované ako  nezákonné umiestnenie odpadu  a bude sa postupovať v súlade so zákonom o odpadoch.

Lokality umiestnenia kontajnerov počas 
kalendárového zberu objemného 

a biologicky rozložiteľného odpadu:
Miesta zastávok kalendárového zberu 

nebezpečných odpadov

Miesto: Lokalita: Čas:

Lipt. 
Ondrašová

Zastávka  autobusu pri kostole - Mincova 8:40 – 8:55

Andice 
- Benice

pri potravinách v Beniciach – Andická 9:05 – 9:15

Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión – Priehradná 9:25 – 9:35

Demänová kultúrny dom - Dlžniny 9:45 – 9:55

Bodice križovatka pri pamätníku – Bodická 10:00 – 10:10

Ploštín pred kultúrnym domom – Ploštínska 10:20 – 10:30

Iľanovo pred kultúrnym domom – Iľanovská 10:40 – 10:50

Liptovský 
Mikuláš 

Nábrežie 4. apríla  - parkovisko za Billou – Belopotockého 11:00 – 11:10

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu pri pošte na Nábreží – Za Havlovci 11:15 – 11:25

Veľká kolónia - pri garážach – Textilná 11:30 – 11:40

Okoličné vedľa ihriska – Sihoťská 11:45 – 11:55

Stošice 50 m za železničným priecestím – Stošická 12:00 – 12:10

Vitálišovce posledná zákruta– Lipová, Podbreziny 12:15 – 12:25

Podbreziny parkovisko – Kemi 12:30 – 12:40

Miesto: Lokalita:

 Liptovský 
Mikuláš

Zákruta Zápotockého ul. a Podtatranského ul.

Nábrežie . 4. Apríla – smer Nábrežie. J.Kráľa

Nábr. A. Stodolu

Ondrášová
Pri závorách

Otočka MHD – oproti obchodu za výmeničkou

Demänová
Za kultúrnym domom

Odbočka Bodice pri Demänovke

Andice 
a Benice

Ku trafostanici

Kultúrny dom

Bodice Ku cintorínu

Iľanovo Za kultúrnym domom

Ploštín Otočka autobusu

Okoličné
Kláštorná

Mierová

Stošice Pri trati

Vitališovce Odstavná plocha pod vlekom

Palúdzka 

Priehradná ul.

Demänovská cesta

Vranovská

Petrovičovo nábrežie.

Žuffova ul.
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Dar najkrajší 
život dáva do kočiara...   

V mesiaci december 2017 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Terézia KRŠTENÍKOVÁ, Marcus 
DOLINAY, Aura Catherine SZÉKE-
LY, Nela GERECOVÁ, David HRAD-
SKÝ, Tomáš VLČEK, Teodor LACO, 
Filip SEKEJ, Matej ŠIMČEK, Nella 
HUDECOVÁ, Jakub HALUŠKA, Sil-
via KUBAČKOVÁ, Júlia HABORÁ-
KOVÁ, Daniel SITARČÍK, Pavel MA-
LIARIK, Ema DROPPOVÁ, Samuel 
FILO, Daniel KISS, Oliver ŠLOSÁR, 
Juraj PUHALLA, Matúš TRSTEN-
SKÝ, Adela ČATLOŠOVÁ, Daniela 
ČATLOŠOVÁ, Markus JELENÁK, 
Stela IVANOVÁ.

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

Manželstvo uzavreli:

  Rastislav KOČKO – Andrea JA-
VOŠOVÁ, Juraj MAJERČÍK – Dáša 
MRÁZIKOVÁ, MVDr. Peter KOS-
TILNIK – JUDr. Jana BODOROVÁ 
PATRÁŠOVÁ, Mgr. Matej ŠMITA-
LA – Lenka KUNSKÁ, Ambróz 
BAŇÁR – Silvia DEBNÁROVÁ, Mgr. 
Miroslav LÍŠKA – Agata Zuzanna 
KACZOR, Martin DROPPA – Kami-
la ŠEBÍKOVÁ, Milan CHOMA – Sil-
via KOUŘIMSKÁ, Martin MURGOŠ 
– Mária BALÁŽOVÁ.

Dych, slovko krátke, nenápadné... 
bez neho však končí život

Opustili nás:

  Ján BERNÍK 85 r., Marian PETRÁŠ 
67 r., Emília KURKINOVÁ 86 r., 
Augustín BALÁŽ 64 r., Elena ZAJ-
DENOVÁ 89 r., Anna POKORNÁ 
90 r., Amália JARABÁKOVÁ 72 r., 
Jaroslav HEJPETR 85 r., Danica 
HALAHIJOVÁ 68 r., Pavlína KLO-
BUŠIAKOVÁ 85 r., Ing. Vladimír 
PROKOPČÁK 60 r., Alžbeta URA-
MOVÁ 65 r., Elena DZÚRIKOVÁ 92 
r., Bartolomej MRNČO 80 r., Ing. 
Rudolf RICHTER 88 r., Jozef RAČ-
KO 81 r., Mária DROPPOVÁ 59 r., 
Emma JURČOVÁ 85 r., Ing. Ilona 
JANDOVÁ 74 r., Jozef SLOTKA 69 
r., Ján ĎUROTA 60 r., Želmíra ČE-
CHOVÁ 89 r., Dušan ŠEBÍK 53 r., 
Anna MIKULÁŠOVÁ 84 r., Mária 
DURNÁ 83 r., Jaroslava JANOTO-
VÁ 76 r.

Občiansky servis 
DECEMBER 2017

SERVIS

Nájdete nás na facebooku  facebook.com/MestoLM  
P R A V D I V É  I N F O R M Á C I E  O  D I A N Í  V  M E S T E

Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ-

stva sa uskutoční 8. februára 2018 
o 10.00 hodine na Mestskom úrade 

v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
9. 2. 2018 o 12.00 hodine bude  

v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.
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Nedávno zrekonštruovaný kultúrny dom 
v  liptovskomikulášskej mestskej časti Pa-
lúdzka sa postupne mení na skutočné 
centrum spoločenského diania. Na sklonku 
roka 2017 hostil niekoľko zaujímavých pod-
ujatí - privítal hendikepovaných Liptákov, 
Mikuláša so svojimi pomocníkmi, aj žiakov 
základnej školy a  samozrejme seniorov. 
Svoje zručnosti si tu na workshope žonglé-
rov vyskúšali účastníci 24. ročníka celoslo-
venskej súťažnej prehliadky pantomímy 
a  pohybových divadiel PAN. Priestory vy-
užilo aj Občianske združenie Pokrok, ktoré 
najprv v  spolupráci s  klientmi sociálnych 
zariadení z  regiónu pripravilo veľmi milé 
podujatie s  názvom Liptov má talent. Pa-
lúdžanský kultúrny dom využili aj tak, že si 
tu neskôr zorganizovali spoločné predvia-
nočné stretnutie.

Divadelníci z Matičnej divadelnej ochot-
níckej scény odohrali charitatívne predsta-
venie Na liptovskom jarmoku, výťažok zo 
vstupného venovali krízovému stredisku 
Dom Charitas sv. Kláry na Nábreží. Prvý de-
cembrový týždeň navštívil kultúrny dom aj 

Mikuláš so svojimi pomocníkmi, aby potešil 
najmenších Palúdžanov sladkou odmenou. 
Vianočnú atmosféru podčiarkli pásmom 
kolied a  živým betlehemom členovia Klu-
bu seniorov Palúdzka. V duchu najkrajších 
sviatkov v roku sa niesla aj ďalšia akcia. Sálu 
absolútne zaplnila Vianočná akadémia žia-
kov Základnej školy Demänovská cesta. 
V závere mesiaca sa v Dome kultúry stretli 
aj seniori z mestskej časti Palúdzka pri tra-
dičnom Posedení pod jedličkou.

„Obnova nášho kulturáku bola potrebná 
ako soľ. Palúdzka si už v  roku 1947 začala 
postupne budovať kultúrny dom, no pred 
viacerými rokmi o  neho prišla a  usídlili sa 
v ňom na dlhé obdobie rôzne firmy a pre-
vádzky. Bolo preto mojou dlhodobou sna-
hou vniesť sem opäť život. Som veľmi rád, 
že sa nám ho, vďaka ústretovému prístupu 
vedenia mesta, podarilo zrekonštruovať 
a  hlavne, že našiel svoje opodstatnenie. 
V súčasnosti už je pevnou súčasťou kultúr-
neho života Palúdžanov. Navyše, aj dnes 
pokračujeme v  jeho modernizácii. Nová 
kuchynka určite poteší pri organizácii ďal-
ších podujatí a  pripravujeme aj spustenie 
kina, kde sa nájdu v programovej štruktúre 
hlavne naši najmenší, ale plánujeme pre-
mietať aj filmy pre pamätníkov. Istotne si 
na kino, ktoré tu v minulosti fungovalo za-
spomínajú viacerí naši obyvatelia" uviedol 
poslanec za mestskú časť Marek Nemec.

 -red-

Palúčanský Dom kultúry 
je plný života

Kultúrny dom v Palúdzke rekonštrukciou ožil, navštívil ho koncom 
uplynulého roka aj Mikuláš.
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ŠTVRTOK 01.02.2018 

 OSLAVY 73. VÝROČIA OSLOBODENIA OKO-
LIČNÉHO  Pamätník v Okoličnom  13:00 

 Pietny akt kladenia vencov pri pamätníku 
v Okoličnom. 

 NEDEĽA 04.02.2018 

 MOJE ZRKADLENIE S JURAJOM HNILICOM
 Fun Fabric  17:00  5€  Talk show 

Janky Šipekovej tentokrát so spevákom, muzi-
kantom, skladateľom a producentom.

 UTOROK 06.02.2018 

 PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA V GEOGRAFII 
ZAKLADNÝCH ŠKÔL  Veľká zasadačka MsÚ 
Liptovský Mikuláš  8:30

 STREDA 07.02.2018 

 LITERÁRNE POPOLUDNIE  Rázusovie 
dom  14:00  Pravidelné podujatie v Rázu-
sovie dome pri dobrej literatúre. 

 MIKULÁŠ VÁS BAVÍ - NECHAJTE SA ZLÁKAŤ!
 Múzeum Janka Kráľa  19:30  Inte-

raktívne stretnutie s historickými osobnosťami 
mesta spojené s gastronomickou ochutnávkou. 

 ŠTVRTOK 08.02.2018 

 NEBESKÁ MUZIKA - PREDFAŠIANGO-
VÝ KONCERT  Dom kultúry - veľká sála 

 17:00  Spev a ľudová hudba z kraja 
Jánošíka, zapísaná do Svetového zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva- UNESCO. 

 BESEDA S LAKTAČNOU PORADKYŇOU
 Rodinné centrum Dantia  16:15 
 2,50€  Opýtajte sa laktačnej poradkyne na 

to, čo Vás zaujíma v súvislosti s dojčením.

 PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA V BIOLÓGII KA-
TEGÓRIA C  Centrum voľného času Nábr.
Dr.Aurela Stodolu 1932/47  8:30 - 12:00 

 Biologická olympiáda. 

 PRESMEJME SA K LEPŠIEMU MANŽELSTVU 
IV  Centrum pre rodinu a vzťahy Nám. 
osloboditeľov 1 L. Mikuláš  17:00  Video 
seminár pre manželov, snúbencov a páry, ktoré 
chcú budovať pevný vzťah. 

 PIATOK 09.02.2018 

 FAŠIANGY V MESTE  Mestský úrad, OD 
Prior (1. zastávka), Námestie osloboditeľov 
(2. zastávka)  16:00  Čas pred pôstnym 
obdobím spríjemní fašiangový sprievod cen-
trom Liptovského Mikuláša.

 KONCERT DAVE BRANNIGAN  Diera do 
sveta  20:00  5€  Koncert indie- rocko-
vej skupiny Dave Brannigan zo Žiliny. 

 SOBOTA 10.02.2018 

 NOVÉ DIVADLO: 4 ŽENY NA KONCI SVETA
 Diera do sveta  19:00  6€  Predsta-

venie 4 ženy na konci sveta – “ skoro“ kabaret z 
pera a v réžii Jakuba Nvotu.

 NEDEĽA 11.02.2018 

 NOVÉ DIVADLO: KOZLIATKA A VLK  Diera 
do sveta  16:00  2€ / 2€  Divadelné 
predstavenie pre deti o kozliatkach a vlkovi, kto-
rý nemusí vyzerať naozaj tak, ako ho ohovárajú 
v poverách a rozprávkach. 

 UMENIE ROMANTIKY (NTM)  Reštaurácia 
ROTUNDA Nám mieru 3, L. Mikuláš  18:00 

 12,50€  Romantická večera pre manželov 
pri sviečkach a tónoch klavíra. 

 PONDELOK 12.02.2018 | NEDEĽA 18.02.2018 

 NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA (NTM)
 Podľa jednotlivých akcií  Národný 

týždeň na podporu manželstva. Príležitosť pre 
dobrých ľudí, robiť dobré veci. 

 UTOROK 13.02.2018 | SOBOTA 17.02.2018 

 HLBOKOMORSKÉ ROZPRÁVKY (NTM)
 Liptovská galéria P.M. Bohúňa  Ut - So: 

10:00 - 17:00  Interaktívna výstava pre rodiny 
s deťmi. Počas NTM vstup voľný. 

 UTOROK 13.02.2018 

 KUMŠT DOBREJ KÁVY (NTM)  Kaviareň 
DvojkA  16:00  Ako a z čoho spraviť dobrú 
kávičku pre svoju polovičku. 

 STREDA 14.02.2018 

 MIKULÁŠ VÁS BAVÍ - NECHAJTE SA ZLÁKAŤ
 Múzeum Janka Kráľa  19:30  Inte-

raktívne stretnutie s historickými osobnosťami 
mesta spojené s gastronomickou ochutnávkou.

 KEĎ MANŽELSTVO BAVÍ (NTM)  Centrum 
pre rodinu a vzťahy Nám. osloboditeľov 1 L. 
Mikuláš  17:00  Večer zábavy a spoločen-
ských hier pre manželov.  

 LITERÁRNE POPOLUDNIE  Rázusovie 
dom  13:00  Pravidelné podujatie v Rázu-
sovie dome. 

 MATURITA V KNIŽNICI  Liptovská knižni-
ca GFB Liptovský Mikuláš  9:00  Vedo-
mostný kvíz pre budúcich maturantov. 

 PREZENTÁCIA NOVEJ KNIHY ANNY ŠMEL-
KOVEJ  Múzeum Janka Kráľa  16:00 

 Prezentácia novej knihy Anny Šmelkovej. 

 STRETNUTIE S OSOBNOSŤAMI MESTA L. MI-
KULÁŠ  Rázusovie dom  16:00  Tradič-
né stredajšie podujatie pri dobrej literatúre. 

 VALENTÍNSKE ZĽAVY  STOP.SHOP. Liptov-
ský Mikuláš  Nenechajte si ujsť Valentínske 
zľavy v predajniach STOP SHOP. 

 ŠTVRTOK 15.02.2018 

 KUMŠT DOBREJ KÁVY (NTM)  Kaviareň 
DvojkA  16:00  Ako a z čoho spraviť dobrú 
kávičku pre svoju polovičku. 

 PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA V DEJEPISE 
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL  Veľká zasadačka MsÚ 
Liptovský Mikuláš  8:30  

 PIATOK 16.02.2018 

 FEDOR GÁL + KAROL SUDOR: EŠTE RAZ A 
NAPOSLEDY  Diera do sveta  19:00  2€ 

 Beseda s Fedorom Gálom a Karolom Sudo-
rom o knihe Ešte raz a naposledy, moderuje Ján 
Púček. 

 SOBOTA 17.02.2018 

 KONCERT STO MÚCH  Diera do sveta 
 20:00  7€  Koncert skupiny Sto múch 

z Banskej Bystrice, alternative-pop.

 NEDEĽA 18.02.2018 
 JAZZ V MESTE - MAREK SZARVAŠ PROJEKT

 Route 66  17:00  10€  Ich tvorba 
spája prvky jazzu, world music a popu s dôra-
zom na melódiu a výrazné linky. 

 N3O KONCERT  Fun Fabric  17:00 
 Zohrejme sa v rytme reggae pri akustickom 

koncert Dominika Varcholu z N3O. 
 UMENIE NA ĽADE (NTM)  JL Aréna 

 16:00  1€ / 1€  Rodinné korčuľovanie 
s ukážkou krasokorčuľovania a súťažami pre 
deti.

 UTOROK 20.02.2018 
 NIEČO PRE LÍDROV  Centrum pre rodinu 

a vzťahy Nám. osloboditeľov 1 L. Mikuláš 
 17:00  Video prednáška pre lídrov. Aký má 

vplyv Vaše vedenie na druhých? 

 STREDA 21.02.2018 
 MIKULÁŠ VÁS BAVÍ - NECHAJTE SA ZLÁKAŤ

 Múzeum Janka Kráľa  19:30  Inte-
raktívne stretnutie s historickými osobnosťami 
mesta spojené s gastronomickou ochutnávkou.

 LITERÁRNY POZDRAV Z TURCA A POVAŽIA
 Rázusovie dom  16:00-17:00  Beseda 

s autormi. 
 SPRIEVODCOVSKÁ SLUŽBA - MIKULÁŠ-

SKI UMELCI  Informačné centrum mesta 
 15:00  Sprievodcovská služba pri príleži-

tosti svetového dňa sprievodcov. 

 ŠTVRTOK 22.02.2018 
 SKÔR NEŽ POVIEŠ ÁNO  Centrum pre 

rodinu a vzťahy Nám. osloboditeľov 1 L. Mi-
kuláš  17:00  Predstavenie kurzu prípravy 
na manželstvo. 

 PIATOK 23.02.2018 
 KONCERT VENTOLIN  Diera do sveta 

 21:00  5€  Koncert a párty s DJ-om 
Ventolin-om. 

 REČ ČÍSIEL  Fun Fabric  17:00  5€ 
 Ako aplikovať numerológiu do každodenné-

ho života. 
 TRI LETUŠKY V PARÍŽI  Dom kultúry 

Liptovský Mikuláš  18:00  3€  Bláznivá 
situačná komédia, v ktorej lásky odlietajú a 
prilietajú. 

 SOBOTA 24.02.2018 
 TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI

 Centrum voľného času Nábr.Dr.Aurela Sto-
dolu 1932/47  9:00  Šachový turnaj. 

 SOBOTA 24.02.2018 | NEDEĽA 25.02.2018 
 VEĽKÁ CENA LIPTOVA 2018  Titan aréna- 

zimný štadión, Liptovský Mikuláš  24. 02. 
2018 od 07:00 – 21:00, 25. 02. 2018 od 07:00- 
14:00  Krasokorčuliarska súťaž zaradená 
do Slovenského pohára s viac ako 40-ročnou 
tradíciou. 

 NEDEĽA 25.02.2018 
 BAJKAL  Fun Fabric  17:00  3€ 

 Cestopisný večer o návšteve silného energe-
tického miesta Zeme a jednom splnenom sne. 

 PONDELOK 26.02.2018 
 ŠKOLA HROU PRE DOSPELÁKOV  Fun 

Fabric  19:00  11,11€  Workshopy pre 
šťastný život s Miriam Štolfovou - tentokrát o 
tom, ako meditovať. 

 STREDA 28.02.2018 
 MIKULÁŠ VÁS BAVÍ - NECHAJTE SA ZLÁKAŤ

 Múzeum Janka Kráľa  19:30  Inte-
raktívne stretnutie s historickými osobnosťami 
mesta spojené s gastronomickou ochutnávkou.

 LITERÁRNE POPOLUDNIE  Rázusovie 
dom  14:00  Pravidelné podujatie v Rázu-
sovie dome pri dobrej literatúre.

KALENDÁR PODUJATÍ

FEBRUÁR
2018
www.m i ku l a s . s k

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

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

  
 FERDINAND  

(Americký fi lm, MP, 99 min., Slovenský dabing)
Pi. 2. 2.  18.00  4 € | So. 3. 2.  15.30  4 € | 
Ne. 4. 2.  16.00  4 €  Je veľký ako obor, no 
nežný ako šteniatko. Miluje vôňu lúčnych kvietkov 
a nechce bojovať v býčích zápasoch! Zoznámte sa 
s Ferdinandom.!

 ZMENŠOVANIE  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 135 min.)
Pi. 2. 2.  20.00  5 € | So. 3. 2.  17.30  5 €  Veľmi 
originálna komédiu o mužovi, ktorý začal naozaj 
žiť, až keď sa začal na život pozerať z úplne inej 
perspektívy.

 ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ VECI  
(Český fi lm, od 15 rokov, 86 min.)
So. 3. 2.  20.00  4,50 € | Ne. 4. 2.  18.00  4,50 € | 
Po. 5. 2.  18.00  4 € | Ut. 6. 2.  20.00  4,50 €  Oľga 
a jej túžba nájsť pravú lásku je sprevádzaná množ-
stvom komických príhod. Romantická komédia 
podľa predlohy Haliny Pawlowskej.

 NIŤ Z PRÍZRAKOV  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 130 min.)
Po. 5. 2.  20.00  5 € | Ut. 6. 2.  17.45  5 €  Reynolds 
Woodcock návrhár posadnutý zničujúcou doko-
nalosťout tak, že mu medzi prstami uniká všetko 
podstatné...

 HYBAJ CESTOVAŤ  
St. 7.2.  18.00  4 €  Fotografi e, krátke fi lmy,  zaují-
mavosti a skúsenosti mikulášskych nadšencov, ktorí 
vám svojimi rozprávaniami spríjemnia večer.
Daša Devečková a Martin Chomo:
Rok života na tichomorskom ostrove
Miroslav Peto: Za skialpom do Perzie
Patrik Paulinyi: Faerské ostrovy

 PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SLOBODY  
(Americký fi lm, od 18 rokov, 105 min.)
Št. 8. 2.  20.00  5 € | Pi. 9.2.  20.00  5 € | 
Ne. 11.2.  18.00  5 € | Po. 12. 2.  18.00  4 € | 
Ut. 13.2.  18.00  5 €  Pikantná erotická romanca 
okorenená poriadnou dávkou thrilleru s niekoľkými 
nečakanými a nepríjemnými prekvapeniami.

 JA, TONYA (Americký fi lm, od 15 r., 119 min.)  
Pi 9.2.  17.45  5 € | Po 12.2.  20.00  4 €  Tonya 
Hardingová patrila medzi najlepšie krasokorčuliarky 
sveta, všetci si ju ale budú navždy pamätať so šoku-
júcim útokom na jej súperku Nancy Kerriganovú...

 SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: TAJOMSTVO OHŇA 
A ĽADU (Ruský fi lm, MP, 80 min., Slov. dabing)  
Ne. 11.2.  16.15  5 €  Pokračovanie populárnej 
animovanej série je opäť plné dobrodružstva, 
zábavy i kúziel. 

 DAJ MI TVOJE MENO  
(USA - Brazília - Talian. - Franc., od 15 rokov, 132 min.)
Ut.13.2.  20.00  5 € | St.14.2.  17.30  5 €  Netradič-
ný milostný príbeh odohrávajúci sa počas horúceho 
leta na talianskom vidieku nominovaný na tri Zlaté 
glóbusy.

 BEATRICE (Francúzsky fi lm, od 12 r., 117 min.)  
St.14.2.  20.00  4 €  Nečakané stretnutie oživuje 
staré spomienky a odhaľuje tajomstvá. Catherine 
Deneuveová a Catherine Frotová, dve dámy francúz-
skej kinematografi e.

 ŠPINDL (Český fi lm, od 12 rokov, 90 min.)  
Št.15.2.  18.00  4 € | Po 19.2.  20.00  3,30 €  Keď 
do hôr, tak do Špindlu. Práve sem vyrážajú tri sestry 
Eliška, Katka a Magda na svoju dámsku jazdu... 

 PODOBA VODY  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 123 min.)
Št. 15.2.  20.00  5 € | Pi.16.2.  20.00  5 € | 
Ne.18.2.  18.00  5 €  Fantasy romanca o nemej 
dievčine, ktorá sa zamiluje do záhadného vodného 
muža, je tak trochu iným príbehom o láske v réžii 
majstra rozprávania Guillerma del Tora.

 SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: TAJOMSTVO OHŇA 
A ĽADU (Ruský fi lm, MP, 80 min.)  
Ne. 18. 2.  16.15  5 € | Po. 19.2.  18.00  4 € Slov. 
dabing | Ut. 20. 2.  18.00  5 € | St. 21.2.  18.00  5 € 

 Pokračovanie populárnej animovanej série je opäť 
plné dobrodružstva, zábavy i kúziel. 

 DISASTER ARTIST  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 104 min.)
Ut. 20. 2.  20.00  5 € | St. 21.2.  20.00  5 €  Sku-
točný príbeh o vzniku a nakrúcaní kultovej fi lmovej 

klasiky fi lmu The Room, označovanej ako jeden 
z najhorších fi lmov všetkých čias. 

 ČIERNY PANTER  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 126 min.)
Št. 22. 2.  20.00  5 € |Pi. 23. 2.  20.00  5 € | 
So. 24. 2.  17.45  5 €  Ďalší príbeh z marvelovského 
impéria predstavuje Čierneho Pantera v prvom 
samostatnom fi lme. 

 PRAČLOVEK  
(Britský fi lm, MP, 89 min., Slovenský dabing)
So. 24.2.  16.00  5 € | Ne. 25.2.  18.00  5 €  Dug je 
neohrozený hrdina žijúci v dobe kamennej. Dokáže 
však doba kamenná prekonať dobu bronzovú? 
Vyhrá Dug zápas a získa svoje územie späť? 

 VEČNE TVOJA NEVERNÁ  
(Český fi lm, od 12 rokov, 92 min.)
So. 24. 2.  20.00  4 € | Ne. 25. 2.  20.00  4 € | Po. 26. 
2.  18.00  3,30 € | Ut. 27. 2.  18.00  4 €  Komédia 
o tom, ako teta Kveta originálnym spôsobom 
zachraňuje manželstvo svojho synovca. Bláznivá hra 
môže začať.

 ROCK´N ROLL  
(Francúzsky fi lm, od 15 rokov, 123 min.)
Po. 26.2.  20.00  4 €  Inteligentná francúzska 
komédia o starnutí a upadajúcej fi lmovej sláve. 
Premena ale zachádza tak ďaleko, ako to nikto 
z prítomných nečakal.

 DOVIDENIA TAM HORE  
(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 117 min.)
Ut. 27.2.  20.00  5 € | St. 28.2.  17.45  5 €  Film 
natočený podľa rovnomennej románovej predlohy. 
V roku 2013 za ňou spisovateľ Pierre Lemaitre získal 
prestížnu Goncourtovou cenu.

 MIAMI (Fínsky fi lm, od 15 rokov, 119 min.)  
St. 28.2.  20.00  3,50 €  Vynikajúca Road movie 
o dvoch sestrách - barových tanečniciach, ktoré 
unikajú pred gangstrami.

 

 DÁMA S KAMÉLIAMI  
Ne. 4.2.  15:45  11 €  Záznam prenosu z Veľkého 
divadla v Moskve 185 minút.

 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ (FKS)  
Pi. 9.2.  14:30  2 €  škodoradostná komédie FR - 
2017 - (12) - 115 minút - české titulky 

 NÁPOJ LÁSKY  
So. 10. 2.  17:55  12 €  Priamy prenos z Met-
ropolitnej opery v New Yorku cca 159 minút (1 
prestávka).

 PADDINGTON 2 (FKS)  
Pi. 23. 2.  14:30  2 €  rodinný VB/FR - 2017 - (U) - 
103 minút - slovenský dabing 

 BOHÉMIA  
So. 24. 2.  18:30  12 €  Priamy prenos z Metropo-
litnej opery v New Yorku cca 175 minút (2 pre-
stávky)

 12.12.2017 | 16.02.2018  
MAREK KVETAN: HOBBY | Galéria Kolomana So-
kola | 10:00-17:00  2 € | Autorská výstava Mareka 
Kvetana Hobby kurátor Vladimír Beskid. 

 08.1.2018 | 7.2.2018  
FOTOTROJLÍSTOK | Klubovňa LKS v NKP Čierny 
orol | Po-Pi: 8:00-15:00, St: 8:00-18:00  0,50 
€ / 0,20 € | Výstava fotografi í troch liptovských 
fotoklubov z L.Mikuláša, Ružomberka a L. Hrádku. 

 16.01.2018 | 28.02.2018  
BIONIKA | Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš | 
Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: zatvorené, So: 10:00-
16:00, Ne: 9:00 -11:00 na objednávku (3 dni 
vopred , min. 25 osôb) posledný vstup hodinu 
pred zatvorením  1,00€ | Príroda na to prišla prvá.

 24.01.2018 | 31.03.2018  
DAVID DEMJANOVIČ & JARMILA MITRÍKOVÁ- 
ŽABA, HAD A VIRGUĽA | Liptovská galéria Petra 
Michala Bohúňa | 10:00-17:00  2 € / 1 € | Autor-
ská výstava David Demjanovič & Jarmila Mitríková. 
Kurátor výstavy: Róbert Švarc.  

 24.01.2018 | 31.03.2018  
HLBOKOMORSKÉ ROZPRÁVKY | Liptovská galé-
ria Petra Michala Bohúňa | 10:00-17:00  2 € / 1 €

 01.02.2018 | 28.02.2018  
REGIÓN CESTOVNÉHO RUCHU A MLADÍ ĽUDIA 
| NKP Čierny orol L. Mikuláš | 08:00 - 16:00 

 0,40 € / 0,20 € | Prezentácia učebných odborov 
Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. 

 01.02.2018 | 28.02.2018  
VÝSTAVA OBRAZOV | STOP.SHOP. Liptovský 
Mikuláš | Jedinečná výstava obrazov aj v mesiaci 
február. 

 12.02.2018 | 09.03.2018  
G+R=VŠADE | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
| Po-Pi: 8:00-15:00; St: do 18:00  0,50€ / 0,20€ | 
Výstava prác študentov ŠUV Ružomberok odbor 
grafi ka a reklama. 

 12.02.2018  
V DOBROM AJ ZLOM - VERNISÁŽ (NTM) | Budova 
spolku TATRÍN | 16:00 | Vernisáž výstavy o osu-
doch manželstiev v dejinách L. Mikuláša. 

 17. 2. 2018  
HLINENÁ SOBOTA (NTM) | Smrečany, Stará škola 
| 14:00  12,50 € | Tvorivá keramická dielňa pre 
manželov. Ideálne pre kreatívnych ľudí.

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

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE
20. STOROČIA  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut-So 10:00-
17:00  1 € /  0,50 € | Výstava diel autorov E.M.Ši-
merová, M. Martinček, Miroslav Ksandr, Michal Kern 

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

 KOLOMAN SOKOL  
Galéria Kolomana Sokola | Ut-So 10:00 - 17:00 

 1 € /  0,50 € | Diela významného slovenského 
grafi ka a maliara, ktorý sa narodil v Lipt. Mikuláši.

 JÁNOŠÍKOVA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslobodite-
ľov 31 | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17:00 
| Jedinečná expozícia približuje druhý deň súdu 
s legendárnym zbojníkom Jurom Jánošíkom. 

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA L. MIKULÁŠ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 
31 | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 10:00-17:00  2 € /  
1 € | Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako 
730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš. 

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Po-Pi 8:00 - 16:00  1 € /  0,50 € 
| Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov 
Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Po-Pi 8:00 - 16:00  1 €  / 0,50 
€ | Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary 
približuje obdobie 40. rokov 19. stor. 

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

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi: 
8:00-16:00, So-Ne: ohlásené skupiny  1 € /  0,50 € 
| Expozícia zachytáva dejiny poľovníctva a rybár-
stva 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: ohlásené skupiny  0,20 € /  
0,10 € | Expozícia venovaná významnej bylinkárke, 
ľudovej liečiteľke známej nielen na Slovensku.

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva | Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut: zatvorené, So: 
10:00 -16:00, Ne: na objednávku (3 dni vopred 
min. 25 osôb) posledný vstup hodinu pred 
zatvorením  6 € / 2,50 € | Jediné špecializované 
múzeum svojho druhu na Slovensku.
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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk


