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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Tradičné podujatie Športovec mesta Liptovský Mikuláš bolo tentokrát netradičné
Najlepších športovcov si mesto totiž uctilo nielen za rok 2022, ale aj za predchádzajúce dva roky, pretože počas pandémie koronavírusu nebolo možné podujatie usporiadať. 
Športovcov nominovali športové kluby a verejnosť na základe výzvy z mesta. Nominovaných bolo 23 jednotlivcov a dva kolektívy. Všetci z ocenených to dotiahli na pódiové 
umiestnenia v súťažiach na celoštátnej úrovni, ale aj na svetovom fóre. 
Viac sa dočítate na strane 10.
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Stovky podujatí ročne vypĺňajú voľný čas 
obyvateľom aj návštevníkom nášho mesta, 
desiatky z nich organizuje mesto samostat-
ne, mnoho ďalších v spolupráci s inými orga-
nizáciami a združeniami. V Liptovskom Mi-
kuláši nie je núdza o kultúru, šport, históriu 
ani gastronómiu.

Šnúru podujatí otvoril v januári Novoročný 
koncert a Športovec roka, vo februári sa za-
bavíme na tradičných fašiangoch a novinkou 
je karneval na ľade. Oblečte sa do masky  a 
príďte si zakorčuľovať na zimný štadión.

Nabité Mikulášske leto
Maľované kraslice, perníky či pletené kor-
báče zaplavili vlani po prvý raz Námestie 
osloboditeľov počas nového podujatia Veľ-
ká noc v meste. Tvorivé dielne, súťaže aj tra-
dičné veľkonočné aktivity spolu s folklórnym 
programom zaujali deti aj dospelých. Krásna 

akcia, ktorá približuje naše veľkonočné zvyky 
a tradície, sa v tomto roku zopakuje.

Sériu rozmanitých podujatí prinesie do 
centra tradičný prázdninový projekt Mikuláš-
ske leto. Od začiatku júna do konca augusta 
ponúkne približne sto vystúpení hudobných 
kapiel, divadelných a filmových predstavení.

Nosnými akciami bývajú Stoličné dni, dže-
zový festival, Street music night, festival dob-
rej zábavy, jedla a zážitkov Fest Street Food, 
Mikulášska pohoda a Švábkafest, za ktorým 
prichádzajú návštevníci aj zo vzdialenejších 
regiónov. 

Vysokú návštevnosť zaznamenal v minu-
lom roku trojdňový Mikulášsky pivný fest, 
ktorý po prvý raz organizovalo mesto. Zatiaľ 
nie je isté, či bude mať festival pokračovanie. 
Dôvodom sú náklady na organizáciu. Radni-
ca zvažuje vyčiarknuť ho zo zoznamu podu-
jatí kvôli šetriacim opatreniam, finančné pro-

striedky preto zatiaľ mesto hľadá v prostredí 
externých zdrojov.

Roztápame srdcia
Počas roka mesto organizuje niekoľko pod-
ujatí na podporu zdravého životného štý-
lu a ekologického spôsobu dopravy. V máji 
a septembri si už tradične môžeme dať raňaj-
ky pri cyklochodníku a veríme, že aj tento rok 
sa budeme môcť vydať od Tatier až k Dunaju 
na bicykli. Radniční tiež pripravujú desiatky 
spomienkových akcií, či už pri príležitosti vý-
ročia konca 2. svetovej vojny, Žiadostí sloven-
ského národa alebo Pamiatky zosnulých.

V závere roka sa zo všetkých kútov Liptov-
ského Mikuláša bude šíriť  vianočná atmosfé-
ra. Náladu vytvoria štyri adventné koncerty, 
obľúbený Mikulášsky jarmok a niekoľkodňo-
vé vianočné trhy.

 -red-

Nové podujatia sa stávajú stabilnou súčasťou mestského kalendária

Na prelome apríla a mája rozbehne radnica 
rozsiahlu revitalizáciu mestských komuniká-
cií. S komplexnou obnovou chodníkov, ciest 
a parkovísk bude pokračovať do roku 2026, 
až kým sa nenaplní dlhodobo plánovaná mo-
dernizácia cestnej infraštruktúry. V tomto ro-
ku bude mesto realizovať stavby na miest-
nych komunikáciách v hodnote približne 2,3 
milióna eur, úrad aktuálne pripravuje verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa.

Prioritou sú chodníky popri 
frekventovaných cestách
Projekty na skvalitnenie cestnej infraštruktú-
ry môžu radniční vytiahnuť zo šuplíka vďa-
ka zmene pomerov v zastupiteľstve po ko-
munálnych voľbách. Dlhodobo totiž čakali 
na schválenie rozpočtu pre túto veľkú in-
vestíciu.

Tento rok sa Mikulášania konečne dočkajú 
nového chodníka na frekventovanej trase od 
kruhového objazdu pri hoteli Jánošík po diaľ-
ničný privádzač, ale aj chodníka na Podbrezi-
nách popri ceste III. triedy od križovatky s ces-
tou I/18 až po strednú autobusovú zastávku.

Topánky už nebudeme okopávať ani na 
chodníku, ktorý vedie od podchodu pri Lidli 
po Rachmaninovo námestie smerom do mes-
ta, aj ten čaká obnova.

V  Starom meste sa pustíme do rekon-
štrukcie cesty na Štefánikovej od križovatky 
s Hodžovou po Revolučnú.

Na Podbrezinách sme 250-tisíc eur vyčle-
nili na regeneráciu Hradišskej, kde nás čaká 
výstavba nových odstavných plôch, oprava 
cesty, osvetlenie a odvodnenie.

Rekonštrukcia ciest sa v tomto roku dotkne 
aj dvoch lokalít na Nábreží – Borbisovej ulice 
a druhej etapy Majerskej ulice, pribudnú tu aj 
nové miesta na parkovanie či osvetlenie. No-
vé odstavné plochy s osvetlením vybuduje 
mesto aj na Vrlíkovej ulici.

Obnova nezaťaží rozpočet naraz
Jednorazové zafinancovanie rozsiahlej celo-
mestskej obnovy by si mesto nemohlo do-

voliť. Finančníci preto našli výhodný model, 
ktorý nezaťaží rozpočet jednorazovo v milió-
noch. Kritériom verejného obstarávania je to-
tiž najnižšia cena splácania nákladov na reali-
záciu, ktorú bude mesto zhotoviteľovi bezú-
ročne platiť po dobu 10 rokov od ukončenia 
stavebných prác.

„Náklady na výstavbu teda nezaplatíme 
naraz, ale budeme platiť alikvotne čiastky 
počas nastávajúceho desaťročia. Tento mo-
del financovania sme už úspešne realizovali 
v roku 2018, kedy sme podobný objem prác 
naposledy vysúťažili. Výhodou tohto modelu 
je, že nezaťažíme rozpočet mesta naraz. Ďal-
šia výhoda spočíva v tom, že na rozdiel od 
bankových úverov vieme takto financovať aj 
komplexné opravy ciest neinvestičného cha-
rakteru,“ zhrnul Gabriel Lengyel z mestského 
úradu.  −red-

Jar prinesie štart komplexnej 
obnovy mestských ciest

Plánované rekonštrukcie ciest, 
chodníkov a parkovísk v roku 2023
Komplexná oprava chodníka od hotela 

Jánošík po privádzač
Komplexná oprava chodníka pri ceste 

III. triedy na Podbrezinách
Komplexná oprava chodníka na Ul. 

1. mája
Komplexná oprava cesty na Štefániko-

vej ulici
Rekonštrukcia a modernizácia Hradiš-

skej ulice
Rekonštrukcia a modernizácia Borbi-

sovej ulice
Rekonštrukcia a modernizácia Majer-

skej ulice – II. etapa
Nové odstavné plochy na Vrlíkovej ulici

Záhradkári chystajú petíciu, vyjadrujem im
osobnú podporu a petíciu podporí aj mesto
S vodou v záhradkárskej oblasti nemávali problém 40 rokov. Prvýkrát nás 
o pomoc požiadali záhradkári v strede júna 2022, pretože vlastníkovi potrubia 
skončila platnosť povolenia na odber povrchovej vody zo Smrečianky – vtedy sme 
vyhlasovali mimoriadnu situáciu v tejto oblasti. Na základe našej aktivity v lete 
2022 vydal Okresný úrad LM dočasné povolenie na odber vody pre záhradkársku 
oblasť v Kališti, Pod Hájom a v Záhradnom meste Západ.

Dnes už približne 400 záhradkárov a majiteľ vodovodu opäť riešia problémy 
s vydaním povolenia na odber vody, ktoré vydáva mikulášsky okresný úrad – ži-
votné prostredie. Vodu budú potrebovať aspoň od mája do augusta, keď pestujú. 
Na stretnutí 23. janára 2023 ma požiadali o podporu petície, ktorú chcú smerovať 
na okresný úrad – mesto im vyjadrí podporu kvôli všeobecnému záujmu aj kvôli 
tomu, že tiež radnica môže odoberať túto vodu pre potreby hasičov aj VPS. Čo by 
asi tak záhradkári robili na svojich záhradách bez vody. Verím, že keď sa s tromi 
základnými organizáciami záhradkárov spojí aj mesto, od mája im voda na polie-
vanie potečie.

Ján Blcháč – z denníka primátora
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Tohtoročné investičné potreby v  školách 
a  školských zariadeniach v  zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta vyčíslili na viac ako 
370.000 eur.

Podľa vedúcej odboru školstva na mest-
skom úrade Márie Boltižiarovej je finančne 
najnáročnejšia rekonštrukcia a modernizá-
cia plynovej kotolne na ZŠ s MŠ Okoličianska, 
ktorá by si vyžiadala 250.000 eur.

Chcú znižovať investičný dlh
Výmenu kotla potrebuje aj ZŠ s MŠ Demä-
novská ulica a  MŠ Ondrašovská, kde by 
okrem toho chceli opraviť steny a zabezpe-
čiť novú hydroizoláciu. ZŠ Miloša Janošku sa 
plánuje zamerať na rekonštrukciu kanalizá-
cie, ZŠ Janka Kráľa potrebuje nakúpiť zaria-
denie do školskej kuchyne a MŠ Bublinka pri-
pravuje výmenu elektrorozvodov v triede.

„V tomto roku chceme komplexne a sys-
tematicky znižovať investičný dlh a opotre-
bovanie škôl a školských zariadení,  a revita-
lizáciu areálov. Rekonštrukciami sa nám tiež 
podarí ušetriť na energiách,“ ozrejmila vedú-
ca odboru školstva.

Prím hrali učebne
V uplynulom roku pokračovala radnica v roz-
širovaní a modernizácii odborných učební, 
aby deti ľahšie získali vedomosti a zručnosti.

„Podarilo sa nám zmodernizovať celkom 
osem učební na piatich školách. Išlo o  tri 
učebne jazykové, tri biochemické, jednu fy-
zikálnu a jednu polytechnickú,“ vymenovala 
Boltižiarová. Jazykové učebne sa podľa nej 
plne digitalizovali, čo zefektívňuje vyučovací 
proces. „Učiteľ môže smerovať úlohy priamo 
na žiacke pracovisko, viesť rozhovor s kon-
krétnym žiakom, vie zdieľať úlohy na video-
projektor, vie sledovať prácu žiakov on-line, 
môže vyhodnocovať odpovede žiakov z ich 
pracovísk. Žiaci si môžu sťahovať na svoju 
obrazovku učebné texty, môžu si zazname-
návať hlas učiteľa a kedykoľvek prehrať úlo-
hy,“ vysvetlila Lenka Lencsésová z oddelenia 
projektového a energetického manažmentu. 
Zvyšné učebne získali, rovnako ako jazyková, 
nový nábytok, okrem toho aj informačno-ko-
munikačné zariadenie a moderné učebné po-
môcky. -red-

Prioritou mnohých škôl v tomto roku je rekonštrukcia kotolní

Liptovský Mikuláš má novú hlavnú kontrolór-
ku, stala sa ňou právnička Bibiana Forgáčová. 
Na obdobie 2023–2029 ju tajným hlasovaním 
zvolili poslanci mestského zastupiteľstva.

Na pozícii nahradila Martina Alušica, kto-
rého poslanci ešte koncom novembra 2022 
odvolali z  funkcie. Ten aj podľa stanoviska 
Najvyššieho kontrolného úradu SR vykazo-
val prvky nečinnosti a porušovania zákon-
ných povinností.

Hlavná kontrolórka začala vykonávať svo-
ju činnosť 17. januára, deň po zvolení. Pre 
mesto pracuje na plný úväzok.

Prvú správu mestskému zastupiteľstvu 
predložila už týždeň po zvolení, pre poslan-
cov vypracovala stanovisko k prijatiu úveru 
na opätovné uzatvorenie skládky vo Veter-
nej Porube.

„Mesto potrebuje kontrolné mechanizmy, 
potrebuje objektívnu kontrolu. Vzhľadom na 
rozsah činnosti mesta a jeho organizácií je ta-
káto kontrola dôležitá  aj z praktických dôvo-
dov, aby sme zistili prípadné nedostatky, kto-
ré sa môžu udiať či už nedopatrením, nezna-
losťami alebo aby sme sa presvedčili o tom, 
že mesto a jeho organizácie fungujú tak, ako 
majú. Preto je nová kontrolórka po dva a pol 
roka nečinnosti kontrolného systému víta-
ná,“ povedal primátor Ján Blcháč.

Kontrolórka má už v pláne aj otvorenie nie-
koľkých námatkových kontrol, vo februá ri ča-

ká zastupiteľstvo schválenie plánu kontrol-
nej činnosti.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu zá-
konnosti, účinnosti, hospodárnosti a efek-
tívnosti pri hospodárení a nakladaní s ma-
jetkom a majetkovými právami mesta, ako aj 
s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobit-
ných predpisov. Vykonáva tiež kontrolu príj-
mov, výdavkov a finančných operácií obce, 
kontroluje aj vybavovanie sťažností a petícií či 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov vrátane nariadení obce. V kontrol-
nej činnosti má tiež plnenie uznesení obec-
ného zastupiteľstva či dodržiavanie interných 
predpisov mesta. -red-

Prvým mikulášskym 
bábätkom je Emily
Prvým dieťatkom v roku 2023, ktoré je 
na matrike zapísané ako obyvateľ Lip-
tovského Mikuláša,  je Emily Ušáko-
vá. Na svet prišla 3.  januára o  8:31 h 
v  Liptovskej nemocnici s  poliklinikou  
MUDr. Ivana Stodolu. Dievčatko sa naro-
dilo sekciou s mierami 3030 gramov a 51 
centimetrov. Primátor Ján Blcháč mamič-
ke Miške odovzda od mesta finančnú po-
zornosť a kvety. -red-

Kontrolný systém mesta je opäť funkčný

Bibiana Forgáčová

Vysoké ceny energií ruinujú rozpočty samo-
správ po celom Slovensku, Liptovský Mikuláš 
nie je výnimkou. Napriek tomu sa radniční 
snažia opatreniami so situáciou vysporiadať. 
Mesto sa už v minulom roku ocitlo v prostre-
dí zvýšených cien elektriny aj plynu.

„Od apríla minulého roka ideme v part-
nerstve so Stredoslovenskou energetikou na 
spotových cenách. Vysúťažená spoločnosť, 
ktorá nám mala dodávať elektrinu za 150 
eur za megawatthodinu, totiž skrachovala. 
Už vlani sme tak museli znášať niekoľko sto-
tisícový náklad na energie a pokračuje to aj 
v tomto roku,“ konkretizoval primátor Blcháč.

Podotkol, že minulý rok mestu medziroč-
ne stúpli ceny energií zhruba osem až de-
väťnásobne.

Vyzývajú štát na pomoc
V roku 2023 sa náklady na energie navýšia 
odhadom o 700-tisíc eur. Peniaze, ktoré by 

Peniaze pre Mikulášanov požierajú 
platby za energie

vedela miestna samospráva efektívne vyu-
žiť v prospech Mikulášanov, púšťa do nepo-
chopiteľných navýšení cien energií , ktoré sú 
vyrábané v krajine.

„Preto aj prostredníctvom Združenia 
miest a obcí Slovenska vyzývame štát, aby 
čo najskôr zastropoval ceny elektriny a ply-
nu, ale aj obnoviteľných zdrojov, ako je dre-
voštiepka či peletky. Tiež budeme žiadať 
o refundovanie navýšených cien za elektri-
ku zo štátneho rozpočtu, pretože náklady 
sú pre samosprávy neúnosné,“ priblížil pri-
mátor.

Mesto prepúšťať nebude
Predstavitelia mikulášskej samosprávy in-
formovali, že zamestnancov vedú k tomu, 
aby šetrili, kde sa dá.

„Nemôžeme to však urobiť tak, že cez ví-
kend vypneme kúrenie v materskej škole, 
necháme ju vymrznúť a v pondelok ráno 

tam deti budú musieť sedieť vo vetrovkách. 
Nepristúpili sme ani ku vypínaniu verejného 
osvetlenia z dôvodu bezpečnosti,“ povedal.

Prepúšťanie zamestnancov na mestskom 
úrade sa tiež nepredpokladá. Šéf radnice 
ubezpečil, že mesto je dostatočne finanč-
ne schopné, aby si udržalo terajších zamest-
nancov.

Znižujú energetickú náročnosť
Zdražovanie sa radnica snaží zvládnuť ener-
getickým zefektívňovaním mestských bu-
dov, v uplynulých rokoch viaceré z nich zre-
konštruovali.

Mesto má v  súčasnosti vypracované aj 
viaceré energetické audity a plánuje v tom-
to smere pokračovať.

„Dúfame, že s  cenami energií ide iba 
o prechodný stav, že sa postupne stabilizu-
jú a znížia,“ uzavrel primátor.

-tasr, red-

Do Múzea Janka Kráľa sa už seniori či imobil-
ní návštevníci dostanú bez problémov. Ex-
pozície, ktoré mohli navštíviť len zdolávaním 
schodiska, budú prístupné vďaka nájazdo-
vým rampám a pásovému schodolezu.

Bezbariérové úpravy interiéru začne mest-
ské múzeum realizovať už v tomto roku cez 
projekt stavebných úprav, na ktorý sme zís-
kali z  eurofondov 78-tisíc eur. Práce neo-
vplyvnia najrušnejšiu letnú sezonu.

Priestor na realizáciu stavebných úprav vy-
užije mesto aj na inštaláciu audiosprievod-

cu, ktorý zatraktívni expozície. Tento systém 
doplní živých sprievodcov. Bude interaktív-
ny, takže návštevník pristúpi k exponátu či 
k obrazu a dostane o nich informáciu vo zvu-
kovej podobe.

V rámci rekonštrukcie pribudnú v múzeu aj 
mobilné turnikety s dezinfekčnými zariade-
niami a zrekonštruujú sa sociálne zariadenia.

Celý projekt má za cieľ zvýšiť návštevnosť 
múzea predovšetkým v hlavnej expozícii Ka-
pitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš.

-red-

V mestskom múzeu už schody nebudú bariérou
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Mesto Liptovský Mikuláš zasvätilo tento 
rok významnému rodákovi, lekárovi, 
dramatikovi a spisovateľovi Ivanovi 
Stodolovi. Rok Ivana Stodolu vyhlásil 
primátor Ján Blcháč na januárovom 
Novoročnom koncerte.

„Ivan Stodola bol popredný organizátor zdra-
votníctva na Slovensku a jeden z iniciátorov 
budovania nemocnice v Palúdzke. Práve vďa-
ka jeho aktivite tam vybudovali prvý nemoc-
ničný pavilón a nielen to. Bezpochyby vytvoril 
pevný základ pre rozvoj nemocnice do ďalších 
rokov, na jej výstavbu dokonca vypísal zbier-
ku. Dnes chcú našu pýchu, 163-ročnú nemoc-
nicu založenú zo zbierok, prehodiť cez palu-
bu. Hrdú nositeľku Stodolovho mena len pred 
pár týždňami zaradili v rámci Optimalizácie 
siete nemocníc do najnižšej kategórie. Komu 
inému by sme mali zasvätiť rok 2023, ak nie 
Ivanovi Stodolovi,“ vysvetlil primátor.

Jeho poslanie predstaví expozícia
Pri príležitosti Roku Ivana Stodolu vytvorí 
radnica samostatnú expozíciu venovanú to-
muto významnému Mikulášanovi, umiestnia 
ju v bezprostrednej blízkosti expozície sve-
toznámeho génia Aurela Stodolu, ktorý bol 
jeho strýkom. V deň výročia jeho narodenia 
sa uskutoční slávnostné podujatie, no rôzne 
akcie zamerané na život a dielo Ivana Stodolu 
bude mesto organizovať v spolupráci s inými 
organizáciami počas celého roka.

„Tiež zrenovujeme expozíciu venovanú his-
tórii mikulášskej nemocnice, pripravíme vý-
stavu, pamätnú mincu s podobizňou Ivana 
Stodolu alebo maľovanku pre najmenších,“ 
vymenovala Katarína Verešová z mestského 
Múzea Janka Kráľa.

Stodolova snaha o novú nemocnicu
Ivan Stodola významne prispel k vybudova-
niu nemocnice v Palúdzke v období, keď bol 
uznávaným hlavným župným lekárom. Na vy-
budovanie tuberkulózneho pavilónu vypísal 
finančnú zbierku, ktorá aj napriek nečakané-
mu úspechu nepriniesla potrebné množstvo 
peňazí. Aj vďaka svojmu významnému po-
staveniu, kontaktom na rodinu Masarykov-
cov a neúnavnej aktivite získal Ivan Stodola 
podporu ministerstva zdravotníctva v Prahe, 
a tak začali práce na postavení prvej nemoc-
ničnej budovy.

Tŕnistá cesta k modernej nemocnici
Pred vznikom novej stoličnej nemocnice v Pa-
lúdzke sa nemajetní liečili v špitáli na dnešnej 
Moyzesovej ulici, ktorý tiež vznikol z finanč-
nej zbierky. Zámožnejšie mikulášske rodiny 

si v tej dobe platili rodinných lekárov, chu-
dobných Liptákov či dokonca bezdomovcov 
z iných regiónov liečili v prvej nemocnici za-
darmo. Avšak kapacity malej budovy nepo-
stačovali pre všetkých pacientov.

Čiastočne sa situácia zlepšila, keď sa ne-
mocnica presťahovala do zrekonštruova-
ných väčších priestorov starého kaštieľa 
v Palúdzke. Už počas prvej svetovej vojny sa 
však stoliční páni museli znovu zaoberať po-
trebou navýšenia kapacít a výstavbou novej 
nemocnice. Keďže župa nemala dostatok fi-
nancií, stavba bola z veľkej časti financovaná 
z dobrovoľníckych zbierok občanov. Pôvodnú 
budovu kaštieľa, ktorá slúžila najmä pre chi-
rurgické účely, zbúrali.

Skromný hrdina
Ivan Stodola pochádzal z učiteľskej, vlastenec-
ky založenej a angažovanej rodiny. Ešte po-
čas štúdií absolvoval ročnú vojenskú službu.

„Už ako vyštudovaný lekár počas prvej 
svetovej vojny pôsobil na východnom fron-
te. Tým sa rozhodne líšil od väčšiny svojich ge-
neračných druhov, ktorí vojnu prečkali v zá-
vetrí. Za hrdinské držanie sa pred nepriateľom 
a za službu v takzvanom cholerovom vlaku, 
ktorý premával medzi Miškovcom a Medzila-
borcami, dostal vyznamenanie. Tu boli zrejme 
začiatky jeho veľkej angažovanosti v preven-
cii proti smrteľným a vysoko infekčným cho-
robám, s ktorými sa nielen počas vojny stre-
tol, ale ktoré ho pripravili aj o dvoch jeho sú-
rodencov,“ prezradila múzejná pedagogička 
Katarína Verešová.
Zdravie ľudí na prvom mieste
Po vojne sa Stodola vrátil do svojho rodného 
Liptovského Mikuláša, kde pôsobil ako župný 
a neskôr hlavný župný lekár. V našom meste 
založil prvú poradňu proti vtedy mimoriadne 
rozšírenej tuberkulóze. Ako tajomníkovi Ma-
sarykovej ligy proti tuberkulóze sa mu poda-

rilo získať 30 röntgenov pre celé Slovensko, 
jeden z nich pre Liptákov.

Neskôr pracoval ako zdravotnícky inšpek-
tor Krajinského úradu v Bratislave, ministerský 
radca či ako riaditeľ Štátneho zdravotno-so-
ciálneho ústavu. Môžeme ho právom zaradiť 
k popredným organizátorom zdravotníctva 
na Slovensku a k zakladateľom preventívne-
ho lekárstva. Jeho zásluhou sa vybudovala ši-
roká sieť dobre vybavených tuberkulóznych 
poradní a niekoľko liečebných ústavov a sa-
natórií. Jeho prianím bolo, aby výdobytky 
modernej lekárskej vedy slúžili všetkým bez 
rozdielov.

Dušou umelec
I  keď sme Ivana Stodolu predstavili najmä 
ako obetavého lekára, ktorý svoj život zasvä-
til boju proti tuberkulóze, bol aj úspešným di-
vadelným autorom. Patril medzi uznávaných 
dramatikov svojho obdobia. Preto mu Diva-
delný ústav v Bratislave venoval výstavu „Maj-
ster slovenskej drámy s podtextom Stodolova 
dramatika na slovenských javiskách“, ktorú si 
budete môcť pozrieť v prvom polroku 2023 
v expozícii nášho Múzea Janka Kráľa.

Svojimi hrami stál Stodola pri zrode profesi-
onálneho slovenského divadelníctva. Vo svo-
jej tvorbe zúročil vlastné pôsobenie v ochot-
níckom divadle a zážitky z rodného Mikuláša, 
ktoré mu rozprávala jeho stará mama a rodi-
čia. Desať rokov pred smrťou získal Ivan Sto-
dola titul národného umelca. Na jeho počesť 
matičiari v našom meste organizujú už nie-
koľko rokov divadelný festival v mestskej časti 
Palúdzka. -red-

Rok 2023 sme vyhlásili za 
Rok Ivana Stodolu

Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR 
prerokovali petíciu za zachovanie Liptovskej 
nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodo-
lu za jej zaradenie do II. úrovne v rámci opti-
malizácie siete nemocníc, ktorú podpísalo až 
15000 Liptákov. Vysvetliť dôvody petície bola 
19. januára v Bratislave predsedníčka petič-
ného výboru Adriana Kráľová spoločne so zá-
stupcom primátora mesta Liptovský Mikuláš 
Ľubošom Triznom. Od kompetentných poža-
dovali vysvetlenie, prečo zaradili našu Lip-
tovskú nemocnicu do najnižšej kategórie.

„Odpoveď bola zvláštna. Znevýhodnila 
nás diaľnica, ktorá spája náš región s nemoc-
nicami v Ružomberku a v Poprade. Dostali 
sme sa do situácie, kedy geografická konku-
rencia je viac ako kvalitné oddelenie. Zvyšu-
jeme tak kvalitu „kvalitnou cestou“, namiesto 
kvalitného oddelenia,“ priblížila Adriana Krá-
ľová.

Zástupcovia Liptovského Mikuláša požia-
dali v Bratislave o zmenu rozhodnutia pre-
radiť nemocnicu na požadovanú II. úroveň. 
„Žiadali sme tiež otvoriť vyhlášku 316 v ob-

lasti medicínskych služieb a počty výkonov. 
Uviedli sme konkrétne čísla, príklady a ope-
rovali sme aj oddelením pôrodníctva a neo-
natológie, kde sme argumentovali, že kvalita 
oddelení sa nutne nemeria počtom úkonov, 
ale mnohými inými ukazovateľmi,“ priblížil 
viceprimátor Trizna.

Ďalšou požiadavkou našich zástupcov 
bolo stretnutie vedenia rezortu v Liptovskej 
nemocnici za účasti primárov jednotlivých 
oddelení. Výsledkom má byť vyvolanie od-
bornej diskusie v záujme zachovania našej 
nemocnice na dostupnej a kvalitnej úrovni.

Petíciu ministerstvu doručil primátor Ján 
Blcháč s predsedníčkou petičného výboru tri 
dni pred Vianocami, teda ešte pred zarade-
ním nemocnice do I. úrovne. „Z toho jasne 
vyplýva, že v petícii vyjadrená nevôľa 15000 
ľudí nebola pri rozhodovaní o našej nemoc-
nici rešpektovaná a kategorizácia neakcep-
tuje ani argumenty, ako aj tradíciu, históriu 
a charakter nemocnice v turistickom centre 
a spádovej oblasti, akým je mesto Liptovský 
Mikuláš.“ -red-

Opätovné zakrytie presakujúcej skládky vo 
Veternej Porube sa stane realitou. Mestské 
zastupiteľstvo po niekoľkoročných ob-
štrukciách schválilo prijatie dvojmilióno-
vého úveru od Environmentálneho fondu 
vďaka novému zloženiu poslancov. Novým 
uzavretím skládky mesto odstráni environ-
mentálnu záťaž, ktorá vznikla jej nekvalit-
ným predčasným uzatvorením ešte v roku 
2014 (v čase primátorovania Alexandra Slaf-
kovského).

Nové prekrytie skládky nariadila Sloven-
ská inšpekcia životného prostredia pod 
hrozbou viacerých sankcií. Mesto ju ma-
lo uzavrieť do konca roku 2021. Tesniaca 
vrstva na skládke je ako celok nefunkčná, 
preto nie je možná jej oprava a na celom 
povrchu sa musí vybudovať nová funkč-

ná tesniaca vrstva. Nové zakrytie zabezpe-
čí, že do skládky nebudú natekať dažďové 
vody, z ktorých sa premývaním odpadu stá-
va škodlivá priesaková kvapalina. Uzatvore-
nie je podľa inšpekcie nevyhnutné aj vzhľa-
dom na náklady spojené s prečerpávaním 
a odvozom priesakovej kvapaliny vo výške 
priemerne 70-tisíc eur ročne a je nutné vy-
konať ho v čo najkratšom čase.

Hlavná kontrolórka mesta Bibiana Forgá-
čová po preverení podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania konšta-
tovala, že mesto spĺňa zákonné podmien-
ky pre prijatie úveru. Nejde o  komerčný 
úver ale o zdroje z envirofondu s výhod-
nou výškou sadzby 0,1 percenta s  fixá-
ciou počas celej doby splácania (20 rokov). 
  −red-

Európsky grant môže vyriešiť 
prekládku železnice
Ministerstvo dopravy našlo novú mož-
nosť, ako financovať projekt prekládky 
železničnej trate v našom úseku medzi 
Paludzou a Liptovským Hrádkom. Podľa 
informácií z rezortu dopravy bude možné 
na prekládku získať peniaze z európske-
ho fondu, ktorý je určený na rozvoj infraš-
truktúry. Ministerstvo v prípade úspešnej 
žiadosti získa zdroje, ktoré môže použiť 
výhradne na tento projekt.

„Pred Vianocami prijala Európska ko-
misia novelizáciu európskych železnič-
ných koridorov. Došlo k rôznym obme-
nám, ale naša trať sa nezmenila a zostá-
va prioritná pre osobnú aj nákladnú do-
pravu. Verím, že nastal posun a v prípade 
úspešnej žiadosti budeme môcť životne 
dôležitú dopravnú tepnu pre mesto a je-
ho ďalší rozvoj financovať z európskeho 
grantu,“ povedal primátor.

Útvar hodnoty za peniaze v analýze 
z leta 2022 neodporučil prekládku tra-
te v prípade, ak by bola financovaná zo 
štátneho rozpočtu. Na takmer 20 – ročnú 
prípravu preložky trate pritom štát už vy-
naložil desiatky miliónov eur. -red-

Petičné hlasy Mikulášanov za nemocnicu 
prevalcovala diaľnica

Z Hája do Smrečian
na bežkách
Na výšine Háj pripravili nadšenci z pod-
brezinského Športového centra Petry Vl-
hovej trasu pre bežecké lyžovanie. Verej-
nosti je k dispozícii 2,5 kilometrový okruh, 
ku ktorému sa bežkári vyvezú zadarmo 
použitím lyžiarskeho vleku na Podbrezi-
nách. Na okruh sa napojíte pri hornej sta-
nici vleku, trasa vedie Hájom v smere na 
Smrečany a Žiar, kde sa spája s existujúci-
mi bežkárskymi traťami. Stopu upravujú 
priaznivci z Areálu Podbreziny – Športové 
centrum Petry Vlhovej podľa aktuálnych 
snehových podmienok vždy pred víken-
dom. Otvorenie športového areálu nad 
najväčším mikulášskym sídliskom je sú-
časťou spolupráce na základe memoran-
da, ktoré oficiálne v decembri 2022 spe-
čatili predstavitelia mesta, zástupcovia 
Združenia športových klubov Jasná, Ski 
Teamu Vlha a prevádzkovateľa.  -red-

Po štyroch rokoch blokovania úveru na prekrytie 
skládky ho poslanci konečne schválili

Dnes chcú našu pýchu, 
163-ročnú nemocnicu 
založenú zo zbierok, 
prehodiť cez palubu.

Ivan Stodola významne 
prispel k vybudovaniu 
nemocnice v Palúdzke.
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Veselú muziku, vôňu šišiek a desiatky pestro-
farebných masiek rôzneho druhu vidieť v Lip-
tovskom Mikuláši už viac ako desaťročie, od-
kedy mesto prenieslo tradície z mestských 
častí aj priamo do centra.

Do fašiangovej pochôdzky sa rok čo rok za-
pájajú stovky ľudí v dobrej nálade, ktorí sa 
presúvajú ulicami spred mestského úradu 
cez námestie až na nádvorie Čierneho orla. 
Fašiangový sprievod mestom zahliadnete na 
jeho tradičnej ceste aj tento rok, radnica ho 
pripravuje na piatok 17. februára. Oslavy ve-
selosti okrem toho pripravujú aj v Bodiciach, 

Iľanove, Liptovskej Ondrašovej a v Palúdzke. 
Presné dátumy a časy konania fašiangových 
sprievodov v našom meste nájdete na stra-
ne 16.

Ondrašovci fašiangujú na dvakrát
Fašiangovú bursu organizuje v Liptovskej On-
drašovej od roku 2009 tamojší klub seniorov.

„Masky putujú ulicami za sprievodu hudby 
a rebriňákového vozíka, do ktorého dávame 
výslužky od obyvateľov – slaninku, klobásku, 
vajíčka. Zvykom vždy bola fašiangová zába-
va približne týždeň po sprievode,“ vysvetlil 
Ivan Oško, predseda ondrašovského klubu 
seniorov.

V minulých rokoch ho veľmi potešila účasť 
mladších bursovníkov, čo by chceli organizá-
tori zachovať aj do ďalších ročníkov.

Všetky generácie Palúčanov
V mestskej časti Palúdzka stál pri zrode tra-
dície fašiangového sprievodu poslanec Ma-
rek Nemec, keď sa v roku 2014 prešiel uli-
cami spolu s malou skupinkou kamarátov 
v maskách. V ďalšom roku už záujem o sprie-
vod vzrástol.

„Z roka na rok sa nám podarí roztancovať 
a rozospievať čoraz viac ulíc v Palúdzke, po-
čet bursovníkov lúčiacich sa s obdobím vese-
líc sa tiež postupne zvyšuje. Takisto aj množ-
stvo ľudí, ktorí vyjdú na priedomie svojich 
príbytkov a veselú partiu pohostia tradičný-
mi špecialitami. Náš fašiangový sprievod sa 
pýši desiatkami masiek, od najmenších prin-
cezien až po staré bosorky. Zapájanie všet-
kých generácií je u nás celkom úspešné,“ opí-
sal Nemec.

Bursovníci prechádzajú každý rok vopred 
určenou trasou. Z časového hľadiska nie je 
podľa poslanca možné ísť všade, no snažia 
sa ľuďom vyjsť čo najviac v ústrety a ísť tam, 
kde vedia, že sprievod čakajú a privítajú. Sú-
časťou fašiangov v Palúdzke je pochovávanie 
basy a večerná zábava.

V Bodiciach bursujú aj 90-tnici
Veselému sprievodu je v Demänovej a Bodi-
ciach venovaná tradične posledná fašiango-
vá sobota. Súčasťou sprievodu bývajú rôzne 
maskované batoľatá aj najstarší seniori.

„Naše fašiangy sú stretnutím generácií – 
starých rodičov, rodičov s deťmi, ale aj suse-
dov. Zastavíme sa v každom dome a povinšu-
jeme domácim veselé fašiangy. Vzorným prí-
kladom bola naša Darka Bobrovčanová, ktorá 
sa aj ako 90-ročná aktívne zapájala do prípra-
vy aj účasti,“ zaspomínala Marta Jančušová, 
ktorá počas niekoľkých uplynulých rokov or-
ganizovala fašiangy v Bodiciach.

Okrem tradičných maškŕt si Bodičania 
a Demänovci varia každý rok tradičnú hria-
tu karamelovú pálenku. V minulosti si zvykli 
variť praženicu, no počas pandémie ostali pri 
pražených šiškách.

„Konkurencia lahodných chutí bola veľká 
a rozmýšľame nad súťažou o najchutnejšie 
fašiangové šišky,“ predstavila svoje plány. Fa-
šiangové putovanie končí v kultúrnom dome 
s voňavou kapustnicou.

Iľanovo preslávila zabíjačka
V období socializmu sa tradícia fašiangových 
sprievodov prerušila, v Iľanove ju opäť obno-
vili v roku 2012. Novodobé fašiangy preslávi-
la aj za hranicami mestskej časti ukážka za-
bíjačky.

„Keď som bola ešte dieťa, fašiangový sprie-
vod bol pre nás veľkým zážitkom. Všetci sme 
sa poobliekali do krojov a chodili sme celou 
dedinou od domu k domu. Niektorí vinšov-
níci mali kožuchy alebo baranice obrátené 
naopak a namiesto masiek, aké sa používajú 
dnes, sme nosili škrabošky. Iní si cez seba za-
vesili reťaze a do ruky vzali palicu. Masky bo-
li strašidelné, nie vtipné ako teraz, veru sme 
sa ich ako deti aj báli,“ povedala vlani pre náš 
mesačník rodáčka Elena Múranicová. Spolu 
so svojimi susedkami sa zhodli, že fašiangové 
zábavy trvali aj dva alebo tri dni. -red-

Rýchle fašiangové 
šišky bez kysnutia
 od Ivana Rusinu
Ingrediencie:
250  g mäkký tvaroh, 250  g polohrubá 
múka, 100 g práškový cukor, 1/2 čajovej 
lyžičky prášku do pečiva, štipka soli, 2 vaj-
cia, olej na vyprážanie, práškový a vanilko-
vý cukor na posypanie

Postup:
Celé vajíčka vymiešame s cukrom, pridá-
me tvaroh, múku zmiešanú s práškom do 
pečiva a štipkou soli. Vypracujeme hladké 
cesto, z ktorého na pomúčenej doske tva-
rujeme šišky.

Šišky vyprážame z oboch strán v hrn-
ci s dostatočne veľkým množstvom ole-
ja. Šišky vyberieme na papierovú utierku, 
aby sme sa zbavili prebytočného oleja. Ešte 
horúce ich posypeme práškovým cukrom 
zmiešaným s vanilkovým. Šišky môžeme 
pripraviť aj s dierkou (do šišky pred vyprá-
žaním urobíme prstom dierku), do ktorej 
dáme ľubovoľný džem.

Mikulášania si užívajú fašiangy naplno, masky vyjdú do ulíc v polovici mesiaca
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Karnevaly, plesy, pečenie: február na školách je veselý
Priestory mestských škôl a škôlok sa vo februári tradične 
premenia na rozprávkové krajiny plné fantázie. Zaplavia ich 
superhrdinovia, princezné, víly aj rôzne zvieratká. Najmenší sa 
zabavia na karnevaloch, veľkáči si zatancujú na plesoch.

Súťažia v šikovnosti
Neoddeliteľnou súčasťou karnevalu na ZŠ Janka Kráľa sú súťaže 
v zručnosti a šikovnosti, nesmie chýbať ani promenáda v maskách. 
Úspech jednotlivých masiek merajú potleskom. Súčasťou fašiangov 
na podbrezinskej škole sú šišky s džemom, ktoré pre deti pripravia 
tety kuchárky.

Najväčší si zaplesajú
V  období fašiangov si na ZŠ 
Demänovská ulica spestrujú uče-
nie v karnevalových maskách. Na 
fašiangovej veselici tancujú, sú-
ťažia a zabávajú sa. Pre starších 
podľa záujmu každoročne pripra-
vujú ples s hudbou a tombolou.

Venčekový tanec už absolvo-
vali deviataci ZŠ Miloša Janošku, 
na škole tento rok obnovia kar-
neval s detskou kapelou Sranda 
Banda.

Informácie a  fotografie poskytli 
riaditeľky škôl.
 -red-

Tradície spoznali v múzeu
Škôlkari z MŠ Komenského navštívili koncom januára Múzeum Čierny 
orol, kde spoznali tradičné remeslá, vo februári si upečú šišky z mo-
delovacej hmoty a zažijú aj humorné fašiangy. Vzájomnú lásku si žar-
tovne prejavia maľovaním srdiečok na chrbát. Tiež si povymieňajú 
niektoré časti karnevalového odevu a vymyslia k daným maskám ve-
selé mená.

Zvykom bol sprievod
Tradíciou v MŠ Žirafka bol v minulých rokoch fašiangový karneval spo-
jený so sprievodom na nádvorie Múzea Čierny orol, kde si zaspievali 
a zatancovali tradičné ľudové piesne. Aj tento rok si deti užijú karne-
val, nebude chýbať hudba, tanec a fašiangové pohostenie.

MŠ Komenského

MŠ Žirafka

ZŠ Miloša Janošku

ZŠ Demänovská ulica

ZŠ Janka Kráľa
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Základná škola Miloša Janošku je jednou zo 
šiestich škôl v našom kraji, ktorá meria zne-
čistenie ovzdušia z dopravy. Školáci v janu-
ári namontovali merače oxidu dusičitého na 
dvoch miestach v okolí svojej školy – jeden 
v lokalite, kde predpokladali najväčšie množ-
stvo oxidu a druhý tam, kde si myslia, že bude 
jeho koncentrácia najnižšia.

Meranie trvá štyri týždne, potom trubičky 
z meračov pošlú až do ďalekého Holandska, 
kde ich obsah vyhodnotia. „Našich žiakov 
zaujímajú nezvyčajné úlohy, tímová práca 
a aktivity v teréne,“ vysvetlila riaditeľka Jan-
ka Cuprová, prečo sa do celoslovenského 
projektu zapojili.

Spoznávajú prácu výskumníka
Cieľom kampane je podľa Miroslavy Valaško-
vej zo Slovenskej agentúry životného pro-
stredia (SAŽP) zapojiť žiakov prostredníc-
tvom občianskej vedy a umožniť im pocho-
piť rôzne súvislosti medzi dopravou a kvali-
tou ovzdušia.

„Žiaci sa podieľajú na samotnom výsku-
me, pracujú v tíme, získavajú praktické skú-
senosti s prácou s mapou, spoznávajú prá-
cu výskumníka, sú zodpovední za presné 
zaznamenanie výsledkov a zapájajú sa do 

Žiaci zo ZŠ Miloša Janošku 
merajú kvalitu ovzdušia v meste

inovatívnych úloh,“ vymenovala pozitíva 
projektu. 

V neposlednom rade deti podľa nej zistia, 
ako vplýva doprava na stav ovzdušia v bez-
prostrednej blízkosti školy.

Prečo merajú znečistenie ovzdušia?
Cestná doprava je jedným z hlavných zdrojov 
znečisťovania ovzdušia na Slovensku. Mno-
hé školy sú umiestnené na frekventovaných 
uliciach, pri hlavných cestných ťahoch či par-
koviskách.

Zároveň fenomén dnešnej doby, tzv. rodi-
čovské taxi, znečisťovanie z dopravy v okolí 
škôl každé ráno znásobuje. Deti sú obzvlášť 
citlivé na účinky znečistenia v ovzduší, preto-
že dýchajú rýchlejšie ako dospelí, a tak sa do 
ich organizmu dostáva viac škodlivín.

Nerobte deťom taxikárov
Cieľom celého projektu je dokázať súvislosť 
medzi prepojením zvýšeného výskytu oxi-
du dusičitého pri školách a fenoménom ro-
dičovské taxi, státím automobilov na voľno-
beh a podobne.

„Našou ambíciou je, aby výsledky svojich 
meraní prezentovali pred spolužiakmi, ro-
dičmi a pred zástupcami samosprávy práve 

žiaci zapojení do tejto kampane,“ doplnila 
Valašková.

Zhmotnenie neviditeľného znečistenia 
ovzdušia do konkrétnych číselných hodnôt 
a prezentácia výsledkov pred zástupcami sa-
mospráv pomôže podľa nej urýchliť zavede-
nie nevyhnutných opatre ní, ktoré sú zame-
rané na zvýšenie bezpečnosti detí.

„Dôležité je aj postupné obmedzovanie 
individuálnej automobilovej dopravy v oko-
lí škôl a školských zariadení, a to najmä v ča-
se rannej a poobedňajšej špičky,“ dodala 
manažérka kvality ovzdušia zo SAŽP.

-red-

Základná škola Janka Kráľa je druhá a Zák-
ladná škola Miloša Janošku tretia najlepšia 
v celom Žilinskom kraji.

Vyplýva to z rebríčka hodnotenia škôl pod-
ľa portálu INEKO. Ku kvalitnému vzdelávacie-
mu procesu neodmysliteľne patria kvalitné 
podmienky. Radnica sa preto dlhodobo sna-
ží zlepšovať zázemie pre žiakov aj pedagó-
gov, vlani napríklad modernizáciou učební. 

Na ZŠ Janka Kráľa v septembri otvorili dve 
nové špecializované učebne – interaktívnu 
jazykovú a biologicko-chemickú.

Na ZŠ Miloša Janošku vlani vznikla nová 
multimediálna učebňa alebo napríklad inte-
raktívna podlaha. Veľká vďaka patrí pedago-
gickým aj nepedagogickým zamestnancom 
škôl a skvelým žiakom.

-red-

Lyžiarske kurzy
na školách sa začali
Počasie by si možno predstavovali iné, 
náladu si však nenechali pokaziť. Deti 
z našich mestských škôl a škôlok vyrazili 
po vianočných prázdninách do hôr. Žiaci 
ZŠ Demänovská ulica si zlepšili svoje ly-
žiarske schopnosti na Vyšnej Boci a škôl-
kari z Bublinky a Kláštornej spoznali krá-
sy najpopulárnejšieho zimného športu 
v Závažnej Porube. Lyžiarsky výcvik po-
stupne až do apríla absolvujú deti z ďal-
ších mestských škôl. -red-

Mikulášske základné školy patria medzi najlepšie v kraji

Najlepších športovcov si v januári mesto uc-
tilo nielen za rok 2022, ale aj za predchádza-
júce dva roky, keď sa podujatie nekonalo 
kvôli koronavírusu. Počas pandémie za prís-
nych opatrení fungovali niektoré športy len 
vo veľmi obmedzenej forme, preto bol po-
čet ocenených na podujatí Športovec mesta 
približne rovnaký, ako v predpandemických 
časoch za rok.

Nech je to už akokoľvek, Liptovský Mikuláš 
opäť predviedol, že je domovom a liahňou 
mnohých talentovaných a úspešných špor-
tovcov v  rôznych odvetviach. Zastúpenie 
medzi vyhodnotenými mali vodáci, lyžiari, 
karatisti, atléti, vzpierači, cyklisti, gymnasti 
či fitnesáci.

Športovcov nominovali športové kluby 
a verejnosť na základe výzvy z mesta. Nomi-
novaných bolo 23 jednotlivcov a dva kolek-

Športovec mesta bol prehliadkou talentov a hviezd
tívy. Všetci z ocenených to dotiahli na pódiové 
umiestnenia v súťažiach na celoštátnej úrov-
ni, ale aj na svetovom fóre. Gratulujeme!

Športovec mesta Liptovský Mikuláš 
2020–2022: 
Jednotlivci do 18 rokov
Nina Dzurošková, Športový klub L. Mikuláš
Karolína Frackowiak, Klub alpského lyžova-
nia ZŠK Jasná
Barbora Hajdučíková, VTJ Technika L.Mikuláš
Ivana Chlebová, Kanoe Tatra Klub Dukla
Martin Chovanec, Atletický klub Kriváň
Filip Katerinec, BMX Team Liptov
Tamara Martikánová, Športový klub L.Mikuláš
Richard Rumanský, Kanoe Tatra Klub Dukla
Martin Stankoviansky, Klub bežeckého lyžo-
vania ZŠK Jasná
Richard Turčaník, Karate klub Torade
Jednotlivci nad 18 rokov
Michal Barbier, VTJ Technika
Jakub Grigar, Kanoe Tatra Klub Dukla

Martin Halčin, Kanoe Tatra Klub Dukla
Michal Martikán, Kanoe Tatra Klub Dukla
Eliška Mintálová, Kanoe Tatra Klub Dukla
Marko Mirgorodský, Kanoe Tatra Klub Dukla
Alexander Slafkovský, Kanoe Tatra Klub Dukla
Pavel Vechter, Silový trojboj Liptov
Petra Vlhová, Niké Ski Team Vlha
Marián Vyšný, KSL Shooting Team
Kolektív do 18 rokov
Volejbalový klub Rachmaninka kat. U 16
Kolektív nad 18 rokov
MFK Tatran Liptovský Mikuláš – A mužstvo
Talent do 18 rokov
Michaela Palásthy, BMX Team Liptov
Osobnosť v športe
Vladimír Bátik, Silový trojboj Liptov
Mimoriadne ocenenie
Samuel Krajčí, Kanoe Tatra Klub Dukla
Cena mesta
Vladimír Bátik, pri príležitosti životného ju-
bilea 70 rokov za výnimočné športové výko-
ny a reprezentáciu doma i v zahraničí. -red-

Ocenený Vladimír Bátik.
Foto podujatia: Gabriel Lipták

Michaela Palásthy.

Samuel Krajčí.

Jednotlivci do 18 rokov.

Kolektív nad 18 rokov.

Jednotlivci nad 18 rokov.
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Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši rieši-
la v minulom roku 4224 priestupkov, za kto-
ré príslušníci uložili blokové pokuty v celko-

Mikulášski matičiari sa v polovici januára pre-
niesli v čase na Námestie osloboditeľov pria-
mo do mrazivej silvestrovskej noci spred 30 
rokov, kedy celý národ oslavoval nielen prí-
chod nového roka, ale aj samostatnú Slo-
venskú republiku. Premietaním autentické-
ho videozáznamu z kamery Dušana Kutnára, 
ktorý zachytáva tieto vzácne chvíle v histo-
rickom centre nášho mesta, si pripomenuli 
jej 30. výročie vzniku.

Podľa viceprimátora Rudolfa Urbanoviča 
je mimoriadne dôležité pripomínať zásad-
né momenty z histórie mladým. „Je skvelé, 
že tento míľnik môžeme prostredníctvom 
videozáznamu sprostredkovať aj mladším 
generáciám.“

Podpredseda Matice slovenskej (MS) a ria-
diteľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši Ma-
rek Nemec zdôraznil, že Matica slovenská ini-
ciovala a podporovala akcie a udalosti, ktoré 
postupne viedli ku vzniku samostatnej Slo-
venskej republiky. „Jej podiel na dosiahnu-
tí štátnej suverénnosti je nepochybne veľký. 
Tak tomu bolo a je aj v našom Liptovskom 
Mikuláši,“ skonštatoval.

Oslavy neštandardne pripravovali 
matičiari
Jedným z organizátorov a priamych účastní-
kov osláv vzniku Slovenskej republiky v cen-
tre Liptovského Mikuláša bol aj Jozef Lukáč, 
podľa ktorého mali prípravy v našom meste 
na rozdiel od iných miest pod palcom mati-
čiari, nie vedenie mesta.

„Nebolo to jednoduché, stretli sme sa 
s  veľkou neochotou. Organizáciu sme za-

strešovali spoločne s Lacom Paškom, Jankom 
Hlavienkom, pánom Komanderom a aktívne 
boli aj niektoré politické strany. I keď názory 
na osamostatnenie boli v krajine rôzne, ná-
lada na Námestí osloboditeľov bola neopí-
sateľná. Centrum mesta sa zaplnilo nad na-
še očakávania. Keď sme vytiahli novučičkú 
vlajku a odrátavali sme posledné sekundy, 
mal som zimomriavky na tele a slzy v očiach. 
Ten pocit sa mi vracia zakaždým, keď na tie-
to chvíle spomínam. Mali sme šťastie, že sme 

tento historický moment prežili osobne,“ na-
značil.

Vzácne spomienky ich sprevádzajú 
životom
Predseda Miestneho odboru MS v Liptov-
skom Mikuláši Ferdinand Chovanec upozor-
nil, že pri napĺňaní emancipačných snáh slo-
venského národa zohrali významnú úlohu aj 
viacerí matičiari. Matica podľa jeho slov dláž-
dila cestu tomuto historickému procesu ih-
neď od svojho oživenia v roku 1989.

„Niektoré generácie majú to šťastie, že sú 
účastníkmi prevratných historických uda-
lostí. Pre väčšinu z nás bol najvýznamnej-
šou udalosťou novodobých dejín sloven-
ského národa vznik samostatnej Slovenskej 
republiky 1. januára 1993.“

Za svoj prínos získali ocenenia
Mikulášski matičiari si pri príležitosti 30. vý-
ročia vzniku SR spomenuli na troch dlho-
ročných členov, ktorým aj na pozadí tohto 
okrúhleho výročia udelil primátor Ján Blcháč 
najvyššie mestské ocenenia. Čestné občian-
stvo in memoriam získali na základe návrhu 
matičiarov Karol Komandera, Ladislav Paška 
a Cenu mesta dostal Jozef Lukáč.

„Sme hrdí na našich ocenených matičiarov, 
ale aj na naše mestské zastupiteľstvo, ktoré 
sa pričinilo o dôstojné oslavy 30. výročia vzni-
ku Slovenskej republiky ocenením priamych 
aktérov prípravy vyhlásenia novodobej Slo-
venskej republiky z Námestia osloboditeľov 
v Liptovskom Mikuláši o polnoci 1. januára 
1993,“ vyjadril nadšenie Chovanec.

„Chcem sa poďakovať vedeniu mesta, mi-
kulášskemu Domu MS a Miestnemu odboru 
MS, že nezabudli na tých, ktorí sa pred tri-
dsiatimi rokmi o tento historický moment za-
slúžili,“ dodal na záver ocenený Jozef Lukáč.

 -red-

Oslavy vzniku SR v našom meste pripravovali 
pred tridsiatimi rokmi viacerí Mikulášania

Polnočné zhromaždenie na Námestí 
osloboditeľov 1. januára 1993

Mikulášsku krytú plaváreň vlani navštívilo 
takmer 54.000 návštevníkov, čo je najviac 
za posledné štyri roky. Do nového roka vstú-
pila plaváreň s rozšírenou ponukou perma-
nentiek.

„Vzhľadom na záujem pravidelných náv-
števníkov sme rozšírili ponuku permanentiek 
aj na lezeckú stenu, na boulderingovú stenu, 

na vstupy do telocvične aj na plážový volej-
bal a bedminton,“ informoval Martin Kögel 
z Verejnoprospešných služieb mesta (VPS).

Platby za energie stúpli o 250 percent
Od vlani naša plaváreň bojuje s vysokými ce-
nami energií, ktoré spôsobujú obmedzenie 
prevádzky v mnohých akvaparkoch a pla-

várňach na Slovensku. Niektoré sa zatvára-
jú, iné výrazne upravujú otváracie hodiny či 
cenník vstupov.

„Nárast zálohových platieb za teplo aj za 
elektrinu je obrovský. Záloha za teplo narást-
la z 9000 eur v januári 2022 na 31.000 eur 
v januári 2023. Rovnako za elektrinu stúp-
la z  približne 8000 eur na takmer 27.000 
eur mesačne,“ opísal ekonomický námest-
ník VPS.

Cenník mierne upravili
V Liptovskom Mikuláši sa ceny vstupov ne-
zvyšovali od roku 2013, i keď náklady na pre-
vádzku plavárne sa rok čo rok zvyšovali.

„Od začiatku roka sme boli aj my nútení 
cenník mierne upraviť. Ľudia si však stále 
zaplávajú za symbolické ceny. Tiež sme pri-
stúpili k obmedzeniam v relaxačnom centre. 
Fínska sauna nie je otvorená denne, ale štyri 
dni v týždni,“ vysvetlil opatrenia.

Pripravujú komplexnú rekonštrukciu
Počas roka zabezpečujú pracovníci VPS 
drobnejšie aj väčšie opravy v priestoroch 
plavárne. Vlani opravovali vodovodné po-
trubie v sprchách, v plaveckom bazéne vy-
menili čerpadlo, filtre aj ozonátor na dezin-
fekciu vody.

„Zakúpili sme nové sušiče na vlasy a tiež 
sme začali s postupnou výmenou svietidiel 
za úsporné LED, niektoré sme nahradili po-
hybovými senzormi. Do budúcna hľadáme 
možnosti prípravy projektu rekonštrukcie 
celej plavárne. Vzhľadom na časovú a naj-
mä finančnú náročnosť celého projektu je 
potrebné sledovať možnosti získania exter-
ných zdrojov nielen na samotnú rekonštruk-
ciu, ale tiež na projektovú dokumentáciu,“ 
dodal Kögel. -red-

Mestskí policajti vlani riešili približne 11 priestupkov denne
vej výške viac ako 57-tisíc eur. Veľký pokles 
počtu priestupkov – takmer o polovicu, za-
znamenali mestskí policajti v pandemickom 

roku 2020, kedy ľudia trávili veľa času vo svo-
jich domácnostiach a mobilita bola výrazne 
obmedzená. Aj rok 2021 sa ešte niesol v tom-
to duchu, počet priestupkov bol tiež nižší 
ako priemer predchádzajúcich rokov. Vlani 
sa priestupkovosť dostala na úroveň pred 
pandémiou, náčelník mikulášskej Mestskej 
polície Marián Jančuška sa však chce v no-
vom roku zamerať na jej zníženie.

Najvzornejší sú podľa štatistík obyvatelia 
Andíc, Beníc a Iľanova, kde mestskáči vlani 
nezaznamenali žiadne priestupky. Medzi prí-
kladné mestské časti s najmenším počtom 
zistených priestupkov sa zaraďujú spoločne 
s Vitálišovcami a Stošicami dlhodobo. Na-
opak, najčastejšie museli mestskí policajti 
zasahovať v Starom meste, kde je najvyššia 
frekvencia ľudí a motorových vozidiel z ce-
lého okresu. Najviac porušení je každoročne 
zapísaných na úseku dopravy.

Zaujímavosťou je, že z celkového počtu 
priestupkov spáchali len štvrtinu Mikuláša-
nia, zvyšok boli osoby s trvalým pobytom mi-
mo nášho mesta.

-red-

Cenník na mestskej plavárni
sa nezvyšoval desať rokov
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Pre veľký záujem návštevníkov predĺžili 
v Rodnom dome súrodencov Rázusovcov 
výstavu o  vrbickom rodákovi Pavlovi So-
cháňovi. Výber z jeho tvorby bude spestro-
vať prehliadku expozície mestského Múzea 
Janka Kráľa až do konca tohto roka. Program 
plánovaných podujatí v Rázusovie dome je 
však oveľa bohatší.

Spoznajte stravovanie Liptákov
Pred letnými prázdninami sa podľa správ-
cu Štefana Packu uskutoční výstava kuchár-
skych kníh z rozsiahlej zbierky Milotky Nahál-

kovej. Vernisáž obohatí svojim príspevkom 
o stravovaní obyvateľov Liptova popredná 
slovenská etnologička Iveta Zuskinová.

„Na začiatku letnej sezóny  nás čaká aj vý-
stava insitných obrazov uja Hudíka, rodáka 
z Vrbice,“ doplnil Packa.

Domov spisovateľov
V čitárni Maroškovej záhrady postupne pred-
stavia v jesennom období svoje najnovšie 
knihy traja zakladajúci členovia Rázusovie 
klubu spisovateľov. Básnik Jozef Daník poteší 
čitateľov už dvadsiatou zbierkou svojej po-

ézie, ktorej dal názov Návraty. Peter Vrlík os-
tal verný historickým témam, predstaví kni-
hu Slovanské legendy, povesti a báje. Štefan 
Packa prekvapí reprezentatívnou gastrono-
mickou publikáciou Špeciality s prekvape-
ním, ktorú pripravil v spoluautorstve s Mi-
lotkou Nahálkovou.

Beseda s autorom Tisícročnej včely
Pri príležitosti 135. výročia narodenia Martina 
Rázusa sa v októbri uskutoční v jeho rodnom 
dome deň otvorených dverí so zaujímavým 
kultúrnym programom. O mesiac neskôr plá-
nuje správca zorganizovať besedu a autogra-
miádu s liptovským spisovateľom Petrom Ja-
rošom. Rodák z Hýb je autorom literárnych 
bestsellerov Tisícročná včela a Pacho, hyb-
ský zbojník, ktoré boli aj úspešne sfilmované.

Zlúčenie Vrbice s Mikulášom neobídu
Celé mesto bude v závere roka oslavovať sté 
výročie spojenia Vrbice s Liptovským Mikulá-
šom. V Rázusovie dome si tento míľnik miku-
lášskej histórie pripomenú doplnením stálej 
výstavy s názvom Mestečko minulosti, alebo 
Vrbica sa dobre mala. Súčasne sa pri príleži-
tosti okrúhleho jubilea uskutoční k danej té-
me aj beseda s historikom Petrom Vítekom.

-red-

ží a snowboardov, kde 
taktiež platí zľava s kar-

tou.
Ak chcete lyžovať 

v Jasnej, využite bezplat-
nú dopravu SKI a  AQUA 

busmi až do 12.  marca 
2023. Svoje autá pokojne 

nechajte za parko vané do-
ma, lebo skibusy prechádza-

jú od síd liska Podbreziny cez 
celé mesto. Grafikon nájdete 

v aplikácii Liptov – Nízke Tatry 
alebo na webe regiónu

visitliptov.sk/skibus/.

Liptovský Mikuláš s deťmi
Liptov má nádhernú prírodu 

a prírodou je inšpirované aj Slo-
venské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva, najmodernejšie múzeum svojho druhu 
na Slovensku, ktoré s radosťou navštevujú ce-
lé rodiny s deťmi. Múzeum sídli priamo v cen-
tre nášho mesta a vedzte, že jedna návšte-
va vám stačiť nebude. Navštívte interaktívnu 
prehliadku, počas ktorej preskúmate fascinu-
júci svet prírody či vesmíru. S LRC máte rodin-
nú vstupenku s výhodnou 11% 
zľavou.

Ďalšie zaujímavé miesto, 
kde sa oplatí využiť zľavu 
s  LRC je mikulášska galéria 
optických klamov a ilúzii, kde 
sa zabaví celá rodina či jednot-
livci. Máme aj horúcu novinku, 
galéria na prelome februára 
a  marca otvorí dvere svojich 
nových priestorov, kde by ste 
určite nemali chýbať. V nových 
priestoroch na vás čaká takmer 
40 nových inštalácií a atrakcií – 

nové trick art maľby, zrkadlové aj priestoro-
vé ilúzie.

Raz za čas je príjemné dopriať si oddych 
od varenia doma a využiť služby gastro pre-
vádzok. Doprajte si dobrý obed alebo veče-
ru so zľavami a objavte nové chute v miku-
lášskych reštauráciách, ktoré nájdete v cen-
tre a jeho okolí.

Relax nielen počas zimy
Doprajte si oddych, zregenerujte sa, dostaň-
te svoje telo a dušu do harmónie. S LRC sa 
môžete venovať viac sebe a svojmu zdraviu 
vďaka kvalitnej ponuke miest na relaxáciu. 
Do pozornosti vám dávame napríklad netra-
dičné pivné kúpele neďaleko Liptovskej Mary 
s 10% zľavou. Jedny sú v obľúbenom rezorte 
oproti vodnému parku a druhé v Liptovskom 
Trnovci. Po procedúre v nich sa budete cítiť 
príjemne uvoľnení, nabití energiou a vychut-
náte si aj pivo.

Liptovský Mikuláš a  jeho okolie ponúka 
skvelé možnosti na športovanie, zážitky aj 
relax. Staňte sa aj vy turistami vo vlastnom 
meste a neváhajte ich objavovať s výhodný-
mi zľavami s Liptov Region Card.
Viac na visitliptov.sk

Nová ponuka výhod a zliav Liptovskej regio-
nálnej karty (LRC) je aj túto zimnú sezonu pes-
trá. Poskytuje zvýhodnené vstupy na atraktív-
ne miesta, ktoré môžu využiť nielen turisti, ale 
aj Mikulášania.

Neváhajte vašou návštevou podporiť lokál-
ne prevádzky, vďaka čomu lepšie spoznáte 
svoje mesto a jeho okolie.

Naše tipy na miesta,
ktoré #TrebaZazit

Lyžovanie
Zimné radovánky v podobe lyžovania na ľah-
kej až stredne ťažkej zjazdovke, upravené bež-
kárske trate či zábavný snowtubing nájde te 
v  turistami obľúbenom novom ski centre 
v Demänovej, kde viete využiť zľavy až do 
30%. Priamo tam je aj požičovňa a servis ly-
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Užívajte si zimnú sezónu doma 
na Liptove s regionálnou 
kartou zliav Liptov Region Card

Novoročný koncert pri príležitosti 30. výro-
čia vzniku Slovenskej republiky mal okrem 
vystúpenia elitných slovenských umelcov aj 
slávnostný podtón.

Radniční odovzdali Čestné občianstvo 
a Cenu mesta výrazným osobnostiam, ktoré 
prispeli k zveľadeniu Liptovského Mikuláša 
a jeho zviditeľneniu nielen na domácej pôde, 
ale aj v zahraničí.

„K  vytváraniu národného povedomia 
a  hrdosti prispievame každoročne aj pri 
odovzdávaní najvyšších mestských ocene-
ní. V našom meste vidím každý deň mnoho 

Novoročný koncert sa niesol v duchu osláv
30. výročia vzniku SR a odovzdávania mestských ocenení

šikovných ľudí. Viem, že dokážu všetko, čo si 
zaumienia a tiež to, že vedia byť súdržní. Po-
trebujú k tomu len produktívne prostredie,“ 
zdôraznil v príhovore primátor Ján Blcháč.

Po zázname dejinnej udalosti spred troch 
desaťročí okom kamery na Námestí oslobo-
diteľov a príhovoroch cirkevných predstavi-
teľov nasledovalo odovzdávanie ocenení.

Čestné občianstvo pre:
Karola Komanderu in memoriam za celoživot-
ný prínos v oblasti verejného zdravotníctva, 
ochotníckeho divadelného umenia a aktívnu 

činnosť v Miestnom odbore Matice sloven-
skej v Liptovskom Mikuláši;
Ladislava Pašku in memoriam za celoživotný 
prínos v oblasti kultúry, literárneho umenia 
a aktívnu činnosť v Matici slovenskej.

Cena mesta pre:
Jozefa Lukáča za dlhoročnú prácu a spolo-
čenský prínos v oblasti kultúry a za aktívnu 
činnosť v Matici slovenskej.

Do rúk primátora Jána Blcháča putovalo 
Zlaté uznanie Jednoty dôchodcov Slovenska.
 -red-

Rázusovie dom ponúkne výstavy, besedy i prezentácie kníh
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V Liptovskom Mikuláši sa narodili:

 Sabína KUBÁNYOVÁ, Ján CHRAPČIAK, 
Terézia BLCHÁČOVÁ, Tamara DUDISOVÁ, 
Filip DUDIS, Adam ILAVSKÝ, Melánia MA-
TEJKOVÁ, Michal KOJŠ, Viktória LOVICHO-
VÁ, Lucas KOŠČ, Molly ADAMÍK, Karolína 
VODIČKOVÁ, Natália PAVLOVIČOVÁ, Oli-
ver MORAVČÍK, Viktória LUKÁČOVÁ, Na-
tália MAJERČÍKOVÁ, Juraj LENKO, Jakub 
BUCHLÁK, Sebastián SZEKERES.

Manželstvo uzavreli:

 Ján MATLOŇ – Erika SEDLIAKOVÁ, Ro-
man HARVAN – Adela BALÁŽOVÁ, Jozef 
BALLON  – Andrea DIAČIKOVÁ, Zdeněk 
FERENCI  – Sabina PUŠKOVÁ, Ctibor NA-
HÁLKA – Emília TICHÁKOVÁ, Daniel FER-
NÁNDEZ SÁNCHEZ – Martina HLAVATÁ.

Navždy nás opustili:
 

Margita MAKOVICKÁ  – 92 r., Júlia ŠPI-
RKOVÁ – 92 r., Ľudmila ZELNÍKOVÁ – 68 
r., Mária VODÁKOVÁ  – 79 r., Milan KO-
ZÁR – 66 r., Oľga UŽÍKOVÁ – 90 r., Anton 
SMATANA – 79 r., Martin MURGOŠ – 35 r., 
Ing. Vladislava POTOČKOVÁ – 67 r., Jozef 
DROPPA – 70 r., Štefan CELLENG – 77 r., 
Ľudmila JÁNOŠÍKOVÁ – 91 r., Ján GÁLFY – 
74 r., Mária BENKOVÁ – 99 r., Ján HLAVA-
TÝ – 92 r., Anna DZUROŠKOVÁ – 77 r., Mi-
lan LÚČAN – 76 r., František MASLO – 81 r., 
Ing. Stanislav PĚČEK – 77 r., Mária KRÁLI-
KOVÁ – 87 r., Jozef BURGEL – 94 r., Marian 
KOZÁK – 71 r., Milan PAĽA – 76 r., Dušan 
ŠPANKO – 86 r., Ján DRBIAK – 55 r., Mária 
GMUCOVÁ – 98 r., Jaroslav HLAVATÝ – 82 
r., Vladimír BENKO – 69 r., Vladimír KRÁL – 
68 r., Viera IVANOVÁ – 96 r., Ondrej TOM-
ČÍK – 91 r.

Oprava: V mesiaci november nás opustil 
Dušan ČATLOCH – 80 r.

Občiansky servis 
DECEMBER 2022

Za obsah Občianskeho servisu zodpovedá 
matrika, tel. 044/5565174.

Prišiel k nám kus radosti, to si Ty dieťatko. 
Roztvorila sa kniha Tvojho života …

Manželstvo je plné starostí a tŕňov, 
ale nesie ovocie, ktoré sa inde nerodí.

Držím ťa pevne, spomienka, pretože 
si to jediné čo nám zostalo …

13. – 19. 2. 2023

Pre manželov koláčik zdarma.
13. – 19. február
AB+C kaviareň, Tranovského 3995/3B, L. Mikuláš.
Akcia platí počas NTM, pri objednaní dvoch
kávičiek a koláča, druhý koláč máte zdarma.

Pub Quize “Odkaz“ Vstup voľný
18. február (sobota) 17.30
AB+C Kaviareň, Tranovského 3995/3B, L. Mikuláš.
Zabavte sa, inšpirujte k netradičnému tráveniu voľného
času vo dvojici. Pokojne zoberte so sebou aj ďalší pár.
Najlepšie páry budú ocenené!

Muž menom otto
16. február o 17:30   17. február o 19:30
18. február o 19:00    
Emotívna komédia plná ľudskosti podľa svetového 
knižného bestselleru s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe. 
Nevrlého dôchodcu so skalopevnými zvykmi z osamelosti 
vytrhne mladá rodinka nových susedov. 
kino NICOLAUS, Dom kultúry, Hollého 4, L. Mikuláš

ActionBound 
13. – 19. február
Máte radi spoločný čas vonku? Vyjdite si na prechádzku 
a odhaľujte v aplikácii užitočné odkazy pre svoje 
manželstvo. Odkaz na stiahnutie aplikácie a bližšie 
informácie o ďalších aktivitách počas NTM nájdete na 
www.ntmlm.sk

Partneri:

I/2023/02/01

#NOMINUJ-HLASUJ-VYHRAJ

16. ročník čitateľskej ankety

knihaliptova 2022

Nominujte knihy, ktoré boli vydané 
v roku 2022 a sú späté s regiónom 

Liptova témou alebo osobou autora
do 28. februára 2023.

Viac informácií a nominačný list nájdete 
na www.kniznicagfb.sk a sociálnych sieťach knižnice

INZERCIA
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 SOBOTA 04. 02. 2023
FAŠIANGY V MESTE- LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ 

 Liptovská Ondrašová  9:00  Tradičné 
podujatie

 PONDELOK 06. 02. 2023
SLEPICE NA ZÁDECH  Dom kultúry, veľká sála 

 19:00  28 € Tatiana a Vojtěch Dykovci 
v bláznivej komédii nemeckého autora Freda Apkeho.

 UTOROK 07. 02. 2023
VERNISÁŽ VÝSTAVY – MODLITBA ZA LEPŠIU 
BUDÚCNOSŤ  Liptovská galéria P. M. Bohúňa 

 16:30  Vernisáž výstavy slovenského umelca 
Kristiána Németha.

 STREDA 08. 02. 2023
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA  Mestský úrad, veľká 
sála  8:30–12:00  Postupová okresná súťaž pre 
základné školy

 STREDA 08. 02. 2023
PRÍBEH NÁŠHO MÚZEA – LOV VLKOV V MINULOSTI 
A DNES NA LIPTOVE  Liptovské múzeum Čierny 
orol  16:00  1,50 €  Prednáška venovaná 
lovu vlkov v minulosti a dnes.

 NEDEĽA 12. 02. 2023
KARNEVAL NA ĽADE  Zimný štadión  
16:00–17:00  Zábavné popoludnie plné karneva-
lových masiek.

 ŠTVRTOK 16. 02. 2023
ZMATURUJ V KNIŽNICI  Liptovská knižnica 
G.F.Belopotockého, Štúrova 56  9:00  Vedo-
mostný kvíz pre maturantov

 PIATOK 17. 02. 2023
FAŠIANGY V MESTE- LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  Od 
Mestského úradu na Námestie osloboditeľov  
16:00  Od Fašiang do Veľkej noci, vinšujem vám 
kratšej noci, cez deň slnka teplého…

 SOBOTA 18. 02. 2023
FAŠIANGY V MESTE- BODICE  Bodice 9:00 
Tradične podujatie

 SOBOTA 18. 02. 2023
FAŠIANGY V MESTE – IĽANOVO  Iľanovo 
10:00  Tradičné podujatie

 SOBOTA 18. 02. 2023
FAŠIANGY V MESTE – PLOŠTÍN  Ploštín 13:00 

 Tradičné podujatie
 SOBOTA 18. 02. 2023

FAŠIANGY V MESTE- PALÚDZKA  Palúdzka 
14:00  Tradičné podujatie

 SOBOTA 18. 02. 2023
JAZZ V MESTE: SZIDI TOBIAS & BAND KaSS,  
Tranovského 4  19:00 15 €  Najvýraznejšia 
osobnosť spievaného šansónu s jedinečnou farbou 
hlasu a charizmou.

 ŠTVRTOK 23. 02. 2023
MIM SHOW – PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ 
SHOW  Dom kultúry, klubová scéna 16:00  

 2 €  Pantomimicko – improvizačná show 
Miroslava Kasprzyka.

 ŠTVRTOK 23. 02. 2023
LITERÁRNY KLUB  Liptovská knižnica G.F.Be-
lopotockého, Štúrova 56 17:00  Stretnutie 
členov klubu

 SOBOTA 25. 02. 2023
THE DUCHON’S   Liptov aréna Tatralandia 
19:00  29 € Hudobno-tanečná divadelná 
show – pocta legendárnemu spevákovi Karolovi 
Duchoňovi.

 NEDEĽA 26. 02. 2023
ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA – AKO MAL VĹČKO STA-
ROSTI S PRASIATKAMI  Dom kultúry, klubová 
scéna 16:00  5 €  Predstavenie na motívy 
rozprávky O troch prasiatkach.

 BABYLON   PREMIÉRA
(Americký film, od 18 rokov, 188 min.)
St 1.2. 18.00 6 € / Št 2.2. 18.00 6 € / Pi 3.2. 18.00 6 € 

Najdivokejšie miesto na Zemi. Film o vzostupoch 
aj pádoch hrdinov filmárskeho šialenstva v deka-
dentnom Hollywoode dvadsiatych rokov minulého 
storočia.

 ZÚBKOVÁ VÍLA
(Luxemb.– Nem., MP, 80 min., Slovenský dabing)
So 4.2. 17.30 6 € / Ne 5.2. 17.30 6 € / Ne 12.2. 17.30 
6 €  Aké čarovné musí byť vílou! Plniť deťom želania 
a užívať si svoje magické schopnosti! O tom sa pre-
svedčia všetci fanúšikovia animovaných dobrodruž-
stiev.

 SLÚŽKA   PREMIÉRA
(SR – ČR, od 15 rokov, 110 min.)
So 4.2. 19.00 6 € / Ne 5.2. 19.00 6 € / Ut 7.2. 18.00 
6 € / St 8.2. 18.00 6 € Anka prichádza pracovať ako 
slúžka do vysokopostavenej rakúsko-uhorskej rodiny. 
Spoznáva pravidlá nového sveta aj komplikované 
povahy svojich zamestnávateľov.

 V ZAJATÍ MYSLE  PREMIÉRA
(Americký film, od 15 rokov, 96 min.)
Ut 7.2. 20.00 6 € / St 8.2. 20.00 6 € Detektívi Jake 

Doyle a Mary Kelly žiadajú o pomoc uväzneného 
sériového vraha menom Umelec, keď začne niekto 
napodobňovať jeho vraždy…

 ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU  (SENIORSKY 
FILMOVÝ ŠTVRTOK)
(Český film, od 12 rokov,105 min.)
Št 9.2. 14.00 3 €  Osobitá vzťahová komédia 
s hviezdnym hereckým obsadením a množstvom 
slovného aj situačného humoru.

 INVALID  CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA
(Slovenský film, od 15 rokov, 100 min.)
Št 9.2. 18.00 6 € / Pi 10.2. 20.00 6 € / Ne 12.2. 19.00 
6 € / Po 13.2. 18.00 6 €  Divoké 90. roky. V tomto 
čase sa odohráva príbeh Laca Hundera – údržbára 
v múzeu, ktorý je hrdý na svoju prácu, ale kvôli svojej 
cholerickej povahe sa ocitne v nesprávnom čase na 
nesprávnom mieste…

 ČO S TÝM MÁ LÁSKA PREMIÉRA
(Britský film, od 12 rokov, 108 min)
Št 9.2. 20.00 6 € / Pi 10.2. 18.00 6 € / Pi 17.2. 17.30 
6 €  Nová romantická komédia o tom ako nájsť 
v dnešnom svete trvalú lásku?

 MAGIC MIKE: POSLEDNÝ TANEC   PREMIÉRA
(Americký film, od 15 rokov, 112 min.)  Po 13.2. 
20.00 6 € / Ut 14.2. 18.00 6 € / St 15.2. 20.00 6 €  
Mike teraz mieri do Londýna spolu s prominentnou 
spoločníčkou, ktorá ho zlákala ponukou, aká sa 
neodmieta.

 DUCHOVIA INISHERINU  PREMIÉRA
(Americký film, od 12 rokov, 114 min.)
Ut 14.2. 20.00 6 € / St 15.2. 18.00 6 €  Príbeh 
celoživotných priateľov Pádraica a Colma, ktorí sa 
ocitnú v slepej uličke, keď Colm nečakane ukončí ich 
priateľstvo

 MUŽ MENOM OTTO
(Americký film, od 12 rokov, 125 min.)
Št 16.2. 17.30 6 € / Pi 17.2. 19.30 6 € / Po 20.2. 
19.00 6 €  Fantastický Tom Hanks v hlavne úlohe hrá 
nevrlého dôchodcu so skalopevnými zvykmi, ktorý 
po smrti milovanej manželky zanevrel na život…

 ŽELANIE K NARODENINÁM
(Český film, od 12 rokov, 93 min.)
Št 16.2. 20.00 6 € / Ne 19.2. 19.00 6 € / Po 20.2. 
17.00 6 €  Komédia o tom, ako sa rodinná oslava 
môže zvrtnúť na divokú jazdu, pri ktorej si nikto 
nemôže byť istý vôbec ničím.

 MÚMIE   PREMIÉRA
(Španielsky film, MP, 88 min., Slovenský dabing)
Ne 19.2. 17.00 6 € / So 25.2. 17.00 6 € / Ne 26.2. 
18.00 6 €  Animované, zábavné dobrodružstvá 
troch egyptských múmií, ktoré žijú v podzemnom 
tajnom meste ukrytom v starovekom Egypte.

 ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA   PREMIÉRA
(Americký film, od 12 rokov, 125 min., Slovenský 
dabing)
Ut 21.2. 18.00 6 € / St 22.2. 18.00 6 €  Superhrdi-
novia a partneri Scott Lang a Hope Van Dyne vrátia, 
aby pokračovali vo svojich dobrodružstvách ako 
Ant-Man a Wasp.

 VIANOČNÝ PRÍBEH
  (SENIORSKY FILMOVÝ ŠTVRTOK)
(Český film, od 12 rokov,118 min.)
Št 23.2. 14.00 3 €  Komédia, ktorá sa odohráva 
počas Štedrého dňa, kedy niekoľko hrdinov prežije 
naozaj nevšedné a nezabudnuteľného Vianoce.

 KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁRA
  CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA
(Dánsko – USA- ČR, od 12 rokov, 100 min., Slovenský 
dabing)
Št 23.2. 20.00 6 € / So 25.2. 19.00 6 € / Ne 27.2. 
18.00 6 €  Dokumentárny film podrobne skúma 
nielen vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale 
aj dôsledky tejto dramatickej udalosti,

 SLÚŽKA   PREMIÉRA
(SR – ČR, od 15 rokov, 110 min.)
Ne 26.2. 20.00 6 € / Po 27.2. 20.00 6 €  Príbeh 
Anky, ktorá v turbulentných dobách odchádza z Ban-
skej Štiavnice pracovať ako slúžka do pražskej vily 
vysokopostavenej rakúsko-uhorskej rodiny.

 OSEM HÔR  PREMIÉRA
(Tal. – Belgicko, od 12 rokov, 147 min.)
Ut 28.2. 18.30 5 €  Film o prerode chlapcov na 
mužov, hodnote priateľstva a hľadaní zmyslu života 
v tichu spektakulárnych Álp či Himalájí… Cena poroty 
na festivale v Cannes.

19. 05. 2022 | 15. 02. 2023
90 ROKOV ĽADOVÉHO HOKEJA V LIPTOVSKOM 
MIKULÁŠI |Múzeum Janka Kráľa, výstavná sieň 
|10:00–18:00 | 2 € 1 €| Najvýznamnejšie medzníky, 
úspechy a osobnosti spojené s bohatou históriou 
hokeja v srdci Liptova. 

30. 11. 2022 | 25. 03. 2023
JAN HÁLA INAK |Galéria Kolomana Sokola | Ut-So: 
10:00–17:00 | 3 € 1,50 € |Výstava českého maliara 
Jana Hálu, ktorý svoj život a tvorbu zviazal s Važcom.
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14. 12. 2022 | 25. 03. 2023
ERNA MASAROVIČOVÁ | Liptovská galéria P. M. Bo-
húňa | Ut-So: 10:00–17:00 | 5 € 2,50 €|Výstava 
sochárskej tvorby Erny Masarovičovej (1926–2008).

14. 12. 2022 | 26. 08. 2023
PETER MICHAL BOHÚŇ- 200. VÝROČIE NARODE-
NIA | Liptovská galéria P. M. Bohúňa | Ut-So: 10:00–
17:00 | 5 € 2,50 € | Jubilejná výstava pri príležitosti 
200. výročia narodenia P. M. Bohúňa.

16. 01. 2023 | 24. 02. 2023
MOJE DESAŤROČIE V ATELIÉRI |Klubovňa LKS 
v NKP Čierny orol |Po-Pi 8:00–15:00 | 0,50 € 0,20 € 
|Autorská výstava tvorby Andrey Jármayovej, bývalej 
členky Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS.

01. 02. 2023 | 28. 02. 2023
VÝSTAVA OBRAZOV | STOP SHOP Liptovský Miku-
láš | Výstava obrazov v STOP SHOP Liptovský Mikuláš

08. 02. 2023 | 17. 06. 2023
MODLITBA ZA LEPŠIU BUDÚCNOSŤ | Liptovská ga-
léria P. M. Bohúňa | Ut-So: 10:00–17:00 | 3 € 1,50 € 
| Výstava súčasného slovenského umelca Kristiána 
Németha.

 MÚZEUM JANKA KRÁĽA 
Námestie osloboditeľov 31 | Po-Ne: 10:00–18:00 | 
4 €, 2 € |Kapitoly z histórie mesta, Jánošíkova mučia-
reň, Historická knižnica – expozície múzea prevádzajú 
viac ako 735-ročnými dejinami mesta Liptovský 
Mikuláš. 

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA 
Tranovského 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa 
pre vopred ohlásené návštevy | Po-Ne: 10:00–18:00 
| 2 €, 1 € |Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej 
fary približuje obdobie 40. rokov 19. stor. 

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV 
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka 
Kráľa alebo na tel. č. 0944 536 985 (správca) | 2 €, 
1 € | Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov 
Rázusovcov. 

 EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA 
SLOVENSKU
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 
28 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa | Po-Ne: 
10:00–18:00 | 1 €, 0,50 € | Expozícia venovaná pošto-
vému holubárstvu na Slovensku. 

 SYNAGÓGA 
Hollého 4 | otvorené na požiadanie v Múzeu Janka 
Kráľa | 2 €, 1 € | Jedna z najväčších a najštýlovejších 
synagóg na Slovensku približuje dejiny mikulášskej 
židovskej komunity. 

 SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY 
A JASKYNIARSTVA 
Školská 4 | Po-Pi: 9:00–17:00, So-Ne: 10:00–17:00 
| Posledný vstup hodinu pred zatvorením | 8 €, 4 € 
| Kras a jaskyne Slovenska; Človek, hory, Natura 
2000; Zem, miesto pre život – Moderné interaktívne 
expozície v jedinom špecializovanom múzeu svojho 
druhu na Slovensku. 

 LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA
Tranovského 3 | Ut-So: 10:00–17:00 | všetky stále 
expozície 6 €/ 3 € | Pôvod maľby (maľby, ikony, 
skulptúry 15.–19. stor.); Bohúňova sieň; 19. stor. – 
Portrét krajina, žáner, 20. stor. – Moderna; 
Liptov – domov aj exil. 

 GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 
| Ut-So: 10:00–17:00 | 3 €, 1,50 € | Diela význam-
ného grafika a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom 
Mikuláši. 

 LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL 
ul. 1. mája 28/196 | Po-Pi: 9:00–16:00, Ne: 
12:00–16:00 len pre ohlásené skupiny | 3 €, 1,50 € 
| Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove (od stredoveku po 
súčasnosť), Expozícia ľudovej liečiteľky Eleny  
Badovej.

 STREDA a SOBOTA 1.2. a 4. 2. 2023 o 18:00
BTS: YET TO COME IN CINEMAS
záznam koncertu Južná Kórea, 2022(7),104 min.–Aero-
films, české titulky, 17 €

 PIATOK 10. 2. 2023 o 14:30
BUKO – FILMOVÝ KLUB SENIOROV
komédia, dráma ČR/SR, 2022 (12), 112 min., originálna 
verzia, 3,50 €

NEDEĽA 12. 2. 2023 o 15:45
JAKO VODA NA ČOKOLÁDU
záznam predstavenia z Kráľovského baletu v Londýne 
VB 2023(12), 190 min. (1 prestávka) – PannoniaEnt., 
české titulky, 11 €

PIATOK 24. 2. 2023 o 14:30
ZAMESTNANEC MESIACA- FILMOVÝ KLUB SENIO-
ROV
komédia FR, 2022 (12), 83 min., český dabing, 3,50€
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