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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Budúcnosť cyklochodníka je odobrená podpísanou zmluvou.

V Liptovskom Mikuláši pribudne nový úsek chodníka pre cyklistov. Napojí sa na existujúci cyklochodník pri brehu Váhu za Liptovskou 
vodárenskou spoločnosťou a končiť bude v Liptovskej Ondrašovej pred mostom ponad Jalovčianku. Mesto získalo na jeho vybudovanie 
z eurofondov 388 tisíc eur. Viac sa dočítate na strane 3. 
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Vláda na februárovom zasadnutí potvrdila, 
že dejiskom celoslovenských osláv 75. výročia 
ukončenia druhej svetovej vojny sa stane Lip-
tovský Mikuláš.

Podujatie sa uskutoční 8. mája. Na vláde 
odobrili aj fi nancie na komplexnú obnovu 
vojenského cintorína s  pamätníkom na Háji 
Nicovô. Na obidve akcie vyčlenili 900 tisíc eur, 
z toho pol milióna pôjde do revitalizácie piet-

neho miesta.
„Celoslovenské oslavy sa uskutočnia v  na-

šom meste už po tretíkrát. Vítam, že sa našli 
aj peniaze na obnovu Hája Nicovô tak, aby 
bol areál naďalej dôstojným miestom a  aby 
sa v budúcnosti ľahšie udržiaval. Okrem are-
álu cintorína a opravy centrálneho pylónu sa 
rekonštrukcie dočká aj príjazdová komuniká-
cia,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.

Šéf radnice predpokladá, že do Mikuláša 
v  máji zavítajú tisícky členov Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov, najvyšší 
ústavní činitelia, členovia vlády, parlamentu, 
veľvyslanci a  ďalší významní hostia. Detaily 
jednotlivých častí programu podujatia aj roz-
sah rekonštrukcie bude predmetom ďalších 
rokovaní predstaviteľov mesta a ministerstva 
kultúry.        -js-

I/2019/08/01Podchod pri Maytexe zrevitalizujú

Celoslovenské oslavy ukončenia vojny: 
Vláda vyčlenila 900 tisíc eur pre Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši pribudne nový úsek 
chodníka pre cyklistov. Napojí sa na existujú-
ci cyklochodník pri brehu Váhu za Liptovskou 
vodárenskou spoločnosťou a  končiť bude 
v Liptovskej Ondrašovej pred mostom ponad 
Jalovčianku. Mesto získalo na jeho vybudova-
nie z eurofondov 388 tisíc eur.

Cez lužný les
Trasa cyklochodníka bude viesť popri rieke 

Váh, popod železničný most, tam zmení smer 
popri brehu Jalovčianky do Liptovskej Ondra-
šovej. Súčasťou stavby bude aj most ponad 
kanál potoka Mútnik, čo tvorí najdrahšiu časť 
stavby. „Povedie zaujímavou trasou, cyklis-
tom sprístupní doposiaľ pre verejnosť nedo-
stupný lužný les, bude to jeden z najkrajších 
úsekov. Stavba má však aj bezpečnostný výz-
nam, ide o bypass Liptovskej Ondrašovej. Ta-
kže cyklisti z Liptovskej Ondrašovej smerujúci 
do mesta budú na cyklochodník odkláňaní 
od hlavnej cesty II/584, ktorá je predovšet-
kým v  letných mesiacoch veľmi frekvento-
vaná a  dochádza tu ku kolíznym situáciám,“ 

priblížil primátor Liptovského Mikuláša Ján 
Blcháč.

Pre cyklistov aj chodcov
Realizácii stavby bude predchádzať verej-

né obstarávanie, predstavitelia mesta pred-
pokladajú, že bude trvať niekoľko mesiacov. 
„Nakoľko ide o externé zdroje, kde dochádza 
ku kontrolám zo strany štátu, očakávame až 
niekoľkomesačný proces, kým bude možné 
začať realizáciu stavby. Až na jeseň môžeme 
odštartovať prípravné práce, ako sú výruby 
krovín a zelene,“ prezradil viceprimátor Ľuboš 
Trizna, ktorý vidí v cyklochodníku pozitívum 
v  prepojení najväčšieho sídliska Podbrezi-
ny s  mestskou časťou Liptovská Ondrašová. 
Chodník bude riešený ako cyklo-peší, takže 
bude širší – svoj priestor na ňom nájdu cyk-
listi aj chodci.

Prípravné práce začnú v tomto roku
S realizáciou stavby radnica počíta v  roku 

2021 s tým, že prípravné práce, ako sú výruby 
krovín a zelene, bude mesto vykonávať už na 

jeseň tohto roku.
Aby mesto Liptovský Mikuláš mohlo pod-

písať zmluvu o  poskytnutí nenávratného fi -
nančného príspevku vo výške 388 tisíc eur na 
výstavbu cyklochodníka, je potrebné schvá-
liť rozpočet a  spoluúčasť mesta na realizácii 
stavby vo výške päť percent.

Cyklochodník okolo Liptovskej Mary
Touto aktivitou sa však úsilie pre ďalšie roz-

širovanie cyklochodníka nekončí. Radniční sú 
totiž už dlhodobo aj iniciátormi pokračovania 
cyklochodníka okolo Liptovskej Mary a  do 
Liptovského Hrádku. Robia preto aj potreb-
né kroky. Koncom januára primátor a staros-
tovia podpísali zmluvu o zriadení združenia, 
čo smeruje k vybudovaniu cyklochodníka po 
severnom brehu Liptovskej Mary od Miku-
láša po hranicu s  Ružomberským okresom. 
„Združením chceme spoločne so župou tlačiť 
na realizáciu cyklochodníka. Preto sme prišli 
s  iniciatívou založenia združenia,“ vysvetlil 
primátor Ján Blcháč. Na vybudovanie cyk-
lochodníka chcú získať peniaze z  externých 
zdrojov v nasledujúcom programovacom ob-
dobí. „A práve združenie ako právnická osoba 
bude môcť žiadať o  fi nancie na projektovú 
prípravu a  na samotnú realizáciu,“ podotkol 
Gabriel Lengyel. Zmluvu okrem šéfa radni-
ce odobrili starostovia Liptovskej Sielnice, 
Liptovského Trnovca, Prosieka, Bobrovníka 
a Vlách.

Smer Liptovský Hrádok
Pri príprave cyklochodníka do Liptovské-

ho Hrádku je stanovená trasa, prechádza 
katastrami viacerých obcí, avšak prakticky 
už len na krátkom úseku v katastri Mikuláša. 
„Pracujeme na tom, aby vzniklo združenie 
obcí aj na tejto trase, ktoré bude ako právny 
subjekt stavbu pripravovať a realizovať. Zatiaľ 
so združením všetky obce na trase súhlasia, 
výnimkou je Podtureň, kde sú ešte potrebné 
ďalšie rokovania,“ ukončil Gabriel Lengyel.

       -vč-

Cyklochodník do Liptovskej Ondrašovej: 
Mesto získalo 388 tisíc na jeho výstavbu

Rozpočtové provizórium ohrozuje 
22 projektov za tri milióny eur

Bez rozpočtu nemôže mesto realizovať 
nové eurofondové projekty. Rozpočto-
vé provizórium, ktoré v  meste panuje 
už dva mesiace, preto ohrozuje až 22 
projektov za bezmála tri milióny.

„V  provizóriu nie je možná realizácia 13 
projektov, na ktoré sme už získali peniaze 
z  eurofondov vo výške 1,5 milióna eur. Ďal-
ších deväť projektov nebude možné kvôli 
provizóriu v prípade ich schválenia zazmluv-
niť, to je ďalších 1,4 milióna eur,“ informovala 
hlavná fi nančníčka mesta Marcela Jašková.

Medzi ohrozenými projektami sú aj me-

dzinárodné, teda spoločné projekty, kde visí 
otáznik nad  ich realizáciou nie len v  našom 
meste. Neisté sú teda aj schválené fi nancie 
pre cezhraničných partnerov. Ide napríklad 
o  projekt Salute - realizáciau zelených loka-
lít v urbanizovanom prostredí za 2,2 milióna 
eur, na ktorom participuje až päť štátov. Pre 
mesto Nowy Targ je našim rozpočtovým pro-
vizóriom ohrozená aj dotácia vo výške stotisíc 
na rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom 
Targu a  v  Liptovskom Mikuláši (fi nancie pre 
naše mesto schválené vo výške 14 818 eur).

Ohrozené sú tiež projekty ako výstavba 
mestskej cyklotrasy v Liptovskej Ondrašovej 

(388 443 eur), revitalizácia areálu CVČ (80 000 
eur), revitalizácia vnútrobloku Nábrežie
A. Stodolu (472 221 eur) a ďalšie projekty.

Rozpočet na rok 2020 mali mestskí poslan-
ci schvaľovať na zasadnutí 12. decembra, 
vypustili ho však z programu. Návrh na jeho 
vyradenie predložil predseda poslanecké-
ho klubu Nový Mikuláš Vincent Kultan (SaS, 
OĽaNO, Nova, Šanca, KDH). Zahlasovalo zaň 
14 poslancov z  klubov Nový Mikuláš a  Sku-
točne nezávislí poslanci. Najbližšie rokovanie 
mestského zastupiteľstva o rozpočte sa bude 
konať 5. marca 2020.

    -red-
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Stredná zdravotnícka škola v  Liptovskom 
Mikuláši sa dočkala rozsiahlej obnovy. Sta-
vebné práce budú stáť takmer štyri milióny 
eur a  mali by byť ukončené do konca roka 
2020. Zriaďovateľom školy je Žilinský samo-
správny kraj. Na kontrolnom dni sa vo februári 
zúčastnil aj primátor Ján Blcháč ako poslanec 

Žilinského samosprávneho kraja. „Teším sa, že 
sa škola dočkala tejto potrebnej obnovy, je to 
jedna z  najvýznamnejších investícií Žilinské-
ho samosprávneho kraja v našom meste. Som 
preto vďačný pani predsedníčke Erike Jurino-
vej aj všetkým, ktorí sa na tejto rekonštrukcii 
podieľajú.“

V  rámci projektu sa kompletne opraví 
a zmodernizuje vstupná časť, hlavná školská 
budova aj časť, ktorá tvorí prepojenie medzi 
hlavnou školskou budovou a telocvičňou. Vy-
učovanie zdravotníkov je zabezpečené v ná-
hradných priestoroch.    
      -vč-

Skládka stále preteká, mestu hrozia pokuty

Areál pre zjazdovú 
cyklistiku na Háji

Optika v meste už tento rok

Rozsiahla obnova na zdravotníckej škole

Minulý rok priniesol mestu 
1,6 milióna eur z eurofondov 

Na Skládke tuhého komunálneho odpadu 
vo Veternej Porube opäť nastal vplyvom daž-
divého počasia havarijný stav.

Začiatkom februára z nej vyviezli počas šty-
roch dní až 62 cisterien priesakových kvapa-
lín, ktoré by v prípade pretečenia zo zberných 
nádrží ohrozili okolité životné prostredie.

Systém ukazuje výstrahu
Vody, ktoré v podobe dažďa pretekajú cez 

zle uzatvorenú skládku a  vytekajú do zber-
ných nádrží, naplnia pri havarijnom stave 
všetky zberače. V okamihu, keď začnú napĺ-
ňať aj poslednú - rezervnú nádrž, spustí sa vý-
straha systému s  upozornením na havarijný 
stav. Prípadnému pretečeniu rezervnej nádr-
že, ktorá má objem sto metrov kubických, 
predchádzajú pracovníci VPS odčerpávaním 
a  vývozom priesakových kvapalín v  cister-
nách. Havarijný stav na skládke nastal už viac-
krát, naposledy to bolo v novembri 2019 a po 
štyroch mesiacoch opäť vo februári 2020.

Ako by mala skládka fungovať
Pri správne uzatvorenej skládke by zrážky 

nemali prechádzať cez vnútro telesa sklád-
ky, ale po jej povrchu. Nesprávne uzatvore-
ná Skládka tuhého komunálneho odpadu 
vo Veternej Porube si však vyberá svoju daň 
cez nebezpečné priesakové kvapaliny. Dážď 
či roztopený sneh, ktorý spadne na teleso 
skládky, prejde cez zle uzatvorený povrch 
a  vyjde zo skládky nasiaknutý jej obsahom 
ako priesaková kvapalina. Množstvo týchto 
vytekajúcich kvapalín závisí od úhrnu zrážok.

Rozhodnutie opäť uzatvoriť
Na opätovné uzatvorenie skládky už Slo-

venská inšpekcia životného prostredia vyda-
la integrované stavebné povolenie. Mestskú 
kasu to však bude stáť približne 1,6 milióna 
eur (toľko stálo pôvodné uzatvorenie skládky, 
výsledná suma vyjde z verejného obstaráva-
nia) a mesto si bude musieť na tento projekt 
zobrať úver. Predtým však musí mať schvále-
ný rozpočet a  poslanci musia s  úverom sú-

hlasiť. Väčšina mestských poslancov z klubov 
Nový Mikuláš a  Skutočne nezávislí poslanci 
však s  naplnením rozhodnutia Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia o  uzatvorení 
skládky nesúhlasí.

Pokuta do milióna opakovane
Rozhodnutie na rekultiváciu smetiska 

od inšpekcie je platné do 31. 12. 2021 a ter-
mín na dokončenie stavby bol v stavebnom 
povolení určený tiež do 31.  12.  2021. Ak 
prevádzkovateľ (VPS) neuzavrie skládku od-
padov alebo nevykoná jej rekultiváciu v sta-
novenej lehote, Inšpekcia životného prostre-
dia je oprávnená uložiť mu pokutu vo výške 
od 150 000 eur do 1 000 000 eur.

Nové uzatvorenie skládky bolo Inšpekciou 
životného prostredia nariadené z dôvodu, že 
prvé uzatvorenie a  rekultivácia boli vykona-
né v rozpore s projektom stavby a v rozpore
s požiadavkami právnych predpisov.

    -red-

V tomto roku by mal na Háji vzniknúť areál 
pre zjazdové bicyklovanie. Poslúži začiatoč-
níkom aj skúseným jazdcom, uviedol Gabriel 
Lengyel z mestského úradu. „Oslovila nás sku-
pina cyklistov, ktorí by na Háji od Nálepkovej 
ulice chceli zrealizovať trať,“ naznačil. Trasa 
tam už síce bola vedená, avšak nemala riad-
neho správcu, obhospodarovala ju skupina 
nadšencov.

„Keďže trať zapadá do konceptu kultúr-
no-prírodno-oddychovej zóny Háj, začali sme 
s  nadšencami komunikovať s  cieľom, aby 
sme ju zlegalizovali. Cyklisti by navyše nemali 
kolidovať s  bežcami, prípadne s  chodcami,“ 
priblížil Gabriel Lengyel. Naznačil, že pre le-
galizáciu trate je prioritne potrebné vyriešiť 
majetkovo – právne vzťahy. „Preto sme robili 
geometrický plán, ktorým sme zamerali exis-
tujúcu trasu. Následne priebežne rokujeme 
s predstaviteľmi Urbáru Vrbica, kde dohadu-
jeme podmienky fungovania trate,“ dodal.

    -red-

K  rýchlejšiemu internetu v  našom meste 
by mal už tento rok prispieť jeden z význam-
ných telekomunikačných operátorov. V pláne 
má vybudovať v Liptovskom Mikuláši optickú 
sieť.

Radnica preto oslovila všetkých operá-
torov, ktorí na území mesta v  tejto oblasti 
podnikajú, aby svoje investičné akcie vzá-

jomne koordinovali. Cieľom koordinácie má 
byť čo najmenej rozkopávok kvôli inštalácii 
optických káblov. „Keď už má byť mesto kvôli 
optike rozkopané, nech je to len raz, aby sa 
nestalo, že sa tento rok položí optické vede-
nie jedného operátora v  konkrétnej trase 
a o rok príde iný operátor s požiadavkou, že 
chce mať opäť v tej istej trase svoj kábel, a ve-

rejný priestor bude znova nutné rozkopávať. 
Tomuto chceme zabrániť,“ povedal Gabriel 
Lengyel z mestského úradu.

Optikou bude po realizácii prác ešte tento 
rok pokryté Staré mesto, Nábrežie, Podbrezi-
ny, Iľanovo, Ploštín a Demänová vrátane loka-
lít s rodinnými domami.

    -red-

V  uplynulom roku prišlo na mestský účet 
z externých zdrojov vyše 1,6 milióna eur. Tie-
to zdroje pochádzajú predovšetkým z euro-
fondov. Peniaze boli určené na 25 projektov.

Financie získalo mesto na vybudovanie 
a  zlepšenie technického vybavenia jazyko-
vých a  odborných učební v  piatich základ-
ných školách – ZŠ Janka Kráľa, ZŠ s MŠ Okoli-
čianska, ZŠ M. R. Martákovej, ZŠ Nábrežie a ZŠ 
s MŠ Demänovská cesta.

Takmer pol milióna eur je určených na revi-
talizáciu vnútrobloku na Nábreží, kde sa skva-
litní životné prostredie, pribudnú športoviská 
či detské ihriská.

Vyše 200 tisíc eur dostalo mesto na podpo-
ru opatrovateľskej služby, z  projektu sú hra-

dené mzdy 15 opatrovateliek.
Ďalších takmer 200 tisíc eur poslúži na po-

skytovanie služieb miestnej občianskej po-
riadkovej služby.

Na výkon terénnej sociálnej práce bolo pre 
Mikuláš vyčlenených 170 tisíc eur.

Po 80 tisíc je určených na rozšírenie ka-
merového systému a  obnovu pôvodného 
atletického areálu pri Centre voľného času na 
Nábreží.

Z externých zdrojov je hradená aj výmena 
okien na mestskej ubytovni na Štefánikovej, 
zavlažovací systém na futbalovom ihrisku 
v  Liptovskej Ondrašovej a  výsadba drevín 
v Palúdzke.

    -red-
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Blíži sa obdobie vyrubovania miestnych daní
Rozhodnutia za miestne dane (daň z  ne-

hnuteľností a psa) a poplatok za komunálny 
odpad dostanete do vlastných rúk prostred-
níctvom zamestnanca radnice. Roznášať ich 
budú od 14. do 30. apríla. Obyvatelia, ktorí 
bývajú mimo mesta Liptovský Mikuláš, dosta-
nú rozhodnutie o vyrubení daní a poplatkov 
poštou, fyzické a právnické osoby s aktívnou 
schránkou na doručovanie dostanú v  apríli 
rozhodnutie elektronicky.

Daň za psa je potrebné uhradiť do konca 
mája. Psičkári majú nárok na vrecká na psie 
exkrementy. „Môžu si ich vyzdvihnúť po 
zaplatení dane za psa v  kancelárii číslo 24 
na  mestskom úrade,“ poznamenala Anežka 

Makovická z oddelenia daní a poplatkov.
Rovnako daň z  nehnuteľnosti a  popla-

tok za odpad treba zaplatiť do konca mája, 
ak nie sú v  rozhodnutí určené splátky. 
V  prípade splátok sa platí prvá do konca 
mája a  druhú splátku musíte uhradiť pri 
dani z  nehnuteľností do konca septem-
bra, poplatok za odpad do konca októbra.

Pozor na správny variabilný symbol
Daň a poplatok je možné zaplatiť cez účet, 

prostredníctvom QR kódu, ktorý je uvedený 
v rozhodnutí, ale aj osobne v hotovosti či pla-
tobnou kartou v pokladni mestského úradu 
do 300 eur.

Rozhodnutie, ktoré dostanete v apríli, bude 
obsahovať variabilný symbol. Ten je potrebné 
pri platbe cez účet uviesť správne. „Stáva sa, 
že ľudia uvedú variabilný symbol z minulého 
roka a platbu nám systém automaticky nes-
páruje. Dôležité je platiť presne na centy a pri 
splátkach si nepomýliť sumu prvej splátky, 
ktorá je odlišná, ako druhá,“ upozornila Anež-
ka Makovická.

Výška poplatku za komunálny odpad a za 
miestne dane zostáva rovnaká ako v  minu-
lom roku. Keďže je však priestupný rok a po-
platok za komunálny odpad sa počíta den-
nou sadzbou, tento rok zaplatíte za odpad 
22,61 eur na osobu, čo je o 6 centov viac, ako 
v roku 2019.

Zľavy pre znevýhodnených a seniorov
Pri dani z  nehnuteľností majú Mikuláša-

nia nad 62 rokov, držitelia preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným znevýhodnením 
alebo držitelia preukazu ŤZP-S  a  obyvatelia 
v hmotnej núdzi nárok úľavu vo výške 30 per-
cent. Daň z nehnuteľností v polovičnej výške 
zaplatia vlastníci pozemkov a  stavieb starší 
ako 70 rokov, držitelia preukazu fyzickej oso-
by ŤZP alebo ŤZP-S, ako aj vlastníci v hmotnej 
núdzi s trvalým pobytom v Liptovskom Miku-
láši.

Polovičnú daň za psa platí osamelý dô-
chodca alebo fyzická osoba s  ŤZP či ŤZP-S. 
Daň za psa neplatí obyvateľ s  diagnózami, 
ktoré sú vymenované všeobecne záväznom 
nariadení číslo 9/2019. Na jeden rok sú od 
platenia dane za psa oslobodení aj ľudia, ktorí 
si zobrali psa z útulku.

                         -mdp-

SPRAVODAJSTVO

Rodný dom súrodencov Rázusovcov vo 
Vrbici hostil koncom januára víťazov medzi-
národnej literárnej súťaže Pocta Rázusovcom.

Zúčastnila sa jej rovná stovka autorov zo 
Slovenska a  Českej republiky. Porota pod 
vedením Štefana Packu udelila 16 cien a  10 
čestných uznaní. V kategórii do 18 rokov do-
minovali v poézii i v próze literáti z Liptova. Na 
víťazných šiestich priečkach sa umiestnili až 
štyria: Jakub Gažo, Viktória Rosenbergerová, 
Lesanka Majerčíková a  Nicol Dvorožňáková. 
Cenu primátora mesta získala Veronika Mi-
kulová z Liptovského Mikuláša. Z poetických 
hniezd v  Podbrezovej, Prešove, Jacovciach, 
Starej Ľubovni a v Liptovskom Mikuláši vyras-
tajú noví autori, ktorí čoskoro osviežia mapu 
literatúry na Slovensku.

Autori z  Českej republiky vyvrátili oba-
vy, že Česi prestávajú rozumieť slovenčine. 
Potvrdilo sa, že literatúra spája národy, ľudí 
a  zušľachťuje ich. Jedna z  ocenených auto-
riek Mária Pilková z Jihlavy uviedla: „Príjemne 
som prekvapená, koľko autorov sa zúčastnilo 
súťaže Pocta Rázusovcom. Znamená to, že ci-
tový život Slovákov je stále silný, napriek pre-
vládajúcemu materializmu okolo nás. A to je 
obrovský prínos, vďaka vám, ktorí ste sa roz-
hodli túto akciu uskutočniť. Dôležité je, aby sa 
kultúra a láska k poézii, ktorá bola u nás vždy 
silná, naďalej udržovala a  pokračovala tak, 
ako za štúrovcov a neskôr“.

Začiatkom februára klubovňu liptovsko-
mikulášskych spisovateľov zaplnili desiatky 
záujemcov o  poetické i  prozaické slovo. Be-

seda niesla názov Čas je tichý posol mysle. 
Z úst básnika, spisovateľa a predsedu Spolku 
slovenských spisovateľov Miroslava Bielika sa 
dozvedeli o jeho tvorbe, ale aj o najaktuálnej-
šom dianí v  slovenskom literárnom živote. 
Podľa neho patrí literárny klub v Liptovskom 
Mikuláši medzi najaktívnejšie na Slovensku. 
Aj preto sa vedenie spolku (ktoré združuje 
takmer 500 spisovateľov) rozhodlo uskutoč-
niť v Liptovskom Mikuláši viaceré zaujímavé 
podujatia v  rámci Tatranskej literárnej jari. 
Uskutoční sa v  dňoch 1. - 3. apríla za účasti 
viacerých spisovateľov zo zahraničia vo Vyso-
kých Tatrách a v Liptoskom Mikuláši.

 
           Igor Brezina

Mesto spisovateľov

Pôstnemu obdobiu aj v našom meste predchádzali bujaré fašiangové veselice. Po dve februárové soboty sa konali v mestských čas-
tiach, piatok pred Popolcovou stredou sa veselilo aj centrum mesta. Ulicami prechádzal fašiangový sprievod, rozvoniavali šišky, ktoré 
okoloidúcim núkali z prútených košíkov ženy v krojoch či fašiangových maskách.  Muzikanti vyhrávali, folkloristi krepčili, masky bavili 
návštevníkov a zábava vyvrcholila na Námestí osloboditeľov pochovaním basy, čo symbolizuje utíšenie hudobných nástrojov, ukon-
čenie zábav a príchod 40 dňového pôstu pred Veľkou nocou.
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Auto, ktoré vám doslúžilo, je potrebné 
odovzdať do zberne starých vozidiel. V  Lip-
tovskom Mikuláši sú takéto zberne dve, jedna 
na Priemyselnej, druhá na Okoličianskej ulici.

Odovzdaním vozidla do zberne sa vyhne-
te nepríjemnostiam pri odhlasovaní auta, 
prispejete tiež k  zlepšeniu životného pros-
tredia. „Držiteľ starého auta je povinný podľa 
zákona o  odpadoch zabezpečiť jeho odo-
vzdanie do zberne starých vozidiel alebo do 
zariadenia na ich spracovanie,“ upozornila 

Mária Lošonská z mestského úradu. Od pre-
vádzkovateľa zberne dostanete potvrdenie, 
na základe ktorého môžete odhlásiť vozidlo 
z evidencie motorových vozidiel.

Prevádzkovateľ auto prevezme bez poplat-
ku len v prípade, že ho odovzdáte komplet-
né, príjem rozobratého starého automobilu 
môže byť spoplatnený. Podľa platnej legis-
latívy môže rozoberať staré vozidlo len jeho 
spracovateľ, nie jeho držiteľ. „Neodporúčame 
auto odovzdávať pouličným zberateľom.

Z našich doterajších skúseností vyplynulo, že 
ak ľudia auto odovzdajú pouličným zberate-
ľom, títo vozidlo rozoberú. Kovové časti odo-
vzdajú do zberne a so zvyškom odpadu, či už 
kvapalným alebo pevným, si nerobia starosti. 
Z tohto odpadu vytvoria čiernu skládku s in-
díciami, ktoré vedú k pôvodnému majiteľovi 
auta,“ vysvetlila komplikácie nezákonného 
spôsobu zbavenia sa starého stroja Mária Lo-
šonská.     
                                            -žp-

Mesto Liptovský Mikuláš bolo prvý raz do-
byté vojakmi 24. streleckej divízie Červenej 
armády počas 3. marca 1945, avšak o týždeň 
ho jednotky nemeckej 320. divízie ľudových 
granátnikov dobyli späť.

Po nevyhnutnom preskupení, doplnení 
jednotiek a príprave nového útoku príslušní-
ci 1. čs. armádneho zboru v ZSSR 30. marca 
1945 prelomili nemeckú obranu severne od 
mesta. Po prudkých bojoch a  pod hrozbou 
obkľúčenia svojich jednotiek zahájil nepriateľ 

v noci z 3. na 4. apríla odchod na ďalšie ob-
ranné postavenie v hĺbke.

V  noci na 4. apríla 1945 bola na front na 
ľavom brehu Váhu znova prisunutá sovietska 
24. strelecká divízia. Jednotky 1. čs. armád-
neho zboru vo včasných ranných hodinách 
4. apríla začali prenasledovať ustupujúceho 
nepriateľa. Spoločným úsilím 4. česko-slo-
venskej brigády a  24. streleckej divízie bolo 
mesto defi nitívne oslobodené.

Oslobodzovacie boje si vyžiadali veľké 

obete. V bojoch od 3. marca do 6. apríla 1945 
pri Liptovskom Mikuláši padlo 514 a  rane-
ných bolo 2478 čs. vojakov. Počas bojov v Lip-
tove jednotky Červenej armády stratili asi 800 
padlých a 900 ranených mužov.

Na vojenskom cintoríne na Háji je pocho-
vaných 1369 príslušníkov 1. čs. armádneho 
zboru v  ZSSR, partizánov a  povstaleckých 
vojakov z  bývalých okresov Liptovský Hrá-
dok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Dolný 
Kubín.              Oldřich Vaněk, vojnový historik

Staré auto odovzdajte do zberne, 
vyhnete sa nepríjemnostiam!

Oslobodenie mesta Liptovský Mikuláš: 
Pripomíname si 75. výročie

9

KongenScript
Vyhodnotenie 5. ročníka Literárnej súťaže KongenScript sa v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku 

konalo 30. januára. Do súťaže sa zapojilo 20 účastníkov so 102 príspevkami v štyroch súťažných kategóriách. 
Z Liptovského Mikuláša zaslalo svoje príspevky desať súťažiacich. Hlavnú cenu KongenScript získala Sarah 
Čajková z Liptovskej Porúbky za kolekciu poézie. Šiesty ročník KongenScript bude vyhlásený v apríli 2020.  
                
    Martin Droppa, autor a spoluorganizátor Literárnej súťaže KongenScript

V minulom roku bol rozšírený mestský ka-
merový systém o ďalších 14 kamier. Celkový 
počet kamier v Liptovskom Mikuláši tak do-
siahol číslo 54. Pre obsluhu týchto kamier 
a sledovanie systému zvýšili mestskí policajti 
svoje rady o zamestnancov chránenej dielne 
zo štyroch na šesť. „Promptne oznamujú zis-
tené nedostatky a priestupky priamo pracov-
níkovi centrály mestskej polície. Vďaka tomu 

sa zvýšila operatívnosť zásahov,“ vysvetlil ná-
čelník mestskej polície Marián Jančuška.

Mestská polícia rozšírila kamerový systém 
vďaka podanému projektu, ktorý schválilo 
ministerstva vnútra. Nové kamery pribudli na 
Priemyselnej, Okoličianskej, Palúčanskej, na 
Nábreží Dr. Aurela Stodolu a v Hlbokom.

        
         -js-

Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) 
rozhodla, že Svetový pohár vo vodnom sla-
lome bude realizovať Slovenská kanoistika 
so sídlom v  Bratislave. Slovenská kanoistika 
následne poverila Kanoe Tatra Klub Liptovský 
Mikuláš kompletnou organizáciou a technic-
ko-organizačným zabezpečením podujatia, 
ktoré sa bude konať 21. až 23. augusta.

Hostiteľskú dohodu pre organizáciu po-
hára podpíše primátor Ján Blcháč na základe 
odporúčania mestského zastupiteľstva.

Mikulášska radnica je partnerom dohody 
z  dôvodu, že sa akcia uskutoční na území 
mesta.

    -red-

Chránená dielňa obsluhuje viac kamier

V auguste nás 
čaká Svetový pohár 

OZNAMYSPRAVODAJST VO

Pozn. redakcie: Informácie k mestským oslavám oslobodenia nájdete na stranách 10 a 11.
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Bojisko
 
Priestor bojiska a priľahlých sektorov vyhradených na parkovanie a pre divákov 
je umiestnený neďaleko výšiny Háj Nicovô, na poľnohospodárskom pozemku 
(pasienky), ktorý patrí do katastra obce Smrečany a  katastrálneho územia  
mesta Liptovský Mikuláš.

V  sektore označenom Bojisko – priestor ukážky sa uskutoční dynamická 
ukážka bojov s použitím dobovej techniky a rôznych pyrotechnických efektov. 

Sektor označený Statické ukážky bude prezentovať dobový tábor vojakov  
s  prislúchajúcou technikou a  vybavením, divákom bude prístupný na  
zhliadnutie po dynamickej ukážke.

V  priestore Divácky sektor sa budú môcť pohybovať návštevníci podujatia, 
v priestore bude k dispozícii WC.

V  priestore ohraničenom fialovou farbou (Foto, media) sa môžu počas  
ukážky pohybovať médiá, fotografi, kameramani a novinári. Po ukončení  
ukážky sa môžu pohybovať ľubovoľne v priestore.

Pochod jednotiek a ich vstup do mesta
Po verejnej ukážke bojov o  kótu č. 729 Háj Nicovô a po ukončení pietneho aktu 
na cintoríne pri pamätníku sa uskutoční ďalšia časť podujatia – pochod do 
mesta Liptovský Mikuláš a  rekonštrukcia vstupu vojakov 1. československého 
armádneho zboru do mesta. Trasa a  smer pochodu sú naplánované tak, aby 
jednotky mohli vo finálnej fáze prechádzať po tých istých miestach, ako to bolo 
v roku 1945. Aj táto časť podujatia je verejne prístupná návštevníkom.

Nemecké jednotky vstúpia do mesta najskôr po žltej trase a následne budú  
pokračovať po modrej trase. Mestom sa budú pohybovať po ulici Milana Pišúta 
a pochod ukončia na Námestí osloboditeľov.

Jednotky 1. československého armádneho zboru pôjdu smerom do  
mesta (žltá trasa) po uliciach  Milana Pišúta, Podtatranského, M. M. Hodžu,  
cez Námestie mieru na Námestie osloboditeľov.

Po ukončení prezentácie budú opúšťať mesto po trase vyznačenej na mape  
červenou farbou –  z Námestie osloboditeľov cez ulice Milana Pišúta,  
Kuzmányho, Tranovského, Československej brigády, Kpt. Nálepku a  Cestou  
gen. P. Kunu budú  smerovať do Smrečian.

Organizácia dopravy počas osláv 75. výročia oslobodenia 
V rámci zabezpečenia plynulého prístupu k  miestu konania bojovej ukážky - Boj o kótu 729 Háj Nicovô a pietneho aktu pri pamätníku si dovoľujeme požiadať  
účastníkov osláv, aby dodržiavali pokyny organizátorov podujatia.
Cesta na Háj Nicovô z mesta Liptovský Mikuláš aj prístupová cesta zo Smrečian bude pre motorové vozidlá úplne uzatvorená.  
Prístup motorovým vozidlám k odstavným plochám na ulici Kpt. Nálepku, prípadne na Družstevnej ulici, bude umožnený len do naplnenia kapacity. Po naplnení 
kapacity  budú vodiči odklonení a smerovaní na vyhradené parkovisko na Rachmaninovom námestí. Odporúčame prednostne využívať vyhradené parkovisko na 
Rachmaninovom námestí.
Prosíme vodičov motorových vozidiel o vzájomnú toleranciu počas prejazdu pozemnými komunikáciami.
Kyvadlová doprava bude zabezpečená autobusmi z autobusovej zastávky na Rachmaninovom námestí, pri ktorej bude vytvorené parkovisko na odstavenie vozidiel. 
Autobusy budú premávať na Háj Nicovô a späť. Kyvadlová doprava bude k dispozícii od 8.30 h do začiatku podujatia (10.00 h). Po ukončení podujatia na vrchovine 
Háj bude od 12.00 h zabezpečená autobusová doprava zo záchytného parkoviska na Háji Nicovô po autobusovú zastávku na Rachmaninovom námestí.

Bezpečnosť počas bojových ukážok
Na bojisku bude zakopaná pyrotechnika a budú sa používať expanzné zbrane. Návštevníkom bude umožnený vstup na bojisko až po konci historickej ukážky, a to len 
na priamy pokyn organizátora po realizácii pyrotechnickej kontroly. Prosíme návštevníkov v záujme zachovania vlastnej bezpečnosti o prísne dodržiavanie pokynov 
organizátorov a rešpektovanie vyznačeného sektoru bojiska.
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Majstrovstvá stredoslovenského kraja star-
šieho žiactva, dorastu, juniorov a  dospelých 
boli pre 30 mladých atlétov a atlétok z Centra 
voľného času Liptovský Mikuláš testom ich 
výkonnosti pred blížiacimi sa majstrovstva-
mi Slovenska. Prezentovali sa veľmi dobrý-
mi výkonmi s  novými osobnými rekordmi. 
Najvýraznejšie zlepšenie zaznamenali vrhači 
Michal Bruňo, Vesna Hynková a skokan Matúš 

Grieš, ktorý pokoril 190 cm v skoku do výšky 
a v trojskoku 13 metrovým výkonom ašpiruje 
na titul majstra Slovenska medzi juniormi.

Výsledky majstrovstiev: 1. miesto: Michal 
Bruňo vo vrhu guľou, Matúš Grieš v trojsko-
ku, Romana Králiková a  Paula Perončíková 
v behu na 60 metrov prekážok. 2. miesto: Pet-
ra Krotáková v behu na 60 metrov, Tomáš No-
ris v skoku do diaľky, Matúš Grieš a Romana 

Králiková v skoku do výšky. 3. miesto: Vesna 
Hynková vrh guľou, Zuzana Letošová a Sára 
Rumanská v  behu na 800 metrov, Tomáš 
Revaj a  Nina Krajčová v  behu na 60 metrov 
prekážok, Michal Kopček v  skoku do diaľky, 
Michal Mores v behu na 400 metrov.

Na medailu tesne nedosiahli (4. miesto) Ela 
Hvorková v behu na 800 metrov, Timotej Kojš 
a Roman Hyžinský v behu na 60 metrov.       -rk-

V  Mestskom basketbalovom klube (MBK) 
Liptovský Mikuláš v  tejto sezóne súťažne 
pôsobia tri chlapčenské družstvá. Najstarší 
chlapci hrajú celoslovenskú 1. ligu kadetov, 
v  strede pomyselnej pyramídy sa nachádza 
družstvo žiakov a súťažne najmladší chlapci 
sú v kategórii starších minižiakov. Okrem sú-
ťažných družstiev v klube funguje aj príprav-
ka pre chlapcov vo veku 7-10 rokov, ktorá by 
už budúcu sezónu mohla nastúpiť do ligovej 
súťaže mladších minižiakov.

Silná a perspektívna základňa
Najmladších basketbalistov v prípravke ve-

die manažér klubu Martin Králik: „Od začiatku 
sezóny počet chlapcov v  prípravke utešene 
narastá a už teraz sa ukazuje, že to bude dob-
rý základ pre ďalšiu generáciu MBK Liptovský 
Mikuláš. Veľmi ma teší ich napredovanie a aj 
záujem a podpora ich rodičov.“

Od uplynulej sezóny sa tím minižiakov 
predstavuje vo svojich zápasoch proti druž-
stvám z  východnej časti Slovenska. Sezónu 
majú rozohratú na jednotku, keď momen-
tálne fi gurujú na druhom mieste a tri turnaje 
(hrá sa turnajovým spôsobom) pred koncom 
bojujú o  postup na majstrovstvá Slovenska. 
V apríli odohrá rozhodujúci zápas najmladší 

mikulášsky celok proti súperovi zo Spišskej 
Novej Vsi, s  ktorým zvádzajú priamy boj 
o druhé postupové miesto. Tím vedie tréner 
Tomáš Császári: „Chalani spravili za poslednú 
sezónu veľký výkonnostný pokrok. Vidieť na 
nich chuť a ochotu makať na sebe a zlepšo-
vať sa. Verím, že sa nám s takýmto prístupom 
podarí v rozhodujúcom zápase uspieť a po-
stúpiť tak na vytúžené majstrovstvá.“

Gradujúca forma
Družstvo žiakov si po náročnej prvej čas-

ti dalo za cieľ zabojovať o  najvyššie priečky 
v skupine región stred. Tréneri družstva Mar-
tin Sochor a Martin Profant by sa radi v druhej 
časti sezóny vyhli zraneniam: „V  prebiehajú-
cej sezóne sa od úvodu trošku trápime a po-
dávame nevyrovnané výkony. Postupne sa 
ako tím zlepšujeme a  vieme zápasy dohrať 
s  dobrým výkonom až do konca. V  druhej 
časti sezóny sme dostali súperov, ktorí sú 
nám kvalitou vyrovnanejší, preto je náš cieľ 
umiestniť sa na prvom alebo druhom mieste 
v skupine stred. Ťahajú nás zatiaľ dolu zrane-
nia, uvidíme, ako sa popasujeme so všetkými 
výzvami.“

Ambiciózne ciele v náročnej lige
Do druhej časti sezóny sa prehupli kadeti 

s ambicióznymi cieľmi. Družstvo hrá náročnú 
kadetskú ligu, v  ktorej pôsobí túto sezónu 
ako nováčik. Proti skúsenejším tímom si prvú 
časť sezóny viedli najstarší hráči veľmi solíd-
ne a postup medzi najlepšiu osmičku ligy im 
ušiel iba o jednu priečku. Podľa trénera druž-
stva Gabriela Blcháča sú chalani pripravení 
v druhej časti sezóny zamakať a vybojovať si 
konečné umiestnene do TOP 10 z celkového 
počtu 19 tímov: „Aj keď máme pred sebou 
ešte dlhú cestu do konca sezóny, už teraz 
viem, že je pre nás úspešná. Je to najmä pre-
to, lebo tu ide o viac ako o basketbal, pove-
dal by som, že chalani sú ako bratia. Celkovo 
v tíme, ale aj v klube panuje rodinná atmosfé-
ra so všetkým, čo k tomu patrí. Každopádne, 
súťaživosť nás neopúšťa a cieľ skončiť v TOP 
10 je veľká motivácia do konca sezóny.“

Mestský basketbalový klub trénuje 
v  priestoroch Základnej školy Janka Kráľa 
na Podbrezinách a  hráčov aj trénerov tam 
nájdete každý deň od pondelka do piatku 
v  poobedných a  večerných hodinách. Viac 
informácií nájdete na stránke www.lmbasket.
sk, prípadne na facebook/lmbasketfamily.

                     -mbk- 

Atléti priviezli 15 cenných kovov 

Mikulášski basketbalisti 
vstupujú do druhej časti sezóny

SPRAVODAJSTVO
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Stretnutie maturantov SVŠ 1970 Liptovský Mikuláš sa bude konať 16. mája 2020 od 
15.00 h na Hodžovej ulici v reštaurácii Rotunda.

12

KLUB FILATELISTOV 53-06 V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  VÁS POZÝVA NA

TRADIČNÚ FILATELISTICKÚ BURZU
ktorá sa uskutoční dňa
29. marca 2020 od 8:00 h do 12:00 h
v DOME MATICE SLOVENSKEJ, Nábrežie A. Stodolu 1918

Informácie mobil: 0905 100 888
Ostatné zberateľské odbory sú vítané!
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Chcete po sebe zanechať hmatateľný odkaz budúcim generáciám ?

Chcete podporiť dobrú vec ?
! Aktivisti začínajú počas jari 2020 s revitalizáciou Demänovskej doliny, pridajte sa k nim !

Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať zaslaním e-mailu na adresu oztatry@slovanet.sk 
(uviesť meno a priezvisko resp. názov kolektívu, e-mail, číslo mobilného telefónu).

Pomôžte vrátiť stromy, kam patria. 
Občianske združeni Tatry, OZ Lipa – Liptovskí aktivisti
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Stretnutie maturantov po 50 rokoch  
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Liptovský Mikuláš je v  tomto roku opäť 
v centre pozornosti celej slovenskej kultúrnej 
obce. Ústrednou témou ofi ciálne vyhlásené-
ho Roku slovenského divadla je popri stom 
výročí Slovenského národného divadla aj 
190. výročie vzniku prvého rýdzo slovenské-
ho ochotníckeho divadla. Jeho kľúčovou po-
stavou je Gašpar Fejérpataky – Belopotocký.

„Počas celého roka 2020 zameria celá ple-
jáda kultúrnych inštitúcii v  našom meste 
značnú časť svojej činnosti na popularizáciu 
a oslavu významnej historickej udalosti v de-
jinách slovenského ochotníckeho divadla. 
Najrozmanitejšími formami chceme upriamiť 
pozornosť čo najširšej verejnosti na historický 
deň 22. augusta 1830. Odvtedy sa datuje nie-
len ustanovenie, ale aj niekoľkoročná syste-
matická činnosť Diwadla slowanského Swa-
to-Mikulášskeho. Bolo vzorom a  podnietilo 
zakladanie ochotníckych divadiel aj v ďalších 
slovenských mestách. Práve v spomínaný deň 
zahrali prevažne mikulášski študenti a  mlá-
dežníci veselohru Janka Chalupku Kocúrko-
vo. Organizátorom a ústrednou postavou bol 
Gašpar Fejérpataky  – Belopotocký,“ pozvala 
Eva Štofčíková, metodička Liptovského kul-

túrneho strediska.
Zároveň spresnila, že už 22. januára bola 

vo výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa vernisáž 
celoročnej výstavy vzácnych dobových kulís 
zo Smrečian a kostýmov z Hubovej a Martina.

V  hlavnej expozícii nášho mestského 
múzea bude až do 25. marca každú stredu 
o 17.30 h podujatie Večery s divadlom – ma-
tičiarski ochotníci pod taktovkou Petra Vrlíka 
predstavujú pútavým spôsobom nesmierne 
činorodý život Belopotockého.

Od 29. apríla do konca júna bude v Dome 
kultúry výstava Ochotnícke divadlo v Liptove 
vo fotografi i. Poctou Belopotockému bude aj 
rovnomenná výstava na stĺpoch pouličného 

osvetlenia v historickom centre (vernisáž 18. 
mája). Tradičným podujatím bude od 11. do 
14. júna v  poradí už 46. ročník celoštátnej 
prehliadky ochotníckeho divadla Belopotoc-
kého Mikuláš. Jadrom osláv bude nedeľa 
23. augusta, kedy sa pešia zóna zmení na 
divadelné pódium pre množstvo liptovských 
ochotníkov v réžii Jána Mikuša. Od 16. do 18. 
októbra sa Liptovskom Mikuláši, v  Hybiach, 
v Ploštíne a v Kvačanoch uskutoční divadel-
ný festival Vivat Belopotocký. Symbolickou 
bodkou bude 2. decembra uvedenie zbierky 
doteraz nezverejnených básní Jolany Trom-
bauerovej, nezabudnuteľnej činovníčky lip-
tovskomikulášskej kultúry.

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Belopotockému patrí pocta plným právom

OZNAMY

  Vedeli ste, že?
*Gašpar Fejérpataky-Belopotocký pochá-

dzal zo zemianskej rodiny. Narodil sa 1. janu-
ára 1794 v Paludzi.

*Jeho matka Mária, rodená Benická  – ze-
manka, zomrela, keď mal 6 rokov, utopila sa 
v rozvodnenej rieke.

*Pre zlú fi nančnú situáciu nedokončil štú-
diá, čo celý život ľutoval. Pri svojom otcovi sa 
preto vyučil za knihára.

*Jeho otec sa druhýkrát oženil a  Belo-
potocký dostal skutočne zlú macochu, ktorá

mu prekazila aj ľúbostný vzťah so spolu-
žiačkou Terkou.

* Belopotocký bol často osočovaný zo stra-
ny svojich nepriateľov a prichádzalo i k násil-
nostiam voči jeho osobe. V obchode Knorov-
ského na dnešnom Námestí osloboditeľov ho 
zbili takmer na smrť.

* Zomrel vo veku 80 rokov v  Liptovskom 
Svätom Mikuláši, kde je pochovaný na Vrbic-
kom cintoríne.

                          -mjk-
Rodný dom G. F. Belopotockého.
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ZMENÍME PLANETU ALEBO SEBA?

VSTUP VOĽNÝ

www.EKOTOPFILM.sk

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | DOM KULTÚRY  

16. 3. 2020 | 16:00-21:30

AUTO PARTNER FESTIVAL PODPORILI

TM

MEDIÁLNI PARTNERIGENERÁLNY PARTNER DESTINAČNÝ PARTNER REKLAMNÍ PARTNERISPOLUORGANIZÁTORI HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU A KOHÉZNYM FONDOM

dodávate lektro-technológií

viac info: www.mjf.sk • predpredaj: www.bit.ly/threeforsilver

  THREE FOR SILVER (USA)
folk + blues + country + americana + klezmer + roots music
20. marec 2019 • 19:00  PIVOVAR LIPTOVAR pozor, koncert

 
na novom mieste!

O
/2

02
0/

03
/0

8 

O
/2

02
0/

03
/0

9 

L
IP

T
O

V
S

K
Ý

 M
IK

U
L

Á
Š

L
IN

K
Y

 M
H

D
   

 L
IN

E
 N

E
T

W
O

R
K

   
L

IN
IE

N
N

E
T

Z
im

h
d
.s
k

2
3

4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

3

1
4

Ul. 
Štú

ro
va

, M
sÚ

Ul. 
1. m

ája
, 

Rachm
anin

ovo
 n

ám
.

St. 
N

ic
ola

us

Ul. 
1. m

ája
, 

Lip
to

vs
ká

 m
lie

ka
re

ň

Ul. 
H

urb
anova

, le
ká

re
ň

Ul. 
H

urb
anova

, M
Š

Ul. 
Kollá

ro
va

,

Geodézi
a

Ul. 
N

ová
, 

Lid
l

Ul. 
Ale

xy
ho,

Cest
né s

ta
vb

y

STOP S
H

OP

Ul. 
H

ollé
ho,

Klu
b a

rm
ády

1

Ul. 
Kom

ensk
ého, M

Š

Ul. 
H

odžo
va

, 

Gym
názi

um

Ul. 
Prie

m
ys

eln
á,

   
   

Delte
ch

Ul. 
1. m

ája
, L

id
l

Oko
lič

né, Z
Š

Ul. 
Garb

ia
rs

ka
, c

entru
m

2

2

5

1
4

Ul. 
Vrlí

ko
va

,

Vrb
ic

ký
 m

ost

Plo
št

ín
sk

a 

cest
a, P

D

3
4

Iľa
novo

, H
ollý

Iľa
novo

, J
ednova

Iľa
novo

, o
to

čk
a

Plo
št

ín
, 

Die
l

Plo
št

ín
, ih

ris
ko

Plo
št

ín
, K

D

Plo
št

ín
, o

to
čk

a

Oko
lič

né, S
erv

is Sto
ši

ce
, o

to
čk

a

Oko
lič

né, o
to

čka

O
k

o
li

č
n

é
, S

w
e

d
w

o
o

d

1

1

Ul. 
Podta

tra
nsk

ého,

byt
ovk

y

Ul. 
Podta

tra
nsk

ého,

Záhra
dné m

est
o

Ul. 
Zápoto

cké
ho

Ul. 
N

ále
pko

va
, V

PS

Ul. 
Rum

anova
,

Úra
d p

rá
ce

Ul. 
Čs.

 b
rig

ády, 

ZŠ

6

1
3

1
3

8

9 1
1

1
2

1
0

N
ábre

ži
e,

Vrb
ic

ká
 u

l.

Ul. 
Borb

is
ova

,

byt
ovk

y

Ul. 
Borb

is
ova

,

Vrb
ic

ký
 c

in
to

rín

Ul. 
Prie

m
ys

eln
á,

Vrb
ic

ký
 c

in
to

rín

1
2

Podbre
zi

ny, 
oto

čk
a

Podbre
zi

ny, 
Stre

d

Podbre
zi

ny, 
Juh

Ul. 
Revo

lu
čná, L

id
l

Ul. 
Šte

fá
nik

ova

Ondra
šo

vá
, m

ost

Ondra
šo

vá
, k

ost
ol

Ondra
šo

vá
, o

to
čk

a

P
a

lú
d

z
k

a

D
e

m
ä

n
o

vá

B
o

d
ic

e

A
n

d
ic

e

P
lo

š
tí

n
Iľ

a
n

o
vo

S
to

š
ic

e

P
o

d
b

re
z

in
y

O
k

o
li

č
n

é

L
ip

to
v

s
k

á
O

n
d

ra
š

o
vá

AquaPark
 T

atra
la

ndia

Bodic
e, J

ednota

Bodic
e, k

ost
ol

Dem
änová

, z
vo

nic
a

Dem
änová

, M
ly

nis
ko

Dem
änová

, r
ázc

.

Dem
änovs

ká c
est

a,

Voje
nsk

á a
kadém

ia

Tesc
o

C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 m

h
d

.s
k

, O
Z

, 2
0

1
9

P
la

tí
 o

d
   

E
ff

e
c

ti
ve

   
G

ü
lt

ig
 a

b
: 

2
9

.9
.2

0
1

9

V
á

h

Váh

L
ip

to
v

s
k

á
 M

a
ra

1

4

7

1
0

8

1
1

5

2

3

6

9

1
2

1
3

14

7
7

A
u

to
b

u
s

o
v

á
 s

ta
n

ic
a

Jánoší
ko

vo
 n

ábre
ži

e

P
a

lú
d

z
k

a
, S

O
U

P

Palú
dzk

a, u
l. 

SN
P

Palú
dzk

a, u
l. 

E. P
enkalu

Palú
dzk

a,

LAS

Palú
dzk

a,

nem
ocnic

a

Palú
dzk

a,

Bocia
n

Palú
dzk

a,

ZŠ

Palú
dzk

a,

Kaufla
nd

Palú
dzk

a,

Pod J
ablo

nko
u

Benic
e, G

ore
cký

Andic
e, H

áčik

Andic
e, D

ro
ppa

1
0

1
0

6

6

6

6

1
3

1
3

1
4

1
4

1
4

13

1

1

1

2
1

2

2

2

6

1

5

5

12

3

4

7

7

8

9

8

5

5

2

2

 C
IT

Y
 C

E
N

T
E

R
Z

E
N

T
R

U
M

C
E

N
T

R
U

M

1
1



1

SERVIS

     

PONDELOK 02.03.2020 | SOBOTA 07.03.2020  

 TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC  Liptov-
ská knižnica G.F. Belopotockého   9:00-
18:00   Súbor tematických podujatí v rámci 
celoslovenskej akcie. 

 UTOROK 03.03.2020  

 HUDBA BEZ BARIÉR 2020  Dom kultúry, 
veľká sála    18:00   prízemie 19€, balkón 
15€  La Giola, Dávid Bílek, Margaréta Ondrej-
ková, Vertigo a For You. Predpredaj vstupeniek v 
Dome kultúry a v Informačnom centre. 
 
 STREDA 04.03.2020  

 DNES VEČER HRÁM JA - JARO JANÍČEK
Klubová scéna    18:00    4€  Ľup-

čianske netradičné divadlo LUNETRDLO uvádza 
Jara Janíčka v programe Dnes večer hrám ja. 
Predpredaj vstupeniek v Dome kultúry a v Infor-
mačnom centre.

 KRAJINA MIKROSVET - ZAUJÍMAVOSTI Z 
MIKROBIOLÓGIE

Slovenské múzeum ochrany prírody a 
jaskyniarstva   14:30  Prednáška venova-
ná zaujímavostiam z mikrobiológie. 

 VEČERY S DIVADLOM
Múzeum Janka Kráľa   17:30  Viete 

kto, kde a kedy založil prvé slovenské ochot-
nícke divadlo? Gašpar Fejérpataky-Belopotoc-
ký tu v Liptovskom Mikuláši presne pred 190 
rokmi! 

 ŠTVRTOK 05.03.2020 

 VOLNIJ DON - KALINKA 2020
Veľká sála     18:00    9€ Sólisti 

donského chóru Rostov na Done Rusko a ich 
hostia. Predpredaj vstupeniek v Dome kultúry 
a v Informačnom centre.

 PIATOK 06.03.2020  

 MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN  Námestie 
osloboditeľov    15:00    Oslava sviatku 
žien a zároveň spomienka na boj žien za uznanie 
ich spoločenskej rovnoprávnosti. 

 NEDEĽA 08.03.2020 

 WIM HOF METÓDA  FUN FABRIC    
10:00    99€  Úžasný kurz techník výnimoč-
ného muža - ľadového muža Wima Hofa. 

  STREDA 11.03.2020     

 VEČERY S DIVADLOM  Múzeum Janka 
Kráľa   17:30    Viete kto, kde a kedy založil 
prvé slovenské ochotnícke divadlo? Gašpar Fejé-
rpataky-Belopotocký tu v Liptovskom Mikuláši 
presne pred 190 rokmi! 

  PIATOK 13.03.2020     

 CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL CESTOU NE-
CESTOU V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  kultúr-
no-komunitný priestor Hory Doly   18:00 

  6€   Najväčší cestovateľský festival Cestou 
necestou v Liptovskom Mikuláši. 

 O DINOSAUROCH A INÝCH PRAVEKÝCH 
TVOROCH, ČO ŽILI V TATRÁCH, KEĎ EŠTE 
ANI TATIER NEBOLO  Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva   14:30 

 Prednáška Vás zavedie na územie Vysokých 
Tatier v časoch dávno minulých. 

 PONDELOK 16.03.2020  

 EKOTOPFILM  Dom Kultúry   16:00 - 
21:30   Festival fi lmov o trvalo udržateľnom 
rozvoji našej planéty.

 PONDELOK 16.03.2020 | UTOROK 17.03.2020 

 ŠKOLSKÝ OKRESNÝ TURNAJ VO VOLEJBALE 
ZŠ  Centrum voľného času     8:30-13:00  

 Školská športová súťaž s postupom na kraj-
ské kolo organizovaná Centrom voľného času. 

 STREDA 18.03.2020  

 ŠKOLSKÁ OKRESNÁ PREDMETOVÁ OLYM-
PIÁDA VO FYZIKE  Centrum voľného času 
Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47   8:30-
12:00     Postupová súťaž organizovaná 
Centrom voľného času.

 VEČERY S DIVADLOM  Múzeum Janka 
Kráľa   17:30    Viete kto, kde a kedy založil 
prvé slovenské ochotnícke divadlo? Gašpar Fejé-
rpataky-Belopotocký tu v Liptovskom Mikuláši 
presne pred 190 rokmi! 

 PIATOK 20.03.2020 | NEDEĽA 22.03.2020  

 LIPTOVDIV  Dom kultúry     Festival 
neprofesionálneho divadla v Liptove. 

 PIATOK 20.03.2020   

 THREE FOR SILVER (USA)  Pivovar Lipto-
var    19:30    10€    Jedinečný koncert, 
zmes folku, blues, country, americany, klezmeru 
a roots music! 

 WEST SIDE STORY  Veľká sála     19:00  
  vozíčkar 10€, balkón 29€, prízemie 34€ 
 West SIDE STORY – najlepší muzikál všetkých 

čias - originál Broadway muzikál. 

 SOBOTA 21.03.2020 | NEDEĽA 22.03.2020   

 ČAROVNICE I.  FUN FABRIC  9:00    
149€    2-dňový seminár slovanskej jogy - 
gymnastiky slovanských žien pre zdravia a krásu. 

 SOBOTA 21.03.2020  

ČESKO – SLOVENSKO Má TALENT 2020
 Centrum voľného času Nábr. Dr. Aurela 

Stodolu 1932/47    16:00-19:00    Sobot-
ňajší kasting pre mladé talenty do postupovej 
súťaže v Centre voľného času. 

 PROGRES - GALAKONCERT  Veľká sála  
 15:00   10€   Galakoncert k 25. výročiu 

založenia skupiny. Predpredaj vstupeniek v 
Dome kultúry a v Informačnom centre.

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

dolu 1932/47    9:00  Víkendové šachové 
podujatie pre deti v Centre voľného času. 

 NEDEĽA 22.03.2020  

  ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA DIVADLO ZO 
ŠUFLÍKA - O KOCÚROVI A PYŠNEJ HVIEZDE

 Klubová scéna    16:00   3€ / 3€  
 Autorská divadelná hra o sile priateľstva, 

spestrená tieňovým divadlom a pesničkami. 

 UTOROK 24.03.2020   

  VERNISÁŽ VÝSTAVY: DANIELA KRAJČOVÁ 
- ZA ZÁBRADLÍM  Liptovská galéria Petra 
Michala Bohúňa   16:30    Vernisáž výsta-
vy kresieb vytvorených na základe prechádzok 
s deťmi v okolí galérie.

  ČO VIEŠ O HVIEZDACH ?  Centrum voľ-
ného času Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47    

 8:30-13:00    Astronomická školská po-
stupová súťaž organizovaná Centrom voľného 
času. 

 UTOROK 24.03.2020 | STREDA 25.03.2020  

  ŠKOLSKÝ OKRESNÝ TURNAJ VO VOLEJBA-
LE STREDNÝCH ŠKÔL  telocvičňa obchod-
nej akadémie   8:30-13:00    Školská 
športová súťaž s postupom na krajské kolo 
organizovaná Centrom voľného času. 

 STREDA 25.03.2020   

  PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ  Liptovská 
galéria Petra Michala Bohúňa    Veľká sála   

 18:00    6€   2€   Ľubeľské ochotnícke 
divadlo K.O. Urbana uvádza komédiu, ktorú 
podľa tragikomédie J.Soloviča Žobráčske 
dobrodružstvo upravili M.Lasica a J.Satinský. 
Predpredaj vstupeniek v Dome kultúry a v 
Informačnom centre.

  PYTAGORIÁDA - ŠKOLSKÁ OKRESNÁ PRED-
METOVÁ OLYMPIÁDA  Veľká sála MsÚ 
L.Mikuláš     8:30-12:00   Postupová súťaž 
organizovaná Centrom voľného času. 

 VEČERY S DIVADLOM  Múzeum Janka 
Kráľa   17:30    Viete kto, kde a kedy založil 
prvé slovenské ochotnícke divadlo? Gašpar Fejé-
rpataky-Belopotocký tu v Liptovskom Mikuláši 
presne pred 190 rokmi! 

 ŠTVRTOK 26.03.2020  

 MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVI-
ZAČNÁ SHOW Klubová scéna    18:00  

  1€ Pravidelný cyklus pantomimicko-im-
provizačnej one man show. 

 PIATOK 27.03.2020  

 LAKOMEC?  Veľká sála    18:00     
17€, ZŤP 10€, vozičkár 5€  Bláznivá veselohra 
na motívy Moliéra. Predpredaj vstupeniek v 
Dome kultúry a v Informačnom centre.

 PIATOK 27.03.2020 | SOBOTA 28.03.2020  

 NOC S ANDERSENOM  Liptovská knižnica 
G.F. Belopotockého     17:00-09:00    5€ 

 Rozprávkové nocovanie detí v knižnici. 

KALENDÁR PODUJATÍ

MAREC
2020

www.m i ku l a s . s k

Bližšie informácie o podujatiach konaných v  Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe 
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...

  

V mesiaci január 2019 sa 

v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Dorota MACÍKOVÁ, Filip RAK, Marek 
BUČKO, Amália PSOTKOVÁ, Alex STAN-
KOVIANSKY, Alexander CHOMO, Patrik 
ŽAKAROVSKÝ, Teodor Jozef HERICH, 
Samuel UHRÍK, Lea OROLIMOVÁ, Mi-
chal SLABEJ, Matúš FARBÁK, Gréta KIS 
LENGYELOVÁ, Martin GEJDOŠ, Norbert 
MACH, Lukáš STANKOVIANSKY, Noemi 
KAJANOVÁ, Emília HOSTINSKÁ, Terézia 
ČERVEŇOVÁ, Margaréta GEJDOŠOVÁ, 
Linda KOKAVCOVÁ, Dorota Freya MIŠÍ-
KOVÁ, Ivan BALÁŽ, Lucia KANDEROVÁ, 
Anna LIKAVČANOVÁ, Ema SEDLIAKO-
VÁ, Artur ARATÓ, Michal BEBJAK, Ema 
HURAJOVÁ, Gregor Peter VOLKOVICS.

Medzery medzi prstami boli stvorené, 
aby ich mohol niekto vyplniť...

Manželstvo uzavreli:

  Filip POVOLNÝ – Isabella Maria WE-
ILBACHER, Tomáš BARÁNEK – Mirosla-
va GRECULOVÁ, Martin NIŇAJ – Kristí-
na ŽOFAJOVÁ, Patrik POLIAK – Barbora 
JANÍČEKOVÁ, Patrik POLHOŠ – Erika 

BALÁŽOVÁ.

Nadišiel deň, keď sme sa navždy 
museli rozlúčiť....

Opustili nás:

  Jozef BELKO 72 r., Anna PINDJAKOVÁ 
67 r., Jozef KRČMÁREK 57 r., Irena ŠEF-
ČÍKOVÁ 88 r., Anna DEVEČKOVÁ 68 r., 
Miroslav JURIS 61 r., Ján VAŠKEBA 68 r., 
Mária MÚDRIKOVÁ 95 r., Róbert VAJS 
42 r., Ing. Stanislav SPIŠŠÁK, CSc. 75 r., 
Ľuboš BÍZIK 57 r., Mária BRUNCKOVÁ 82 
r., Anna DAŇOVÁ 89 r., Vojtech RÁZUS 
93 r., Gustáv PUŠKA 20 r., Jaroslav OBE-
RUČ 64 r., Ivan LÍŠKA 78 r., Viera OBERU-
ČOVÁ 86 r., Dušan PUŠKA 64 r. 

Občiansky servis
JANUÁR 2020

SERVIS

SKÚŠKA SIRÉN
13.  marca  2020 o 12.00 hodine bude 

v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.

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

19

O
/2

02
0/

03
/1

0 

O
/2

02
0/

03
/1

3 
O

/2
02

0/
03

/1
1 

O
/2

02
0/

03
/1

2 

Bezplatná mediačná poradňa pokračuje
Bezplatná mediačná poradňa  s mediátorkou Martinou Húskovou pre obyvateľov mesta Liptov-
ský Mikuláš  v malej zasadačke Mestského úradu na 1. poschodí každú druhú stredu v mesiaci 
v čase od 13:00 hod. do 16:30 hod.
Termíny  pre rok 2020:  
11. marec, 8. apríl, 13.máj, 10. jún, 8. júl, 12. august,  9. september, 14. október, 
11. november, 9. december.

 Účelom mediačnej poradne zriadenej v našom meste je poskytnúť obyvateľom bezplatnú 
pomoc pri riešení sporov a konfl iktov vzniknutých napríklad pri susedských nedorozumeniach, 
pri vysporiadaní vlastníckych práv či rodinných, obchodných alebo pracovnoprávnych sporoch. 
Najčastejšie je mediácia využívaná pri riešení situácií, v ktorých je urovnanie konfl iktov a sporov 
vhodnejšie, ako súdne rozhodnutie. Cieľom mediácie je nájsť riešenie, ktoré bude akceptované 
oboma stranami, pričom mediátorka prihliada na záujmy všetkých osôb, ktorých sa spor a jeho 
riešenie dotýka.

Bližšie informácie pri osobnej konzultácii alebo na t. č. 0908/171 561.

Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikualáš prenajmú obchodný priestor 
v objekte krytej plavárne o rozmere 20 m2. Priestor je vhodný na prevádzku kaderníctva, 
fyzioterapie, masérskych služieb a podobne. Bližšie informácie získate na telefónnom 
čísle 0918 997 150.

Prenájom priestorov
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SERVIS

 ĽADOVÁ SEZÓNA 3 
(Južná Kórea, MP, 90 min., Slovenský dabing ) 
Ne. 1. 3.  17.30  5 €   NeNORMálny ľadový medveď Norm 
spolu s nezničiteľnými lumíkmi je späť....

 PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ 
(SR – ČR, od 15 rokov, 107 min.) 
Ne. 1. 3.  19.30   5 €  Úsmevný, miestami dojímavý príbeh je 
dôkazom toho, že spôsobov lásky je toľko, koľko je ľudí na 
zemi. Film o láske k mužom, k deťom, k sebe samým...

 VOLANIE DIVOČINY 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Po. 2. 3.  17.30  5 €   Adaptácia legendárneho románu Jacka 
Londona a prináša dobrodružný príbeh odvážneho psa a 
jeho nového priateľa v časoch zlatej horúčky na Klondiku.

 PRÍPAD MŔTVEHO NEBOŽTÍKA 
(Český fi lm, od 12 rokov, 95 min. ) 
Po. 2. 3.  19.30  4 €  |  Ut. 3. 3.  20.00  5 €  | St. 4. 3.  20.00  5 € 

 Komédia, ktorá si uťahuje z kriminálok, ktorých sú dnes 
plné televízne obrazovky.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
 ROZPRESTRI KRÍDLA 

(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 116 min. Slovenský dabing) 
Št. 5. 3.  14.00  2 €   Otec a syn ktorí sa zblížia vďaka 
bláznivému plánu na záchranu zanikajúceho vtáčieho druhu. 
Neuveriteľná a nebezpečná cesta, na ktorú sa nezabúda.
  

 TEMPOS 
(Slovenský fi lm, od 15 rokov, 90 min.) 
Št. 5. 3.  20.00  5 €   Tri dekády slovenskej hip-hopovej 
scény sú prerozprávané samotným Rytmusom. 
  

 SVIŇA 
(Slovenský fi lm, od 15 rokov, 98 min.) 
 Pi. 6. 3.  20.00  5 € | So. 7. 3.  20.00  5 €  | Ne. 8. 3.  19.00  5 €  
| Po. 9. 3.  18.00  4 € | Ut. 10. 3.  17.30  5 € 
| St. 11. 3.  20.00  5 €  |  Ne. 22. 3.  20.00  5 €    Krajinku pod 
horami ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení s 
politikou, mafi ou, ale aj s políciou, súdmi a veľkými kšeftami...

 VPRED 
(Americký fi lm, MP, 112 min., Slovenský dabing ) 
Pi. 6. 3.  18.00  5  €  |  So. 7. 3.  18.00  5 €  | Ne. 8. 3.  17.00  5 € 

 Animák pre celú rodinu nás zavedie do sveta fantázie, kde 
sa predstavia dvaja elfskí bratia, víly, škriatkovia aj stratená 
mágia.

 MATTHIAS A MAXIME 
(Kanada, od 15 rokov, 119 min.) 
Po. 9. 3.  20.00  4 €   Film úspešného kanadského režiséra 
Xaviera Dolana je drámou o priateľstve, láske a hľadaní 
skutočných emócií.

 CHLAP NA STRIEDAČKU 
(Český fi lm, od 12 rokov, 112 min. ) 
Ut. 10. 3.  19.30  5 €  | St. 11. 3.  18.00  5 € | Št. 12. 3.  18.00  5 
€      Perfektný plán, kedy je Jirka jeden týždeň s manželkou, 
druhý týždeň s milenkou, sa nakoniec môže stať pre všetkých 
nočnou morou.
 

 BLOODSHOT 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 109 min. ) 
Št. 12. 3.  20.00  5  €  |  Pi. 13. 3.  20.00  5 €    Vin Diesel sa v 
akčnom thrilleri podľa úspešného komiksu predstaví ako 
BLOODSHOT – supervojak.
 

 3BOBULE 
(Český fi lm, od 12 rokov, 102 min. ) 
Pi. 13. 3.  18.00  5  €  |  So. 14. 3.  20.00  5 €    Honza a Klára 
sa stali majiteľmi vinárstva a rodičmi dvojčiat. V manželstve 
im to teraz až tak neklape a navyše prichádza vinobranie...

 VPRED 
(Americký fi lm, MP, 112 min., Slovenský dabing ) 
So. 14. 3.  18.00  5  €  |  Ne. 15. 3.  16.00  5 €    Animák pre 
celú rodinu nás zavedie do sveta fantázie, kde sa predstavia 
dvaja elfskí bratia, víly, škriatkovia aj stratená mágia.

 CESTA ZA ŽIVOU VODOU 
(Nórsky fi lm, od 12 rokov, 99 min., Slovenský dabing ) 
 Ne. 15. 3.  18.00  5 €    Statočný Espen sa teraz vydáva 
hľadať živú vodu, aby zachránil svojich bratov aj Kristíniných 
kráľovských rodičov.

 PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ 
(SR – ČR, od 15 rokov, 107 min.) 
Ut. 17. 3.  18.00   5 € | St. 18. 3.  18.00   5 €  Úsmevný, 
miestami dojímavý príbeh je dôkazom toho, že spôsobov 
lásky je toľko, koľko je ľudí na zemi. Film o láske k mužom, k 
deťom, k sebe samým...
  

 V SIETI 
(SR - ČR, od 15 rokov, 90 min., Slovenský dabing ) 
Ut. 17. 3.  20.00  4 €   Viete, čo vaše deti robia, ked sú 
hodiny zavreté vo svojej izbe a sú na internete? Český 
dokument sa pozrel zblízka na sexuálne zneužívanie detí 
online.

 ROMÁN PRE POKROČILÝCH 
(Český fi lm, od 12 rokov, 95 min. ) 
St. 18. 3.  20.00  5 € | Št. 19. 3.   18.00  5 €    Aký je život 
rozvedených mužov oddelených naštvanou exmanželkou 
nielen od stola, postele ale aj účtov? 

 TICHÉ MIESTO: ČASŤ II 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 98 min.) 
Št. 19. 3.  20.00  5 € | So. 21. 3.   20.00  5 €  Prežijete, len 
keď budete potichu. Pokračovanie úspešného hororu 
Abbottovcom však do cesty postaví nové, oveľa náročnejšie 
výzvy.

 SNEŽNÁ HLIADKA 
(GB – Kanada, MP, 92 min., Slovenský dabing) 
So. 21. 3.  18.00  5 € | Ne. 22. 3.   18.00  5 €  Napínavé 
animované dobrodružstvo veselej polárnej partičky pre celú 
rodinu.

 ZABUDNUTÝ PRINC 
(Francúzsky fi lm , MP, 102 min., Slovenský dabing ) 
Po. 23. 3.  18.00  5 € | Ut. 24. 3.   20.00  5 €    Okúzľujúci 
Omar Sy v ďalšej z nezabudnuteľných úloh. Tentokrát ho 
čakajú neobyčajné dobrodružstvá kúzelného detského sveta.

 RADIOACTIVE 
(GB - Maďarsko,  od 12 rokov, 103 min. ) 
Po. 23. 3.  20.00  5 € | Ut. 24. 3.  18.00  5 €    Neuveriteľný, 
no skutočný príbeh ženy, matky, manželky a vedkyne - Marie 
Curie-Sklodowskej. 

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 

(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 92 min.) 
Št. 26. 3.  14.00  2 €   Romantická komédia v réžii Jakuba 
Kronera nám prinesie množstvo komických, ale i 
romantických situácií

 BEZSTAROSTNÉ DIEVČA 
(Francúzsky fi lm, od 15 rokov, 92 min. ) 
St. 25. 3.  20.00  4 €   Slnkom zaliata Francúzska riviéra je 
kulisou pre hravý, intímny a intenzívny príbeh dospievania.

 BEDÁRI  
(Francúzsky fi lm, od 15 rokov, 102 min. ) 
Št. 26. 3.  20.00  4 €   Film inšpirovaný vzburami z roku 2005 
zasadil režisér Ladj Ly do súčasného Montfermeilu, toho 
istého miesta, kde sa odohrávali slávni Bedári Victora Huga.

 PRAVDA 
(Francúzsko - Japonsko, od 12 rokov, 102 min. ) 
Pi. 27. 3.  20.00  4 €   Búrlivé stretnutie medzi scenáristkou 
Lumir a jej slávnou matkou a herečkou Fabienne.

 REBELKY 
(Francúzsky fi lm, od 15 rokov, 87 min. ) 
Po. 30. 3.  17.30  4 €   Komédia o troch smoliarkach 
snažiacich sa konečne urvať si zo života to, čo si zaslúžia. 
Nebýva to ale jednoduché...

 JOHANKA Z ARKU 
(Francúzsky fi lm, od 15 rokov, 138 min. ) 
Po. 30. 3.  19.00  4 €   Nové spracovanie príbehu ocenené 
zvláštnou cenou poroty v sekcii Un Certain Regard , Cannes 
2019.

 MYSLÍŠ, ŽE VIEŠ KTO SOM? 
(Francúzsko – Belgicko, od 15 rokov,101 min. ) 
Ut. 31. 3.  17.30  4 €   Príbeh, v ktorom sa spája realita a lož, 
s vynikajúcou Juliette Binoche.

 ZĽUTOVANIE 
(Francúzsky fi lm, od 15 rokov, 119 min. ) 
Ut. 31. 3.  19.30  4 €   Policajný šéf Daoud a zelenáč Louis 
musia vyriešiť vraždu staršej ženy. Zhodou okolností vo väzbe 
skončia dve susedky obete – mladé milenky Claude a Marie.

 AMNESTIE (FKS) 
Pi. 6. 3.  14.30  2,50 €  dráma ČR/SR - 2019 - (15) - 130 
minút - CON Titulky/dabing: originálna verzia

 ANDRÉ RIEU: 70 LET MLÁD 
Ne. 8. 3.  18.00  10 €  záznam koncertu, husľový virtuóz a 
zabávač André Rieu oslavuje sedemdesiatiny 

 BLUDNÝ HOLANĎAN 
So. 14. 2.  17.55  12 €  priamy prenos z Metropolitnej 
opery New York (12) - cca 164 minút (bez prestávky) Titulky/
dabing: nemecky s anglickými a slovenskými titulkami

 ŽENSKÁ NA VRCHOLE (FKS) 
Pi. 7. 2.  14.30  2,50 €  komédia ČR/SR - 2019 - (12) - 109 
minút - CON Titulky/dabing: originálna verzia

 22.01.2020 | 31.12.2020    
ŽIVOT V DIVADLE - DIVADLO V ŽIVOTE  |Múzeum Janka 
Kráľa |10:00-18:00  | Výstava pri príležitosti 190. výročia 
založenia slovenského ochotníckeho divadla.

 29.01.2020 | 07.03.2020     
VIKTÓRIA LENGYELOVÁ - TRANSCEND THE SPECTACLE| 
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa  | 
10:00-17:00 | 2€   1€ | Sochárska výstava mladej autorky, 
ktorá pracuje s drôtom.

 12.02.2020 | 03.05.2020    
HMYZ | NKP Čierny orol L. Mikuláš   | Po-Pi: 8:00-16:00 
| 0,50,-€ /  0,50,-€ |  Výstava hmyzu a entomologických 
pomôcok na jeho zber a preparáciu. Autor: V. Hemala

 28.02.2020 | 25.04.2020        
ARNOLD PETER WEISZ-KUBÍNČAN - UMELCOVA (ŤAŽKÁ) 
BATOŽINA| Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa  | 
10:00-17:00 | 2€   1€ | Výstava malieb, kresieb, skíc a grafík 
medzivojnového expresionistu. 

 05.03.2020 | 17.04.2020   
AMFO | NKP Čierny orol L. Mikuláš   | Po-Pi: 8:00-16:00 
| 0,50€ /  0,20€ |  48. ročník regionálnej postupovej súťaže a 
výstavy neprofesionálnej fotografi ckej tvorby. 

 10.03.2020 | 06.06.2020    
KALIGRAFIA = KRASOPIS | Galéria Kolomana Sokola | 
10:00-17:00 | 2€   1€ | Interaktívna výstava pre deti o umení 
krásneho písania. 

 25.03.2020 | 02.05.2020   
DANIELA KRAJČOVÁ - ZA ZÁBRADLÍM| Liptovská galéria 
Petra Michala Bohúňa  | 10:00-17:00| 2€   1€ | Výstava 
kresieb, vytvorených na základe prechádzok autorky 
s deťmi v okolí galérie. 

 MÚZEUM JANKA KRÁĽA   
Námestie osloboditeľov 31 | Po-Ne: 10:00-18:00 
pravidelné hodinové vstupy  • 4€/2€ /  Kapitoly z histórie 
mesta; Jánošíkova mučiareň; Historická knižnica - Expozície 
múzea prevádzajú viac ako 730-rocnými dejinami mesta 
Liptovský Mikuláš.

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

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA 
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa • 
1€ / 0,50€ | Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary 
približuje obdobie 40. rokov 19. stor. 

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

 EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA 
SLOVENSKU  
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Na 
požiadanie v Múzeu Janka Kráľa • 1 €/ 0,50 € | Jedinečná 
vystáva predstavuje činnosť Spolku chovateľov poštových 
holubov. 

 SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY 
A JASKYNIARSTVA  
Školská 4 | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut:  zatvorené, So: 10:00-
16:00, Ne: na objednávku. Posledný vstup hodinu pred 
zatvorením • 7€ / 3,50 € | 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 ul. 3 | Ut - So: 10:00 - 17:00 •  Všetky výstav 
7€ / 3,50€, jedna výstava 2€ / 1 | Staré umenie (slovenské 
umenie 14.-18. stor.); Bohúňova sieň; 19. stor. - Portrét, 
krajina, žáner; 20. stor. - Moderna; Liptov - domov aj exil (od 
2. pol. 20. stor.). 

 GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA  
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28  | Ut-So: 
10:00-17:00 • 2€ / 1€ | Diela významného slovenského 
grafi ka a maliara Kolomana Sokola, rodáka z Liptovského 
Mikuláša.  

 LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL  
Ul. 1 . mája 28/196 |Po-Pi: 8:00-16:00,So-Ne: na 
objednávku •2 € / 1 € | Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo 
v Liptove (od stredoveku po súčasnosť), Expozícia ľudovej 
liečiteľky Eleny Badovej. 

 07.03.2020     
SCULPTUREPAINTING | Fun Fabric  | 10:00   | 160€ 
|Sochárske maľovanie - unikátny umelecký kurz s jedinou 
lektorkou na Slovensku. 

 31.1.2020  | 31.5.2020    
KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - LITERÁRNA SÚŤAŽ 
ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV | Liptovská knižnica G.F. 
Belopotockého    |  Vyhlásenie 38. ročníka literárnej súťaže 
začínajúcich autorov.
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 ŽENSKÁ NA VRCHOLE 
(SR - ČR, od 12 rokov, 105 min.) 
Po. 6. 1.  19.30  4 € | Ut. 7. 1.  19.30  5 €  Zimná roman-
tická komédia nás vezme do zasnežených hôr, v ktorých 
sa sympatická hrdinka neočakávane ocitne v spoločnosti 
dvoch bratov. 

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
 NECH JE SVETLO 

(SR - ČR, od 15 rokov, 93 min.) 
Št. 9. 1.  14.00  2 €    Príbeh o rodine, do ktorej sa vplietla 
polovojenská mládežnícka skupina. Syn je zapletený do 
šikanovania a usmrtenia spolužiaka...

 SVIŇA 
(Slovenský fi lm, od 15 rokov, 98 min.) 
Št. 6. 2.  20.00  5 € | Pi. 7. 2.  18.00  5 €  | Ne. 9. 2.  19.00  5 
€    Krajinku pod horami ovládajú vysokopostavení zlo-
činci, ľudia prepojení s politikou, mafi ou, ale aj s políciou, 
súdmi a veľkými kšeftami...

 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 92 min.) 
Ne. 16. 2.  19.00  5 € | Po. 17. 2.  17.00  4 €  | Ut. 18. 
2.  20.00  5 €    Vianočná romantická komédia s výnimoč-
ným hereckým obsadením cez množstvo komických, ale i 
romantických situácií ukazuje, že láska má veľa podôb, ale 
nakoniec si každého nájde.

CRÉME DE LA CRÉME / 25. - 31. 3. 2020


