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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši sú prvé medaily zo zimnej olympiády, priniesli ich Vlhová a Nemec! 

Slováci si na zimných olympijských hrách vybojovali dve medaily, za obidvomi stoja rodáci z Liptovského Mikuláša. Na krku lyžiarky Petry Vlhovej visí zlato za slalom, slovenskí 
hokejisti vrátane Šimona Nemca si domov priniesli bronz. Dvojica Mikulášanov tak hrdo potvrdila, že Liptovský Mikuláš je Mesto olympijských víťazov. Viac o ich športových 
úspechoch sa dozviete na stranách 2-4.
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Peťa splnila misiu a vybojovala olympijské zlato
Najúspešnejšia slovenská lyžiarka, 

Mikulášanka Petra Vlhová, získala po-
sledný dielik, ktorý chýbal do jej kariér-
nej skladačky. Na Zimných olympijských 
hrách v Pekingu obstála v konkurencii 
celosvetovej ženskej elity najlepšie ako 
mohla a domov si priniesla zlatú medai-
lu za slalom. Pre Liptovský Mikuláš hrdo 
naplnila slogan Mesto olympijských 
víťazov. „Veľmi sa teším na všetkých 
mojich fanúšikov, na Mikulášanov, aby 
sme spoločne na námestí oslávili zlatú 
olympijskú medailu a verím, že aj veľký 
krištáľový glóbus. Držte mi palce,“ pri-
hovorila sa Vlhová po návrate do svojho 
rodného mesta.

Privítanie na konci sezóny
„Peťa je dôkazom toho, že ak človek ide 

odhodlane za svojim cieľom a nestráca ná-
dej, môže dosiahnuť všetko, čo si zaumieni. 
Od malička tvrdo trénovala a rozvíjala svoj 
prirodzený talent, olympijskou šampión-
kou sa stala zaslúžene. Jej misia stať sa 
historicky prvou slovenskou víťazkou v alp-
skom lyžovaní bola úspešná. Tento triumf je 
pre nás o to cennejší, že pre Mikuláš získala 
prvú medailu zo zimnej olympiády,“ uvie-
dol primátor Ján Blcháč, ktorý prostredníc-
tvom svojho zástupcu odovzdal Peťke na 
privítanie pestrofarebnú kyticu. Mesto pre 
novopečenú olympijskú víťazku pripravuje 
uvítací ceremoniál, po dohode s Vlhovcami 
sa uskutoční po skončení Svetového pohá-
ra na prelome marca a apríla.

Finančná odmena pre víťazku
Petre Vlhovej už Mikulášania, ale aj ľudia 

z okolitých miest a obcí, ďakovali na pre-
plnenom hlavnom mikulášskom námestí 
dva krát. V roku 2019 jej radnica za zisk ti-
tulu majsterky sveta v obrovskom slalome 
pripravila slávnostný uvítací ceremoniál, 
na ktorom jej primátor Ján Blcháč odo-
vzdal Cenu primátora. Vlani pre svoje rodné 

mesto vybojovala historický veľký krištáľo-
vý glóbus, na Švábkafeste sa stala krstnou 
mamou Liptovských drobov a tiež najmlad-
šou Čestnou občiankou mesta Liptovský 
Mikuláš. „V minulosti sme najvyššie mestské 
ocenenie udeľovali za zisk olympijskej me-
daily, keďže Petre sme ho už schválili vlani, 
mestským poslancom navrhnem, aby sme 
jej udelili iné významné mestské ocenenie 
spojené so štedrou finančnou odmenou,“ 
doplnil šéf radnice.

Cesta k olympijskej medaile
Petina lyžiarska kariéra odštartovala 

doma na Liptove. Ako dieťa bola členkou 
klubu LK Liptovský Mikuláš. Svoje prvé 
úspechy zažila pod vedením trénera Jána 
Garaja. Neskôr prestúpila do klubu Ski Club 
Javorica Liptovský Ján, kde ju trénoval To-
máš Hudec. V tomto období sa stala víťaz-
kou slalomu žien na Zimných olympijských 
hrách mládeže v Innsbrucku. Do povedo-
mia lyžiarskej verejnosti sa dostala po svo-
jej premiére v pretekoch Svetového pohára 

v roku 2012, kedy ako 17-ročná obsadila v 
Semmeringu 11. miesto. O dva roky neskôr 
získala na domácom svahu v Jasnej titul 
juniorskej majsterky sveta.

Na prvú výhru vo Svetom pohári čakala 
do roku 2015. Každú sezónu sa čoraz viac 
zlepšovala a v roku 2019 sa ako majsterka 
sveta v obrovskom slalome jednoznačne 
zaradila medzi svetovú lyžiarsku elitu. Po 
zisku dvoch malých glóbusov za slalom a 
paralelný slalom sa vlani ako prvá slovenská 
lyžiarka stala celkovou víťazkou Svetového 
pohára v alpskom lyžovaní žien a do Liptov-
ského Mikuláša si priviezla veľký krištáľový 
glóbus. Tento rok je Vlhová už istou držiteľ-
kou malého krištáľového glóbusu v slalome 
a stále má šancu bojovať o obhajobu veľké-
ho glóbusu z vlaňajšej sezóny.

O najcennejšie kovy pod piatimi kruhmi 
bojovala už trikrát, v roku 2014 v Soči, v 
roku 2018 v Pjongčangu a tento rok si na-
pokon pod vedením Švajčiara Maura Piniho 
splnila svoj sen o olympijskej medaile v Pe-
kingu.                        -red-

Sledujú ju bývalí učitelia aj tréneri: už ako dieťa bola neriadená strela!

Ján Garaj, prvý tréner: Peťka dostala  
do vienka obrovský talent, zmocnila sa ho a 
využila ho naplno. Samozrejme, podporila 
ho tvrdým tréningom. Vždy sme vedeli, že 
je pretekový a víťazný typ. Tušil som, že táto 
olympiáda bude o medailách. Najcennej-
ším kovom si Peťa vlastne dopiekla pomy-
selnú tortu a všetky úspechy, ktoré odteraz 
získa, budú len čerešničkami na tejto torte. 
Mysľou mi behajú rôzne vtipné aj krásne 
spomienky. Keď sme boli na sústredení, 
každý večer som deťom robil kakao. Raz v 
noci, asi okolo tretej, ma ešte s jednou ly-
žiarkou zobudili, že sú smädné a chcú ka-
kavko. Tak som vstal a išiel im ho pripraviť. 
Až potom sa priznali, že sa báli, pretože 
vonku silno pršalo a dážď búchal do starej 
plechovej strechy na chate.

Ivana Chebeň Cibáková, bývalá tré-
nerka: Peťka bola v detstve neriadená stre-
la, skúšala úplne všetko. Tam, kde boli na 
svahu nerovnosti, strminy, tam bola vždy 
ona. Pri lyžovaní sa veľmi tešila na bránky 
a prekážky a čím rýchlejšie jej išli lyže, tým 
bola radšej. Neustále chcela niečo robiť, 
skúšať nové veci. Môžem však povedať, že 
celá jej skupina bola silná a tak sa ťahali na-
vzájom, všetci išli do všetkého a ničoho sa 
nebáli. Ale Peťka bola jednoznačne ťahúň. 
Práca s deťmi je vo všeobecnosti príjemná, 
robí sa s  nimi ľahko. Pri kamarátskom prí-
stupe sú hravé a veľmi vnímavé. Taká bola 
aj Peťa. Teraz je to rozumná a inteligentná 
žena, ale stále neriadená strela. Z jej úspe-
chov sa veľmi teším a  držím jej palce, aby 
dosiahla všetko po čom túži.

Peter Pirončiak, triedny učiteľ: Už v 
pätnástich rokoch vedela, čo v tomto sve-
tovom športe dosiahne. Šla cieľavedome 
za svojím. Som rád, že sme jej umožnili in-
dividuálne štúdium už v druhom ročníku, a 
tak sa mohla naplno venovať svojmu špor-
tu. Raz po návrate z Mexika mi povedala: 
„Ja som si vzala aj učebnicu ekonomiky, 
ale verte mi, pán učiteľ, po všetkých trénin-
goch neostávala energia na čítanie.“ Ob-
divujem týchto mladých ľudí, ktorí musia 
zvládať náročné fyzické prípravy, aby do-
siahli na najvyššie méty. Fandím im, nech 
si užívajú ten pocit víťazstva. Veď kedy sa 
budú venovať vrcholovému športu, ak nie 
vtedy, keď sú plní síl a odhodlania. Škola 
nikomu neutečie. A tak sme sledovali, ako 
sa z tichého dievčaťa stala sebavedomá 
svetová jednotka a tešíme z každého jej 
víťazstva.

Katarína Hroznová: Priame prenosy 
som síce nie vždy stihla, keďže mám malé 
dieťatko, ktoré si vyžaduje moju pozornosť, 
no rada si preteky pozriem aspoň zo zázna-
mu. Som na Peťu veľmi hrdá, som hrdá 
na to, že takto reprezentuje naše mesto 
a veľmi jej držím palce, aby sa jej darilo v 
súkromnom aj pracovnom živote. Len tak 
ďalej, Peti.

Jakub Haluška: Som pyšný, že práve u 
nás v Liptovskom Mikuláši vyrástla takáto 
úspešná športovkyňa, ktorá je vzorom pre 
mnohých mladých ľudí. U nás doma ne-
vynecháme ani jedny jej preteky a keď ju 
v televízore vidí môj malý štvorročný syn, 
hneď ju povzbudzuje. Je to úžasné, že je sú-
časťou našich životov, že ju všetci poznáme, 
považujeme ju za svoju a fandíme jej. Peťa, 
si naša hviezda!

Anna Devošová: Samozrejme, lyžova-
nie sledujem len kvôli našej Peti. Z jej úspe-
chov sa vždy teším a veľmi jej fandím. Je to 
veľmi dobrý pocit, mať takéhoto úspešné-
ho reprezentanta z nášho mesta. Čo iné by 
som jej odkázala, len nech pokračuje ďalej 
a robí dobré meno Liptovskému Mikulášu. 
Prajem jej, aby sa jej stále darilo, tak ako 
doposiaľ.

-red-

Obdiv z ulíc Liptovského Mikuláša: považujeme ju za svoju.
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Mladý talentovaný hokejista z Liptovského 
Mikuláša Šimon Nemec doniesol do svojho 
mesta bronzovú medailu zo zimnej olympi-
ády. Mikulášan sa stal súčasťou tímu, ktorý 
pod piatimi kruhmi vybojoval pre Slovensko 
premiérový cenný kov. „Cítim sa fantasticky, 
je to úžasný a vzácny zážitok a som veľmi rád, 
že som mohol byť súčasťou tohto mančaftu, 
tohto veľkého úspechu. Žiadnemu tímu pred 

nami sa pre Slovensko nepodarilo na olym-
piáde vybojovať medailu. O to viac ma teší, 
že som vo svete takto reprezentoval svoju 
rodnú krajinu a tiež mesto. Navyše som získal 
veľa cenných skúseností a zážitkov, ktoré mi 
už nikto nevezme,“ vyjadril radosť.

Šimon Nemec bol jedným z najmladších 
hráčov slovenského kádra. Hokeju sa začal 
venovať ako päťročný vo svojom rodnom 

meste, kde pôsobil do roku 2019. Navšte-
voval Základnú školu Márie Rázusovej 
Martákovej na Nábreží, ktorá do dnešného 
dňa vychováva mladé hokejové talenty. Za 
vzornú reprezentáciu mesta na najväčšom 
športovom sviatku mu odovzdá primátor 
Ján Blcháč Cenu primátora mesta Liptovský 
Mikuláš aj s finančnou odmenou. 

-red-

Šimon Nemec si priniesol z olympiády bronz aj skúsenosti

Rastúce ceny energií pripravia mesto o státisíce
Rapídne zvyšovanie cien plynu a elektri-

ny na svetových trhoch výrazne zasahuje aj 
mikulášsku samosprávu. Náklady na ener-
gie môžu v tomto roku stúpnuť aj o milión 
eur. Radnica už týždne intenzívne komuni-
kuje so Združením miest a obcí Slovenska 
a rovnako s Úniou miest Slovenska, ktorých 
zástupcovia sa snažia na zmiernenie dopa-
dov tohto zdražovania vyrokovať pre samo-
správy adekvátnu pomoc zo strany štátu. 
Na mestskom úrade súčasne vznikla skupi-
na energetických expertov, ktorí pripravujú 
plán opatrení na zmiernenie dopadov zvy-
šovania cien.

„S touto problematikou sa komplexne 
zaoberáme už od konca minulého roka. Od 
začiatku januára pracujeme na optimalizá-
cii všetkých výdavkov. Od prvého dňa no-
vého roka intenzívne pracujeme na znižo-
vaní samotnej spotreby elektrickej energie 
a plynu,“ vysvetlil Ivan Košík z odboru sprá-
vy mesta. Prioritou radnice naďalej ostáva 
zachovať kvalitu služieb, ktoré pre obyvate-
ľov zabezpečuje.

 
Nebudeme v noci zhasínať 
Mesto chystá šetriace opatrenia na zní-

ženie energetickej náročnosti verejného 
osvetlenia. Pouličné lampy však nevypne. 
"Nepôjdeme po vzore niektorých miest a 

obcí, ktoré vypínajú osvetlenie počas noci, 
ale hľadáme možnosti, ako optimalizovať 
využitie verejného osvetlenia napríklad 
znížením jeho intenzity," priblížil Gabriel 
Lengyel z mestského úradu.

Najviac doplatia školy a škôlky
V Liptovskom Mikuláši doplatia na rastúce 

ceny energií spomedzi mestských inštitúcií a 
organizácií najviac materské a základné ško-
ly. Riaditelia základných škôl očakávajú, že 
za energie zaplatia o 155-tisíc eur viac. Tieto 
straty však hradí štát, mestského rozpočtu 
sa dotknú platby materských škôl, ktoré by 
mali byť vyššie o takmer 140-tisíc.

VPS spustili úsporné opatrenia
Verejnoprospešné služby odhadujú, že 

ich ročné náklady na energie sa v tomto 
roku zvýšia o 130-tisíc eur. „Vlna zdražo-
vania nás zasiahla rovnako, ako ostatné 
organizácie a spoločnosti na Slovensku. S 
týmto navýšením sa snažíme vysporiadať 
úspornými opatreniami na všetkých pre-
vádzkach, ale aj navýšením cien niektorých 
našich výkonov a v neposlednom rade vy-
krytím zvýšených nákladov na úkor nášho 
hospodárskeho výsledku,“ informoval eko-
nomický námestník Martin Kögel.

Zvyšujeme energetickú efektívnosť 
budov

Oddelenie správy bytov a nebytových 
priestorov v snahe o čo najväčšiu úsporu 
nákladov na energie už dlhšie obdobie sys-
tematicky vykonáva viaceré kroky. V rámci 
zvyšovania energetickej efektívnosti budov 
realizujú výmenu okien, dverí, využívajú LED 
svietidlá, obnovujú zdroje vykurovania či vy-
mieňajú elektrické spotrebiče za nové v ener-
getickej triede A. „Aj napriek tomu predsta-
vuje medziročné zvýšenie cien v objektoch, 
ktoré spravujeme, finančný nárast o približne 
45-tisíc eur. Značnú časť prostriedkov urče-
ných na opravu a údržbu bytov a nebytových 
priestorov, budeme musieť použiť na vykrytie 
výrazného zdražovania cien energií,“ doplnil 
vedúci oddelenia Ľubomír Kandera.

Čakajú na pomoc
Dopady zvýšených cien sa dotknú aj sa-

motnej budovy Mestského úradu, Domu 
kultúry, Múzea Janka Kráľa, Informačného 
centra, Komunitného centra, Zariadenia 
pre seniorov a domova dôchodcov či den-
ných centier mesta Liptovský Mikuláš. Všet-
ci v súčasnosti čakajú na avizované vládne 
opatrenia, ktoré by im vykompenzovali as-
poň časť z obrovského balíka putujúceho 
na účty za energie.                       -red-

Župa konečne zrekonštruuje most v Liptovskej Ondrašovej
Predstavitelia nášho mesta bili na po-

plach kvôli potrebe rekonštrukcie mostov 
už dlhé roky. Ich iniciatíva konečne prinies-
la ovocie v podobe prvej lastovičky. Župa 
oznámila rekonštrukciu mosta v Liptovskej 
Ondrašovej.

„Od roku 2016 apelujeme na nutnosť ob-
novy mostného telesa v Liptovskej Ondra-
šovej na ceste II/584. Most má vážne static-
ké poruchy a jeho nosníky boli podmyté. 

Konečne sa podarilo, župa, ktorá má most v 
správe, prišla s informáciou, že objekt budú 
rekonštruovať,“ informoval zástupca primá-
tora Ľuboš Trizna. 

Zo správy Žilinského samosprávneho 
kraja vyplýva, že v súčasnosti sa vyhodno-
cuje súťaž na rekonštrukciu mosta ponad 
Jalovčianku. Práce by mali spustiť v druhom 
štvrťroku 2022. „Verím, že sa už nič vážne 
nestane a tento most, ktorý leží na spojni-

ci Liptova s Oravou a Poľskom, sa podarí v 
tomto roku úspešne renovovať,“ dodal vi-
ceprimátor. 

V blízkom okolí plánuje župa aj veľkú 
investíciu za zhruba dva milióny eur na 
štyroch stavebných úsekoch cesty II/584 v 
katastri obce Demänovská Dolina, tam by 
práce mali trvať približne päť mesiacov na 
jar a v lete.

-red-

Mikulášan Marián Ligda je kapitánom 
slovenskej parahokejovej reprezentácie, 
ktorá sa kvalifikovala na zimné paralym-
pijské hry v čínskom Pekingu. Stalo sa tak 
vôbec prvýkrát v samostatnej histórii Slo-
venska. „Postup je pre celý náš tím vyvr-
cholením desaťročného úsilia, pomyselnou 
čerešničkou na torte. Teraz si tú tortu ideme 
vychutnať do Pekingu. Bude to pre všet-
kých z nás veľký zážitok,“ vyjadril svoje po-
city pred odchodom do dejiska hier, ktoré 
sa uskutočnia v dňoch 4. až 13. marca 2022.

Na medailu stále čakáme
Liptovský Mikuláš sa ako Mesto olympij-

ských víťazov môže vďaka svojim rodákom 

pýšiť niekoľkými olympijskými medailami. 
Najcennejšie kovy máme aj z letných pa-
ralympijských hier, v roku 2020 priniesol z 
Tokia zlato paracyklista Patrik Kuril a v roku 
2000 zo Sydney parastolná tenistka Alena 
Kánová. 

Do boja pôjdu tvrdo
Slováci na čele s rodákom z Liptovské-

ho Mikuláša idú do metropoly Číny strieľať 
góly. Svoje umiestnenie si netrúfnu pred-
povedať. Každý tím sa borí so zdravotnými 
problémami hráčov a tak je ťažké odhad-
núť aktuálnu silu súperov. „Je veľmi dôle-
žité pochopiť, proti komu vlastne náš malý 
tím amatérskych vrcholových športovcov 

nastúpi. Okrem Slovenska a Talianska je 
ostatných šesť tímov plne profesionálnych. 
To znamená, že parahokej je pre hráčov 
ich zamestnanie, za ktoré berú plat. My si 
berieme na paralympiádu dovolenku a ne-
platené voľno. Aj napriek tejto skutočnosti 
ideme urobiť sebe, našim trpezlivým rodi-
nám i fanúšikom radosť pekným a tvrdým 
hokejom. Na ľade necháme všetko čo v nás 
je,“ vysvetlil kapitán Marián Ligda.

Kapitánstvo berie vážne
V reprezentácii sa stretla dobrá partia 

chalanov z celého Slovenska. Marián je pro-
stredníkom medzi trénermi, manažérmi a 
tímom. „Je potrebné sústrediť a nasmero-
vať pozornosť na jeden spoločný cieľ. A to 
je úloha kapitána. V podstate riadim loď, čo 
sa plaví do neznáma,“ zamyslel sa. Paraho-
kej je pre neho správnym koktailom špor-
tových emócií, cestovania po turnajoch a 
víťazstiev. Je to tímový šport, kde jednot-
livci musia pre dosiahnutie úspechu spolu 
dobre vychádzať. „Ak by sme sa nepriatelili, 
nedosiahli by sme takéto úspechy“. 

Milovník športu
Mikulášan Marián Ligda sa od malička 

venuje mnohým športovým aktivitám. Naj-
výraznejšie úspechy zaznamenal ako repre-
zentant Slovenska v zjazdovom lyžovaní, 
neskôr vo freeride lyžovaní. Po úraze chrbti-
ce v roku 2005 zostal na invalidnom vozíku, 
no lyžovanie naďalej miluje. V parahokeji 
reprezentuje Slovensko od roku 2012. Bol 
pri všetkých slovenských úspechoch ako 
jeden z kľúčových hráčov. 

-red-

Mikulášan Ligda o zimnej paralympiáde: 
Riadim loď, ktorá sa plaví do neznáma

Mikulášan Šimon Nemec vľavo.
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Pri príležitosti životného jubilea si za dl-
horočný prínos v oblasti zdravotníctva vy-
slúžil primár gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia Liptovskej nemocnice s polikli-
nikou Oldřich Drahovzal Cenu primátora 
mesta Liptovský Mikuláš. Ocenený primár 
chcel byť pôvodne chirurg alebo ortopéd. 
Počas praxe na gynekologicko-pôrodníc-
kom oddelení v Liptovskom Mikuláši sa 
však rozhodol pre odbor, ktorému zasvä-
til celý zvyšok svojho profesijného života. 
„Rozhodol som sa hlavne po tom, keď som 
zažil cisársky rez na tomto oddelení. V od-
bore gynekológia a pôrodníctvo pracujem 
takmer 45 rokov a za ten čas som pomohol 
na svet približne deviatim tisíckam novo-
rodencov,“ priblížil.

Pôrodník potrebuje talent
Na pozícii primára pracuje od roku 2003. 

Pocit, keď privedie na svet nový život síce už 
dobre pozná, no nikdy sa mu nezunuje. Krás-
ne a obohacujúce poslanie pôrodníka však so 
sebou prináša veľkú zodpovednosť. Hovorí 
sa, že lekár vo svojej práci nesmie pochybiť. 

„Pôrodník počas pôrodu musí postupovať 
rozhodne, neunáhlene, často intuitívne. Musí 
mať, ako my hovoríme, nos na predvídanie 
komplikácii, a samozrejme, dostatok praxe a 
skúseností. Ja tvrdím, že ako pôrodníkom sa 
musí človek narodiť a mať  talent,“ skonšta-
toval Drahovzal, ktorý prežil narodenie svo-
jich dvoch detí aj dvoch vnúčat za dverami 
pôrodnej sály, pretože lekárom, ktorí rodili 
jeho deti aj vnúčatá dôveroval. 

 Pacientky si aj po rokoch pamätá
Súčasťou práce gynekológa sú dni radost-

né, ale aj tie, keď je potrebné pacientkam 
oznámiť zlé správy. Na komplikované prípa-
dy lekári nikdy nezabúdajú. „Komplikácie pri 
pôrode alebo závažné diagnózy pacientiek 
prinášajú so sebou ťažké chvíle a ja vždy 
musím nájsť to správne riešenie. Pamätám 
si komplikované prípady, dotýkajú sa ma a 
nezabúdam na ne. O to radostnejšie a úžas-
nejšie je moje povolanie vtedy, keď narode-
niu zdravého človiečika predchádzajú  určité 
komplikácie počas pôrodu, v tehotnosti, pred 
samotným počatím, ale nakoniec všetko 

dobre dopadne. Vtedy po pôrode je to výni-
močný pocit a ten obohacuje moje vedomie,“ 
vysvetlil.

Milovník športu
Popri práci si primár Drahovzal rád nájde 

čas na šport. V mladosti aktívne hrával bas-
ketbal, tenis a tiež lyžoval. K športom viedol aj 
svoje deti. „Teraz s pribúdajúcim vekom a ki-
lami je športu menej, už len tenis a posilňov-
ňa. Mám rád spoločenský život, kamarátov a 
dobré víno. Rád počúvam  folklór, klasickú aj 
rockovú hudbu. Na Liptove a aj v širšom okolí 
som vytrápil nejednu ľudovú hudbu,“ dodal s 
úsmevom.      -red-

Primár Oldřich Drahovzal odrodil tisícky detí, získal 
ocenenie za prínos v oblasti zdravotníctva

Muž prežil vďaka obetavosti okoloidúcich, primátor ich ocenil
Primátor Ján Blcháč ocenil za bez-

prostrednú pomoc a záchranu ľudského 
života obyvateľov Liptovského Mikuláša 
Mariána a Roberta Richterovcov. Záchran-
com života odovzdal zlatú plaketu mesta a 
pamätný list.

Ocenení muži prechádzali spolu s rodi-
nami v utorok 15. februára predpoludním 
cez frekventovaný most ponad rieku Váh 
v mestskej časti Palúdzka, keď zbadali, že 
z mosta padá neznámy človek. Neváhali a 
rozbehli sa topiacemu pomôcť. Muž vďaka 
rýchlej reakcii Roberta (54) a Mariána (33) 
Richterovcov (otec a syn) pád do vody pre-
žil.

Primátor im za ušľachtilý čin prejavil vďa-
ku odovzdaním ocenenia, aby poukázal 
na to, že v Liptovskom Mikuláši žijú ľudia 
s veľkým srdcom. „Nenechali bez povšim-
nutia človeka, ktorý bol v núdzi a nezištne, 
bez zaváhania sa rozhodli zasiahnuť. Pán 

Marián Richter vošiel do ľadového Váhu, 
aby z neho vytiahol topiaceho sa muža a 
jeho otec Robert rovnako ani na sekundu 
nezaváhal a pomáhal mu so záchranou 
ľudského života. Obaja prejavili ohľadupl-
nosť, odhodlanie, odvahu a ľudskosť a nám 
je cťou poukázať verejne na tento ušľach-
tilý čin, nikto nevieme, ako by sa zachoval 
v podobnej chvíli každý z nás,“ povedal po 
odovzdaní ocenenia šéf radnice.

Otec so synom vytiahli muža z ľadovej 
vody na breh, kde ho následne prevzali zá-
chranári. Podľa slov Roberta Richtera zarea-
govali tak, ako by mal zareagovať každý. „V 
tej chvíli sme akurát prechádzali cez most, 
išli sme na návštevu ku svokrovcom, ktorí 
bývajú v Palúdzke a videli sme, ako človek 
padá z mosta. Zastavili sme a bežali sme 
dole k rieke. Syn bez váhania vbehol do 
vody a muža sa mu podarilo zachytiť za 
bundu. Vedel som, že syn má natiahnutú 

šľachu na nohe, tak som mu ho pomohol 
potiahnuť na breh a to bolo všetko. Videli 
sme človeka, ktorý to potrebuje, ktorý bol v 
núdzi, navyše mu išlo o život. Myslím si, že 
by takto reagoval každý.“

Záchranárov na miesto privolala očitá 
svedkyňa. Zarazilo ju, že okolo muža pre-
chádzali autá aj ľudia, no nikto sa pri ňom 
nezastavil. „Vnímala som, ako okolo muža 
prechádzajú desiatky áut aj okoloidúcich, 
no nikto sa pri ňom nezastavil. Muža začal 
sťahovať prúd rieky a vtom sa na brehu 
objavili dvaja muži, ktorí ho našťastie v po-
slednej chvíli dostali z vody. Keby nezasiah-
li, zomrel by. Voda bola ľadová a prúd, do 
ktorého sa dostal, ho unášal.“ 

Ocenenie za záchranu života si osobne 
na radnici z rúk primátora prevzal Robert 
Richter, jeho syn Marián je aktuálne v za-
hraničí.

-red-

Na odpadové hospodárstvo mesto vlani doplácalo 430.000 eur
Mikulášania vlani vyprodukovali pri-

bližne 18.500 ton odpadu, oproti pred-
chádzajúcemu roku je to približne o 1500 
ton menej. Jeden obyvateľ tak priemerne 
vyprodukuje 605 kilogramov ročne. Väčši-
nu, až 7306 ton, tvorí zmesový komunálny 
odpad. Spomedzi všetkých vytriedených 
zložiek komunálneho odpadu má najväčšie 
zastúpenie biologicky rozložiteľný odpad, 
železo a oceľ, papier, sklo a plasty. Úroveň 
vytriedenia dosiahla vlani 51 %. 

„Teší ma, že obyvatelia Liptovského Mi-
kuláša sa aktívne zapájajú do triedenia. 
Chcela by som ich špeciálne pochváliť za 
triedenie zeleného odpadu zo záhrad, kto-
rého sme vlani vyzbierali takmer 3000 ton. 

Rýchlo si zvykli aj na triedenie kuchynského 
odpadu. Za pol roka sa im podarilo vyzbie-
rať až 300 ton tejto novej komodity, takže v 
tomto roku predpokladáme dvojnásobok. 
Verím, že v roku 2022 budeme v pozitív-
nom trende pokračovať, aby sme mohli byť 
ešte zelenším mestom,“ vyzdvihla Mária Lo-
šonská z mikulášskej radnice.

Samospráva dlhodobo dopláca na od-
padové hospodárstvo aj napriek tomu, že 
náklady na odpady je obec podľa zákona 
povinná hradiť z miestneho poplatku za ko-
munálne odpady. Strata, ktorá vzniká ako 
rozdiel medzi sumou vybratého poplatku 
a celkovými nákladmi, sa vlani vyšplhala na 
430.000 eur. Na podobnej úrovni sa drží už 

tri roky a radnica musí tento rozdiel sanovať 
z mestskej kasy. Za komunálny odpad pla-
tia Mikulášania v súčasnosti 27 eur na oso-
bu, výška poplatku je však nedostatočná na 
vykrytie všetkých nákladov spojených so 
zberom a likvidáciou odpadu.

„Momentálne triedime približne 50 per-
cent odpadov. Ak sa nezlepšíme a zostane-
me na tejto úrovni, nevyhneme sa zvyšova-
niu poplatkov. V tomto prípade platí – čím 
vyššie percento vytriedenia odpadov, tým 
je poplatok za uloženie odpadu na skládke 
nižší. Teda čím viac vytriedime, tým menej 
za zneškodnenie komunálu zaplatíme," do-
dala Lošonská.

-red-

Rozhodnutia za miestne dane a poplatky dostanete v apríli
Zamestnanci mesta začnú s doručova-

ním rozhodnutí za miestne dane (daň z 
nehnuteľností a psa) a poplatku za ko-
munálny odpad v apríli. Doručovať ich 
budú do vlastných rúk alebo do pošto-
vých schránok. Obyvateľom, ktorí býva-
jú mimo mesta Liptovský Mikuláš pošlú 
rozhodnutia poštou, fyzické a právnické 
osoby s aktívnou schránkou na doručo-
vanie ich dostanú elektronicky.

Zaplatiť treba do konca mája
Daň za psa a z nehnuteľností, rovnako 

aj poplatok za odpad je potrebné zaplatiť 
do konca mája. Ak sú v rozhodnutí určené 
splátky, prvá sa platí do konca mája a druhú 
splátku musíte uhradiť pri dani z nehnuteľ-
ností do konca septembra, poplatok za od-
pad do konca októbra. 

Psíčkari dostanú vrecká
Pre majiteľov štvornohých miláčikov má 

radnica pripravené vrecúška na psie exkre-
menty. Sto kusov vreciek si môže prevziať 

každý majiteľ psa prihláseného do eviden-
cie na mestskom úrade v kancelárii číslo 23, 
prípadne ich dostane pri osobnom zapla-
tení dane za psa. Ak si Mikulášania v minu-
losti zabudli vrecúška prevziať, majú na ne 
nárok aj spätne.

Pohodlná platba z domu
Miestne dane a poplatky môžete poho-

dlne zaplatiť cez účet, prostredníctvom QR 
kódu, ktorý je uvedený v rozhodnutí, ale aj 
osobne platobnou kartou alebo v hotovos-
ti do 300 eur v pokladni mestského úradu. 
Rozhodnutia, ktoré radnica doručuje v aprí-
li, obsahujú aj variabilný symbol, pri plat-
be cez účet je dôležité uviesť ho správne. 
„Stáva sa, že ľudia uvedú variabilný symbol 
z minulého roka a platbu nám systém auto-
maticky nespáruje. Dôležité je platiť presne 
na centy a pri splátkach si nepomýliť sumu 
prvej splátky, ktorá je odlišná, ako druhá,“ 
upozornila Anežka Makovická z mestského 
úradu. Výška poplatku za komunálny od-
pad a za miestne dane zostáva podľa nej 

rovnaká ako vlani. Poplatok za komunálny 
odpad sa počíta dennou sadzbou, tento rok 
zaplatíte za odpad 27,01 eur na osobu.

Zľavy seniorom automaticky
Mikulášania nad 62 rokov, držitelia pre-

ukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
znevýhodnením alebo držitelia preukazu 
ŤZP-S a obyvatelia v hmotnej núdzi majú 
pri poplatku za komunálny odpad nárok na 
úľavu vo výške 30 percent. Daň z nehnuteľ-
ností v polovičnej výške zaplatia vlastníci 
pozemkov a stavieb starší ako 70 rokov, 
držitelia preukazu fyzickej osoby ŤZP alebo 
ŤZP-S, ako aj vlastníci v hmotnej núdzi s tr-
valým pobytom v Liptovskom Mikuláši. Po-
lovičnú daň za psa platí osamelý dôchodca 
alebo fyzická osoba s ŤZP či ŤZP-S. Daň za 
psa neplatí obyvateľ s diagnózami, ktoré 
sú vymenované vo všeobecne záväznom 
nariadení číslo 9/2019. Na jeden rok sú od 
platenia dane za psa oslobodení aj ľudia, 
ktorí si zobrali psa z útulku.

-red-
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V meste máme 30 mladých gymnastiek, vedie ich Andrea Žideková
Tri desiatky rokov priúča deti z Liptovské-

ho Mikuláša a okolia základom gymnastickej 
abecedy. Neúnavne a s nadšením. Jej od-
chovankyne zostávajú pri športe prakticky 
do dospelosti či už súťažne, alebo len tak, rý-
dzo amatérsky, pre radosť. Andrea Žideková 
vedie Klub športovej gymnastiky Liptovský 
Mikuláš aj v ťažkých pandemických časoch. 
Dlhodobo s ňou pôsobí Sylvia Pivková a ďal-
šie trénerky. Vo výučbe im pomáhajú ich bý-
valé gymnastky Natália Jírovcová a Natália 
Jamnická a na baletnej príprave sa podieľa 
bývalá členka baletného súboru Štátnej 
opery v Banskej Bystrici Ingrid Kotianová.

Zorganizujú oblastné kolo Slovenské-
ho pohára

V súčasnosti majú v Klube športovej 
gymnastiky registrovaných 30 dievčat vo 
veku od 4 do 12 rokov. „Sme špecializova-
né na dievčatá, pretože chlapci majú iné 
náradie a trochu inú techniku cvičebných 
tvarov,“ vysvetlila vedúca klubu a hlavná 
trénerka Andrea Žideková. Práve mikuláš-
sky klub organizuje 9. apríla prvé oblastné 

kolo Slovenského pohára. „Bude to náročné 
po organizačnej aj po účastníckej stránke. 
Máme omladený klub, veľa nových detí 
a príprava v telocvični im bude chýbať.“ 
V čase vrcholiacej pandémie cvičili miku-
lášske gymnastky online trikrát týždenne 
zhruba po hodine a pol. „Po Vianociach sme 
na chvíľu začali trénovať znova v telocvični, 
ale s rozširovaním omikronu v januári a vo 
februári sme opätovne prešli na online vý-
učbu,“ priblížila prípravu mladých dievčat 
šéfka mikulášskeho klubu.

Holé nebo je nenahraditeľné
Počas online tréningu sa venujú hlavne 

udržiavaniu kondície, posilňovaniu a tiež 
základným prvkom, ako sú kotúle a mostí-
ky. „Na väčšiu akrobaciu deti nemajú doma 
priestor. Zverenkyne učíme zostavy a časť 
venujeme baletnej príprave. Účasť na onli-
ne tréningoch nie je z rôznych dôvodov vy-
soká, oveľa lepšie je to v telocvični a v lete 
pod holým nebom je to nenahraditeľné,“ 
zhrnula Andrea Žideková. 

Pre prezenčnú výučbu klub využíva te-

locvičňu Gymnázia M. M. Hodžu. Centrálu 
majú v Základnej škole v Okoličnom, kde 
sústreďujú väčšinu rôznorodého a kva-
litného náradia. V škole navyše fungujú 
športové triedy so zameraním na futbal a 
gymnastiku, vysvetlila umiestnenie v Oko-
ličnom. Šéfku klubu potešilo, že v druhej 
polovici februára sa tréningy z virtuálneho 
priestoru znovu postupne vrátili do haly. 
„Návrat je dôležitý aj preto, že od apríla 
začína obdobie pretekov a súťaží. Už te-
raz máme deficit tréningov na kladine, na 
bradlách či v cvičení preskokov.“ 

Uvítajú nové tváričky
Trénerky aj ich zverenkyne medzi sebou 

v klube rady privítajú nové záujemkyne o 
gymnastiku. Podmienkou je minimálny vek 
štyri roky. „Nájdete nás aj na facebookovej 
stránke Klubu športovej gymnastiky Liptov-
ský Mikuláš, kde sú vždy aktuálne oznamy. A 
samozrejme osobne nás zastihnete v telo-
cvičniach pri gymnáziu a pri škole v Okolič-
nom,“ dodala hlavná trénerka Žideková.

-red-

Patríme medzi lídrov v obnove bytových domov
Mesto Liptovský Mikuláš patrí na Slo-

vensku medzi lídrov v obnove bytových 
domov. Za posledné štyri roky poskytol 
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) vý-
hodné úverové podmienky vo výške 5,2 
milióna eur na obnovu 25 bytových do-
mov v meste. Rekonštrukcie zahŕňajú 
najmä zateplenie, výmenu výťahov a vý-
menu spoločných rozvodov, no súčasťou 
modernizácie býva často aj vymaľovanie 
spoločných priestorov, výmena dlažby, 
obkladov, oprava schodiska či výme-
na strešnej krytiny, vymenoval Miroslav 
Kašák z referátu ŠFRB.

Zateplením ušetríte na vykurovaní
Pri zateplení obvodových stien bytového 

domu dokážete na vykurovaní ušetriť až 40 
percent z celkovej sumy. Pri výmene okien 
je to ďalších 40 percent. Zateplenie strechy 
vám z poplatku za kúrenie odráta desať 
percent a zateplenie podlahy na prízemí 
približne päť percent. Netreba zabúdať ani 
na obnovu rodinných domov. Napríklad, 
keď zateplíte rodinný dom zo 70. rokov 20. 
storočia, prinesie energetickú úsporu až 80 
percent.

Žrút energií
Sektor budov je najväčším spotrebiteľom 

energie v Európe. Na vykurovanie a chlade-
nie sa používa približne polovica konečnej 
spotreby energie Európskej únie, pritom až 
80 percent z toho sa minie v budovách. Na 
Slovensku sa sektor budov podieľa na ko-
nečnej energetickej spotrebe 40 percenta-
mi, z toho sa väčšia časť energie využije na 
vykurovanie, výrobu teplej vody, chladenie 
či vetranie.

Žiadosti o finančné prostriedky zo ŠFRB 
môžete na mestský úrad predkladať od 15. 
januára do  30. septembra.                     -red-

Za 13 rokov chceme až o 93 percent menej emisií
Radnica si vytýčila konkrétne ciele pre 

zlepšenie životného prostredia, ktoré plá-
nuje naplniť do roku 2036. Podľa slov pri-
mátora Jána Blcháča chcú predstavitelia 
mesta znížiť emisie oxidu uhličitého o 93 
percent, znížiť spotrebu energií o 66 per-
cent a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov 
až o 93 percent. Ciele vyplývajú z dokumen-
tu Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský 
Mikuláš na roky 2022-2036, ktorý schválili 
poslanci mestského zastupiteľstva. „Ide o 
vôbec prvý odborný dokument, ktorý ana-
lyzuje budovy, tepelnú energetiku, verejné 

osvetlenie, dopravu, opatrenia vo vzťahu 
ku klimatickým zmenám a smart city rie-
šenia,“ uviedla Lenka Lencsésová z odboru 
rozvoja mesta. Nízkouhlíková stratégia je 
návrhom opatrení, ktoré by sa mali zreali-
zovať, aby sme dosiahli stanovené ciele.

Na cieľoch už pracujeme
K znižovaniu spotreby energií prispela 

radnica postupne rekonštrukciou mestské-
ho úradu či zateplením a výmenou okien 
na školách a ďalších mestských objektoch. 
„V týchto opatreniach je dôležité pokračo-

vať, pretože najviac energií spotrebovávajú 
práve budovy. Mesto je touto stratégiou na 
pulze doby, pretože nízkouhlíkové hospo-
dárstvo je trendom takmer v celej Európ-
skej únii. Liptovský Mikuláš sa hlási k akté-
rom, ktorí plánujú zmierňovať nepriaznivé 
zmeny klímy,“ uviedol primátor. 

Celkové náklady na projekt nízkouhlí-
kovej stratégie predstavovali 28 tisíc eur, 
radnica sa na financovaní podieľala piatimi 
percentami. Na spracovanie dokumentu zís-
kalo mesto financie z Operačného progra-
mu Kvalita životného prostredia.                -red-

Podľa sčítania je väčšina Mikulášanov slobodných
Podľa Sčítania obyvateľov, domov a by-

tov (SODB) 2021, ktorého výsledky zverejnil 
Štatistický úrad SR, žilo vlani v Liptovskom 
Mikuláši viac žien ako mužov, najväčšia časť 
obyvateľov bola v produktívnom veku od 
15 do 64 rokov. Viac ako 42 percent Miku-
lášanov bolo slobodných. Spomedzi národ-
ností boli v menšej miere zastúpené naprí-
klad česká, maďarská či ruská. 

Počet obyvateľov Liptovského Mikulá-
ša bol v momente sčítania 30.522, z toho 
15.917 žien a 14.605 mužov. Najväčšia časť 
obyvateľov (66,72 percenta) bola v produk-
tívnom veku od 15 do 64 rokov, čo je pri-
bližne rovnaký podiel ako je celoslovenský 

priemer 67 percent. Nasledovali obyvate-
lia v poproduktívnom veku nad 65 rokov 
(19,56 percenta) a v predproduktívnom 
veku do 14 rokov (13,72 percenta).

Z údajov o rodinnom stave vyplýva, že 
slobodných bolo 42,15 percenta, ženatých 
alebo vydatých 40,04 percenta, rozvede-
ných 10,45 percenta a 7,14 percenta ov-
dovených. Najväčšie zastúpenie, čo sa týka 
vzdelania, malo úplné stredoškolské vzde-
lanie (26,2 percenta) a vysokoškolské (22,73 
percenta).

Slovensko ako krajinu svojho narodenia 
uviedlo 95,04 percenta Mikulášanov, mimo 
územia SR sa ich narodilo 4,72 percenta. 

Štátnu príslušnosť SR malo 99,25 percenta 
ľudí, cudzincov bolo 0,71 percenta. K slo-
venskej národnosti sa prihlásilo 90,64 per-
centa obyvateľov, k českej 1,22 percenta, k 
rómskej 0,55 percenta a k maďarskej 0,27 
percenta. K ostatným národnostiam sa pri-
hlásilo menej ako 0,1 percenta obyvateľov 
mesta. 

Najviac obyvateľov, 42,36 percenta bolo 
bez náboženského vyznania. K rímskoka-
tolíckej cirkvi sa prihlásilo 27,01 percenta, 
k evanjelickému vyznaniu 18,98 percenta. 
Zvyšné vierovyznania sa nedostali nad jed-
no percento.

-red-
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ĎAKUJEME za čas, ktorý venujete životnému prostrediu vo svojom okolí
Vážení Mikulášania, prispejte k zefektívneniu zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v našom meste jeho zmapova-

ním prostredníctvom odpovedí na otázky v dotazníku. Dotazník môžete do 31. 3. 2022 zaslať poštou na adresu Mestský úrad, Referát 
pre zástupcov primátora, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, alebo zaslať elektronicky na adresu: kuchynskyodpad@mikulas.
sk, prípadne vhodiť do schránky umiestnenej pri podateľni vo vestibule mestského úradu. Dotazník sa nachádza aj na stránke mesta 
www.mikulas.sk v sekcii aktuálne dianie/neprehliadnite a môžete ho vyplniť a odoslať aj elektronicky. Ďakujeme za čas, ktorý venujete 
svojmu okoliu.

Dotazník ku zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Liptovský Mikuláš

1. Triedite doma odpad?

 � netriedim
 � triedim len jednu zložku
 � triedim papier, sklo, plasty
 � triedim aj biologicky rozložiteľné odpady (zelený odpad, kuchynský odpad)

2. Kompostujete biologický odpad?

 � áno, biologický odpad zo záhrady
 � áno, biologický odpad z kuchyne
 � nie

3. Ste spokojný/á s podmienkami, ktoré mesto vytvorilo pre triedenie kuchynského odpadu?

 � áno
 � skôr áno
 � skôr nie
 � nie

4. Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na kuchynský odpad?

 � áno
 � skôr áno
 � skôr nie
 � nie

5. Ste spokojný/á s intervalom vyprázdňovania nádob na kuchynský odpad?

 � áno
 � skôr áno
 � skôr nie
 � nie

6. Triedite kuchynský odpad aj v práci/ v škole?

 � áno
 � nie
 � čiastočne

7. Aké sú najčastejšie dôvody prečo netriedite kuchynský odpad?

 � nedostatok nádob
 � zaplnenosť nádob
 � nemám záujem separovať
 � iné, uveďte:

8. Využívate štartovacie balíčky (perforovaný košík, biologicky rozložiteľné vrecúška), ktoré mesto poskytlo svojim 
obyvateľom bezplatne? 

 � áno
 � nie
 � ak nie, uveďte dôvod:

9. Máte vo svojom okolí dostatok prevádzok, ktoré predávajú biologicky rozložiteľné vrecúška?

 � áno
 � nie
 � neviem posúdiť

10. Ste dostatočne informovaný/á o  zbere kuchynského odpadu na území mesta Liptovský Mikuláš?

 � áno
 � skôr áno
 � skôr nie
 � nie

11. Máte dostatok informácií o tom, čo všetko patrí do kuchynského odpadu?

 � áno
 � nie
 � čiastočne

12. Uprednostňujete propagáciu zberu kuchynského odpadu na území mesta prostredníctvom:

 � letákov
 � mesačníka Mikuláš
 � Televízie Liptov
 � webovej stránky mesta
 � sociálnych sietí
 � inou formou (prosím, uveďte aké):

13. Aké máte nápady/návrhy na vylepšenie triedenia a zberu kuchynského odpadu v meste? (napíšte, prosím):

14. Ako a kam vyhadzujete použitý kuchynský olej?

 � odovzdávam ho na zbernom dvore
 � odovzdávam ho na čerpacej stanici
 � vylievam ho do výlevky
 � zbieram ho do fliaš
 � vymieňam ho za toaletný papier
 � iné:

15. Aký spôsob zberu použitého kuchynského oleja by Vám vyhovoval? (Vypĺňajú len obyvatelia rodinných domov)

 � rozmiestnenie zberných nádob na existujúce kontajnerové stojiská
 � zber „od domu k domu“ v pravidelnom intervale
 � iné:

16. Bývate:

 � v bytovom dome
 � v rodinnom dome

17. Mestská časť, v ktorej bývate:



1312

Návštevnosť krytej plavárne klesla pre pandémiu takmer na tretinu
Liptovskomikulášska krytá plaváreň bola 

vlani zavretá z dôvodu protipandemických 
opatrení proti šíreniu koronavírusu celkom 
174 dní, v roku 2020 to bolo 167 dní. Spôso-
bilo to historický prepad návštevnosti, v po-
rovnaní s rokom 2019 približne o dve tretiny. 
Zatiaľ čo pred pandémiou privítala plaváreň 
takmer 60-tisíc ľudí ročne, vlani to bolo len 
23-tisíc.

Krytá plaváreň na dva krát zatvorila náv-
števníkom svoje brány dovedna takmer na 

pol roka a následné otvorenie bolo sprevá-
dzané prísnymi opatreniami, kvôli ktorým 
sa do bazénov dostal len minimálny počet 
plavcov. „Plaváreň má za sebou mimoriad-
ne náročné dva roky. Verím, že situácia sa 
čoskoro zlepší a postupne sa zbavíme ob-
medzení v jej prevádzke, na čo najviac ča-
kajú samotní návštevníci,“ skonštatoval To-
máš Paprčka z Verejnoprospešných služieb 
mesta.

Dočasné zatvorenie pracovníci plavárne 

využili na drobné opravy. Obnovili vybave-
nie telocvične, opravili sprchy v šatniach pre 
návštevníkov telocvične, v strojovni zrekon-
štruovali odpadové vedenie. V letných me-
siacoch sa venovali tiež oprave vykurovacích 
systémov. Obnovy sa dočkali lavičky v šat-
niach aj vo vestibule a pri recepcii. 

Po nútenej prestávke je plaváreň v súčas-
nosti opätovne otvorená pre športové kluby 
v režime OP+ a pre verejnosť v režime OP.

-red-

Jarné prázdniny sú za rohom: CVČ ponúka denný tábor!
Jarné prázdniny plné zábavy a spoznáva-

nia ponúka pre deti Centrum voľného času 
v Liptovskom Mikuláši. Pre školopovinných 
pripravili od 7. do 11. marca denný prímest-
ský tábor. Deti spoznajú zaujímavé lokality 
Liptova a priľahlých regiónov, ocenia aj zá-
bavné hodiny angličtiny. „Program tábora 
máme pripravený každý prázdninový deň 

Mikulášske futbalové kluby sa pripravujú na jarnú časť sezóny
Posledný marcový víkend odštartujú 

futbalové súťaže, ktoré organizuje Lip-
tovský futbalový zväz. O čo najlepšie 
umiestnenie v jednotlivých ligách za-
bojujú aj štyri mikulášske kluby FC34 
Palúdzka, TJ Iľanovo, ŠK Demänová a ŠK 
Kriváň Liptovská Ondrašová. 

Palúčania s vidinou vyšších priečok
Futbalisti z FC34 Palúdzka sa po jesen-

nej časti nachádzajú v tabuľke 6. ligy na 
siedmom mieste, v jarnej časti súťaže oča-
kávajú posun smerom nahor o niekoľko 
priečok. „Zimnú prípravu sme začali 20. 
januára. Striedavo sme využívali telocvič-
ňu pri tunajšej základnej škole, vlastnú po-
silňovňu, okolité terény, ale aj umelý tráv-
nik na Tatrane. Súčasťou prípravy je osem 
stretnutí s Prosiekom, Svitom, Vikartovca-
mi, Zubercom, zahráme si aj s chlapcami z 
Likavky, Hýb či Važca. Generálku odohráme 
s Nižnou, dúfame, že na domácej pôde,“ 
uviedol riaditeľ klubu Jaroslav Čulík. Do prí-
pravy zapojili niekoľko nových hráčov. Stále 
sa snažia o doplnenie kádra, v hre sú aj dva-
ja zahraniční futbalisti.

Iľanovo po 11 rokoch v šestke
Tím z Iľanova vlani po dlhom snažení 

postúpil v baráži do šiestej ligy. V súčas-
nosti figurujú na 12. mieste. So zimnou 
prípravou začali podobne, ako ostatné 
kluby, ešte v januári. Tréningový proces 
im narúša ochorenie koronavírusu, ktoré 
z času na čas vyradí z prípravy viacerých 
hráčov. „Všetci dúfame, že sa súťaže naozaj 
začnú koncom marca, pretože posledné 
dva roky sme toho veľa neodohrali. Buď 
bola súťaž úplne zrušená alebo sa odohra-
la len polovica zápasov. Pracujeme na po-
silnení mužstva, aby sme zvýšili kvalitu a 
boli dôstojným súperom. Snažíme sa hrať 
atraktívny futbal, ktorý divákov priláka na 
štadión,“ opísal predseda Vladimír Kubo.

Ondrašová pochvaľuje tréningy na 
Tatrane

Aj Ondrašovci odštartovali zimnú prí-
pravu ešte v januári. Žiacke družstvá U7, 
U9, U13, U15 trénujú v telocvični a U19 
spolu s mužmi na umelej tráve na Tatra-
ne. „Využili sme pomocnú ruku od mesta 
a na umelom trávniku trénujeme bezplat-
ne dvakrát do týždňa, plus cez víkendy tu 
absolvujeme prípravné zápasy. Do jarnej 
časti chceme nastúpiť v plnej sile, tak ako 
sme skončili jesennú časť. Sme radi, že sa 
nám podarilo získať pár nových hráčov do 

A-mužstva,“ povedal predseda ŠK Kriváň 
Liptovská Ondrašová Ľuboš Glončák.

Demänová s mladšími hráčmi
Futbalový klub v Demänovej trénuje 

dvakrát týždenne, avšak za slabej účas-
ti hráčov. Podľa predsedníčky Zdenky 
Vyparinovej k tomu prispievajú rôzne 
okolnosti, najmä koronavírus. V minulos-
ti boli tradičnou posilou tímu študenti z 
Akadémie ozbrojených síl, spoluprácu 
sa však vedeniu klubu nepodarilo udr-
žať, a tak sa za hráčmi obzerajú na iných 
miestach. „Káder sme doplnili mladšími 
hráčmi v dorasteneckom veku, snažíme 
sa získať aj starších kmeňových hráčov, 
ktorí sú na hosťovaní v iných kluboch a 
majú chuť trénovať a pomôcť klubu pri 
riešení nedostatku hráčov. Čaká nás cesta 
prebudovania mužstva za pochodu v ro-
zohranej súťaži za nepriaznivých pande-
mických opatrení, ktoré neprajú rozvoju 
športu a zvlášť futbalu.“ Na jarnú časť sú-
ťaže sa Demänovci chcú pripraviť tak, aby 
nemali problémy so záchranou v súťaži 
a nemuseli čakať do posledných kôl na 
kladný výsledok svojho snaženia a udrža-
nia sa v súťaži.

-red-

Mikulášsky karatista Michal Turčaník 
potvrdil vo februári výbornú formu na vy-
sokoškolskom športovom podujatí Zimná 
univerziáda SR. Študent Gymnázia Michala 
Miloslava Hodžu necestoval do Bratislavy 
zbytočne a odniesol si odtiaľ striebornú 
medailu. V disciplíne kumite muži nad 84 
kilogramov nahradil chýbajúcu zápasovú 
prax spôsobenú pandémiou bojovnosťou a 
koncentráciou. Hneď v prvom zápase svoj-
ho súpera vyprevadil z tatami so skóre 8:0. 

Reprezentant mikulášskeho klubu Tora-
de našiel svojho premožiteľa až vo finále, 
ktoré sa v riadnom čase skončilo 0:0. Odme-
nu za výborný výkon, ktorým reprezentoval 
nielen svoju školu, ale aj mesto Liptovský 
Mikuláš, si na stupienku víťazov prebral z 
rúk rektorky Akadémie policajného zboru. 
Predstavitelia klubu vyjadrili veľkú spokoj-
nosť s tým, aké zázemie a podmienky na 
prípravu im pripravili v Dome kultúry. 

-red-

od 8.00 do 15.00 h. Veľkú časť absolvujeme 
v našich priestoroch na Podbrezinách ale-
bo na Nábreží Aurela Stodolu. Do voľnoča-
sových aktivít sa snažíme zapojiť čo najviac 
detí, cenu prispôsobujeme tak, aby si tábor 
mohli dovoliť aj viacdetné rodiny,“ vysvetlil 
riaditeľ centra Roman Králik.

Pred nástupom na program si deti musia 

urobiť domáci samotest, rodičia zároveň 
odovzdajú vyhlásenie o bezinfekčnosti. 
Centrum voľného času pripravuje ročne 
priemerne desať táborov, ktorých sa zú-
častňujú stoky detí. Najväčší záujem je 
prirodzene počas dvojmesačných letných 
prázdnin.

 -red-

Michal Turčaník získal striebro na zimnej 
univerziáde

Deti zo sociálne slabých rodín v Zák-
ladnej škole Dr. Aurela Stodolu nebudú 
päť mesiacov platiť školský klub. Ve-
denie školy získalo finančnú podporu 
z rezortu školstva vo výške 7200 eur, 
vďaka príspevku bude 51 detí zo soci-
álne znevýhodneného prostredia oslo-
bodených od mesačného poplatku za 
klub, a to od februára do júna. Cieľom je 
podpora účasti žiakov v hmotnej núdzi 
na aktivitách školského klubu. „Peniaze 
sú určené výlučne na oslobodenie rodi-
čov od poplatku za klub. Financie, ktoré 
získame ako príspevok z eurofondov 
alebo dotáciu, nemôžeme použiť na 
nič iné, ako na účel, pre ktorý boli po-
skytnuté,“ vysvetlil Ivan Košík z odboru 
správy mesta.

-red-

Žiaci v hmotnej núdzi 
dostanú príspevok na 
školský klub

SPRAVODAJSTVO
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mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Pavol Socháň – svetobežník z Vrbice
Až do konca roka môžete vďaka výstave 

Pavol Socháň – lyrik národopisnej fotografie, 
spoznať rozmanitú tvorbu tohto významné-
ho rodáka z Vrbice. Pri príležitosti 160. výro-
čia jeho narodenia a 80. výročia úmrtia ju vo 
svojich priestoroch pripravil Rodný dom sú-
rodencov Rázusovcov. Jubileá Pavla Socháňa 
ponúkajú vzácnu príležitosť zamyslieť sa nad 
tým, čo tvorcovo dielo odkazuje dnešku.

Odcudzovaný za vlastenectvo 
Záujem o kultúru slovenského ľudu pre-

budilo v Socháňovi samotné prostredie, v 
ktorom vyrastal. Už ako žiak si zapisoval slo-
venské piesne, rozprávky a povesti. Záujem 
o kultúru prejavil na štúdiách v kežmarskom 
gymnáziu, kde začal písať prvé básne a kde 
založil aj krúžok slovenskej literatúry. Výraz-
ný maliarsky talent zaujal riaditeľa učiteľskej 
akadémie v Lučenci Karola Terraya. V silnom 
maďarizačnom prostredí pociťoval Socháň 
potrebu prejaviť svoju národnú identitu. Aj 
v Lučenci založil Spolok slovenských študen-
tov a vydával časopis, v ktorom vyjadroval 
príslušnosť k slovenskému národu. Za svoje 
vlastenectvo bol vylúčený zo všetkých uhor-
ských škôl.

Od plátna k objektívu
Pred nepriaznivým osudom na Slovensku 

našiel Pavol Socháň útočisko v Prahe. Ve-
domý si svojho výtvarného nadania odišiel 
študovať na Akadémiu výtvarných umení a 
súčasne navštevoval prednášky národopisu 
na filozofickej fakulte. Tam nadobudol pre-
svedčenie, že jeho osudom bude národopis. 
V Prahe bol spoluzakladateľom spolku slo-
venských študentov Detvan a v Mníchove, 
kam odišiel študovať na Bavorskú maliarsku 
akadémiu, založil spolok Škréta a vydával ča-
sopis Paleta. Napriek intenzívnemu záujmu 
o výtvarné umenie práve v Mníchove nastal 
jeho odklon od maliarstva. Ako sám povedal, 
s maľovaním mu to šlo ťarbavo. „Aby som 
sporejšie pracoval, zadovážil som si fotogra-
fický aparát. Nuž a potom natoľko som bol 
v tej robote, že som sa ani nemal kedy starať 
o maliarčinu.“  Vo fotografickom ateliéri The-
odora Menzla v Mníchove si výrazne rozšíril 
svoje znalosti a neskôr u prestížneho pražské-
ho fotografa Jindřicha Eckerta získal aj výuč-
ný list. V Socháňovi dozrelo presvedčenie, že 
fotoaparát mu bude najlepším pomocníkom 
pri napĺňaní národopisných a vlasteneckých 
cieľov.

Najplodnejšie obdobie
Za vrchol činnosti Pavla Socháňa v oblasti 

fotografie, národopisu, dramatickej tvorby 
a publicistickej práce sa považuje obdobie 
pôsobenia v Martine v rokoch 1893 - 1912. 

Zriadil si fotografický ateliér, putoval po Slo-
vensku a zbieral národopisný materiál, ktorý 
potom vydával v rôznych časopisoch a kni-
hách. Spolu s Elenou Maróthy-Šoltésovou bol 
zakladateľom a redaktorom  časopisu Živena. 
Aktívne sa venoval aj ochotníckemu divadlu. 
Bol dramatikom, hercom i režisérom, pôsobil 
aj v Slovenskom spevokole. V súkromnom 
živote sa mu tiež darilo. Oženil sa s Boženou 
Anderovou, s ktorou mal sedem detí.

Pred basou ušiel do Ameriky
Po uvedení buditeľskej divadelnej hry Sed-

liacka nevesta vystriedalo pokojné obdobie 
prenasledovanie uhorskými štátnymi orgán-
mi. Nevôľa vládnej moci bola príčinou jeho 
úteku s rodinou do Prahy. Tu sa venoval novi-
nárskej práci, ale po vypuknutí prvej svetovej 
vojny, keď bol na neho vydaný zatykač, emig-
roval do Ameriky. Medzi slovenskými krajan-
mi propagoval slovenské umenie, organizo-
val prednášky a výstavy, učil na krajanských 
školách, spolupracoval s kanceláriou Tomáša 
Garriguea Masaryka a aktívne sa zapojil do 
zahraničného odboja. V roku 1919 sa vrátil do 
novovzniknutej Československej republiky.

Lyrik národopisnej fotografie
Vo fotografickej tvorbe, ktorá je v jeho 

umeleckých aktivitách dominantná, hľadal 
nielen vonkajšiu tvár krajiny a človeka, ale aj 
ich vnútorný svet. Dedinský človek, ako ho 
poznal z čias detstva v rodnej Vrbici, bol zdro-
jom celej inšpirácie Socháňovho umeleckého 
zobrazenia. Dokumentoval sociálne postave-
nie roľníkov, pastierov, lesných robotníkov a 
remeselníkov. Podal verný obraz o ich živote, 
obliekaní, ľudových zvykoch a slávnostiach. 
Napriek tvrdému životu človek na jeho fo-
tografiách je hrdý a dôstojný. Prevažnú časť 

svojej fotografickej tvorby publikoval formou 
pohľadníc. 

Bohatá publikačná činnosť
Nesmierne bohatá je Socháňova publikač-

ná činnosť. V rôznych domácich a zahranič-
ných periodikách uverejnil vyše 500 článkov. 
Je autorom desiatky monografií, knižne vydal 
Najstaršiu vzorkovnicu slovenských výšiviek a 
Slovenské ľudové ornamenty. Za svoju obe-
tavú prácu sa mu nie vždy dostalo uznania 
od vrchnosti. Trpko konštatoval: „Pre svoj in-
tenzívny záujem o slovenské výšivky dostá-
valo sa mi na Slovensku mnoho posmechu, 
že som handrárom, často dívali sa na mňa, 
ako na človeka, majúceho o kolečko viac - za 
blázna. Avšak keď som bol v Čechách a v cu-
dzine uznávaný a vychvaľovaný, dostal som 
od patričných posmeváčov satisfakcie tým, 
že to sami uznali pozdejšie, ako mi krivdili a 
ma z nevedomia znevažovali.“

     V dramatickej spisbe nadviazal na di-
vadelné aktivity v Martine. Jeho divadelné 
hry boli určené predovšetkým ochotníckym 
divadlám. Napísal veselohry Civilné manžel-
stvo, Sedliacka nevesta a v americkom exile 
vydal veršovanú drámu Jánošík a lesné víly. 
Slovenské národné divadlo uviedlo jeho hry 
Sedliacka nevesta a Honorár.

Súčasť zlatého fondu
Pavol Socháň položil základy novodobej 

fotografie na Slovensku, svojimi novátorský-
mi prínosmi dal impulzy jej ďalšiemu vývoju, 
na ktorý nadviazal Karol Plicka a neskôr Eu-
gen Lazišťan. Právom sa začleňuje medzi vý-
razné osobnosti európskej fotografie a jeho 
dielo patrí k zlatému fondu slovenskej výtvar-
nej fotografie.

-red-
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Slovenská národná knižnica v Martine
Mesto Liptovský Mikuláš
Múzeum Janka Kráľa
Rázusovie klub spisovateľov

v Rodnom dome súrodencov Rázusovcov 
Vrbická 312, 031 01 Liptovský Mikuláš

2. marca 2022 (streda) o 15.00 hodine

PAVOL
SOCHÁŇ 

Vás pozývajú na vernisáž výstavy

lyr ik národopisnej fotografie

Výstava sa uskutočňuje pri príležitosti 160. výročia 
narodenia a  80. výročia úmrtia Pavla Socháňa, 
rodáka z Vrbice. Fotograf, maliar, etnograf, dramatik 
a  publicista sa právom zaraďuje medzi výrazné 
osobnosti európskej fotografie.

mediálni partneri:
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Poctu Rázusovcom ovládli Mikulášania
Do tretieho ročníka medzinárodnej lite-

rárnej súťaže Pocta Rázusovcom, ktorú or-
ganizuje mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum 
Janka Kráľa a Rázusovie klub spisovateľov, 
sa zapojilo 52 autorov zo Slovenska a z Čes-
kej republiky.  Slávnostné vyhodnotenie sa 
uskutoční v sobotu 26. marca v Rodnom 
dome súrodencov Rázusovcov na Nábreží.

„Literárne tradície nášho mesta sú veľ-
mi bohaté. Narodili sa tu viacerí významní 
spisovatelia, v Tatríne sa stretávali štúrovci, 
V Liptovskom Mikuláši vznikla prvá verejná 
knižnica na Slovensku. Dnes môžu na tie-
to bohaté tradície nadviazať aj mladí maj-
stri pera. Je dôležité, aby sme im poskytli 
priestor. V súčasnosti, keď spoločnosť od-
súva literatúru do úzadia, je tvorivá činnosť 
autorov obdivuhodná,“ neskrýval radostné 
pocity z úspechu súťaže primátor Ján Bl-
cháč.

Diela odrážajú čistotu srdca
Diela nádejných spisovateľov v súťažných 

žánroch poézia aj próza hodnotila odborná 
porota, udelila 12 cien a 11 čestných uznaní. 
Autori súťažili v dvoch vekových kategóriách 
- deti a mládež do 18 rokov, dospelí nad 18 
rokov. Medzi ocenenými majú výrazné zastú-
penie autori z Liptovského Mikuláša. „Literáti 
upriamujú pozornosť na základné ľudské 
hodnoty, akými sú láska, domov či šťastie. Vy-
tvárajú diela, ktoré sú napísané z úprimnosti 
duše a odrážajú čistotu srdca. Je to vzácny 
dar, ktorý prináša ľuďom nádej, dodáva im 
odvahu, silu a povzbudenie, prebúdza v nich 
cit a láskavosť,“ vyjadril sa porotca a správca 
Rázusovie domu Štefan Packa.

Mekka spisovateľov
V súťažných prácach nachádza inšpiráciu k 

pozitívnym zmenám aj Jaroslav Hric, riaditeľ 

mestského Múzea Janka Kráľa, ktoré spra-
vuje Rodný dom súrodencov Rázusovcov. „S 
radosťou sledujem ako Rázusovie dom pri-
spieva k spestreniu kultúrneho života v Lip-
tovskom Mikuláši. Vďaka tejto medzinárod-
nej literárnej súťaži sa zas naše mesto stáva 
Mekkou slovenských literátov,“ skonštatoval.

Zážitkami prispeje Peter Jaroš
Slávnostné vyhodnotenie výsledkov do-

plní počas celého dňa bohatý program. 
Čestným hosťom akcie bude Peter Jaroš, 
jeden z najúspešnejších žijúcich sloven-
ských autorov, rodák z Hýb, autor tridsiatich 
prozaických diel a scenárov k mimoriadne 
úspešným filmom Tisícročná včela a Pacho, 
hybský zbojník. Okrem iného vydali organi-
zátori aj 52 stranový almanach Pramienky s 
literárnymi príspevkami ocenených autorov.

-red-

Profesor Hričovský zanechal v Mikuláši stopu, o rady ho žiadame dodnes
Starší obyvatelia Liptovského Miku-

láša majú stále v pamäti  50 hektárovú 
ovocinársku plantáž, ktorú v Okoličnom 
kedysi vybudoval a deväť rokov obhos-
podaroval profesor Ivan Hričovský pre 
potreby konzervárne. Prednedávnom 
oslávil tento nestor ovocinárstva, zá-
hradníctva a krajinného inžinierstva 
krásnych 90 rokov, no namiesto od-
dychu neúnavne odpovedá na otázky 
záhradkárov. Svoju radu nikdy nikomu 
neodoprel.

Plantáž v drsných podmienkach
„Plantáž, ktorú som založil v Mikuláši, 

je pre mňa výnimočná, pretože spomedzi 
všetkých, ktoré som vo svojom živote vybu-
doval, táto bola v najdrsnejších pôdno-kli-
matických podmienkach. Výsledky boli 
vynikajúce, ovocie z nej bolo nádherné. 
Plantáž mala obrovský význam nielen pre 
konzervárne a liehovary, ale aj pre okolie 
Liptova. Žiaľ, po mojom odchode zanikla. 
V tomto čase som v Mikuláši z úprimného 
srdca pôsobil aj ako osvetár a dával som ľu-
ďom rady v oblasti ovocinárstva,“ povedal 
pre mesačník Mikuláš Ivan Hričovský.

Liptov zbožňoval
Profesor Hričovský sa netají tým, že za 

jeho úspechmi stojí manželka aj spoločné 
deti. Vždy a všade ho sprevádzali, odcesto-
vali s ním aj do Liptovského Mikuláša. „Lip-
tov sme mali veľmi radi. Deti tu chodili do 
školy, manželka sa starala a podporovala 
ma. Boli tu veľmi dobrí ľudia, aj so spolu-
pracovníkmi z konzervárne som výborne 
vychádzal.“

Vlastná úroda nad zlato
Mikulášanom by rád pripomenul, že v 

regióne majú výborné podmienky na pes-
tovanie drobného ovocia, sliviek, jabloní, 
hrušiek, višní aj orechov. „Liptov má síce 

drsnejšie podmienky, vypestujete tu však 
vysokokvalitné ovocie, ktoré sa vyznaču-
je vysokým obsahom vitamínu C a dlhšou 
skladovateľnosťou,“ vymenoval. Ľuďom 
odporúča pestovať si vlastné ovocie, ktoré 
je chutnejšie aj zdravšie, ako to z obchodu.

Starší Mikulášania spomínajú
V období, keď profesor Hričovský pôsobil 

v Liptovskom Mikuláši, množstvo Liptákov 
vďaka nemu našlo vzťah k záhradkárčeniu. 
Svoje stretnutia s ním opísal bývalý učiteľ, 
87-ročný Palúčan Ján Nemec. „Potreboval 
som o ovocinárstve vedieť viac, keďže som 
sa staral o ovocný sad pri škole. V tom čase 
robil pán Hričovský školenia práve na spo-
mínanej plantáži. Vzdelával nás v oblasti 
ovocinárstva a štepenia. Veľmi veľa som sa 

od neho naučil a vždy keď ho vidím v televí-
zii, tak ho obdivujem a spomínam na neho. 
Bol to veľký sympaťák, s ušľachtilým cieľom 
rozdával svoje vedomosti a tešil sa z toho,“ s 
radosťou vysvetlil.

Plantáž už len v spomienkach
Po plantáži plnej jahôd, malín, egrešov, 

ríbezlí a trochu aj sliviek aj jabloní, ktorá 
sa v Okoličnom nachádzala v 60. rokoch 
minulého storočia, nesie svoje meno aj Ja-
hodová ulica. Vznikla pred desiatimi rokmi 
západne od cintorína na sídlisku Podbre-
ziny z dôvodu výstavby nových rodinných 
domov. Žiaľ, ovocné plantáže, ktoré boli v 
čase socializmu súčasťou budovaných ovo-
cinárskych štátnych majetkov, postupne 
zanikli.                        -red-

Ivan Hričovský, Janko Alexy, Alojz Lutonský, Ondrej Líška na plantáži v Okoličnom.

Basketbal: Juniori figurujú na druhej priečke
Mestský basketbalový klub (MBK) Lip-

tovský Mikuláš pôsobí v slovenských bas-
ketbalových súťažiach už devätnásty rok. 
V aktuálnej sezóne 2021/2022 má družstvá 
juniorov, žiakov, minibasketbalistov aj prí-
pravku. 

Juniori (U19) pod vedením trénerskej 
dvojice Martin Sochor, Martin Profant pô-
sobia v druhej najvyššej slovenskej súťaži 
a v tomto období, keď sa súťaže naplno 
reštartovali, figurujú na druhej priečke. 

Družstvo žiakov (U14) má pod svojou 

trénerskou taktovkou trénerské duo To-
máš Császári a Gabriel Lengyel. Po minu-
loročnom úspechu, keď chlapci obsadili 5. 
miesto v rámci celého Slovenska, opäť bo-
jujú o postup do nadstavby medzi najlep-
ších osem tímov svojej vekovej kategórie. 

„Najmladšie súťažné družstvo minibas-
ketbalistov (U12) zatiaľ vo svojej súťaži 
zbiera len samé výhry a je na ceste na fi-
nálový turnaj najlepších družstiev tejto 
vekovej kategórie. Prípravku klubu majú na 
starosti trénerky Barbora Žiaková a Adriána 

Malíková. Naši maličkí basketbalisti sa zatiaľ 
zoznamujú s touto krásnou hrou a súťažne 
sa zapoja do celoslovenského projektu Mi-
nibasketshow na jar tohoto roku,“ zrefero-
val Martin Králik z MBK Liptovský Mikuláš.

Basketbalisti pôsobia v telocvični Zák-
ladnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách 
a podľa slov Martina Králika má klub vďa-
ka prístupu vedenia školy vytvorené skve-
lé podmienky na každodenný tréningový 
proces aj zápasy.

-red-

Profesor Ivan Hričovský vo svojej záhrade. 
(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)
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V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

 Viktória ŠABLATÚROVÁ, Mia SERMEK, 

Rebeka FARKAŠOVÁ, Nancy BUČKOVÁ, 

Adam HRČA, Lea KOVÁČOVÁ, Simona 

MAJERSKÁ, Šimon CUDRÁK, Michael 

SMOLÁK, Liana ČONKOVÁ, Lukáš MITO-

ŠINKA, Katarína HUNOVÁ, Lukáš KRO-

ULÍK,  Richard LÍŠKA, Zara PETHÖVÁ, 

Rebeka ANTOŠKOVÁ, Michal PODDANÝ, 

Barbora ŠUŤÁKOVÁ, Selena MILOŠIAKO-

VÁ,  Samuel SENDECKÝ  

Manželstvo uzavreli:

 Miroslav KRUPPA – Eva MAJERČIAKOVÁ 

 

 

Navždy nás opustili:

 

 Marta JURIŠOVÁ – 72 r., Jozef SIVÁK 

– 68 r.,  Ivan BUFFA – 66 r., Kvetoslava 

GRILUSOVÁ – 79 r., Alena KUČEROVÁ – 59 

r., František TKÁČ – 78 r., Imrich VALUŠIAK 

– 89 r., Anna OSACKÁ – 85 r., František 

ZAVADZAN – 62 r., Ján ZOLLER – 84 r., 

Irena RAŠKOVÁ – 86 r., Jozef SVÍTEK – 83 

r., Elena MISÁLOVÁ -  77 r., Dušan MUR-

GOŠ – 55 r., Juraj DOBEŠ – 57 r., Anna BO-

ĎOVÁ – 74 r., Jozef DEVERA – 68 r., Anna 

ELIÁŠOVÁ – 68 r., Elena STANKOVIANSKA 

– 84 r., Mgr. Mária MESÁROŠOVÁ – 75 r., 

Vladimír RAJNIAK – 83 r.,  Soňa TLAM-

KOVÁ – 83 r., Jozef MIHOK – 72 r., Imrich 

FELINGER – 81 r. Kveta RAPOŠOVÁ – 59 

r., Zuzana UDVARDIOVÁ – 75 r., Imrich 

ONTKO – 83 r., Zuzana PENKALOVÁ – 88 

r., Mária RÁZUSOVÁ – 75 r., Ing. Miloslav 

ULIČNÝ – 75 r., Anna KUCHÁRIKOVÁ – 79 r. 

Občiansky servis 
JANUáR 2022 

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

Do botníku pribudnú teraz navyše 
topánočky, na stôl jedna lyžica, do 
izby postieľka a do všetkých sŕdc veľa 
radosti.

Milujem život, pretože mi dal Teba. 
Milujem Teba, pretože si môj život.

Slzy Ti nevrátia čo osud vzal, vrátia 
len bolesť, smútok a žiaľ.

Mestské zastupiteľstvo
Rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva sa uskutoční 3. marca 2022.  

Sledovať ho môžete aj cez facebook.com/MestoLM.

Nájdete nás na:

facebook.com/MestoLM
SKÚŠKA SIRÉN  

11. marca 2022 o 12.00 hodine bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné presk-
úšanie systémov varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.
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 Do 05.03.2022 
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V LIPTOVSKEJ 
KNIŽNICI GFB  Liptovská knižnica 
G.F.Belopotockého    9:00 - 18:00   Súbor 
podujatí.

 UTOROK 01.03.2022 
ELMER VÁS NAUČÍ TRIEDIŤ ODPAD!  Liptovská 
knižnica G.F.Belopotockého, Štúrova 56  10:00 

 Zážitkové čítanie pre deti MŠ.
 UTOROK 01.03.2022 

OTVORENIE STÁLEJ EXPOZÍCIE PÔVOD MAĽBY 
 Liptovská galéria P. M. Bohúňa  16:30   Otvo-

renie stálej expozície, kde sú vystavené maľby, ikony a 
skulptúry 15. - 19. stor.

 UTOROK 01.03.2022 
VERNISÁŽ VÝSTAVY RADOSTNÁ SPRÁVA Liptovská 
galéria P. M. Bohúňa   16:30  Vernisáž výstavy 
komiksového príbehu Lasicu a Satinského, ktorý ilustroval 
J. Balogh.

 STREDA 02.03.2022
PAVOL SOCHÁŇ - LYRIK NÁRODOPISNEJ FOTOGRAFIE 

 Rázusovie dom  15:00   Vernisáž k výstave. Pri 
príležitosti 160. výročia narodenia Pavla Socháňa. 

 STREDA 02.03.2022  
PRÍBEH NÁŠHO MÚZEA - PO BOKU BARÓNA 
TRENCKA...  NKP Čierny orol L. Mikuláš   16:00   

  1,50 €  Námetom prednášky je predstavenie 
zbierkového predmetu, stoličnej zástavy z r. 1742. 

 ŠTVRTOK 03.03.2022
ČAS NA PRIESTOR  Liptovská knižnica G. F. 
Belopotockého, Štúrova 56  16:00  Slávnostné 
uvedenie novej knihy Stanislava Kaľavského.

 PIATOK 04.03.2022
INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY VEĽKÁ NOC: 
KRISTOLOGICKÉ MOTÍVY V DIELE P. M. BOHÚŇA 

 Liptovská galéria P. M. Bohúňa   14:00 
 Inaugurácia poštovej známky pri príležitosti 200. 

výročia narodenia P. M. Bohúňa. 
 UTOROK 08.03.2022

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN  Námestie oslobodite-
ľov, Námestie mieru, Mestský úrad Liptovský Mikuláš  

 Oslávme spolu medzinárodný deň žien, symbolickou 
kvetinou. 

 UTOROK 15.03.2022  
POTRÉNUJ SI PAMÄŤ  Liptovská knižnica 
G.F.Belopotockého, Štúrova 56   10:00  Prednáš-
ka Markéty Kořínkovej v rámci Národného týždňa 
trénovania pamäti 

 SOBOTA 19.03.2022  
ZLODEJKA KNÍH  Dom kultúry, klubová scéna  

 19:00     8 €, Predpredaj: 6 €  NOVÉ DIVADLO 
NITRA prichádza s príbehom o tom, prečo sa 10-ročné 
dievča stane zlodejkou kníh a tým aj úhlavným 
nepriateľom tretej ríše.  

 PONDELOK 21.03.2022  
SVETOVÝ DEŇ POÉZIE  Liptovská knižnica G.F. 
Belopotockého, Štúrova 56   9:00 - 18:00  

 Poézia na každý deň.
 ŠTVRTOK 24.03.2022  

KTO ALEBO ČO OHROZUJE SENIOROV ALEBO 
BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA - PODVODY PÁCHANÉ NA 
SENIOROCH  Liptovská knižnica G.F. Belopotocké-
ho, Štúrova 56   16:00   Prednáška o podvodoch 
páchaných na senioroch a o ich prevencii.

 PIATOK 25.03.2022  
LITERÁRNY KLUB  Liptovská knižnica G.F. 
Belopotockého, Štúrova 56   17:00  Stretnutie 
členov klubu.

 NEDEĽA 27.03.2022  
ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - OSMIJANKO - AKO SA 
HĽADAL A NAŠIEL  Dom kultúry, klubová scéna  

 16:00    4 € Divadlo BABADLO Prešov prináša 
zopár príbehov tohto slávneho hrdinu od Kristy Bendovej 
s dobrou hudbou, vtipom a pútavou scénogra� ou.

 ŠTVRTOK 31.03.2022  
MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ SHOW

 Dom kultúry, klubová scéna   18:00    2 € 
Pantomimicko - improvizačná show Miroslava Kasprzyka.

 01. 03. – 31.03.2022  
KNIŽNIČNÝ JARMOK  Liptovská knižnica 
G.F.Belopotockého, Štúrova 56   9:00-18:00  

 Antikvárny predaj kníh.  

 ULIČKA NOČNÝCH MÔR 
(Americký � lm, od 15 rokov, 148 min.) 
Ut. 1. 3.  18.00   5 € | St. 2. 3.  18.00   5 € |  Keď sa 
nešťastný Stanton na kočovnom karnevale zapáči 
jasnovidkyni Zeene a jej manželovi, dostáva životnú 
šancu premeniť svoj dovtedy mizerný život...

 BATMAN 
(Americký � lm, od 15 rokov, 176 min.) 
Št. 3. 3.  18.00   5 € | Pi. 4. 3.  18.00   5 € | So. 5. 
3.  19.00   5 € | Ne. 6. 3.  18.00   5 € |  Dva roky po 
tom, čo Batman sám seba vymenoval za stelesnenie 
pomsty v Gotham City, zaútočí zabijak na mestskú elitu 
sériou sadistických machinácií...

 MALÝ YETI 2 
(Belgický � lm, MP, 89 min., Slovenský dabing) 
Pi. 5. 3.  17.00   3 € |  Malý Yeti 2 je pokračovaním 
úspešnej rozprávky o teenagerovi Adamovi, ktorý zistí, 
že jeho otcom je legendárny Yeti.

 STRATENÉ ILÚZIE  
(Francúzsko/Belgicko, od 15 rokov, 144 min.) 
Po. 7. 3.  18.00   4 € |   Ľudská komédia, v ktorej je 
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KALENDÁR PODUJATÍMAREC 2022 Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete 

v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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možné všetko kúpiť a predať: literatúru aj tlač, politiku aj 
city, povesť aj dušu. 

 PODVOD  
(Francúzsky � lm, od 15 rokov, 105 min.) 
Ut. 8. 3.  18.00   4 € |  Philip je spisovateľ žijúci v 
Londýne kde za ním chodí jeho milenka. Milujú sa, 
hádajú, rozprávajú o ženách v jeho živote, antisemitizme 
a vernosti k sebe samému.

 KRÍŽOVÁ VÝPRAVA  
(Francúzsky � lm, od 15 rokov, 67 min.) 
Ut. 8. 3.  20.00   4 € |  Abel a Marianne zistia, že ich 
trinásťročný syn tajne predal ich najcennejší majetok. 
Pochopia, že nie je jediný, kto sa snaží � nancovať 
záhadný projekt...

 SIBYL  
(Francúzsky � lm, od 15 rokov, 100 min.) 
St. 9. 3.  18.00   4 € |  Sibyl je spisovateľka, z ktorej sa 
stala psychoanalytička. V momente, keď ju pochytí 
túžba opäť písať, hľadá inšpiráciu u svojich pacientov.

 ANARCHISTI  
(Francúzsky � lm, od 15 rokov, 101 min.) 
St. 9. 3.  20.00   4 € |  Chudobný poddôstojník Jean 
Albertini bol vybraný, aby in� ltroval skupinu 
anarchistov. Musí čeliť novej situácii, vo vnútri je čoraz 
viac rozorvaný.

 FRANCE  
(Franc / Nem. / Tal. / Belg., od 15 rokov, 133 min.) 
Št. 9. 3.  18.00   4 € |  Život televíznej novinárky je 
uviaznutej v špirále udalostí, ktoré zapríčinia jej pád. 

 ENCANTO:  ČAROVNÝ SVET 
(Americký � lm, MP, 103 min., Slovenský dabing) 
Pi. 11. 3.  17.00   5 € | So. 12. 3.  17.00   5 € | Ne. 13. 
3.  17.00   5 € | Pi. 18. 3.  17.00   5 € | Ne. 20. 3.  17.00   5 
€ |  Príbeh o neobyčajnej rodine Madrigalovcov, ktorí žijú 
ukrytí v kolumbijskom pohorí v zázračnom dome na 
úžasnom, čarovnom mieste zvanom Encanto.

 V LETE TI POVIEM AKO SA MÁM 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 117 min., ) 
Pi. 11. 3.  19.00   5 € | So. 12. 3.  19.00   5 € | Ne. 13. 
3.  19.00   5 € | Po. 14. 3.  18.00   5 € | Ut. 15. 3.  18.00   5 
€ | St. 16. 3.  20.00   5 € |  Partia štyridsiatnikov sa 
kamaráti od detstva a dodnes sa stretávajú už spolu so 
svojimi rodinami. Po rokoch sa ale objavovujú tajomstvá...

 BELFAST 
(USA/GB, od 12 rokov, 98 min.) 
Po. 14. 3.  20.00   5 € |  Kenneth Branagh nakrútil � lm o 
svojom detstve. Miestom jeho detských hier bol totiž 
severoírsky Belfast.

 UNCHARTED 
(Americký � lm, od 12 rokov, 110 min., Český dabing) 
Ut. 15. 3.  20.00   5 € | St. 16. 3.  18.00   5 € |   Potomok 
slávneho hľadača pokladov F. Drakea, Nathan, konečne 
našiel stopu k zlatej soške zo Zlatého mesta v El 
Doradu...

 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 93 min.) 
Št. 17. 3.  18.00   5 € | Pi. 18. 3.  19.00   5 € | Ne. 20. 
3.  19.00   5 € | Po. 21. 3.  18.00   5 € | Ut. 22. 3.  20.00   5 
€ | Pi. 25. 3.  18.00   5 € | So. 26. 3.  19.30   5 € | Ne. 27. 
3.  19.30   5 € | Po. 28. 3.  18.00   5 €  Keď Marek 
požiada Hanu o ruku rozpúta sa kolotoč udalostí, 
predchádzajúci ich svadbe v nádhernom prostredí v 
Chorvátsku.

 C´MON C´MON 
(Americký � lm, od 12 rokov, 87 min.) 
Št. 17. 3.  17.00   4 € |   Život osamelého rozhlasového 
novinára Johnnyho sa na chvíľu zastaví, keď sa musí 
postarať o svojho malého a čudáckeho synovca Jesseho.

 PES 
(Americký � lm, od 12 rokov, 101 min.) 
Po. 21. 3.  20.00   5 € | Ut. 22. 3.  18.00   5 € |  Channing 
Tatum sa vydá na cestu popri pobreží Tichého oceánu 
spolu so štvornohou spoločníčkou...

 SMRŤ NA NÍLE 
(Americký � lm, od 12 rokov, 127 min.) 
St. 23. 3.  18.00   5 € | Št. 24. 3.  18.00   5 € |  Egyptská 
dovolenka Hercula Poirota na palube úchvatného 
parníka sa zmení na pátranie po vrahovi...

 ZBOŽŇOVANÝ (Seniorsky � lmový štvrtok) 
(Český � lm, od 12 rokov, 99 min.) 
Št. 24. 3.  14.00   3 € |   Zdeněk odchádza do dôchodku 
a teší sa na oddych. Ešte viac sa teší manželka Olga, ale aj 
Dana, ktorá je už takmer 40 rokov jeho milenkou...

 MIMORIADNA UDALOSŤ 
(Český � lm, od 12 rokov, 102 min.) 
Pi. 25. 3.  20.00   5 € |  Zábavný ponor do sveta úplne 
normálnych ľudí, ktorí sa ocitnú v extrémnej situácii 
„splašeného vlaku“.

 MYŠI PATRIA DO NEBA 
(ČR/Fr./SR, MP, 87 min.) 
So. 26. 3.  18.00   5 € | Ne. 27. 3.  18.00   5 € |  Môže 
medzi myškou a lišiakom vzniknúť naozajstné 
priateľstvo? Odpoveď nájdu nielen tí najmenší...

 BETLEHEMSKÉ SVETLO 
(Český � lm, od 12 rokov, 99 min.) 
Po. 28. 3.  20.00   5 € | Ut. 29. 3.  18.00   5 € | St. 30. 
3.  18.00   5 € |  Starnúcemu spisovateľovi Karolovi - 
Zdeněk Svěrák už písanie nejde a jeho manželka si myslí, 
že už by mal písanie nechať a konečne sa venovať jej...

STRATENÉ MESTO 
(Americký � lm, od 12 rokov, 105 min.) 
Ut. 29. 3.  20.00   5 € | St. 30. 3.  20.00   5 € |  Slávna 
spisovateľka románov pre ženy sa ocitne v situácii, ktorá 
akoby vypadla z niektorých jej knižiek...

SILA 
(Český � lm, od 12 rokov, 92 min.) 
Št. 31. 3.  20.00   4 € |  Päť náročných rokov � lmového 
publicistu Kamila Filu, počas ktorých čelí partnerským 
problémom, depresii aj fyzickým experimentom na 
vlastnom tele.

 MÚZEUM JANKA KRÁĽA       
Námestie osloboditeľov 31 | Po-Ne: 10:00-18:00 | 4 €, 
2 € |Kapitoly z histórie mesta, Jánošíkova mučiareň, 
Historická knižnica – expozície múzea prevádzajú viac 
ako 730-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) | 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 | Po-Ne: 10:00-18:00  
| 1 €, 0,50 € | Expozícia venovaná poštovému 
holubárstvu na Slovensku.

 SYNAGÓGA       
Hollého 4 | 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: 10:00-16:00. 
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 významného 
gra� ka 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.

 15.12.2021 | 30.04.2022     
LADISLAV ČEMICKÝ (1909 - 2000) - MALIAR, UČITEĽ, 
FUNKCIONÁR | Liptovská galéria P. M. Bohúňa | 
Ut-So 10:00 - 17:00  5€/2,50€ | Monogra� cká výstava 
liptovského rodáka. 

 26.01.2022 | 23.04.2022     
GIMMICK | Galéria Kolomana Sokola  | Ut-So: 
10:00-17:00  3€/1,50€ | Výstava troch slovenských 
umelcov zo skupiny DSK - Durkáčová, Skaličan, Kotlár. 

 07.02.2022 | 07.03.2022     
VÝSTAVA EKOFOTOGRAFIA 2021 | RGB Liptov | 9:00 
- 20:00 | Predajnú výstavu Ekofotogra� a nájdete na 1. 
poschodí RGB Liptov. 

 01.03.2022 | 31.03.2022     
KNIHA LIPTOVA 2021 | Liptovská knižnica 
G.F.Belopotockého, Štúrova 56  | 9:00 - 18:00 | 
Výstava kníh nominovaných do súťaže Kniha Liptova 
2021. 

 02.03.2022 | 28.05.2022     
RADOSTNÁ SPRÁVA | Liptovská galéria P. M. Bohúňa  
| Ut-So: 10:00-17:00  3€   1,50€ | Výstava komiksového 
príbehu Lasicu a Satinského, ktorý ilustroval Juraj 
Balogh. 

 03.03.2022 | 31.12.2022     
PAVOL SOCHÁŇ - LYRIK NÁRODOPISNEJ 
FOTOGRAFIE | Rázusovie dom | Výstava pri príležitosti 
160. výročia narodenia Pavla Socháňa. 

 09.03.2022 | 25.05.2022     
OŽIVENÍ ZBOJNÍCI | NKP Čierny orol L. Mikuláš | 
Po-Pi 9:00-16:00, Ne: 12:00-16.00  3€   1,50€ | Výstava 
zo zbierok Liptovského múzea o živote zbojníkov 
obohatená o unikátne exponáty.

 LEONARDO DA VINCI: GÉNIUS V MILÁNĚ  
(Dokument, IT – 2016, (U) 90 min., Pannonia Ent. – české 
titulky,) Po. 7. 3.  18.00   7,30€, 6 € 

 SPARTACUS  
(Záznam prenosu z Bolšoj baletu v Moskve 170 min.)
Ne. 13. 3.  15.45   11 € 

 FLORENCIE A GALERIE UFFIZI 3D  
(Dokument, IT – 2015, (U) 97 min., Pannonia Ent. – české 
titulky,) Po. 21. 3.  18.00   6 €

 DRAHOKAMY  
(Záznam prenosu z Bolšoj baletu v Moskve 140 min.)
Ne. 27. 3.  15.45   11 €
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