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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Na mikulášskom ľade sa stretli rozprávkové postavičky, superhrdinovia aj zvieratká.
Mikulášsky zimný štadión vo februári zaplavili desiatky najrôznejších pestrofarebných masiek. Boli tradičné aj netradičné, strašidelné aj veselé a hlavne všetky originálne! Porota 
vybrala najlepšie z nich. Diplom dostala Lujza v kostýme hrozna, Leo prezlečený za Hulka, Alžbetka v kroji, Dáška v maske muchotrávky a Anička, ktorá sa zmenila na Hermionu. 
Karneval na ľade zorganizovalo mesto Liptovský Mikuláš.
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Už tento rok zrealizuje mesto vo svojom ka-
tastri sedem projektov, na ktoré predstavite-
lia Liptovského Mikuláša získali z eurofondov 
milión eur. Radnica od marca začne s práca-
mi na rekonštrukcii detských jaslí, chystajú sa 
úpravy v Múzeu Janka Kráľa aj revitalizácia ih-
riska s umelou trávou. V areáloch škôl pribud-
nú nové cykloprístrešky, spustí sa virtuálna 
envirovýchova, zástupcovia mesta tiež pra-
cujú na zvýšení informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti a na zefektívnení manažmentu 
údajov samosprávy. Okrem toho v tomto ro-
ku ukončuje mestský úrad ďalšie štyri projek-
ty v sociálnej oblasti, na ktoré získali úradníci 
660-tisíc eur.

Čakáme na schválenie
Sedem ďalších projektov v celkovej výške 
takmer 2,4 milióna eur je aktuálne v procese 
schvaľovania. Nenávratné finančné príspev-

ky žiada radnica na podporu udržateľnosti 
a odolnosti kultúrneho domu v Ploštíne, na 
zveľadenie Vrbického cintorína aj na zvýše-
nie kapacity triedeného zberu odpadov. Pe-
niaze z eurofondov chce mesto získať aj na 
opravu strechy plavárne a na zníženie ener-
getickej náročnosti budovy VPS.  Vedenie 
Liptovského Mikuláša má v pláne čerpať ne-
návratné externé zdroje aj na dobudovanie 
kompostárne a na štvrtú etapu cyklochod-
níka v Okoličnom.

Sme pripravení na výzvy
Zamestnanci z mestského úradu aj v týchto 
dňoch pracujú na podkladoch pre ďalšie pro-
jekty, aby mohli v prípade zverejnenia vhod-
ných výziev ihneď reagovať. V balíku pripra-
vovaných projektov je rekonštrukcia Základ-
nej školy na Nábreží Dr. A. Stodolu, rozšírenie 
kapacity materských škôl, podjazd pre cyklis-
tov popod most cesty I/18 v Okoličnom aj do-
budovanie futbalového štadióna pre potreby 
najvyššej súťaže. Intenzívne sa zapájame do 
projektov cezhraničnej spolupráce, v tomto 
roku s českou Opavou napríklad na vybudo-
vaní pumptracku a v prípade poľského Nové-
ho Targu by sme chceli zapojiť do kooperácie 
mestskú políciu. -red-

Čerpáme eurofondy: Robíme na projektoch
 za 1,5 milióna eur, žiadame o ďalšie dva milióny

Modernizácii cesty I/18 v časti od Ľube-
le po Palúdzku sa Slovenská správa ciest 
tento rok nevyhne.

Na výmene vozovky by mali robiť od za-
čiatku marca do konca novembra, obme-
dzenia budú len čiastočné – uzávierky plá-
nujú v maximálne stometrových úsekoch. 
V úseku stavebných prác bude doprava ve-
dená obojsmerne v jednom jazdnom pru-
hu, riadená by mala byť školenými pracov-
níkmi alebo semaformi.

Približne desať kilometrov cesty budú 
rekonštruovať komplexnejšie. Súčasťou 
prác má byť obnova dvoch mostných ob-
jektov bez zásahu do ich statiky, odvod-
nenie aj rekonštrukcia šiestich autobu-
sových zastávok. Vložením dopravných 

Cestári začnú s rekonštrukciou 
dôležitej dopravnej tepny

ostrovčekov na usmernenie dopravy zmo-
dernizujú štyri križovatky. 

Rekonštrukciou odstránia koľaje, výtl-
ky, trhliny a rozpady, ktoré majú negatív-
ny vplyv na bezpečnosť premávky. Dopl-
nia tiež dopravné značenie, zvodidlá, stĺpi-
ky v miestach, kde si to situácia vyžaduje.

Cesta I/18 slúži aj ako zberná komuniká-
cia pre približne desiatku obcí mikulášskeho 
okresu. Prvý sedemkilometrový úsek me-
dzi Liptovským Michalom a Ľubeľou cestá-
ri opravili ešte v roku 2018. Rekonštrukcia 
stála 1,4 milióna eur. Primátor Ján Blcháč zo 
svojej pozície dlhodobo iniciuje aj rekon-
štrukciu úseku cesty I/18, ktorý vedie pria-
mo cez naše mesto. 

 -red-
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Začiatkom februára udrela zima v celej sile, 
sever Slovenska ochromila snehová kalami-
ta, keď za jediný deň napadlo na niektorých 
miestach od 20 až do 50 centimetrov nového 
snehu a snežilo niekoľko dní.

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo 3. feb-
ruára mimoriadnu situáciu a II. stupeň akti-
vity, trvali až do polnoci 15. februára. O päť 
dní neskôr už hasiči v našom meste bojovali 
so záplavami, keďže po oteplení sa hromady 
snehu začali rýchlo roztápať. Radnica vyhlá-
sila III. stupeň povodňovej aktivity v najviac 
zasiahnutej lokalite Hlboké.

Sneh odstraňovali mimoriadne zmeny
Na odstraňovaní kalamitného snehu praco-
vali zamestnanci mikulášskych Verejnopro-
spešných služieb vo viacerých zmenách so 
všetkou svojou technikou a navyše aj s me-
chanizmami zmluvných spoločností. V najkri-
tickejších dňoch vykonávali záchranné práce 
na sprejazdnení komunikácií nepretržite 24 
hodín denne. Mesto požiada štát o preplate-
nie nákladov na odstraňovaní kalamity vo výš-
ke predbežne 36-tisíc eur.

Zavadzali tony snehu
Na Petrovičovo nábrežie a ďalšie lokality vy-
viezli pracovníci VPS počas mimoriadnej si-
tuácie celkom 1200 ton kalamitného snehu 
z celého mesta a mestských častí. Takmer 
rovnaké množstvo odhŕňače rozmiestnili na 
voľné verejné priestranstvá. Len čo vykonali 
všetky práce na sprejazdnení komunikácií, 
začali bojovať s topiacim sa snehom. Keďže 
odmäk podľa predpovedí počasia očakávali 
vopred, preventívne čistili uličné vpuste, aby 
mal kam roztápajúci sa sneh odtekať.

Odhŕňanie blokovali autá
Prioritou pri odstraňovaní prebytočného 
snehu boli hlavné ťahy, následne cestári čisti-
li cesty podľa dôležitosti. Najväčšie problémy 
s odstraňovaním kalamitnej situácie sú vždy 
na sídliskách, najmä na Podbrezinách, kde 
odhŕňačom zavadzajú zle zaparkované autá.

„Prosíme obyvateľov, aby do budúcna 
mysleli na to, že zle zaparkované vozidlo 
môže znemožniť výkon údržby na celej uli-
ci,“ vyzval vedúci odboru dopravy Gabriel 
Lengyel.

V mrazoch sa soliť nedá
Okrem snehu komplikovali zimnú údržbu 
počas mimoriadnej situácie aj veľké mrazy. 
Na cestách sa vytvárali ľadové plochy, ktoré 
sa na niektorých miestach nedali súvisle od-
strániť. V mimoriadne mrazivom počasí totiž 
nie je možné posýpať cesty soľou, tá je účin-
ná maximálne pri −5°C. Cestárom tak neostá-
va nič iné, než čakať na odmäk.

Posypového materiálu sme minuli viac
Do 5. februára minuli VPS na zimnú údržbu 
30 ton soli a 380 ton štrku, v porovnaní s rov-
nakým obdobím minulého roka je množstvo 
mierne vyššie. Zaujímavosťou je, že za päť dní 
vo februári minuli toľko posypového materi-
álu, ako v januári za dva a pol týždňa.

VPS-kári v  meste udržiavajú približne 
100 kilometrov ciest, 75 kilometrov chod-
níkov, štyri mostné lavičky, jedenásť mostov 
a množstvo schodov. Od ľadu a snehu čistia 
aj autobusové zastávky, odstavné plochy, ve-
rejné parkoviská a ďalšie verejné priestran-
stvá.

-red-

Snehovú 
kalamitu 
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Priemerná podlahová plocha bytov, na kto-
rej žijú obyvatelia Liptovského Mikuláša, je 
takmer 81 štvorcových metrov. V porovnaní 
so susedným Ružomberkom je to viac o päť 
a s Liptovským Hrádkom až o osem štvor-
cových metrov. Vyplýva to z nových údajov 
zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, 
ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

V našom meste je celkovo 13 584 by-
tov, z nich je 3 394 v rodinných domoch 
a 9 283 z nich sa nachádza v 722 bytov-
kách. Najrozšírenejšie sú trojizbové, nasle-
dujú dvojizbové a štvorizbové byty. Z cel-
kového počtu bola takmer tretina rodin-
ných či bytových domov postavená me-
dzi rokmi 1961 až 1980, osemnásť percent 
medzi rokmi 1981 až 2000 a dve percentá 
dokonca pred rokom 1919.

Vyše polovica bytov má diaľkové ústred-
né kúrenie, zhruba tretina lokálne, samo-
statným vykurovacím telesom disponu-
je takmer 13 percent domov. Najviac sa 
v  meste kúri plynom, pevným palivom 
a  elektrinou, solárnu energiu využívalo 
zatiaľ sedem domov.

Až 90 percent budov má prípojku na 
kanalizačnú sieť, vyše osem percent rieši 
kanalizáciu žumpou alebo septikom.

 -red-

Mikulášania žijú prevažne v trojizbových bytoch Novej výstavbe 
určia hranice
Na mestskom úrade vznikla odborná 
pracovná skupina pre územné pláno-
vanie a urbanizmus. Primátor ju vytvo-
ril vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúcu vý-
stavbu v katastri Liptovského Mikuláša. 
Má to byť krok, ktorý prispeje k tomu, 
aby sa predchádzalo obmedzovaniu už 
zabývaných obyvateľov novou výstav-
bou.

 Mestskí architekti, inžinieri, poslan-
ci aj zamestnanci mesta, ktorí sú členmi 
tejto skupiny, majú ambíciu pracovať aj 
s názorom širokej verejnosti. Chcú totiž 
do veľkej aktualizácie územného plánu 
mesta zadefinovať hranice, ktoré nas-
merujú najmä developerskú stavebnú 
činnosť tým správnym smerom.

-red-

Všade samé výtlky
Akonáhle sa oteplilo, Verejnoprospešné 
služby začali opravovať výtlky na mestských 
cestách. V čase uzávierky mesačníka boli na 
ulici Majerskej a Štefánikovej, asfaltovali aj 
na Štúrovej, Demänovskej a na výjazdoch 
od dvoch obchodných domov v jej blízkos-
ti. „Robíme, čo môžeme, netreba však zabú-
dať, že mnoho ciest v našom meste patrí 
Žilinskému samosprávnemu kraju, vrátane 
hlavného ťahu (I/18) a ciest II. a III. triedy. 
Komunikujeme aj s nimi, aby diery v našom 
meste opravili,“ povedal Gabriel Lengyel 
z mestského úradu.
■ Výtlky sa v tomto období objavujú na ces-
tách každoročne, keď dochádza k striedaniu 
mínusových teplôt v noci a plusových cez 
deň. Voda v prasklinách na vozovke zamrz-
ne a pri prejazde áut vytvorí výtlk.
■ Počas zimných mesiacov je možné opra-
vovať výtlk len ručnými opravami studenou 
obaľovanou zmesou, prípadne recyklova-
ním asfaltu, ktorý využíva už použitý asfal-
tový materiál.
■ Oprava výtlkov v zime je zdĺhavá. Výtlk tre-
ba vyčistiť, odstrániť z neho vodu, vysušiť ho 
horákom až následne asfaltovať.
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K Bielemu srdcu trom sestričkám z mikulášskej 
nemocnice pribudlo aj osobné poďakovanie 
vedenia mesta. Z radnice si zdravotné sestry 
odniesli zlaté mestské pamätné plakety.

Prestížne ocenenie Biele srdce je symbolom 
starostlivosti, poznania a ľudskosti. Oceneným 
dámam sa poďakovali za ich prácu aj predsta-
vitelia mesta, primátor im odovzdal zlaté pla-
kety mesta Liptovský Mikuláš.

Katarína Steinerová, ktorá pracuje ako 
diplomovaná operačná sestra Centrálnych 

operačných sál, získala Biele srdce za dlho-
dobú prax v nemocnici, kde ju poznajú ako 
zodpovednú, dôslednú, ochotnú a ústretovú. 
Aktívna je na miestnych vzdelávacích semi-
nároch a na celoslovenských konferenciách 
sestier pracujúcich na operačných sálach. 
Skúsenosti z praxe ochotne odovzdáva kole-
gyniam. Podieľala sa na zavedení laparosko-
pických operačných výkonov na gynekolo-
gickom oddelení. Ocenenie získala na celo-
slovenskej úrovni.

Na regionálnej úrovni boli Bielym srdcom 
ohodnotené Gabriela Kasanická a Anna Gry-
garová.

Gabriela Kasanická z chirurgického odde-
lenia liptovskomikulášskej nemocnice pracu-
je v zdravotníctve od roku 1987. Má skúse-
nosti so starostlivosťou o chirurgických, on-
kochirurgických, detských či urologických 
pacientov.

V mikulášskej nemocnici pracuje od roku 
2010, od roku 2014 pôsobí na onkochirurgic-
kej a chirurgickej ambulancii, zabezpečuje 
starostlivosť, poradenstvo a edukáciu stomic-
kým pacientom už počas hospitalizácie a aj 
po prepustení. Je komunikatívna, empatická, 
medzi pacientmi obľúbená a ochotná kedy-
koľvek pomôcť. Aktívne sa zapája do vzdelá-
vacích procesov, edukačná činnosť v oblasti 
starostlivosti o stomických pacientov presa-
huje jej bežné pracovné povinnosti.

Anna Grygarová z oddelenia úrazovej chi-
rurgie pracuje v zdravotníctve už 48 rokov ako 
sestra pri lôžku. Má skúsenosti so starostlivos-
ťou o traumatologických pacientov a od roku 
2000 ako inštruktorka prvej pomoci v organi-
zácii Červeného kríža v L. Mikuláši. Anna Gry-
garová má vysokú odbornú úroveň, rýchlo re-
aguje na požiadavky pracoviska, bez problé-
mov zvláda stresové situácie, v práci je samo-
statná a spoľahlivá. Skúsenosti a vedomosti 
ochotne odovzdáva kolegyniam.  -red-

Sestričky s Bielym srdcom dostali aj zlaté plakety

Štrnásťročný Richard Turčaník vo februári 
dosiahol svoj životný výkon a zúročil viac 
než desať rokov tvrdého tréningu, keď na 
50. Majstrovstvách Európy v karate kadetov, 
juniorov a starších juniorov vybojoval bron-
zovú medailu.

Na Cypre sa predstavil v napínavých zá-
pasoch pred preplnenou športovou halou, 
v  ktorej panovala neuveriteľná atmosféra 
a dráma až do poslednej sekundy. Za ten-
to úspech a prezentáciu mesta na Slovensku 
i v zahraničí si z rúk primátora prevzal pa-
mätnú plaketu.

Rýchlosť a úsudok
Úspechu mladého športovca z Karate klu-
bu Torade predchádzali kvalifikačné turnaje 

a reprezentačné sústredenie. „Baví ma tento 
druh športu, pretože výsledok zápasu mám 
vo svojich rukách. Záleží na mne, ako prečí-
tam súpera. Baví ma súťažiť, robiť všetko pre 
výhru. Obmedzenia, ktoré ako športovec v ži-
vote mám – napríklad v stravovaní – nevní-
mam, pretože to robím pre svoj výkon,“ pre-
zradil Richard, ktorý má ambíciu kvalifikovať 
sa v budúcnosti na olympiádu.

Začal ako štvorročný
Chlapec začal s  karate už ako štvorročný, 
v šiestich priniesol domov prvú medailu. Ri-
chardov otec Michal Turčaník plní v synovej 
športovej kariére aj úlohu trénera. Prezradil, že 
byť trénerom a otcom v jednej osobe je ťažké 
aj ľahké zároveň. „Syna mám celý čas pred se-

bou, nie len hodinku či dve na tréningu. Mám 
možnosť sledovať aj doma čo robí a čo nie, 
môžem kontrolovať jeho životosprávu, stra-
vovanie, ako spí a čo robí aj mimo tréningu,“ 
priblížil otec tréner a vysvetlil, že na víťazné ťa-
ženie v tomto športe je potrebné skĺbiť špor-
tové zanietenie a zvoliť umnú taktiku.

„Má dve minúty na to, aby súpera dokázal 
identifikovať, spoznať jeho silné a slabé strán-
ky, vymyslieť stratégiu, aplikovať ju a v prípa-
de, že stratégia nefunguje, hneď ju zmeniť. 
A v tomto je výborný,“ pochválil synove úspe-
chy. -red-

Mikulášsky karatista získal európsky bronz, 
trénuje ho otec

Top výsledky 
Richarda Turčaníka 
za obdobie 2021–2023
■ 3. - 5. 2. 2023: 50. Majstrovstvá Európy 
kadetov, juniorov a U21, Larnaca, Cyprus, 
3. miesto
■ 5.  11.  2022: SLOVENSKÝ POHÁR U21, 
JUNIOROV, DORASTENCOV A  ML. DO-
RASTENCOV, 1. miesto
■ 12. 11. 2022: HUNGARIAN OPEN GRAND 
PRIX 2022, 3. miesto 
■ 1. a 2.  10.  2022: POLISH OPEN 2022, 
2. miesto
■ 17. a 18. 9. 2022: BUDAPEST OPEN,  
3. miesto
■ 3. 9. 2022: International Banzai-Cup  
Berlin, 2022, 1. miesto
■ 11. 6. 2022: MAJSTROVSTVÁ SR 2022 
JEDNOTLIVCOV v kata, kumite, agility, 
1. miesto
■ Máj 2021: World Sport Shito Ryu Fede-
ration Championships, 1. miesto
■ Máj 2021: European Shito Ryu Karate Fe-
deration Championship, 1. miesto
■ 7. 5. 2021: Majstrovstvá GOJU RYU KA-
RATE, 1. miesto

Obrovské talenty: Paralyžiarka a hokejistka potvrdili status mesta
V našom meste sa neustále objavujú skvelí 
športovci, máme ich snáď toľko, čo žiadne 
iné slovenské mesto. Koncom januára Lip-
tovský Mikuláš úspešne reprezentovali v za-
hraničí Tatiana Korčeková a Ivana Kováčová. 
Za šírenie dobrého mena mesta obe ocenili 
predstavitelia radnice.

Tatianu Korčekovú za striebornú medai-
lu na 16. Európskom olympijskom festivale 
mládeže 2023 v ľadovom hokeji a Ivanu Ko-
váčovú za bronzovú medailu na Winter Ga-
mes Emil Open 2023 v kategórii paraalpské 
lyžovanie.

Tatiana Korčeková reprezentovala Slo-
vensko v talianskom Friuli-Venezia Giulia vo 
výprave, v ktorej mal najpočetnejšie zastú-
penie práve hokej. Na akcii štartovali mla-
dí športovci vo veku od 14 do 18 rokov zo 
47 krajín. Festival predstavoval prvý kontakt 

mladých ľudí s  multišportovým olympij-
ským podujatím. Tatiana má tréningy v Lip-
tovskom Mikuláši a v Poprade.

„Po vyraďovacích súbojoch sme sa dosta-
li až do finále s Českou republikou. Bolo to 
dramatické až do konca, veď po dvoch tre-
tinách svietila na tabuli remíza, aj keď sme 
nakoniec prehrali 1:4. Oslávili sme to pizzou, 
kolou a tancom,“ povedala s úsmevom.

Ivana Kováčová na súťaži krajín V4 v juž-
ných Čechách na prvom ročníku podujatia 
mladých hendikepovaných športovcov zís-
kala tretiu priečku, prvé dve pozície obsadili 
domáce pretekárky.

„Na trati ma čiastočne navigoval ocino, do 
cieľa som už došla sama. Preteky sa nazývajú 
podľa vtáčika Emila, ktorý vypadol z hniezda. 
Bola to milá akcia aj s oslavou na záver,“ vy-
svetlila. -red-

Patrik Ferjanc má už tri desaťročia nezastu-
piteľné miesto pri ochrane Liptovského Mi-
kuláša pred živelnými udalosťami a pomoci 
pri zdolávaní ich následkov. Výchova, vzde-
lávanie a zásahová činnosť pri požiaroch, po-
vodniach, popadaných stromoch, poruchách 
technického charakteru je len stručné zhod-
notenie činností, ktoré zastrešuje. V dobrovoľ-
nom hasičskom zbore mesta pôsobí ako zá-
stupca veliteľa a šéfuje tiež dobrovoľným ha-
sičom v Liptovskej Ondrašovej. Zároveň je ta-
jomníkom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Pri príležitosti životného jubilea 50 rokov 
a za dlhoročnú spoluprácu s mestom mu ude-
lil primátor pamätnú plaketu a pamätný list. 
Keďže šéf dobrovoľných hasičov je mužom 

Pomáha mestu
v nepohode

činu, na stretnutí, ktoré malo mať slávnost-
ný nádych, prebrali aj čerstvé zásahy, ktoré si 
vyžiadal topiaci sa sneh a dážď v Stošiciach, 
v Okoličnom či v Hlbokom.

Dobrovoľní hasiči mesta v počte 17 členov 
sa zúčastňujú výlučne na zásahoch, svoje kro-
ky koordinujú s profesionálmi z okresného ria-
diteľstva. Dobrovoľný hasičský zbor v Liptov-
skej Ondrašovej má vyše 50 členov. V ňom 
už pripravujú aj rôzne kultúrno-spoločenské, 
výchovné či vzdelávacie aktivity. „Teší ma, že 
vďaka nim je dobrovoľné hasičstvo na vzostu-
pe, čo je pravý opak diania v iných mestách,“ 
povedal Ferjanc. Dodal, že dobrovoľní hasiči 
majú ročne približne 20 zásahov.

-red-

Mesto generálov
Najstarší generál na Slovensku žije práve 
v našom meste. Generálmajor vo výsluž-
be Karol Polakovič pri príležitosti životného 
jubilea 90 rokov prijal pozvanie primátora 
a jeho kanceláriu navštívil s generálporu-
číkom vo výslužbe Mariánom Áčom z Lip-
tovského Mikuláša.

Generál Polakovič pracoval ako zástup-
ca náčelníka na akadémii v  Bratislave, 
časť pracovnej kariéry absolvoval v Prahe 
a v Liptovskom Mikuláši sa jeho pôsobe-
nie spája s vojenským učilišťom. Tu rodák 
z Bratislavy prežil až 60 rokov svojho živo-
ta. V súčasnosti býva v Demänovej, teší sa 
z dvoch vnúčat a pravnuka. V dobrom zdra-
ví si ešte aj dnes prečíta knihy zamerané na 
históriu. Blahoželáme mu k jubileu. -red-

4

Vľavo Ivana Kováčová, vpravo Tatiana Kor-
čeková.
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Prváčikov budeme mať v školskom roku 
2023/2024 najviac za ostatné roky. Vyplýva 
to zo štatistiky v školách, ktoré sú  v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta a iných zriaďo-
vateľov. Kým v predošlom roku nastúpilo do 
prvého ročníka približne štyristo detí, teraz 
to bude o niekoľko desiatok viac, predpo-
klad je 435. 

Zápisy sa tento rok uskutočnia 17. a 18. 
apríla v čase od 14. do 18. hodiny. 

Na zápis musia aj deti
Aby si učiteľ mohol overiť školskú zrelosť 
predškoláka, je jeho prítomnosť pri zápise 
do prvého ročníka nevyhnutná. Za plnenie 

školskej dochádzky sú zodpovední obaja ro-
dičia alebo zákonný zástupca, každý z nich 
preto dostane rozhodnutie o prijatí alebo ne-
prijatí dieťaťa. 

„Na zápis si rodičia prinesú občiansky preu-
kaz, rodný list svojho dieťaťa a prihlášku, ktorú 
si môžu stiahnuť z internetovej stránky školy 
alebo ju vyplniť priamo v škole,“ informovala 
vedúca odboru školstva na mestskom úrade 
Mária Boltižiarová. 

Školu vyberá rodič
Každý rodič má právo požiadať o prijatie na 
ľubovoľnú základnú školu. Rozhodujúca je 
však kapacita. 

„Keď chce mať rodič istotu, že jeho predško-
lák bude prijatý,   je lepšie zapísať ho do spá-
dovej školy pre dané územie, pretože spádo-
vá škola je povinná ho prijať. Ale môže sa roz-
hodnúť aj pre školu mimo toto územie. Vtedy 
je v kompetencii riaditeľa rozhodnúť o prijatí 
podľa  možností školy,“ vysvetlila vedúca od-
boru školstva. 

Necítite sa? Žiadajte odklad
Rodič môže pre svoje dieťa vybaviť aj takzva-
ný odklad. Písomne požiada riaditeľku ma-
terskej školy o pokračovanie vzdelávania v 
škôlke, priloží písomný súhlas pediatra a prí-
slušného zariadenia výchovného poraden-
stva a prevencie, a tiež informovaný súhlas 
zákonného zástupcu. 

„Aj keď dieťa dostane odklad povinnej škol-
skej dochádzky, je potrebné s ním ísť na zápis 
do prvého ročníka. Tiež platí, že ak aj dieťa po-
kračuje v predškolskej dochádzke v materskej 
škole s odkladom, najneskôr 1. septembra po 
dovŕšení siedmeho roku veku musí nastúpiť 
do prvého ročníka základnej školy,“ odkázala 
Boltižiarová na legislatívu.

Čo ak dieťa školu nezvláda?
Môže sa stať, že prváčik nezvláda nároky zá-
kladnej školy. Jeho vzdelávanie sa potom re-
alizuje ako u dieťaťa so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami. K tomu musí zá-
konný zástupca predložiť písomnú žiadosť 
o zmenu formy vzdelávania, takúto situáciu 
pomôže rodičovi riešiť triedny učiteľ či riadi-
teľ. -red-

Deti z druhej triedy Materskej školy Demä-
nová si od jesene posilňujú imunitný sys-
tém v soľnej jaskyni. Navštevujú ju pravidel-
ne, jedenkrát za týždeň v čase poobedného 
odpočinku. Počúvajú pritom rozprávky, re-
laxačnú hudbu, vnímajú vlastné dýchanie 
a mnohé aj zaspia. 

Vďaka týmto pobytom si deti zvyšujú 
odolnosť organizmu voči viacerým ocho-
reniam.

Ako pri mori
Prvotná myšlienka pobytov detí v soľnej jas-
kyni vznikla podľa riaditeľky ZŠ s MŠ Demä-
novská ulica Lucie Pavnicovej Žudelovej eš-
te v predchádzajúcom školskom roku.

„Počas pandémie sa väčšina ľudí na dva 
roky uzatvorila doma, v úzkom okruhu svo-
jich blízkych. Možnosť vycestovať k moru 
bola obmedzená a  pre niektoré domác-
nosti absolútne nereálna, keďže toto obdo-

bie okresalo aj nemálo rodinných rozpoč-
tov,“ vysvetlila. Celé obdobie malo podľa jej 
slov navyše negatívny dopad na imunitný 
systém ľudí, preto sa rozhodli mu pomôcť  
tou to formou.

Najradšej ležia na zemi
Najrýchlejšie sú podľa riaditeľky obsadené 
miesta na dekách rozložených na soli, pre-
tože deti si počas relaxácie obľúbili hru so 
soľou.

„Rodičia privítali túto aktivitu s nadšením 
a naši najmenší by tam najradšej oddycho-
vali každý deň,“ dodala na záver.

Ruka v ruke
O charaktere demänovskej škôlky hovorí 
veľmi silná komunita a snaha rodičov spo-
lupracovať na jej zveľaďovaní. 

Rodinný prístup zo škôlky pretrváva aj po 
prechode na tamojšiu základnú školu, kde 
si najmenší prenesú okrem iného tiež sil-
né priateľstvá. Prváci si tak nemusia zvykať 
na nový kolektív, ale plynule pokračujú na  
škole. 

V materskej i základnej škole v Demäno-
vej prevláda individuálny prístup učiteľov ku 
každému žiakovi a ich veľkosť spočíva práve 
v ich drobnosti.
 -red-

Máte doma predškoláka? Zápisy budú v apríli

Škôlkari z Demänovej vymieňajú postieľky za lehátka v soľnej jaskyni

Liptov bol v roku 2022 atraktívny najmä pre 
Slovákov, ale aj návštevníkov spoza hraníc. 
Štatistický úrad SR zverejnil údaje o výsled-
koch v cestovnom ruchu na Slovensku. 

Regiónu Liptov sa darilo a vyšvihol Žilin-
ský kraj na špičku v počte prenocovaní za 
rok 2022.

Potrebujeme nemocnicu a cesty
Podľa údajov štatistického úradu si Liptov 
medziročne výrazne polepšil, prenocovaní 
v roku 2022 tu bolo 1 721 649, pričom takto 
pred rokom ich bolo o šesťstotisíc menej. Roz-
hodujúci podiel na výsledkoch regiónu má 
práve mikulášsky okres.

„Verím, že si tieto čísla všimne vedenie Ži-
linského samosprávneho kraja a  začne sa 
aktivizovať pri zachraňovaní Liptovskej ne-

mocnice, ktorú štát zaradil do najnižšej ka-
tegórie. Desaťtisíce návštevníkov, ktorí pri-
rodzene gravitujú do Liptovského Mikuláša, 
tiež potrebujú mať podmienky pre adekvát-
nu a rýchlu zdravotnú starostlivosť, najmä pri 
tom množstve úrazov, ktoré sa tu stávajú kvô-
li svahom či vysokohorskej turistike,“ povedal 
predseda predstavenstva Oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu Region Liptov Ján 
Blcháč a dodal, že župa by si mohla všimnúť 
aj stav cesty II/584 v obci Demänovská Doli-
na, ktorá je jedinou spojnicou medzi Miku-
lášom a turistickým zázemím v katastri obce.

Naše mesto je druhé 
najnavštevovanejšie v kraji
Turisti sa rozhodli uplynulý rok vo veľkej mie-
re prenocovať práve v  našom meste, čím 

Naše mesto patrilo v prvej polovici februára 
v celkovom úhrne medzi najmrazivejšie na 
celom Slovensku. Podľa meraní Slovenské-
ho hydrometeorologického ústavu boli rá-
na u nás vždy v prvej päťke najchladnejších 
v krajine.

Mrazivé dni aj noci trávili v nocľahárni
Keďže bol Liptovský Mikuláš začiatkom feb-
ruára jedným z najchladnejších miest v kra-
jine, vedenie mesta otvorilo nocľaháreň pre 
ľudí bez domova aj cez deň. Radnica eviduje 
približne 40 bezdomovcov, najviac mužov. 
Služby nocľahárne ich však využíva len nie-
koľko.

„Kapacita nocľahárne v Hlbokom je 12 lô-
žok, z toho štyri pre ženy a osem pre mužov. 
V meste je okrem nocľahárne v Hlbokom aj 
útulok pre ľudí bez prístrešia na Nábreží, jeho 
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. 
V prípade, že by sa naša nocľaháreň naplnila, 
máme dohodu so Slovenským Červeným krí-
žom sprístupniť pre ľudí bez domova v mra-

zivom počasí aj ich priestory,“ priblížil vice-
primátor Rudolf Urbanovič.

Nocľaháreň v Hlbokom, ktorej zriaďovate-
ľom je mesto Liptovský Mikuláš, majú bezdo-
movci možnosť využívať celoročne. K dispo-
zícii tu majú stredisko osobnej hygieny a prá-
čovňu, môžu sa tu osprchovať a oprať si bie-
lizeň. V bežnej prevádzke je otvorená v čase 
od 18. do 8. hodiny, v mimoriadnych situáci-
ách nonstop. Poplatok za nocľah je päťdesiat 
centov. Strávené chvíle v nocľahárni si môžu 
skrátiť pozeraním TV, čítaním literatúry a ča-
sopisov alebo hraním spoločenských hier.

Červený kríž poskytne jedlo
„Mali by byť triezvi, no máme toleranciu pol 
promile alkoholu. Po príchode musia fúkať, 
ale aj keď to prekročí určenú hranicu a sú 
mínusové teploty, nemáme to srdce nieko-
ho poslať v mraze do ulíc,“ priblížila vedúca 
nocľahárne Alena Novajovská.

K teplému jedlu sa celoročne počas pra-
covných dní dostanú v budove Červeného 

kríža, kde sa môžu najesť a zobrať si potraviny 
aj so sebou. Jedlo si môžu zohriať alebo uva-
riť aj v kuchynke mestskej nocľahárne. „Má-
me aj takých klientov, ktorí prespávali u nás 
v nocľahárni, a podarilo sa nám pomôcť im 
s umiestnením do zariadenia sociálnych slu-
žieb,“ ukončila Novajovská.  -red-

Liptov potiahol Žilinský kraj na špičku 
v počte prenocovaní, pomôže kraj 
na oplátku s Liptovskou nemocnicou?

dostali Liptovský Mikuláš na druhú priečku 
v návštevnosti kraja. V počte prenocovaní nás 
predbehla obec Demänovská Dolina. 

Turisti vyhľadávajú najmä lyžiarske stredis-
ká, vodný park či komplex atrakcií a prírod-
ných krás v Demänovskej, Jánskej, Žiarskej aj 
Prosieckej či Kvačianskej doline.

Predpandemickú dobu sme ešte 
nedobehli
Čísla spred pandémie sú však stále ďaleko. 
V porovnaní s rokom 2019 chýbalo v preno-
covaniach takmer 14 percent. 

Počet zahraničných návštevníkov medzi-
ročne stúpol, ale rozhodujúci podiel návštev-
nosti regiónu v roku 2022 tvorili opäť domá-
ci Slováci.

-OOCR, red-

Pondelok 6.2. - druhé najchladnejšie miesto (-20,4°C)
Utorok 7.2. - piate najchladnejšie miesto (-22,3°C)
Streda 8.2. - najchladnejšie miesto (-18,1°C)
Štvrtok 9.2. - štvrté najchladnejšie miesto (-20,5°C)
Piatok 10.2. - piate najchladnejšie miesto (-19,8°C)

Vlani meteorológovia namerali najnižšiu teplotu vzdu-
chu v našom meste 14. decembra (-16,0 °C).

Mikuláš vo februári pripomínal Severný pól

SPRAVODAJSTVO
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Veselú muziku, vôňu šišiek a masky rôzneho 
druhu vidieť v Liptovskom Mikuláši už viac 
ako desaťročie, odkedy mesto prenieslo tra-
dície z mestských častí aj priamo do centra. 
Spred mestského úradu vyrazil v tomto roku 
do ulíc tradičný sprievod s rekordným množ-
stvom ľudí. V hojnom počte sa stretli bursov-
níci aj v ďalších šiestich mestských častiach, 
všade oslavovali po svojom. Iľanovo je na-

Mikulášom sa šírila vôňa šišiek, fašiangy oslávilo 
sedem mestských častí

príklad známe fašiangovou zabíjačkou, Bo-
dičania a Demänovci varia každý rok tradič-
nú hriatu karamelovú pálenku. Ondrašovci 
dokonca zvyknú fašiangovať dvakrát – týž-
deň po sprievode mávajú fašiangovú zába-
vu. V Palúdzke sa na záver bursy pochováva 
basa a fašiangové tradície tento rok oživili aj 
mladí Andičania s Beničanmi, čím do lokality 
priniesli kultúrny život.

Fašiangový sprievod v Starom meste.

Fašiangový sprievod v  Bodiciach. 

Fašiangy v Ploštíne.

Fašiangový sprievod v Liptovskej Ondrašovej.

Výborná nálada bola aj v Iľanove.

Pred deviatimi rokmi zakladali tradíciu v Palúdzke siedmi, odvtedy masky v sprievode pribúdajú.

Po 35 rokoch bursovali aj Andičania a Beničania.
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Zdravie, pohyb, prevencia. To je téma aktu-
álneho školského roka na mikulášskych ško-
lách, na ktorú zamerali viacero svojich aktivít. 
Niektorým školákom sa líčka začervenali na 
lyžiarskom či korčuliarskom výcviku, iní na-
chádzajú lásku k športu na plávaní či tanečnej 
výchove. Štyri základné školy navyše vycho-
vávajú mladé talenty v športových triedach.

„Na začiatku školského roka sme si stanovili 
niekoľko priorít. Jednou z nich je zdravie na-
šich detí, a preto sme začali s projektom Zdra-
vie, pohyb a prevencia. Prvotným krokom bo-
lo zorganizovanie odbornej konferencie a po-
stupne realizujeme výstupy, ktoré z nej vzišli. 
Na školách sme začali s workshopmi a cviče-
niami pre žiakov a tiež s ďalším vzdelávaním 
pedagógov,“ povedala na úvod vedúca od-
boru školstva Mária Boltižiarová.

Podbreziny prijali motto za svoje
Okrem zaužívaných športových aktivít po-
núkla v tomto školskom roku Základný škola 
Janka Kráľa na Podbrezinách svojim žiakom 
rozvoj v nových projektoch. V piatom roční-

ku otvorili plaveckú triedu, spustili tiež pro-
jekt Tréneri v škole, ktorý je zameraný na ak-
tívne zapojenie kvalifikovaných vyškolených 
trénerov do vyučovacieho procesu hodín te-
lesnej a športovej výchovy žiakov základnej 
školy, primárne však žiakov prvého a druhé-
ho ročníka.

„Cieľom programu je zatraktívniť hodi-
ny telesnej zážitkovým spôsobom, prehĺbiť 
záujem detí o  šport a  zároveň rozvíjať ich 
všestrannú pohybovú gramotnosť. V treťom 
a štvrtom ročníku sme zas realizovali taneč-
nú telesnú výchovu. Žiaci pod vedením lek-
torky tanca absolvovali osem hodín a naučili 
sa kroky hip-hopu,“ vysvetlila riaditeľka Eva 
Vondráková.

Opäť otvoria plaveckú triedu
Na Podbrezinách už druhý raz otvoria v no-
vom školskom roku športovú triedu so zame-
raním na plávanie.

„Rozhodli sme sa ju otvoriť pilotne minu-
lý rok kvôli zníženej pohybovej aktivite de-
tí počas pandémie a tiež na základe záujmu 

rodičov,“ vysvetlila Vondráková a dodala, že 
plávanie sa považuje pre špecifické a mno-
hostranné pôsobenie na ľudský organizmus 
za jednu z biologicky najúčinnejších športo-
vých aktivít.

Žiačka z podbrezinskej plaveckej triedy Pet-
ra Jurigová už vlani získala dva tituly majster-
ky Slovenska a množstvo ďalších pódiových 
umiestnení.

Riaditeľka na záver doplnila, že v trende 
otvárania športových tried budú pokračo-
vať aj na prvom stupni, pričom pre žiakov od 
druhého ročníka organizujú základné plavec-
ké kurzy.

V Palúdzke vyrastajú florbalisti
V základnej škole na Demänovskej ulici v Pa-
lúdzke otvorili v septembri športovú triedu 
zameranú na hokej a plávanie, v novom škol-
skom roku to bude kombinácia florbalu a plá-
vania.

„Hneď v prvom roku existencie triedy nad-
šenie detí a rodičov ukázalo, že vytvorenie ta-
kéhoto projektu bolo veľmi dobrou voľbou. 

Deti trénujú päťkrát do týždňa a zúčastňu-
jú sa regionálnych aj celoslovenských pre-
tekov, kde často obsadzujú popredné pozí-
cie,“ skonštatovala riaditeľka Lucia Pavnico-
vá Žudelová.

Palúčanská škola nezaháľa a  v  týchto 
dňoch pripravuje ďalšie nové projekty. Ke-
ďže florbal sa stal na telesnej výchove veľmi 
obľúbeným, deti sa mu venujú aj v krúžkovej 
mimoškolskej činnosti a školské družstvo sa 
zúčastňuje pretekov, nová športová florbalo-
vá trieda je pre nich zmysluplnejšia.

„Pre potreby tohto športu máme skvelé 
priestorové aj materiálne zázemie,“ ozrejmila.

Florbal bude podľa nej zastrešovať nový 
florbalový klub SpartanS Liptovský Mikuláš. 
Žiakom ponúknu prepojenie výchovno  – 
vzdelávacieho procesu so športovým vyži-
tím. Tréningy budú prebiehať priamo na zá-
kladnej škole, čo uľahčí prepojenie športu so 
školskými povinnosťami.

V Okoličnom vedú deti k športu už od 
škôlky
Základná škola s materskou školou Okoličian-
ska pestuje u detí pozitívny vzťah k pohybu 
už od škôlky. Zapájajú sa do korčuliarskeho 
programu, organizujú lyžiarske výcviky a ro-
dičia môžu najmenších prihlásiť na krúžok po-
hybových aktivít.

„V rámci záujmových útvarov ponúkame 
pre žiakov prvého ročníka pohybovú prípra-
vu, o ktorú je veľký záujem a je určitou alter-
natívou rozšírenej športovej prípravy. Záro-
veň môžu ostatní žiaci aktívne rozvíjať svoje 
pohybové schopnosti v záujmových útvaroch 
zameraných na volejbal, basketbal, futbal, 
gymnastiku či turistiku,“ vymenovala riadi-
teľka Mária Ivanová.

V tomto školskom roku sa škola zapojila do 
modulov Gymnastika hravo a Zdravý chrbátik, 
kde žiakom prvého stupňa renomovaní lekto-
ri obohacujú telesnú výchovu. Pre žiakov na 
prvom stupni je k dispozícii plavecký výcvik, 
rozširujúci plavecký pripravili zas pre šiesta-
kov. Žiaci zo Školského klubu detí sa môžu 
prihlásiť na lyžiarsky.

Športovcov nájdete v Okoličnom i 
na Nábreží
Ako ďalej uviedla riaditeľka, základná ško-
la v Okoličnom vedie na druhom stupni už 
dlhé roky triedy s rozšírenou športovou prí-
pravou zamerané na všeobecnú pohybovú 
prípravu, futbal a gymnastiku. Novú športo-
vú triedu otvárajú opäť v septembri, žiakov 
vyberú na základe troch dní zápisov. Prvý sa 
uskutočnil vo februári, druhý majú napláno-
vaný na 22. marca a tretí by mal byť 19. apríla.

Hokejistov aj v ďalšom roku radi prijmú na 
Základnej škole Márie Rázusovej-Martákovej 
na Nábreží.

Aktivity vyberajú samotní žiaci
Aktivity pre žiakov so zážitkovým aj vzde-
lávacím charakterom, ktoré organizuje Zá-
kladná škola Nábrežie Dr.  Aurela Stodo-

lu, prediskutuje vždy najprv Žiacky parla-
ment. „Nie vždy je to ľahké. Rebríček hod-
nôt týchto detí je celkom iný. O to ťažšie sa 
nám organizujú aktivity, nakoľko pracuje-
me so žiakmi zo sociálne slabého prostre-
dia. Práve tieto deti potrebujú zažiť aktivitu 
v podnetnom prostredí. S ľuďmi, ktorí odo-
vzdajú skúsenosti užitočné v osobnom živo-
te. S ľuďmi, ktorí sa neštítia chudoby a ina-
kosti,“ ozrejmila učiteľka Jana Mlynarčíková.

Pedagógom na škole podľa nej záleží na 
tom, aby sa u žiakov zvýšil záujem o pohyb. 
Od septembra do októbra brávali na korču-
ľovanie prvý stupeň, od novembra do febru-
ára druhý. Počas workshopov deťom pred-
stavili úspešných športovcov z regiónu, na 
Mikuláša zorganizovali turnaj v prehadzo-
vanej.

„Naši žiaci absolvovali aj netradičné ho-
diny telesnej výchovy pod vedením lekto-
ra zo Streetdance akadémie,“ doplnila. Ne-

oddeliteľnou súčasťou života na škole sú aj 
mikulášski hasiči, ktorí ich vzdelávajú o ne-
bezpečenstve počas vykurovacieho obdo-
bia a pripravujú žiakov na hasičské súťaže.

Prím hrá lyžiarsky a korčuliarsky
Žiaci Základnej školy Miloša Janošku sa 
v rámci aktivít zameraných na pohyb, zdra-
vie a prevenciu zúčastňujú lyžiarskeho vý-
cviku a korčuliarskeho programu podpore-
ného mestom. Zakorčuľovali si aj druháci 
zo Základnej školy Márie Rázusovej-Mar-
tákovej, ôsmaci zas absolvovali lyžiarsky 
výcvik, na ktorom úspešne zvládli techni-
ku lyžovania a zdokonalili si svoje lyžiarske 
schopnosti.

Lyžiarske a korčuliarske výcviky absolvu-
jú už škôlkari. Zalyžovali si deti zo všetkých 
mestských materských škôl, mnohí z nich 
spoznali aj korčuľovanie.

-red-

Mikulášske deti žijú športom: na školách lyžujú, 
plávajú, tancujú i korčuľujú
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Najlepší krasokorčuliari z celého Slovenska 
pricestujú v druhej polovici marca do nášho 
mesta, aby zabojovali o majstrovské tituly. 
Pod záštitou mesta zorganizuje Klub kraso-
korčuľovania Liptovský Mikuláši v spolupráci 
so Slovenským krasokorčuliarskym zväzom 
najvyššiu celoštátnu súťaž. 

Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľo-
vaním sa uskutočnia 18. a 19. marca na na-
šom zimnom štadióne. Súťažiť budú športo-
vé dvojice, tanečné páry a sólo korčuliari od 
sedemročných nádejí až po juniorov. Podľa 
pravidiel sa na majstrovstvách môže okrem 
juniorských kategórií, kde štartuje 12 súťa-
žiacich, zúčastniť 14 súťažiacich na základe 
redukovaného postupového rebríčka v kaž-
dej kategórii.

Majstráku predchádzala Veľká cena
Mikulášsky Klub krasokorčuľovania má s or-
ganizáciou veľkých podujatí dlhoročné skúse-
nosti. Naposledy usporiadali vo februári Veľkú 
cenu Liptova, kde štartovalo dvesto preteká-
rov z rôznych kútov krajiny. Z mikulášskych 
odchovankýň sa na súťaži najviac darilo Simo-
ne Adzimovej a Zuzane Ščúrovej, ktoré si vy-
bojovali zlato a Stanislave Palovčíkovej, ktorá 
vystúpila na druhý najvyšší stupienok.

Krasokorčuľovanie má dlhú tradíciu
Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš 
vznikol v roku 1992. Nadväzuje na dlhoroč-
nú tradíciu, pretože prvé záznamy o kraso-
korčuliarskom spolku siahajú do roku 1881. 
Hlavnou činnosťou klubu je naučiť záujemcov 

základom korčuľovania hravou formou, rozví-
jať záujem o pohyb a hru, vo vyššom štádiu aj 
krasokorčuliarskym krokom, piruetám či sko-
kanským prvkom. Tréningy pozostávajú z prí-
pravy na ľadovej ploche a zo suchej prípravy.

„Naši pretekári sa zúčastňujú na prete-
koch Slovenského pohára, reprezentujú klub 
a mesto na majstrovstvách Slovenska v záve-
re každej sezóny. Mimo sezóny usporiadame 
letné tréningové sústredenie, na ktorom si 
upevňujú nadobudnuté pohybové zdatnos-
ti a zabavia sa pri športových hrách aj mimo 
ľadu. Nás neodradia pády ani modriny, výsle-
dok a potešenie z korčuľovania stoja za to,“ 
povedala šéfka klubu Kristína Švaňová.

-red-

Špeciálne exteriérové doskočisko pre skok 
o žrdi majú dnes len v piatich krajských mes-
tách na Slovensku. V tomto roku k nim pri-
budne aj Liptovský Mikuláš. Nové doskočisko 
na atletickom štadióne budú využívať mladé 
talenty z Centra voľného času.

„Získali sme ho na základe výborných vý-
sledkov, ktoré sme počas majstrovstiev Slo-
venska dosiahli v desaťboji. Súťažili tu traja 
naši atléti a všetci získali medailové umiest-
nenia aj napriek tomu, že sme skok o žrdi 
nemali kde trénovať,“ uviedol riaditeľ Cen-
tra voľného času Roman Králik.

Atlétov máme stále viac
Táto disciplína je podľa neho veľmi zaujíma-
vá, vhodná pre chlapcov aj dievčatá s gym-
nastickými základmi. „Okrem tréningov pre 
našich desaťbojárov je to pre nás ďalšia mož-
nosť, ako prilákať deti a mládež z ulice na at-
letický štadión a objaviť nové talenty, prípad-
ne špecialistov na skok o žrdi,“ dodal.

Záujem o atletické krúžky v Centre voľné-
ho času neustále rastie, do istej miery práve 
vďaka neustále sa zlepšujúcim podmienka-
mi pre tréning. V súčasnosti majú v centre 
až 150 atlétov.

CVČ vychováva majstrov
V sezóne 2022 bol najlepším atlétom z miku-
lášskeho CVČ Matúš Grieš, a to vďaka histo-
ricky prvému titulu majstra Slovenska v krá-
ľovskej disciplíne – v desaťboji mužov a štvr-
tému miestu v trojskoku v tej istej kategórii.

„Doteraz sme mali majstrov Slovenska len 
medzi žiakmi a dorastom,“ ozrejmil riaditeľ 
CVČ.

Druhá najlepšia je podľa neho Paula Pe-
rončíková, ktorá získala na majstrovstvách 
Slovenska dvakrát striebro v sedemboji, ďal-
šie v behu na 100 metrov prekážok medzi 
dorastenkami a reprezentovala naše mesto 
a krajinu na medzištátnom stretnutí v Ma-
ďarsku.

Na pomyselnom treťom mieste skon-
čil junior Tomáš Revaj za bronzovú me-
dailu z majstrovstiev Slovenska v behu na 
400 metrov cez prekážky, štvrté miesto v be-
hu na 110 metrov prekážok, štvrté miesto 
v desaťboji a reprezentáciu na medzištátnom 
stretnutí v Slovinsku.

Vyrástli z nich profesionáli
Králik spomenul aj ďalších úspešných atlétov 
–Michala Kopčeka, Elu Hvorkovú a Michala 
Bruňa. Viacero bývalých členov CVČ v Lip-
tovskom Mikuláši dnes úspešne reprezen-
tuje Duklu Banská Bystrica. -red-

Do Mikuláša v marci zavíta krasokorčuliarska elita

Sektor pre skok o žrdi je len v piatich mestách, Mikuláš bude šiesty

Na legendárneho 
Školiaka nezabudli
Hráči Old boys z Liptovského Mikuláša si 
vo februári tromi stretnutiami s hokejo-
vými veteránmi zo Žiliny a Třinca pripo-
menuli pamiatku legendárneho Vincenta 
Školiaka. Druhý ročník memoriálu na po-
česť tohto skvelého útočníka, ktorý svoje 
najväčšie úspechy dosiahol práve v Lip-
tovskom Mikuláši, zorganizoval jeho ka-
marát Marián „Mako“ Székely. Spomien-
kové buly v zápase Old boys Liptovský Mi-
kuláš a Old boys Třinec hodil viceprimátor 
Ľuboš Trizna.  -red-
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Mikulášania vlani vytriedili 56,25 percenta 
z celkového množstva vyprodukovaného od-
padu, rok predtým to bolo 51 percent. V praxi 
to znamená, že sa nám v roku 2022 podari-
lo v porovnaní s minulosťou lepšie vysepa-
rovať plasty, papier, sklo či napríklad biolo-
gický odpad.

„Od percenta separácie sa odvíjajú záko-
nom stanovené poplatky pre samosprávu za 
skládkovanie komunálneho odpadu. Zmys-
lom triedenia je, aby sa čo najviac použiteľ-

Koše zapĺňajú podnikatelia
Kontajnery na triedený zber pri rodnom do-
me Stodolovcov, pri železničnej stanici, za 
Domom kultúry či v Liptovskej Ondrašovej 
pri supermarkete pravidelne zapĺňajú ne-
zodpovední podnikatelia. Rovnaké prob-
lémy sú aj v niekoľkých ďalších lokalitách, 
najčastejšie v blízkosti malých obchodných 
a reštauračných prevádzok.

Preplnené kontajnery tak vo viacerých 
mestských častiach nemusia zákonite zna-
menať nedostatok zberných nádob či ne-
dostatočnú frekvenciu zvozu. Často ten-
to problém spôsobujú práve podnikatelia 
z okolia.

„Nádoby na triedený zber rozmiestnené 
na území mesta sú určené len na zber odpa-
dov z domácností, nie pre odpad vzniknutý 
pri podnikateľskej činnosti. Za tento odpad 

je zodpovedný podnikateľ,“ upozornila Má-
ria Lošonská, vedúca oddelenia životného 
prostredia a poľnohospodárstva.

Ukladaním odpadu do kontajnerov roz-
miestnených na území mesta podnikate-
lia podľa nej porušujú svoju zákonnú po-
vinnosť. Navyše svojim odpadom zapĺňajú 
kontajnery a obyvatelia sú neraz nútení vy-
triedený odpad uložiť vedľa nich. Výsledkom 
je neporiadok na stojisku, znehodnocovanie 
odpadov.

„Svoju povinnosť si podnikatelia môžu 
splniť buď podpisom zmluvy so zberovou 
spoločnosťou alebo dohodou s prenajíma-
teľom, respektíve správcom priestorov, aby 
pre nájomcu zabezpečil zhromažďovanie 
týchto odpadov,“ vymenovala možnosti.

-red-

ného odpadu dostalo na opätovnú recykláciu. 
Jednoducho povedané, čím viac vytriedi-

me, tým menej zaplatíme a nemusíme zvy-
šovať poplatky pre obyvateľov,“ vysvetlila ve-
dúca oddelenia životného prostredia Mária 
Lošonská.

Od roku 2019 vozíme na skládku čoraz me-
nej odpadov, zatiaľ čo pred štyrmi rokmi sme 
skládkovaním zneškodnili takmer 11-tisíc ton 
odpadu, vlani to bolo 8,5-tisíc tony.
 -red-

SPRAVODAJSTVO

Futbal sa dá hrať aj na snehu
Mladí futbalisti z  Liptovskej Ondrašovej 
ovládli Štrbské Pleso. Zahrali si netradične – 
na snehu, priamo v doskočisku skokanských 
mostíkov. Na Žerucha Cup vycestovali vo 
februári prípravkári U11 a U10, zápasy odo-
hrali na improvizovanom, ale upravenom ih-
risku. Podľa trénera ŠK Kriváň Liptovská On-
drašová Pavla Demenčíka zažila zápasy na 
snehu väčšina detí prvý raz v živote. Výbor-
né výkony obidvoch mužstiev vyústili v cel-
kové víťazstvá v ich kategóriách. Mladí hráči 
z ondrašovského klubu získali aj viaceré in-
dividuálne ocenenia. -red-

Novú sezonu odštartovali 
ziskom štyroch medailí
Mikulášski plavci z Mestského plaveckého 
klubu Delfín vstúpili do novej sezony, z prvé-
ho preteku v Spišskej Novej Vsi priniesli do-
mov dve zlaté a dve bronzové medaily. Pre-
tekov sa zúčastnilo celkom 154 plavcov z 22 
klubov z celého Slovenska. Mikulášsky Delfín 
reprezentovalo šesť plavcov a plavkýň. Na-
tália Ľudmila Krajčiová získala prvé miesto 
(200 m prsia) a dve tretie miesta (50 m VS 
a 50 m prsia) a Sara Corpus obsadila jedno 
prvé miesto (50 m VS). Pre Sáru to bol prvý 
štart v jej plaveckej kariére a hneď ho ozdo-
bila ziskom zlatej medaily. Prvý štart na Spiši 
absolvovali aj Tomáš Argaláš, Nina Slačková, 
Matúš Šimko a Michal Šolc.  -red-

V triedení odpadu sme sa polepšili
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Nikdy sa nevzdám! To je pracovný názov 
motivačného románu o  geniálnom miku-
lášskom rodákovi Aurelovi Stodolovi, ktorý 
začal v januári písať známy slovenský spiso-
vateľ Jozef Banáš. V rámci prípravy na novú 
knihu navštevuje naše mesto o niečo častej-
šie, ako sám povedal, Liptovský Mikuláš je 
preňho inšpiratívny a magický. Stretnúť ho 
tu môžete opäť, na besede 7. marca.

Slováci Stodolu nepoznajú
Stodolovci jedného z  najpredávanejších 
a najprekladanejších slovenských autorov 
očarili, zvlášť Aurel, ktorý je známejší vo sve-
te, ako na svojom rodnom Slovensku.

„Po úmrtí Aurela Stodolu v tichosti a sa-
mote jeho zürišského domu, žialila svetová 
tlač za týmto geniálnym vedcom. Jedni ho 
označovali za Maďara, iní za Nemca, ďalší za 
Švajčiara. Je smutné, že o tomto úžasnom 
človeku, blízkom priateľovi Alberta Einstei-
na a v istom zmysle jeho učiteľovi, blízkom 

priateľovi humanistu a lekára Alberta Schwe-
itzera, vedia Slováci – národ, z ktorého po-
chádzal – málo. Aj preto som sa rozhodol na-
písať o ňom podobný motivačný román ako 
o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, či Tomá-
šovi Baťovi,“ napísal na sociálnych sieťach.

Myslela si, že vynašiel padák
Známy spisovateľ sa podelil o príbeh z de-
cembrovej cesty vlakom, keď sa chystal na 
trojdňový pobyt do nášho mesta, aby lep-
šie spoznal prostredie, v ktorom Stodola vy-
rástol.

„Sedel som oproti jednej pani, vysvitlo, 
že je to inžinierka. Povedal som jej, že ces-
tujem do Mikuláša, pretože píšem knihu 
o svetoznámom Aurelovi Stodolovi. Ona sa 
ma opýtala, či je to ten vynálezca padáka.“

Tento zážitok ho ešte viac utvrdil, že písať 
motivačno-životopisné romány má zmysel. 
Aj vďaka nim Slováci spoznávajú svoju his-
tóriu.

Prekonával prekážky
Aurel Stodola bol jeden z najvýznamnejších 
svetových vedcov prelomu 19. a 20. storo-
čia. Spisovateľovi Jozefovi Banášovi je sym-
patické, že sa vždy dokázal popasovať s ťaž-
kými prekážkami v osobnom i pracovnom 
živote. Bol to podľa neho muž s neuveriteľ-
ným osudom.

„Dal som sa do veľkej práce. Bude to ná-
ročné, len rozlúštenie korešpondencie me-
dzi Aurelom Stodolom a Albertom Einstei-
nom v  rukopise a  v  nemčine dá zabrať,“ 
skonštatoval.

Besedu doplní autogramiáda
Beseda s jedným z najpredávanejších slo-
venských autorov sa uskutoční 7.  marca 
o  16.  hodine v  Dome Matice slovenskej 
v  Liptovskom Mikuláši. Podujatím bude 
sprevádzať spisovateľ a  publicista Štefan 
Packa, program doplní autogramiáda.

-red-

Banáš opäť príde do nášho 
mesta, Stodolu už pozná
ako svoje hodinky

Nová móda: na Valentína 
do múzea zadarmo
Romantický príbeh prvého stretnutia Mi-
chala Miloslava Hodžu so svojou budú-
cou ženou Kornéliou, ktorú mu do života 
doslova privial silný vietor, si v mestskom 
Múzeu Janka Kráľa vypočuli na Valentína 
všetky páry úplne zadarmo. 

„Keď mladý, práve vysvätený farár Mi-
chal Miloslav Hodža išiel na svoju sláv-
nostnú inštaláciu do mikulášskeho kosto-
la, silný vietor mu rozvial dlhý široký ke-
peň, čo mal práve na sebe a zaplietla sa 

mu doňho mladučká Kornélia Kellnerová. 
Hodža veľmi rýchlo zistil, kto tá kráska je 
a šiel si ju vypýtať za ženu. Kornéliin otec 
si však pevne zaumienil, že svoju jedinú 
dcéru nevydá pred jej dvadsiatym rokom. 
Smutný Hodža šiel domov a na ruku svo-
jej milej trpezlivo čakal. O päť rokov, v deň 
jej dvadsiatych narodenín sa ku Kellnerov-
com vrátil a rodičia mu svoju dcéru prisľúbi-
li,“ vysvetlila múzejníčka Katarína Verešová.  
 -red-

Valentínsku akciu bezplatného vstupu 
do Múzea Janka Kráľa využili aj manželia 

Ľuptákovci.

Za kabáty alebo kabelky z mikulášskych 
Kožiarskych závodov spred 50 rokov by 
sa ľudia nehanbili ani dnes. Mikulášania 
za socializmu vyvážali svoje výrobky do 
celého sveta. Podnik mal sedem prevá-
dzok po celom meste – v Palúdzke, v Lip-
tovskej Ondrašovej, na Nábreží aj v cen-
tre. Slávne kožiare už zanikli, takmer 
400-ročnú tradíciu garbiarskej a  ko-
žiarskej výroby v Liptovskom Mikuláši 
preto zachraňuje niekoľko firiem.

25. august 1966
Na Kontraktačnú výstavu v Moskva pre 
rok 1967 poslali Kožiarske závody v Lip-
tovskom Mikuláši 90 druhov dámskych 
kabeliek a iných výrobkov koženej galan-
térie. U módnych vzorov dámskych ka-
beliek prevláda čierna farba z plastické-
ho materiálu s rôzne tvarovaným ozdob-
ným kovaním. Najmodernejšie sú však 
kabelky hranatého tvaru, ktoré tvoria 
podstatnú časť kolekcie na budúci rok.

24. jún 1969
Už 11 rokov vyrábajú kožiari v Liptov-
skom Mikuláši konfekciu  – dámske 

‑ ZAUJÍMAVOSŤ ‑
Kabáty z Mikuláša vyvážali do celého sveta
Túto kolekciu sme nosili pred polstoročím

čina ratina, jahňacina sýrska, afganistán-
ska a ocelot. Pre MS vo Vysokých Tat-
rách vyrobili trištvrťové dámske plášte 
z jahňaciny, velúr pre hostesky a uspo-
riadateľov.

17. jún 1980
V n. p. Kožiarske závody v Liptovskom 
Mikuláši uviedli začiatkom II. štvrťroku 
do skúšobnej prevádzky novú výrobňu – 
prvovýrobu kožušín, ktorá patrí me-
dzi najmodernejšie svojho druhu v ČS-
SR. Umožňuje spracovať ročne 500-tisíc 
zajačích kožiek, vyše milióna jahňacích 
a 300-tisíc ovčích koží. Okrem toho mô-
žu tu spracovať ďalších 343-tisíc kusov 
ušľachtilých kožušín z  ondatier, kún, 
nutrií a pod. Novú výrobňu vybudova-
li s nákladom okolo 70 miliónov korún.

22. december 1988
Dámske kabelky, kabely, školské aktov-
ky a ďalšie galantérne výrobky v hod-
note takmer 11 miliónov korún dodali 
zo štátneho podniku Kožiarske závody 
Liptovský Mikuláš navyše plánovaných 
úloh na vnútorný trh. Chcú tak pomôcť 
zabezpečiť zvýšené požiadavky domá-
ceho trhu v predvianočných dňoch. Na-
viac dodali 10-tisíc školských aktoviek, 
dvetisíc kožených diplomatiek, 2,6-tisíc 
dámskych kabeliek a ďalšie galantérne 
výrobky, ktoré vyrobili v pobočke galan-
térskeho závodu v Liptovskom Mikulá-
ši – Palúdzke.

4. január 1993
Paletá, bundy kožuchy i kožená galanté-
ria sú hlavným výrobným artiklom kon-
fekčnej výroby v Kožiarskych závodoch 
v Liptovskom Mikuláši. V súčasnosti 75 
percent produkcie liptovskomikulášski 
kožiari exportujú. Svojimi výrobkami 
obohacujú trh v Taliansku, Francúzsku, 
Nemecku i vo Švajčiarsku. Začínajú sa 
znova presadzovať v Rusku.

6. február 1996
Využívaním odpadových surovín pri 
spracovaní hovädzích koží získavajú 
Kožiarske závody v Liptovskom Mikulá-
ši v prevádzke kozmetickej výroby biel-
kovinné látky: kalogén, elastin a keratín 
tvoriace surovinovú základňu aj pre re-
nomované zahraničné firmy, ale predo-
všetkým pre vlastný program kozmetic-
kej výroby (krémov, šampónov a pien do 
kúpeľa). -tasr,red-

a  pánske kožuchy zo surovín z  Gréc-
ka, Talianska, Turecka a Južnej Ameri-
ky. Do ich sortimentu patria typy ovčia 
a jahňacia nutrieta, ovčina nutrofix, ov-

Rok 1973: Zlatá medaila 
pre kabelky z Liptovského 

Mikuláša

Medzinárodná porota na tohtoroč-
nom jarnom veľtrhu v Brne prisúdi-
la za bielu koženú dámsku kabelku 
V. Ticháňovej z Kožiarskych závodov 
v Liptovskom Mikuláši zlatú medailu. 
Zlato z Brna dokazuje, že Kožiarske 
závody v Liptovskom Mikuláši sa usi-
lujú sústavne zvyšovať formu, vyspe-
losť a účelnosť svojich výrobkov, čo je 
istá cesta k úspechom. Liptovskí ko-
žiari, ktorí prekračujú svoje záväzky 
a výrobné úlohy, dodajú v tomto roku 
na trh 47 nových druhov a vyvezú do 
sveta asi 910 tisíc kusov rôznych ga-
lantérnych výrobkov.
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V Liptovskom Mikuláši sa narodili:

Emily UŠÁK, Gréta LAJDOVÁ, Oliver 

HOLČIAK, Oliver JANOVEC, Peter GROZA-

NIČ, Peter MIKUŠIAK, Sára MURGOŠOVÁ, 

Ľubomír KRULIŠ, Emily PELACHOVÁ.

Manželstvo uzavreli:

 Gabriel PLAUTER – Renata KRAJČIOVÁ.

Navždy nás opustili:
 

Ervín FIAČAN – 75 r., Anna Rakovská – 

91 r., Pavel STAROŇ – 85 r., Eva KUBÍKOVÁ 

– 85 r., Helena SOCHOROVÁ – 92 r., Ľuboš 

BEZDEK – 61 r., Štefan BALÁŽ – 61 r., Blan-

ka VALENTKOVÁ – 94 r.,  Marta MITAŠÍKO-

VÁ – 69 r., Elena GOLANOVÁ – 91 r., Anna 

KALIVODOVÁ – 96 r., František RURA – 75 

r., Emília URBANOVÁ – 94 r., Ján KLONGA 

– 69 r., Božena ANTOŠKOVÁ – 75 r., Mária 

ŠTEPITOVÁ – 93 r., Ján MIKULÁŠ – 65 r., 

Ľubica MAJDOVÁ – 79 r., Peter BOBUĽA 

– 65 r., Irena RUMANSKÁ – 87 r., Vladimír 

ŠUVADA – 66 r., Monika BRUGEROVÁ – 55 

r., Pavol HEGEDŰŠ – 66 r.

Občiansky servis 
JANUÁR 2023

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

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

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

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

SKÚŠKA SIRÉN

V piatok 10. marca10. marca 2023 
o 12.00 hodine sa uskutoční 
v Liptovskom Mikuláši 
pravidelné preskúšanie systémom 
varovania obyvateľstva 
dvojminútovým stálym tónom sirén.dvojminútovým stálym tónom sirén.

KLUB FILATELISTOV 53-06 
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
VÁS  POZÝVA NA

TRADIČNÚ FILATELISTICKÚ BURZU

ktorá sa uskutoční dňa
02.04.2023   
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!

Ak chcete vedieť, čo je v Mikuláši 
nové, sledujte nás na facebooku:

Mesto Liptovský 
Mikuláš

KALENDÁR PODUJATÍMAREC 2023 Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete  
v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk. Za zostavenie 
programu zodpovedá Dom Kultúry a Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš.

 ŠTVRTOK 02. 03. 2023
ŽIVÉ ŠTVRTKY  kultúrno-komunitný priestor 
Hory Doly  18:00  2 €  Prednáška „Zero 
waste: cesta k redukcii odpadu“

 SOBOTA 04. 03. 2023
UMEANO 8 – VÝSTAVY, PERFORMANCE  
kultúrno-komunitný priestor Hory Doly  18:00 

 Vystavujú: Jessica Mozgo, Nina Gazda, Michal 
Luzsicza

 UTOROK 07. 03. 2023
ŠKOLSKÉ KRAJSKÉ PRETEKY V PLÁVANÍ ZŠ  
mestská plaváreň  9:00–13:00  Postupové 
preteky na školské majstrovstvá Slovenska.

 STREDA 08. 03. 2023
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN  Námestie oslo-
boditeľov  15:30  Spomienka na boj žien za 
uznanie ich spoločenskej rovnoprávnosti a oslávenie 
sviatku žien

 ŠTVRTOK 09. 03. 2023
ROK IVANA STODOLU 2023  Liptovská 
nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu 

 10:00  Sprístupnenie stálej expozície o živote, 
diele a aktivitách MUDr. Ivana Stodolu pri príležitosti 
135. výročia narodenia

 ŠTVRTOK 09. 03. 2023
SILVIA KAŠČÁKOVÁ A DUŠAN HAVRILLA  
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, Štúrova 
56  16:30  Literárne soiré s hudobným sprie-
vodom

 PIATOK 10. 03. 2023
JE NÁS POČUŤ  Liptovská knižnica G. F. Belo-
potockého, Štúrova 56  14:00  Čítanie z okien 
knižnice z diela Ivana Stodolu

 PIATOK 10. 03. 2023
IVAN STODOLA – LEKÁR A DRAMATIK  pred 
Evanjelickým kostolom, Námestie Žiadostí slo-
venského národa  16:00  Predstavenie novej 
prehliadkovej trasy mestom o živote a diele Ivana 
Stodolu v jeho rodnom meste.

 PIATOK 10. 03. 2023
FVCK KVLT / KONCERT  Kultúrne centrum 
Diera do sveta  20:00  7 €  Hudba z dielne 
undergroundovej trapovej scény.

 SOBOTA 11. 3. 2023
SLALOMOVÝ PRETEK V MASKÁCH  Demänová 
Rezort, 10:30  Najzábavnejšie preteky v sla-
lome, nezabudnite si priniesť masky a obliecť deti do 
zaujímavého kostýmu.

 NEDEĽA 12. 03. 2023
MIRO JAROŠ – TURNÉ: VAŠE NAJOBĽÚBENEJŠIE 

 Dom kultúry, veľká sála  16:00  14 €  
Koncert Mira Jaroša s kapelou.

 NEDEĽA 12. 03. 2023
WCK V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI: GRUZÍNSKO  
kultúrno-komunitný priestor Hory Doly  18:00 

 Whiskyho cestovateľské kino – Gruzínsko
 UTOROK 14. 03. 2023

PRECVIČME SI PAMÄŤ  Liptovská knižnica 
G. F. Belopotockého, Štúrova 56  13:33  
Prednáška v rámci Národného týždňa trénovania 
pamäti s Markétou Kořínkovou

 UTOROK 14. 03. 2023
RUSKO S RUSOM  Liptovská knižnica G. F. Be-
lopotockého, Štúrova 56  16:00  Prednáška 
Filippa Sedova

 STREDA 15. 03. 2023
BUDÚCA LOKÁLNA HVIEZDA HOCHMAN HRÁ 
BÝVALÚ GLOBÁLNU HVIEZDU THUNBERG  
Kultúrne centrum Diera do sveta  19:00  8 € 

 Humorné divadlo z dôb klimatického rozvratu.
 PIATOK 17. 03. 2023

JAZZ V MESTE: DARKNESS POSITIVE  KaSS, 
Tranovského 4  20:00  12 €  Originálna 

gitarová hudba kombinujúca jazz, funk a rock s im-
provizáciami a humorom!

 PIATOK 17. 03. 2023
KONCERT: INÝMI SLOVAMI & CALL ME TOMOR-
ROW  kultúrno-komunitný priestor Hory Doly 

 20:00  Súkromné koncerty kapiel: Inými 
slovami & Call Me Tomorrow

 PIATOK 17. 03. 2023
MÚZEJNÉ KINEČKO – DIERA  Slovenské múze-
um ochrany prírody a jaskyniarstva  17:00  
1 € od 4 rokov 1 €  Zostúpte do neprebádaných 
tajomných hlbín zeme.

 PONDELOK 20. 03. 2023
PACHO – ZBOJNÍK Z HYBE  Dom kultúry, 
veľká sála  19:00  32 €  Muzikál – gro-
teskne karnevalový svet v novátorskom spracovaní 
nového cirkusu.

 UTOROK 21. 03. 2023
PSYCHOMOTORICKÝ TRÉNING PRE SENIOROV – 
ÚVODNÁ LEKCIA  Liptovská knižnica G. F. Be-
lopotockého, Štúrova 56  14:00  10 €  
Pokračovací kurz – 1. stretnutie

 UTOROK 21. 03. 2023
PYTAGORIÁDA  Mestský úrad, veľká sála  
8:30–12:00  Okresná súťaž pre základné školy

 UTOROK 21. 03. 2023
SVETOVÝ DEŇ POÉZIE  Liptovská knižnica 
G. F. Belopotockého, Štúrova 56  9:00–18:00 

 Básnička ako darček každému návštevníkovi 
knižnice

 PIATOK 24. 03. 2023
LITERÁRNY KLUB  Liptovská knižnica G. F. Be-
lopotockého, Štúrova 56  17:00  Stretnutie 
členov klubu

 NEDEĽA 26. 03. 2023
ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA – ŠÍPKOVÁ RUŽENKA 

 Dom kultúry, klubová scéna  16:00  6 € 
 Teatrálna spoločnosť BABADLO prináša príbeh 

lásky a kúziel.
 NEDEĽA 26. 03. 2023

VYMENENÔ 27 – SWAP/VÝMENA OBLEČENIA
 kultúrno-komunitný priestor Hory Doly  

16:00–19:00  Pravidelná výmena oblečenia – 
každú poslednú nedeľu v mesiaci.

 UTOROK 28. 03. 2023
175. VÝROČIE VYHLÁSENIA LIPTOVSKÝCH 
ŽIADOSTÍ  Námestie osloboditeľov  9:00 
a 16:00  Rekonštrukcia a oslava významnej 
historickej udalosti

 UTOROK 28. 03. 2023
KLIMAKTÉRIUM… A ČO?  Dom kultúry, veľká 
sála  18:00  19 €  Kabaretná komédia 
s pesničkami.

 ŠTVRTOK 30. 03. 2023
CESTOVATEĽSKÝ SERIÁL – OD KOLUMBIE PO 
BOLÍVIU  kultúrno-komunitný priestor Hory 
Doly  18:00  5 €  Marec bude patriť Peru 
s ikonickými atrakciami ako Machu Pichu a Dúhová 
hora.
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 ŠTVRTOK 30. 03. 2023
MIM SHOW – PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ 
SHOW  Dom kultúry, klubová scéna  18:00 

 2 €  Pantomimicko – improvizačná show 
Miroslava Kasprzyka.

 PIATOK 31. 03. 2023
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA  Mestský úrad, 
veľká sála  8:30–12:00  Postupová okresná 
súťaž pre základné školy.

 Do 30. 04. 2023
KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - LITERÁRNA SÚŤAŽ 
ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV   Liptovská knižnica G. 
F. Belopotockého, Štúrova 56  41. ročník literárnej 
súťaže

Zmena programu a vstupného vyhradená.
 TÁR   PREMIÉRA

(USA – Nemecko, od 12 rokov, 157 min.)
St 1.3. 18.00 6 € / Št 2.3. 18.00 6 €  Oscarová hereč-
ka Cate Blanchettová zažiari v úlohe Lydie Tár, jednej 
z najslávnejších dirigentiek na svete.

 MEDVEĎ NA KOKSE   PREMIÉRA
(Americký film, od 15 rokov, 95 min.)
Pi 3.3. 18,00 6 € / Po 6.3. 20.00 6 €  Pašeráci drog, 
policajti, turisti, záškoláci a hlavne medveď napchatý 
kokaínom sú hrdinami bláznivej čiernej komédie 
inšpirovanej šokujúcimi skutočnými udalosťami.

 CREED III   PREMIÉRA
(Americký film, od 12 rokov, 118 min.)
Pi 3.3. 20.00 6 € / So 4.3. 19.00 6 €  Stretnutie 
medzi bývalými priateľmi je viac než len boj. Na vy-
rovnanie skóre musí Donnie ohroziť svoju budúcnosť 
a bojovať s Dameom – bojovníkom, ktorý nemá čo 
stratiť.

 BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERÁCIA   
PREMIÉRA
(Francúzsky film, od 12 rokov, 96 min., Český dabing)
So 4.3. 17.00 6 € / Ne 5.3. 17.00 6 €  Milovaná kla-
sika o priateľstve malého chlapca a veľkého bieleho 
psa prichádza do kín v novom spracovaní.

 INVALID
(Slovenský film, od 15 rokov, 100 min.)
Ne 5.3. 19.00 6 € / Po 6.3. 18.00 6 € / Ut 7.3. 18.00 
6 €  Divoké 90. roky. Vtedy sa odohráva príbeh Laca 
Hundera – údržbára v múzeu, ktorý je hrdý na svoju 
prácu, ale kvôli svojej cholerickej povahe sa ocitne 
v nesprávnom čase na nesprávnom mieste…

 SLÚŽKA
(SR – ČR, od 15 rokov, 110 min.)
Ut 7.3. 20.00 6 € / St 8.3. 17.45 6 € / Št 9.3. 17.45 6 €  
Anka prichádza pracovať ako slúžka do vysokopostave-
nej rakúsko-uhorskej rodiny. Spoznáva pravidlá nového 
sveta aj komplikované povahy svojich zamestnávateľov.

 BLÍZKO   PREMIÉRA
(Fran. – Belg. – Hol., od 15 rokov, 105 min.)
St 8.3. 20.00 5 €  Intenzívne priateľstvo dvoch tri-
násťročných chlapcov Lea a Remiho vyniká neobvyklou 
empatiou a fenomenálnymi výkonmi debutujúcich 
hercov.

 ŽELANIE K NARODENINÁM  (SENIORSKY FILMOVÝ 
ŠTVRTOK)
(Český film, od 12 rokov, 93 min.)
Št 9.3. 14.00 3 €  Komédia o tom, ako sa rodinná 
oslava môže zvrtnúť na divokú jazdu, pri ktorej si nikto 
nemôže byť istý vôbec ničím.

 VILLA LUCIA   CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA
(SR – ČR, od 12 rokov, 112 min.)
Št 9.3. 20.00 6 € / Pi 10.3. 18.00 6 € / Ne 12.3. 19.30 
6 € / Po 13.3. 18.00 6 €  Príbeh kamarátov, ktorých 
ešte aj po tridsiatke spája spomienka na spolužiačku 
Luciu. Snaha urovnať minulosť privedie rozhádanú 
trojicu až do Luciinho rodného domu, kde narazia na 
ešte väčšiu prekážku…
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 VRESKOT 6   PREMIÉRA
(Americký film, od 15 rokov, 120 min.)
Pi 10.3. 20.00 6 € / So 11.3. 19.30 6 €  V pokra-
čovaní kultovej hororovej série sa objaví nový, ešte 
brutálnejší zabijak v maske Ghostface a životy sú opäť 
v ohrození.

 ÚŽASNÝ MAURIC   PREMIÉRA
(GB – Nemecko, MP, 93 min., Slovenský dabing)  So 
11.3. 17.30 6 € / Ne 12.3. 17.30 6 €
Je veľký, chlpatý, lenivý, mimoriadne prefíkaný, má 9 
životov a vždy dopadne na labky. Zoznámte sa s ma-
čacou legendou, s ktorou prežijete napínavé a vtipné 
dobrodružstvo.

 ZATMENIE   PREMIÉRA
(Český film, od 15 rokov, 95 min.)
Po 13.3. 20.00 6 € / Ut 14.3. 20.00 6 €  Konverzač-
ný thriller s nádychom cynickej komédie, v ktorom 
zohráva dôležitú úlohu jediná autonehoda.

 DRUHÝ DYCH   PREMIÉRA
(Francúzsky film, od 12 rokov, 97 min.)
Ut 14.3. 18.00 5 € / Št 16.3. 20.00 5 €  Aby sa vyhol 
väzeniu, je 30-ročný Milann nútený vykonať 300 ho-
dín verejnoprospešných prác v domove dôchodcov…

 OSTROV   CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA
(Český film, od 12 rokov, 100 min.)
Št 16.3. 18.00 6 € / Pi 17.3. 20.00 6 € / Ne 19.3. 
19.00 6 € / Ut 21.3. 18.00 6 €  Príbeh jednej 
katastrofálnej dovolenky, ktorá sa pre dvoch rozháda-
ných manželov skončí niekoľkomesačnou robinsoná-
dou na opustenom tropickom ostrove.

 SHAZAM! HNEV BOHOV!   PREMIÉRA
(Americký film, od 12 rokov, 132 min., Slovenský 
dabing)
Pi 17.3. 17.30 6 € / So 18.3. 18.30 6 €  Billy spolu 
s adoptívnymi súrodencami, musí v novom príbehu 
bojovať proti snahe nepriateľských čarodejníc získať 
si moc.

 ÚŽASNÝ MAURIC   PREMIÉRA
(GB – Nemecko, MP, 93 min., Slovenský dabing)
So 18.3. 16.30 6 € / Ne 19.3. 17.00 6 €  Je veľký, 
chlpatý, lenivý, mimoriadne prefíkaný, má 9 životov 
a vždy dopadne na labky. Zoznámte sa s mačacou 
legendou, s ktorou prežijete napínavé a vtipné 
dobrodružstvo.

 VEĽRYBA   PREMIÉRA
(Americký film, od 12 rokov, 117 min.)
Ut 21.3. 20.00 5 € / St 22.3. 18.30 5 €  Famózny 
comeback Brendana Frasera ako 270 kg osamelého 
učiteľa, ktorý sa snaží obnoviť rozpadnutý vzťah so 
svojou dcérou.

 MUŽ MENOM OTTO  (SENIORSKY FILMOVÝ 
ŠTVRTOK)
(Americký film, od 12 rokov, 125 min.)
Št 23.3. 14.00 3 €  Fantastický Tom Hanks v hlavne 
úlohe hrá nevrlého dôchodcu so skalopevnými 
zvykmi, ktorý po smrti milovanej manželky zanevrel 
na život…

 JOHN WICK 4   CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA
(Americký film, od 15 rokov, 169 min.)
Št 23.3. 18.00 6 € / Pi 24.3. 19.00 6 € / Po 27.3. 
18.00 6 €  John Wick možno konečne nájde cestu 
von – využitím ustanovenia kódexu, podľa ktorého 
dosiahne zmierenie, ak sa zúčastní jedného špeciál-
neho duelu.

 MÚMIE
(Španielsky film, MP, 88 min., Slovenský dabing)
So 25.3. 17.00 6 € / Ne 26.3. 18.00 6 €  Animované, 
zábavné dobrodružstvá troch egyptských múmií, 
ktoré žijú v podzemnom tajnom meste ukrytom v sta-
rovekom Egypte.

 BUĎ CHLAP   PREMIÉRA
(Český film, od 12 rokov, 96 min.)
So 25.3. 19.00 6 € / Ne 26.3. 20.00 6 € / St 29.3. 
17.30 6 €  Pavlovi ťahá na štyridsať, ale ešte nie je 
celkom dospelý… Všetko sa ale zmení, keď na jednej 
akcii náhodne stretne svoju detskú lásku Terezu 
a prežije s ňou dobrodružnú noc.

 NAVŽDY MLADÍ   PREMIÉRA
(Franc. – Tal., od 15 rokov, 125 min.)
St 29.3. 19.30 5 €  Skupina mladých hercov začína 
študovať na divadelnej škole v Paríži. Ich začínajúca 
kariéra je plná hrania, lásky, túžby prežívať všetko 
naplno, no poznačia ju aj prvé tragédie.

 ALIBI NA MIERU 2   PREMIÉRA

(Francúzsky film, od 12 rokov, 88 min., Český dabing)
Št 30.3. 20.00 6 € / Pi 31.3. 20.00 6 €  Greg je po 
čase nútený so svojimi parťákmi znovu otvoriť agen-
túru a pre vás to znamená jediné – môžete sa tešiť na 
štedrú nádielku bláznivých situácií.

 ZACHRÁŇTE TIGRA   PREMIÉRA
(Taliansky film, od 12 rokov, 94 min., Český dabing)
Pi 31.3. 18.00 5 €  Sirota Balmani zachráni tigrie 
mláďa, ktorého matku zabili pytliaci. Spoločne sa 
snažia prekonať všetky nástrahy a zažiť najväčšie 
dobrodružstvo: skutočné priateľstvo!

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

30. 11. 2022 | 25. 03. 2023
JAN HÁLA INAK |Galéria Kolomana Sokola | 
Ut-So: 10:00–17:00 | 3 € 1,50 € |Výstava českého 
maliara Jana Hálu, ktorý svoj život a tvorbu zviazal  
s Važcom.

14. 12. 2022 | 25. 03. 2023
ERNA MASAROVIČOVÁ | Liptovská galéria 
P. M. Bohúňa | Ut-So: 10:00–17:00 | 5 € 2,50 €|Vý-
stava sochárskej tvorby Erny Masarovičovej 
(1926–2008).

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

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

 01. 03. 2023 | 31. 03. 2023
KNIHA LIPTOVA 2022 – VÝSTAVA NOMINO-
VANÝCH KNÍH | Liptovská knižnica G. F. Belo-
potockého, Štúrova 56 | 9:00–18:00 | Výstava 
nominovaných kníh

 08. 03. 2023 | 24. 05. 2023
110 ROKOV LIPTOVSKÉHO MÚZEA |Liptovské 
múzeum Čierny orol |Po-Pia 9:00–16:00 |1,50 € 
|Výstava nám pripomenieme 110. výročie vzniku 
Liptovského múzea.

 09. 03. 2023 | 21. 04. 2023
AMFO | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol |Po-Pi 
8:00–15:00 |0,50 € |0,20 € |Výstava neprofesi-
onálnej fotografickej tvorby – ocenené práce na 
regionálnej súťaži.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 SOBOTA 04. 03. 2023
POD OBRAZ BOŽÍ | kultúrno-komunitný priestor 
Hory Doly | 16:00 | Voľné maľovanie + workshop 
s Erikou Miklášovou.

 PIATOK 10. 03. 2023
KURZY KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU – 
PODNOS | Remeselné dielne LKS
16:30–19:30 | 15 € | Kurz keramiky s Gabrielou 
Kováčovou na tému PODNOS

 SOBOTA 11. 03. 2023
OD NÁVRHU PO OBJEKT – FAREBNÝ DREVORYT | 
Remeselné dielne LKS | 9:00–15:00 | 10 € | Tvorivá 
dielňa pre dospelých s využitím tradičných výtvar-
no-technologických postupov.

 PIATOK 17. 03. 2023
PORTRÉT – MAĽBA PODĽA MODELU | Remeselné 
dielne LKS | 15:15–17:45 | 12 € | Výtvarný workshop 
s odborným lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.

 PIATOK 10. 3. 2023 o 14:30
ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU – FILMOVÝ KLUB 
SENIOROV
komédia ČR – 2022 (12), 105 min., originálna verzia, 
3,50 €

 NEDEĽA 26. 3. 2023 o 17:00
BARBIER ZO SEVILLY
záznam predstavenia z Kráľovskej opery v Londýne, 
VB 2023 (12), 225 min.(1 prestávka) Pannonia Ent., 
české titulky, 12 €

 PIATOK 31. 3. 2023 o 14:30
VIANOČNÝ PRÍBEH- FILMOVÝ KLUB SENIOROV
komédia ČR – 2021 (12), 122 min., originálna verzia, 
3, 50 €
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