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Veselá Veľká noc na námestí: pre chlapcov korbáče, pre dievčatá perníčky
Atmosféru blížiaceho sa veľkonočného 

obdobia navodí mikulášskym rodinám v 
nedeľu 10. apríla krásne podujatie. Na Ná-
mestí osloboditeľov si môžete vyskúšať 
zdobenie vajíčok, pletenie korbáčov, drô-
tikovanie a iné tradičné veľkonočné aktivi-
ty. Pripravené je maľovanie na tvár a rôzne 
súťaže pre malých aj veľkých. Do nálady 
zahrá ľudová hudba a nebudú chýbať ani 
remeselníci.

“Pre domácich, ale aj turistov sme pri-
pravili novú zaujímavú akciu, aby sme ich 
v predveľkonočnom období po dlhej ab-
sencii kultúrnych podujatí potešili. Chlap-
ci, ktorí prídu, si odnesú korbáč a dievčatá 
zas dostanú perníčky. Deťom tiež hravou 

formou ponúkneme možnosť rozvoja tvori-
vosti, zručnosti a poznávania veľkonočných 
zvykov a tradícií. V centre mesta sa stretne-
me popoludní medzi 14:00 a 17:00 h,“ vy-
svetlil zástupca primátora Ľuboš Trizna.

Múzejníci s korbáčmi
Návštevníkov Múzea Janka Kráľa privíta 

počas avizovaného podujatia veršovník 
s korbáčom v ruke. „Každý návštevník od 
nás odíde so symbolmi Veľkej noci a tema-
tickým suvenírom. Privítame ich vinšom a 
symbolickou šibačkou,“ priblížila Katarína 
Verešová z mestského múzea. Pre najmen-
ších si pripravili tvorivé dielne. Výklad pok-
ladne múza zaplnia veľkonočné dekorácie.

Námestia s tematickou výzdobou
Veľkonočnú náladu podčiarknu na Ná-

mestí osloboditeľov a na Námestí mieru 
už po tretí krát nadrozmerné kraslice s 
motívom liptovskej modrotlače. Na vytvo-
renie typického mikulášskeho ornamentu, 
ktorým sú potlačené veľké kraslice, poslú-
žila ako predloha jedna z pôvodných fo-
riem modrotlačiara Jána Scholtza. Výstavu 
kraslíc s ľudovým motívom dopĺňa infor-
mačná tabuľa so stručným popisom histó-
rie modrotlače v meste. Centrálne námestie 
bude navyše zdobiť viac ako 600 veľkonoč-
ných vajíčok zavesených na stromoch.

-red-

Foto: Andrej Galica

10. apríla 2022 od 14:00 hod.  Námestie osloboditeľov

Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať aktuálne platnú vyhlášku ÚVZ SR.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie ruší.

Pri príležitosti 
nedožitej storočnice 

venujme 21. apríla 
tichú spomienku 

Čestnému občanovi 
mesta Liptovský 

Mikuláš genmjr. v. v. 
Jánovi Iľanovskému. 
Česť jeho pamiatke.

Žiaci nahrávajú podcasty a venujú sa rozhlasovej tvorbe
V priestoroch nevyužívaného kabinetu 

na Základnej škole Miloša Janošku vznik-
la nová multimediálna učebňa. Žiaci v nej 
tvoria podcasty, venujú sa rozhlasovej tvor-
be, v tomto roku rozbehli rozhlasové vysie-
lanie spojené s multimediálnymi aktivitami. 
U žiakov základnej školy ide o netradičnú a 
pokrokovú aktivitu, ktorá je typická skôr 
pre stredné a vysoké školy. 

„Využili sme priestor, kde sa nachádzal 
zastaraný knižničný nábytok bez vyhovujú-
cej oddychovej zóny podporujúcej žiakov 
vo vyučovacích a voľnočasových aktivitách, 
priestor s nábytkom a technikou, ktoré 
nespĺňajú požiadavky adekvátne moder-
nému vzdelávaniu. Mali sme cieľ vytvoriť 

novú modernú učebňu, avšak nemala to 
byť bežná školská trieda, ale učebňa pod-
porujúca tímovú spoluprácu, skupinové 
vyučovanie, diskusiu a spoločné riešenie 
problémov využitím možností moderného 
školského variabilného nábytku,“ informo-
vala riaditeľka Janka Cuprová.

Multifunkčný priestor prepája učebňu 
slovenského jazyka a literatúry so žiackou 
knižnicou a podcastovým štúdiom. Podľa 
primátora Jána Blcháča umožní revitalizá-
cia kabinetu využitie inovatívnych foriem a 
metód, ktoré napomáhajú žiakom rozvíjať 
rečové schopnosti, multimediálne zručnos-
ti a čítanie s porozumením. 

Pri príležitosti otvorenia zrenovovaných 

priestorov žiaci nahrali so šéfom radnice 
podcast, aby predviedli využívanie novej 
učebne v praxi. Pripravili si pre neho zaují-
mavé otázky ohľadom jeho spomienok na 
školské časy a prvé lásky. „Keď som vyrastal, 
život bol pomalší, pretože sme nemali in-
ternet. Na škole sme mali dobre rozvinutú 
mimoškolskú činnosť, súťažne sme hrávali 
kolektívne hry, ako sú basketbal a volejbal. 
Veľa času sme trávili v prírode. Keď sme pri-
šli zo školy, hodili sme tašku do kúta a bežali 
sme von. Mali sme veľa možností stretávať 
sa napríklad v kultúrnych domoch, takže 
sme hrávali aj ping-pong. Boli sme všestran-
ní a venovali sme sa mnohým činnostiam," 
zaspomínal primátor.                      -red-
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Za minimálnu mzdu priniesol do mesta milióny eur
V Národnej rade Slovenskej republiky 

aktuálne sedí 13 primátorov a starostov z 
celého Slovenska. Medzi nimi je aj šéf mi-
kulášskej radnice Ján Blcháč, ktorý efektív-
ne lobuje za záujmy svojho mesta nielen 
na rokovaniach parlamentu, ale dokonca 
aj na župných zastupiteľstvách. Mohli by 
ste si myslieť, že sedieť na viacerých sto-
ličkách naraz sa nedá, ale každá minca má 
dve strany. V tomto prípade môže mesto 
viac získať, ako stratiť. Na vlnu novodobé-
ho trendu zástupcov samospráv v parla-
mente naskočil náš primátor pred dvomi 
rokmi a vďaka rýchlejšiemu prístupu k 
informáciám, novým kontaktom a mana-
žérskym schopnostiam priniesol do Lip-
tovského Mikuláša veľké investície.

Aké prínosy pre naše mesto vyplývajú 
z vašich poslaneckých mandátov v Ná-
rodnej rade SR a v zastupiteľstve Žilinské-
ho samosprávneho kraja?

Ako študent vysokej školy som býval na 
internáte a teraz na staré kolená mi man-
želka musí tolerovať návrat k internátne-
mu životu, za čo som jej veľmi vďačný. Ako 
poslanec bývam priamo v budove Národ-
nej rady, je to v podstate internát a človek 
predsa najlepšie nadviaže priateľské vzťahy 
a získa informácie počas neformálnych roz-
hovorov. Na základe týchto kontaktov viem 
pre mesto vybojovať oveľa viac. A to ani ne-
vravím o rýchlejšom prístupe k informáciám. 
Keby som sedel na mestskom úrade a písal 
emaily so žiadosťami, na odpovede by sme 
čakali týždne. V Bratislave sa k nim viem do-
stať ihneď a problémy v meste tak môžeme 
rýchlo a efektívne vyriešiť. Osobné kontakty 
s ostatnými poslancami, s členmi vlády ale-
bo zástupcami štátnych orgánov sú preto 
veľkým benefitom.

Ako funguje mestský úrad počas vašej 
neprítomnosti? Nepociťujú vašu absen-
ciu zamestnanci alebo obyvatelia mesta?

To, že nesedím v kancelárii na úrade ne-

znamená, že nepracujem. Som primátorom 
24 hodín denne, sedem dní v týždni. Na po-
zícii primátora mám za sebou 12-ročnú prax 
a za tieto roky sme si na úrade vytvorili sys-
tém, ktorý funguje. Chod úradu je dobre za-
behnutý, úlohy, ktoré kolegom zadám, vedia 
promptne vybaviť aj bez mojej prítomnosti a 
ja sa môžem mestu venovať na vyššej úrov-
ni a hájiť jeho záujmy za hranicami regiónu. 
Keď som v Bratislave, nie som odrezaný od 
sveta. Naučili sme sa efektívne komunikovať 
prostredníctvom videokonferencií a pravi-
delne absolvujeme online porady. Aj preto 
mesto funguje takto dobre. V Bratislave zhá-
ňam informácie, peniaze, lobujem za mesto 
a moji kolegovia na úrade naplno pracujú 
podľa zadaní.

Obyvatelia mesta možno nevedia, že 
pre Liptovský Mikuláš pracujete za mini-
málnu mzdu. Čo vás na stoličke primátora 
stále drží?

Je pravda, že môj hlavný zamestnávateľ 
je Národná rada a za vedenie nášho mes-
ta mám od nástupu do tejto funkcie v sú-
časnosti najnižší príjem. Ale vedenie tohto 
mesta pre mňa nie je o peniazoch. Liptovský 
Mikuláš je moja srdcová záležitosť. Narodil 
som sa tu, založil si rodinu, vychoval svoje 
deti. Prežil som tu najkrajšie chvíle vo svo-
jom živote. Na každom kúsku vidím výsled-
ky svojej práce, a to ma napĺňa. S kolegami 
sme pripravili rozvojové plány, ktoré sa nám 
darí realizovať. Máme rozbehnuté desiatky 
projektov, ktoré sa chystám dotiahnuť do 
úspešného konca. Avšak výsledky sa ne-
prejavia z večera do rána, na výsledky treba 
čakať. Robím všetko preto, aby mesto napre-
dovalo a venujem sa mu rovnako, a možno 
ešte intenzívnejšie práve v parlamente.

Čo konkrétne sa vám podarilo na zák-
lade mandátu v Národnej rade SR pre Mi-
kuláš vybaviť?

Z pozície poslanca NR SR si môžem vy-
žiadať informácie, ku ktorým by som sa ako 

primátor možno nedostal. Vďaka tomu som 
sa napríklad včas dozvedel, že v rámci strati-
fikácie nemocníc sa mala stať naša Liptovská 
nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Sto-
dolu komunitnou. Keby sme ihneď neroz-
točili kolotoč rokovaní a tento stav by sme 
nezvrátili, o zmenách by sme sa dozvedeli o 
niekoľko mesiacov, no už by bolo neskoro a 
niektoré oddelenia by boli, bohužiaľ, odsú-
dené na zánik. Potom je tu druhá rovina, a to 
získavanie finančných prostriedkov z euro-
fondov. Mesto Liptovský Mikuláš má v tejto 
oblasti bohaté skúsenosti a v čerpaní euro-
fondov sme veľmi úspešní. V poslednom 
volebnom období sa nám podarilo pre naše 
mesto získať skoro 3,5 milióna eur. Môže sa 
však stať, že aj napriek získaniu peňazí do 
mestskej kasy akosi neprichádzajú. Stalo sa 
nám to napríklad pri projekte ku kuchyn-
skému odpadu. Nebyť toho, že v Bratislave 
chodím od dverí k dverám a zisťujem, kde 
je problém, financie vo výške takmer milión 
eur by sme zrejme do dnes nemali.

Peniaze na oblasť školstva, zdravotníc-
tva, kultúry či dopravy sa snažíte získať 
aj ako poslanec Žilinského samosprávne-
ho kraja. Čo považujete za svoj najväčší 
úspech na úrovni župy?

Pre Liptovský Mikuláš sme zabezpečili 
historickú investíciu vo výške viac ako štyri 
milióny eur na komplexnú rekonštrukciu 
Strednej zdravotníckej školy, z ktorej sa stala 
jedna z najmodernejších stredných škôl na 
Slovensku. Vďaka nášmu dopytovaniu po-
stupne skvalitňujeme aj služby nemocnice. 
Prednedávnom sme otvorili nový urgentný 
príjem, predtým nový očný pavilón. Peniaze 
putovali aj na neurologické oddelenie, dnes 
čakáme na nové CT. Ako poslanec VÚC stále 
bojujem za zachovanie pobočky knižnice na 
Podbrezinách. Zatiaľ sa nám to darí, už moh-
la byť zrušená. Od samosprávneho kraja žia-
dame tiež financie na cyklochodník, mosty 
a ďalšie oblasti. Všetko je to nekonečný boj.

-red-

Na Lipovej chceme urobiť parkúrové ihrisko, žiadame o eurofondy
Predstavitelia mesta chcú Liptovský Mi-

kuláš zapojiť do eurofondovej výzvy na 
modernizáciu vnútrobloku na Lipovej ulici. 
Podľa projektu tam majú záujem vytvoriť 
environmentálne, športovo a oddychovo 
zameraný priestor. V prípade získania fi-
nancií z externých zdrojov by tu pribudlo 

multifunkčné, detské a parkúrové ihrisko. 
Predloženie žiadosti o nenávratné finančné 
prostriedky už schválili aj poslanci mest-
ského zastupiteľstva. Mesto bude žiadať na 
revitalizáciu vyše 400-tisíc eur. V súčasnosti 
má radnica spracovanú projektovú doku-
mentáciu, v procese je vydanie stavebné-

ho povolenia. Podľa slov zástupcu primá-
tora Rudolfa Urbanoviča bude potrebné 
priestor zmodernizovať aj v prípade, že by 
financovanie z eurofondov nevyšlo. Histo-
ricky totiž územie patrí k centrám športové-
ho vyžitia na sídlisku.

-red-

Záchranár Miroslav Neset: báli sa, no ukázali súdržnosť a solidaritu
Aj napriek uvoľneniu opatrení koronaví-

rus z našich životov ešte nevymizol. Pociťu-
jú to najmä záchranári, ktorí sú aj v týchto 
dňoch privolávaní ku covidovým prípadom. 
Denno-denne bojujú o zdravie a životy pa-
cientov, a tak viac ako kedykoľvek predtým 
púta povolanie záchranára pozornosť ve-
rejnosti. V prvej vlne im tlieskali z balkónov 
aj Mikulášania, táto solidarita trvá dodnes. 
Dlhoročný záchranár z Nábrežia Miroslav 
Neset prežil so svojimi kolegami aj mimo-
riadne náročné chvíle plné nadčasov, únavy 
a ťažkých prípadov.

Situácia je neraz kritická
Nové ochorenie narobilo vrásky záchra-

nárom na celom Slovensku, mikulášskych 
nevynímajúc. Situácia bola neraz kritická, 
kvôli karanténe vypadlo viacero členov po-
sádky. „Ťahali sme nadčasy, pracovali sme 
v ochranných oblekoch, často počas horú-
čav. Zmenila sa aj charakteristika našich vý-

jazdov. Väčšinu z nich tvorili pacienti s koro-
navírusom. Ako keby sa z populácie vytratili 
bežné ochorenia. To sa však nestalo. Ľudia 
sa skôr obávali zavolať si záchranku, báli sa 
vôbec dostať sa do nemocnice, aby sa tam 
nenakazili,“ vysvetlil Neset.

Majú zlaté srdcia
Lekárov a sestričky v Liptovskej nemoc-

nici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu spo-
ločne so záchranármi a ostatnými v prvej 
línii prekvapila obrovská vlna solidarity, 
ktorú im počas pandémie prejavili tunaj-
ší obyvatelia. „Nezabudlo sa na nás. Ľudia 
nám prinášali občerstvenie, zaujímali sa, 
či niečo nepotrebujeme. Vždy nás veľmi 
potešili. Mnohokrát sme potrebovali práve 
milé slovo, to nám dokázalo zlepšiť náročný 
deň,“ poďakoval Mikulášanom za podporu.

Každý deň naplno
Práca záchranárov stále patrí medzi vý-

razne rizikové profesie. Očakáva sa od nich 
vždy bezchybný výkon, keďže pri záchrane 
života sú rozhodujúce sekundy. „Keď človek 
robí v továrni a pokazí napríklad nejaký die-
lik, vyhodí ho do odpadu a pokračuje ďalej, 
my sa mýliť nemôžeme. Chvíle, keď nám 
pred očami vyhasne život sú zdrvujúce. 
Vyhŕkne nám slza, no musíme sa otriasť a 
nechať to za sebou, pretože musíme podať 
dobrý výkon aj na druhý deň,“ zamyslel sa 
a doplnil, že kľúčová je kontrola vlastných 
myšlienok a emócií.

Odporúča zdravý životný štýl
Záchranár Miroslav Neset odporúča Mi-

kulášanom zdravý životný štýl. „Slnečných 
dní pribúda, preto by sme mali vyjsť na 
dvor alebo do prírody, nadýchať sa čerstvé-
ho vzduchu a načerpať vitamín D. Nezabú-
dajme na stravu, jedzme veľa ovocia a zele-
niny,“ dodal na záver.

-red-
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Koordinátorka poriadkovej služby Marcela Pavkovčeková:
 „Sú to dobrí chlapi, chcú sa uplatniť.“
Na poriadok v lokalitách s marginalizo-

vanou komunitou opäť začala dohliadať 
občianska poriadková služba. Okrem za-
bezpečovania poriadku v Hlbokom, na Prie-
myselnej, Vrbickej či v Okoličnom, pôsobia 
muži v reflexných vestách preventívne aj 
na ochranu životného prostredia. Hlavnou 
koordinátorkou projektu, ktorý mesto Lip-
tovský Mikuláš realizuje už tretíkrát, je jeho 
garantka Marcela Pavkovčeková (na foto 
uprostred). „Hliadka má zázemie v unimo-
bunke v Hlbokom. Členov poriadkovej služ-

by koordinujem niekoľko rokov, každého 
z nich poznám osobne. Sú to dobrí chlapi, 
ktorí chcú pomôcť a najmä sa uplatniť na 
trhu práce. Počas tohto projektu zbierajú 
referencie pre ďalšie zamestnanie. Sú však 
aj takí, ktorí sa do poriadkovej služby vrátia, 
lebo sa im táto činnosť páči, “ priblížila. 

Hliadku usmerňuje vedúci podľa poky-
nov mestskej polície. „Pri zistení protipráv-
neho konania kontaktujú títo muži mestskú 
políciu, ktorá už v zmysle zákona vykoná zá-
krok. Z minulosti máme s nimi len pozitívne 

skúsenosti, pomohli nám napríklad pri vy-
pátraní osoby a aktívni boli aj pri hasení po-
žiaru, ktorý vznikol z horúceho popola. Na-
hlasujú nám tiež priestupky, ako napríklad 
rušenie nočného pokoja,“ priblížil náčelník 
miestnej mestskej polície Marián Jančuška.

Predchádzajúci príslušníci občianskej 
služby pomáhali aj pred poštou v čase  
vyplácania sociálnych dávok a počas pandé-
mie distribuovali žiakom pracovné materiá-
ly. S mužmi v zelených vestách sa budeme na 
uliciach stretávať 15 mesiacov.                      -red-

Certifikát Produkt Liptova získalo jedenásť výrobcov
Celkovo jedenásť výrobcov z regiónu Lip-

tov získalo historicky prvé certifikáty Pro-
dukt Liptova. Certifikátom sa pýšia regio-
nálne produkty, ktoré reprezentujú tradície, 
ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo, a tým 
dotvárajú zážitok návštevníka Liptova. Ide 
o výrobcov medovníkov, bylinných čajov, 
prírodných bylinkových mydiel, kravského 
mlieka, masla a syrov, medov, ale aj tkáčov 
kobercov, výrobcov krojov či regionálnej 
špeciality Liptovské droby.

Splnili náročné kritériá
Na Liptove pôsobí množstvo lokálnych 

výrobcov, ktorí obohacujú ponuku o re-
gionálne produkty a vychádzajú z tradícií. 
Náročné certifikačné kritéria splnilo na-
teraz 11 z nich. „Vybrali sme radšej menej 
výrobcov, ale takých, ktorí budú náš región 
v dobrom reprezentovať a sprostredkujú 
aj jeho pestrosť. Liptov má čo ponúknuť, 
patrí k najkrajším regiónom na Slovensku 
a chceme to potvrdiť aj certifikáciou Pro-

dukt Liptova. Kritérií na získanie značky 
bolo hneď niekoľko, ale z najdôležitejších 
spomeniem výrobu v regióne, tradíciu 
výrobného procesu, samozrejme kvalitu, 
využívanie ručnej práce, ako aj ekologické 
hospodárstvo,“ povedal Ján Blcháč, pred-
seda predstavenstva Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov, 
ktorá celý projekt koordinuje v spolupráci 
s partnermi projektu MAS Dolný Liptov a 
MAS Horný Liptov. 

Vyrobené tradične a s láskou
Certifikát získali dvaja výrobcovia me-

dovníkov, producent bylinných čajov aj 
producent prírodného bylinkového mydla 
či dvaja výrobcovia medu. Nechýbajú ani 
mliečne výrobky od dvoch producentov 
v podobe kravského masla, syra a mlieka. 
Certifikát získal aj jeden výrobca európ-
skeho unikátu zo zemiakov - Liptovských 
drobov. Produktom Liptova sa môžu po-
chváliť taktiež tkané koberce a prestieradlá 

na stoly či kroje z Liptovských Sliačov. „Ak 
niekomu medzi ocenenými chýbajú spra-
covatelia ovčieho mlieka, tak nejde o náho-
du. Čerstvé ovčie mlieko a výrobky z neho 
budú dostupné až v máji, takže certifikačná 
komisia zasadne aj dodatočne,“ doplnila 
riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bart-
ková.

Podpora domácich výrobcov
Značka regionálnych produktov Produkt 

Liptova podporuje výnimočné výrobky 
poctivo vyrobené na Liptove. Vznikla s cie-
ľom zachovania tradícií a podpory lokál-
nych výrobcov, ktorí si vážia prírodné a kul-
túrne dedičstvo regiónu a svoju prácu robia 
s vášňou. Kúpou certifikovaného výrobku 
dávate prácu ľudom na Liptove a získavate 
poctivý kúsok z regiónu. Informácie o tom, 
kde sa dajú zakúpiť certifikované Produkty 
Liptova, sú dostupné aj na webe www.pro-
duktliptova.sk.

-OOCR, red-

Kvety nie sú klišé, je to prejav úcty

Deň žien si predstavitelia mesta každoročne pripomínajú obdarovaním stovky žien na mestskom úrade a každoročne vychádzajú 
aj do ulíc. Pre niekoho klišé, pre nás úcta a tradícia. Voňavé symboly z rúk primátora a jeho zástupcov potešili aj tento rok dámy, ktoré 
náhodne prechádzali ulicami mesta.
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Autobusom cestuje celá rodina: využívaním MAD ročne ušetríte stovky eur
Ceny benzínu i nafty v posledných týž-

dňoch prudko narástli, za cestovanie osob-
ným automobilom platia oveľa viac aj Miku-
lášania. Jedným z riešení, ako šetriť peniaze 
v rodinnom rozpočte, je cestovanie mest-
skou autobusovou dopravou (MAD). Ceny 
lístkov sa napriek zdražovaniu a neustále 
sa zvyšujúcim nákladom na prevádzku ne-
zmenili už 11 rokov. Radnica sa aj takýmto 
spôsobom snaží podporiť využívanie MAD.

Lacnejšia alternatíva
Väčšina ľudí, ktorá dochádza do práce 

v rámci mesta autom, cestuje vozidlom 
sama. „Pri priemerných cenách benzínu, 
priemernej spotrebe a priemernej dĺžke 
trasy šesť kilometrov, tak jeden obyvateľ 
Liptovského Mikuláša prejazdí do práce a 
späť viac ako 32 eur mesačne. Navyše do 
nákladov na prevádzku vozidla vstupujú 
aj iné premenné, ako jeho údržba, opra-
vy, iné prevádzkové kvapaliny či poistky, 
takže reálne náklady sú zásadne vyššie,“ 
vysvetlil vedúci odboru dopravy Gabriel 
Lengyel. Naopak, pri využívaní MAD môže 

podľa neho dospelý pracujúci človek, ktorý 
platí plné cestovné, ušetriť takmer 18 eur 
za mesiac. V prípade študentov a seniorov 
ide o ešte väčšiu úsporu, keďže v autobu-
soch platia zľavnené cestovné. Ak jednotliví 
členovia rodiny dochádzajú do práce či do 
školy rôznymi trasami na rozdielne miesta, 
využívaním MAD ušetria spoločne stovky 
eur ročne.

Pohodlná cesta autobusom
Jazda autom sa finančné oplatí, až keď 

v ňom cestujú naraz dve a viac dospelých 
osôb. A to len ak prepočítame náklady na 
benzín. Realita je ale taká, že vo väčšine áut 
cestuje len jedna osoba. „Pri neustále stú-
pajúcich cenách pohonných hmôt sa odpo-
rúčame zamyslieť nad využívaním mestskej 
autobusovej dopravy. V lete je možné ísť na 
bicykli alebo pešo. Takto ušetríme peniaze, 
ale aj životné prostredie a je to tiež krok ku 
zdravšiemu životnému štýlu,“ doplnil Len-
gyel. Autobus je pohodlný dopravný pro-
striedok, pri ktorom sa cestujúci nemusia 
zaoberať zlým počasím, ani sledovať spoza 

volantu situáciu v premávke. Môžu čítať 
knihu, porozprávať sa so spolucestujúcim 
alebo len tak relaxovať.

Úspešné zmeny
Mikulášska radnica sa dlhodobo snaží 

urobiť z MAD konkurencieschopnú alterna-
tívu voči osobnej automobilovej doprave. 
S týmto cieľom zaviedla pred dvomi rokmi 
veľkú reformu cestovných poriadkov. Via-
ceré zmeny postupne pripravila pracovná 
skupina. Podľa jej člena Michala Pašku je 
veľkým prínosom taktová doprava medzi 
mestom a sídliskom Podbreziny, ktorá je za-
vedená nielen počas pracovných dní, ale aj 
z väčšej časti víkendu. „Ujali sa aj zmeny pri 
linke číslo sedem, ktorá obsluhuje Palúdzku. 
Zatiaľ poslednou aktivitou bolo lepšie nasta-
venie odchodov autobusov zo stanice počas 
víkendov v nadväznosti na prichádzajúce 
rýchliky,“ ozrejmil niektoré aktivity Michal 
Paška a dodal, že na MAD v našom meste sa 
ľudia môžu spoľahnúť, dôkazom čoho je aj 
podstatne menší počet meškajúcich spojov 
v porovnaní s minulosťou.                       -red-

 
Cena za aktívne občianstvo putuje do rúk Marty Voštinákovej
Lekárka, poslankyňa mestského zastu-

piteľstva a členka Slovenského Červeného 
kríža v Liptovskom Mikuláši Marta Voštiná-
ková (na foto uprostred) získala ocenenie 
za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021 v ka-
tegórii Aktívny občan. Ceny udeľovala už 
šiestykrát Rada mládeže Žilinského kraja. 
Pani doktorka Voštináková oslovila hodno-
tiacu komisiu svojou ľudskosťou, charak-
terom a postojom k životu. „Bolo pre mňa 
veľkým prekvapením, že ma na toto oce-
nenie nominovali. Je to veľmi dobrý po-
cit, keď si niekto všimne vašu celoživotnú 
prácu. Zároveň je to pre mňa zaväzujúce, 
že mám vo svojich doterajších aktivitách 
pokračovať aj naďalej,“  uviedla.

Láska a pozitívny prístup k životu sa 
u Marty Voštinákovej prejavujú nielen v 
povolaní lekárky, ale aj prostredníctvom 
dobrovoľných akcií. Je dlhoročnou členkou 
Slovenského Červeného kríža, pre územný 
spolok Liptov získava financie a materiálne 
vybavenie. Organizuje prednášky prvej po-
moci, školí mládež aj opatrovateľky a neza-
búda ani na seniorov. Pomáha pri realizácii 
zbierok potravinovej pomoci, rodinám a 
jednotlivcom v núdzi odovzdáva potravi-
nové balíčky. Pomáha na letných táboroch, 
pri podpore rodiny a komunity v meste. 
Zároveň je dlhoročnou poslankyňou mest-
ského zastupiteľstva v Liptovskom Mikulá-
ši, kde je jej srdce nasmerované na sociálnu 

pomoc pre odkázaných obyvateľov.
Ocenenie za aktívne občianstvo a ľud-

skosť 2021 si odniesli aj dvaja študenti 
miestnej Hotelovej akadémie. V kategórii 
aktívny mládežník uspeli Erik Koky a Daniel 
Kubovčík.

Poslaním ocenenia aktívne občianstvo a 
ľudskosť je zviditeľniť a upozorniť verejnosť 
na výnimočných ľudí, aktivity aj samosprá-
vy, ktorí svojou prácou pomáhajú vytvárať 
pozitívne prostredie pre život mládeže v 
kraji svojim aktívnym občianskym a ľud-
ským prístupom. Cieľom ocenenia je zvidi-
teľnenie hodnoty aktívneho občianstva a 
ľudského prístupu.

-red-

Predškolákov čakajú zápisy do prvých ročníkov
V apríli (19.4. - 20.4.) sa uskutočnia zápisy 

žiakov do prvých ročníkov základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptov-
ský Mikuláš pre školský rok 2022/2023. Kaž-
dé dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕši 
vek šesť rokov, musí jeho zákonný zástup-
ca prihlásiť na plnenie povinnej školskej 
dochádzky. Na zápis je potrebné priniesť 
občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a pri-
hlášku, ktorú si môžete stiahnuť z interne-
tovej stránky školy alebo ju vyplníte priamo 
na zápise. V prípade, ak rodič zapisuje na 
povinnú školskú dochádzku dieťa so špeci-

álnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
predkladá aj doklad o jeho znevýhodnení. 

Zápisy do základných škôl: ZŠ s MŠ 
Demänovská cesta (19.4. od 12:00 do 17:30 
h, 20.4. od 13:00 do 17:30 h); ZŠ Dr. Aurela 
Stodolu (19.4. od 10:00 do 16:00 h, 20.4. od 
13:00 do 16:00 h); ZŠ Janka Kráľa (19.4. od 
10:00 do 18:00 h, 20.4. od 14:00 do 18:00 h); 
ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej (19.4. od 
10:00 do 18:00 h, 20.4. od 13:00 do 18:00 h); 
ZŠ Miloša Janošku (19.4. od 10:00 do 16:00 
h, 20.4. od 14:00 do 18:00 h); ZŠ s MŠ Okoli-
čianska (19.4. od 10:00 do 17:00 h, 20.4. od 

14:00 do 18:00 h).
Začiatkom mája sa tiež uskutočnia zápisy 

do materských škôl. Presný čas ešte nemajú 
jednotlivé  škôlky určený.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lip-
tovský Mikuláš je šesť základných škôl, z 
toho dve pôsobia ako základné školy s ma-
terskými školami a jedenásť materských škôl. 
Dovedna sa v nich vzdeláva 3359 žiakov. Do 
prvých ročníkov v aktuálnom školskom roku 
nastúpilo 279 školákov. Predškolské triedy 
v materských školách v našom meste tento 
rok navštevuje 324 detí.                      -red-

Požiar bytového domu na Ulici 1. mája zničil celú strechu a krov na mestskom objekte, obyvateľom sa našťastie nič nestalo. Vďačíme 
za to najmä hasičom, ktorí tento požiar likvidovali. Za ich rýchlu a profesionálnu pomoc odovzdal primátor Ján Blcháč pamätnú pla-
ketu zástupcom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš, Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
Liptovský Mikuláš a dobrovoľným hasičom z Liptovského Trnovca. Boj s plameňmi v plnom nasadení zvládli príslušníci v modrých 
uniformách 7. marca vo večerných hodinách.

-red-
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Začíname zbierať zelený odpad zo záhrad
Jarné obdobie so sebou prináša veľa 

povinností v záhrade. Mnohí začínajú s jej 
upratovaním a prípravou po zime. Vždy v 
apríli spúšťa mikulášska radnica zber bio-
logicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. V 
tomto roku začne 11. apríla a v týždňových 
intervaloch bude zelený odpad zbierať až 
do 18. novembra.

Kedy a kde?
V  pondelok sa zelený odpad vyváža z 

Liptovskej Ondrašovej, v utorok z Demäno-
vej, Bodíc a Okoličného. Stredy patria Palú-
dzke, vo štvrtok sa bude vyvážať z Iľanova, 
Ploštína, Vitálišoviec, Stošíc a Jahodovej 
ulice na Podbrezinách a v piatok zo Staré-
ho mesta, Nábrežia, Andíc a Beníc. Pokiaľ 
v jednom týždni vyzbierate viac zeleného 

odpadu, ako sa vojde do zbernej nádoby, 
neukladajte ho vedľa. Pracovníci Verejno-
prospešných služieb odpad umiestnený 
mimo neodvážajú.

Množstvo stále narastá
Množstvo vyzbieraného zeleného od-

padu v Liptovskom Mikuláši rok čo rok 
narastá, za posledných päť rokov približne 
dvojnásobne. Kým v roku 2017 Mikulášania 
vyzbierali 1500 ton tohto odpadu, vlani to 
bolo takmer 3000 ton. Postupný nárast rad-
nica zaznamenala po tom, čo domácnos-
tiam žijúcim v rodinných domoch bezplat-
ne rozdala špeciálne nádoby na biologicky 
rozložiteľný odpad. Na zber zeleného odpa-
du mesto vlani vynaložilo takmer 106-tisíc 
eur.

Čo je zelený odpad?
Zelený odpad je biologicky rozložiteľný 

odpad, medzi ktorý patria kvety, tráva, lístie, 
drevný odpad zo strihania a orezávania kro-
vín a stromov, vypletá burina, pozberové 
zvyšky z pestovania, odpad z ovocia a zele-
niny, piliny, drevná štiepka, hobliny či drev-
ný popol. Zelený odpad môžu obyvatelia 
mesta uložiť do hnedých zberných nádob, 
ktoré sa nachádzajú pri rodinných domoch, 
ale aj pri mnohých bytovkách. Ďalšou mož-
nosťou je jeho odovzdanie na zberných 
dvoroch na Podtatranského a Okoličianskej 
alebo ho môžete kompostovať vo svojej zá-
hrade. Vyzbieraný zelený odpad zhodnocu-
je radnica kompostovaním.

-red-

Nový pomocník na 
dvore v Okoličnom
Do výbavy VPS-ky pribudol užitočný 

pomocník v podobe traktora-nakladača. 
Stroj poslúži na prevoz a manipuláciu s 
kompostom. Kompostáreň sa nachádza na 
zbernom dvore v Okoličnom. Plnohodnot-
né využitie traktora nastane po zakúpení 
aeróbneho fermentora. Ten bude súčasťou 
zadováženia širšieho spektra potrebnej 
flotily pre nakladanie s kompostom, ako je 
preosievač či zberové vozidlo s rotačným 
lisovaním. Všetky súčasti projektu Zvyšo-
vania miery zhodnocovania biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu v Lip-
tovskom Mikuláši budú k dispozícii do júna 
tohto roka. Mesto na projekt získalo nená-
vratné financie vo výške 906-tisíc eur. Časť 
peňazí sme už použili na zakúpenie 200 
plastových nádob na zber kuchynského 
odpadu a miešací voz.                     -red-

Jarné čistenie ulíc je v plnom prúde, mesto 
upratuje 30 ľudí
Prevažne stabilné počasie v závere marca 

umožnilo pracovníkom Verejnoprospešných 
služieb  (VPS) mesta spustiť pravidelné jarné 
upratovanie ulíc od posypového materiálu 
o niečo skôr. Sneh sa roztopil rýchlejšie ako 
po minulé roky a kamienky ľuďom zneprí-
jemňovali prechádzky. Mesto preto začalo s 
čistením ešte pred skončením zimnej údržby 
(31.3.), tento termín schválilo mestské zastu-
piteľstvo. Cesty a chodníky by mali byť upra-
tané po zime do Veľkej noci. Zametacie stro-
je začali v širšom centre mesta a postupne sa 
presúvajú až do mestských častí.

„V teréne sú dva veľké zametače, dva 
malé a komunaltrak. Čisteniu ulíc sa venuje 
približne 30 ľudí z radov VPS aj aktivačných 
pracovníkov. Zametanie ešte môže byť 
čiastočne obmedzené prípadnými rannými 
nízkymi teplotami,“ ozrejmil Martin Kögel z 

mikulášskych VPS.
Počas jarného upratovania vyčistia všet-

ky spevnené plochy v meste, okrem ciest a 
chodníkov aj námestia či parkoviská. Čiste-
nie sa vykonáva najskôr strojovo, po ňom 
nasleduje ručné dočisťovanie. Pracovníci 
VPS spolu s aktivačnými pracovníkmi upra-
tujú miesta, kde sa technika nedostane. 
Napríklad okolo kvetináčov, lavičiek, pri 
schodoch, na lávkach, zastávkach MHD a 
podobne. Cesty, ktoré patria Žilinskému sa-
mosprávnemu kraju, čistí Slovenská správa 
ciest.

V uliciach sa po zime nachádza tak, ako 
po minulé roky, podobné množstvo po-
sypového materiálu, približne 600 ton štr-
kodrvy a piesku. VPS tiež minula viac ako 
100 ton soli.

-red-

Jaroslav Grešo: zákaz parkovať na chodníku zmení parkovacie návyky
Od marca platí zákaz parkovania moto-

rových vozidiel na chodníku, ale na základe 
pripomienok samospráv sa účinnosť tohto 
ustanovenia posúva až na október budúce-
ho roka. Táto zmena zásadným spôsobom 
ovplyvní pravidlá parkovania vo všetkých 
mestách, Liptovský Mikuláš nevynímajúc. 
Podľa odborníka na dopravu a niekdajšieho 
poslanca mestského zastupiteľstva Jarosla-
va Greša vznikne v našom meste diametrál-
ne odlišná situácia, ako je dnes. „Musíme vní-
mať, že v ostatných rokoch niekoľkonásobne 
vzrástol počet áut v okrese. Vodiči, ktorí cho-
dia za zamestnaním do mesta vlastnými 

vozidlami, parkujú autá počas svojej práce v 
bočných uliciach alebo na miestach, ktoré sú 
určené obyvateľom bytoviek. Bude potreb-
né dosiahnuť zmenu v dopravnom správaní 
obyvateľov celého regiónu,“ vysvetlil.

 
Alternatíva má zmysel
Podľa Jaroslava Greša by bolo pre oby-

vateľov najväčších sídlisk riešením vybu-
dovanie veľkokapacitných záchytných 
parkovísk. „Veľký zmysel má aj podpora 
alternatívnych spôsobov dopravy, teda 
prepravovanie sa autobusom či využívanie 
cyklodopravy. Niektoré mestá pristúpili na 

parkovanie prostredníctvom rezidenčných 
kariet. Cena pohonných hmôt rastie na 
rekordné hodnoty, preto budú reálnejšie 
tie riešenia, ktoré najmenej zaťažia rodin-
né rozpočty domácností,“ priblížil Grešo a 
upozornil, že novela zákona o cestnej pre-
mávke priniesla aj novinku. Ustanovuje mi-
nimálny bočný odstup od predchádzaného 
vozidla. „Dostatočný odstup pri predchá-
dzaní vodiča malého motocykla, cyklistu 
alebo chodca, je meter pri najvyššej do-
volenej rýchlosti do 50 km/h a jeden a pol 
metra v ostatných prípadoch.“ 

-red-

Naše úžasné Liptovské droby s chráneným zemepisným označením pôvodu reprezentovali región Liptov na svetovej 
výstave Expo 2022. Zemiaková špecialita odcestovala do Dubaja v pozmenenej receptúre, tradičné bravčové surovi-
ny museli nahradiť jahňacími. Gastronomická pochúťka očarila chuťové bunky návštevníkov z celého sveta. Získanie 
ochrannej známky pre tento špecifický regionálny produkt inicioval primátor Ján Blcháč. Po päťročnom úsilí sa Liptovské 
droby vlani dostali na jedálne lístky s chráneným zemepisným označením pôvodu.

-red-
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OZNAMY

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Janka Kráľa priblíži zrekonštruovaná expozícia
Na Liptove sa narodilo a žilo vyše 800 spi-

sovateľov, vedcov, umelcov, lekárov, ktorí 
prerástli rámec Liptova a stali sa celonárod-
nými, mnohí aj svetovými. Múzeum Janka 
Kráľa nezabúda ani na jedného z nich. 

V týchto časoch akosi intenzívnejšie v 
celej kultúrnej verejnosti Liptova rezonujú 
myšlienky slobody a spravodlivosti. Tieto 
ideály rezonujú aj celým tvorivým životom 
básnika – búrliváka, rebelanta aj kajúcnika 
a hlavne bojovníka za národnú slobodu 
slovom aj mečom, Janka Kráľa. Počas celé-
ho roka si rôznymi podujatiami uctíme 200. 
výročie jeho narodenia.  24. apríla 2022 na 
jeho pamiatku spoločne položíme vence k 
jeho soche na námestí a na začiatku letnej 
sezóny odhalíme pamätnú tabuľu označu-
júcu miesto, kde sa narodil a vyrastal. 

Ulicu 1. mája, po ktorej chodil každý deň 
do kostola a do školy, zaplnia farebné veľko-
plošné exteriérové bannery o jeho živote. 
Trpezlivý čitateľ sa dozvie, že príčinu jeho 
samotárskej povahy treba hľadať v ťažkom 
detstve, že Ľudovít Štúr ho už počas štúdií 
považoval za najgeniálnejšieho básnika 
a že bol priam posadnutý jánošíkovskou 
legendou. Nahliadneme aj do jeho rodin-
ného života a po konároch rodostromu 
sa dostaneme až k jeho súčasným žijúcim 
potomkom. Výstava končí odkazom Jan-
ka Kráľa, ktorý naďalej nesie naše mestské 
múzeum v podobe vzácnych zbierkových 
predmetov - dobového nábytku, ktorý sa 
zachoval ako jeho jediná pozostalosť. Ob-
sah výstavy pretavíme do maľovanky pre 
deti a odborného študijného materiálu, 

ktoré si záujemcovia budú môcť zadovážiť 
zadarmo v pokladni múzea rovnako ako 
grafické listy, magnetky, odznaky a iné pa-
mätné predmety. 

Počas slávnostného otvorenia novej zre-
konštruovanej expozície predstavíme jeho 
rozporuplnú osobnosť, z reproduktorov za-
znie najznámejšia báseň Zakliata panna vo 
Váhu a Divný Janko, ktorá je autoportrétom 
jeho života. Aký však skutočne bol? Revo-
lucionár aj skľúčený vizionár, to sú prívlast-

ky, ktoré sprevádzajú jeho život a básnickú 
tvorbu. Divný básnik a ešte divnejší človek, 
samotár, takmer mizantrop sa objaví v krát-
kom divadelnom pásme. S novou reinšta-
lovanou a ozvučenou expozíciou zároveň 
predstavíme verejnosti, akým smerom sa 
bude uberať naše múzeum. Veríme, že sa 
opäť viac priblížime návštevníkom, keď sa 
im v každej miestnosti bude prihovárať nie-
ktorá z významných historických osobností 
nášho mesta.                     -MJK-

12

V centre mesta je automat na jedinečné mince
Nový automat v centre Liptovského Mi-

kuláša ponúka originálne pamätné mince 
s motívmi z Liptovského Mikuláša. V zaria-
dení, ktoré je v prevádzke non-stop, si ak-
tuálne môžete zadovážiť dva druhy mincí. 
Na ruboch oboch typov je vyobrazený sv. 
Mikuláš, lícna strana jednej znázorňuje Kos-
tol sv. Mikuláša, druhá je venovaná Jurajo-

vi Jánošíkovi. Mincomat je nainštalovaný 
pred vstupnou bránou mestského Múzea 
Janka Kráľa. Pre zberateľských fajnšmekrov 
pripravili priamo v pokladni múzea pamät-
né mince v špeciálnych obaloch. Na požia-
danie je možné ich vyhotoviť v striebornej, 
pozlátenej či zlatej podobe, záujem o tieto 
druhy môžu ľudia nahlásiť v pokladni mest-

ského múzea.
Externý dodávateľ, ktorý je majiteľom a 

prevádzkovateľom automatu, pripravuje 
pre Liptovský Mikuláš špeciálnu pamätnú 
mincu pri príležitosti 200. výročia narode-
nia Janka Kráľa, naznačil riaditeľ múzea Ja-
roslav Hric.

-red-

Mikulášske havrany nevyplašia ani škriekajúce dravce
Najväčšiu kolóniu havranov, ktorá trápi 

obyvateľov z okolia Parku Márie Rázusovej 
Martákovej pri Rachmaninovom námes-
tí, začali 1. marca plašiť makety dravých 
vtákov. Zamestnanci Verejnoprospešných 
služieb mesta (VPS) ich na stromy osadili s 
myšlienkou, že tak nežiadúce čierne ope-
rence konečne vytlačia z centra mesta na 
jeho perifériu. Malo ísť o pilotný projekt, ak 
by zafungoval, makety by rozmiestnili na 
stromy po celom meste. 

Krkavce sú prefíkané
Imitácie dravcov vyplašili krkavce len na 

chvíľu. Havrany si na škriekajúce a blikajúce 
makety zvykli a po čase si opäť začali stavať 
v ich blízkosti nové hniezda. Radnica boj s 
operencami stále nevyhrala. „Tých poku-
sov mesta riešiť problém s obťažujúcimi 
havranmi bolo množstvo, bojujeme s nimi 
už niekoľko rokov. Skúšali sme zhadzovať 
hniezda, opilovať stromy, aby nemohli za-
hniezdiť, ale na niektorých druhoch stro-

mov nemôžeme urobiť radikálny rez, inak 
vyschnú. Na tomto spôsobe vyháňania 
havranov sme sa zhodli ako na humánnom 
riešení, pretože plašenie živými dravcami 
spôsobuje úhyn jedincov. Ale havrany si 
zvykli aj na makety dravcov so zvukovým 
efektom a keďže ani tento pokus nevyšiel, 
nebudeme makety osádzať do zvyšnej čas-
ti mesta. Našťastie nás táto snaha nestála 
veľa, umelé dravce sme kúpili približne za 
sto eur,“ vysvetlil zástupca primátora Ľuboš 
Trizna.

Špinia na lavičky a krákajú
Zvýšený výskyt havrana je v Liptovskom 

Mikuláši už dlhodobo naobtiaž. Premnože-
né spevavce znečisťujú verejné priestran-
stvá a hlukom a špinením znepríjemňujú 
život Mikulášanov. „Problémom je znečis-
ťovanie detských ihrísk, áut aj chodníkov. 
Tento rok máme v meste jednu lokalitu, kde 
sa nachádzajú, je to práve Park M. R. Mar-
tákovej s blízkym sídliskom Stodolovcov, 

odkiaľ sme zhodili ešte v zime 30 hniezd,“ 
vysvetlil riaditeľ VPS Dušan Grešo. 

Ministerstvo zamietlo žiadosť
V minulosti radnica evidovala niekoľko 

lokalít so stovkami hniezd. Dnes je situá-
cia lepšia. Podľa slov riaditeľa Greša chcú 
pracovníci VPS aj naďalej pokračovať v opi-
lovaní stromov a v zhadzovaní hniezd. Evi-
dujú totiž sťažnosti od obyvateľov z okolia 
parku pri Rachmaninovom námestí. Minis-
terstvo životného prostredia však aktuálne 
zamietlo predĺženie žiadosti mesta o ďalšie 
zhadzovanie. „Hniezdiace havrany čierne v 
lokalite parku sú z hľadiska rušivých fakto-
rov pre obyvateľov najmenej kritické, keďže 
ide  o jednu z najrušnejších častí mesta a je 
situovaná v tesnej blízkosti štvorprúdovej 
cesty a svetelnej križovatky,“ uviedol rezort 
životného prostredia v odôvodnení zamiet-
nutia žiadosti. Mesto preto nemá súhlas na 
ničenie hniezd, ktoré vznikajú  v Parku M. R. 
Martákovej a okolí.                       -red-
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Palúčanské brehy Liptovskej Mary lákajú stovky zvedavcov
Východné pobrežie Liptovskej Mary je 

častým cieľom vychádzok Mikulášanov. Naj-
bližšie k nej majú obyvatelia Palúdzky, po-
sledné týždne sa za železničnú trať chodia 
kochať aj ľudia z okolitých miest. Dôvodom 
je nezvyčajne nízka vodná hladina, ktorú 
spustili kvôli očakávanému topeniu snehov 
na horách. Znížená hladina odhalila pozo-
statky niekdajšej hlavnej cesty, ktorá spája-
la zatopené obce. Nečakane dostupný je aj 
Vtáčí ostrov, ku ktorému sa bežne nedosta-
nete a v niektorých miestach dokonca vidno 
základy domov či pozostatky studní zo zato-
pených dedín. Jedinou prekážkou voľného 
prístupu k tomuto miestu, ku ktorému sa 
dostanete len z Palúdzky, je železničná trať.

Trať je nebezpečná prekážka
Pohyb po trati alebo v jej tesnej blízkos-

ti zakazuje zákon. A práve železničný ná-
syp v Palúdzke pri zberných surovinách je 
miestom, ktoré využíva množstvo ľudí na 
prechod k vode. Ľudia, ktorí v tomto mieste 
prekračujú trať, majú len niekoľko sekúnd, 
aby vyhodnotili riziko, či ich neohrozí vlak 

prichádzajúci rýchlosťou 120 km/h. 

Motiváciou bude náučný chodník
Predstaviteľom radnice nie je ľahostaj-

ná bezpečnosť ľudí, ktorí prechádzajú cez 
trať k vodám Liptovskej Mary. Preto zvolali 
stretnutie so zástupcami železníc a vodohos-
podárov. „Dospeli sme k záveru, že je potreb-
né presmerovať ľudí od trate cez Priehradnú 
ulicu k objektu vodární a po nábreží Váhu 
ich viesť popod železničný most k samotnej 
nádrži. Našou úlohou je teraz zatraktívniť 
pre nich túto bezpečnejšiu trasu, aby boli 
motivovaní neprechádzať cez trať,“ zdôvod-
nil viceprimátor Ľuboš Trizna. Trasa k Mare, 
po ktorej mesto urobí náučný chodník, nie je 
dlhšia ako riziková trasa cez koľajisko.

Cesta k mestskej pláži
V rámci nasmerovania ľudí k bezpeč-

nejšiemu prístupu k vode bude potrebné 
vyrovnať panely popod železničný most a 
vybudovať tam schodíky či záchytné par-
kovisko. Na rokovaní so železničiarmi pa-
dol zo strany mesta návrh urobiť popod 

miesto zakázaného prekračovania koľajníc 
podchod či priecestie. „Teleso trate v úseku 
pri Palúdzke má výšku šesť metrov a pod-
ľa vodohospodárov slúži aj ako hrádza v 
čase zvýšenej hladiny Liptovskej Mary. To 
znamená, že podchod z pohľadu vodo-
hospodárov na tomto mieste nie je možné 
vybudovať. Budeme preto v dlhodobejšom 
horizonte pracovať na možnosti realizácie 
priecestia. S odborníkmi musíme vypraco-
vať štúdiu, na základe ktorej by mohlo byť 
na trati urobené úrovňové železničné prie-
cestie pre peších s bezpečnostnými prvka-
mi a k nemu prístupový chodník. Toto je 
však beh na dlhé trate a súvisí s prekládkou 
železnice,“ prezradil primátor Ján Blcháč a 
dodal, že nebyť zbytočného marenia prelo-
ženia trate, už mohol byť prístup k vodám 
Liptovskej Mary bezprekážkový. „Našou 
snahou je motivovať ľudí, aby sa k brehom 
dostávali legálnou a hlavne život neohrozu-
júcou cestou. Zároveň nie je tajomstvom, 
že pobrežie priehrady chceme po preložení 
trate prebudovať na mestskú pláž,“ ukončil 
primátor.                          -red-

Máme transparentný účet na pomoc Ukrajincom v našom meste
Na účel pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí 

sú ubytovaní v Liptovskom Mikuláši, zriadi-
la radnica nový transparentný účet s číslom 
SK95 0200 0000 0045 7127 1259. Po schvá-
lení poslancami mestského zastupiteľstva 

pribudlo na účte od mesta 10000 eur.. Tieto 
peniaze však nebudú postačovať na pokry-
tie základných potrieb utečencov na území 
mesta v dlhodobom horizonte. 

Ak máte možnosť prispieť na tento trans-

parentný účet, peniaze budú adresne pre-
vedené na pomoc pre Ukrajincov výlučne 
v Liptovskom Mikuláši. Na finančné pohyby 
na účte môže verejnosť nahliadať cez inter-
net.                         -red-

Uctili sme si pedagógov: vychovávajú k poznaniu, múdrosti a láske
Pod vedením láskavých a obetavých 

učiteľov sa naši mikulášski žiaci a študenti 
nielen vzdelávajú, ale pripravujú sa aj na 
zvládnutie všetkých nástrah života. Za ich 
príkladnú a svedomitú prácu, tvorivý prí-
stup, osobnú angažovanosť či mimoriadne 
výsledky ocenil primátor Ján Blcháč takmer 
tri desiatky pedagógov zo škôl a školských 
zariadení v meste. Pri príležitosti Dňa uči-
teľov vzdal hold pedagógom z mestských 
aj súkromných škôl, ocenenia putovali do 
materských, základných, stredných škôl, do 
školských zariadení aj na Akadémiu ozbro-
jených síl gen. M. R. Štefánika.

Pamätný list mesta získali:
Lucia Bačíková (MŠ Agátová)

Andrea Balážová (MŠ Komenského)

Zdenka Benková (MŠ Čsl. brigády)

Diana Búranová (ZUŠ J. L. Bellu)

Janka Cuprová (ZŠ Miloša Janošku)

Ľudmila Hriančíková (MŠ Vranovská)

Stella Jančiová (Stredná zdravotnícka škola)

Anna Jozefčeková (MŠ Nábrežie Dr. A. 
Stodolu)

Anna Kiapešová (Hotelová akadémia)

Margita Kloptová (ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu)

Slavomíra Kubicová (ZŠ Apoštola Pavla)

Andrea Kubínová (Gymnázium M. M. 
Hodžu)

Zuzana Lehotská (ZŠ s MŠ Demänovská 
ulica)

Iveta Lorinczová (MŠ Nábrežie 4. apríla)

Alexandra Luptáková (ZŠ s MŠ Okoličian-
ska)

Marián Macko (ZŠ Janka Kráľa)

Margita Oginčuková (Spojená škola J. 
Rumana)

Stanislav Peniaško (Obchodná akadémia)

Mária Petrufová (AOS gen. M. R. Štefánika)

Jarmila Renková (Evanjelická spojená 
škola)

Tatiana Suchomlinová (CVČ), Alena Žišková 
(Odborné učilište a praktická škola)

Pamätnú plaketu mesta získali:
Ľubomír Buša (SOŠ stavebná)

Dana Gajdošová (ZŠ Nábrežie Dr. A. Sto-
dolu)

Vlasta Kovačicová (ZŠ M. R. Martákovej)

Eva Psotková (ZŠ M. R. Martákovej)

Katarína Uličná (Hotelová akadémia)

Stanislav Žaludek (SOŠ polytechnická).

-red-

Mestskí poslanci podporili zachovanie sídla Okresného súdu v 
Liptovskom Mikuláši
Poslanci mikulášskeho mestského za-

stupiteľstva jednomyseľne podporili za-
chovanie sídla Okresného súdu v Liptov-
skom Mikuláši. Návrh uznesenia predložil 
primátor Ján Blcháč ako reakciu na vlá-
dou schválený návrh zákona v súvislosti 
s novým usporiadaním sídiel a obvodov 
okresných súdov.

Počet okresných súdov na Slovensku 

sa redukuje zo súčasných 54 na 30. Pod-
ľa vládou schváleného návrhu je sídlom 
Okresného súdu Liptovský Mikuláš mesto 
Liptovský Mikuláš, pričom jeho obvod 
tvoria oba liptovské okresy. Sídlo okresné-
ho súdu má byť v Liptovskom Mikuláši a 
v meste Ružomberok má mať pracovisko. 
V čase uzávierky nášho mesačníka zatiaľ 
návrh v tejto podobe prešiel prvým číta-

ním v parlamente. „Stále však v kuloároch 
zaznieva možnosť, že sídlom okresného 
súdu by sa mohol stať Ružomberok, aj 
napriek tomu, že v potrebných kritériách 
je vyhovujúcejší práve mikulášsky súd. S 
tým nesúhlasíme,“ vysvetlil primátor dô-
vod, pre ktorý navrhol uznesením vyjadriť 
podporu mikulášskemu súdu.

-red-

SprAvOdAjStvO
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Delfín vychováva mladých plavcov už dve desaťročia, 
členská základňa je naplnená na maximum
Mestský plavecký klub Delfín v tomto 

roku oslávi 20. výročie založenia. Myšlienka 
jeho vzniku sa zrodila v hlave zakladateľa 
Petra Ferka, keď učil plávať svoju dcéru. 
Postupne sa ku nej pripájali kamarátky, až 
nakoniec na tieto tréningy pravidelne cho-
dilo tucet dievčat. V tej dobe v Liptovskom 
Mikuláši neexistovala žiadna organizácia, 
ktorá by sa aktívne venovala výuke pláva-
nia a výcviku plavcov. Vznik klubu v júni 
2002 odštartoval novú etapu systematic-
kého, prepracovaného a organizovaného 
plávania v našom meste.

Záujem o klub narastá
Hneď v prvom roku sa do Delfína prihlá-

silo 45 členov z radov detí a mládeže. Pod 
vedením skúsených trénerov sa pravidelne 

venovali plaveckému športu a dosahovali 
prvé úspechy. O rok neskôr už mikulášski 
plavci absolvovali všetky popredné podu-
jatia a začali zbierať prvé významnejšie 
ocenenia. Medzi tie najvzácnejšie patrí 
titul majstra Slovenska, ktorý získal Jakub 
Nemtušiak. Dnes mestský plavecký klub 
Delfín pozná na základe úspechov celé Slo-
vensko. „V súčasnosti našu členskú základ-
ňu tvorí 105 detí. Rastúci záujem nás veľmi 
teší, no na druhej strane sú naše kapacitné 
možnosti vyčerpané, takže už nemôžeme 
prijímať nových členov,“ vysvetlil predseda 
klubu Peter Ferko.

Venovať sa chcú aj dospelým
Prvoradým cieľom zakladateľov bola 

podpora plávania v Liptovskom Mikuláši, 

najmladšej generácii ponúkli možnosť na-
učiť sa a zdokonaliť sa v plávaní s perspek-
tívou úspešnej reprezentácie tohto športu. 
„Chceme pokračovať v ceste, ktorú sme si 
vytýčili, pokračovať v odbúravaní plavec-
kej negramotnosti hlavne u detí, zdoko-
naľovať plavecké zručnosti, ale aj napĺňať 
výkonnostné ciele. Svoju činnosť chceme 
rozšíriť aj pre dospelých. Plánujeme or-
ganizovať plavecké kurzy a prednášky so 
zameraním na bezpečnosť pri kúpaní, po-
skytovanie prvej pomoci pre topiaceho sa, 
ako aj rady a poznatky z plávania v mori,“ 
dodal. Do budúcna plánujú znásobiť tré-
ningové hodiny a pridať suché tréningy, 
aby ešte viac podporili výkonnostný rast 
plavcov.

-red-
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Olympijský bronz 
priniesol Šimonovi 
Nemcovi Cenu mesta
Za zisk bronzovej medaily na zimných 

olympijských hrách v Pekingu 2022 a ší-
renie dobrého mena svojho rodiska získal 
mladý talentovaný hokejista Šimon Ne-
mec Cenu mesta Liptovský Mikuláš. Ná-
vrh primátora Jána Blcháča na marcovom 
zasadnutí jednohlasne schválili poslanci 
mestského zastupiteľstva.

Šimon Nemec bol jedným z najmlad-
ších hráčov slovenskej hokejovej repre-
zentácie, ktorá dosiahla na zimnej olym-
piáde historický úspech a pod piatimi 
kruhmi vybojovala pre Slovensko pre-
miérový cenný kov.

Osemnásťročný Mikulášan sa hokeju 
začal venovať ako päťročný vo svojom 
rodnom meste, kde pôsobil do roku 2019. 
Navštevoval Základnú školu Márie Rá-
zusovej Martákovej na Nábreží, ktorá do 
dnešného dňa vychováva mladé hokejo-
vé talenty. S ocenením za vzornú repre-
zentáciu mesta na najväčšom športovom 
sviatku sa spája aj finančná odmena vo 
výške 1500 eur.                      -red-
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V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

 Timea HOLOŠOVÁ, Patrik BALÁŽ, Ti-

mea ČONKOVÁ, Branislav KUBÁŇ, Sarah 

FERENCOVÁ, Michaela PAŽITNÁ, Tere-

za BAĎUROVÁ, Lara VANČOVÁ, Martin 

ŠTEVČEK, Natália PLEVOVÁ, Michaela 

KOREŇOVÁ, Adrián TAHOTNÝ, Michaela 

CSÁSZÁRIOVÁ, Peter BADINKA, Zuzana 

BELLOVÁ, Timea HRDKOVÁ, Dušan GAL-

LO.  

Manželstvo uzavreli:

 Tomáš ZEMKO – Katarína KOVÁČOVÁ, 

Peter MLYNČEK – Lenka TICHÁŇOVÁ, Ja-

roslav LEŠUNDÁK – Ing. Jana GAJDOŠO-

VÁ, Roman MEZOVSKÝ – Ivona TRUCHLÁ, 

Matej ŠABLATÚRA – Aneta DZURIKOVÁ, 

Michal SUSKÝ – Katarína KOMPANIKOVÁ, 

Ing. Peter HUŤAN – Mária KAJÁNKOVÁ. 

 

 

Navždy nás opustili:

 

 Ján ZANOVIT - 92 r., Žofia HURŇANSKÁ 

– 85 r., Mária MARKOVÁ – 88 r., Michal 

DRUSKA – 81 r., Gréta CINOVÁ – 71 r., Oľga 

JANČUŠKOVÁ – 93 r., Božena DROPPO-

VÁ – 89 r., Ján CHRAPČIAK – 78 r., Viola 

ZAŤKOVÁ – 73 r., Jaroslav ČERSTVÍK – 86 

r., Želmíra HOMOLOVÁ – 90 r., Dušan PA-

PAJ - 61 r., Mária PRIECHODSKÁ – 85 r., 

Milada MIHOKOVÁ – 67 r., Richard AM-

BRÓZ – 39 r., Blažena ZUZANIAKOVÁ – 84 

r., Ing. Miroslav KRIŠKA – 66 r., Peter KUNA 

– 67 r., Sonja HUDÁČEKOVÁ – 76 r., Anton 

KUBOVČÍK – 73 r., Klára ČERNOTOVÁ – 88 

r., Helena ŠKRIPKOVÁ – 88 r., Pavel ŠTEV-

KO – 70 r., Dušan HERICH – 68 r., Alžbeta 

BOHUŠOVÁ – 85 r., Dušan VARGA – 54 r., 

Miloslav HORANSKÝ - 73 r.

Občiansky servis 
FEBRUÁR 2022 

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

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

Končí už krásne a vznešené „Ja“, 
začína prosté, ale o to krajšie „My“.

... a spomienka je to posledné, čo 
nám zostalo... O
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OZNAMY

slowax djs
dj koreň

folk & bass orchestra
la3no cubano

DOM kultúry LM

20:30 10 eur

AFTERPARTY

chopok-jasnáareál vodného slalomu

štafetové preteky tímov a jednotlivcov

LIPTOV RIDE

beh
skialp

freeride
bike

kajak

štart 8:00
9.4.2022

projekt je realizovaný s financnou podporou ministerstva dopravy a výstavby slovenskej republiky

O
/2

02
2/

4/
04

UPRACME 
MESTO

Poďme si spoločne upratať Háj:

12. apríla od 9:00 h
ul. Jahodová, žel. priecestie Kpt. Nálepku,
horné parkovisko na Háji, pamätník na Háji

Doneste si rukavice, pevnú obuv a dobrú náladu.

železničná trať

železničná trať

1A

1B
2 5

3

4

SI 
  

Skupina 1A  : ul. Jahodová - upratuje popri žel. trati smerom 

Skupina 1B  : žel. priecestie Kpt.Nálepku 
smerom na ul. Jahodovú

Skupina 2  : žel. priecestie Kpt. Nálepku - upratuje poľný chodník
smerom k cintorínu na Háji

Skupina 3  : horné parkovisko na Háji 
Skupina 4  : pamätník na Háji 
Skupina 5  : žel. priecestie Kpt. Nálepku - upratuje Cestu hrdinov smerom na parkovisko

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.
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 SOBOTA 02.04.2022 
PETRA VLHOVÁ – NAŠE OLYMPIJSKÉ ZLATO 

 Námestie osloboditeľov  od 13:00   Zlatá 
olymp. víťazka Petra Vlhová opäť oslávi svoj veľký úspech.

 PONDELOK 04.04.2022 
OSLAVY 77. VÝROČIA OSLOBODENIA MESTA 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  Námestie osloboditeľov, NKP 
Háj Nicovô  13:00  Pietny akt kladenia vencov na 
Námestí osloboditeľov a NKP Háj Nicovô.

 STREDA 06.04.2022 
PRÍBEH NÁŠHO MÚZEA - AJ MUŽI SA CHCELI PÁČIŤ

 NKP Čierny orol L. Mikuláš  16:00   1,50 €  
 Prednáška je venovaná tradičnému ľudovému odevu 

liptovských mužov.
 ŠTVRTOK 07.04.2022 | 08.04.2022 

NAUČ SA KRITICKY MYSLIEŤ O TOTALITE Liptovská 
knižnica G.F.Belopotockého, Štúrova 56   13:00 

 Workshop pre mládež.
 SOBOTA 09.04.2022

LIPTOV RIDE  Areál vodného slalomu Ondreja 
Cibáka  9:00 - 16:00   Štafetové preteky tímov aj 
jednotlivcov. 

 SOBOTA 09.04.2022  
BLACK ANGELS SONGS  Synagóga   20:00    
10€ (predpredaj) / 12€  Hudobné dielo so silným 
príbehom od slovenského skladateľa Miroslava Tótha. 

 NEDEĽA 10.04.2022
DIVADLO PIKI: PLECHOVÁ MÍNA  ZUŠ J. L. Bellu, 
Pišútova  15:00    3€  Div. predstavenie pre deti.

 NEDEĽA 10.04.2022
VEĽKÁ NOC V MESTE  Námestie osloboditeľov  od 
14:00   Veľkonočná atmosféra v centre mesta.

 UTOROK – STREDA 12.04.2022 | 13.04.2022
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  Centrum voľného času L. 
Mikuláš   od 8:00  Okresné kolo súťaže v 
umeleckom prednese - 68. ročník. 

 ŠTVRTOK 14.04.2022 
ORGANIZOVANIE PRACUJÚCICH NA SLOVENSKU 

 Diera do sveta  18:00   Diskusia o 
podmienkach pracujúcich na Slovensku. 

 SOBOTA16.04.2022  
ZUZANA LÍŠKOVÁ: ZIMNÁ ZMRZLINÁREŇ  Diera do 
sveta   16:00  Krst detskej knihy mikulášskej 
rodáčky Zuzany Líškovej. 

 SOBOTA 16.04.2022  
PIVNÝ VEČER V BERNARD PUBE  Bernard 
PubMaladinovo   20:30  Naučíme sa aj ako si 
správne načapovať pivo!  

 SOBOTA – NEDEĽA 16.04.2022 | 17.04.2022  
VEĽKONOČNÝ JARMOK V MALADINOVE  Bernard 
PubMaladinovo   14:00 - 17:00   Predaj a 
prezentácia ľudových výrobkov.

 ŠTVRTOK 21.04.2022  
DIVADLO Z PASÁŽE: LÁSKY SHOCK  Dom kultúry   

 19:00     8 €   Predstavenie o tolerancii, empatii, 
porozumení a láske.

 PIATOK 22.04.2022  
DANUŠA DRAGULOVÁ FAKTOROVÁ  Liptovská 
knižnica G.F. Belopotockého, Štúrova 56   10:30  
Beseda so spisovateľkou.

 SOBOTA 23.04.2022  
MEDZINÁRODNÉ LIPTOVSKÉ SLALOMY  Kanoe Tatra 
Klub  9:00 - 16:00 36. ročník medzinárodných 
liptovských slalomov.

 SOBOTA 23.04.2022  
THE MAN BEHIND FREDDIE MERCURY PETER 
FREESTONE  Dom kultúry, veľká sála   18:00    
20 € Exkluzívna spoveď o dvanásťročnej spolupráci po 
boku svetovej legendy.

 NEDEĽA 24.04.2022  
SPOMIENKOVÉ OSLAVY 200. VÝROČIA NARODENIA 
JANKA KRÁĽA  Námestie osloboditeľov   15:00  

 Podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia 
básnika Janka Kráľa.  

 UTOROK 26.04.2022  
KNIHA LIPTOVA 2021  Liptovská knižnica 
G.F.Belopotockého, Štúrova 56   16:00   Slávnost-
né vyhodnotenie súťaže.  

 UTOROK 26.04.2022- HANA ZAGOROVÁ 
GALAKONCERT – ZRUŠENÉ  Možnosť vrátenia vstupeniek 
na tom predajnom mieste kde boli zakúpené!  

 ŠTVRTOK 28.04.2022  
MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ SHOW

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

 PIATOK 29.04.2022  
FÍHA TRALALA  Dom kultúry, veľká sála  17:00   

  prízemie 14€, balkón 13€  Pesničkovo 
– divadelná šou pre najmenších divákov. 

 PIATOK 29.04.2022  
LITERÁRNY KLUB Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 
Štúrova 56   17:00   Stretnutie členov klubu 

 PIATOK 29.04.2022  
RUDY LINKA ONE MAN SHOW – MEZI ŘÁDKY...

 KaSS, Tranovského 4   19:30    15 € 
 Divadelné stand-up vystúpenie prekladané sólo 

hudobnými vstupmi a foto projekciou.  
 SOBOTA 30.04.2022  

RANJEVŠ & ÓBASZ  Diera do sveta   20:00    
4 €  Česko-slovenské hudobné duo. Gitarista Štefan 
Szabó a bubeník Jakub Švejnar.

 SRDCE NA DLANI 
(Český � lm, od 12 rokov, 92 min.) 
Pi. 1. 4.  18.00   5 € | So. 2. 4.  19.00   5 € | Ne. 3. 4.  19.00   5 
€|Po. 4. 4.  18.00   5 € | Ut. 5. 4.  18.00   5 €|  Láske na 
veku, ani mieste nezáleží. Komédia od tvorcov Ženy v behu.

 MORBIUS 
(Americký � lm, od 15 rokov, 108 min., Český dabing) 
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v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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EPi. 1. 4.  20.00   5 € | Po. 4. 4.  20.00   5 € |  Jared Leto sa 

predstaví v novej marvelovke ako vedec Michael Morbius.
 JEŽKO SONIC 2 

(Americký � lm, MP, 110 min., Slovenský dabing) 
So. 2. 4.  17.00   5 €  | Ne. 3. 4.  17.00   5 € |  Pichľavý 
hrdina najúspešnejšieho zahraničného � lmu roku 2020 v 
slovenských kinách je späť. 

 OĽGA 
(Franc. / Ukrajina , od 12 rokov, 87 min.) 
Ut. 5. 4.  20.00   4 € |  Pätnásťročná ukrajinská 
gymnastka uteká do Švajčiarska. Keď na Ukrajine vypukne 
Majdanský prevrat, jej rodina je toho súčasťou...

 KROTITELIA DUCHOV: DEDIČSTVO 
(Americký � lm, od 12 rokov, 124 min., Slovenský dabing ) 
St. 6. 4.  17.30   5 € | Št. 7. 4.  19.30   5 € |  Keď sa dvaja 
súrodenci s mamou presťahujú do malého mestečka, 
zisťujú, že im dedko zanechal tajuplné dedičstvo...

 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 93 min.) 
St. 6. 4.  20.00   5 € | Št. 7. 4.  17.30   5 € |  Keď Marek 
požiada Hanu o ruku rozpúta sa kolotoč udalostí, 
predchádzajúci ich svadbe v nádhernom Chorvátsku.

 KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY (Seniorsky � lmový štvrtok) 
(Český � lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Št. 7. 4.  14.00   3 € |   Kde končí objatia a začína 
škrtenie? Hlavná otázka vzťahovej komédie pre ľudí, ktorí 
chcú v zdraví a láske prežiť vlastné manželstvo...

 TIEŇOHRA 
(ČR-SR, od 12 rokov, 103 min.) 
Pi. 8. 4.  18.00   5 € | Ne. 10. 4.  19.00   5 € | Po. 11. 4.  20.00   
5 € | Ut. 12. 4.  18.00   5 € |  St. 13. 4.  20.00   5 € |  Janova 
bývala manželka sa stane obeťou zločinu. Chce veriť v 
spravodlivosť, ale obava, že by vrah mohol uniknúť trestu, ho 
privedie k rozhodnutiu vydať sa na vlastnú cestu odplaty...

 KEĎ SA ČERVENÁM 
(Americký � lm, od 7 rokov, 99 min., Slovenský dabing) 
Ne. 10. 4.  17.00   5 € | So. 16. 4.  17.00   5 € | Ne. 17. 4.  17.00   
5 € |  Meilin Lee je energická a úspešná školáčka. 
Jedného dňa sa však začne záhadne a z ničoho nič 
“meniť” na obrovskú červenú pandu. Zábavný animák pre 
celú rodinu...

 PETER DVORSKÝ 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 77 min.) 
Po. 11. 4.  18.00   5 € | Ut. 12. 4.  20.00   5 € |   Svetozná-
my umelec, operná hviezda a miláčik publika. Chlapec zo 
slovenského mesta, ktorý sa nebál snívať, tvrdo cvičiť a 
odhodiť trému...

 MIMORIADNA UDALOSŤ 
(Český � lm, od 12 rokov, 102 min.) 
St. 13. 4.  18.00   5 € |  Zábavný ponor do sveta úplne 
normálnych ľudí, ktorí sa ocitnú v extrémnej situácii.

 FANTASTICKÉ ZVERY: TAJOMSTVÁ 
DUMBLEDORA 
(Americký � lm, od 12 rokov, 143 min., Slovenský dabing) 
Št. 14. 4.  18.00   5 € | Pi. 15. 4.  18.00   5 € |  Po. 18. 
4.  18.00   5 € |  Zákerný Grindelwald je odhodlaný začať 
vojnu proti muklom, ktorí nemajú čarodejnícke schopnosti. 

 ATLAS VTÁKOV 
(Český � lm, od 12 rokov, 90 min.) 
So. 16. 4.  19.00   5 € | Ne. 17. 4.  19.00   5 € | Ut. 19. 
4.  18.00   5 € | St. 20. 4.  18.00   5 € | Pi. 22. 4.  20.00   5 € 
|  Film prepletá komplikované rodinné vzťahy so 
svetom moderných komunikačných technológií, ktoré 
dokážu využiť naše slabé miesta.

 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 93 min.) 
Ut. 19. 4.  20.00   5 € | St. 20. 4.  20.00   5 € |  Keď Marek 
požiada Hanu o ruku rozpúta sa kolotoč udalostí, 
predchádzajúci ich svadbe v nádhernom Chorvátsku.

 PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2 
(Český � lm, od 12 rokov, 93 min.) 
Pi. 22. 4.  18.00   5 € | So. 23. 4.  20.00   5 € | Ne. 24. 
4.  19.00   5 € | Po. 25. 4.  18.00  5 € | Ut. 26. 4.  18.00  5 € |  

 Voľné pokračovanie komédie prináša humorný pohľad 
na stret mužského a ženského sveta a hľadaní ich 
vzájomného porozumenia...

ÚDOLIE LAMPÁŠIKOV 
(Kanadský � lm, MP, 97 min., Slovenský dabing) 
Ne. 24. 4.  17.00   5 € | So. 30. 4.  17.00   5 € | Ne. 1. 
5.  17.00   5 € |  Ollistene vyrába papierové lampášiky 
pre celú dedinku v údolí. Aj keď jej úspešná výroba 
slávnostných lampášikov môže byť ohrozená, svojho 
poslania sa nechce vzdať...

NAJHORŠÍ ČLOVEK NA SVETE 
(Nórsky � lm, od 15 rokov, 121 min.) 
Ut. 26. 4.  20.00   4 € |  Štyri roky života Julie, mladej ženy 
pohybujúcej sa v nepokojných vodách svojho milostného 
života a snažiacej sa nájsť smer svojej kariérnej dráhy...

SEVERAN 
(Americký � lm, od 12 rokov, 140 min.) 
St. 27. 4.  18.00   5 € | Št. 28. 4.  19.30   5 € |  Kam až 
bude mladý vikingský bojovník ochotný zájsť, aby 
pomstil vraždu svojho otca? 

 KAREL (Seniorsky � lmový štvrtok) 
(Český � lm, od 12 rokov, 127 min.) 
Št. 28. 4.  14.00   3 € |   Celovečerný dokumentárny � lm 
Karel prináša pohľad do súkromia a duše Karla Gotta.

 POSLEDNÉ PRETEKY 
(Český � lm, od 12 rokov, 100 min.) 
Pi. 29. 4.  19.00   5 € | So. 30. 4.  19.00   5 € | Ne. 1. 
5.  19.00   5 € |  Príbeh lyžiarov Bohumila Hanča a Václava 
Vrbaty a ich tragédiu pozná dodnes skoro každý. Ale bol aj 
tretí muž, Emerich Rath – Nemec, na ktorého sa zabúda.

 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: 10:00-17:00. 
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 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.

 VARIÁCIE VÝTVARNÝCH A REMESELNÝCH TECHNÍK 
- POSTAVA       
Remeselné dielne LKS | So 23.04.2022, 09:00 - 15:00 | 
10 € | Vzdelávací workshop - kresba podľa živého modelu.

 KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU       
Remeselné dielne LKS | Pi 29.04.2022, 16:30 - 19:30 | 
15 € | Kurz keramiky s Gabrielou Kováčovou na tému 
šperkovnice, dózy, boxy.

 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. 

 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 FOTOGRA-
FIE | 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.

 25.03.2022 | 30.06.2022     
PAVOL RUSKO - VZŤAHY A VÄZBY | Rumanský Art 
Centre | Ut-Pi: 13:00 - 17:00  3€/1€ | Aktuálna tvorba 
umelca Pavla Ruska.

 29.03.2022 | 13.05.2022     
Z DRUHÉHO ŠUPLÍKA | Klubovňa LKS v NKP Čierny 
orol | Po-Pia 8:00-15:00  0,50€/0,20€ | Autorská výstava 
fotogra� í Vladimíra Vlčeka.

 03.04.2022 | 01.05.2022     
JARNÝ SALÓN | Po-Ne: 10:00-18:00 otvorené po 
telefonickom dohovore 044/552 25 54 | 33. ročník 
regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálneho 
výtvarného umenia.

 POMPEJE - MĚSTO HŘÍCHU  
Dokument, IT - 2020 - (12), 83 min., Aero� lms – české titulky 
Po. 4. 4.  18.00   7,30€, 6 € 

 VEZMI SI MA (FILMOVÝ KLUB SENIOROV)  
Romantická komédia, USA - 2022-(12), 112 min., CIN., 
slovenské titulky
Pi. 8. 4.  14.30   3 € 

 LABUTIE JAZERO  
Záznam prenosu z Bolšoj baletu v Moskve 155 min.
Ne. 10. 4.  15.45   11 €

 V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM (FILMOVÝ KLUB 
SENIOROV)  
Romantická komédia SR/ČR - 2021- (12), 112 min., CON., 
slovenský dabing Pi. 22. 4.  14.30   3 €
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