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Mikuláš

Vydajte sa po stopách Aurela Stodolu – génia z Liptovského Mikuláša.
Rok Aurela Stodolu vyvrcholí v Liptovskom Mikuláši 11. mája – v deň narodenia tohto svetoznámeho vedca.
Majstra Stodolu si rodné mesto uctí podujatiami, ktoré sa v sobotné popoludnie budú konať v priestoroch OC Central na Námestí mieru 
a v Múzeu Janka Kráľa.  Jeho záhadný svet vedy a techniky vám predstaví Geniálny park, v ktorom usporiadatelia vystavia niekoľko 
desiatok technických modelov a hračiek. V programe je aj inaugurácia poštovej obálky a pečiatky, komentovaná prehliadka 
historického centra aj vernisáž výstavy. Celý program Stodolových osláv nájdete na strane 9.
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Kompletne nový moderný autobusový 
park, mobilná aplikácia, taktová doprava, 
priame spoje, a to všetko za nezmenené ces-
tovné. Modernej autobusovej dopravy, ktorá 
by mala svojou kvalitou, komfortom a pruž-
nosťou konkurovať autám, sa dočkajú Miku-
lášania v najbližších mesiacoch. Od apríla je 
totiž na desať rokov v platnosti nová zmluva, 
ktorú podpísal primátor Ján Blcháč s  pre-
vádzkovateľom mestskej autobusovej dopra-
vy Arriva Liorbus. Do októbra 2019 prevádz-
kovateľ kompletne obmení vozidlový park, 
mestská doprava bude mať 11 nových auto-
busov. „Budú bezbariérové, s wi-fi , klimatizá-
ciou, vybavené systémom GPS, modernými 
informačnými systémami a pôjde o ekologic-
ké vozidlá,“ poznamenal primátor Ján Blcháč.

Pribudnú autobusy s rôznou kapacitou
Počas najbližšieho polroka pribudne tiež 

mobilná aplikácia, ktorá užívateľovi poskytne 
online informácie o  pohybe spoja, jeho prí-
chode na zastávku, aktuálne cestovné poriad-
ky. Neskôr aplikáciu rozšíria o ďalšie funkcie, 
ako je platba za cestovné či dobitie kreditu na 
dopravnú kartu. Autobusy budú v troch rôz-
nych veľkostiach. „Cieľom je riešiť naplnenosť 
spojov čo najefektívnejšie, keďže doposiaľ 
sme mali len veľké autobusy. Na menej vyťa-
žené spoje budú nasadené menšie vozidlá, čo 
je pre mesto lacnejšie a aj ekologickejšie,“ vy-
svetlil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice.

Doprava bude v  pravidelných
intervaloch

Spoje najvyťaženejších liniek budú odchá-
dzať z autobusových zastávok v pravidelných 

intervaloch. Taktová doprava má ambíciu za-
traktívniť cestovanie v meste. „Pilotne pôjde 
o linky číslo 8 a 11. Chceme sa vyhnúť kom-
plikovaným cestovným poriadkom, cestujúci 
budú presne vedieť, v  akom čase príde au-
tobus bez toho, aby musel vopred hľadať na 
internete, alebo v cestovnom poriadku,“ ob-
jasnil vedúci odboru dopravy na mestskom 
úrade. V  dopravných špičkách chcú zaviesť 
v čo najširšom rozsahu priame spoje, aby ces-
ta hromadnou dopravnou bola čo najkratšia 
a autobusy nezachádzali mimo priamu trasu.

Cestovné sa meniť nebude
„Novinky nebudú mať dopad na cenu ces-

tovného, ktorá ostáva nezmenená a relatívne 
lacná pre obyvateľov oproti preprave autami. 
Cestovné je lacnejšie oproti porovnateľným 
mestám, a  to najmä v  prípade zliav naprí-
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klad pre dôchodcov a  študentov. Aktuálny 
rozsah spojov sa tiež nebude redukovať. Na-
opak, zmluva s  dopravcom vytvára priestor 
na pridávanie spojov tam, kde to budú oby-
vatelia potrebovať," poznamenal primátor.

Vyhradený pruh by zabezpečil
dochvíľnosť

Radnica intenzívne pracuje aj na ďalšej 
podpore autobusovej dopravy, napríklad for-
mou zriadenia bus pruhu na ceste I/18. Cieľom 
opatrenia je skrátiť čas jazdy autobusov, ktoré 
by týmto spôsobom nemali ostávať visieť 
v zápchach. V súčasnosti na štátnej ceste vzni-
kajú najmä popoludní smerom na Podbrezi-
ny dopravné zápchy. Vo vyhradenom pruhu 
by autobusy zápchu obehli a prišli by do cieľa 

rýchlejšie, ako autá. „Je to projekt, ktorý nie je 
v  rukách mesta, pretože cesta I/18 je štátna, 
ale prichádzame s návrhom a máme aj spra-
covaný technický návrh riešenia zriadenia bus 
pruhu od Rachmaninovho námestia po most 
v Okoličnom,“ povedal Gabriel Lengyel.

„V  apríli sme sa stretli so zástupcami mi-
nisterstva dopravy a správy ciest, aby sme im 
predstavili náš zámer a požiadali ich o spolu-
prácu na príprave a realizácii,“ dodal.

Je zrejmé zo skúsenosti z  vyspelých 
krajín, že aj napriek tomu, že ľudia si tam 
môžu dovoliť mať viac áut, v  mestách vo 
veľkej miere používajú hromadnú dopra-
vu. „Samozrejme, je potrebné ponúknuť 
kvalitnú a  dostupnú alternatívu voči indi-
viduálnej doprave. A  jedinou alternatívou 

je hromadná a  sčasti cyklistická doprava, 
ktorú dlhodobo rozvíjame a  podporuje-
me,“ pridal postreh vedúci odboru dopravy.

Plynulejšia doprava, vyššia kvalita
života

„Veríme, že postupným zavádzaním týchto 
opatrení, ktoré sú osvedčené v  praxi, docie-
lime vyššie využívanie hromadnej dopravy 
oproti individuálnej automobilovej dopra-
ve. Práve preto sa mesto rozhodlo razantne 
zmodernizovať a  postupne skvalitniť služby 
mestskej autobusovej dopravy za účelom 
plynulejšej dopravy, kvalitnejšieho životného 
prostredia obyvateľov nášho mestečka,“ do-
dal primátor Ján Blcháč.

           -js-

Z  participatívneho rozpočtu mesta tento 
rok poputuje do projektov od Mikulášanov 
dvadsaťpäťtisíc eur. Z verejného zvažovania, 
na ktorom obyvatelia rozhodovali o  tom, 
ktoré projekty získajú aký obnos peňazí, 
vzišlo 16 schválených projektov. Väčšinou 
obyvatelia predkladali zámery na skvalitne-
nie možnosti využívania voľného času na-
šich detí a  mládeže a  projekty na zlepšenie 
životného prostredia. Pokračovať sa bude 

napríklad v  rozširovaní oddychovej zóny 
na Háji Nicovô, na Nábreží pribudnú cyk-
lostojany, v  Iľanove-Ploštíne bol obyvateľmi 
predložený aj podporený projekt Slovenské 
tradičné remeslá v  dreve. Na Podbrezinách 
sa môžeme tešiť na dobrodružnú cestu v roz-
právkovom duchu. Zoznam schválených pro-
jektov, ktoré boli jednohlasne odsúhlasené 
na verejnom zvažovaní, nájdete na webe 
mesta v základných dokumentoch. "Ľudia sa 

na pekných projektoch vedia zhodnúť, a  to 
je pre nás signál pokračovať v  prideľovaní 
mestských fi nancií na nápady od obyvateľov 
aj naďalej," vyjadril sa k  priebehu verejného 
zvažovania koordinátor participatívneho roz-
počtu a poslanec za Staré Mesto Matej Géci. 
Do možnosti získať na svoj projekt fi nancie 
z mestskej kasy sa zapojili fyzické osoby aj ob-
čianske združenia, schválené projekty budú 
zrealizované ešte v tomto roku.    -vč-

Klasické plasty dostali na podujatiach 
v meste stopku. V platnosti je všeobecne zá-
väzné nariadenie, ktoré má prispieť k ekolo-
gizácii. Potravinárske výrobky a nápoje, ktoré 
sú určené na priamu konzumáciu na trho-
vých miestach, musia byť podávané len v jed-
norazových nenávratných obaloch, ktoré sú 
vyrobené z  kompostovateľných bioplastov. 
Použitie iných obalov bude zakázané.

Cieľom zavedenia nariadenia, ktoré je plat-
né už od 18. apríla, je minimalizovať spotrebu 
klasických plastových obalov najmä počas 

veľkých podujatí, ktoré bude organizovať 
mesto. Vychádzajú z nich totiž tony plastové-
ho odpadu. „V tomto roku začneme Stoličný-
mi dňami. Ale týkať sa to bude všetkých pod-
ujatí a predajov na trhových miestach. Teda 
dotkne sa to aj obyčajného ambulantného 
predaja z  prenosných stánkov s  občerstve-
ním, ktoré sú súčasťou aj menších podujatí 
v meste,“ uviedol Gabriel Lengyel z mestské-
ho úradu.

Používať bude možné len takzvané bio-
plasty PLA, ktoré sú kompostovateľné a roz-

ložiteľné bez negatívneho dopadu na životné 
prostredie. Na túto povinnosť bude nadväzo-
vať nový systém zberu a triedenia odpadov. 
Na podujatiach budú obyvateľom k dispozícii 
kontajnery určené na vyhodenie výlučne toh-
to odpadu. Zo špecializovaných kontajnerov 
pôjde do kompostárne. Separovať ho budú 
povinní aj predajcovia. Používanie bioplastov 
budú kontrolovať príslušníci mestskej polí-
cie. Pri porušení nariadenia hrozí predajcom 
okrem pokuty aj zakázanie predaja v meste.

        -js-

Mikulášanom záleží 
na prostredí a deťoch

Jarmočné chuťovky podávané na bioplastoch

Už tento rok: Radšej cestovať pohodlne a včas autobusom, ako neskoro a nákladne autom
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Do Liptovského Mikuláša zavítali tí najlepší 
z nášho štátu aj mládežníci z Českej republiky 
a  zo Slovinska, aby si porovnali sily v  súťaži 
v programovaní robotov. Na pôde svojej alma 
mater Strednej odbornej škole polytechnic-
kej otvoril medzinárodnú súťaž RoboCup vi-
ceprimátor Ľuboš Trizna. Šikovné ruky a tvo-
rivé myslenie žiakov a študentov základných

a stredných škôl sa stretávajú v súťažení Ro-
boCup na Slovensku každoročne od roku 
2000. Podporiť má záujmovú činnosť, tvori-
vosť, vedomosti a  zručnosti detí a  mládeže 
v  oblasti konštrukcie a  programovania au-
tomatizovaných a  kybernetických systémov 
riadenia technologických procesov.

                  -js-

Do technického vybavenia Verejnoprospeš-
ných služieb pribudla nová 20 metrová vy-
sokozdvižná plošina. Už ste ju mohli vidieť aj 
v teréne, pracovníci ju využívali na opiľova-
nie stromov a zelene v parkoch či na cintorí-
noch, ale aj na opravu verejného osvetlenia. 
Plošina je namontovaná na podvozku Avie, 
čo poskytuje ďalšie možnosti jej využitia. 
Pri umiestnení nadstavby poslúži auto na 
prevoz rôznych zmesí, vysvetlil riaditeľ VPS 
Dušan Grešo. Nová plošina nahradila doslu-
hujúcu 40 ročnú predchodkyňu, ktorá mala 
dosah len 13 metrov a na práce vo výškach 
museli Verejnoprospešné služby objednávať 
externého dodávateľa.           -vč-

Za dotačné peniaze opraví mesto uby-
tovňu, ktorú má v  majetku. Peniaze získali 
predstavitelia radnice z ministerstva fi nancií. 
Dotácia je účelovo viazaná priamo na úhra-

du výdavkov rekonštrukcie mestskej ubytov-
ne na Štefánikovej ulici, za 13 500 eur dôjde 
k výmene okien a k zníženiu energetickej ná-
ročnosti budovy. Nachádza sa v nej 32 bytov, 

ktoré sú plne obsadené Mikulášanmi, uvie-
dol Ľubomír Kandera z mestského úradu.

                      -red-

Ubytovňu čaká rekonštrukcia

Roboti v našom meste

Multifunkčná 
plošina poslúži 
celoročne

Mesto ešte stále nemôže prideľovať 
byty. Poslanci totiž ani na piaty pokus 
neschválili komisiu sociálnu a  bytovú, 
ktorá je pre prideľovanie bytov kľúčo-
vá. Vedenie mesta vyčíslilo škody na 
stratenom nájomnom vo výške štyriti-
síc eur.

Formálna chyba je prvou brzdou
Komisia sociálna a bytová, ktorá má kom-

petenciu rozhodovať o  prenajímaní mest-
ských bytov, neexistuje. Jej vytvorenie pri-
mátor predložil na prerokovanie poslancom 
už päťkrát. Z prvoaprílového zasadania mest-
ského zastupiteľstva však počas rokovania 
o založení komisie vzišiel návrh, ktorý porušil 
rokovací poriadok. Miesto schválenia komi-
sie sociálnej a  bytovej totiž predseda klubu 
Nový Mikuláš Vincent Kultan predložil návrh 
na zriadenie ďalších štyroch komisií. Poslan-
ci klubu Nový Mikuláš (SaS, OĽANO, Nova, 
Šanca, KDH) svojou väčšinou tento návrh aj 
napriek formálnej chybe schválili. Legislatíva 
však takýto postup nepripúšťa. „Návrh nesú-
visel s  prerokovávaným bodom programu, 
ktorým bolo Zriadenie komisie sociálnej a by-
tovej – voľba predsedu a členov, nie zriade-
nie ďalších komisií. Ak chceli poslanci rokovať 
o zriadení a zložení ďalších komisií, mali pred-
ložiť návrh na doplnenie programu zasadnu-
tia mestského zastupiteľstva a nie v rozpore 
so zverejneným návrhom programu meniť 
a  dopĺňať prerokúvaný bod, s  ktorým sa 
poslanci nemohli ani dopredu oboznámiť,“ 
vysvetlila vedúca právneho oddelenia mes-
ta Liptovský Mikuláš Anna Iľanovská. Podľa 
záznamu z  rokovania mestského zastupiteľ-
stva upozornil predsedu klubu Nový Miku-
láš Vincenta Kultana na nesprávny rokovací 
postup aj poslanec Matej Géci. „Tento bod sa 
volá schválenie bytovej komisie. Zloženie os-
tatných komisií treba navrhnúť ako samostat-
né body.“ Uznesenie o zriadení komisie z pr-
voaprílového rokovania poslancov tak ostalo 
neplatné a štatutár ho podpísať nemohol.

Piaty pokus stroskotal pri prvom hlaso-
vaní

Po tom, ako primátor nemohol podpísať 
uznesenie kvôli formálnej chybe pri roko-
vaní poslancov, rozhodol sa opätovne  – už 
piatykrát predložiť návrh na schválenie po-
trebnej komisie do zastupiteľstva. Nevyšiel 
však ani piaty pokus. Poslanci z klubov Nový 
Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci nestla-
čili zelené hlasovacie tlačidlo už pri konšta-
tačnej časti uznesenia, zdržali sa hlasovania. 
K  schvaľovacej časti, ktorá by znamenala 
schválenie alebo neschválenie bytovej komi-
sie, sa tak zastupiteľstvo ani nedostalo.

Situáciu mohla vyriešiť zmena VZN, ne-
schválili ani tú

Vedenie mesta už dlhodobo avizuje ob-
štrukcie väčšinového opozičného klubu 
počas rokovaní mestského zastupiteľstva. 
Preto chcel primátor so svojimi zástupcami 
neprideľovaniu nájomných bytov predísť. 
Aby poslanci nebrzdili prenájom tým, že 
nedajú zelenú vzniku komisie, navrhol pri-
mátor zmenu všeobecne záväzného naria-
denia o  prideľovaní bytov. Po jej schválení 
by byty neprenajímalo mesto na základe 
komisie sociálnej a bytovej, ako to prikazuje 
nariadenie, ale na základe komisie, ktorú by 
vymenoval štatutár mesta a jej členmi by boli 
aj poslanci. „Robíme všetko pre to, aby sme 
zastavili škodovosť, ktorá vzniká mestu s ne-
obsadením bytov a  aby sme súčasne vyrie-
šili ujmu obyvateľov, ktorí potrebujú bývať. 
Už niekoľkokrát som poslancom predložil 
do zastupiteľstva schválenie tejto komisie, 
dokonca sme vo vedení mesta v prípade jej 
neschválenia poistili situáciu tak, aby sa zo 
záväzného nariadenia, ktoré hovorí o  po-
vinnosti mesta prideľovať byty len na zákla-
de komisie, vypustila táto podmienka. Ani 
zmena nariadenia však poslancami z opozič-
ného klubu neprešla, byty majú preto stále 
v  našom meste stopku,“ vysvetlil primátor.

Byty nemôžu ani žrebovať
Mesto Liptovský Mikuláš eviduje desať voľ-

ných bytov, na ktorých k dnešnému dňu strá-
ca na nájomnom vyše 4000 eur. Aby mesto 
neprichádzalo o peniaze, dal Ján Blcháč práv-
ne preveriť možnosť pridelenia bytov žre-
bovaním za účasti všetkých žiadateľov, ktorí 
spĺňajú podmienky na pridelenie bytu. „Pod-
ľa vyjadrení právnikov však ani táto možnosť 
riešenia bytovej otázky v  našom meste nie 
je možná, bez existencie komisie sociálnej 
a  bytovej to nejde,“ uzavrel primátor. Komi-
siu mesto potrebuje, na jej založenie je však 
rozhodujúca vôľa poslancov väčšinového 
opozičného klubu.

Primátor vyzval poslancov k spolupráci
Ani predveľkonočné rokovanie poslancov 

(18. apríla) neprinieslo očakávané výsledky. 
Nielenže poslanecký zbor hlasovaním ne-
podporil vytvorenie komisie sociálnej a  by-
tovej, neschválili ani navrhovanú koncepciu 
dofi nancovania futbalového štadióna, ani 
smerovanie hokeja do budúcnosti (rozho-
dujúce hlasy mali poslanci z  klubu Nový 
Mikuláš - SaS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA 
a  z  klubu Skutočne nezávislí poslanci). Pri-
mátor počas rokovania vyzval poslancov 
k  osobným konzultáciám, aby im preukázal 
dôveru v  spoluprácu. „Pokiaľ to uzná ktorý-
koľvek z poslancov za vhodné, ak potrebujú 
čokoľvek odkonzultovať či vysvetliť a predis-
kutovať, čokoľvek, čo im bráni spolupracovať 
a  nerobiť obštrukcie, som tu pre nich. Kaž-
dému jednému som ochotný venovať dve 
hodiny na spoločnú diskusiu, ktorá by mala 
viesť k  rozhodnutiu spolupracovať v  rozho-
dujúcich záležitostiach, ktoré sú potrebné 
pre rozvoj nášho mesta. Politika by mala ísť 
v prípade rozhodovania poslancov o posune 
nášho mesta bokom,“ povedal primátor, kto-
rý chce diskusiou s jednotlivcami z poslanec-
kého zboru upokojiť pnutie medzi ľavicovými 
a  pravicovými zástupcami ľudí v  mestskom 
parlamente.   -red-

Radnica nemôže prideľovať 
byty, ktoré sú voľné

Liptovský Mikuláš si 4. apríla pripomenul 74. výročie oslobodenia. Dôstojnému pietnemu aktu pri pamätníku vojakom Červenej 
armády predchádzal promenádny koncert Mestského dychového orchestra. Úctu vzdali prítomní aj priamym účastníkom 
bojov - Jánovi Iľanovskému a Pavlovi Chrapčiakovi. Pietna spomienka pokračovala pri pamätníku na Háji Nicovô.       -red-
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Na Námestí SNP zabezpečilo mesto opat-
renia na upokojenie cestnej premávky. Oby-
vatelia tejto lokality sa sťažovali na vodičov, 
ktorí si z  námestia urobili "pretekársku drá-
hu", prekračovali povolenú rýchlosť či par-
kovali tak, že znemožňovali prejazd vozidiel 
po komunikácii. "Osadenie dvoch cestných 
spomaľovačov pri evanjelickom kostole a zá-
branových stĺpikov, ktoré oddeľujú námestie 
v Palúdzke od cesty, zabráni aktivitám týchto 
neprispôsobivých vodičov," vysvetlil  Gabriel 
Lengyel, vedúci oddelenia dopravy mest-
ského úradu, ktoré zrealizovalo bezpečný 
projekt.           -vč-

Vrbický most je vo veľmi zlom stave. V sprá-
ve ho však má samosprávny kraj, nie mesto, 
preto radniční neustále apelujú na ŽSK, aby 
urýchlene cez svoju správu ciest pristúpil 
k jeho nevyhnutnej oprave. Je síce ešte bez-
pečný, ale mesto si nemôže dovoliť zhoršenie 
jeho stavu, pretože by ho správca cesty musel 
uzatvoriť. Veľmi zlý stav je predposledný na 
stupnici, nasleduje už len havarijný.

Oprava príde až budúci rok
S rekonštrukciou sa malo začať už v tomto 

roku. Ale pôvodný projekt sa prerábal, preto-
že jeho súčasťou nebol chodník. „Hlavný dô-

vod ale bol, že rekonštrukcia mosta mala byť 
súčasťou projektu preložky železnice, ktorá 
sa mala začať už v roku 2017. Projekt bol však 
kvôli petícii pozastavený a  obnoviť sa nám 
ho podarilo až v minulom roku. Nemôžeme 
už čakať, kým sa začne so železnicou, rekon-
štrukciu musíme zrealizovať v budúcom roku. 
Tak to aspoň predstavitelia kraja prisľúbili na 
rokovaní,“ skonštatoval viceprimátor Ľuboš 
Trizna.

Súčasťou mosta je telekomunikačný 
a  elektrický kábel, ale aj plynové vedenie. 
To sa bude musieť zhotoviteľ rekonštrukcie 
umiestniť mimo telesa mosta.     -js-

Fontána Metamorfózy je pripravená na 
sezónu. Zamestnanci radnice opravili koryto 
vodného toku, elektroinštalácie a  zrekon-

štruovali uchytenie mramo-
rových platní. Symbolicky ju 
odomkne primátor 1. mája 
počas osláv pri príležitosti 

spomienky vstupu SR do Európskej únie. 
Fontánu rady využívajú mamičky s  deťmi. 
Slúži na spríjemnenie centra počas horúcich 

letných dní, zvlhčuje prostredie a deti si v nej 
máčajú nožičky, pozor však treba dať na to, 
aby z nej nepili. Radnica totiž pravidelne za-
bezpečuje jej dezinfekciu, ktorá zabraňuje 
tvorbe vodných rias. Voda tak síce nie je zá-
vadná na pokožku, jej pitie by však mohlo 
byť škodlivé.   -vč- 

Fontána vytryskne 1. mája
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Cestní piráti 
v Palúdzke 
dostali stopku

Mikulášska samospráva patrí k slovenským 
lídrom vo výstavbe cyklochodníkov a cyklot-
rás. Po novovybudovanom cyklochodníku 
okolo Váhu môžete urobiť na svojom dvoj-
kolesovom tátošovi takmer šesť kilometrov, 
pribudli aj dva kilometre vnútromestkej cyk-
lotrasy, ktorá je prioritne robená pre pohyb 
cyklistov centrom Mikuláša. Primátor Ján 
Blcháč sa so svojim tímom postaral aj o mo-
biliár, nové cykloboxy, stojany či kompresor, 
ktoré sú cyklistom k  dispozícii vo viacerých 
lokalitách.

Môžete podávať žiadosť o  vypožičanie 
cykloboxu

Cykloboxy, ktoré pribudli v  dvoch loka-
litách Liptovského Mikuláša, budú Mikulá-
šanom k dispozícii od júla. Obyvatelia si ich 
môžu prenajať na jeden rok. Žiadosť o  vý-
požičku boxov si môžu cyklisti podať už te-
raz na oddelení dopravy mestského úradu. 
„Po podaní žiadosti bude medzi žiadateľom 
a  mestom podpísaná bezodplatná zmluva 
o  výpožičke cykloboxu na dobu určitú v  tr-

vaní jeden rok. Po podpísaní zmluvy dostane 
žiadateľ jedinečný kľúč k  svojmu cyklobo-
xu a bude ho môcť používať. Žiadateľ bude 
povinný uhradiť zálohu 30 eur pre prípad 
straty jedinečného kľúča alebo pre prípad 
poškodenia zariadenia z  jeho strany. Záloha 
mu bude po ukončení výpožičky vrátená, ak 
bude všetko s  cykloboxom v  poriadku,“ vy-
svetlil vedúci odboru dopravy na mestskom 
úrade Gabriel Lengyel. V prípade, že na mesto 
príde viac žiadostí o poskytnutie cykloboxu, 
ako je samotných boxov, bude sa o ich pride-
lenie žrebovať. „Boli by sme radi, keby si žia-
dosti podali predovšetkým tí obyvatelia, ktorí 
dochádzajú za prácou na bicykli a následne 
využívajú spoj, vlak alebo autobus. Bicykel 
si uzamknú do krytého boxu a následne vy-
užijú hromadnú dopravu,“ zdôraznil Lengyel. 
V parku pri autobusovej stanici sa nachádza 
40 cykloboxov a ďalších desať nájdete v Ro-
honczyho záhrade pri Obchodnom centre 
Central. Cykloboxy sú súčasťou doplnkového 
mobiliára vnútromestskej cyklotrasy, ktorá 
vedie od železničnej stanice cez centrum 

mesta k Rachmaninovmu námestiu.

V  centre pribudli nabíjačky pre 
elektrobicykle

V  pešej zóne pribudla štvorica miest, kde 
si cyklisti môžu nabiť svoje elektrobicykle. Sú 
pri nich osadené cyklostojany a  v  každom 
bode je možnosť nabitia štyroch bicyklov. 
„Chceme týmto počinom vyjsť v  ústrety 
moderným trendom a  podporiť ekologické 
formy dopravy,“ poznamenal primátor Ján 
Blcháč. „Pre tento účel sme využili existujúce 
zásuvky, ktoré sa nachádzajú v pešej zóne na 
stĺpoch verejného osvetlenia a  pre potreby 
cyklistov budú k  dispozícii celoročne,“ uvie-
dol. Nabíjanie je jednoduché, len prostred-
níctvom pripojenia nabíjacieho kábla.  Nabí-
jacie miesta nájdete pri knižnici, pri fontáne 
Metamorfózy, pri mestskom Múzeu Janka 
Kráľa a východne od katolíckeho kostola pri 
Liptáčiku.

Cesta okolo Tatier sa rozšíri
Mestá a obce z Liptova a Oravy sa pripra-

vujú na realizáciu ďalších etáp dobudovania 
cyklochodníkov z projektu Cesta okolo Tatier. 
Na mestskom úrade sa stretli predstavitelia 
dotknutých samospráv aj zástupcovia Európ-
skeho zoskupenia územnej spolupráce TAT-
RY, aby prerokovali podporu, ktorú jednotli-
vé obce a mestá potrebujú na dobudovanie 
cyklochodníkov a vytýčili si úseky, ktoré sú na 
realizáciu pripravené. Finančné prostriedky 
z  externých zdrojov (program cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovenská republika) na 
sieť cyklistických chodníkov by mali byť čer-
pané v  novom programovom období 2021 
- 2027, mesto Liptovský Mikuláš bude pred-
kladať projekty na dobudovanie cyklochod-
níkov smerom do Trnovca a do Liptovského 
Hrádku.     -red-

Mesto je na cyklistickú 
sezónu pripravené

Vrbický most je vo veľmi zlom stave
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Naše mesto má viacero slávnych rodá-
kov, ktorých celý svet uznáva za to, čo 
v živote dokázali. Za ich výsledky, dielo 
aj silu charakteru. Výraznú a trvalú sto-
pu zanechal vo svete aj geniálny rodák 
z Liptovského Mikuláša – Aurel Stodola, 
ktorého výročie narodenia si spoločne 
pripomenieme v sobotu 11. mája.
Oslavy, ktoré pripravuje mesto v  spo-
lupráci s mestským múzeom, informač-
ným centrom a OOCR Liptov, sú vrchol-
ným podujatím „Roka Aurela Stodolu“ 
v  Liptovskom Mikuláši a  v  rámci neho 
vám usporiadatelia chcú pripomenúť, 
prečo celý svet nazýva Aurela Stodo-
lu otcom parnej turbíny a  prečo ho 
všetci technici považujú za ikonu ve-
decko-technickej revolúcie. Dozvieme 
sa aj, že poznatky, ktoré Stodola odo-
vzdal svetu, nikdy nezastarali a nevyšli 
z  módy. Turbíny nám aj dnes vyrábajú 
elektrinu, poháňajú lietadlá a  kom-
presory v  motoroch áut. Všetci súčas-
níci spomínajú na Aurela Stodolu ako 
na všestranne talentovaného človeka 
s ľudským prístupom a dobrým srdcom.
 
Čo je pre vás pripravené

Slávnostné popoludnie sa začína vo ves-
tibule  OC Central. Usporiadatelia tu vysta-

via niekoľko desiatok technických modelov 
a hračiek, cez ktoré sa budete môcť dotknúť 
záhadného sveta vedy a techniky. Animátori 
vám pomôžu preniknúť do tajov jednotlivých 
exponátov, aby ste z tohto zážitku mali zába-
vu a poučenie.

Mesto Liptovský Mikuláš a mestské Múze-
um Janka Kráľa pri tejto príležitosti vyhlásili 
súťaž pre mladých a  amatérskych výtvarní-
kov na tému Aurela Stodolu a  jeho vzťahu 
k  rodnému mestu. Na začiatku programu 
slávnostného popoludnia vyhlasovatelia sú-
ťaže oznámia vyhodnotenie a  víťazom odo-
vzdajú ceny. Všetky súťažné práce si budete 
môcť prezrieť v  priestoroch OC Central na 
Námestí mieru.

Po stopách Aurela Stodolu v rodnom 
meste

Pre Mikulášanov a  turistov, ktorí majú zá-
ujem o  jeho tradície a  históriu, budú sprie-
vodcovia z  Informačného centra sprevádzať 
skupiny návštevníkov po centre mesta, po 
miestach, ktoré si Aurela Stodolu ešte pamä-
tajú. Po trase prehliadky bude rozmiestnená 
exteriérová výstava s  informáciami o  živote 
nášho majstra techniky.

Na niekoľkých miestach v  centre mesta 
budú zastávky s  animovaným rozprávaním 
o budovách nášho mesta a o tom, kedy a za 
akých okolností sa na rovnakých miestach 

pohyboval Aurel Stodola.
Prehliadka skončí pri budove mestského 

múzea, kde vás sprievodcovia pozvú na otvo-
renie stálej expozície so symbolickou pra-
covňou profesora Stodolu. Tu sa budete mať 
možnosť oboznámiť s ďalšími podrobnosťa-
mi o živote a diele Aurela Stodolu. Expozícia 
bude návštevníkom múzea prístupná trvale.

Buďme hrdí na svojho rodáka
Aurel Stodola sa za svoje rodné mesto nik-

dy nehanbil. Mesto Zürich mu udelilo čestné 
občianstvo. Švajčiari ho s  hrdosťou považo-
vali za svojho, no on sa nikdy nevzdal sym-
bolického puta s krajom pod Tatrami. Žiadal, 
aby v každom životopise pri príležitosti kaž-
dého vyznamenania bola zmienka o tom, že 
sa narodil na Slovensku a že je národnosťou 
Slovák.

Potvrďme toto pokrvné puto aj z našej 
strany. Príďte na spoločné symbolické 
stretnutie s profesorom Stodolom v so-
botu popoludní do OC Central, alebo do 
Múzea Janka Kráľa, alebo navštívte nie-
ktoré z  ďalších podujatí, ktoré ešte do 
konca roka pripravíme.

      -MJK, Marián Moravčík-

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Príďte si pripomenúť rodáka Aurela Stodolu 

y ý ý

...prijal krst z rúk samotného Michala Miloslava Hodžu. 

...ako študent mal najlepšie študijné výsledky na svete a už ho nikto nikdy neprekoná.

...pričinil sa o to, že ETH v Zürichu, na ktorej pôsobil, už viac ako 100 rokov patrí medzi  najlepšie technické 
  univerzity na svete.

...znamenal potvrdenie kvality. V jeho čase si všetci jeho žiaci, aj pri príležitosti nominácie na Nobelovu cenu, 
  písali „študoval u profesora Stodolu“.

...bol dlhoročným dobrým priateľom Alberta Einsteina, ktorý o Stodolovi povedal: Keď do rúk beriem pero, 
  aby  som povedal niekoľko slov o Stodolovi, o majstrovi techniky, o jemnom a pritom pevnom mužovi, cítim, 
  že sú moje vyjadrovacie schopnosti príliš obmedzené, aby som sa k takému človekovi zachoval tak, ako si 
  zasluhuje.

...bol skvelý hudobník, hral na klavíri a na organe. Evanjelický cirkevný zbor vo Vrbici si ešte dnes spomína na 
  jeho účinkovanie. 

...nikdy sa nedal peniazmi odlákať od životného poslania, ktoré si sám vybral.

Vedeli ste, že Aurel Stodola...
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Už tretí ročník Detskej ekologickej konfe-
rencie Separáčik posunul latku opäť o niečo 
vyššie. Zúčastnilo sa na nej až 438 žiakov 
druhého stupňa mikulášskych základných 
škôl. V  priestoroch mestského úradu si deti 
pripravili populárno-náučne ladené príspev-
ky na tému bioodpad a  konferenciu si sami 
nie len zorganizovali, ale aj viedli.

Organizáciu zastrešuje mesto
Konferencia bola súčasťou Týždňa ekolo-

gických aktivít a na jej príprave podieľalo 35 
účinkujúcich. Žiaci zo šiestich základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský 
Mikuláš sa od januára do apríla stretávali 
v  pracovni vedúceho odboru školstva Jána 
Hučíka a spoločne konferenciu pripravovali.

„Vždy budeme podporovať akcie, ktoré sa 
snažia zaujať environmentálnymi témami 
našu mladú generáciu. Aj vďaka ich zodpo-
vednosti sa totiž napríklad naše mesto na-
chádza v  popredných miestach v  rebríčku 
separácie. V minulom roku sme zaviedli v ro-
dinných domoch aj pri niektorých bytovkách 
hnedé nádoby na bioodpad, na ktoré sme 
získali peniaze z externých zdrojov a aj toto 
je jeden z príspevkov, ktorými sme podporili 
zvyšovanie kvality prostredia, v ktorom žije-

me,“ uviedol v príhovore k našim mladým vi-
ceprimátor Ľuboš Trizna.

Hravá forma zaujala
Konferenciu oživili kvízy, v ktorých si mohli 

žiaci otestovať svoje vedomosti z oblasti bio-
logicky rozložiteľného odpadu. Každú správ-
nu odpoveď ocenil maskot konferencie Paná-

čik Separáčik vecnou odmenou. Zaujímavá 
bola videoprezentácia s modelmi zo staveb-
nice. Mladí ekológovia v nej predstavili prácu 
Verejnoprospešných služieb spojenú so zbe-
rom a spracovaním bioodpadu. Špeciálne pri 
príležitosti detskej ekologickej konferencie 
vytvorili žiaci zo ZŠ s MŠ Demänovská apliká-
ciu Separáčik pre mobilné telefóny, ktorá učí 

deti správne separovať. Pre účastníkov podu-
jatia bol pripravený aj bulletin o  spracovaní 
bioodpadu a jeho využití na produkciu elek-
triny, tepla, či na výstavbu domov z bioodpa-
du. Leták autorsky pripravili žiaci Základnej 
školy Nábrežie Dr. Aurela Stodolu.

Prispeli aj najmenší
Do Týždňa ekologických aktivít prispeli aj 

najmladší. Deti z materských škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta pripravili pod tak-
tovkou Materskej školy Čsl. brigády hudob-
no-divadelné predstavenie Koncert pre Zem. 
Chceli ním poslať odkaz našej Zemi, vzdať jej 
úctu a poďakovať za život, krásu, originalitu 
a  spravodlivosť zákonov univerza. Urobili to 
po svojom - s radosťou, zo srdca a úprimne. 
                         -js-

Žiaci vytvorili mobilnú aplikáciu na separovanie

SPRAVODAJSTVO SPRAVODAJSTVO

Týždeň ekologických aktivít oslávili aj najmladší Koncertom pre Zem.

Koncert pre Zem pripravili deti z mestských materských škôl.

Detská ekologická konferencia Separáčik.

Súťažili hasiči, horskí záchranári  i slalomári
Už po pätnásty raz sa hasiči zo Slovenska 

a  z  Čiech stretli na turnaji v  stolnom tenise, 
ktorého dejiskom bol Kultúrny dom v Smre-
čanoch.

V piatok 5. apríla prišiel vydarené podujatie 
otvoriť štátny tajomník ministerstva vnútra 
SR Rudolf Urbanovič, prednostka Okresné-
ho úradu v  Liptovskom Mikuláši Lenka Mit-
rengová, predseda Združenia miest a  obcí 
Liptova a primátor Liptovského Mikuláša Ján 
Blcháč a starosta obce Smrečany Ladislav Ho-
loš.

„Privítali sme päť slovenských a  tri české 

družstvá. Turnaj sa tradične niesol v  rodin-
nej atmosfére, hasiči si okrem športovania 
aj vymenili cenné skúsenosti a uvoľnili sa od 
náročnej práce,“ zhodnotila Eva Krajčiová, 
riaditeľka Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši.

Prví skončili hasiči z Martina pred kolegami 
z Ostravy, tretie miesto si za zelenými stolmi 
vybojoval tím z Dolného Kubína. Družstvá na 
ďalších miestach získali pamätné diplomy.

Na druhý deň viac ako 50 pretekárov zaví-
talo do Jasnej na 13. ročník lyžiarskych prete-
kov v  obrovskom slalome O  putovný pohár 

Horskej služby Nízke Tatry sever.
Súťaž bola zároveň Memoriálom Jána Kre-

sáka, ktorý bol náčelníkom horských záchra-
nárov v tejto oblasti od roku 1954 až do roku 
1986. Pretekárov pred štartom prišli pozdra-
viť aj štátny tajomník ministerstva vnútra SR 
a  viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf 
Urbanovič a primátor Ján Blcháč.

Veľkonočný víkend, už po uzávierke nášho 
mesačníka, patril vodným slalomárom. Areál 
vodného slalomu Ondreja Cibáka hostil už 
35. ročník Medzinárodných liptovských slalo-
mov.     -red-
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V Jasnej sa konal 13. ročník lyžiarskych pretekov 
O putovný pohár Horskej služby Nízke Tatry sever.
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Dobrovoľníkov, ktorým záleží na našom 
životnom prostredí, neodradilo ani aprílové 
počasie. Na štarte tradičnej jarnej upratova-
cej akcie Upracme si mesto a Háj (12. apríla) sa 
zúčastnilo približne 360 Mikulášanov. Hrable 
chytil do rúk popri úradovaní aj primátor Ján 
Blcháč, ktorý v upratovaní podporil skupinu 
seniorov v areáli vojnového cintorína. Dobro-
voľníci vyzbierali v  lokalite Hája stovku vriec 
a  tridsať plných megavakov odpadu. „Za-
mestnanci VPS vyviezli po upratovaní z Hája 
dve tony vyzbieraného odpadu. Aj keď ho 
bolo podstatne menej, ako v minulom roku, 
čo svedčí o uvedomelosti väčšiny obyvateľov 
a turistov, ešte stále sa nájdu jednotlivci, ktorí 
dokážu v našej prírode nepochopiteľne zane-
chať napríklad metre káblov, elektroniku, na 
parkovisku pod vojnovým cintorínom sa našli 
desiatky injekčných striekačiek či štandardne 
plastové fľaše a  rôzne obaly,“ prezradil hlav-
ný koordinátor podujatia Gabriel Lengyel 
z mestského úradu.

Aktivitou radnica spustila dvojtýždňové 
upratovanie celého mesta, čistilo sa v mest-
ských častiach v réžii poslancov, ale aj v are-
áloch mestských škôl, organizácií a zariadení. 
Upratovali si aj jednotlivci okolie svojich by-
toviek či domov, zamestnanci Verejnopro-
spešných služieb im poskytovali vrecia na 
odpad a  po nahlásení, kde ich zanechajú, 
zabezpečili aj jeho odvoz.   -vč-

SPRAVODAJSTVOSPRAVODAJSTVO

Mesto Liptovský Mikuláš vyzýva obyvate-
ľov, právnické osoby a fyzické osoby – podni-
kateľov pôsobiacich na území mesta Liptov-
ský Mikuláš, na vykonanie jarnej deratizácie 
budov, objektov, priestorov a  teplovodných 
potrubí v ich vlastníctve, respektíve v správe. 
Deratizáciu je potrebné vykonať do konca 
mája tohto roka. V zmysle zákona o obecnom 
zriadení hrozí právnickým osobám, ktoré ne-
budú rešpektovať tieto povinnosti, pokuta 
do 6 638 eur, fyzickým osobám do 33 eur.

Chovatelia zvierat, pozor!
Správcovia bytového fondu sú povinní po-

pri deratizácii bytových domov zabezpečiť aj 
deratizáciu kanalizačných prípojok k  byto-
vým domom. Povinnosti majú aj chovatelia 

zvierat. V  objektoch, ktoré slúžia na umiest-
nenie zvierat, musia vykonávať deratizáciu 
dvakrát ročne, v jarnom a v jesennom obdo-
bí.

Dôležité sú aktivity každého z nás
Pri ochrannej deratizácii môžu pomôcť aj 

samotní obyvatelia, a to tým, že nebudú vy-
tvárať zdroje potravy potkanom vylievaním 
zvyškov jedál do WC, vyhadzovať potraviny 
na dvory a  skladovať ich v  pivniciach a  na 
balkónoch. Vhodné je tiež nevytvárať sklád-
ky domového odpadu v spoločných priesto-
roch, v  okolí budov a  kontajnerov, nekŕmiť 
domáce zvieratá (mačky, psy) na voľných 
priestranstvách, v okolí obytných blokov, piv-
niciach a suterénoch budov, nekŕmiť mestské 

holuby. Okienka a vetracie otvory v obytných 
domoch a v ostatných budovách je potreb-
né zabezpečiť ochranným sieťkami, zatvárať 
vchodové dvere, upchávať nefunkčné diery 
v  suterénnych priestoroch, v  miestach inži-
nierskych sietí a dilatácií, udržiavať poriadok 
a čistotu v okolí objektov.  -jur-

Nadšenci krásy pohybu, sált, elegancie 
a športového umenia si prišli v polovici apríla 
na svoje. V priestoroch ZŠ s MŠ Okoličianska 
zorganizoval Klub športovej gymnastiky Lip-
tovský Mikuláš oblastné kolo Slovenského 
pohára v  športovej gymnastike. Zúčastnila 
sa na ňom približne stovka detí, mládežníčok 
a senioriek v šiestich vekových kategóriách zo 
severného a východného Slovenska. „Týždne 
intenzívnych príprav vyústili do naozaj atrak-
tívneho podujatia, ktoré zdobili hodnotné 
výkony,“ vyjadrila sa po skončení súťažného 

zápolenia tajomníčka mikulášskeho klubu 
a  poslankyňa mestského zastupiteľstva An-
drea Žideková.

Darilo sa aj mikulášskym odchovankyniam. 
V kategórii predškoláčok získala tretie miesto 
Tamara Sekanová, rovnako tretie miesto si 
vybojovala Nela Uličná (najmladšie žiačky). 
Prvenstvo medzi juniorkami si odniesla Sabi-
na Macková a bronzové klubové farby hájila 
Natália Jamnická. Medzi ženami získala druhé 
miesto Ria Petríková a tretie miesto Laura Ur-
banová.    -js-

Pre niektorých to boli prvé ryhy na miku-
lášskom ľade.  Deti z  materských a  základ-
ných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
absolvovali na novom ľade v JL Aréne školský 
korčuliarsky program. Postupne tak základné 
zručnosti v  tomto roku nadobudnú všetci 
školáci pod dohľadom profesionálnych tré-
nerov z hokejového klubu. „Radnica v rámci 
zmluvy totiž fi nancuje trénerov a pre niekto-
ré vzdialenejšie školy aj odvoz detí autobu-
som. Aj takýmto spôsobom podporujeme 
športové vyžitie našej mládeže. Ide o dobrý 
krok vedenia nášho mesta, o čom svedčia aj 
pozitívne odozvy od rodičov aj samotných 
detí,“ podotkol Ján Sokolský z kancelárie ve-
denia mesta.     -red-

Deratizácia do konca mája je povinná!

Z Hája mesto vyviezlo dve tony odpadu

Mikulášske gymnastky na stupňoch víťazov 

Ľad na štadióne teší 
aj najmenších

Pošta na Nábreží Dr. A. Stodolu je dočasne zatvorená z dôvodu 
rekonštrukcie. Opätovné otvorenie Pošty Liptovský Mikuláš 3 je predpokladané na začiatok 
júna 2019. V prípade otázok môžete kontaktovať tel. č. 044 552 26 41.

Oznam o dočasnom zatvorení pošty na Nábreží

Liptovskomikulášski vodári podnikajú 
ústretový krok voči tým, ktorí vypúšťa-
jú odpadovú vodu do verejnej kanalizá-
cie nezákonným spôsobom.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., 
Liptovský Mikuláš (LVS) svojou kontrolnou 
činnosťou zisťuje, že niektorí obyvatelia nele-
gálne vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej 
kanalizácie.

„Ide o  tých, ktorí vypúšťajú odpadovú 
vodu do verejnej kanalizácie bez uzatvore-
nej zmluvy alebo vypúšťajú vodu zo  studní 
a  iných vlastných zdrojov bez dodatočného 
merania či nepriznávajú zrážkové vody z ne-

hnuteľností,“ informoval Matej Géci, gene-
rálny riaditeľ LVS s tým, že takéto konanie je 
v rozpore so zákonom o vodovodoch a kana-
lizáciách a hrozí zaň pokuta bezmála 500 eur 
a spätné doúčtovanie stočného za uplynulé 
tri až štyri roky.

LVS aktuálne vyhlásila generálny pardon, 
ktorý umožňuje, aby v  lehote do 30. sep-
tembra tohto roka zabezpečili obyvatelia 
zlegalizovanie vypúšťania odpadovej vody 
do verejnej kanalizácie v súlade so zákonom 
bez toho, aby voči nim boli uplatnené sankcie 
vyplývajúce zo zákona.

Generálny pardon je možné využiť tak, že 
občania, ktorí konajú v rozpore so spomenu-
tým zákonom, doručia poštou alebo osobne 
na adresu: Liptovská vodárenská spoločnosť, 
a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 

alebo e-mailom na adresu: zakaznickecen-
trum@lvsas.sk vyplnenú prihlášku na odvá-
dzanie a  čistenie odpadovej vody, ktorá je 
podkladom pre uzatvorenie zmluvy na od-
vádzanie odpadovej vody verejnou kanalizá-
ciou a jej čistenie, ktorú nájdu aj na interneto-
vej stránke: www.lvsas.sk.

„Neoprávnení producenti, ktorí budú 
v  nelegálnom odvádzaní odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou pokračovať, musia rá-
tať s  tým, že ich konanie sa nezaobíde bez 
sankcií, pretože LVS je vo svojej pôsobnosti 
povinná vykonávať kontroly na zistenie nele-
gálneho vypúšťania odpadových vôd do ve-
rejnej kanalizácie v súčinnosti so stavebným 
dohľadom a ďalšími kompetentnými orgán-
mi,“ uzavrel Matej Géci.   -lvs-

Vodári dávajú príležitosť zlegalizovať 
vypúšťanie odpadovej vody

Vodári vedia viacerými spôsobmi zistiť, odkiaľ priteká odpadová 
alebo zrážková voda do verejnej kanalizácie. Jedným z nich je aj 
monitorovanie kanalizácie kamerovým systémom. Na zázname 
z kamery vidieť, ako z pravej strany priteká do verejnej kanalizá-
cie odpadová voda z neofi ciálnej prípojky. Foto: archív LVS  
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vstupenky: www.bit.ly/mikulasjazzfest
viac info: www.facebook.com/mikulasjazzfest

A HOSTIA

dodávate lektro-technológií

ŠTEFAN PIŠTA BARTUŠ - KONTRABAS
MARIÁN ŠEVČÍK - BICIE
SAMUEL HOŠEK - SPEV

18.5.2019, 19:00 - ROUTE 66
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Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe 
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...   

V mesiaci marec 2019 sa 

v Liptovskom Mikuláši narodili:

 Milan MORAVČÍK, Emily BALÁŽOVÁ, 

Alex BALÁŽ, Nina MORAVČÍKOVÁ, Alica 

ŠUCHOVÁ, Natália BALÁŽOVÁ, Jakub 

KARASKA, Marcel MIKUŠ, Jakub VYPA-

RINA, Dorota HLAVSOVÁ, Matej KOVÁ-

ČIK, Marek KOVÁČIK, Richard BUGOŠ, 

Ema KRÁĽOVÁ, Ela KASANICKÁ.

Rozhodli sme sa kráčať spolu, nie 
z priateľstva ale z lásky, nie na chvíľu 
ale navždy...

Manželstvo uzavreli:

  Rastislav VAJS – Natália PAVLÍKOVÁ, 

Tomáš MEJCHER – Michaela SALA-

JOVÁ.

Je taká chvíľa, skončí sa život, začne 
spomienka...

Opustili nás:

  Oľga HOKOVÁ 84 r., Margita NIŇA-

JOVÁ 79 r., Peter HRBKO 67 r., Ľubica 

ŠIMKOVÁ 68 r., Božena BALÁŽOVÁ 65 

r., Mária BARTKOVÁ 93 r., Ľuboš MI-

KUĽ AŠ 54 r., Ladislav ČÁNI 72 r., Bo-

žena ULIĆNÁ 80 r., Ján MÚRANICA 86 

r., Jozef VOZÁR 77 r., Ľuboš FARŠTIAK 

48 r., Hubert ŠČEPÁN 49 r., Marian MI-

KYTA 61 r., Helena KLEVECOVÁ 93 r., 

Milan LEHOTSKÝ 82 r., Adam DROP-

PA 91 r., Anna GREGOROVÁ 79 r., Ing. 

Jiří MALIŠ 76 r., Peter BÁNOVČIN 67 r., 

Anna HORNÁČKOVÁ 67 r., Viera PIAT-

KOVÁ 77 r., Valéria ONDREJOVIČOVÁ 

90 r., Blažena LANGOVÁ 72 r., Franti-

šek GLONČÁK 74 r. 

Občiansky servis
MAREC 2019

SERVIS

   

STREDA 01.05.2019  
 1. MÁJ - SVIATOK PRÁCE  priestor pred NKP Čierny 

orol   10:00  Slávnostný program venovaný oslave 
Sviatku práce. 

 OTVORENIE FONTÁNY METAMORFÓZY
 fontána Metamorfózy, v prípade nepriaznivého 

počasia bude program realizovaný v Synagóge  
 15:00   Program venovaný symbolickému otvoreniu 

fontány Metamorfózy. 

 ŠTVRTOK 02.05.2019 | NEDEĽA 05.05.2019  

 ARTWIFE FESTIVAL  Diera do sveta      17:00 - 
22:00 (denne)  Druhý ročník rodovo-orientovaného 
festivalu zameraným na tému: telá. 

 PIATOK 03.05.2019  

  MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK  pred hl. vstupom 
do AOS gen. M. R. Štefánika     11:15-12:000

 Pietny akt k 100. výročiu smrti M. R. Štefánika. 

  ŠKOLSKÉ OKRESNÉ KOLO V MALOM FUTBALE 
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL - MLADŠÍCH ŽIAČOK  ihrisko 
ZŠ Okoličianska   8:30-12:00  Okresný školský
 postupový turnaj organizovaný Centrom voľného času. 

  ŠLÁGER - MÁRA, SESTRY BACMAŇÁKOVÉ, DUO 
RYTMUS  Veľká sála DK LM    18:00   10 €

 Koncert známych interpretov ktorých veľmi dobre 
poznáte aj z televíznych obrazoviek. Predpredaj vstupeniek 
v Informačnom centre mesta a Dome kultúry.  

 SOBOTA 04.05.2019   

 PRVÁ MÍĽA LIPTOVA 2019  Námestie osloboditeľov   
 12:00   Otvorenie motocyklovej sezóny 2019 na 

Liptove. 

 POHÁR RIADITEĽA CENTRA VOĽNÉHO ČASU V 
MODERNEJ GYMNASTIKE  telocvičňa Sokolovňa   

 9:00   Celoslovenská súťaž v modernej gymnastike 
pre deti krúžkov Centier voľného času. 
 

 TALENT ŠACHOVÝ TURNAJ PRE DETI
 CVČ, Nábr.Dr.A.Stodolu 1932  9:00  Podujatie 

cez víkend: šachový turnaj pre deti v Centre voľného času. 

 NEDEĽA 05.05.2019  
 EŠTE RAZ, ALE LEPŠIE - TRAGIKOMÉDIA

 Veľká sála DK LM  18:00  15€  Tragikomédia o 
tom, či sa dá zmeniť život, keď vám osud dá druhú šancu. 

 UTOROK 07.05.2019  

 DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM  Námestie 
osloboditeľov, pamätník vojakom Červenej armády, 
NKP Háj Nicovô  14:00    Pietny akt kladenia vencov 
pri príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. 

 ŠKOLSKÉ OKRESNÉ KOLO V MALOM FUTBALE 
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL - MLADŠÍ ŽIACI  ihrisko ZŠ 
Okoličianska  8:30-12:00  Okresný školský 
postupový turnaj organizovaný Centrom voľného času.

 ŠTYRI PRÍSADY BLÍZKEHO VZŤAHU  Centrum pre 
rodinu a vzťahy, Župný dom  17:00   Blízky vzťah si 
nestačí len priať. Je potrebné preň aj niečo aktívne robiť.   

 ŠTVRTOK 09.05.2019  
 SLOBODA POHYBU / UMELECKÁ INŠTALÁCIA A 

DISKUSIA  Diera do sveta  17:30  Umelec Adam 
Engler predstaví svoj sociálno-umelecký projekt Sloboda 
pohybu.

 ŠKOLSKÉ OKRESNÉ KOLO V MALOM FUTBALE 
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL - NAJMLADŠÍ ŽIACI A ŽIAČKY

 alokované pracovisko CVČ - Podbreziny   8:30-
12:00  Okresný školský postupový turnaj organizovaný 
Centrom voľného času. 
 

 PIATOK 10.05.2019   

 ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  Pamätník 
Žiadostí slovenského národa    14:00  Program 
venovaný 171. výročiu vyhlásenia Žiadostí slovenského 
národa.
 

 DOPRAVNÁ SÚŤAŽ - NA BICYKLI BEZPEČNE
 dopravné ihrisko  8:30 - 12:00  Okresná školská 

postupová súťaž organizovaná Centrom voľného času. 

SLÁVIK SLOVENSKA  CVČ, Nábr.Dr.A.Stodolu 
1932/47   8:30 - 12:00  Postupová, spevácka súťaž 
pre základné školy organizovaná Centrom voľného času.

  SOBOTA 11.05.2019 | NEDEĽA 12.05.2019  

 MEDZINÁRODNÉ TATRANSKÉ SLALOMY, MEMORIÁL 
ONDREJA CIBÁKA  Areál vodného slalomu 
Ondraja Cibáka   11. 05. 2019 - 09:45, 15:00 (štart 
kvalifi kácie), 12. 05. 2019 - 09:30 (semifi nále), 
13:00 (fi nále)  Tradičné podujatie na vodách 
mikulášskeho kanála - 71. ročník. 

  SOBOTA 11.05.2019 

 OSLAVY 160. VÝROČIA NARODENIA AURELA 
STODOLU  OC CENTRAL  15:00   Sprievodcovská 
služba pri príležitosti osláv 160. výročia narodenia rodáka 
Aurela Stodolu. 

OTVORENIE EXPOZÍCIE AURELA STODOLU 
 Múzeum Janka Kráľa  Otvorenie expozície Aurela 

Stodolu v Múzeu Janka Kráľa.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE AUREL STODOLA 
A LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  OC CENTRAL 

 Vyhodnotenie Výtvarnej súťaže pre neprofesionálnych 
výtvarníkov a žiakov základných a stredných škôl 

  NEDEĽA 12.05.2019   
 GALAKONCERT LA GIOIA  Dom kultúry  18:00 

 12€   Galakoncert La Gioia v doprovode Simple 
Lounge Quartet Galakoncert venovaný ku Dňu matiek, 
darček nielen mamám, ktorý si nemôžete nechať ujsť.  
Predpredaj vstupeniek v Informačnom centre mesta 
a Dome kultúry.

 PRETEKY LEZÚŇOV  STOP SHOP Liptovský Mikuláš 
   15:00   Prihláste svojho drobca do najmilších 

pretekov...  

DEŇ MATIEK  Synagóga v Liptovskom 
Mikuláši   15:00  Poďakovanie našim mamám 
a starým mamám za ich lásku a obetavosť.  

 UTOROK 14.05.2019   

ŠTÚROV ZVOLEN  CVČ, Nábr.Dr.A.Stodolu 1932  
 8:30-13:00  Okresné kolo 33.ročníka školskej 

súťaže v rétorike.
  
 STREDA 15.05.2019  

 CYKLORAŇAJKY  odpočívadlo na cyklochodníku 
pri Iľanovskom moste   6:15 - 08:00 

 PRÁVNA POMOC  Centrum pre rodinu a vzťahy, 
Župný dom  16:00-17:00  Odborná pomoc pre 
tých, ktorí potrebujú poradiť, v oblasti súvisiacej s 
rodinou.  

 ŠTVRTOK 16.05.2019   
 PUTOVANIE PO AFRIKE: UGANDA A KEŇA.

 Liptovská knižnica G.F. Belopotockého   16:00   
 Prezentácia cestovateľských zážitkov Stanislava 

Kaľavského.  

 PIATOK 17.05.2019  
 O NÁS/ O NICH  Diera do sveta   18:00    

 Inscenácia sa venuje medziľudským vzťahom a najmä 
LGBT komunite. 

 POCTA BELOPOTOCKÉMU  Námestie osloboditeľov 
 13:00    Spomienkové stretnutie na Námestí 

osloboditeľov pri soche G. F. Belopotockého. 

 SOBOTA 18.05.2019  
 JAZZ V MESTE: NIKOLAJ NIKITIN, ĽUBOŠ ŠRÁMEK 

A HOSTIA  Route 66   19:00  12€  Špička 
slovenského jazzu Nikitin, Šrámek, Bartuš, Ševčík a špeciálny 
hosť Samo Hošek! 

 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ Liptovská galéria Petra 
Michala Bohúňa   18:00 - 22:30     Edukačné aktivity 
k aktuálnym výstavám v galérii - zamerané na fotografi u 
a dizajn.

 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019 - NOC PLNÁ TAJOMSTIEV
Slovenské múzeum ochrany prírody a 

jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš  
 18:00 - 23:00  1€ / od 3 rokov 1€  Nočná 

prehliadka múzea, mnohé poučné i zábavné aktivity pre deti 
aj dospelých.    

 PONDELOK 20.05.2019  

 OD TATIER K DUNAJU - SCLEROSIS MULTIPLEX  
Námestie osloboditeľov    5. jubilejného ročníka Od 
Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex.  

 UTOROK 21.05.2019   

 MONITORING V KNIŽNICI  Liptovská knižnica G.F. 
Belopotockého  9:30    Vedomostný kvíz pre žiakov 
9. ročníkov základných škôl. 

 RODINNÉ FINANCIE POD KONTROLOU  Centrum 
pre rodinu a vzťahy, Župný dom   16:00-19:00  

 Finančný tréning, ktorý Vám pomôže lepšie zvládať 
rodinné hospodárenie s fi nanciami. 

 STREDA 22.05.2019  
 JE MÁJ, LÁSKY ČAS  Rázusovie dom   16:00 

 Ľúbostná poézia v tvorbe a v interpretácii mikulášskych 
spisovateľov. 

 NOC LITERATÚRY  Liptovská knižnica G.F. 
Belopotockého     18:00  Nočné putovanie za 
literatúrou.  

 PIATOK 24.05.2019  
 FREEZE - ZÁVEREČNÝ KONCERT  Veľká sála  

 17:00  6€   Záverečný streetdance koncert 
tanečnej skupiny FREEZE pre školský rok 2018/2019. 
Predpredaj vstupeniek v Informačnom centre mesta
 a Dome kultúry. 

 RÁZUSOVIE VRBICA  Klubovňa LKS, MJK - expozícia 
Tatrín, Zborová miestnosť ECAV, SZUŠ   9:00  Reg. 
súťaž v prednese liptovských autorov a v literárnej tvorbe 
detí a mládeže Liptova.  

 NEDEĽA 26.05.2019   
 DEŇ RODINY   Námestie osloboditeľov  14:00  

Bohatý program pri príležitosti MDD, ktorý je venovaný 
celej rodine.  

 PONDELOK 27.05.2019   
 UMENIE VRAŽDY - DIVADELNÁ KOMÉDIA  Veľká 

sála DK LM   18:00  17€, ZŤP 10€, Vozíčkar 5€  
 Čo všetko môže byť umenie a čo so sebou prináša 

excentrické výtvarné umenie?  Predpredaj vstupeniek v 
Informačnom centre mesta a Dome kultúry.

 UTOROK 28.05.2019  

STAND-UP COMEDY SHOW SILNÉ REČI  Route 66  
 19:00    13€  Stand-up comedy show Silné Reči 

ide do svojej jubilejnej 10. sezóny! Predpredaj vstupeniek 
v Informačnom centre mesta.

 ŠTVRTOK 30.05.2019  

 MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ SHOW
 Klubová scéna    19:00    1€  Pravidelný cyklus 

pantomimicko-improvizačnej one man show

ZABAVME SA S ROZPRÁVKOU  Liptovský Mikuláš 
 13:30   MDD v knižnici. 

 PIATOK 31.05.2019  

 KDE SOM SA TU VZAL?  Centrum pre rodinu a 
vzťahy, Župný dom   16:00-18:00    Interaktívna 
beseda,ktorá Vás inšpiruje o tom, ako túto tému 
komunikovať s deťmi.  

KALENDÁR PODUJATÍ

MÁJ
2019

Bližšie informácie o podujatiach konaných v  Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk

SKÚŠKA SIRÉN
10. 5. 2019 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.

Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk
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Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu Liptovský Mikuláš 
v školskom roku 2019/20 otvára nasledovné predmety:

Hudobný odbor: 
prijímacie pohovory 21. –  22. mája 2019  od 14.00 -17.00 hod. na ul. M. M. Hodžu 5

prípravné hudobné štúdium, hra na: husle, viola, violončelo, kontrabas, cimbal, klavír, organ, 
cirkevná hudba,  akordeón, heligónka, gitara, basová gitara, fl auta priečna-zobcová-altová, klarinet, 

trúbka, lesný roh, spev, zborový spev, v tanečnej a jazzovej skupine, kompozícia, bicie nástroje

Tanečný odbor: 
prijímacie pohovory  21. –  22. mája 2019  od 14.00 -17.00 hod. na ul M. M. Hodžu 5,  prijíma-

cie pohovory na TO v MŠ Podbreziny, Agátova ul. - 21. mája 2019 od 14.00 – 16.00 hod.
prípravné tanečné štúdium, klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, moderný scénický tanec, 

súčasný tanec, jazzový tanec, tanečná prax, dejiny tanca

Výtvarný odbor: 
prijímacie pohovory 21. –  22. mája 2019  od 14.00 -17.00 hod. na ul. Pišútova 3                                                                       

kreslenie, maľovanie, grafi ka, typografi a, grafi cký design, textil, akcie a projekty viazané na plochu, 
keramika, tvorba šperku a odevu, práca s fotografi ou, PC grafi cké aplikácie  

Literárno-dramatický odbor: 
prijímacie pohovory 21. –  22. mája 2019  od 14.00 -17.00 hod. na ul. Pišútova 3

prípravné dramatické štúdium,  dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, štúdium rolí a 
umelecký prednes, práca v súbore, základy dramatickej tvorby, dejiny dramatickej tvorby, fonetika

Ďalšie informácie získate osobne na riaditeľstve ZUŠ J. L. Bellu na Hodžovej 5, 
na t. č. 56 215 80, resp. na www.zuslm.sk v rubrike podujatia. 
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  BEACH BUM  
(Americký fi lm, od 15 rokov, 95 min.) 
Pi. 3.5.  20.00  5 € | Ut. 7. 5.  20.00  5 € | 
Po. 6. 5.  18.00  4 €    Začína jazda všetkých jázd Takto 
provokatívny, jedinečný, nekompromisný a pritom zábavný 
fi lmový žúr tu už dlho nebol...

 LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD 
(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 117 min.) 
Po. 6. 5.  20.00  4 € | St. 8. 5.  20.00  5 € | 
Ut. 7. 5.  17.45  5 € |    Keď sa Raphael a Olívia stretli mali 
osemnásť rokov a bola to láska na prvý. A ako to vyzerá o 
desať rokov neskôr? 

 CHROBÁČIKOVIA 2: ĎALEKO OD DOMOVA  
(Francúzsko -Čína, MP, 105 min. ) 
St. 8. 5.  18.00  5 € | So. 11. 5.  18.00  5 €   Dobrudružstvo 
malej lienky a jej rodičov. Zábavné dobrodružstvo pre 
malých i veľkých sa vracia na plátna kín.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK  
 ČO SME KOMU ZASE UROBILI  

(Francúzky fi lm, od 12 rokov, 98 min., Český dabing) 
Št. 9. 5.  14.00  2 €  Claude a Marie Verneuilovi čelia novej 
kríze. Ich štyri dcéry a ich manželia, sa rozhodli opustiť 
Francúzsko. Pokračovanie úspešnej francúzskej komédie.

 NIKDY NEODVRACAJ ZRAK 
(Nemecko - Taliansko, od 15 rokov, 188 min.) 
Št. 9. 5.  18.00  5 €   Tri éry nemeckej histórie, v rámci 
ktorých maliar Kurt Bartnert prežil svoje detstvo v 
nacistickom Nemecku, vyrastal v komunistickom 
Východnom Nemecku a svoj umelecký vývoj zavŕšil v 
Západnom Nemecku.

 TERORISTKA  
(Český fi lm, od 12 rokov, 95 min.) 
Pi. 10. 5.  18.00  5 € | Po. 13. 5.  18.00  4 € 
So. 11. 5.  20.00  5 € | Ne. 12. 5.  20.00  5 €   Komédia 
Teroristka je príbehom učiteľky na dôchodku, ktorá celý 
život svojich žiakov učila, že základom všetkého je slušnosť a 
násilie nič nerieši.....

 NEBEZPEČNÉ CITY 
(Maďarský fi lm, od 15 rokov, 96 min., český dabing) 
Pi. 10. 5.  20.00  5 € | Ut. 14. 5.  18.00  5 € 
  Prvý maďarský tínedžersky triler o láske, ktorá sa stáva 
obeťou online stalkingu, plný vzrušujúceho napätia.

 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 
(Český fi lm, od 15 rokov, 96 min.) 
Po. 13. 5.  20.00  4  € | St. 15. 5.  20.00  4 € 
  Veľká cesta okolo sveta končí! Posledná výprava uzatvára 
cesty žltých trabantov naprieč kontinentmi vo veľkom štýle. 

 YAO 
(Francúzsko, Senegal, od 12 rokov, 103 min.) 
Ut. 14. 5.  20.00  4 €   Yao je ochotný prekonať 387 km, aby 
sa stretol so svojím hrdinom,  Seydou Tallim, slávnym 
francúzskym hercom

 ŽENY V BEHU  
(Český fi lm, od 12 rokov, 93 min.) 
St. 15. 5.  18.00  5 € | Št. 16. 5.  18.00  5 € 
Pi. 17. 5.  18.00  5 € | So. 18. 5.  20.00  5 €   Komédia o 
ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety. ...

 JOHN WICK 3: PARABELLUM 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 131 min.) 
 Št. 16. 5.  20.00  5 €  | Pi. 17. 5.  20.00  5 € | 
Po. 20. 5.  17.30  5 €   V tretej  časti má super zabijak John 
Wick k smrti tak blízko, ako nikdy predtým. Elitní zabijaci z 
celého sveta sú pripravení okamžite využiť jeho zaváhanie.

 AKO VYCVIČIŤ DRAKA 3  
(Americký fi lm, MP, 104 min., slovenský dabing) 
 So. 18.5.  18.00  4  € | Ne. 19.5.  18.00  4  €  Mladý Viking 
Štikút a drak Bezzubka sa vracajú v pokračovaní úspešnej 
dobrodružnej animovanej série.

 DADDY COOL  
(Americký fi lm , od 12 rokov, 97 min., český dabing) 
 Ne. 19. 5.  20.00  5 € | Ut. 21. 5.  20.00  5 €  Daddy Cool, 
slávny hit Boney M, dal názov bláznivej komédii o 
štyridsiatnikovi, ktorý si doma založí materskú školu a vedie 
ju veľmi svojsky.

 LOVEnie 
(Český fi lm, od 12 rokov, 100 min.) 
Po. 20. 5.  20.00  4 € | Ut. 21. 5.  18.00  4 €    Romantická 
komédia o tom, že lásky je niekedy málo a niekedy naopak 
až príliš veľa. Ako ale spoznať toho pravého?

 CHVILKY 
(ČR - SR, od 12 rokov, 93 min.) 
St. 22. 5.  18.00  4 € | Št. 23. 5.  18.00  4 €    Film o 
vzťahoch a emóciách, ktoré stretávajú každého z nás,  o 
láske, bolesti, oddanosti, ale tiež o nádeji, že človek dokáže 
svoje zranenia premeniť v silu.

  BRIGHTBURN 
(Americký fi lm , od 15 rokov, 90 min.) 
St. 22. 5.  20.00  5 € | Št. 23. 5.  20.00  5 €    Čo sa stane, 
keď dieťa z iného sveta pristane na Zemi, ale namiesto toho, 
aby sa stalo hrdinom, pretvorí svoje superschopnosti v 
zlovestné činy.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK  
 NA STRECHE  

(Český fi lm, od 12 rokov, 100 min.) 
Št. 23. 5.  14.00  2 €  Spolužitie nie práve najpriateľskejšie-
ho pána a mladíka, ktorý hľadá východisko zo zúfalej 
situácie, prináša množstvo prekvapivých nápadov a riešení..

 VERNÍ NEVERNÍ  
(Francúzsky fi lm, od 15 rokov, 75 min.) 
Pi. 24. 5.  18.00  4 €  Abel a Marianne sú 10 rokov rozídení. 
Keď sa znova stretnú, Abel sa rozhodne získať Marianne 
späť...

 ALADIN 
(Americký fi lm, od 7 rokov, 102 min., slovenský dabing) 
So. 25. 5.  17.30  5 € | Ne. 26. 5.  17.30  5 € 
  Akčná adaptácia animovanej klasiky o pouličnom 
zlodejíčkovi Aladinovi, princeznej Jasmíne a džinovi, ktorý 
môže byť kľúčom k ich budúcnosti.

 BOLESŤ A SLÁVA 
(Španielsky fi lm, od 15 rokov, 113 min.) 
So. 25. 5.  20.00  5 € | Ne. 26. 5.  20.00  5 € 
  Najnovší počin z pera kultového španielskeho režiséra a 
scenáristu Pedra Almodóvara..

 VŠETCI TO VEDIA 
(Španielsky fi lm, od 15 rokov, 132 min.) 
Ut. 28. 5.  17.30  4 € | St. 29. 5.  19.30  4 € 
  Najslávnejší fi lmový pár súčasnosti Penélope Cruz a Javier 
Bardem excelujú v hlavných úlohách dávnych milencov, 
medzi ktorými to nikdy neprestalo iskriť. 

 SKLENENÁ IZBA 
(ČR - SR , od 12 rokov, 104 min.) 
Ut. 28. 5.  20.00  5 € | St. 29. 5.  17.30  5 € 
  Príbeh o ľuďoch, ktorých životy a lásku poznamenali 
dramatické udalosti doby, rámcuje vznik architektonického 
skvostu - brnianskej vily Tugendhat.

 ROCKETMAN 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 120 min.) 
Pi. 31. 5.  20.00  5 €  Hudobná fantázia, ktorá rozpráva 
životný príbeh jedného z najúspešnejších hudobníkov 
súčasnosti  Eltonovi Johnovi. 

 LETO S GENTLEMANOM (FKS)  
Pi. 10.5.  14.30  2 €  Komédia, ČR - 2018 - (12) - 99 minút – 
MAG, originálna verzia – česky.

 DIALÓGY KARMELITÁNOK  
So. 11.5.  18.00  12€  Priamy prenos z Metropolitnej opery 
v New Yorku (12) - 209 minút / 1 prestávka Titulky/ 
francúzsky s anglickými a slovenskými titulkami . 

 CARMEN SUITE / PETRUSHKA  
Ne. 19.5.  16.45  11€  Priamy prenos z Bolšoj baletu v 
Moskve 140 minút

NEDOTKNUTEĽNÍ (FKS) 
Pi. 24.5.  14.30  2€  Dráma, komédia, USA - 2018 - (12) - 126 
minút – BON, české titulky. 

 19.03.2019 | 01.06.2019    
MAREK ORMANDÍK| Galéria Kolomana Sokola  | 
10:00-17:00 | 2€ / 1€ | Výstava predstaviteľa strednej 
generácie súčasnej slovenskej výtvarnej scény. 

 29.03.2019 | 30.06.2019  
LM3P - DOĽACKÁ, JANČO, KORINKOVÁ 
 RUMANSKÝ ART CENTRE | 1,5€  / 1,0€  |

 04.04.2019 | 30.06.2019   
NOČNÍ LOVCI - SOVY 
| Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
|Po.,Str.,Štvr.,Pia.: 09.00-17.00 (posl.vstup 16.00), Ut.: 
zatvorené, So.: 10.00-16.00 (posl.vstup 15.00)| 1€  / od 6 
rokov  1€ |  Výstava približuje sovy a ich špecifi cký spôsob 
života

 12.04.2019 | 23.06.2019    
KOŠE, KOŠÍKY | NKP Čierny orol L. Mikuláš   | 08:00-16:00 
|  0,50€ / 0,30€ | Výstava zo zbierok Liptovského múzea 
Ružomberok doplnená o súčasných výrobcov. 

 30.04.2019 | 22.06.2019  
DIZAJN| Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa  | 
10:00-17:00 | 2€  / 1€ |  Kolektívna výstava dizajnérov s 
odkazom na slovenské tradície a remeslo. 

 30.04.2019 | 22.06.2019    
MARTIN MARTINČEK - CHVÁLA SVETLA| Liptovská galé-
ria Petra Michala Bohúňa  | 10:00-17:00 | 2€ / 1€ | Výstava 
významného slovenského fotografa, ktorý fotografoval 
prírodu a ľudí Liptova. 

 01.05.2019 | 31.05.2019    
VÝSTAVA OBRAZOV| STOP SHOP Liptovský Mikuláš    | 
Jedinečná výstava obrazov v mesiaci máj. 

  02.05.2019 | 24.05.2019   
SLIAČANSKÉ ŽENY A DIEVKY| Klubovňa LKS v NKP 
Čierny orol   | po-pi: 8:00-15:00  | 0,50€ / 0,20€ |  Výstava 
fotografi í ženského tradičného odevu z Lipt. Sliačov a jeho 
rôzne varianty.

  30.05.2019   
DVE Z NÁS
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol     | 0,50€ /  0,20€ |  
Výstava výtv. prác členiek Klubu neprof. výtvarníkov pri LKS 
Mariany Petríkovej a Valérie Szépeovej. 

 06.05.2019 | 30.05.2019  
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV| 
Remeselné dielne LKS (Okresný úrad)  | Kreslenie v klube 
neprof. výtvarníkov s lektorom Mgr. art. Róbertom 
Močiliakom. 

  13.05.2019    
ŠKOLA HROU PRE DOSPELÁKOV| Fun Fabric  |18:30 
| 11,11€ | Workshopy pre šťastný život. 

 16.05.2019 | 17.05.2019   
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU| 
Remeselné dielne LKS - Nám. osloboditeľov |16:30   | 13€ 
| Kurz keramiky pre deti aj dospelých na tému ŠÁLKA - HRN-
ČEK RUČNE MODELOVANÝ 

 19.05.2019   
ROK S MANDALOU| Fun Fabric  |15:00 | 55 € | Cyklus 
intuitívneho maľovania mandál. Tentokrát MANDALY VÁŠNE. 

 30.05.2019 | 31.05.2019  
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU| 
Remeselné dielne LKS - Nám. osloboditeľov |16:30   | 13€ 
| Kurz keramiky pre deti aj dospelých na tému ŠÁLKA - HRN-
ČEK RUČNE MODELOVANÝ 

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00  1 € 
/ 0,50 € | Obrazy a sochy umelcov z obdobia romantizmu 
a realizmu. 

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00  1 € 
/ 0,50 € | Diela autorov 1. pol. 20 st. - Moderna a 2. pol. 20. st. 
- Osobnosti

 STARÉ UMENIE  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00  1 € 
/ 0,50 € | Slovenské umenie 14. - 18. storočia - gotika, 
renesancia, barok.

 GALERIJNÁ ZÁHRADA  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | denne: 9:00-17:00 | Zele-
ná záhrada priamo v historickom centre s detským ihriskom, 
knihobúdkami a lavičkami. 

 KOLOMAN SOKOL  
Galéria Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00  1 € /  
0,50 € | Diela významného slovenského grafi ka a maliara, 
ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ + 
JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ 
+ SÚDNA SIEŇ 
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 | Po-
Ne: 10:00-18:00 -   3 € / 1,50 € | Najväčšia expozícia múzea 
prevádza viac ako 730-ročnými dejinami mesta Liptovský 
Mikuláš.

 JANOŠÍKOVA ZÁHRADA  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 
Po-Ne: 10:00-18:00   bezplatne | Záhrada plná zábavných 
aktivít s jánošíkovskou tematikou. 

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

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

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa.  

1 €  /  0,50 €| Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej 
fary približuje obdobie 40. rokov 19. stor. 

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

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | 
Po, St-Pi: 9:00-18:00, Ut zatvorené, So-Ne: 12:00-17:00 - 
posledný vstup hodinu pred zatvorením    7 €   / 3,50 € | 
Jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi: 8:00 - 16:00, 
So-Ne: 13:00-16:00  1 €   0,50 €   1 € / 0,50 € | Expozícia 
zachytáva dejiny poľovníctva a rybárstva na Liptove od 
stredoveku po súčasnosť. 

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY ELENY BADO-
VEJ  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi 8:00 - 16:00, 
So-Ne: 13:00-16:00  0,20 €   0,10 € | Expozícia venovaná 
významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke známej nielen na 
Slovensku.
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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk


