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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Poslednú bodku za zimou dáva v Liptovskom Mikuláši symbolické odomknutie fontány a stavanie mája. 

K prichádzajúcim teplým dňom neodmysliteľne patrí aj posedenie pri fontáne Metamorfózy, jej vody každý rok symbolicky odomyká primátor 1. mája počas osláv pri príležitosti 
spomienky vstupu SR do Európskej únie. V prevádzke je už dvadsať rokov. S menami slávnych rodákov je najfotografovanejším miestom pešej zóny.  Mikulášanov naladí na 
prichádzajúce leto tiež pätnásťmetrový symbol jari ozdobený pestrofarebnými stuhami. Okoloidúcim bude robiť radosť na Námestí osloboditeľov počas celého mája.
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Cyklochodník vedie cez zátopovú oblasť a lužný les
Ďalšia etapa mestskej cyklotrasy, ktorá 

prepája Liptovský Mikuláš s mestskou čas-
ťou Liptovská Ondrašová, je už oficiálne 
odovzdaná do rúk užívateľom. Novootvo-
rený úsek cyklochodníka bol hotový už v 
septembri minulého roku, jeho kolaudá-
cia však bola zavŕšená v marci tohto roka. 
Novú cestu pre cyklistov a chodcov si pri 
slávnostnom odovzdaní do užívania vyskú-
šali na vlastných kolesách aj predstavitelia 
radnice.  

Pod mostom doprava
Cyklochodník nadväzuje na etapu, ktorá 

končila za areálom Liptovskej vodárenskej 
spoločnosti a pokračuje po hrádzi Váhu, 
prechádza popod železničný most, zatáča 
vpravo cez lesný porast lužného lesa a v 
Liptovskej Ondrašovej sa napája na Ma-
tuškovu ulicu. Po hrádzi Váhu sa tak vy-
tvorilo bezpečné prepojenie východnej a 
západnej časti tohto okresného sídla. Nový 
úsek má dĺžku 837 metrov, po napojení na 
pôvodný má teleso cyklochodníka z Oko-
ličného do Liptovskej Ondrašovej približne 
6,5 kilometra. 

Lužný les doposiaľ nebol prístupný
Lužný les, cez ktorý prechádza, bol do-

posiaľ pre verejnosť nedostupný. „Je to 
jeden z najkrajších úsekov už existujúceho 
cyklochodníka, ktorý má spolu s vnútro-
mestskými cyklotrasami dĺžku bezmála 10 
kilometrov. Okrem cyklistov bude slúžiť aj 
chodcom a korčuliarom, v zime ho môžu 
využiť aj milovníci bežiek. Bola to veľ-
mi náročná etapa, museli sme realizovať 

rôzne obchádzky, som preto rád, že je už 
projekt zrealizovaný, i keď takéto projek-
ty bývajú beh na dlhé trate a realizácia je 
zvyčajne už to najmenej,“ priblížil primátor 
Ján Blcháč. 

Vedie aj cez zátopovú oblasť
Jediná možnosť, ako napojiť novú časť 

cyklochodníka na pôvodný a dostať sa tak 
do Liptovskej Ondrašovej, bolo viesť ju cez 
zátopové územie. Nebude preto prekva-
pením, že niekoľko dní v roku môže byť 
stavba v približne päťdesiatmetrovom úse-
ku okolo lužného lesa pod vodou. Mesto 
s touto situáciou počítalo už v projektovej 
dokumentácii. „V zátopovom území sme 
museli cyklochodník postaviť tak, aby vydr-
žal prípadné zaplavenie. Zhotoviteľ použil 
pevnejšie podkladové vrstvy a viac betónu. 
K zvýšenej hladine priehrady až na úroveň 
cyklochodníka môže dôjsť výnimočne, len 
pri extrémnych poveternostných podmien-
kach. Je to len pár dní v roku a dokonca to 
nemusí byť každý rok,“ priblížil Gabriel Len-
gyel z mestského úradu. V prípade, že cyk-
lochodník zaplaví voda, bude v tejto časti 
uzatvorený. Na výstavbu diela dal súhlas aj 
Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý 
je správcom vodného diela Liptovská Mara. 

Radnica pod vedením Jána Blcháča zís-
kala financie na realizáciu z dotácie minis-
terstva dopravy. Celkové náklady predsta-
vovali 400 tisíc eur, z rozpočtu mesta išlo 20 
tisíc eur. 

Nová trasa má bezpečnostný význam
Pri plánovaní chodníka pre cyklistov a 

peších mala radnica na zreteli predovšet-
kým bezpečnosť. Cyklochodník slúži prio-
ritne ako napojenie mestskej časti, do kto-
rej museli ľudia chodiť po frekventovanej 
hlavnej ceste. „Cyklisti z Liptovskej Ondra-
šovej smerujúci do mesta budú na chodník 
odkláňaní od cesty II/584, ktorá je predo-
všetkým v letných mesiacoch veľmi vyťaže-
ná, prejde tu aj viac ako 11000 áut denne a 
dochádza tu ku kolíznym situáciám. Tento 
chodník pre cyklistov a peších tak poslúži 
aj ako bezpečný prechod z mesta do Lip-
tovskej Ondrašovej,“ konštatoval zástupca 
primátora a poslanec za mestskú časť Lip-
tovská Ondrašová Ľuboš Trizna.

Mesto už plánuje ďalšiu trasu
S otváraním nových úsekov vedenie 

mikulášskej radnice nekončí. Radniční v 
spolupráci s Oblastnou organizáciou ces-
tovného ruchu Region Liptov už robia na 
stavebnom povolení pre ďalšiu časť do 
Liptovského Trnovca. „V trase na Trnovec 
pôjde cyklochodník popri Váhu. Táto etapa 
počíta s prejazdom cez hrádzu Liptovskej 
Mary smerom za Liptovskú Ondrašovú a 
následne povedie popri ceste novým cyk-
lochodníkom,“ priblížil primátor. V blízkej 
budúcnosti sa vedenie mesta chystá aj na 
premostenie sútoku Smrečianky a Váhu vo 
východnej časti mesta. „Táto trasa pôjde po 
hrádzi Váhu až po most do Závažnej Po-
ruby a táto agenda je aktuálne v najlepšom 
stave pripravenosti, sme v štádiu prípravy 
stavebného povolenia,“ ukončil šéf miku-
lášskej radnice.

-red-

Spoznajte historické budovy rýchlo a atraktívne cez QR kódy
Prechádzka ulicami Liptovského Mikuláša 

bude už toto leto atraktívnejšia pre turistov 
i domácich. Po tunajších pamiatkach v his-
torickom centre, ale aj v mestských častiach, 
budú môcť po novom putovať aj s QR kódmi. 
Takmer tri desiatky budov, ktoré sú výnimoč-
né z hľadiska histórie, architektúry či kultúry, 
dostanú pred letnou sezónou informačné 
tabuľky s krátkym popisom a QR kódom. 
Po nasnímaní kódu mobilným telefónom s 
aplikáciou získajú záujemcovia podrobnej-
šie informácie o budove, pri ktorej sa práve 
nachádzajú, v slovenskom alebo anglickom 
jazyku. „Atraktívnou súčasťou historického 
kompasu bude audiosprievodca, ktorý vir-
tuálne prenesie poslucháča do histórie do-
bovými zvukmi príslušnými k jednotlivým 
budovám,“ priblížil primátor Ján Blcháč.

Nepoznané informácie
Údaje o objektoch pripravovali za po-

moci historikov múzejníci z mestského 

Múzea Janka Kráľa. Ich cieľom bolo nájsť 
nové, zatiaľ nepublikované informácie, 
ktoré by historické budovy predstavili inou  
optikou a zároveň by doplnili notoricky 
známe poznatky. „Okrem najvýznamnej-
ších budov záujemcovia spoznajú aj struč-
nú históriu prvého kina v meste alebo 
relatívne nové sakrálne pamiatky, ako je 
napríklad evanjelický kostol v Palúdzke, 
ktorý pochádza až z roku 1941. Pri príle-
žitosti 200. výročia narodenia Janka Kráľa 
sme do zoznamu zaradili aj dom, v ktorom 
sa  tento známy revolučný básnik narodil 
a vyrastal a ktorý je už po desaťročia ne-
správne označený,“ vymenovala múzejná 
pedagogička Katarína Verešová. Informač-
né tabuľky podľa jej slov nemajú za úlohu 
suplovať historické značenie budov s vy-
čerpávajúcou charakteristikou. Obsahujú 
len základné informácie, ktoré návštevníka 
zaujmú a navedú ho k hľadaniu ďalších do-
plnkových informácií. Tie nájde aj na novej 

webovej stránke spoločne s mapkou ozna-
čených budov, ktorú k projektu v týchto 
dňoch pripravujú.

Čo je QR kód
QR kód nie je v digitálnom svete žiadna 

novinka. Je tu už niekoľko rokov a nájde-
me ho na väčšine úradných dokumentov. 
Málokto však vie, ako QR kódy vznikli a aké 
majú využitie. Písmená QR sú skratkou poj-
mu „Quick Response“, teda rýchla reakcia. 
Jeho pôvod sa datuje ešte do polovice 90. 
rokov, kedy ho začali využívať v Japonsku. 
Pôvodne bol určený na použitie v auto-
mobilovom priemysle. Dnes pomocou QR 
kódu zaplatíme faktúry, získame informá-
cie o najrôznejších výrobkoch či turistic-
kých atrakciách. QR kódy však môžu obsa-
hovať aj ponuku e-shopu, odkaz na profil 
na sociálnych sieťach či na webstránku, 
GPS súradnice a mnohé ďalšie informácie.

-red-

Budú Stoličné dni, privítame Polemic!
Jedno z najobľúbenejších podujatí v 

meste Stoličné dni sa v tomto roku usku-
toční s bohatým trojdňovým programom 
od 16. do 18. júna. Záujem o jarmočný 
predaj je po nútenej dvojročnej pauze vy-
soký nielen zo strany verejnosti, ale aj sa-
motných predajcov. O svoje trhové miesto 
sa hlásili už v januári. Online rezervačný 
systém však spustí radnica 17. mája na dva 
týždne. „Centrálne mikulášske námestie 
opäť zaplnia desiatky predajných stánkov 
aj gastro stánkov. Ulicami sa bude šíriť vôňa 
grilovaných špecialít, trdelníkov, langošov 
či cukrovej vaty a do mesta sa vráti atmo-
sféra, ktorá nám všetkým dlho chýbala,“ 
priblížila Linda Ilavská z mestského úradu. 

Ku dňu uzávierky sa na podujatie prihlásilo 
približne 70 predajcov.

Námestie ozdobí remeselná ulička
Jednu zo vstupných uličiek budú už 

šiestykrát lemovať výhradne stánky ľudo-
vých remeselníkov. Návštevníkom tradič-
ného letného jarmoku predvedú originálne 
remeselné postupy, ktoré sú na ústupe či 
dokonca vymierajú. „Pre remeselníkov sú 
jarmočné podujatia živobytím. Tento rok sa 
nám hlásia v hojnom počte, pri ich výbere 
uprednostňujeme domácich z Liptova, av-
šak so svojimi výrobkami prichádzajú do 
nášho mesta z malých dediniek z celého 
Slovenska,“ podotkla Ilavská. Obľúbená 

ulička ponúkne výrobky z dreva, prútia, 
keramiky, háčkované  a štrikované výrobky, 
ručne vyrábané šperky, mydielka a iné.

Program je vyšperkovaný
Čerešničkou na torte niekoľko mesia-

cov pripravovanej programovej skladby 
očakávaného mestského podujatia bude 
vystúpenie skupiny Polemic a kapiel Karel 
Gott revival, Kabát revival či Deep Purple 
revival. Návštevníci sa však môžu tešiť aj  
na zaujímavých predskokanov a domácich 
umelcov. V sobotu je pripravené detské po-
poludnie. Nebude chýbať divadlo, kúzelník 
a najmenších poteší Sranda banda.

-red-
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Študentov prenesú do dávnej minulosti
Ktorého mikulášskeho umelca uznával 

aj samotný Pablo Picasso, básne ktorého 
najrevolučnejšieho básnika v štúrovskej slo-
venčine rezonujú v učebniciach literatúry, 
kto našiel odvahu a pripravil prvé divadelné 
predstavenie v slovenčine, či príbeh o tom, 
ako vzniklo mesto Liptovský Mikuláš a ako 
fontána Metamorfózy súvisí s matematikou, 
fyzikou a výtvarnou výchovou. Všetky tieto 
informácie a mnohé ďalšie sa žiaci a štu-
denti dozvedia počas novej prehliadkovej 
trasy Mesto v učebniciach, ktorú pre nich na 
mieru ušilo Informačné centrum. Pútavé a 
náučné pochôdzky Liptovským Mikulášom 
absolvujú prví študenti už v máji.

Čo zažijú?
Atmosféra ulíc a všade prítomné úlomky 

z histórie prenesú deti do dávnej minulos-
ti, ktorá ovplyvnila nielen podobu mesta a 
históriu národa, ale niektoré vynálezy mi-
kulášskych rodákov zmenili svet. Zo škol-
ských lavíc sa presunú priamo na miesta, 
kde sa odohrali historické udalosti alebo 

sa narodili významné osobnosti. „Zistia, 
prečo si Albert Einstein vážil vynálezcu Au-
rela Stodolu a prečo nepoznáme skutočnú 
podobu básnika Janka Kráľa. Zastavia sa na 
mieste, kde bol založený prvý kultúrny spo-
lok Slovákov Tatrín a kde boli spísané Žia-
dosti slovenského národa. Tiež uvidia sochy 
osobností štúrovského hnutia,“ doplnila ria-
diteľka Informačného centra Jana Piatková.

Čo získajú?
Počas prehliadky si celé triedy prehĺbia 

vedomosti z dejepisu, slovenčiny a odhalia 
spojitosť matematiky, fyziky a umenia. Ce-
lou trasou ich bude sprevádzať pracovný 
list a na jej konci žiakom odpovie, či dobre 
počúvali. „Okrem toho skupiny počas vý-
kladu aktívne zapájame formou otázok. Pri 
každom zastavení riešia úlohu z pracovné-
ho listu, ktorý im po skončení ostane ako 
učebná pomôcka,“ podotkla riaditeľka.

Trasa prehliadky
Prehliadková trasa začína na Námestí 

mieru priamo pred Informačným centrom 
a pokračuje k fontáne Metamorfózy, kde 
sa žiaci dozvedia koho mená a prečo fon-
tána nesie. Pred Pongrácovskou kúriou im 
priblížime históriu mesta, súčasné využitie 
budovy a aj funkciu Liptovskej stolice. Po-
kračovať budeme zastavením pri rodnom 
dome hudobného skladateľa Jána Levosla-
va Bellu a žiaci sa oboznámia aj so vznikom 
prvej slovenskej knižnice. Pri soche najre-
volučnejšieho básnika Janka Kráľa im vy-
svetlíme, prečo má socha za pásom pištoľ 
a šabľu. Prehliadka pokračuje pri budove 
Čierny orol, kde vystúpilo prvé slovenské 
ochotnícke divadlo s veselohrou Kocúr-
kovo. A prečo to bolo také dôležité? To sa 
dozvedia z pútavého výkladu. Posledné 
zastavenie je na Námestí Žiadostí sloven-
ského národa, kde si spoločne priblížime 
náročné obdobie slovenskej histórie, ktoré 
je označované ako Slovenské národné hnu-
tie, doplnila Piatková s tým, že prehliadku je 
potrebné objednať si vopred.

-red-

Noc múzeí a galérií v znamení Roka Janka Kráľa
Taje svojej múzejnej kuchyne poodhalí 

verejnosti mestské Múzeum Janka Kráľa po-
čas celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a 
galérií v sobotu 14. mája. „Tohtoročnú Noc 
múzeí a galérií úplne prirodzene venujeme 
200. výročiu narodenia titulárnej osobnos-
ti nášho mestského múzea. Geniálneho 
básnika, búrliváka, revolucionára, hrdého 
národovca, popredného predstaviteľa štú-
rovskej generácie, priblížime našim náv-

števníkom, malým i veľkým, zaujímavým 
spôsobom,“ pozvala múzejná pedagogička 
Katarína Verešová.

Inscenácia, dokument a prehliadka
Originálne výjavy z pohnutého osudu 

Janka Kráľa predstavia ochotnícki divadelní-
ci. Návštevníci absolvujú večernú prehliad-
ku zrenovovanej časti expozície venovanej 
romantickému tulákovi a započúvajú sa pri-

tom do jeho poézie. V múzejnej záhrade si 
pozrú historický dokument Matice sloven-
skej Po stopách Janka Kráľa. Záujemcovia 
si pri tejto príležitosti môžu odniesť domov 
štúdiu Rod Kráľovcov z Liptovského Mikulá-
ša z autorského pera historika Petra Víteka, 
odznak či pamätnú mincu.

Brány Múzea Janka Kráľa budú počas 
podujatia otvorené do neskorých večer-
ných hodín do 22.00 h.                        -red-

Blíži sa rekonštrukcia mosta v Liptovskej Ondrašovej
Žilinský samosprávny kraj zverejnil zmluvu so zhotoviteľom na rekonštrukciu mosta v Liptovskej Ondrašovej, znamená to, že v blízkej 
budúcnosti by župa mala začať s búracími prácami na moste ponad Jalovčianku na ceste II/584. Zástupcovia župy budú rokovať s do-
pravným inšpektorátom, vedením mesta a dotknutými obcami o možnostiach obchádzok rekonštruovaného mosta. Mesto Liptovský 
Mikuláš bude žiadať župu, aby urobila verejné prerokovanie organizácie dopravy s obyvateľmi nášho mesta.

-red-

Sme prvé mesto, ktoré bude spolupracovať s olympijským výborom
Mesto Liptovský Mikuláš je prvé, s 

ktorým diskutuje Slovenský olympijský 
a športový výbor o podpísaní memoran-
da. Prezident Siekel podporuje aj vznik 
mikulášskeho pumptracku.

O športoviská v meste olympijských 
víťazov sa zaujíma aj prezident Sloven-
ského olympijského a športového výboru  
(SOŠV) Anton Siekel. V teréne pri prehliad-
ke existujúcich a vznikajúcich štadiónov 
sa primátor Ján Blcháč s prezidentom 
olympijského výboru dohodli na podpise 
memoranda, ktoré bude hovoriť o pomoci 
budovania ďalšej športovej infraštruktúry 
v našom meste. 

„Liptovský Mikuláš je prvé mesto, s 
ktorým diskutuje Slovenský olympijský a 
športový výbor o podpísaní memoranda. 
Je to taká symbolika, chceme, aby sa aj 
ďalšie mestá pripojili k tejto iniciatíve. Me-
morandum bude hovoriť o tom, ako mô-
žeme ako olympijský výbor pomôcť budo-
vať športovú infraštruktúru, aké programy 
môže olympijský výbor priniesť mestu. V 
Liptovskom Mikuláši máme na čo nadvia-
zať, mal som príležitosť vidieť, že pokrok 

je tu badateľný, videl som vznikajúcu at-
letickú dráhu, boli sme v priestoroch zre-
konštruovaného zimného štadióna aj na 
futbalovom štadióne, mesto chce budovať 
pumptrack, takže sa veľmi teším, ako Lip-
tovský Mikuláš postupuje v budovaní in-
fraštruktúry, aby deti mali kde športovať,“ 
povedal prezident SOŠV Anton Siekel.

Výbor chce podporiť pumptrack
Na urbárskom pozemku v blízkosti gará-

ží na Nábreží by mohla už o pár mesiacov 
vyrásť špeciálna dráha pre kolesové športy 
pumptrack. V projekte, ktorý prezidentovi 
olympijského výboru prezentovali pred-
stavitelia nášho mesta, vidí Anton Siekel 
veľkú budúcnosť. „Osobne presadzujem, 
že takéto moderné športy, ktoré sa dostali 
do programu olympijských hier, majú veľ-
kú ambíciu pritiahnuť deti k športovaniu, 
preto ich treba podporovať a ja pevne ve-
rím, že sa nám tento projekt možno medzi 
prvými podarí naplniť,“ prezradil prezident 
Siekel. Radnica potrebuje na vybudovanie 
pumptrackovej dráhy približne 170-tisíc 
eur.

Športovisko pre deti aj dospelých
Zatiaľ čo v minulosti boli takéto športo-

viská vzácnosťou, v súčasnosti ich nájdeme 
v desiatkach slovenských samospráv. „Pod-
ľa skúseností z iných miest sú tieto dráhy 
mimoriadne obľúbené a vyhľadávané. 
Mikulášania dnes za nimi dochádzajú, naj-
bližšie sú od nás vzdialené hodinu cesty au-
tom. Nový areál rozšíri možnosti športova-
nia v meste a priláka nových návštevníkov,“ 
priblížil zástupca primátora Ľuboš Trizna, 
ktorý je iniciátorom projektu.

Pre všetky kolesá
Pumptrack je primárne bicyklová dráha, 

ktorú si vedia užiť všetky vekové a výkon-
nostné kategórie jazdcov od odrážadiel až 
po pretekárov. Zajazdíte si na nej nielen na 
bicykli, ale pravdepodobne na všetkom, čo 
má kolesá. Či už zvolíte kolobežku, skate-
board alebo kolieskové korčule. Najdôleži-
tejšou črtou je, že sa jazdí bez pedálovania, 
iba zmenou ťažiska, odľahčovaním a zatlá-
čaním do rádiusov vĺn a klopených zákrut. 
Tento spôsob pripomína pumpovanie, z 
čoho je odvodený aj názov pumptrack.

-red-
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Mikulášski hokejisti si pred polstoročím vedeli zo seba vystreliť
Partia jedenástich žijúcich pamätníkov mi-

kulášskeho hokeja v týchto týždňoch inten-
zívne spomína na prvý zo svojich hviezdnych 
okamihov – historické víťazstvo SNHL (Slo-
venskej národnej hokejovej ligy), ktoré zazna-
menali v sezóne 1971/1972. Pred poslednou 
hokejovou bitkou vyzváňali telefóny, ľudia 
zháňali lístky, uzatvárali stávky. Vo viacerých 
závodoch žiadali zamestnanci dovolenky, 
sľubovali, že prídu robiť v sobotu i v nedeľu. 
Len aby boli účastníkmi tohto športového 
sviatku. O titul víťaza bojovali „Eškári“ na vlast-
nom ľade so Zvolenom, víťazstvo napokon 
putovalo prvýkrát v histórii na Liptov. O ra-
dostných okamihoch spred 50 rokov sme sa 
porozprávali s vtedajším brankárom Petrom 
Ondrejkom. 

Mikulášsky hokej zažil prvý veľký 
úspech, keď ste vyhrali SNHL. Čím to bolo, 
že ste ako tím z relatívne malého mesta us-
peli medzi veľkými rybami?

Koncom 60. rokov zorganizoval pán tré-
ner Zábojník partiu prevažne z odchovan-
cov mikulášskeho hokeja, ktorá spolu pokra-
čovala niekoľko rokov a posúvala sa vpred. 
Viedli ju skúsení hráči ako Bobula, Plch, Tkáč 
či Pažický, ktorí sa v tomto roku dožívajú 80 
rokov. Ich skúsenosti nám, mladším hráčom, 
dali veľa. Boli pre nás možno vzácnejší ako 
tréneri, boli to naše vzory. Spoločne sme v 
sezóne 1971/1972 vyhrali národnú ligu, o 
dva roky sme toto víťazstvo obhájili v takmer 
nezmenenej zostave. Takže náš tím bol silný. 
V práci trénera Zábojníka pokračovali ďalší, 
napríklad Hubka, Valko a tréner mládeže Mi-
lan Dobrík.

Dnes majú hokejisti po veľkých úspe-
choch bujaré oslavy, ako ste svoje víťaz-
stvo oslavovali v tej dobe?

Keďže sme sa hokeju venovali popri práci 
v kožiarskych závodoch, pozval nás riaditeľ, 
ktorý bol zároveň predsedom klubu, na sláv-
nostnú večeru. Po sezóne sme absolvovali re-
habilitačné sústredenie v Partizánskom, v lete 
sme za odmenu cestovali na sústredenie do 
Bulharska. Ako kolektív sme boli súdržní. Keď 
sa nám nedarilo, poslali nás preliečiť sa na ví-
kend na chatu Repiská do Jasnej, ktorá patrila 
kožiarskym závodom. Tam sme utužovali ko-
lektív a diskutovali o hokeji. Zaujímavosťou je, 
že sme museli ísť povinne všetci. Ale plnilo to 
svoj účel.

Vyzerá to tak, že ste boli dobrá partia. 
Trávili ste spolu čas aj mimo ľadu?

Samozrejme, dlhé roky sme sa stretávali 
celé rodiny, robili sme si gulášpartie. Mali sme 
veľmi dobré vzťahy. Mnoho ľudí možno ne-
vie, že približne polovica z nás, vrátane mňa, 
v zimnej sezóne hrala za klub v hokejovej a v 
lete zas vo futbalovej lige, takže sme sa veľmi 
dobre poznali. Po tréningoch sme ešte hodin-
ku debatovali v šatni. Dnes sa skončí tréning a 
všetci sa vyparia.

Stáli za vašimi úspechmi tvrdé tréningy?
Je pravda, že sme trénovali tvrdo. Neviem, 

či by to dnes hráči zvládli. Rok pred naším 
víťazstvom nás trénoval Ladislav Zacharides, 
ktorý pôsobil aj ako tréner reprezentantiek 
Československa v zjazdovom lyžovaní. V rám-
ci letnej prípravy sme napríklad museli na tré-
ningu vybehnúť zjazdovku na Záhradkách. 
Táto fyzická príprava nám dala pevný základ, 
z ktorého sme čerpali dlhé roky. Tréningy na 
ľade sme mali takmer raz tak dlhé, ako majú 
naši hokejisti dnes. Veľký rozdiel bol aj v tom, 
že my sme sa pripravovali kolektívne, teraz sa 
každý pripravuje skôr individuálne.

Vraj ste mali v tíme veľkých vtipkárov. 
Spomínate si na vtipné situácie dodnes?

Najväčšími vtipkármi v našom mužstve 
boli Vlado Majerík a Jožko Sasko. Pravidelne 
si zo seba uťahovali. Raz sa stalo, že pán Sasko 
pred zápasom pribalil do tašky s výstrojom 
pánovi Majeríkovi desaťkilovú činku. On si to 
dal na plece a odišiel do autobusu. Keď sme 
docestovali, dal si vak na rameno a niesol si 
ho do šatne, kde si z neho Sasko robil sran-
du, že si veci nesie akosi ťažko. Vlado Majerík 
si začal vybaľovať výstroj a zistil, že tam má 
desaťkilovú činku. Neviete si ani predstaviť, 
aká sranda nasledovala. Vedúci mužstva však 
zahlásil, že tú činku chce vidieť naspäť v našej 
šatni, a tak ju Vlado niesol naspäť do Mikuláša.

Trénovali ste rovnako intenzívne alebo 
bol medzi vami niekto mimoriadne usi-
lovný?

Najväčší dríč bol pán Školiak z Liptovských 
Revúc. Nebol veľmi športovo a hokejovo na-
daný, no behom dvoch - troch rokov sa vďa-
ka tvrdým tréningom z neho stal špičkový 
hokejista, ktorý mohol hrať pokojne federál-
nu ligu. Mali o neho záujem, ale vtedy nás 
nechceli púšťať hrávať do iných klubov. V 
jeho hokejovom umení pokračoval jeho syn 
René, ktorý sa stal majstrom Slovenska. Sy-
nov sme viedli k hokeju viacerí. V šľapajách 
svojich otcov úspešne pokračovali aj Janko 
Laco - strieborný z majstrovstiev sveta, maj-

ster Slovenska Ján Plch, Martin Cibák, ktorý 
získal Stanley Cup či Martin Kriška. Ten mo-
mentálne pôsobí ako kapitán MHK 32 a môj 
syn Ľuboš, ktorý je zas kustódom v reprezen-
táciách.

Počas desaťročí sa hokej zmenil. Keď sa 
pozeráme na vašu starú fotografiu, tá vý-
stroj nám ihneď padne do oka. 

Keď som začal hrať v A-mužstve, dostal 
som hokejovú výstroj, s ktorou som hral se-
dem rokov. Vtedy neboli prostriedky na kaž-
doročný nákup výstroje. Dnes sa kupuje kaž-
dú sezónu. Lenže my sme ju vedeli aj opraviť. 
Keď bolo treba, tak sme si ju zašívali. A tiež je 
fakt, že vydržala dlhšie, pretože bola kvalitná, 
kožená. 

Čo by ste odkázali mladým talentom?
Tvrdo makať a nehodnotiť sám seba, že 

prečo nie som v prvej päťke ale v štvrtej, pre-
čo hrám obrancu, keď chcem byť útočník ale-
bo naopak. Na to sú tréneri, aby vedeli, prečo 
niekto hrá na ľavom krídle v treťom útoku 
a nie na pravom krídle v prvom útoku. To 
by si mali uvedomiť aj rodičia, ktorí si často 
myslia, že všetko vedia najlepšie a niekedy 
chcú viac, ako ich deti. Mali by sa zamyslieť, 
že hokej je tvrdá hra a  dieťa musí zvládnuť 
aj ostré slovo trénera, trest alebo napome-
nutia.                            

                        -red-

Peter Ondrejka s víťaznou medailou SNHL

Turčaníkovci priniesli štyri medaily
Mikulášski karatisti mali na aprílových 

Majstrovstvách Slovenska doslova medai-
lovú žatvu. Osvedčená zostava Turčaní-
kovcov z Karate klubu Torade priniesla z 
Bratislavy štyri medaily. Nestratili sa ani v 
konkurencii 30 klubov, v celkovom poradí 
skončili na 13. mieste. 

Národné tenisové centrum bolo de-
jiskom národných majstrovstiev starších 
juniorov 2021 a seniorov 2022 jednotlivcov 
a družstiev. Po dvojročnej korona prestáv-
ke vycestovali z Mikuláša otec a syn Turča-
níkovci, aby zápasili so súpermi vo svojich 

kategóriách. 
Michal Turčaník ml. nastúpil v kategórii 

kumite starší juniori nad 84 kg, kde vystúpil 
na bronzový stupienok. V kategórii kumite 
seniori nad 84 kg obsadil po dvoch výhrach 
a jednej prehre taktiež tretie miesto. 

Michal Turčaník st. štartoval v kategórii 
kumite seniori nad 45 rokov BRH, kde zvíťa-
zil a získal tak titul majster SR. Vyhral všetky 
tri svoje zápasy. Medailové ťaženie ukončil 
tretím miestom v kategórii kata seniori nad 
45 rokov.

-red-

Podlaha prináša 
zážitok z učenia
Moderná interaktívna podlaha v mest-

skej Základnej škole Miloša Janošku pri-
náša žiakom z učenia zážitok. Je nasviete-
ná a reaguje na pohyb detí. Keďže škola 
je zameraná na matematiku a prírodné 
vedy, žiakom sprístupňuje atraktívnou 
formou hlavne tento predmet. Deti plnia 
rôzne úlohy pohybom, za ich správne 
vyriešenie sú odmenené smajlíkom, po-
tleskom alebo zvukovým signálom. 

„Naši žiaci chodia na hodiny matemati-
ky s veľkou radosťou. Vďaka tomuto výdo-
bytku techniky sa nám darí vštepovať im 
základné vedomosti rýchlejšie a trvácnej-
šie. Samozrejme, podlahu používame aj 
na iné predmety, napríklad vo vlastivede 
ako slepú mapu. A napokon, prínosom 
je aj pre zdravotne znevýhodnené deti, 
ktoré učí motorike a zapojeniu všetkých 
zmyslov,“ povedala riaditeľka školy Janka 
Cuprová. 

-red-

Delí nás 77 rokov od hrôz vojny
Vážme si drahokam slobody, ktorý nám 

vybojovali naši predkovia v tých najťaž-
ších podmienkach. Z úcty a vďaky k nim 
je našou povinnosťou urobiť všetko, čo je 
v našich silách, aby sme mier a slobodu aj 
naďalej zachovávali, uviedol v príhovore pri 
príležitosti osláv oslobodenia primátor Ján 

Blcháč. Pri uložení vencov na námestí a ná-
sledne na vojnovom cintoríne Háj Nicovô si 
prítomní minútou ticha pripomenuli čest-
ného občana nášho mesta, generálmajora 
vo výslužbe Jána Iľanovského. V apríli tohto 
roku by sa totiž tento vojnový veterán dožil 
storočnice.                                             -red-

Bývalí hokejisti, ktorí zaznamenali 
prvý úspech mikulášskeho hokeja, sa 
stretávajú dodnes.

SpravodajStvo

Investor obnoví dva 
semafory
Na dvoch križovatkách v meste bude-

me mať vďaka novému investorovi zre-
konštruovanú svetelnú signalizáciu s mo-
dernými LED svetlami. Semafory obnoví 
investor OBI v križovatke Hollého/Moyze-
sova aj v križovatke Hollého s cestou I/18. 
Mesto vďaka inštalácii osvetlenia získa 
investíciu vo výške niekoľko desiatok tisíc 
eur. Tieto dve svetelné križovatky boli už 
na hranici životnosti. 

Práce by sa mali realizovať v máji. Staré 
semafory budú vypnuté a rekonštrukcia 
spôsobí len malé obmedzenia v dopra-
ve. Obchodné centrum OBI vznikne pre-
stavbou a rozšírením bývalého objektu 
Hypernovy. 

-red-

Úžasný deň s Peťou 
Vlhovou
Olympijskú víťazku Petru Vlhovú ocenil 

primátor Ján Blcháč na preplnenom ná-
mestí Verejným uznaním za zásluhy. Ako 
predseda predstavenstva OOCR Region 
Liptov jej na podujatí začiatkom apríla 
udelil aj ocenenie Osobnosť Liptova.  Za 
vytváranie kvalitných podmienok pre 
našu zlatú medailistku prebral Igor Vlha 
za Ski Team Vlha Cenu primátora mesta a 
každý z dvanástich členov tímu bol oce-
nený zlatou medailou. Cenu primátora za 
kvalitnú prípravu zlatej olympijskej víťaz-
ky si z Liptovského Mikuláša odniesol aj 
Petrin tréner Mauro Pini. 

-red-
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Znevýhodneným pomôže nová mapa bezbariérovosti
Patríme medzi jedno z mála miest, ktoré 

má vypracovanú mapu bezbariérovosti. Tá 
slúži prioritne zdravotne znevýhodneným 
Mikulášanom a návštevníkom mesta s ob-
medzenou možnosťou pohybu, napríklad 
ľuďom na vozíčku. Dobrú službu však spra-
ví aj mamičkám s kočíkom alebo starším 
ľuďom, ktorým sa ťažšie chodí. Na mape sú 
vyznačené miesta s bezbariérovým prístu-
pom. „Vďaka tejto mape sa môžeme pripra-
viť na návštevu rôznych inštitúcií. Dopredu 
vieme, či sa do kina, do banky alebo na 
úrad dostaneme sami, alebo budeme po-
trebovať pomoc,“ priblížil jej výhody Róbert 
Bartko, ktorý je zdravotne znevýhodnený 
zamestnanec mikulášskej mestskej polície.

Päť budov je neprístupných

Mapa je k dispozícii na portáli gis.miku-
las.sk. Po načítaní stránky stačí zvoliť vrstvu 
bezbariérovosť. „Zmapovali sme praktic-
ky všetky verejné budovy v centre mesta. 
Celkovo sme do podkladov zahrnuli úrady, 
banky, zdravotnícke zariadenia, lekárne, 
múzea, kiná a iné kultúrne priestory, spolu 
zaznamenaných 61 verejných budov, z nich 
len päť bolo vyhodnotených ako neprí-
stupných pre zdravotne znevýhodnených,“ 
priblížil primátor Ján Blcháč. Budovy sú fa-
rebne rozdelené na plne bezbariérové, kde 
je potrebný sprievod a budovy neprístupné 
pre vozičkárov. „Mapa tiež poskytuje infor-
máciu o umiestnení parkovacích miest pre 
znevýhodnených v centre mesta a tiež o ve-
rejných toaletách,“ zhrnul Gabriel Lengyel z 
odboru dopravy mestského úradu.

Mesto naklonené hendikepovaným
Zamestnanec mestskej polície Róbert 

Bartko, ktorý má uľahčený prístup do práce 
vďaka plošine pri mestskom úrade, hodno-
tí tento bezbariérový prístup na jednotku. 
„Liptovský Mikuláš radím k samosprávam 
priateľsky nakloneným k hendikepovaným. 
Čo sa týka bezbariérovosti, v samotnom 
centre nie je akýkoľvek problém. Nie sú tam 
ani obrubníky, takže pohyb na vozíčku je 
tam jednoduchý. Dokonca aj keď je vstup 
do niektorej z gastronomických prevádzok 
cez nejaký stupienok, nemal som problém 
s personálom, ktorý bol vždy naporúdzi a 
ochotný pomôcť. Samozrejme, sú aj miesta 
na rôznych úradoch, kde sa sám nedosta-
nem,“ dodal Róbert Bartko. 

-red-

Zavíta k nám európska vodnoslalomárska špička, Grigar vyzýva fanúšikov
z Liptova na podporu
Majstrovstvá Európy vo vodnom sla-

lome privítame už v máji práve v našom 
meste. Na podujatí sa zúčastní vod-
noslalomárska elita európskeho konti-
nentu - olympijskí víťazi, majstri sveta či 
Európy. A nebudú určite chýbať ani lip-
tovskí vodáci. 

Vodný slalom má v Liptovskom Mikulá-
ši dlhoročnú športovú tradíciu. Z veľkých 
svetových podujatí priniesli mikulášski 
vodáci už množstvo úspechov na čele s 
olympijskými víťazmi Martikánom, Ka-
liskou a strieborným Grigarom. Aktuálne 
môžu slalomári o dobré meno Slovenska, 
a samozrejme mesta Liptovský Mikuláš, za-
bojovať po rokoch opäť - a to dokonca na 
domácej vode. Liptovský Mikuláš bude po 
roku 2016 opäť hostiteľom veľkého športo-
vého európskeho podujatia, od 26. do 29. 
mája sa v Areáli vodného slalomu Ondreja 
Cibáka uskutočnia Majstrovstvá Európy vo 
vodnom slalome. 

Ceremoniál na námestí
Šampionát vo vodnom slalome odštar-

tuje 24. mája večer slávnostným ceremoni-
álnom na Námestí osloboditeľov. Od 19.30 
hod. si budú môcť návštevníci podujatia 
vychutnať program s účasťou vodákov.

Mesto Liptovský Mikuláš pri príležitosti 
šampionátu podporilo Slovenskú kanoisti-
ku sumou 10-tisíc eur.

Doma je doma
K veľkým domácim osobnostiam vodác-

kej rodiny už niekoľko rokov patrí aj strie-
borný olympijský kajakár Jakub Grigar, 
ktorý sa tiež teší na domácu Európu. „Mám 
radosť, že majstrovstvá budú na vode, kto-
rú veľmi dobré poznám. Vo vodnom slalo-
me je to aj veľká výhoda, keď človek vie, ako 
sa na vode správať. A ja preto verím, že tie 
hodiny, ktoré máme najazdené na domácej 
vode, nám pomôžu k tomu, aby sme z vody 
vylovili nejaké pekné výsledky.“ Jakub tu 
vníma oveľa viac tlak domáceho publika, 
predsa len sa príde pozrieť mnoho divákov 
z blízkeho okolia. „Preteky v domácom pro-

stredí vytvárajú vždy na športovcov o dosť 
väčší tlak. Človek sa ide pripraviť, rozjaz-
diť a popritom stretne veľa kamarátov a 
známych, ktorí sa s ním chcú porozprávať, 
popriať veľa šťastia. A to aspoň vo mne vy-
tvára pocit veľkej zodpovednosti, aby som 
tých ľudí nesklamal. Na druhej strane je 
úžasný pocit, keď vás na trati poháňa veľký 
krik z brehu, keď cítite, že vám ľudia držia 
palce a ženú vás do cieľa.“ 

Nepošle ich ďaleko
Mikulášsky kajakár má vďaka svojej dob-

rosrdečnosti mnoho kamarátov aj v kon-
kurenčných zahraničných tímoch. Keď sa 
budú pýtať na okolie a na to, kam sa môžu 
ísť pozrieť v okolí Mikuláša, Jakub im poradí 
to pravé liptovské. „Keďže tesne pred súťa-
žou už ľudia nechcú moc behať po horách, 
aby zbytočne neplytvali energiou, tak ich 
pravdepodobne nepošlem ďaleko. Ale na 
jeden z našich výborných okolitých salašov, 
aby si vychutnali pravú atmosféru, užili si 
májovú bryndzu a osviežili sa žinčicou. Pre 
mňa je to vždy veľký relax a určite budem 
rád, keď to vyskúšajú aj oni.“

Dá do toho všetko
Európsky šampionát je za dverami a Ja-

kub od neho očakáva jazdu podľa svojich 
predstáv. „Na posledných domácich Maj-
strovstvách Európy som aj s veľkou chybou 
obsadil v roku 2016 piate miesto. Moje ak-
tuálne ambície sú hlavne o tom, aby som 
sa teraz veľkým chybám vyhýbal a ukázal 
dobrú, rýchlu jazdu. Nerád by som teraz 
hovoril o konkrétnych pozíciách. Ako vždy 
dúfam, že sa mi podarí jazda podľa pred-
stáv, a potom budem už len s napätím sle-
dovať, na aké miesto to vydá. Ale dám do 
toho všetko.“

Príďte ich podporiť
Vodný slalom je podľa úspešného kaja-

kára krásny šport, ktorý prináša množstvo 
emócii. Odporúča preto všetkým, čo váhajú 
či prísť pretekárov osobne podporiť, aby na 
majstrovstvá určite došli. Prezradil totiž, čo 
potrebujú súťažiaci v kajaku od Liptákov v 
čase pretekov. „Každý jeden z pretekárov 
bude určite v spodnej časti trate potrebo-
vať povzbudenie a keď už bude páliť celé 
telo, tak nám veľmi dobre padne ten po-
krik z brehu. Aj týmto by som chcel pozvať 
všetkých športových fanúšikov z Liptova 
na Majstrovstvá Európy, príďte povzbudiť, 
budeme vám veľmi vďační,“ ukončil Grigar.

-red-
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Triediči sú poctiví, záleží im aj na prieskumoch
Všetci Mikulášania, ktorí vyplnili dotazník 

o kuchynskom odpade, poctivo triedia od-
pad. Drvivá väčšina triedi aj biologicky roz-
ložiteľné odpady – zelený a kuchynský. Do 
prieskumu radnice sa zapojili  najmä oby-
vatelia Podbrezín a Nábrežia, dvoch najväč-
ších sídlisk v meste. Spolu tvorili polovicu 
respondentov.

Odpovedali najmä obyvatelia bytov
„Výsledky dotazníkového prieskumu 

nás milo prekvapili. Bezmála 80 percent 
respondentov je spokojných so systémom 
triedenia a zberu kuchynského odpadu. 
Uvedomujeme si, že pre mnohých ľudí ne-
bolo ľahké zvyknúť si na túto novú zákonnú 
povinnosť, no mesto sa pre svojich obyva-
teľov snažilo nastaviť čo najkomfortnejší 
systém vývozu a podľa odpovedí v dotaz-
níkoch sa nám to podarilo. Stále sa snažíme 
zlepšovať, nápady obyvateľov na zefektív-
nenie si vážime, prediskutujeme ich a tie 
opodstatnené zavedieme do praxe,“ zhod-
notila koordinátorka kampane Myslíme 
EKO, triedime BIO Romana Nemcová.

Chýbajú rozložiteľné vrecká
Väčšiu ponuku biologicky rozložiteľných 

vrecúšok a predaj tohto tovaru v bežných 
prevádzkach by privítala veľká časť obyva-

teľov mesta. V dotazníkoch navrhovali pre-
daj na Mestskom úrade a ďalších miestach. 
Niektorých by potešil vyzretý kompost 
zadarmo, iných zavedenie množstvového 
zberu odpadu, aby za svoje smeti platili 
len toľko, koľko ich vyprodukujú. „Najväčšie  
pripomienky sme zaznamenali k biologicky 
rozložiteľným vrecúškam, ľudia sa sťažu-
jú na ich kvalitu, vysokú cenu, dostupné 
veľkosti a nízku ponuku v obchodných re-
ťazcoch. Tieto faktory však my, ako mesto, 
nedokážeme ovplyvniť. Snažili sme sa 
vyjsť v ústrety a vrecká predávame v sídle 
Verejnoprospešných služieb, môžeme zvá-
žiť rozšírenie predaja aj na ďalšie miesta. 
Tiež sa snažíme zvyšovať kvalitu nášho 
kompostu tak, aby sme ho mohli dodávať 
domácnostiam. Množstvový zber odpadu 
je možné zaviesť len v mestských častiach 
dedinského typu, vieme zistiť záujem o ta-
kýto systém zberu a zvážiť jeho zavedenie,“ 
skonštatoval Gabriel Lengyel z mestského 
úradu.

Mikulášania vermikompostujú
Vzhľadom na to, že približne tri štvrtiny 

respondentov, ktorí vyplnili dotazník, býva 
v bytoch, neprekvapilo, že nekompostujú 
bioodpad. Našli sa však aj prípady kompos-
tovania kuchynského odpadu v byte najčas-

tejšie prostredníctvom vermikompostéra. „V 
súčasnosti ide o mimoriadne moderný spô-
sob využitia zvyškov v domácnosti. Overili 
sme si, že aj obyvatelia Liptovského Mikulá-
ša sú šetrní, myslia ekologicky a produkujú 
si vlastný kompost. Len pred pár mesiacmi 
sme dokonca v rámci kampane odovzdali 
jeden bytový vermikompostér výhercom 
našej súťaže a máme od nich veľmi dobré 
spätné reakcie,“ doplnila Nemcová.

Olej zbierajú do fliaš
Mikulášania podľa vyplnených dotazní-

kov najčastejšie zbierajú kuchynský olej do 
fliaš a odovzdávajú ho na zbernom dvore 
alebo na čerpacej stanici, mnohí ho vymie-
ňajú za toaletný papier. Častou odpoveďou 
bolo, že zbytkový olej majú domácnosti len 
v minimálnom množstve, pretože na vyprá-
žanie ho nepoužívajú.

Reflektuje reálnu situáciu
Radniční sa po niekoľkých mesiacoch 

zavedenia zberu kuchynského odpadu v 
meste Liptovský Mikuláš rozhodli zefektívniť 
systém zberu zmapovaním spokojnosti oby-
vateľov formou dotazníka. Mikulášania ho 
vypĺňali od 1. do 31. marca online alebo ho 
vyplnený doručili na Mestský úrad.

-red-

Náš vermikompostér robí radosť celej rodine!
Mladá rodinka Kapinayovcov má pozi-

tívne skúsenosti s bytovým vermikompos-
térom, ktorý vyhrali ešte v závere uplynu-
lého roka v súťaži organizovanej mestským 
úradom. Opísali nám svoje prvé skúsenosti. 
„Naše dážďovky sa u nás už dobre zabývali. 
Sú to hladošky. Neprestáva nás fascinovať 
ako im niečo dáme a o týždeň to tam už 
nie je. Zo začiatku sme si museli zvyknúť 
a naučiť sa čo potrebujú, aby mali ideálne 
podmienky. U nás bolo kľúčové, aby mali 
dostatočnú vlhkosť podstielky a dostatok 

jedla. Samozrejme, stalo sa nám, že občas 
sa nejaká vybrala na výlet, ale ak sa majú 
dobre, nevyliezajú. Stále sa učíme a veríme, 
že časom budeme vedieť spracovať všetok 
vhodný bioodpad takýmto spôsobom. Mo-
mentálne ešte stále využívame aj mestské 
zberné nádoby na bioodpad. Vermikompo-
stovanie nás baví a robí nám to radosť. Ďa-
kujeme,“ uviedla výherkyňa súťaže Terézia 
Kapinayová.

Súťaž si kládla za cieľ motivovať Miku-
lášanov v triedení kuchynského odpadu a 

tiež predstaviť im čoraz populárnejšiu mož-
nosť spracovania zvyškov z kuchyne. Ver-
mikompostovanie kuchynského odpadu 
pomocou kalifornských dážďoviek je dnes 
považované za najpokročilejšiu metódu 
kompostovania. Realizuje sa bez zápachu 
a znižuje množstvo vyprodukovaného od-
padu. Ideálny je aj do rodiny s deťmi, keďže 
buduje zodpovednosť, vytvára vzťah k prí-
rode a tiež inšpiruje. Výsledné bio hnojivo 
je možné použiť napríklad na domáce rast-
liny.                                             -red-

Cyklisti, pozor: spustila sa registrácia Do práce na bicykli
Liptovský Mikuláš má jedných z najlep-

ších rekreačných cyklistov na Slovensku. 
Vedenie radnice aj vďaka tejto motivácii 
opäť zapája mesto do národnej kampane 
Do práce na bicykli. Vďaka Mikulášanom sa 
totiž Liptovský Mikuláš v predošlých roční-
koch umiestnil na druhom a treťom mieste 
spomedzi desiatok miest a obcí Slovenska. 
Radniční preto opäť pozývajú cyklistickú 
verejnosť, aby sa zapojila do kampane. 

Ceny pre najlepších
Svoj tím zložený z 2 až 4 cyklistov zaregis-

trujte na stránke www.dopracenabicykli.eu/
registracia-timu. Možnosť zaregistrovať sa 
potrvá do 23. mája. Samotná súťaž sa usku-
toční v mesiaci jún. Ako aj po minulé roky 
budú tímy, jednotlivci, mestá a obce a tento 
rok po novom už aj samosprávne kraje súťa-
žiť medzi sebou v jednotlivých kategóriách. 
Tí najlepší získajú hodnotné ceny.

Cykloraňajky na Deň detí
Mesto ako motiváciu chystá obľúbené 

sprievodné podujatie Cykloraňajky, ktoré 
sa uskutočnia v prvý júnový deň. Užívate-
lia cyklochodníka sa môžu ráno pri ceste 
do práce alebo pri športovaní pristaviť na 
odpočívadle. Pri Vrbickom moste bude pre 
nich nachystané sladké a slané pečivo, káva 
či čaj. Nikto neodíde bez malého darčeka. 

-red-

Háj bol čistejší
Do každoročnej aktivity Upracme si 

mesto a Háj sa 12. apríla zapojilo približne 
250 Mikulášanov, z toho bolo 190 žiakov 
základných škôl. Smeti zbierali aj dôchod-
covia či zamestnanci a vedenie mesta. Spo-
ločnými silami vyzbierali 380 kíl zmesového 
odpadu a približne tonu lístia a suchých ko-
nárov. Aktivitou odštartovali dvojtýždňové 
upratovanie celého Liptovského Mikuláša, 
iniciatívni obyvatelia čistili okolie vo svojich 
mestských častiach.

„V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 
sme z Hája vyviezli približne o polovicu od-
padu menej. Zmenilo sa aj zloženie vyzbie-
raných smetí. Kým v súčasnosti prevládal 
odpad, ktorý zanechali návštevníci lokality 
–  obaly z nápojov, pochutín či papierové 
utierky, v minulosti to bol napríklad aj sta-
vebný odpad či káble,“ vymenovala vedúca 
oddelenia životného prostredia a poľno-
hospodárstva Mária Lošonská.

Za menším množstvom vyzbieraného 
odpadu podľa nej stojí uvedomelosť náv-
števníkov a tiež fakt, že výšinu Háj podľa nej 
čoraz viac vnímajú obyvatelia, ale aj turisti, 
ako miesto oddychu a športu. Prispievajú k 
tomu rozširujúce sa možnosti jeho využitia, 
ako napríklad ihrisko pre deti, vyhliadkové 
lavičky alebo prístrešok.

-red-

V Hlbokom sme zaviedli spravodlivé platby za vodu
Donedávna robila radnica v mestských 

nájomných bytoch v Hlbokom rozpočítava-
nie nákladov na vodu podľa počtu osôb. To 
spôsobovalo problémy a zneužívanie systé-
mu platieb za vodu. Nájomcovia neboli mo-
tivovaní k šetreniu spotreby vody a mestský 
úrad registroval v tejto lokalite nedoplatky 
na úrovni niekoľko tisíc eur. Primátor sa pre-

to rozhodol dlhoročne zaužívaný a zneuží-
vaný systém zmeniť. 

„V priebehu troch rokov sme nainštalovali 
v bytovkách 54 vodomerov. Systém funguje 
tak, že nájomca si zakúpi kredit v Komunit-
nom centre Hlboké. Kredit je zaznamena-
ný na čipovej karte a predplatný vodomer 
vydá len taký objem vody, ktorý má záu-

jemca zaplatený,“ priblížil realizovaný zámer 
vedenia mesta Ľubomír Kandera z odboru 
správy bytov a nebytových priestorov mest-
ského úradu. 

 Vďaka tomuto spravodlivému systému 
už nebude mesto u nájomcov v týchto by-
toch evidovať nedoplatky za vodu.

-red-

SpravodajStvo

Žiaci sa z upratovania tešili, nemuseli v ten deň totiž ísť do školy.

Tradične sa do upratovania Hája zapojil 
aj primátor.

Vo veľkom sa upratovalo aj na Podbrezinách, 
dobrovoľníci vyzbierali plné vrecia odpadu.

SpravodajStvo
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mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Janko Kráľ si pestoval vlastný tabak, polievali mu ho väzni
Dvesto rokov od narodenia básnika – búr-

liváka, rebelanta a bojovníka za národnú slo-
bodu, Janka Kráľa, si mesto Liptovský Mikuláš  
pripomenulo vyhlásením roku 2022 za Rok 
Janka Kráľa. Koncom apríla sa konali spo-
mienkové oslavy, ktorých súčasťou bolo sprí-
stupnenie reinštalovanej expozície v mest-
skom Múzeu Janka Kráľa, exteriérová výstava 
či projekcia historického dokumentu z dielne 
Matice slovenskej.

Kto bol Janko Kráľ
Rozorvaný romantik, rousseauovský divý 

prírodný človek, revolučný burič alebo utrá-
pený nepokojný duch blúdiaci z miesta na 
miesto a páliaci svoje rukopisy... Generační 
druhovia uznávali jeho talent, ale svorne tvr-
dili, že bol podivín, cynik a z jeho diela poznali 
len torzo. Vydať ho sa podarilo až o storočie 
neskôr a potvrdilo sa, že miesto najvýraznej-
šieho romantického básnika mu patrí opráv-
nene. „Nepokojná duša ho od mladosti hnala 
svetom sem a tam. Veril, že svet je miesto, kde 
česť a cnosť dosiahnu zaslúženej odmeny a 
jeho osudom je odkliať spiaci slovenský ná-
rod. Na čele povstania viedol ľud hlásiť sa o 
svoje práva v duchu najvyšších ideálov. Zrada 
a uväznenie umlčali jeho poéziu “ uviedla mú-
zejná pedagogička Katarína Verešová.

Múzeum nesie jeho meno
Z korešpondencie významných mikuláš-

skych rodákov vieme, že myšlienka na zalo-
ženia múzea, ktoré bude niesť meno básnika 
Janka Kráľa, rezonovala už začiatkom 50. ro-
kov 20. storočia. Pôvodný úmysel maliara a 
spisovateľa Janka Alexyho, sochára Alfonza 
Gromu, básnika Júliusa Lenka a iných akti-
vistov bolo zriadiť múzeum v rodnom dome 
Janka Kráľa. Za ten sa v minulosti považova-
la budova oproti dnešnému múzeu, v ktorej 
dvore sa dnes nachádza reštaurácia. V sú-

časnosti už vieme, že Janko Kráľ sa narodil o 
niekoľko desiatok metrov ďalej. Po mnohých 
peripetiách bolo rozhodnuté, že sídelnou bu-
dovou nového múzea bude prvý stoličným 
dom, v ktorom sa uskutočňovali zasadnutia 
šľachty a súdu.

Zachoval sa len nábytok
Pri príležitosti 200. výročia narodenia bás-

nika zrealizovalo mestské múzeum reinšta-
láciu pamätnej izby, vybavenej autentickým 
nábytkom, ktorý používala rodina Kráľovcov 
v Zlatých Moravciach. Je to jediná zachovaná 
pozostalosť po básnikovi, ktorú múzeum zís-
kalo v roku 1956, krátko po svojom vzniku. „V 
rumunskom meste Turda objavil zariadenie 
spisovateľ Ctibor Štítnický u žijúcej básniko-
vej vnučky Márie Kráľovej. Vtedajší riaditeľ 
zariadil prevoz zariadenia do Liptovského 
Mikuláša,“ doplnila Verešová. V roku 1972 pri 
príležitosti 150. výročia narodenia bolo bás-
nikove narodenie zaradené do svetových 
výročí UNESCO medzi ostatných velikánov 
romantickej literatúry ako Puškin, Mickiewicz, 
Byron a mnohí ďalší. 

Dokument plný ochotníkov
V priestoroch Múzea Janka Kráľa, Tatrína 

a pred evanjelickým kostolom natáčali ma-
tičiari pod taktovkou podpredsedu Matice 
slovenskej (MS) a riaditeľa Domu MS v Lip-
tovskom Mikuláši Mareka Nemca historický 
dokument o Jankovi Kráľovi. „Dokument mal 
svoju premiéru počas spomienkových osláv, 
dnes je možné pozrieť si ho online prostred-
níctvom Youtube. Natáčali sme v priestoroch, 
v ktorých sa Janko Kráľ skutočne pohyboval a 
účinkovali v ňom zväčša Mikulášania. Mnohí 
z nich sú zároveň súčasťou divadelnej insce-
nácie Zakliata duša Janka Kráľa, ktorú sme 
si pripravili pri príležitosti dvojstého výročia 
jeho narodenia,“ ozrejmil Nemec.       -MJK, red-
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Fotografia z natáčania historického dokumentu o Jankovi Kráľovi.

•	 Ako školák nevynikal zvláštnym talentom. Jeho výsledky z evanjelickej školy boli priemerné. Za 
jeho básnické prvopočiatky sú považované žartovné veršovačky o svojich rovesníkoch, za ne vraj ne-
raz dostal výprask. Pre časté absencie ho vylúčili z Ústavu slovanského a pohneval si aj svojho učiteľa 
Ľudovíta Štúra.

•	 Ako sedemročný bol svedkom popravy posledného zbojníka Mateja Tatarku, ktorému na pome-
dzí chotárov Vrbice a Okoličného sťali hlavu. Poprava bola verejná ale rodičia od nej svoje ratolesti 
hnali až za starý vrbický cintorín. Janko Kráľ sa vraj aj s kamarátmi prešmykol a videl obraz, ktorý 
neskôr preniesol do svojich Výlomkov z Jánošíka. Je to jedno z najpôsobivejších a najradikálnejších 
diel Janka Kráľa.

•	 Pre jeho vynikajúcu latinčinu ho nazývali Spektábilis. Znamená to výborne, výborný. Toto slovo 
aj rád používal.

•	 Svoje rukopisy pálil nad sviečkami. Pracoval ako koncipient v právnickej kancelárii, aby získal prax pre svoje budúce po-
volanie. Bol stoličným notárom, pisárom a neskôr mal aj skromnú advokátsku kanceláriu. Počas praxe nevynikal pracovnou 
disciplínou. Celé dni sa túlal po okolí, prichádzal neskoro večer domov, dlho do noci bdel a ľuďom sa vyhýbal. Nadriadený mu 
jeho potulky a podivínstvo toleroval lebo vedel, že keď sa vráti, píše pekné básne. Divné bolo len to, že tak málo publikuje. Vyšlo 
najavo, že po napísaní veršov zloží papier, drží ho nad sviečkou a so záľubou pozerá ako pekne horí.

•	 Bol väznený desať mesiacov za poburovanie ľudu v obciach Príbelce a Plachtince. Keď sa dostal von „otrhaný a ošarpaný 
ako Lazár, “ vrátil sa do Liptovského Svätého Mikuláša, aby sa zapojil do revolúcie, v ktorej dosiahol hodnosť kapitána. Istý čas 
velil dobrovoľníkom a národnej garde na župnom dome v Liptovskom Mikuláši.

•	 Za svoju buričskú minulosť žil celý život v hmotnom nedostatku. Nik nechcel zamestnať bývalého buriča a revolucionára 
s excentrickým správaním. Bol neustále prekladaný z miesta na miesto. V čase, keď sa mu najviac darilo, bol prísediacim súdu 
Tekovskej župy, zarábal najviac 1100 zlatých ročne. Aj o toto miesto nakoniec prišiel a žil v biede do konca života.

•	 Bol náruživým fajčiarom a dokonca pestoval svoj vlastný tabak vo svojej záhrade, ktorú mu zvykli polievať väzni z blízkej 
väznice. Vodu nosili z potoka Žitavy.

•	 Dodnes nie je známa jeho podoba ani miesto jeho posledného odpočinku.

•	 Na mnohé roky sa vyparil, rodina si myslela, že je mŕtvy. Historici darmo pátrajú po tom, kde sa niekoľko rokov nachádzal, 
keď o ňom nevedeli ani jeho najbližší a nazdávali sa, že už nie je medzi živými. 

•	 Prezývku Divný Janko si dal sám. Ako každý melancholik, aj on si uvedomoval, že je iný, ako ostatní. Prezývka sa medzi gene-
račnými druhmi rýchlo udomácnila. Vyhľadával spoločnosť, zúčastnil sa tých najvýznamnejších hromadných dejinných udalostí 
ako napríklad založenie spolku Tatrín v Liptovskom Mikuláši či Memorandového zhromaždenia v Martine, ale práve vo veľkej 
spoločnosti si najviac uvedomoval svoju odlišnosť. Preto sa utiekal do samoty, do prírody a pokoj hľadal v nekonečne dlhých 
prechádzkach a túlačkách nielen po Rakúsko Uhorsku, ale aj vo vzdialených orientálnych krajinách.

•	 Vďaka Jankovi Kráľovi sa stal Jánošík legendou. Bol fascinovaný osobnosťou Juraja Jánošíka, ktorú pozdvihol a vytvoril 
nesmrteľnú Jánošíkovskú legendu. Po dlhom putovaní Terchovou, Gemerom a Liptovom napísal rozsiahlu básnickú skladbu 
Výlomky z Jánošíka.

Vedeli ste, že?

V predaji je pamätná eurobankovka

Informačné centrum (IC) spustilo v apríli predaj 
suvenírovej eurobankovky Janka Kráľa. Ako informovala 
riaditeľka IC Jana Piatková, portrét búrlivého básnika je 
spracovaný podľa dobovej kresby. „Popri zobrazených 
reáliách, ako mesto Liptovský Mikuláš a panoráma 
Liptovskej krajiny, sa na motíve nachádzajú spevavé 
vtáky, ako symbol romanticko-poetickej inšpirácie, 
takisto aj po ľavej strane je personifikovaná slovenská 
poézia v podobe mladej devy s kyticou a kvetmi vo 
vlasoch,“ opísala.
Cena suvenírovej eurobankovky je 3 eurá a zakúpiť si ju 
môžete v Informačnom centre na Námestí mieru 1, od 
pondelka do soboty medzi 9.00 h – 17.00 h.
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V Liptovskom Mikuláši cena za teplo porastie iba minimálne
Na Slovensku v súčasnosti rezonu-

je téma nárastu cien energií. O tom, či 
sa zdražovanie dotkne aj obyvateľov 
Liptova, bude v rozhovore hovoriť Ing. 
Miroslav Pajchl, riaditeľ Úseku výro-
by a distribúcie tepla Skupiny ENGIE, 
do ktorej patrí aj dlhoročný dodávateľ 
tepla pre Liptovský Mikuláš - spoloč-
nosť LMT. 

Časť slovenských domácností v súčas-
nosti zažíva skokový nárast cien tepla, ktoré 
spôsobilo najmä  výrazné zdraženie zemné-
ho plynu. Dotkne sa tento negatívny trend 
aj obyvateľov Liptovského Mikuláša? 

Od začiatku roka sme zvýšili cenu vo 
variabilnej zložke o cca. 7 %. Bola to prvá 
úprava ceny od roku  2019, pričom fixné 
náklady sa nemenili, zostávajú v pôvod-
nej výške. Nárast bol spôsobený zvýšením 
cien zemného plynu a elektriny. Bohužiaľ, 
v niektorých regiónoch v priebehu roka 
zaznamenávame skokový nárast cien 
drevnej štiepky. Tento trend sa týka aj Lip-
tova, kde je nárast na úrovni 40 %. Z tohto 
dôvodu sme museli požiadať ÚRSO o na-
výšenie ceny tepla o približne 5 %. Navý-
šenie variabilnej zložky je, v porovnaní s 
priemerom na Slovensku, minimálne. 

Dobrou správou je, že v týchto dňoch 
sme poslali na účty odberateľom v obyt-

ných domoch, ktoré vykurujeme, 870 tisíc 
eur z vyúčtovania nákladov za rok 2021.

Nárast ceny je teda, v porovnaní s iný-
mi regiónmi Slovenska, minimálny. Vďaka 
čomu sa spoločnosti LMT darí stabilizovať 
cenu tepla? 

Na výslednú cenu vplýva viacero fakto-
rov. V prvom rade je to nákup komodity. 
Zemný plyn sa nám podarilo zazmluvniť v 
čase, keď boli ceny na burze ešte priazni-
vé. A to aj napriek tomu, že už boli nasta-
vené o trochu vyššie, v porovnaní s pred-
chádzajúcim obdobím, kedy boli ceny aj 
vplyvom pandémie na rekordne nízkych 
úrovniach. 

Do konečnej ceny plynu však vstupujú 
aj ďalšie zložky, nielen jeho cena na burze. 

LMT je členom Skupiny ENGIE na Sloven-
sku, ktorá nakupuje energiu pre všetky 
svoje dcérske spoločnosti. S ročným obje-
mom nákupu zemného plynu celej Skupi-
ny na úrovní viac ako 30 miliónov m³ sa 
nám dlhodobo darí dojednať nadštan-
dardné podmienky s našimi dodávateľmi.  

Ďalším, nemenej dôležitým faktorom, 
ktorý vplýva na konečnú cenu tepla sú in-
vestície do obnovy tepelného hospodár-
stva, ktoré nám pomáhajú zvyšovať účin-
nosť zariadení a zefektívňujú prevádzku 
celého systému. 

O akých investíciách konkrétne hovoríme?  
Spoločnosť LMT, ktorá pôsobí v Liptov-

skom Mikuláši od roku 2009, preinves-
tovala počas tohto obdobia do obnovy 
infraštruktúry a modernizácie zariadení 
tepelného hospodárstva celkovo viac ako 
8 miliónov eur. 

Tento rok plánujeme zrekonštruovať 
rozvody na okruhu kotolne na Nábreží 
v celkovej hodnote takmer 250 tisíc eur 
(bez DPH). Okrem toho vymeníme roz-
vody na okruhoch kotolní na uliciach Ko-
menského a Guotha. V kotolni na Jesen-
ského do konca roka zmodernizujeme 
zariadenia slúžiace na výrobu tepla. Cel-
ková hodnota tejto investície presiahne 
200 tisíc eur. 
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CYKLO RAŇAJKY
1. júna 2022 06:15 – 08:00 hod.

Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať aktuálne 
platnú vyhlášku ÚVZ SR.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie 
neuskutoční.

Odpočívadlo na 
cyklochodníku 

na Nábreží 
Dr. A. Stodolu 
pri Vrbickom 

moste
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V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

 Teodor KABZAN, Michal PUŠKA, Ri-

chard BORSÍK, Lukáš PEISERLE, Hailey KU-

BÁŇOVÁ, Michal HÁČIK, Filip JANEK, Oli-

ver VEŤKA, Adam KORČOK, Ema PAĽOVÁ, 

Martin KOKAVEC, Lea DODEKOVÁ, Eliška 

BALÁŽOVÁ, Adela ZÁHRADNÍKOVÁ, Li-

liana DEVEČKOVÁ, Stanislav ONDREJO-

VIČ, Vratko FILIP, Nina UJČEKOVÁ, Matej 

SÁLUS, Adela STAROŇOVÁ, Alexia BR-

NOVÁ, Milan KROŠČEN, Emma KUPKOVÁ, 

Viliam PAVUK, Viola MICHALKOVÁ, Katrin 

PUŠKOVÁ, Radoslav BARTÍK.  

Manželstvo uzavreli:

 Dušan MACHAJDÍK – Ing. Lenka OGIN-

ČUKOVÁ, Richard KULCSÁR – Mgr. Lenka 

POGÁDLOVÁ, Michal KAPITÁN – Lenka 

URBANOVSKÁ.

 

 

Navždy nás opustili:

 

 Ladislav Tylka – 73 r., Miloslav Horanský 

– 73 r., Otília Gondová – 78 r., Jana Králi-

ková – 71 r., doc. Ing. Ivan Bumbál, CSc. – 

89 r.,  Ing. Vladimír Dinda – 78 r., Vladimír 

Maro – 88 r., Ing. Dušan Hostinský – 97 r., 

Jozef Mráz – 87 r., Janka Suchánková – 71 

r., Michal Praštiak – 90 r., Alojz Pačan – 62 

r., Jana Červeňáková – 57 r., Milan Šuna 

– 91 r., Oľga Závodná – 72r., Božena Lac-

ková – 93 r., Pavol Hollý – 77 r., Ľudmila 

Majerčiaková – 83 r., Božena Guráňová 

– 92 r., Ing. Bohdan Pálka – 88 r., Štefan 

Roman – 89 r., Jaroslav Čupka – 66 r., Fran-

tišek Baláž – 62 r., Mária Staroňová – 91 r., 

Bohuslava Porubiaková – 92 r., Emil Pastr-

nák – 94r., Anna Škanderová – 86 r., Viera 

Bobulová – 82 r.,  Ing. Daniel Fronko – 73 

r., Darina Pelachová – 95 r.

Občiansky servis 
MAREC 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...
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 NEDEĽA 01.05.2022 
1. MÁJ - SVIATOK PRÁCE, VSTUP SR DO EÚ  NKP 
Čierny orol, fontána Metamorfózy  10:00

 UTOROK 03.05.2022 
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S KURÁTORKOU VÝSTAVY 
LADISLAVA ČEMICKÉHO  Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa  14:00  Komentovaná prehliadka výstavy s 
kurátorkou, ktorá priblíži život a tvorbu umelca.

 UTOROK 03.05.2022 
VERNISÁŽ VÝSTAVY - FERNANDO GARBELLOTTO: 
FRACTAL NET THINKING  Galéria Kolomana Sokola 

 16:30  Vernisáž výstavy talianskeho umelca 
Fernanda Garbellotta.

 ŠTVRTOK 05.05.2022 
ŠKOLSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ MCDONALD‘S CUP 
umelý trávnik Okoličné   8:00-13:00  Školský 
futbalový postupový turnaj pre malé deti.

 PIATOK 06.05.2022
DEŇ VÍŽAZSTVA NAD FAŠIZMOM  Námestie 
osloboditeľov, NKP Háj Nicovô  14:00   Pietny akt 
kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia ukončenia 2. 
svetovej vojny. 

 PIATOK 06.05.2022  
PYŽAMO PRE ŠIESTICH  Dom kultúry, veľká sála  

 18:00    5€ / 3€  Svetoznáma komédia Marca 
Camolettiho v podaní Ľubeľského ochotníckeho divadla 
K.O.Urbana. 

 SOBOTA – NEDEĽA 07.05.2022 | 08.05.2022
MEDZINÁRODNÝ TATRANSKÝ SLALOM  Areál vodného 
slalomu Ondreja Cibáka  9:00 - 16:00  74. ročník 
medzinárodných pretekov vo vodnom slalome.

 SOBOTA 07.05.2022
MICHAL BUGALA TRIPLE JUMP FT. DAVID HODEK & 
RICHARD CSINO  KaSS, Tranovského 4  19:30    
10€   Staro-nový multižánrový jazzový projekt trojice 
špičkových muzikantov opäť na Liptove.

 SOBOTA 07.05.2022
PRVÁ MÍĽA LIPTOVA 2022 Námestie osloboditeľov  

 9:00  Symbolické otvorenie motocyklovej sezóny 
2022 na Liptove. 

 NEDEĽA 08.05.2022 
DEŇ MATIEK  Synagóga v Liptovskom Mikuláši 

 15:00   Poďakovanie našim mamám a starým 
mamám za ich lásku a obetavosť. 

 ŠTVRTOK 12.05.2022   
SPOMIENKA NA IVANA LAUČÍKA  Vrbický 
cintorín - Liptovský Mikuláš   13:00  Čítanie pri 
hrobe básnika v deň výročia jeho úmrtia. 

 ŠTVRTOK – PIATOK 12.05.2022 | 13.05.2022  
ŠKOLSKÝ OKRESNÝ TURNAJ V MALOM FUTBALE PRE ML. 
ŽIAKOV A ŽIAČKY  ihrisko ZŠ Okoličianska   8:00 
- 13:00  Postupový školský turnaj.  

 SOBOTA 14.05.2022  
ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  Pamätník 
Žiadostí slovenského národa  14:00  Program 
venovaný 174. výročiu vyhlásenia Žiadostí slovenského národa.

 SOBOTA 14.05.2022  
DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA  areál Demänová 
Rezort  10:30    štartovné 3 €/ kategória baby 
zdarma Celodňové podujatie pre rodiny s deťmi.

 SOBOTA 14.05.2022  
ČAJOČKY  Dom kultúry, veľká sála  19:00    35€ 
Predpredaj: prízemie: 32€, balkón 29€ Muzikál na hity 
Petra Nagya a v réžii Jána Ďurovčíka.

 SOBOTA 14.05.2022  
NOC V MÚZEU S JANKOM KRÁĽOM  Múzeum Janka 
Kráľa  18:00  Noc v múzeu s Jankom Kráľom.

 NEDEĽA 15.05.2022  
SPOMIENKA NA M.M. HODŽU - NÁVRAT DOMOV  ul. 
Miloša Janošku

 NEDEĽA 15.5.2022  
DEMÄNOVSKÝ PEDÁL  areál Demänová Rezort 

 10:30    štartovné 7 €/12 € Cyklo pretek určený 
pre amatérskych, ale aj pro�  cyklistov...deti aj dospelých.

 PONDELOK 16.05.2022  
ŠKOLSKÉ KRAJSKÉ PRETEKY V PLÁVANÍ A VODNOM 
PÓLE  mestská plaváreň   8:00-13:00 Postupová 
školská súťaž na majstrovstvá Slovenska.

 STREDA 18.05.2022  
POCTA BELOPOTOCKÉMU  Námestie osloboditeľov  

 13:00   Spomienkové stretnutie a položenie kytice k 
soche G. F. Belopotockého.   

 STREDA – SOBOTA 18.05.2022 | 21.05.2022  
XXVIII. PAN 2021 - PRESUNUTÉ Z NOVEMBRA 2021

 Dom kultúry, veľká sála  18:00   2 €  XXVIII. 
ročník celoslovenskej prehliadky pantomímy a pohybového 
divadla s medzinárodnou účasťou.  

 PIATOK 20.05.2022  
EXTRÉM SLALOM  Areál vodného slalomu Ondreja 
Cibáka  9:00 - 16:00  Preteky vo vodnom slalome. 

 PIATOK 20.05.2022  
LITERÁRNY KLUB Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, 
Štúrova 56   17:00   Stretnutie členov klubu 

 NEDEĽA 22.05.2022  
SPIEVANKOVO A ZÁZRAČNÝ POKLAD Dom kultúry, 
veľká sála   17:00    12€   Nový rodinný muzikál 
plný pesničiek, zábavy a dobrodružstva.  

 UTOROK 24.05.2022  
OBVOĎÁK  Dom kultúry, veľká sála   18:00    
6 €  Ľupčianske netradičné divadlo prináša derniéru 
úspešnej monodrámy.

 STREDA 25.05.2022  
VERNISÁŽ VÝSTAVY 90. ROKOV MIKULÁŠSKEHO HOKEJA

 Múzeum Janka Kráľa   15:00 a 17:00   Pozýva-
me Vás na vernisáž výstavy 90. rokov mikulášskeho hokeja. 

 ŠTVRTOK – NEDEĽA 26.05.2022 | 29.05.2022  
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM SLALOME 2022

 Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka   9:00 
- 17:00    2 dni/5€, 1 deň/3€  TOP športové podujatie 
roka 2022 na Liptove.

 PIATOK 27.05.2022  
PREVENCIA ONLINE ZÁVISLOSTÍ  Liptovská knižnica 
G. F.Belopotockého, Štúrova 56   15:00  Prednáška 
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KALENDÁR PODUJATÍMÁJ 2022 Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete 
v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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pre pedagógov a rodičov.
 PIATOK 27.05.2022  

VOJTA NEDVĚD & BAND - PRESUNUTÉ Z 25.09.2020
 Dom kultúry, veľká sála   18:00   15 € 
 Najväčšie hity Nedvědovcov zahrá V. Nedvěd so skupinou.

 PIATOK 27.05.2022  
SIT DOWN S VERONIKOU  kongresová miestnosť 
Demänová Rezort   18:00   25 €  Večer plný 
zaujímavých rozhovorov na zaujímavé témy so známymi 
hosťami.

 NEDEĽA 29.05.2022  
DEŇ RODINY  Námestie osloboditeľov   14:00 

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

 ÚDOLIE LAMPÁŠIKOV 
(Kanadský � lm, MP, 97 min. , Slovenský dabing) 
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.

 POSLEDNÉ PRETEKY 
(Český � lm, od 12 rokov, 100 min.) 
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.

 SRDCE NA DLANI 
(Český � lm, od 12 rokov, 92 min.) 
Po. 2. 5.  18.00   5 €  | Ut. 3. 5.  20.00   5 €  | St. 4. 5.  18.00   
5 € |  Láske na veku, ani mieste nezáleží. Nikdy nevieme, 
kedy a kde nás stretne. Komédia od tvorcov hitu Ženy v 
behu. 

 KRYŠTOF 
(SR - ČR , od 15 rokov, 101 min.) 
Po. 2. 5.  20.00   5 € | Ut. 3. 5.  18.00   5 € |  O tom, že za 
bývalého režimu mali veriaci na našom území ťažký život, dnes 
asi nikto nepochybuje. Čo to ale vlastne bola Akcia K?..

 SLALOM 
(Belg. – Franc., od 15 rokov, 92 min.) 
St. 4. 5.  20.00   4 € |  Slalom je aktuálnou športovou 
drámou, ktorá ale pojednáva o veľmi univerzálnom 
probléme toxických vzťahov a zneužitej dominancie.

 DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRE 
ŠIALENSTVA 
(Americký � lm, od 12 rokov, 126 min., Slovenský dabing) 
Št. 5. 5.  18.00   5 € | Pi. 6. 5.  20.00   5 € |  “Doctor Strange v 
mnohovesmíre šialenstva” MCU odomyká multiverzum a 
posúva jeho hranice ďalej ako kedykoľvek predtým...

 SMRADI 
(Americký � lm, MP, 100 min., Slovenský dabing) 
So. 7. 5.  18.00   5 € | Ne. 8. 5.  17.00   5 € |  Animovaná 
komédia Smradi dokazuje, že aj v nebezpečnom tvorovi sa 
môže skrývať dobré srdce...

 LÁSKA HORY PRENÁŠA 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 85 min.) 
So. 7. 5.  20.00   5 € | Ne. 8. 5.  19.00   5 € | Po. 9. 5.  18.00   
5 € |  Ut. 10. 5.  20.00   5 € |  St. 11. 5.  18.00   5 € |  Alexin 
svadobný deň sa rúca. Matka kontroluje každý jej krok, otčim 
odhaľuje záhadný zločin a biologický otec, je zodpovedný za 
nezvestného ženícha.

 ATLAS VTÁKOV 
(Český � lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Po. 9. 5.  20.00   5 € |  Ut. 10. 5.  18.00   5 € |  Keď sa v starej 
rodinnej � rme ukáže, že z nej niekto vo veľkom odlieva 
peniaze, nastáva konfrontácia s novou realitou...

 PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2 
(Český � lm, od 12 rokov, 93 min.) 
St. 11. 5.  20.00   5 € | Št. 12. 5.  18.00   5 € | Pi. 13. 5.  18.00   
5 € | Ne. 15. 5.  19.00   5 € |  Voľné pokrač. komédie prináša 
humorný pohľad na stret mužského a ženského sveta a 
hľadaní ich vzájomného porozumenia...

 ŽELANIE PRE JEŽIŠKA (Seniorsky Filmový Štvrtok) 
(Český � lm, od 12 rokov, 109 min.) 
 Št. 12. 5.  14.00   3 € |   Film Želanie pre Ježiška si vďaka 
svojím úprimným príbehom získa srdcia fanúšikov a 
fanúšičiek romantiky i sviatočnej atmosféry.

 NA CESTE 
(Iránsky � lm, od 12 rokov, 93 min.) 
Št. 12. 5.  20.00   4 € |   V intímnom portréte jednej rodiny 
sa spája humor, naliehavosť, nevtieravá tragika a neobyčajne 
silné i uveriteľné charaktery.

 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 93 min.) 
Pi. 13. 5.  20.00   5 € |  Keď Marek požiada Hanu o ruku 
rozpúta sa kolotoč udalostí, predchádzajúci ich svadbe v 
nádhernom Chorvátsku.

 NEZLOMNÁ 
(Francúzsko - Kanada, MP, 92 min., Slovenský dabing) 
Ne. 15. 5.  17.00   5 € |So. 28. 5.  17.30   5 € |Ne. 29. 5.  17.00   
5 € |  Georgia mala jediný sen – stať sa požiarničkou ako jej 
otec. Prezlečie sa za chalana a pod menom Joe sa prihlási do 
skupiny hasičov...

 PANSTVO DOWNTON: NOVÁ ÉRA 
(Americký � lm, od 12 rokov, 125 min.) 
Po. 16. 5.  18.00   5 € | Ut. 17. 5.  18.00   5 € |  Spolu so 
vznešenou rodinou Crawleyovcov a ich služobníctvom sa 
vydáme na ďalšie epické dobrodružstvo, ktoré by bolo pre 
televíznu obrazovku príliš malé.

 ŽENY A ŽIVOT 
(Český � lm, od 12 rokov, 87 min.) 
Ne. 22. 5.  19.00   5 € | Po. 23. 5.  18.00   5 € | Ut. 24. 
5.  20.00   5 € | St. 25. 5.  18.00   5 € |Št. 26. 5.  20.00   5 € 
|Pi. 27. 5.  20.00   5 € |  Filmová komédia o začiatkoch, 
koncoch a šanci nájsť ženícha po tridsiatke. Niekedy pomôže 
náhoda, niekedy pár faciek a niekedy jednoducho len stačí 
prestať riešiť vzťahové problémy ...

 PARÍŽ, 13. OBVOD 
(Francúzsky � lm, od 15 rokov, 105 min.) 
Po. 23. 5.  20.00   4 € |  Film o živote súčasných 
tridsiatnikov, ktorí sa vyhýbajú záväzkom a samotu zaháňajú 
večierky, povrchné známosti a náhodný sex.

 ČO SME KOMU VŠETCI UROBILI? 
(Francúzsky � lm, od 12 rokov, 98 min., Český dabing) 

St. 25. 5.  20.00   5 € | Št. 26. 5.  18.00   5 € | Po. 30. 5.  17.30   
5 € | Ut. 31. 5.  20.00   5 € |  Claude a Marie Verneuilovci sú 
späť. A samozrejme, s ich rozšírenou rodinou sa stretávajú s 
celým radom nových problémov.

 V LETE TI POVIEM AKO SA MÁM (Seniorsky Filmový 
Štvrtok) 
(Český � lm, od 12 rokov, 127 min.) 
Št. 26. 5.  14.00   3 € |   Partia štyridsiatnikov sa kamaráti od 
detstva a dodnes sa stretávajú už spolu so svojimi rodinami. 
Po rokoch sa ale začínajú objavovať tajomstvá...

 TOP GUN: MARVERICK  
(Americký � lm, od 12 rokov, 131 min., Slovenský dabing) 
So. 28. 5.  19.30   5 € | Po. 30. 5.  19.30   5 € |  Viac než 30 
rokov v službe. Vyznamenania. Napriek tomu ho nikdy 
nepovýšili. Prečo? Pretože je to Maverick.

 FILM ROKA  
(Španielsko - Argentína, od 12 rokov, 114 min.) 
Ne. 29. 5.  19.00   5 € | Ut. 31. 5.  18.00   5 € |  Penélope 
Cruz, Antonio Banderas a Oscar Martínez sa v svojráznej 
komédii Film roka pokúsia nakrútiť najlepší � lm v dejinách.

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

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

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

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

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

 SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY 
A JASKYNIARSTVA       
Školská 4 | Po-Pi: 9:00-17:00, So-Ne: 10:00-16:00. 
Posledný vstup hodinu pred zatvorením | 8 €, 4 € | Kras a 
jaskyne Slovenska; Človek, hory, Natura 2000; Zem, miesto 
pre život - Moderné interaktívne expozície v jedinom 
špecializovanom múzeu svojho druhu na Slovensku.

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

 GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA       
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 
| Ut-So: 10:00-17:00 | 3 €, 1,50 € | Diela významného 
gra� ka a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši.

 LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL       
ul. 1. mája 28/196 | Po-Pi 9:00-16:00, Ne: 12:00-16.00  len 
pre ohlásené skupiny | 3 €, 1,50 € | Poľovníctvo a 
rybárstvo v Liptove (od stredoveku po súčasnosť), Expozícia 
ľudovej liečiteľky Eleny Badovej.

 MICHAL BUGALA - GUITARACT WORKSHOP       
KaSS, Tranovského 4 | So 07.05.2022, 15:00 | 0 € | 
Intenzívny 2-3h workshop vedený špičkovým gitaristom M. 
Bugalom. (bezplatná registrácia).

 TKANIE       
Remeselné dielne LKS | So 07.05.2022, 9:00 - 15:00 | 
22 € | Textilný workshop s odbornou lektorkou Mgr. Milicou 
Podstrelencovou.

 15.12.2021 | 04.06.2022     
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. 

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

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

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

 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.

 04.05.2022 | 25.06.2022     
FERNANDO GARBELLOTTO: FRACTAL NET THINKING | 
Galéria Kolomana Sokola | 10:00-17:00 3€/1,50€ | 
Výstava talianskeho umelca Fernanda Garbellotta.

 19.05.2022 | 31.03.2023     
90 ROKOV ĽADOVÉHO HOKEJA V LIPTOVSKOM 
MIKULÁŠI | Múzeum Janka Kráľa, výstavná sieň | 10:00 
- 18:00 2€/1€ | Výstava predstaví najvýznamnejšie 
medzníky, úspechy a osobnosti spojené s nesmierne 
bohatou históriou najrýchlejšej kolektívnej hry v srdci 
Liptova.
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