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Mikuláš

Leto bude chutiť po Liptovských droboch. 
Po získaní chráneného zemepisného označenia sa totiž zaradili medzi TOP  delikatesy Liptova. Stanú sa neoddeliteľnou súčasťou  
gastronomických podujatí mesta, ich zjednotená receptúra bude súčasťou reštauračných ponúk a na stranách 4 a 5 sa dozviete,  
ako si ich pripraviť aj doma.
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Kiežby sa už z našich ulíc a námestí ozývala 
veselá vrava, hrala príjemná hudba, centrum 
mesta by bolo lákadlom na spoločné stretnu-
tia pre množstvo podujatí, povzdychne si 
v súčasnosti nejeden Mikulášan… Radnica aj 
mestské organizácie, ktoré pod ňu spadajú, 
v uplynulých pandemických mesiacoch pra-
covali na tom, aby ste si leto v Liptovskom Mi-
kuláši vychutnali naplno. Pripravili podujatia, 
atraktivity aj program, do centra mesta bude 
radosť zavítať. V nasledovných riadkoch vám 
prinášame prehľad všetkého, čo je na leto na-
chystané.

Kino, organ aj bicykle
Mestskí marketéri už teraz avizujú na júl aj 

august Letné kino, teda obľúbené premieta-
nie zaujímavých titulov po zotmení v záhrade 
Múzea Janka Kráľa. Premietať by sa malo vždy 
v stredu, pokiaľ to počasie dovolí, pretože ide 
o premietanie pod holým nebom. „Výber fi l-
mov je prispôsobený pre náročnejšieho divá-
ka, fi lmy premietame vždy v pôvodnom zne-
ní, takže pokiaľ ide o cudzojazyčný fi lm, bude 
premietaný  s  titulkami,“ prezradil riaditeľ 
Domu kultúry René Devečka. Na prázdnino-
vé mesiace máme naplánovaný aj Mikulášsky 
jazzový festival či premietanie počas akcie 
Bažant Kinematograf. V Liptovskom Mikuláši 
je stále čo objavovať a  na svoje si prídu nie 
len fanúšikovia dobrého fi lmu. „Každý uto-
rok budeme venovať hudobnej produkcii pri 
fontáne Metamorfózy s  obľúbeným Petrom 
Rakom, ktorý nás bude sprevádzať zaujíma-
vosťami z  hudobného sveta. Piatky budú 
venované alternatívne koncertom alebo di-
vadelným predstaveniam,“ informoval René 
Devečka. Pokiaľ holdujete skôr vážnejšej 
hudbe, do programu Mikulášskeho leta radí 
mesto aj Organovú polhodinku v  evanjelic-

kom kostole na Tranovského ulici. „A máme aj 
niečo pre cyklistov, ešte v júni plánujeme zor-
ganizovať Cykloraňajky, ako odmenu za to, že 
pri ceste do práce či za iným cieľom používa-
te bicykel alebo iný ekologický dopravný pro-
striedok. Koncom prázdnin sa stretneme na 
ďalšom ročníku s automobilovými veteránmi, 
ktoré sa predstavia na Oldtimer Rallye Tatry 
2021. Držme si prsty, aby nám vyšlo poča-
sie, aby sa nepokazila pandemická situácia 
a mohli sme sa stretnúť na zaujímavých kul-
túrnych podujatiach v  našom meste,“ pove-
dala Soňa Višňovská z odboru rozvoja mesta.

Stretnete džentlmena v klobúku
Mestské Múzeum Janka Kráľa otvorí svoje 

expozície počas celej letnej sezóny denne 
od 10.00 do 18.00 h. Po uvoľnení opatrení sa 
návštevníci môžu tešiť na oddychovú zónu 
zriadenú v  záhrade Rázusovie domu, ktorá 
bude záujemcom k dispozícii aj vo večerných 
hodinách alebo počas sviatkov. Novovybu-
dovaný altánok s  grilom je možné využiť 
na posedenia s  rodinou alebo s  priateľmi. 
V  priestoroch expozície sa pre nadšencov 
literatúry uskutoční niekoľko zaujímavých 
podujatí v  rámci Letnej čitárne. „Otvorenie 
letnej turistickej sezóny bude spojené so 
sprístupnením novej časti stálej expozície, 
ktorá bude venovaná mikulášskemu rodá-
kovi vynálezcovi Eduardovi Penkalovi. Nová 
expozícia priblíži návštevníkovi dlhú cestu 
od obyčajného husieho brka, neskôr držiaka 
s kovovým hrotom – pierkom, až po plniace 
a guličkové perá,“ konštatoval riaditeľ múzea 
Jaroslav Hric. Obyvatelia mesta stretnú po-
čas leta v  uliciach aj džentlmena v  klobúku. 
V ruke bude mať namiesto vychádzkovej pa-
ličky vychádzkové pero. „Okoloidúcich bude 
zamestnávať drobnými úlohami s  odkazmi 

na slávneho rodáka Eduarda Penkalu. Jeho 
osobnosť už tradične priblíži aj Geniálny park. 
Pre najmenších pripravujeme pestrofarebný 
komiks a  odznaky s  Penkalovou podobou,“ 
načrtol Hric.

Chceme námestie plné detí
Na júlové a  augustové podujatia sa vždy 

v  piatok uskutoční živá pozvánka v  pešej 
zóne. Naše mesto je jediné na Slovensku, 
kde aj v  lete stretnete Mikuláša. Pod dohľa-
dom nášho svetoznámeho míma Miroslava 
Kasprzyka, ktorý bude pozývať na aktuálne 
podujatia, budú chodiť ulicami mesta aj ďal-
šie rozprávkové bytosti. Na podujatí Za sied-
mimi horami, ktoré organizuje Dom kultúry, 
zaplesá najmä srdce detského diváka. Deťom 
bude cez prázdniny patriť aj každá druhá ne-
deľa, na námestí si budú môcť pozrieť diva-
delnú rozprávku.

Odpovede, ktoré nepoznajú ani domáci
Informačné centrum privíta od júla náv-

števníkov s novou turistickou mapou mesta. 
Predstavíme v nej atraktivity v rôznych loka-
litách s  ich opisom a fotografi ami. Poslúži aj 
pre domácich, aj pre návštevníkov. Počas leta 
nebudú chýbať ani pravidelné prehliadky 
centra, ktoré však nie sú určené len pre cez-
poľných. Mnoho nového zo zákutí Liptovské-
ho Mikuláša sa dozvedia aj samotní Mikulá-
šania, ktorí možno v meste žijú od narodenia, 
no tieto príbehy určite nepoznajú. „Účast-
níkom prezradia, že mesto malo dokonca 
svojich rytierov aj princeznú. A nie hocijakú, 
ale anglickú. Ako sa sem dostala? Čo má 
s mestom spoločné Picasso či Einstein? Pred 
kým kedysi chránilo opevnenie Kostol sv. 
Mikuláša? Odpovede na tieto otázky zodpo-
vedia sprievodcovia počas prehliadok v  júli 

Leto si v Mikuláši vychutnáte naplno!

a  v  auguste, srdečne na ne pozývame ako 
Mikulášanov, tak aj návštevníkov nášho mes-
ta,“ povedala šéfka infocentra Jana Piatková. 
Rodiny s deťmi si môžu vybrať zo špeciálneho 
programu Dobrodružstvá s Mikulášom, ktorý 
obsahuje aktivity za poznaním, zábavou i re-

laxom. Osobnou návštevou Informačného 
centra na Námestí mieru si uľahčíte orientáciu 
v ponuke. Môžete si tam vybrať aj zo širokého 
turistického sortimentu suvenírov, máp, kníh, 
kúpiť si lístky, uzatvoriť poistenie záchrany 
v hrách alebo vymeniť peniaze.

Musíme aj upratať
Aby leto nebolo len o programe a zábave, 

je pre zdarný priebeh všetkých naplánova-
ných podujatí potrebné v centre doladiť ešte 
niektoré detaily. Do pozornosti ich uviedla 
Marta Jančoková z  Občianskeho združenia 
Živé námestie. „Pôjde predovšetkým o opravu 
dlažby, čistenie odvodňovacích žľabov aj riad-
ne označenie verejných toaliet, na ktorých sa 
dvere v  letnej sezóne otvoria častejšie, ako 
v bežnom roku. Súčasťou prípravy na leto je 
aj oprava lavičiek či údržbu zelených a kveti-
nových plôch. Do začiatku letnej sezóny pri-
pravíme s  radnicou informačný systém pre 
motoristov, ktorý ich bude navigovať k najdô-
ležitejším turistickým cieľom v meste. Do his-
torického jadra pritiahnu turistov aj dočasné 
informačno-navigačné tabuľky určené peším 
návštevníkom.“

Sledujte nás
V tejto chvíli je aj pre organizátorov mest-

ských podujatí náročné predpovedať, ako 
budú nastavené opatrenia a  obmedzenia 
v  súvislosti s  pandémiou a  predovšetkým, 
ako zasiahnu do programu. Pozorne preto 
sledujte ofi ciálnu facebookovú a internetovú 
stránku mesta, kde sa podrobnosti o jednot-
livých podujatiach v  dostatočnom časovom 
predstihu dozviete. Program Mikulášskeho 
leta s konkrétnymi júlovými podujatiami zve-
rejníme v  ďalšom čísle mesačníka, aktuálne 
ho marketing mesta spolu s Domom kultúry, 
Informačným centrom a mestským múzeom 
ešte dolaďuje.    
     -red-
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Chránené zemepisné označenie pôvodu 
je pre pokrm alebo typickú lokálnu surovinu 
podobné ocenenie, ako pre úspešných špor-
tovcov uvedenie do Siene slávy. Napriek 
tomu, že sa oň mnohí dlhé roky pokúšajú, 
táto pocta sa ujde len výnimočným. Liptov-
ské droby tento punc výnimočnosti majú 
a po piatich rokoch získali ochrannú znám-
ku, a  ochutnať európsky unikát tak môžu 
nielen domáci, ale aj návštevníci regiónu. 
Apropo a  čo vy, Mikulášania? Viete vôbec, 
ako sa pravé Liptovské droby vyrábajú, kde 
sa dajú kúpiť, ako ich najlepšie upiecť a  či 
ich nájdete aj v reštauráciách v centre náš-
ho mesta? Ak ste na čo i len jednu z týchto 
otázok nenašli odpoveď, tak sa začítajte 
a zaručene to neskončí len pri čítaní…

Ani klobásy, ani jaternice

Na prvý pohľad pripomínajú klobásy alebo 
jaternice a laik by si ich s nimi mohol poľah-
ky zameniť. Namiesto mäsa a krúpov je však 
v bravčovom alebo hovädzom črievku natla-
čená úplne iná dobrota. (Pozn. redakcie. - po-
užívajú sa síce aj tenšie baranie, no do tých 
sa tlačia tzv. šialence). Zemiaková kaša sa ob-
javovala na stoloch Liptákov pravidelne a po-
stupne ju začali ochucovať a  tlačiť do čriev. 

Nakoľko bol však zámer získať chránené ze-
mepisné označenie pôvodu cez Európsku 
úniu, tak bolo treba stanoviť jednotný recept 
pre Liptovské droby a  podstúpiť náročný 
proces jeho získania. OZ Liptovské droby to 
po piatich rokoch dosiahlo a ambasádor dro-
bov,  primátor nášho mesta a  predseda Ob-
lastnej organizácie cestovného ruchu Region 
Liptov Ján Blcháč, netají radosť - „Liptovské 
droby sú síce až dvanásty slovenský produkt 
chránený touto značkou, no pre zatraktív-
nenie nášho regiónu môžu mať cenu zlata. 
Práve toto jedlo by totiž mohlo byť jedným 
z lákadiel pre domácich i zahraničných turis-
tov. Bryndzové halušky vyskúšate v každom 
kúte Slovenska, aj keď neskromne poviem, 
že naše sú najlepšie, ale Liptovské droby sú 
výnimočné a už v Poprade či v Martine sa ku 
nim ťažko dostanete.“

Skutočne originálne Liptovské droby
Pýšiť sa označením Liptovské droby môžu 

len tie, ktoré vznikli na Liptove a bol pri ich 
výrobe použitý Európskou úniou schválený 
originálny recept. Jeho podstatou sú jemne 
rozotrené zemiaky, ktoré doplnili rozomleté 
škvarky, soľ a  zmes korenín. Dochrumkava 
upečené črievko Liptovských drobov chuť 
európskeho unikátu ešte zvýrazňuje. Podá-
vajú sa zväčša s kyslou kapustou, uhorkami či 
cviklou. Sú výborné na obed aj večeru.

Ikona pre Liptov aj šanca pre gastro
v meste

V  minulosti patrili droby k  častým pokr-
mom na Liptove a svoju úlohu by mohli splniť 
aj dnes, tak, ako v duchu kampane, ktorú pri-
pravujeme v centre mesta a v online priesto-
re - Liptovské droby chutia za každej doby. 
Začnime od seba, spoznajme toto jedlo, vráť-

me ho na naše jedálničky a  ponúkajme ho 
v reštauráciách aj našim návštevníkom. Chýr 
o tejto delikatese treba dostať medzi čo naj-
väčší počet ľudí!

Droby sa dajú kúpiť vo vybraných  ob-
chodoch na Liptove a  každý si ich dokáže 
pripraviť i doma. Piecť ich je ideálne v teplo-
vzdušnej rúre zhruba 30 minút pri 160 – 170 
stupňoch, na záver sa odporúča 5 – 10 minúť 
zapnúť gril, aby boli ideálne chrumkavé. Pred 
samotným pečením ich ešte potrieme brav-
čovou masťou.

Súčasne je dôležité dostať droby aj na 
jedálne lístky v  reštauráciách. „Získaním 
ochrannej známky sme chceli dosiahnuť dva 

Vstupujeme do letnej sezóny s jedinečnou chuťovkou: 
Liptovské droby budú lákať domácich aj návštevníkov

ciele – pre tunajších obyvateľov uchovať tra-
dície ich predkov a zároveň s nimi zoznámiť aj 
návštevníkov Liptova. Vraví sa predsa, že kto 
neponúka, ten nepredá. Po pridelení ochran-
nej známky Liptovským drobom dostáva-
jú aj majitelia gastronomických prevádzok 
v  Liptovskom Mikuláši šancu päťročné úsilie 
zúročiť,“ doplnil Ján Blcháč. Oblastná organi-
zácia cestovného ruchu REGION LIPTOV spolu 
s  mestom a  OZ Liptovské droby pripravujú 
komunikáciu k drobom - online kampaň, vi-

zuálnu podporu v meste a reštauráciách. Zo-
znam reštaurácií, ktoré droby ponúkajú, bude 
aj na webe visitliptov.sk a webe mesta.

Tradície na jazyku, Liptov na tanieri
Ideálny stav v  ekonomike nastáva, keď sú 

ponuka s  dopytom v  rovnováhe. Prenesené 
do bežnej reči, ak budú mikulášske stravova-
cie zariadenia droby ponúkať, ľudia ich budú 
skúšať a postupne si ich obľúbia. Zároveň ich 
bude musieť niekto vyrábať a niekto iný zase 

chovať zvieratá a  pestovať zemiaky. Gastro-
nómia je síce iba jedna súčasť cestovného ru-
chu, no mimoriadne dôležitá a napokon, nie 
nadarmo sa hovorí, že láska ide cez žalúdok. 
Tak prečo si Liptov nezamilovať aj týmto spô-
sobom? Pre každého majiteľa lokálnej reštau-
rácie by zároveň malo byť otázkou prestíže 
ponúkať výnimočné jedlo, na ktorom si turisti 
mimo Liptova sotva budú môcť pochutnať.

  -OOCR REGION LIPTOV, red-
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Ako jednu z  najväčších senzácií v  histórii 
slovenského futbalu označili médiá postup 
futbalistov MFK Tatran Liptovský Mikuláš do 
najvyššej republikovej súťaže Fortuna ligy. 
Liptovský Mikuláš sa tak stane najmenším 
mestom na Slovensku, ktoré bude mať svoje 
zastúpenie v najvyššej súťaži v dvoch najpo-
pulárnejších športoch – vo futbale a v hokeji.

„Futbal spravil mestu výbornú reklamu, 
pozitívne správy po postupe som dostával 
od ľudí z  celého regiónu. Verím, že sme ľu-
ďom aspoň trochu osladili život v neveselých 
pandemických časoch,“ uviedol prezident 
MFK Milan Mikušiak.

Zafungoval tímový duch
Viceprimátor Rudolf Urbanovič vnímal, že 

aj keď klub funguje v  skromných podmien-
kach, na výslnie sa dostal vďaka čomusi iné-
mu. „Veľkú rolu zohral tímový duch, zapálenie 
všetkých zainteresovaných od hráčov, cez 
trénera, realizačný tím až po vedenie klubu. 
Všetci do toho vložili celú svoju osobnosť, 
srdce a  dostavil sa výsledok, ktorý by sme 
možno neočakávali ani v najkrajšom sne. Je 
to veľký darček pre ľudí v meste a pre región 
stredného a  horného Liptova,“ konštatoval 
zástupca primátora.

Na dotáciu treba rozpočet
Krátko po doznení skromných majstrov-

ských osláv prišla na rad otázka ďalšieho 
fi nancovania klubu v  elitnej súťaži. Klub 
okrem sponzorov dostáva peniaze aj od 
mesta. V tomto roku je v mestskom rozpoč-
te nachystaná čiastka 200 tisíc eur. „Futbal 
sa, samozrejme, na takejto úrovni nedá hrať 
bez peňazí. Dúfam preto, že poslanci v  júni 
konečne legitímne schvália záverečný účet 
mesta, od ktorého závisí mestský rozpočet, 
aby sme dotačne mohli podporiť fungovanie 
klubu,“ uviedol primátor Ján Blcháč a pozna-
menal, že vzhľadom na postup bude klub 
pravdepodobne od mesta žiadať o zvýšenie 
príspevku.

Skromné hviezdy
Chlapci vedia odohrať vyrovnané stretnu-

tia s  fortunaligovými klubmi z dolnej šestky 
tabuľky, o  čom presvedčili v  prípravných 
stretnutiach. Do najvyššej súťaže však idú 
skromne. „Len nedávno sme odohrali vy-
rovnanú partiu aj s  velikánom typu Slovan 
Bratislava. Teším sa na derby s  Ružomber-
kom, ktoré si niektorí možno pamätajú ešte 
zo 70. či 80. rokov, kedy bola návštevnosť 

niekoľko tisíc ľudí. Máme kvalitný káder, 
ale je pomerne úzky, takže ho budeme 
chcieť doplniť o  ďalších troch-štyroch hrá-
čov,“ prezradil prezident klubu Mikušiak.

Hra doma je otázna
V  klube v  čase našej uzávierky riešili, kde 

budú zápasy najvyššej súťaže vlastne hrávať. 
Štadión na Tatrane nespĺňa fortunaligové 
kritériá, bolo by potrebné ešte vybudovať 
napríklad umelé osvetlenie, vyhrievaný tráv-
nik či zvýšiť kapacitu divákov na 3500, čo by 
stálo ešte minimálne raz toľko peňazí, ako ne-
dávna rekonštrukcia. „Požiadame Slovenský 
futbalový zväz o  výnimku, či by sme aspoň 
niekoľko letných stretnutí mohli odohrať na 
domácej tráve. Potom by sme pravdepodob-
ne hrali v Poprade, prípadne do úvahy prichá-
dza ešte aj Ružomberok, s ktorým rokujeme,“ 
vysvetlil Milan Mikušiak.

Mesto Liptovský Mikuláš okrem každo-
ročnej dotácie na klub a  futbalovú mládež 
pomohlo aj pri zásadnej rekonštrukcii futba-
lového štadióna, ktorá bola prijatá pozitívne 
širokou verejnosťou. Radnica tiež podala pro-
jekt na spolufi nancovanie výmeny umelého 
trávnika na Tatrane, ktorý využíva na tréning 
mnoho mladých ľudí.  -red-

Na dodržiavanie verejného poriadku 
a bezpečnosť obyvateľov i turistov v uliciach 
mesta budú až do jesene dozerať popri mo-
torizovaných a  peších hliadkach Mestskej 
polície (MsP) aj cyklohliadky. Policajti na bi-
cykloch pomáhajú najmä na cyklochodníku 
a na miestach, kde je sťažený prístup a pohyb 
služobnými vozidlami. „Cyklohliadky sa môžu 
pohybovať po celej dĺžke cyklochodníka a ve-
dia tu v prípade potreby rýchlo zasiahnuť, čo 
pri peších alebo motorizovaných hliadkach 
nie je možné. Len prednedávnom riešili mest-
ské policajtky prípad nezodpovedného vodi-
ča, ktorý jazdil po cyklochodníku na štvor-

kolke a ohrozoval tak bezpečnosť ostatných 
osôb. Štvorkolka totiž na cyklochodník ne-
patrí,“ vysvetlil náčelník MsP Marián Jančuška.

Najazdia aj 80 kilometrov denne
Prioritnou úlohou mestských policajtov na 

bicykloch je kontrola dodržiavania dopravné-
ho značenia ako aj dodržiavania všeobecne 
záväzných nariadení mesta Liptovský Miku-
láš. Služobné bicykle sú označené nápisom 
MESTSKÁ POLICIA a sú prispôsobené na pre-
pravu služobných pomôcok. Cyklohliadka 
sa spravidla skladá z  dvoch policajtov, ktorí 
v priebehu dňa najazdia aj 80 kilometrov.

Výhodou je mobilita a rýchlosť
Podľa náčelníka MsP je výhodou cyklistic-

kých hliadok mobilita a  schopnosť dostaviť 
sa rýchlo na miesta, kde často nie je možný 
prístup služobným autom. "Týmto spôsobom 
výkonu služby dokážeme obslúžiť širšie úze-
mie a  aj ťažko prístupné lokality. Pridaným 
efektom je šetrenie životného prostredia, 
propagácia zdravého životného štýlu, cyk-
listiky a  alternatívnej formy dopravy,“ dodal 
s  tým, že cyklohliadky MsP majú v  Liptov-
skom Mikuláši už 22-ročnú tradíciu a do ulíc 
vyrážajú v  prípade priaznivého počasia od 
marca do novembra.  -red-

Liptovský Mikuláš bude svietiť na elitnej futbalovej aj hokejovej mape

Mestskí policajti opäť hliadkujú v uliciach aj na bicykloch

Nové stromoradie pribudlo vďaka dobro-
voľníkom na fotke v  máji popri cyklochod-
níku v  blízkosti sútoku Smrečianky a  Váhu. 
Z  nadácie Ekopolis na jeho výsadbu získali 
fi nancie Občianske združenia Tatry a  Lipa 
v rámci projektu Zelená oáza pri cyklochod-
níku. Mesto na tento účel poskytlo nevyuži-
té pozemky, materiálnu pomoc a pomoc pri 
promovaní verejného hlasovania za tento 

projekt. Na samotnej výsadbe participova-
li okrem členov združení aj dobrovoľníci či 
študenti Gymnázia M. M. Hodžu a Základnej 
školy M. R. Martákovej. Projekt má regionál-
ny charakter, pretože výsadby zrealizovali aj 
v  Jamníku, v  Smrečanoch, v  Liptovskom Tr-
novci či v Liptovskom Jáne.

    -red-

Vysadili stromy na sútoku Smrečianky a Váhu

Nabíjacia stanica na elektrobicykle po-
slúži širokej verejnosti na novom mieste. 
Z  priestorových dôvodov bude v  priebehu 
júna presunutá do blízkosti Knižnice Gašpara 
Fejérpataky Belopotockého v pešej zóne. Po-
núkne tri najpoužívanejšie druhy nabíjačiek 
a voľnú elektrickú zásuvku pre cyklistov, ktorí 
si prinesú vlastnú nabíjačku. Okrem toho dis-
ponuje základným náradím potrebným na 
opravu bicykla a kompresorom na dofúkanie 
pneumatík. Nabíjačka je majetkom Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Region Liptov, 
o jej údržbu a prevádzku sa postará spoloč-
nosť Verejnoprospešné služby.

    -red-

Zamestnanci mesta Liptovský Mikuláš sú 
klientom k dispozícii v plných prevádzkových 
hodinách. Od pondelka do piatka (okrem 
stredy) sú dvere mestského úradu pre verej-
nosť otvorené v čase od 8.00 hod. do 15.00 
hod., v stredu od 8.00 hod. do 16.30 hod. -red-

Nabíjacia stanica bude 
pri knižnici

Mestský úrad je 
v bežnej prevádzke
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Mikulášanom z  najľudnatejšieho sídliska 
vytvorí mesto zónu, v ktorej si budú môcť od-
dýchnuť a zároveň si vychutnať pobyt v este-
tickom prostredí plnom zelene. Vo vnútroblo-
ku Jefremovská – Hradišská – Senická sa ľudia 
môžu tešiť na workoutové ihrisko, ktoré bude 
prispôsobené pre každú vekovú kategóriu. 
Nebude chýbať umelo vytvorené návršie, 
ktoré poslúži na rôzne hry a v zime na sánko-
vanie. Zaujímavosťou bude masážna plocha 
pre nohy. Priestor doplnia chodníky, kríková 
a kvetinová výsadba.

Revitalizácia vnútrobloku je podľa slov vi-
ceprimátora Rudolfa Urbavnoviča jednou zo 
štyroch pilotných investičných akcií projektu 
Salute4CE, na ktorý radnica získala fi nancie 
z eurofondov. „Na stavbu už bolo vydané sta-
vebné povolenie, v  súčasnosti sa pripravuje 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktoré 
bude zaslané na kontrolu na Úrad vlády, po 
schválení nastane realizácie. Investície pro-
jektu budeme robiť v  lete s dokončením na 
jeseň tohto roku.“

    -red-

Zrevitalizujeme vnútroblok na Podbrezinách

9

Voda aj kopce. To sú základné premenné, 
ktoré vstupujú do hry o obľúbené miesta, kde 
Mikulášania radi trávia svoje voľné chvíle. Aj 
keď kataster mesta nie je mimo zastavanej 
časti príliš rozsiahly, ponúka mnoho zákutí, 
ktoré ľudia využívajú na prechádzky, šport či 
oddych. S  prichádzajúcim letným obdobím 
vám prinášame niekoľko tipov, kde môžete 
zrelaxovať či už aktívne alebo pasívne na úze-
mí nášho mesta.

More za mestom
Nielen miestni z Palúdzky či Liptovskej On-

drašovej čoraz častejšie vyhľadávajú štrkové 
aj pieskové brehy Liptovskej Mary. K  vode, 
výhľadom a tomu správnemu letnému oddy-
chu si pokojne aj po práci môžete v  letných 
mesiacoch odskočiť z palúdžanskej časti mes-
ta za železničnú trať. Nájdete tu pláže s tôňou 
pod stromami alebo aj s otvoreným terénom. 
Výhodou najvýchodnejšej časti vodnej nádr-
že je na niektorých miestach pozvoľný vstup 
do vody a predovšetkým bezprostredná blíz-
kosť mesta.

 
Bikom po hrádzi

Eldorádom pre cyklistov či korčuliarov 
je celý úsek hrádze Váhu od Liptovskej On-
drašovej po Okoličné. Svoje aktivity môže-
te sústreďovať na cyklopeší chodník, ktorý 
ponúka aj oddychové miesta a  fontánku na 
občerstvenie. Trasa vedie po okraji ľudnatých 

častí, čo je ale výhoda, ak vás chytí smäd a ne-
máte chuť práve na vodu z fontánky. Zabočiť 
na čapované nealko nie je v  tomto prípade 
žiadny problém a čaro spočíva v tom, že po 
občerstvení sa z ruchu mesta v okamihu opäť 
prenesiete do tône stromov na breh zurčia-
cej rieky. Cyklochodník lemujú aj parkové 
priestory so sedením či detské ihriská. Na tra-
se sa nachádza aj skatepark.

Poznámka redakcie - celé zázemie na tieto 
športové aj oddychové aktivity pre vás vybu-
dovalo mesto Liptovský Mikuláš.

Od výhľadu k výhľadu
Nádherné pohľady na mesto a okolie po-

núkajú trávnaté návršia nad záhradkársky-
mi osadami medzi Liptovskou Ondrašovou, 
Mútnikom a  Stráňami. Ponad záhradky sa 
plynulo napojíte na prístupovú cestu k  ob-
ľúbenému Háju Nicovô. Prechádzku, ktorej 
cieľom je bezpochyby kultová výšina, zvlád-
nete aj s deťmi. Či už lesom alebo lúkami sa 
však k  vyhliadkovému parkovisku dostane 
hviezdicovito z  rôznych častí mesta. Výstu-
pové chodníky aj cesta ponúkajú zábavu 
i  poučenie. Háj samozrejme poskytuje im-
pozantný výhľad na Liptovský Mikuláš na 
západ až k okraju Liptovskej Mary, na obzore 
sa vystatujú pohoria Veľkej Fatry, Chočských 
vrchov, bližšie sú Západné a Nízke Tatry a prí-
ťažlivú kulisu dopĺňa Kriváň. Miesto ako Háj 
má máloktoré okresné mesto na Slovensku 

a aj domácim návštevníkom, ktorí kopec nad 
mestom navštevujú pravideľne, sa pri pohľa-
de z neho nad tou krásou vždy zatají dych.

Vybehnite na zakvitnutú lúku
Obľúbeným cieľom vychádzok sú chodní-

ky po oboch brehoch Váhu od okraja Okolič-
ného smerom k vodným plochám štrkoviska 
a k Uhorskej Vsi. Demänovčania a Bodičania 
by vám zasa odporučili nenáročnú prechádz-
ku okrajom zachovalých biotopov Bodického 
rybníka či neďalekého Jelšia. Rohačka je zase 
spojovníkom medzi Iľanovom a  Ploštínom. 
Ponúka chodníky na prechádzku lúčnatým 
prostredím po historických stopách našich 
predkov s  výhľadom na centrum mesta. Ak 
obľubujete potulky po zakvitnutých lúkach, 
nájdete ich aj medzi Demänovou a  Ploští-
nom.

Selfi e z lavičky
Prehliadku tipov na výlet v  Liptovskom 

Mikuláši počas letného obdobia uzavrieme 
miestom, ktoré získalo obľubu len v  ostat-
nom čase. Ide o  lúčnaté návršie nad Stoši-
cami, na ktorom sa nachádza lavička. Tá po-
skytuje nevšedné pohľady na východnú časť 
mesta, predovšetkým na Podbreziny. Foto-
grafi a z tejto vyhliadky je jednou z povinných 
jázd pri prehliadke Liptovského Mikuláša. 
Prajeme vám príjemné leto!

    -red-

Do 3. júna môže verejnosť pripomienko-
vať rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 
2021. Pripomienky následne vyhodnotí od-
borná komisia, tie opodstatnené fi nančníci 
zapracujú a  poslancom predložia 10. júna 
už na štvrté prerokovanie. Základný fi nanč-
ný dokument mesta je zverejnený od 25. 
mája na úradnej tabuli ofi ciálnej internetovej 
stránky radnice mikulas.sk v sekcii eGOV.

Šetrenie aj rozvoj
„Rozpočet je pripravený a  opäť je zverej-

nený v  zákonnej lehote. Vyhodnotené pri-
pomienky zašleme tri dni pred zasadnutím 
mestského zastupiteľstva aj poslancom. Ne-
očakávame však zásadné pripomienky ani 
zásahy do tohto dokumentu na základe pri-

pomienkového konania, rozpočet je totiž pri-
pravený už od konca minulého roku ako šetr-
ný a  rozvojový zároveň,“ vysvetlil Ivan Košík 
z odboru správy mesta a dodal, že nastavenie 
rozpočtu na rok 2021 je smerované k šetreniu 
na prevádzke mestského úradu či na činnosti 
mestských organizácií, naopak, v  oblasti in-
vestícií do obnovy, rekonštrukcie a moderni-
zácie mesta je rozvojový. Mesto v ňom počíta 
s  fi nancovaním infraštruktúry, opravovať by 
sa mali cesty a chodníky, obnovou by podľa 
tohto dokumentu mali prejsť aj školy.

Bez rozpočtu nebudú dotácie
Rozpočet bude zaradený na rokovanie 

poslancov po bode schvaľovania záverečné-
ho účtu, pretože s  ním daný rozpočet počí-

ta. Prostriedky zo záverečného účtu sú totiž 
súčasťou kapitálovej časti. Majú z  neho byť 
hradené investičné projekty aj splácanie úve-
rov. Finančný rozvrh mesta pre rok 2021 je od 
decembra 2020 na prerokovanie v zastupiteľ-
stve predložený už štvrtýkrát a mesto Liptov-
ský Mikuláš je kvôli neschválenému rozpočtu 
na rok 2021 v  rozpočtovom provizóriu už 
šiesty mesiac. „V  prípadne jeho opätovného 
vyradenia z  rokovania alebo neschválenia 
nebude môcť mesto naďalej poskytovať do-
tácie,“ poznamenal Ivan Košík. Poslanci tak 
predĺžia negatívny dopad tohto ich rozhod-
nutia na fungovanie športových klubov, ob-
čianskych združení, na sociálnu či kultúrnu 
oblasť.    -red-

Načo cestovať, všetko máme na dosah

Rozpočet je zverejnený, môžete ho pripomienkovať

Materská škola Stodoláčik na Nábreží Dr. 
Aurela Stodolu ročne skompostuje takmer 
dve tony kuchynského odpadu. Spracová-
vajú ho v dvoch elektrických kompostéroch 
a hygienizovaný kompost následne využíva-
jú ako bio hnojivo na svoju záhradku. Stodo-
láčik je preto jediná spomedzi materských 
a základných škôl v meste, ktorá nevyprodu-
kuje žiaden kuchynský odpad. „V  priemere 
premeníme deväť kilogramov kuchynského 
odpadu denne na kvalitný a výživný kompo-
st. Proces kompostovania trvá v našich kom-
postéroch len 24 hodín, pracujú v automatic-
kom režime a nepotrebujú žiadnu špeciálnu 
starostlivosť,“ uviedla riaditeľka materskej 
školy Jana Hladká.

Práčka na potraviny
Deti podľa jej slov poznajú výhody kompo-

stéra a  volajú ho práčka na potraviny. „Elek-
trický kompostér používame od septembra 
2015, kedy sme boli výdajná školská jedáleň. 
Keď ho deti videli prvý raz, opýtali sa, či potra-
viny dávame do práčky,“ doplnila s úsmevom. 
Medzičasom už do škôlky pribudol aj druhý 
kompostér, pretože od októbra 2019 je Sto-
doláčik samostatne variaca školská jedáleň 
a jeden by im nepostačoval.

Kompost na kvety aj bylinky
Škôlkari sa naučili, že potraviny sa v kom-

postéri zmenia na zrnká, ktoré potom použí-
vajú na hnojenie kvetinových hriadok a  by-
linkovú mini záhradku v  objekte materskej 
školy. „Elektrický kompostér, ktorý využívame 
je najmenším zariadením na spracovanie ku-
chynského odpadu. Má kompaktné rozmery 
a  tak je možné ho umiestniť prakticky kde-
koľvek v blízkosti elektrickej prípojky a kana-
lizačného potrubia,“ dodala riaditeľka Jana 
Hladká.    -red-

Materská škola ide 
príkladom, kuchynský 
odpad kompostujú

Pred 173 rokmi sa v našom meste uskutoč-
nila významná dejinná udalosť. Na stretnutí 
najvýznamnejších predstaviteľov z  radov 
Štúrovcov boli 10. mája prijaté Žiadosti slo-
venského národa. V 14 bodoch predstavovali 
slovenský národnopolitický, kultúrny a  soci-
álny program. Išlo o  progresívny dokument 
vo sfére sociálnych požiadaviek a  v  oblasti 
rozšírenia občianskych slobôd či vzájomného 
rovnoprávneho nažívania národov v  Uhor-
sku. Žiadosti vtedajší tvorcovia (Štúr, Hurban, 
Hodža, Francisci, Zoch…) adresovali uhorskej 
vláde a snemu, kde sa však nestretli s pozitív-
nou odozvou. Ako každý rok si ich pri Tatríne 
a  pri Pamätníku Žiadostí slovenského náro-

da pripomenuli aj predstavitelia radnice. Vo 
svojom oduševnenom prejave Žiadosti z 10. 
mája 1848 vymenoval zástupca primátora 
Rudolf Urbanovič verejnosti naspamäť. My 
pre vás vyberáme dvanásty bod dokumentu, 
pod ktorý sa podpísal M. M. Hodža ako pred-
seda národného zhromaždenia: „Aby sa zria-
diu, na základe rovnosti uhorských národov 
jeden všeobecný snem bratských národov, 
pod korunou uhorskou žijúcich, na ktorom 
bude každý národ ako národ zastúpený — 
a  každý zástupca národný zaviazaný svojou 
národnou rečou národ svoj zastupovať a reči 
národov, na sneme zákonne zastúpených, 
znať.“    -red-

Žiadosti pomenoval Urbanovič spamäti
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SPRAVODAJST VO

Počas rekonštrukčných prác na vojnovom 
cintoríne Háj Nicovô vykopali robotníci ne-
vybuchnutý granát. Strojové vŕtanie preto 
okamžite zastavili a vrátia sa k nemu, až keď 
areál prešetrí špecialista na vyhľadávanie 
nevybuchnutej munície. Zmonitorovať by 
mal viac ako tisíc hrobov. Ostatné práce na 
obnove cintorína so súhlasom odborníkov 
pokračujú.

Milé prezývky smrtiaceho granátu
Ide o  obranný granát, ktorý počas druhej 

svetovej vojny používali sovietski aj českoslo-
venskí vojaci, skonštatoval vojenský historik 
Oldřich Vaněk. „Jeho konštrukciu prevzala 
Červená armáda z  francúzskeho modelu 
F1 z roku 1915. Ruský variant vznikol v roku 
1939 a  používa sa prakticky dodnes. Pre 
svoj vzhľad je prezývaný ako citrón, vajíčko 
či ananás,“ doplnil. S  najväčšou pravdepo-
dobnosťou sa tam podľa neho granát dostal 
vo výstroji pochovaného vojaka. Munícia, 
ktorá bola vykopaná pri obnove hrobových 
polí,  nemusí byť v  tejto lokalite poslednou. 
„Boli tu jedny z najťažších bojov, ktoré trvali 
viac ako dva mesiace. Viackrát sme tu robili aj 
simulácie vojnových bojov, ťažká technika tu 
nebola, boli tu len tie ľahšie stroje a je možné, 
že sa tu ešte nájde takáto munícia, čo bude 
zaujímať aj historikov a ľudí, ktorí sa zaujíma-
jú o obdobie druhej svetovej vojny,“ priblížila 
vedúca Oddelenia mládeže, športu a kultúry 
na mestskom úrade Dana Guráňová.

Muníciu vyhľadajú s  presnosťou na je-
den centimeter

Nevybuchnutú muníciu vyhľadáva pria-
mo na miestach skúsený tím pyrotechnikov 
niekoľkými spôsobmi. Používajú viaceré typy 
detektorov a  ďalších prístrojov. „Prítomnosť 
kovových predmetov nám detektor hlási 
zmenou tónu. Detekciu vieme v závislosti od 
terénnych podmienok vykonať do hĺbky päť 
až sedem metrov,“ vysvetlil pyrotechnik Ján 
Fehér. Informácie z detektorov kovov násled-
ne pyrotechnici vyhodnocujú kontrolnými 
meraniami s  lokalizačným detektorom. Vďa-
ka modernej technike si vedia nájdené ob-
jekty pozrieť vo farebnom rozlíšení v tzv. ma-
lom vreckovom počítači, z ktorého sa všetky 
údaje prenesú priamo do počítača. Potom 
ich vyhodnocujú v  špeciálnom programe 

určenom na tieto účely. „Pomocou digitálnej 
mapy vygenerovanej softvérom a samozrej-
me s GPS súradnicami sa vrátime na miesto 
nálezu s presnosťou približne na jeden centi-
meter a bezpečne odkryjeme identifi kovaný 
predmet, ktorý prejavuje vlastnosti munície. 
Stopercentná istota, že skutočne ide o muní-
ciu sa preukáže až po odokrytí predmetu,“ 
ozrejmil Ján Fehér.

Umiestnenie cintorínov podľa vojen-
ských operácií

Vojnový cintorín na Háji je najväčším poh-
rebiskom príslušníkov 1. československého 
armádneho zboru nielen na území Slovenska, 
ale aj celého bývalého Československa. Výber 
miesta pre novozriadené cintoríny po vojne 
nebol náhodný, viazal sa na najvýznamnejšie 
vojenské operácie pri oslobodzovaní našej 
krajiny. A práve boje pri Liptovskom Mikulá-
ši boli druhé najväčšie po bojoch na Dukle, 
trvali viac ako dva mesiace. Telá padlých po 
vojne dočasne pochovávali na starom Vr-
bickom cintoríne, na mestskom cintoríne, 
v Devečkovej záhrade, pri železničnej stanici, 
pod Hájom, v  Iľanovskom jarku a na ďalších 
miestach. V roku 1950 postupne exhumovali 
a previezli na Háj 1361 telesných pozostatkov 
padlých zo 69 obcí Liptova a Oravy.

Dlhá cesta od myšlienky k realizácii
Myšlienka vybudovať osobitný spoločný 

cintorín všetkým, ktorí padli v bojoch pri Lip-
tovskom Mikuláši, vznikla takmer okamžite 
po oslobodení mesta. Od jej vzniku k realizá-
cii však viedla dlhá a  kľukatá cesta. Prvotná 
predstava hovorila o  spoločnom cintoríne 
padlých hrdinov, ktorý mal byť súčasťou Vr-
bického cintorína. Zložitosť povojnového ob-
dobia a prvoradosť obnovy základov fungo-
vania spoločnosti odsunuli a nakoniec zrušili 
realizáciu vypracovaných plánov. Hovorilo sa 
aj o Okrúhlici, vyvýšenine susediacej s Hájom, 
bližšie k mestu. Napokon zvíťazila idea vojno-
vého cintorína na Háji Nicovô.

Päť architektonických návrhov
Prvé návrhy sa zrodili v polovici 50. rokov, 

ale celý areál pamätníka a vojnového cintorí-
na verejnosti odovzdali až 9. mája 1961, teda 
16 rokov po vojne. Všetky varianty vychádzali 
zo základnej predstavy o charaktere lesného 
cintorína, ktorý bude vybudovaný v  súlade 
s  prírodným prostredím. Záhradný architekt 
Leopold Klika vypracoval štyri návrhy situač-
ného plánu a náčrtov cintorína. Projekt nako-
niec dopracovali architekti Jaroslav Křelina 
a Aleš Borkovec. S výstavbou sa však ani po 
vykonaní niekoľkých prípravných prác stále 

Pomôžme maľbám v okoličianskom kostole, 
aby sa zachovali v našej pamäti.

Stredoveké nástenné maľby v Kostole sv. Petra z Alkantary 
v Okoličnom boli nominované do hlasovacej súťaže. 
Ak im dáte svoj hlas, zvýšite tým šancu získať grant 

do výšky 30 000 eur na ich reštaurovanie.

Hlasovanie  bude prebiehať od 1. do 15. júna 2021. 
Hlasujte za grant na zreštaurovanie stredovekých 

nástenných malieb tu: www.nadaciavub.sk/poklady 

Na Háji Nicovô vykopali nevybuchnutý granát,
je nositeľom netradičných prezývok 

ZACHRÁŇME,  ZACHOVAJME,  HLASUJME

nezačalo. Mesto nemalo dostatok fi nančných 
zdrojov, niektoré námietky mali poľnohospo-
dári, vyskytli sa problémy s  vysporiadaním 
pozemkov. Oponentmi projektu boli architek-
ti Karel Lódr a  Jaroslav Kumprecht, ktorí po-
zmenili niektoré prvky, ale nakoniec bol tento 
návrh zamietnutý z  dôvodu nevyhovujúcej 
výtvarnej stránky a  prekročenia fi nančného 
limitu.

Prvý návrh bol úplne rozdielny
Až piaty projekt na základe návrhu archi-

tektov Aladára Búzika, Ladislava Bauera a aka-
demických sochárov Alfonza Gromu a  Miro-
slava Ksandra sa dočkal realizácie. Uprostred 

rozľahlého areálu je monumentálne schodiš-
te. Na jeho ľavej strane sa nachádza súsošie, 
ktoré predstavuje prísahu na bojovú zástavu 
a na pravej strane je symbolika mieru a víťaz-
stva. Na najvyššom stupni schodišťa sa nachá-
dza dominanta – pylón, ktorého vrchol zdobí 
päťcípa hviezda. V  spodnej časti sú reliéfy, 
ktoré zobrazujú uctenie zástavy, pomoc rane-
nému, kladenie venca a výjav nad hrobom. Po 
oboch stranách pamätníka je cintorín. V  sú-
časnosti tu odpočíva 1369 hrdinov.

Dôstojné miesto odpočinku
Pietne miesto na Háji Nicovô rekonštruujú 

od polovice marca, práve v roku šesťdesiate-

ho výročia sprístupnenia areálu verejnosti. 
Súčasťou obnovy je odstránenie hrobových 
obrúb, vďaka čomu bude miesto vyzerať dôs-
tojnejšie, plocha bude upravená a dobre udr-
žiavateľná. Už pôvodné projekty pri vzniku 
tohto areálu počítali s tým, že budú na cintorí-
ne len kríže a zelená pláň. Obnova by sa mala 
skončiť najneskôr začiatkom jesene, potom 
by mal mať areál charakter parkovej úpravy 
s prevahou trávnatej plochy. Aj zásluhou tejto 
investície vo výške približne 460.000 eur má 
Háj Nicovô reálnu ambíciu stať sa Národným 
vojnovým cintorínom .   
    -red-
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Mikulášska radnica sa pripravuje na 
zavedenie triedeného zberu biologic-
ky rozložiteľného kuchynského odpa-
du z domácností. Pilotná fáza zberu na 
horných Podbrezinách je odrazovým 
mostíkom zavádzania komplexného 
systému, ktorý bude fungovať od 1. 
júla v  celom meste. Skúšobný projekt 
na vybraných uliciach má dopomôcť 
k  jeho  efektívnejšiemu nastaveniu. 
Okrem logistiky zberu si mesto pred-
bežne overí, aké množstvo odpadov 
z  kuchyne obyvatelia vyprodukujú a  či 
ho do hnedých nádob vhodia správne 
vytriedený. Cieľom samosprávy je dô-
kladná príprava a zavedenie čo najkom-
fortnejšieho systému zberu.

Obaly do hnedých nádob nepatria
Prvé týždne skúšobného zberu kuchyn-

ského bioodpadu na vybraných uliciach naj-
väčšieho mikulášskeho sídliska odhalili nedo-
statky v čistote triedenia. Obyvatelia totiž do 
nádob vhadzujú kuchynský odpad aj s obalo-
vými materiálmi. „Najčastejšie sú to sklenené 
či plastové fľaše, igelitové vrecká a tašky ale-
bo plastové tégliky. Pred vyhodením potra-
vín je potrebné tieto obaly odstrániť a do ná-
doby vhodiť len samotný kuchynský odpad. 
Za prvé dva týždne skúšobného zberu sme 
z  vybraných ulíc na horných Podbrezinách 
vyviezli približne pol tony kuchynského od-
padu,“ upozornil Dušan Grešo, riaditeľ Verej-
noprospešných služieb. V ostatných častiach 
mesta pribudnú na kontajnerových stojis-
kách označené 240-litrové hnedé nádoby na 
kuchynský odpad do konca júna.

Triedenie uľahčia štartovacie balíčky
Snahou radnice je pripraviť Mikulášanom 

čo najlepšie podmienky pre pohodlné trie-
denie kuchynského bioodpadu, preto nad 
rámec svojich zákonom stanovených povin-
ností zabezpečila pre domácnosti štartovacie 
balíčky. „Praktickou pomôckou je košík ur-
čený na potravinové zvyšky z  kuchyne,  bio-
logicky rozložiteľné vrecká a  informačný le-
ták. Košíky s  vreckami minimalizujú zápach, 
redukujú rozmnožovanie drobného hmyzu 
a uľahčujú v domácnosti triedenie bioodpa-
du,“ vysvetlil vedúci Odboru dopravy a život-
ného prostredia na mestskom úrade Gabriel 
Lengyel. Distribúciu do bytových domov 
zabezpečí mesto prostredníctvom zástup-
cov vlastníkov bytov v priebehu posledných 
dvoch júnových týždňov, domácnosti z  ro-
dinných domov si môžu štartovací balíček 

prevziať rovnako v druhej polovici júna počas 
prevádzkových hodín na zberných dvoroch 
na Podtatranského a Okoličianskej ulici.

Odpadu sme vytvorili menej, 
ale stále je to veľa

Mikulášania vlani vyprodukovali necelých 
20.000 ton odpadu, oproti predchádzajú-
cemu roku je to približne o 2200 ton menej. 
Jeden obyvateľ je tak priemerne zodpoved-
ný za 649 kilogramov odpadu, celoslovenský 
priemer je ale o  214 kilogramov nižší. Mie-
rou vytriedenia sa však Liptovský Mikuláš 
dlhodobo radí medzi najlepšie samosprávy 
na Slovensku. Približne 53 percent odpadov 
bolo zhodnotených, zvyšok bol zneškod-
nený skládkovaním alebo iným spôsobom. 
Spomedzi všetkých vytriedených zložiek ko-
munálneho odpadu má najväčšie zastúpenie 
železo a oceľ, biologicky rozložiteľný odpad, 
kovy, papier, sklo a plasty. Po spustení zberu 
kuchynského odpadu z domácností je pred-
poklad, že miera vytriedenia odpadu sa ešte 
zvýši.

Chránime prírodu
„Triedenie odpadov je dôležité najmä z en-

vironmentálneho hľadiska. Kuchynský od-
pad štandardne končí v  zmesovom odpade 
a ďalej putuje na skládku, kde hnije, tvorí ne-
bezpečný skládkový plyn a vypúšťa do pros-
tredia ďalšie škodliviny. Správnym triedením 
odpadov chránime prírodu,“ poznamenala 
vedúca Oddelenia životného prostredia 
a  poľnohospodárstva na mestskom úrade 
Mária Lošonská. Ako ďalej dodala, kuchyn-
ský odpad je potravinový odpad rastlinného 
aj živočíšneho pôvodu, ktorý vzniká v domác-
nostiach. Patria tam zvyšky ovocia a zeleniny, 
zvyšky vareného jedla, potraviny po záruke, 
podrvené škrupiny z vajec a orechov, kávové 
a  čajové zvyšky, mäsové a  mliečne výrobky, 
pečivo a kosti.   

Kampane cez video
Na triedenie odpadov pripravuje radnica 

obyvateľov prostredníctvom informačnej 
kampane Myslíme EKO, triedime BIO. Vo vi-
deospotoch na sociálnych sieťach aj vo vy-
sielaní mestskej TV Liptov predstavuje rôzne 
možnosti nakladania s kuchynským odpa-
dom. Nájdete ich aj na Youtube kanáli mesta 
Liptovský Mikuláš.    
    -red-

Efektívne nastavujeme systém zberu kuchynského odpadu

Do prvého ročníka výtvarno-literárnej sú-
ťaže Myslíme EKO, triedime BIO prišlo viac 
ako 100 jedinečných žiackych diel z 13 miku-
lášskych materských a základných škôl. Svo-
je myšlienky o  kolobehu bioodpadu a  tom, 
prečo a  ako triedime kuchynský odpad, vy-
jadrili deti ľubovoľnou výtvarnou technikou 
a ľubovoľným literárnym žánrom. „Teší ma, že 
sa do súťaže zapojili takmer všetky základné 
a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta. Aj tento záujem svedčí o  tom, že 
deťom problematika ochrany životného pro-
stredia nie je ľahostajná. Pri vyhodnocovaní 
súťaže bolo zaujímavé sledovať, ako vnímajú 
kolobeh bioodpadu deti rôzneho veku. Kým 
vo výtvarných prácach škôlkarov dominoval 
skôr pozitívny vzťah k prírode a svojmu oko-
liu, žiaci prvého stupňa základných škôl sa už 
viac zamýšľali nad správnym triedením odpa-

du a jeho opätovným využitím. Z prác žiakov 
druhého stupňa už dýchal aj pocit zodpoved-
nosti za svoje správanie vo vzťahu k budúc-
nosti,“ zhodnotila vedúca Odboru školstva, 
mládeže, športu a kultúry Marta Gerbocová.

Slávnostné vyhodnotenie aj výstava
Porota spomedzi všetkých diel vybrala tie 

najlepšie, ktoré sa odlišovali nápaditosťou 
alebo  kreatívnym spracovaním. Slávnostné-
mu odovzdávaniu zatiaľ bránili protipande-
mické opatrenia, po ich uvoľnení radnica zor-
ganizuje slávnostné vyhodnotenie spojené 
s odovzdávaním cien, sprievodnou aktivitou 
bude aj výstava všetkých doručených prác.

Deti si uvedomujú potrebu triedenia
Hlavným cieľom súťaže bolo zvýšiť envi-

ronmentálne povedomie žiakov, aby si uve-

domili potrebu triedenia odpadov vrátane 
kuchynského odpadu a  spoznali ekologické 
formy jeho spracovania.

„Súťaž nám potvrdila, že deti a študenti sú 
veľmi citliví na environmentálne problémy. 
Keď im od malička vštepujeme, že triedenie 
odpadu je dôležité, je to pre nich prirodzená 
súčasť života. Navyše, starostlivé nakladanie 
s  odpadmi vytvára základ pre budúci život 
a práve mladá generácia je našou budúcnos-
ťou,“ doplnila koordinátorka súťaže Romana 
Nemcová. V neposlednom rade má environ-
mentálna výchova na  školách veľmi silný 
vplyv aj na rodičov. Súťaž vyhlásila radnica 
29. marca ako sprievodnú aktivitu v  rámci 
rovnomennej kampane zameranej na triede-
nie kuchynského odpadu.   
    -red-

Škôlkari aj školáci mysleli EKO, do súťaže poslali vyše sto prác

Ema Strišková, I.B., ZŠ Márie Rázusovej Martákovej

Tomáš Temniak, III.A, ZŠ Janka Kráľa

Martin Cibuľa, III.A,  ZŠ Miloša Janošku

Simona Tekelová, IX. A, ZŠ Janka Kráľa
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Dielo známeho maliara a  významného 
predstaviteľa slovenskej výtvarnej moderny, 
rodáka z Bodíc, Zoltána Palugyaya, ktorý ako 
36-ročný na jeseň v roku 1935 tragicky zahy-
nul pod masívom Ďumbiera, je dodnes inšpi-
račným zdrojom mnohých umelcov. Dotklo 
sa aj neoklasického skladateľa a  hudobníka 
Patrika Korinka, známeho pod pseudony-
mom I  Am Planet, ktorý svoj obdiv pretavil 
do štvrtej štúdiovej kolekcie skladieb Zázna-
my ticha, tá vychádza na značkách vydava-
teľstiev Deadred Records (SK) a Starcastic Re-
cords (CZ). „Zolo Palugyay má v mojom srdci 
špeciálne miesto, bol maliarom – básnikom, 
bol majstrom citlivej výtvarnej lyriky, malia-
rom hôr, fi lozofom ľudskej duše, maliarom 
Liptova. Záznamy ticha sú zároveň rozpravou 
o  hľadaní pokoja, poctou maliarovi Liptova, 

soundtrackom môjho domova,“ vyjadril sa 
skladateľ Patrik Korinok.

Ako naznačuje názov albumu, v nahrávke 
sa vo väčšej miere využíva ticho ako plno-
hodnotná súčasť kompozície. „Vnímajúc na-
liehavú potrebu liečivého ticha som sa rozho-
dol zastaviť, započúvať sa do elementárnych 
potrieb vlastnej duše, ktoré kričali, snažiac 
sa prehlušiť chaotický vír v mojom vnútri. Pri 
hľadaní inšpirácie som sa aj vplyvom okol-
ností spôsobených pandémiou rozhodol čer-
pať priamo z najbližšieho okolia, môjho do-
mova – Liptova,“ objasnil leitmotív albumu.

V  predchádzajúcich nahrávkach sa Kori-
nok venoval rôznym témam - archetypom 
v  prírode, metafyzike či sakrálnej tematike. 
Tentokrát sa po prvýkrát ideovo zameral na 
problémy človeka. Človeka v dobe informač-

ného smogu, po okraj preplneného zbytoč-
nými informáciami, žijúceho v  neustálom 
hluku, duševnom i fyzickom. „V rámci riešenia 
konceptuálnych problémov som prvýkrát vy-
skúšal nový spôsob práce, keďže som oproti 
predchádzajúcim albumom prvýkrát praco-
val na téme, ktorá je veľmi konkrétna, dokon-
ca zviazaná s konkrétnou osobou maliara, čo 
v  istom smere limituje. Zároveň mi to však 
otvorilo celý rad nových ideových i  technic-
kých prístupov, ktoré som pri tvorbe použil. 
Prvýkrát tak v skladbách znejú bicie či elek-
trická gitara,“ dodal.

Patrik Korinok pochádza z Michaloviec, no 
dlhodobo žije na Liptove. Ako skladateľ a hu-
dobník je silne inšpirovaný prírodou a spája 
súčasnú klasickú hudbu s prvkami minimaliz-
mu.    -red- 

Taký je názov výstavy obrazov, ktorú pri-
pravilo mestské Múzeum Janka Kráľa v syna-
góge

pri príležitosti autorovho životného jubilea 
(90 rokov). Umelcovu lásku k  tomuto čarov-
nému kúsku zeme cítiť z každého obrazu vo 
výslednom, výtvarne presvedčivom obrazo-
vom mapovaní nálad liptovskej krajiny a  jej 

premien v ročných obdobiach. Jubilujúci vý-
tvarník je posledným žijúcim spoluzakladate-
ľom Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Vernisáž 
sa uskutoční 5. júna

a  jej súčasťou bude aj prezentácia naj-
novšej knihy Štefana Packu s  názvom Pavel 
Petráš: Môj Liptov.    
    -red-

Maliar Zolo Palugyay inšpiroval liptovského skladateľa

Foto: Katarína Lazarová
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Lúčne pásy potešia 
aj chovateľov včiel
Tento rok pribúdajú vo viacerých častiach 

mesta lúčne pásy, ktoré dopĺňa radnica o roz-
manitú kvetenu. Nebudú kosené s  cieľom 
vytvoriť pôvodné prírodné prostredie aj v za-
stavanom území. Pilotne takéto menšie plo-
chy vyčlenila mestská dendrologička Zuzana 
Štreitová na Podbrezinách, v  Palúdzke, na 
Nábreží či v Starom meste. Lúčne pásy, kto-
rým sa potešia aj mikulášski chovatelia včiel, 
začali vysádzať zamestnanci z  úseku zelene 
Verejnoprospešných služieb koncom mája. 
                    -red- I/2
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Pavel Petráš: Môj Liptov
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Liptovský Mikuláš si v tomto roku pripomí-
na 735. výročie od prvej písomnej zmienky 
v listine z roku 1286. V tom čase bol Svätý Mi-
kuláš dedinou, názov niesol podľa mena du-
chovného patróna miestneho kostola, ktorý 
tu existoval už v roku 1200.

Šľachtická hodnosť a  dediny pre Miku-
láša a Ondreja

Ako vysvetlila Katarína Verešová z  Múzea 
Janka Kráľa, prvé písomné zmienky o  ob-
ciach, mestách alebo sídlach vznikali vždy 
vtedy, keď ich uhorskí králi darovali šľach-
ticom spolu s  ich obyvateľmi. Za takýchto 
okolností podľa nej vyhotovila kráľovská 
kancelária sídliaca na hrade Spiš dokument, 
v  ktorom uhorský kráľ Ladislav  IV. priznal 
oprávnené vlastníctvo dedín Svätý Peter, 
Svätý Mikuláš a  Ondrašová bratom Mikulá-
šovi a  Ondrejovi, a  zároveň ich povýšil do 
šľachtického stavu. Listina obsahuje aj ďalšie 
hodnotné informácie. Popisuje bojové záslu-
hy obidvoch bratov – rytierov, ktorí slúžili vo 
vojsku kráľa Bela IV., rovnako ako predtým ich 

otec Serafín. Povýšením do radu uhorských 
šľachticov získali aj trvalú povinnosť bojovať 
v kráľovskom vojsku.

Pongrácovci zo Svätého Mikuláša
„Šľachtic Ondrej mal syna Pankráca, kto-

rý už pravdepodobne vlastnil rodinnú kúriu 
v Svätom Mikuláši. Po tom, čo sa mu v roku 
1360 podarilo získať právo konania trhu sa 
z dediny postupne stalo mestečko,“ vysvetlila 
Katarína Verešová s tým, že ďalších potomkov 
Pankráca natrvalo pomenovali na Pongrá-
covcov, čo bol slovenský variant latinského 
mena Pancratius a  používali tiež prídomok 
„zo Svätého Mikuláša“. Pongrácovci postupne 
získali majetky aj v iných stoliciach a zastávali 
rozličné stoličné, vojenské a cirkevné funkcie 
po celom Uhorsku. Situáciu zdokumentoval 
aj Matej Bell vo svojom diele Notície. Dedič-
né právo si podľa jeho slov nárokovala staro-
bylá rodina Pongrácovcov, čo si Liptáci želali 
mať dosvedčené v epigrame napísanom nad 
vstupom do verejnej miestnosti: „Kde žiadal 
preslávny Jeruzalem aj Izrael právo, tejtohľa 

obce a  miest vlastník je Pongrácov rod.“ Tu 
má pôvod po predkoch zdedený titul Pon-
grácovcov, že sa volajú de Szentmiklós, to 
znamená zo Svätého Mikuláša.

Kúrie v Mikuláši aj Ondrašovej
Dejiny Svätého Mikuláša sú teda úzko spo-

jené so šľachtickým rodom Pongrácovcov. Tí 
si vybudovali svoje najstaršie liptovské sídlo 
v Ondrašovej, ktorá je dnes mestskou časťou 
Liptovského Mikuláša. Neskôr presídlili do 
Svätého Mikuláša a  ich rodová kúria v  blíz-
kosti Kostola sv. Mikuláša je najstaršou za-
chovanou svetskou pamiatkou v meste. Táto 
šľachtická rodina sa v  16. storočí rozvetvila 
a v Svätom Mikuláši a blízkej Ondrašovej zo-
stala len menšia časť rodu. V druhej polovici 
18. storočia im patrilo až 15 meštianskych 
domácností a mestečko Svätý Mikuláš nepre-
tržite až do polovice 19. storočia. V Liptovskej 
Ondrašovej sa dodnes zachovali kúrie Ade-
odata a Dionýza Pongrácovcov.  
    -red-

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Od prvej písomnej zmienky ubehlo už 735 rokov

Prvá písomná zmienka z roku 1286.

   Zaujímavosti
 • Zmienka o prvom známom obyvateľovi Svätého Mikuláša pochádza až z roku 1335. V listine z tohto roku sa totiž spomína miestny 

                        farár Martin. V tomto období bol Svätý Mikuláš ešte stále označovaný ako dedina s ustáleným chotárom.
 •  Prvá zmienka o mestečku Svätý Mikuláš pochádza až z roku 1476.
 • Prvá zmienka o mikulášskom richtárovi sa objavuje na začiatku 16. storočia. Z roku 1508 máme totiž informáciu o richtárovi 

     menom Ján Literát.
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Turnus č.1      6-9.júla 
  

LIPTÁČIK 
 

6-15 rokov 
Turistika, plávanie, šport 

a objavovanie  kútov Slovenska 
50 € 

V cene turnusu je  poistenie, 
cestovné, vstupné, materiál 

 
Prihláška na www.cvclm.sk 

Turnus č.2      6-9.júla 
  

CVČ Podbreziny 
6-15 rokov 

Náučný, vzdelávací, 
Anglický - jazykový 

35 € 
V cene turnusu je  poistenie,  
materiál prípadne cestovné 

 
Prihláška na www.cvclm.sk 

Turnus č.3      6-9.júla 
  

 pre dievčatá 6-15 rokov 
Kultúra pohybov,  
športová estetika, 

35 € 
V cene turnusu je  poistenie, 
vstupné, cestovné, materiál 

 

Prihláška na www.cvclm.sk 
 

Turnus č.4   12-16.júla 
 

 
6-15 rokov 

Poznávanie a objavovanie 
nových kútov Slovenska, 

cestovanie, plávanie 
55 € 

V cene turnusu je  poistenie, 
cestovné, vstupné, materiál 

 

Prihláška na www.cvclm.sk 

Turnus č.5   19-23.júla 
 

CVČ Podbreziny 
6-15 rokov 

Jazda na koni, športovanie, 
plávanie,   

55 € 
V cene turnusu je  poistenie, 
cestovné, vstupné, materiál 

 
Prihláška na www.cvclm.sk 

Turnus č.6   19-23.júla 
 

 
6-15 rokov 

Športovanie, plávanie,  
objavovanie nových kútov 

Slovenska 
55 € 

V cene turnusu je  poistenie, 
cestovné, vstupné, materiál 

 

Prihláška na www.cvclm.sk 

Turnus č.7   26-30.júla 
 

TURISTA 
6-15 rokov 

Turistika, plávanie,  
a objavovanie nových kútov 

Slovenska 
55 € 

V cene turnusu je  poistenie, 
cestovné, vstupné, materiál 

 
Prihláška na www.cvclm 

Turnus č.8   2-6.august 
 

6-15 rokov 
Relax, plávanie, šport  

a objavovanie nových kútov 
Slovenska 

55 € 
V cene turnusu je  poistenie, 
cestovné, vstupné,materiál 

 
Prihláška na www.cvclm.sk 

Turnus č.9   9-13.august 
 

6-15 rokov 
Objavovanie a spoznávanie 

nových kútov Slovenska, 
plávanie, relax 

55 € 
V cene turnusu je  poistenie, 
cestovné, vstupné, materiál 

 
 

Prihláška na www.cvclm.sk 
 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47, Liptovský Mikuláš 03101 www.cvclm.sk tel.:0445522468 
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Do botníku pribudnú teraz navyše 
topánočky, na stôl jedna lyžica, do 
izby postieľka a do všetkých sŕdc  
veľa radosti.

     

V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

  Jaroslav ČONKA, Zoja DZUREKOVÁ, Ka-

rolína BRHLÍKOVÁ, Matteo RAKYTA, Ti-

motej KAPSIAR, Nela HIŽNAYOVÁ, Meli-

sa MURGOŠOVÁ, Anna DOROCIAKOVÁ, 

Filip DOMITER, Karolína KOTLÁROVÁ, 

Zara BUBNIAKOVÁ, Tomáš GRIEŠ, To-

máš TARASENKO, Jakub ČERNÝ, Alex 

BRTKA, Katarína HAJDU, Martin DANIŠ      

Manželstvo uzavreli:

  Bc. Peter BONKO – Bc. Romana RUŠI-

NOVÁ

Navždy nás opustili:

 

  Ružena KORČEKOVÁ – 90 r., Štefan 

BLAŠKO – 97 r.,  Tomáš MIKYTA – 40 

r.,  Pavol DZÚR – 88 r., Eva KUBAĽÁKO-

VÁ – 64 r., Eva BUŠOVÁ – 76 r., Dušan 

MATEJKA – 60 r., Zdenka HANUSZOVÁ 

– 84 r., Marián PAČAJ – 29 r., Ing. Milan 

KLOHNA – 59 r., Viera FEKETÍKOVÁ – 71 

r., Jaroslav BARAN – 49 r., Irena KYSE-

LOVÁ – 85 r., Ing. Vladimír LEHKOŽIV  

- 75 r., Jana KUBÍKOVÁ – 67 r., Miroslav 

KOKI – 70 r., Jozefína RANDOVÁ – 91 r., 

Ľudmila RAJNIAKOVÁ – 89 r., Darina 

MARTINČIAKOVÁ – 90 r., Ing. Milan MU-

DRONČEK – 60 r., Oľga PETRŮOVÁ – 93 

r., Ján GRENDEL – 68 r., Dušan ŠTEPITA 

– 62 r., Magdaléna GALISOVÁ – 87 r.   

Občiansky servis 
APRÍL 2021 
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Milujem život, pretože mi dal Teba. 
Milujem Teba, pretože si môj život.

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

OBČIANSKY SERVIS

Pomoc pre obete trestných činov dostupná  
aj mimo krajských miest 

Informačné kancelárie pre obete trestných činov sídliace 
v každom krajskom meste rozširujú svoju pôsobnosť aj do 

ďalších miest, a to zriadením detašovaných pracovísk. 
V Žilinskom kraji je od 18. mája 2021 otvorené detašova-
né pracovisko v Ružomberku. Nachádza sa v priestoroch 

Okresného úradu Ružomberok,  (Námestie Andreja Hlinku 
74, 034 01 Ružomberok, 1. posch., dvere oproti výťahu). 

Obetiam alebo potenciálnym obetiam je kancelária k dis-
pozícii každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade 
záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť ter-

mín na telefónnom čísle 0908 794 827  alebo 041/511 74 25, 
prípadne mailom na adresu katarina.kvasnovska@minv.sk. 

Viac informácií o prevencii kriminality a možnostiach pomo-
ci nájdete na  https://prevenciakriminality.sk/

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov 
k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je 

podporený z Európskeho sociálneho fondu.
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PIATOK - 04.06.2021  

 SUPER DEŇ DETÍ  STOP SHOP Liptovský Mikuláš  
 12:00 - 18:00  Osláv deň detí v STOP SHOP 

Liptovský Mikuláš!

 NEDEĽA - 06.06.2021  

 RODINA A PRÍBEHY  Múzeum Janka Kráľa   
10:00  Premietanie rodinných fi lmov v podbrání Múzea 
Janka Kráľa.

 PIATOK - 18.06.2021 

 735 ROKOV LIPTOVSKEJ STOLICE
 Múzeum Janka Kráľa   
 16:00   Virtuálna prezentácia pri príležitosti 735. 

výročia Liptovskej stolice.

 ŠTVRTOK - 24.06.2021   

 MIM SHOW - PANTOMIMICKO IMPROVIZAČNÁ SHOW
 Klubová scéna   18:00    1€  Pantomimicko 

improvizačná show Miroslava Kasprzyka. 

  PIATOK - 25.06.2021  

 GENIÁLNY PARK  Námestie mieru  16:00 
 Slávnostné otvorenie interaktívnej prehliadky na 

Námestí mieru.

  PIATOK – NEDEĽA 25.06.2021 | 27.06.2021   

 VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD 
 Záhrada - Slovenské múzeum ochrany prírody a 

jaskyniarstva   25.06.: 13:00-18:00; 26. a 27.06.: 
10:00-18:00    1 €  deti do 4 rokov zadarmo   Bohatý 
program v záhrade múzea - zábava i poučenie 

 SOBOTA - 26.06.2021  

 DVOJKONCERT: TAMARA LIVE BAND / ĽUDOVÉ 
MLADISTVÁ  Koncertná sála S ZUŠ ul. Tranovského 
(bývalé KaSS)   18:00    15€  Koncert Tamary 
Kramárovej s kapelou a k tomu energické spojenie ľudovej 
hudby a jazzu

  PONDELOK - 28.06.2021  

 PREHLIADKA MESTA SO SPRIEVODCOM - PRÍBEH 
MESTA  pred INFORMAČNÝM CENTROM mesta 

 10:00  Jedna hodina v historickom centre mesta a 
dozviete sa to najdôležitejšie. 2,50 € / 2 €

  STREDA - 30.06.2021  

 PREHLIADKA MESTA SO SPRIEVODCOM - PRÍBEH 
MESTA  pred INFORMAČNÝM CENTROM mesta 

 10:00  Jedna hodina v historickom centre mesta a 
dozviete sa to najdôležitejšie. 2,50 € / 2 €

Pri vstupe na kultúrne podujatie je potrebné 
dodržiavať všetky aktuálne pandemické nariadenia!

 BÁBOVKY 
(Český fi lm, od 12 rokov, 97 min.) 
Ut. 1. 6.  18.00   5 €  |  St. 2. 6.  18.00  5 €     Bábovky 
spájajú príbehy žien, ktoré sa snažia urobiť veľké 
životné rozhodnutie, ale do ich precíznych plánov 
nečakane zasiahne osud.

 KRAJINA NOMÁDOV 
(PREMIÉRA , USA - Nemecko, od 12 rokov, 107 min.) 
Št. 3. 6.  18.00   5 €   Oscaroví príbeh ženy, ktorá sa po 
strate všetkých životných istôt vydáva na cestu 
americkým západom a hľadá svoju identitu a život ako 
moderný kočovník.
  

 CRUELLA 
(PREMIÉRA, Americký fi lm , od 12 rokov, 134 min.) 
Pi. 4. 6.  18.00   5 €  |  So. 5. 6.  19.30  5 €  Emma Stone 
ako Cruella - jedna z najznámejších fi lmových postáv a 
anti-hrdiniek v histórii kinematografi e,  legendárna a zlá 
Cruella de Vil.  

 DUŠA 
(PREMIÉRA , Americký fi lm, od 7 rokov, 100 min., 
Slovenský dabing) So. 5. 6.  17.30   5 €  |  Ne. 6. 6.  17.30  
5 €  Čo robí človeka… človekom? Animovaný príbeh o 
všednosti, o malej iskre v každom z nás. Plný jazzu, duší 
a množstva existenčných otázok.

 V ZAJATÍ DÉMONOV 3:
PRINÚTIL MA K TOMU DIABOL  
(PREMIÉRA, Americký fi lm , od 15 rokov, 112 min.) 
Po. 7. 6.  18.00   5 €  |  Ut. 8. 6.  18.00  5 €    Warrenov-
ci, známi vyšetrovatelia paranormálnych javov, budú v 

najnovšom fi lme známej hororovej série čeliť jednej 
z najdesivejších záhad vo svojej kariére! 

 EVEREST – NAJŤAŽŠIA CESTA 
(PREMIÉRA, Slovenský fi lm , od 12 rokov, 52 min.) 
St. 9. 6.  18.00   4 €  |  Št. 10. 6.  18.00  4 € |  Pi. 11. 
6.  20.00  4 €   Dá sa najťažšia cesta na Mount Everest 
vyliezť alpským štýlom. Pre štyroch slovenských 
horolezcov je to výzva, z ktorej niet návratu…

 TICHÉ MIESTO: ČASŤ 2 
(PREMIÉRA , Americký fi lm, od 12 rokov, 98 min.) 
Pi. 11. 6.  18.00   5 €  |  So. 12. 6.  20.00  5 €  Prežijete, 
len keď budete potichu... Pokračovanie úspešného 
hororu s novými a oveľa náročnejšími výzvami.

 DUŠA 
(PREMIÉRA , Americký fi lm, od 7 rokov, 100 min., 
Slovenský dabing) So. 12. 6.  18.00   5 €  |  Ne. 13. 
6.  18.00  5 €  Čo robí človeka… človekom? Animovaný 
príbeh o všednosti, o malej iskre v každom z nás. Plný 
jazzu, duší a množstva existenčných otázok.

 PODFUK ZA VŠETKY PRACHY 
(PREMIÉRA, Americký fi lm , od 12 rokov, 104 min.) 
Po. 14. 6.  18.00   5 €  |  Ut. 15. 6.  18.00  5 €    Robert 
De Niro, Morgan Freeman a Tommy Lee Jones 
pripravujú jeden dokonalý podfuk za všetky prachy. 

 CHLAST 
(Dánsky fi lm, od 15 rokov, 116 min.) 
St. 16. 6.  18.00   4 €     Štyria priatelia, učitelia na 
strednej škole, testujú teóriu, že zlepšia svoj život 
udržiavaním konštantnej úrovne alkoholu v krvi.

 RÝCHLO A ZBESILO 9 
(CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA, Americký fi lm , od 15 rokov, 
99 min., Slovenský dabing) Št. 17. 6.  18.00   5 €  | Pi. 18. 
6.  20.00  5 €    Kyberteroristka Cipher sa doteraz 
nespamätala z úderu , ktorý jej uštedrila rýchla a zbesilá 
partia v ôsmej časti, a je odhodlaná im to všetko vrátiť aj 
s úrokmi.

 POLY 
(PREMIÉRA, Francúzsky fi lm , MP, 102 min., Slovenský 
dabing) Pi. 18. 6.  18.00   5 €  | Ut. 22. 6.  17.30  5 €   

 Desaťročná Cécile a poník Poly sa vydávajú na útek 
plný zvratov, na cestu dospievania, ktorá ukáže silu 
skutočného priateľstva.

 LUCA 
(PREMIÉRA, Americký fi lm , od 7 rokov, 100 min., 
Slovenský dabing) So. 19. 6.  18.00   5 €  | Ne. 20. 
6.  18.00  5 €  Animovaný príbeh pre celú rodinu o 
chlapcovi, ktorý zažíva nezabudnuteľné leto plné 
zmrzliny, cestovín a nekonečných jázd skútrom.

 BEŽ! 
(PREMIÉRA, Americký fi lm , od 15 rokov, 99 min.) 
So. 19. 9.  20.00  5 € | Po. 21. 6.  18.00  5 €   Hovorí sa, 
že matka miluje svoje deti až na smrť, a pre našu hrdinku 
je toto tvrdenie nebezpečne skutočné. Napínavý, 
hitchcockovsky ladený triler.

 GODZILLA vs. KONG 
(PREMIÉRA, Americký fi lm , od 12 rokov, 113 min.) 
St. 23. 6.  18.00   5 €  | Pi. 25. 6.  20.00  5 €  Legendy 
sa stretnú vo fi lme GODZILLA VS. KONG a osud sveta 
bude visieť na vlásku.

 MATKY 
(CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA, Český fi lm , od 12 rokov, 95 
min.) Št. 24. 6.  20.00  5 € | Pi. 25. 6.  18.00  5 €  | So. 26. 
6.  20.00  5 € | Ne. 27. 6.  20.00  5 € | Po. 28. 6.  18.00  5 
€ | Ut. 29. 6.  18.00  5 € | St. 30. 6.  18.00  5 €  Film 
plný hereckých hviezd o tom, aké to je byť v dnešnej 
dobe mamou malých detí a k tomu zároveň ženou, 
kamarátkou a partnerkou. Skrátka, komédia o tom, ako 
byť matkou a nezblázniť sa z toho.

 LUCA 
(PREMIÉRA, Americký fi lm , od 7 rokov, 100 min., 
Slovenský dabing) So. 26. 6.  18.00   5 €  | Ne. 27. 
6.  18.00  5 €  Animovaný príbeh pre celú rodinu o 
chlapcovi, ktorý zažíva nezabudnuteľné leto plné 
zmrzliny, cestovín a nekonečných jázd skútrom. 

 20.01.2021 | 31.08.2021       
PAPIEROVÝ SVET | Múzeum Janka Kráľa  | 
10:00-18:00 |Výstava papierových modelov známych 
stavieb, ktorých autorom je modelár z Dubnice nad 
Váhom, Vladimír Sloboda.

 20.04.2021 | 31.08.2021        
BEZ PREBALU | Galéria Kolomana Sokola | 10:00 - 
17:00  2,50€ / 1,25€  | Výstava - neoavantgardisti a 
knižné ilustrácie. 

 20.04.2021 | 31.08.2021       
III. TRIENÁLE PORTRÉTU | Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa  | 10:00 - 17:00  2,50€ / 1,25€ | Medzinárodné 
festivalové podujatie zamerané na portrétnu tvorbu.

 28.04.2021 | 30.06.2021       
TRITRI - TATRY OČAMI GEOLÓGOV | Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | Po, 
Str-Pia: 9.00.-17.00, Ut: 9.00-12.00, So-Ne: 
11.00-18.00 Posledný vstup hodinu pred 
zatvorením.  1 €   do 4 rokov bezplatne  | Mnohé 
unikátne nálezy z čias dávno minulých. 

 11.05.2021 | 30.06.2021       
VÝSTAVA OBRAZOV EMY MAZIK | RGB Liptov   | 9:00 
- 20:00 | Výstava obrazov Emy Mazik

 18.05.2021 | 31.08.2021       
NIE SOM TVOJ OBJEKT! | Liptovská galéria P. M. 
Bohúňa  | 10:00 - 17:00  2,50€ / 1,25€ | Umelecko-ku-
rátorská intervencia piatich kurátoriek do zbierok 
LGPMB. 

 21.05.2021 | 13.08.2021     
JÁN REVAJ - OD LÍNIE K FORME| RUMANSKÝ ART 
CENTRE  |Ut-Pi: 13:00 - 17:00  3€ / 1 € | Výstava 
odkazuje k zameraniu autora na symbiózu kresby, 
maľby a architektúry. 

 01.06.2021 | 30.06.2021    
VÝSTAVA OBRAZOV | STOP SHOP Liptovský Mikuláš 
| Jedinečná výstava obrazov

 05.06.2021 | 31.08.2021    
PAVOL PETRÁŠ - LIPTOVSKÁ EPOPEJA | Synagóga  | 
Výstava k 90. jubileu maliara, grafi ka a monumenta-
listu Pavla Petráša. | 5.6. 2021 o 15:00  - vernisáž

 MÚZEUM JANKA KRÁĽA   
Námestie osloboditeľov 3 | Po-Ne: 10:00-18:00   4€ / 
2€ | Kapitoly z histórie mesta; Jánošíkova mučiareň; 
Historická knižnica - expozície múzea prevádzajú viac 
ako 730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA   
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka 
Kráľa a 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 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    1 € / 0,50 € | 
Jedinečná vystáva predstavuje činnosť Spolku 
chovateľov poštových holubov. 

 SYNAGÓGA   
Hollého 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa.   

 2 € / 1 € | Jedna z najväčších a najštýlovejších synagóg 
na Slovensku približuj dejiny mikulášskej židovskej 
komunity.

 SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY 
A JASKYNIARSTVA  
Školská 4 | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut:  9:00-12:00, 
So-Ne: 11:00 - 18.00 . Posledný vstup hodinu pred 
zatvorením  8€ / 4 € | Kras a jaskyne Slovenska; 
Človek, hory, Natura 2000; Zem, miesto pre život - Mo-
derné interaktívne expozície v  jedinom špecializova-
nom múzeu svojho druhu na Slovensku.

 LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA 
Tranovského ul. 3 | Ut - So: 10:00 - 17:00  Všetky 
výstavy 9€ /4,50€, jedna výstava 2,50€ | Staré 
umenie (slovenské umenie 14.-18. stor.); Bohúňova sieň; 
19. stor. - Portrét, krajina, žáner; 20. stor. - Moderna; 
Liptov - domov aj exil (od 2. pol. 20. stor.).   

 GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA  
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Ut 
- So: 10:00 - 17:00  4€ / 2€  | Diela významného 
slovenského grafi ka a maliara, ktorý sa narodil v 
Liptovskom Mikuláši.

 LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL  
Ul. 1 . mája 28/196 |  Po-Pi: 8:00-16:00    2 € / 1 € | 
Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove (od 
stredoveku po súčasnosť), Expozícia ľudovej liečiteľky 
Eleny Badovej.
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KALENDÁR PODUJATÍJÚN 2021 Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete 

v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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