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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Most začal rekonštruovať v čase hlavnej turistickej sezóny Žilinský samosprávny kraj, nie mesto. 

Predstavitelia nášho mesta požadovali začatie a ukončenie prác na moste v Liptovskej Ondrašovej tak, aby nezasiahli sezónu, rekonštrukciu chceli realizovať ešte v čase pandémie, 
keď turizmus nebol v plnom prúde. Na rokovaniach mali aj požiadavky na urýchlenie prác prostredníctvom zavedenia minimálne  dvojzmennej pracovnej doby na stavenisku. 
Žilinský samosprávny kraj tieto pripomienky neakceptoval. Viac sa dočítate na strane 4.
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Mikulášske leto odštartuje premiérovo už v júni
Séria rozmanitých podujatí tradičného 

prázdninového projektu Mikulášske leto 
prinesie do Liptovského Mikuláša rekord-
né množstvo podujatí. V tomto roku po 
prvýkrát odštartuje už v júni a v priebehu 
troch mesiacov ponúkne viac ako stovku 
vystúpení hudobných skupín a folklórnych 
súborov či divadelných a filmových pred-
stavení. 

V znamení hudby a zábavy
Letné prázdniny privítame na Námestí 

osloboditeľov najväčším rozprávkovým 
festivalom na Slovensku Za siedmimi hora-
mi. „Nosnými akciami budú v priebehu leta 
tradičný džezový festival, obľúbená Street 
music night, festival dobrej zábavy, jedla a 

zážitkov Fest Street Food či Mikulášska po-
hoda. Jednotlivé podujatia sú zamerané na 
všetky vekové kategórie, preto si na svoje 
príde naozaj každý,“ skonštatovala Soňa 
Višňovská z mestského úradu.

Hokejbal, beh či BMX
Programová skladba Mikulášskeho leta 

je skutočne veľmi široká. Radniční v tomto 
roku pripravujú okrem kultúrnych podujatí 
aj množstvo športových akcií. „V prvý júno-
vý víkend sa koná v našom meste najväčší 
hokejbalový turnaj na Slovensku, o mesiac 
neskôr hostíme Majstrovstvá Slovenska v 
BMX či nočný beh Night Run. Začiatkom 
augusta sa môžeme tešiť na exhibičný zá-
pas hviezd, ktorý sa uskutoční pri príleži-

tosti 90. výročia organizovaného hokeja v 
Liptovskom Mikuláši,“ vymenovala.

Leto spestruje už 14 rokov
Prázdninový projekt Mikulášske leto 

vznikol pred 14 rokmi pod krídlami primá-
tora Jána Blcháča a za cieľ si kládol oživenie 
historického centra mesta v hlavnej turis-
tickej sezóne. Prvý ročník ponúkol sériu 11 
tematických víkendov a 48 kultúrno – spo-
ločenských a športových podujatí. Kon-
cept projektu sa počas celého jeho trvania 
nezmenil, postupom času len pribúdalo 
množstvo akcií. V tomto roku sa obyvatelia i 
návštevníci mesta môžu tešiť už na viac ako 
sto rozmanitých podujatí.

-red-

V našom meste pes neskapal
Liptovský Mikuláš je ako stvorený pre 

život. Relatívne malé územie nám ponúka 
výborné podmienky na turistiku a cyklisti-
ku, akvaparky, ale aj prírodné termálne pra-
mene a množstvo historických pamiatok. Je 
preto atraktívne pre turistov aj pre domá-
cich. Vedenie mesta nastavuje fungovanie 
samosprávy efektívne, vytvára podmienky 
pre investorov, s ktorými prichádzajú nové 
pracovné možnosti a rozvoj infraštruktúry. 
Liptovský Mikuláš je dobré mesto pre život.

Stavebný boom nezastavilo ani zdra-
žovanie

Metropola Liptova zažíva nevídaný sta-
vebný boom aj v uplynulých dvoch rokoch. 
A to napriek tomu, že rastúce ceny staveb-
ných materiálov a neprimerane vysoké 
ceny nehnuteľností spomalili výstavbu na 
celom Slovensku. Najväčší stavebný ruch 
je v mestskej časti Palúdzka, kde vyrástli a 
stále rastú nové bytovky aj rodinné domy. 
Kontinuálne sa rozvíjajú aj zvyšné mestské 
časti, rozmach nechýba v žiadnej z nich. 
Vzhľadom na každoročný nárast bytov, 
apartmánov a podnikateľských objektov 
sa objem vybratej dane z nehnuteľností 
zvyšuje a mesto tak nemusí navyšovať jej 
sadzbu.

Rozmáha sa modernizácia
Dôkazom rozkvitajúceho mesta je prílev 

viacerých investorov. Z prázdnej chátra-
júcej budovy niekdajšieho hypermarketu 
pri vstupe do mesta vznikne v najbližších 

týždňoch zrekonštruovaný  objekt OBI. Už 
čoskoro sa začne aj prestavba obchodného 
domu Prior na konci pešej zóny či výstav-
ba nového luxusného komplexu na mieste 
ikonického Hotela Bocian v Palúdzke. Veľ-
kou premenou prešlo v uplynulých rokoch 
Kamenné pole, v ktorom pribudli nové pre-
vádzky, obľúbené je aj nákupné centrum 
pri Rachmaninku. Námestie mieru skrášľuje 
vynovená budova bývalého Domu služieb. 
Vo viacerých mestských častiach postupne 
pribúdajú moderné polyfunkčné budovy. 

Primátor chce stavať nájomné byty
S rozvojom súvisí aj zvyšujúci sa záujem o 

bývanie. Súčasné vedenie mesta Liptovský 
Mikuláš preto plánuje vybudovať nové ná-
jomné bytovky. „Mikulášanom v súčasnosti 
prenajímame až 585 nájomných bytov, je 
to vysoký počet aj v porovnaní s niektorý-
mi krajskými mestami. Záujem o tento typ 
bývania je u nás veľký, sme na dobrej ceste 
mu vyhovieť. V lokalite Pod Stráňami, ktorá 
je podľa územného plánu určená na výstav-
bu prevažne bytových domov, plánujeme 
stavať na mestskom pozemku. Vyrásť by 
tu mohlo niekoľko dvoj a štvorpodlažných 
bytoviek. Máme tiež záujem o pozemky 
Slovenského pozemkového fondu. Využiť 
môžeme Štátny fond rozvoja bývania alebo 
zahájime výstavbu v partnerstve s bankami 
či developermi,“ vysvetlil primátor.

Množstvo pracovných miest
Liptovský Mikuláš sa môže pochváliť dl-

Život im môže zachrániť jeden gombík
O bezpečie seniorov v Liptovskom Mi-

kuláši sa po novom postarajú signalizač-
né náramky so senzorom pádu. S náram-
kom je spojená sústava zariadení, ktoré 
umožňujú sústavné monitorovanie. Ide o 
komunikačný box s mikrofónom a repro-
duktorom a SOS tlačidlami rozmiestnený-
mi v domácnosti podľa potreby klienta. 
„Seniorom v našom meste venujeme zvý-
šenú pozornosť poskytovaním sociálnych 
služieb a doplnkových aktivít. Ak sa nám 
jednoduchým zatlačením gombíka podarí 
zachrániť život alebo zdravie čo i len jed-

nému človeku, tak to stojí za to,“ uviedol 
primátor Ján Blcháč s tým, že službu plánu-
jú postupne rozširovať, aby pokryli záujem 
všetkých Mikulášanov.

Nepretržité sledovanie
Signalizačné náramky vyzerajú ako bež-

né digitálne hodinky, seniori ich budú no-
siť na ruke. Náramky budú priamo v do-
mácnostiach prepojené s monitorovacím 
pultom, ktorý vysiela signál záchranárom. 
V prípade núdze stačí stlačiť SOS tlačidlo, 
ktorým si ihneď privolajú pomoc. Tá je do-

stupná nepretržite, 24 hodín denne, sedem 
dní v týždni. So zariadením budú mať pocit 
bezpečia aj v prípade, že žijú v domácnos-
ti sami. „Novú sociálnu službu začneme v 
meste poskytovať ešte počas leta. V pilot-
nom projekte vyberieme prvých desať se-
niorov a zdravotne znevýhodnených, ktorí 
náramky dostanú. Uprednostníme najmä 
ľudí bez rodinných príslušníkov či klientov 
opatrovateľskej služby vo vážnom zdra-
votnom stave,“ povedala Erika Sabaková z 
mestského úradu.

Okamžitá reakcia
Napríklad pri páde sa aktivuje senzor a 

zranenému človeku je okamžite poskytnu-
tá odborná pomoc. „Po vyslaní núdzového 
signálu sa personál dispečingu okamžite 
skontaktuje s klientom buď prostredníc-
tvom inteligentných hodiniek, alebo cez 
komunikačný box. Po vyhodnotení situá-
cie sú kontaktované záchranné zložky ale-
bo príbuzní,“ ozrejmila službu Sabaková, 
pričom dodala, že funkčnosť jednotlivých 
zariadení a prístroja nepreruší ani výpadok 
prúdu, nakoľko ďalej pracuje na batériu.

Oddiali nástup do domova dôchodcov
Cieľom novej sociálnej služby je zvýšiť 

bezpečnosť, zdravie a zlepšiť kvalitu života 
starších či zdravotne znevýhodnených ľudí. 
Signalizačný náramok môže zároveň oddia-
liť nástup do zariadenia pre seniorov a klien-
ti tak môžu dlhšie zotrvať doma, vo svojom 
prirodzenom sociálnom prostredí. Všetky 
náklady spojené s prevádzkou služby hradí 
mesto. Klient zaplatí za poskytovanie sym-
bolické tri eurá mesačne.                      

                         -red-

Poslednú májovú sobotu došlo k drobnej, 
no prospešnej zmene v cestovných poriad-
koch mestskej autobusovej. Víkendový a 
sviatočný spoj s odchodom z Iľanova o 13:20 
hod. jazdí po novom o 5 minút neskôr, teda 
o 13:25 hod. s príchodom na autobusovú 
stanicu o 13:50 hod. Odtiaľ bude pokračuje 
cez víkendy a sviatky o 13:52 hod. ako linka 
číslo 13 do akvaparku. „Dôvodom tejto zme-
ny je zabezpečenie prestupu z linky číslo 11 z 
Podbrezín. Tá má príchod na stanicu o 13:48 
hod. a cestujúci doteraz nestíhali prestúpiť 
na spoj do akvaparku, ktorý odchádzal zo 
stanice o 13:47 hod.,“ objasnil dôvod zmeny 
jej iniciátor, poslanec mestského zastupiteľ-
stva Michal Paška.                              -red-

hodobo nízkou mierou nezamestnanosti, 
a to aj vďaka svojej atraktivite z hľadiska 
rozvoja cestovného ruchu. Množstvo ľudí 
nachádza uplatnenie v oblasti hotelierstva 
a gastro priemyslu. Jedným z najväčších 
zamestnávateľov v meste je aj Liptovská 
nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Sto-
dolu, o zachovanie služieb v nemocnici v 
rámci pripravovanej stratifikácie dlhodobo 
bojuje primátor Ján Blcháč z pozície poslan-
ca Žilinského samosprávneho kraja a tiež z 
pozície poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky. „Naša nemocnica má 160 ročnú 
históriu, obsluhuje územie s obyvateľmi a 
návštevníkmi, ktorí tvoria stovky tisíc po-
tenciálnych pacientov. Veď na Liptov ročne 
prichádza len turistov 750-tisíc. Je dôleži-
té, aby slúžila svojmu účelu minimálne v 
takom rozsahu, ako doteraz,“ skonštatoval 
šéf radnice, ktorý tiež stojí za zachovaním 
Okresného súdu práve v Liptovskom Miku-
láši.

Dobré miesto pre život
V roku 2021 prišlo žiť do Liptovského 

Mikuláša o 40 percent ľudí viac, ako rok 
predtým. Prichádzajú jednotlivci aj rodiny 
s malými deťmi, predstavitelia radnice pre-
to plánujú aj rozširovanie kapacít v mater-
ských školách. Kvôli výstavbe v Stošiciach 
pribudnú v blízkej budúcnosti dve triedy v 
škôlke v Okoličnom. Sme mesto, ktoré žije a 
kde sa dobre žije.

-red-

Iľanovo otočka (13:25 hod) – Autobusová stanica (13:50 hod)
Podbreziny (13:30 hod) – Autobusová stanica (13:48 hod) 
Autobusová stanica (13:52 hod) – Akvapark (13:57 hod)
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Poctou 90. ročnej histórii organizovaného 
hokeja v Liptovskom Mikuláši je výstava v 
mestskom Múzeu Janka Kráľa. Jej ťahákom 
je originálna šatňa liptovskomikulášskych 
hokejových legiend. Výstava približuje vý-
znamné osobnosti jednotlivých hráčskych 
generácii cez hráčske profily, portréty aj vý-
stroj, pozrieť si môžete trofeje, vzácne hoke-
jové dresy od najstarších po súčasné či pod-
robný menoslov významných odchovancov. 
Zaujímavosťou je drevený mantinel vyrobe-
ný špeciálne na mieru výstavnej siene, stará 
bránka a striedačka doplnená o fotopoint s 
fotokolážou činovníkov mikulášskeho hoke-
ja. Výstava je verejnosti prístupná do 15. feb-
ruára 2023, denne v čase 10.00 až 18.00 h.

Predmety zbieral 50 rokov
Exponáty zapožičal múzeu zo svojej sú-

kromnej zbierky mikulášsky hokejový ve-
terán Marián Mako Szekely. V sieni nechal 
vystaviť 67 dresov, v ktorých kedysi hrávali 
mikulášski hokejisti a  rozložil v nej 92 ví-
ťazných pohárov a trofejí. Exponáty zbieral 

Z výstavnej siene je šatňa hokejových legiend
Mako z Old Boys tímu od svojich hokejo-
vých kolegov celých 50 rokov.

Žijúce hviezdy ocenili
Jubilujúci žijúci hokejisti,  ktorí pred 50. 

rokmi v A družstve ŠK Liptovský Mikuláš 
vybojovali prvé miesto v Slovenskej národ-
nej hokejovej lige, a tak odštartovali slávnu 
históriu mikulášskeho hokeja, dostali oce-
nenie. Primátor Ján Blcháč udelil zlatú pla-
ketu mesta a pamätný list Petrovi Tkáčovi, 
Ivanovi Bobulovi, Jánovi Plchovi, Petrovi 
Ondrejkovi, Milanovi Križkovi a niekdajšie-
mu riaditeľovi klubu Petrovi Žitníkovi. „Ľa-
dový hokej je tradíciou a neoddeliteľnou 
súčasťou nášho mesta. Za deväť desaťročí 
prešiel tento liptovskomikulášsky fenomén 
intenzívnym vývojom. Mnohí odchovanci 
sa presadili v československej, následne v 
slovenskej reprezentácii, od prípraviek cez 
športové triedy až po družstvá dorastencov 
prešli vychýrenou liptovskomikulášskou 
hokejovou školou tisíce chlapcov,“ pozna-
menal šéf radnice. 

Zažiarili na medzinárodnom fóre
Na medailové úspechy legendárneho 

Jána Staršieho nadviazali koncom 80. rokov 
Mojmír Božík a Jerguš Bača, v roku 1992 na 
olympiáde v Albertville získali bronz Peter 
Veselovský a Jaromír Dragan. Pod najväčšie 
úspechy slovenského hokeja v novodobej 
ére samostatnosti sa podpísali aj strieborný 
Ivan Droppa, svetoví šampióni Jerguš Bača, 
Marek Uram a bronzový Petr Sejna. Neza-
budnuteľné svetové striebro pridal v roku 
2012 brankár Ján Laco. Medzitým Martin 
Cibák priviezol domov v sezóne 2003/2004 
zo zámorskej NHL Stanley Cup a servíroval 
v ňom rodákom bryndzové halušky. 

Oslavy pokračujú
Rok zasvätený výročiu organizovaného 

hokeja samotnou výstavou a oceňovaním 
ešte nekončí. Na konci júla sa pod taktovkou 
mesta a MHK32 uskutoční priateľské hoke-
jové stretnutie na zimnom štadióne, ktoré 
vyvrcholí slávnostnou akadémiou.              

                       -red-

S rekonštrukciou mosta ponad Jalovčian-
ku v Liptovskej Ondrašovej začal Žilinský 
samosprávny kraj (ŽSK) posledný májový 
týždeň. Podľa tlačovej správy ŽSK práce 
vo frekventovanom úseku pravdepodob-
ne potrvajú až rok. "Nová stavba v dĺžke  
17 metrov bude vyhotovená v jednej etape. 
Predpoklad ukončenia stavebných prác je 
jún 2023," napísala Eva Lacová z oddelenia 
komunikácie ŽSK. Predstavitelia mesta Lip-
tovský Mikuláš pritom žiadali, aby sa práce 
vyhli hlavnej turistickej sezóne a aby zhoto-
viteľ využil aspoň dvojzmennú prevádzku, 
čím by sa dĺžka trvania prác výrazne skrá-
tila. Zásadné požiadavky mesta kraj neak-
ceptoval.

Nesprávne načasovanie
Poškodený most zbúrajú a postavia 

nový, niekoľkomesačné práce ovplyv-
nia cestovanie domácich aj cezpoľných. 
Most sa totiž nachádza na vyťaženej ceste 
II/584, ktorá spája Liptov s Oravou a Poľ-

S rekonštrukciou mosta budeme žiť niekoľko mesiacov
skom. Vedie aj k najväčšiemu akvaparku a 
k brehom Liptovskej Mary. Denne po nej 
prechádza 20-tisíc áut. Oprava prichádza 
práve v roku, kedy sa očakáva turistický 
boom, preto poznačí aj hlavnú turistickú 
sezónu v regióne.

Život ovplyvňujú obchádzky
Obchádzkové trasy zasiahli do života 

obyvateľov Liptovskej Ondrašovej, okoli-
tých obcí a ovplyvňujú aj turistov. Od Lip-
tovského Trnovca sa do mesta dostanete 
cez ulicu Ondrašovskú, Pongrácovskú a 
Hroboňa. Smerom na akvapark prejdete 
jednosmernou obchádzkou cez Mútnik, 
Trstené a Bobrovec. Most je nepriechodný 
aj pre chodcov a cyklistov, tí môžu prejsť 
cez Pongrácovskú a Tatranskú. Nákladná 
doprava, okrem zásobovania, je z obchádz-
kových trás úplne vylúčená. Tieto vozidlá 
sa do mesta dostanú cez Bešeňovú a ďalej 
buď po osemnástke alebo po diaľnici.

Výnimka pre Ondrašanov
Už v prvý deň uzatvorenia mosta musel 

okresný dopravný inšpektorát zrušiť výnim-
ku na vjazd do Liptovskej Ondrašovej pre 
jej obyvateľov. Dôvodom bola podľa poli-
cajtov  neúnosná dopravná situácia, výnim-
ku totiž zneužívali aj obyvatelia okolitých 
obcí. "Navrhli sme nové riešenie pre obyva-
teľov dotknutých rekonštrukciou v podobe 
rezidenčných kariet, čakáme na vyjadrenie 
dopravného inšpektorátu," povedal posla-
nec za mestskú časť a viceprimátor Ľuboš 
Trizna.

Autobusy ako alternatíva
Obyvatelia môžu miesto áut využívať ve-

rejnú dopravu, ktorá nie je obmedzeniami 
dotknutá. Využívaním hromadnej dopravy 
sa zároveň zníži mobilita v lokalite. Mesto 
Liptovský Mikuláš je v prípade využívania 
pripravené posilniť spoje mestskej autobu-
sovej dopravy do a z Liptovskej Ondrašovej.

                          -red-

me storočie a kliatba ľahne na hroby naše!“ 

Oživujeme sociálny odkaz
Písal sa rok 1918 a Vavro Šrobár prednie-

sol príhovor na nádvorí mikulášskeho Čier-
neho orla. Práve v našom meste sa rodili 
myšlienky rovnosti a bratstva, rozvíjali sa 
ideály solidarity, práva na prácu a dôstojný 
život pre všetkých bez rozdielu. Vyhlásená 
rezolúcia vychádzala zo Žiadostí slovenské-
ho národa z roku 1848. Končila sa slovami 
„Nech žije svetový mier. Nech žije rovnosť a 
sloboda národov.“                         

                       -red-

Mesto je v štrajkovej pohotovosti
Mesto Liptovský Mikuláš vstúpilo do 

štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásilo 
Združenie miest a obcí Slovenska. „Stalo sa 
už pravidlom, že mestá suplujú chýbajúce 
aktivity štátu, za posledné dva roky sme 
vláde pomáhali pri kovid testovaniach, 
zabezpečovali sme útočiská a pomoc pre 
utečencov a teraz si štát z nás chce urobiť 
doslova bankomat. Daňovou reformou prí-

de naše mesto o 2,5 milióna eur ročne, čo 
bude mať zásadný dopad na fungovanie 
mesta - oslabená samospráva znamená 
oslabené služby pre obyvateľa, zastavenie 
rozvoja, stopka pre projekty... Nesúhlasíme 
s tým, aký má štát prístup k mestám a ob-
ciam. Na znak štrajkovej pohotovosti sme 
stiahli mestskú vlajku na pol žrde,“ odôvod-
nil primátor.                                      -red-

Májové oslavy pripomenuli historické udalosti
Inšpiráciou sú štúrovci
Položením vencov k Pamätníku Žiadostí 

slovenského národa si vedenie mesta a zá-
stupcovia Matice slovenskej pripomenuli 
zlomové chvíle našej národnej minulosti a 
tiež osobnosti, ktoré ich tvorili. Inšpiráciou 
môžu byť aj dnes štúrovci. Do histórie vstú-
pili bok po boku s najpokrokovejším doku-
mentom Slovákov vtedajšej doby aj slová 
Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré pred 174 
rokmi viackrát vyhlásil na verejných vystú-
peniach a ktoré predchádzali sformulova-
niu dejinných Žiadostí slovenského národa. 
„Ak neukážeme teraz dačo veľkého, stratí-

Od ukončenia druhej svetovej vojny uply-
nulo 77 rokov. Ctíme si pamiatku a hrdin-
stvo vojakov, ktorí zahynuli v neľudských 
podmienkach a neľudským spôsobom. Pri 
pamätníku Červenej armády na Námestí 
osloboditeľov aj na Háji Nicovô pribudli 
vence za každý život obete a osloboditeľa, 
ktorý nám priniesol mier. Na oslavách Dňa 
víťazstva nad fašizmom sa zúčastnil aj po-
sledný žijúci mikulášsky vojnový veterán 
Pavel Chrapčiak.

                        -red-

Skláňame sa pred 
obeťami

Za energie milión 
navyše
Mesto v tomto roku predpokladá zvý-

šenie výdavkov na elektrinu a plyn až vo 
výške milión eur. Predstavitelia Liptov-
ského Mikuláša sa preto snažia znižovať 
energetickú náročnosť mestských objek-
tov. Aktuálne radnica získala vyše 300-ti-
síc eur na obnovu budovy Verejnopro-
spešných služieb, ktorá bola postavená 
v 60. rokoch. Z financií mesto budovu za-
teplí, zrekonštruuje a zníži tak náklady na 
elektrinu a plyn. Takouto rekonštrukciou 
už prešla aj energeticky náročná budova 
mestského úradu, v uplynulých rokoch 
získali radniční financie aj  na vyhotove-
nie nízkouhlíkovej stratégie. Mesto tiež 
realizuje energetické audity kultúrnych 
domov.

                             -red-
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Liptáci otvorili sezónu priamo v srdci Liptova
Letnú sezónu tento raz Liptáci otvorili 

v centre Liptovského Mikuláša - na kon-
skom koči a v historických kostýmoch. 
Predstavili tak nový projekt Historický 
kompas, ktorého cieľom je oživenie cen-
tra mesta a silného odkazu minulých 
čias.

História a tradícia liptovských miest a 
obcí je často v úzadí záujmu dovolenkárov, 
hoci majú  čaro a sú atraktívne. Práve preto 
sa Liptáci rozhodli otvoriť letnú turistickú 
sezónu v historickom centre Liptovského 
Mikuláša, v meste medzi horami, ktoré má 
Liptov nielen v názve, ale je aj skutočným 
centrom turizmu celého regiónu. Navyše, 
teraz ožíva minulosťou, ktorú predstavuje 
nový moderný projekt Historický kompas.

„Ide o atraktívnu prechádzkovú trasu cez 
naše mesto, ktorá návštevníkom pripomína 

dôležité momenty nielen z minulosti Lip-
tovského Mikuláša, ale aj celého Sloven-
ska. V spoznávaní návštevníkom pomáhajú 
smartfóny, ktorými si načítavajú QR kódy 
umiestnené na historických budovách. Ná-
sledne si môžu dokonca vypočuť veľmi au-
tentické audio nahrávky, ktoré sa  na tieto 
miesta a udalosti viažu. Historický kompas 
v centre Liptovského Mikuláša pripomenie, 
že práve tu v štyridsiatych rokoch 19. storo-
čia založili Štúrovci spolok Tatrín a spísali na 
našej evanjelickej fare Žiadosti slovenské-
ho národa. Takisto, že budova niekdajšieho 
jezuitského kláštora je v súčasnosti jedným 
z najmodernejších interaktívnych múzeí 
v krajine – ide o naše Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva,“ povedala 
výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina 
Bartková.

Historickú prechádzku môžu návštevníci 
Liptova začať na ktoromkoľvek mieste po 
celom centre a spojiť ju aj s dobrým jedlom 
či občerstvením na tunajších letných tera-
sách. „Liptov treba zažiť. Chceme upriamiť 
pozornosť aj na naše centrá miest, ktoré 
sa tiež oplatí objavovať popri atraktívnych 
vodných parkoch, termálnych prameňoch, 
Liptovskej Mare, turistických chodníkoch, 
cykloturistických trasách či nádherných 
jaskyniach. Aj ony dotvárajú všetko to, pre-
čo je Liptov právom považovaný za jeden 
z najatraktívnejších regiónov Slovenska,“ 
priblížila Darina Bartková. 

Otvorenie letnej sezóny spolufinancova-
la Oblastná organizácia cestovného ruchu 
REGION LIPTOV aj z dotácie Ministerstva 
dopravy a výstavby SR.

-red, OOCR-

Spoznávajú Janka Kráľa z každej strany
Žiaci na Podbrezinách pripravili spo-

mienkové podujatie pri príležitosti 200. vý-
ročia narodenia Janka Kráľa, ktorého meno 
nesie ich škola. Do prípravy sa zapojili deti 
zo všetkých tried. V programe nechýba-
lo pásmo z prednesu básní, prezentácie 
Kráľovho životopisu pretkané hudobným 
vystúpením a príhovorom niekdajšej ria-
diteľky Anny Krevovej. Tá priblížila proces, 

ktorý viedol k zapožičaniu názvu Janka Krá-
ľa pre školu, čo sa udialo v apríli 1997. Dielo 
velikána je v priestoroch školy cítiť z každej 
strany. Pri vchode je umiestnená výstava 
básní žiakov, pred ročníkovou učebňou je 
prezentácia výtvarných diel, v samotnej 
učebni čaká výstava kníh tohto búrliváka. 
Výber z prác žiakov poputuje na výstavu do 
mestského Múzea Janka Kráľa.                      -red-

Palúčanov potešia 
nové parkovacie 
miesta
Približne desať nových parkovacích 

miest vznikne na ulici Pavla Straussa v 
mestskej časti Palúdzka. Autá v lokalite 
doteraz stáli na ceste, kde zavadzali naj-
mä autobusom, ale aj ostatným vodičom 
prechádzajúcim okolo. Využívaním no-
vých parkovacích miest sa zlepší doprav-
ná situácia aj bezpečnosť na ulici. „Na 
základe intervencie občanov som zvolal 
stretnutie s obyvateľmi z dotknutej by-
tovky. Po dohode s pracovníkmi odboru 
dopravy na mestskom úrade sme navrhli 
nové státia zo zatrávňovacích panelov. 
Vniknú tu nové priečne aj pozdĺžne par-
kovacie miesta,“ vysvetlil poslanec za 
mestskú časť Palúdzka Marek Nemec, 
ktorý zároveň pripomenul, že presne 
pred rokom bojoval aj za vybudovanie 
nového parkoviska s desiatimi miestami 
pri Materskej škole Vranovská.                -red-

SPRAVODAJSTVOSPRAVODAJSTVO

Liptov je odteraz pre Mikulášanov lacnej-
ší. Objavte aj vy jeho čaro, staňte sa turistami 
vo vlastnom regióne. Myslíte si, že poznáte 
svoj región dobre? Poviete si, určite áno, 
ale ruku na srdce, niekedy chodí aj obuvník 
bosý a takto to môže byť aj s tým, kvôli čomu 
prichádzajú do nášho regiónu  a mesta tu-
risti zo Slovenska aj spoza hraníc. Ponuka 
Liptova a hlavne nášho mesta je obrovská a 
vďaka karte zliav Liptov Region Card nielen-
že možno objavíte nové miesta, ktoré ešte 
ani vy nepoznáte, ale aj niečo ušetríte. 

Turistom vo vlastnom regióne
Práve teraz, ešte pre letnou sezónou, 

prichádza jedinečná možnosť a  Mikulá-
šania aj všetci  obyvatelia regiónu Liptov 
(okres Liptovský Mikuláš a okres Ružombe-
rok) môžu získať zľavovú regionálnu kartu 
Liptov Region Card úplne zadarmo. Karta 
poskytuje v letnej sezóne viac ako 85 zliav 
naprieč celým regiónom Liptov. Ide o zľavy 
do letných vodných atrakcií, servisov bicyk-
lov, cez múzeá a galérie, kino až po zľavy 

v reštauráciách, v ktorých sa každodenne 
stravujete. 

„Smerom k letu a k prázdninám je to vý-
borná možnosť aj pre rodiny s deťmi, ktoré 
majú kvôli zdražovanou hlbšie do vrecka. 
Vďaka ponuke regionálnej karty vyplnia 
deťom program a stanú sa turistami vo 
svojom regióne,“ doplnil predseda predsta-
venstva Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu REGION LIPTOV Ján Blcháč.

Akciu Turistom vo vlastnom regióne 
pripravila Oblastná orga-
nizácia cestovného ruchu 
REGION LIPTOV a kartičku 
zadarmo získate do 30. júna 
2022. Každá je na meno, má 
neobmedzenú platnosť a po-
núka zľavy podľa sezóny aktu-
álne na letný a zimný cyklus. 

Ako získate regionálnu kartu zliav za-
darmo? 

V termíne do 30.júna si ju objednáte 
jednoducho online na webovej stránke 

regiónu visitliptov.sk z pohodlia domova, 
naskenovaním QR kódu alebo pokiaľ máte 
záujem o plastovú verziu karty, získate ju 
tiež zadarmo v Informačnom centre mesta 
Liptovský Mikuláš, ale aj v informačných 
centrách v Liptovskom Hrádku a Liptov-
skom Jáne. 

Plnohodnotná dovolenka
Nemusíte chodiť ďaleko, aby ste si 
užili hory, mesto, vodu a kultúru, 
všetko nájdete doma. Podporte 

aj vy lokálne prevádzky svojou 
návštevou a pomôžme spolu 

naštartovať mesto Liptovský 
Mikuláš po pandémii. Čerpajte 
zľavy až do výšky 50 percent, 

pričom priemerne ušetríte 15 per-
cent. Karta ponúka zľavy v týchto siedmich 
kategóriách: vodné parky a relax, vodné 
atrakcie, rodiny s deťmi, šport a zážitky, 
kultúra a história, reštaurácie, cyklocentrá a 
obchody a služby.  

          -red, OOCR-

S kartou zliav sa staňte turistami vo vlastnom regióne

Z Liptovského Mikuláša si odnáša dobrý pocit, pamätný list a plaketu
Najslávnejší slovenský mím Milan Sládek opäť zavítal do Liptovského Mikuláša, svo-

jou účasťou poctil festival pantomímy. Pri príležitosti jeho návštevy a za prínos v oblasti 
kultúry mu predstavitelia mesta udelili pamätný list a pamätnú plaketu. Metropola Lip-
tova majstra očarila. "Som veľmi prekvapený intenzitou, akou toto mesto žije. Cítim sa 
tu veľmi dobre, prechádzky v centre aj v okolí sú príjemné. Páčia sa mi tie malé lokálne 
obchodíky, Liptovský Mikuláš je malebný a útulný," opísal pocity zo svojej návštevy.                      
                                       -red-

Seniori sa budú 
hrať, zlepšíme 
tak ich myslenie a 
zručnosti
Naši starkí a zdravotne znevýhodne-

ní, ktorí sú prijímateľmi opatrovateľskej 
služby, budú riešiť hlavolamy a hrať sa 
postrehové hry. Opatrovateľky s nimi 
budú navliekať korálky, skladať pexe-
so a nohy im pomasírujú akupresúrne 
podložky. Hry a pomôcky, ktoré nakúpi 
mesto pre seniorov z grantových finan-
cií, zlepšia rozvoj v oblasti kognitívneho 
myslenia a motorickú zručnosť. Projekt 
zameraný na zmysluplné trávenie voľné-
ho času má tiež prispieť k pohode senio-
rov, k ich spokojnosti a zlepšiť tak kvalitu 
ich života. Pomôcky budú opatrovateľ-
ky pre svojich klientov zapožičiavať na 
mestskom úrade.                     
                                                                    -red-
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Múzeum jaskyniarstva očakáva silnú letnú sezónu
Slovenské múzeum ochrany prírody a 

jaskyniarstva (SMOPAJ) v Liptovskom Mi-
kuláši s obľubou navštevujú aj domáci. V 
súčasnosti je plné detí, ku koncu školského 
roka je častým cieľom školských výletov z 
regiónu, ale aj iných kútov Slovenska. 

Predlžujú otváracie hodiny
Od rozsiahlej rekonštrukcie, ktorú ukon-

čili pred šiestimi rokmi, záujem o múzeum 
stále narastá. Obnovené priestory zažili vla-
ni najsilnejšiu letnú sezónu, počas štyroch 
mesiacov si ich prezrelo viac ako 24.000 
návštevníkov. Múzejníci očakávajú opäť 
silné leto, pretože po dlhej odmlke po-
čas pandémie ľudia vyhľadávajú kultúrne 
podujatia a navštevujú múzeá a iné inšti-
túcie. Počas hlavnej turistickej sezóny od 1. 
júna do 30. septembra múzejníci predlžujú 
otváracie hodiny. „Návštevníci k nám môžu 
prísť každý deň vrátane soboty a nedele od 

10:00 do 18:00 hodiny. Využiť môžu regio-
nálnu kartu zliav Liptov Region Card, ktorú 
navyše Mikulášania po prvý krát môžu do-
stať úplne zadarmo,“ pozvala Eva Mauritzo-
vá zo SMOPAJ.

Prednášky i tábory
Počas celého leta SMOPAJ ponúka en-

virovzdelávanie pre mladšie vekové ka-
tegórie. Každý týždeň sú naplánované 
prednášky. Tajomstvá prírody spoznajú 
najmenší v letnej škole alebo na dennom 
tábore. Záujem o tieto aktivity je každý rok 
obrovský a miesta bývajú naplnené ešte 
pred letom.

Deťom sa páči zoologická expozícia
SMOPAJ je moderné prírodovedné mú-

zeum zamerané nielen na slovenskú príro-
du a jaskyne. „Návštevníci sa dozvedia, že 
aj v nehostinnom prostredí jaskýň môže 

existovať život, zistia, či je možné, aby mi-
nerály spievali, oboznámia sa so vznikom 
slnečnej sústavy a vyskúšajú si, ako pôso-
bí gravitačná sila na jej planétach,“ infor-
movala Mauritzová. Spoznajú podľa nej aj 
históriu života na Zemi od prvohôr až po 
štvrtohory, uvidia fosílne pozostatky kostry 
jaskynného leva, ktoré boli nájdené v Zá-
padných Tatrách či fosílne pozostatky pa-
chypleurosaura z Demänovskej doliny staré 
245 miliónov rokov. Zoznámia sa s prácou 
drevorubačov, s modelom úvraťovej les-
nej železnice, pasením oviec, včelárstvom 
i poľovníctvom, históriou lyžiarstva, turiz-
mu a záchrannej horskej služby. Vlezú si do 
medvedieho brlohu alebo si oddýchnu v 
múzejnej záhrade. Navyše, každý, kto zdolá 
55 schodov na vyhliadkovú vežu, uvidí celý 
Liptov ako na dlani.

-red-

Ukázali kreativitu
Módna prehliadka odevov z odpadových 

surovín, envirokvíz či šitie látkových rúšok. 
Aj takúto hravú a inšpiratívnu podobu mala 
tohtoročná konferencia Separáčik zamera-
ná na oblasť odpadového hospodárstva. 
Žiaci zo všetkých mestských škôl si tvorivou 
a súťažnou formou pripomenuli význam 
čistého životného prostredia pre budúc-
nosť ľudstva.

Deti prednášajú deťom
Detskú ekologickú konferenciu pripra-

vujú pravidelne v závere školského roka 
samotní školáci. Zvolia si oblasť, vypracujú 
vlastné príspevky a prezentácie, ktoré po-
tom prezentujú pred publikom. Akciu vždy 
dotvoria aj výtvarne. Prednáškami a rôzny-
mi ukážkami chcú upozorniť svojich roves-
níkov na potrebu triedenia odpadu. 

Ekologické cítenie
Pre trvalo udržateľný rozvoj je podľa ve-

dúcej odboru školstva, mládeže, športu a 
kultúry Márie Boltižiarovej veľmi dôležité 
budovanie environmentálneho povedomia 
už u malých detí. „Na jubilejnom piatom 
ročníku podujatia prezentovali žiaci prí-
spevky na témy odpad, separácia a priblížili 
dvanásť bodov, ako chrániť planétu Zem. 
Akciu dotvorili kreatívne zostavené výstav-
ky so zameraním na vodu, plasty, kovy či 
papier,“ opísala.

                             -red-

Testujeme stmievače verejného osvetlenia
Skupina energetických expertov na 

Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši 
hľadá rýchle opatrenia na zmiernenie do-
padov mimoriadne vysokých cien ener-
gií. Obrovské účty za verejné osvetlenie 
by mohli čiastočne znížiť nainštalovaním 
stmievačov. Ich efektívnosť v súčasnosti 
testujú na uliciach Družstevná, Kpt. Nálep-
ku a Guothova.

Pouličné lampy nevypneme
Prioritou predstaviteľov radnice naďalej 

ostáva bezpečnosť Mikulášanov. 
„Obyvatelia nižšiu svietivosť poulič-

ných lámp v nočných hodinách ani nepo-
strehnú, mesto však ušetrí nemalé finanč-
né prostriedky. Pre mestskú pokladnicu 
môže ísť o 20 až 30 percentnú úsporu v 
platbách za verejné osvetlenie. Nechceme 
ísť po vzore niektorých miest a obcí, ktoré 
počas noci osvetlenie vypínajú, preto hľa-
dáme iné možnosti, ako optimalizovať vy-
užitie verejného osvetlenia,“ priblížil vedú-
ci odboru dopravy a životného prostredia 

Gabriel Lengyel.

Výsledok spoznáme o mesiac
Stmievacie zariadenie zabezpečili radnič-

ní na skúšku na jeden mesiac. „Po skončení 
testovania vyhodnotíme úsporu spotre-
by elektrickej energie na základe odpisu z 
elektromeru a porovnaním s faktúrami za 
rovnaké obdobie minulého roka. Následne 
sa rozhodneme, či sa investícia do stmieva-
čov oplatí alebo nie,“ doplnil Lengyel.

-red-

Mikulášski plavci zbierajú medaily už 20 rokov 
V júni 2002 začal v Liptovskom Mikuláši 

pôsobiť Mestský plavecký klub Delfín. Jeho 
vznik odštartoval novú etapu systematic-
kého, prepracovaného a organizovaného 
plávania v našom meste. Mikulášski plavci 
sa tak už 20 rokov zúčastňujú popredných 
podujatí a zbierajú tie najvýznamnejšie 
ocenenia. Ocenili ich aj predstavitelia náš-
ho mesta.  Pri príležitosti 20. výročia založe-
nia klubu a za šírenie dobrého mena mesta 

na Slovensku i v zahraničí udelil primátor 
Mestskému plaveckému klubu Delfín Verej-
né uznanie za zásluhy. 

"Trénerom sa darí prilákať k plávaniu 
množstvo detí, o čom svedčí maximálne na-
plnená členská základňa. V dnešnej elektro-
nickej dobe našli spôsob, ako osloviť mládež 
a vedú ju k pohybu, zmyslu pre povinnosť a 
fair play. Navyše, v rozvoji systematicky po-
kračujú," odôvodnil ocenenie šéf radnice, 

ktorý odovzdal pamätný list a zlatú pamätnú 
plaketu zakladateľovi klubu Petrovi Ferkovi. 
Pamätné listy a strieborné plakety dostali 
dlhoroční tréneri Ľudmila Dutková, Robert 
Pawelski, Marek Marcinčin a Roman Králik. 
Klub si uctil vzájomnú spoluprácu udelením 
pamätných plakiet vedúcim predstaviteľom 
mesta. Mikulášski plavci oslavovali aj svojím 
tohtoročným nosným podujatím, 10. roční-
kom Veľkej ceny Liptova.                             -red-
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Nevyužívajte parkovacie domy ako skladisko nábytku: 
prípadný požiar sa rozšíri rýchlejšie
Liptovskomikulášski hasiči v súvislosti s 

marcovým ničivým požiarom parkovacieho 
domu v Bratislave upozorňujú Mikuláša-
nov, aby nerobili rovnaké chyby, ako oby-
vatelia hlavného mesta a hromadné garáže 
využívali výlučne na parkovanie vozidiel. V 
Liptovskom Mikuláši sa nachádzajú celkom 
tri parkovacie domy - dva na Podbrezinách 
a jeden vo Vrbici.

„Rozsiahly požiar, ktorý v hlavnom mes-
te začiatkom marca zničil takmer celý par-
kovací dom, sa šíril veľmi rýchlo, pretože 
v priestoroch garáží sa nachádzalo okrem 

vozidiel aj množstvo horľavého materiálu. 
Či už starý nábytok, elektroinštalačný mate-
riál, papiere, plasty či elektrospotrebiče. Vy-
zývame preto vlastníkov garáží, aby dbali 
na dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej 
bezpečnosti,“ vysvetlila riaditeľka Okresné-
ho riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová. 
Hromadné garáže v Liptovskom Mikuláši sú 
podľa nej vo vlastníctve fyzických osôb a 
preto v nich hasiči nemôžu vykonať proti-
požiarne kontroly.

Priestory hromadných garáží môžu maji-

telia využívať výlučne na účely garážovania 
vozidiel. Majiteľ tam môže mať odloženú 
napríklad sadu náhradných pneumatík ale-
bo rezervnú zásobu pohonných hmôt v ne-
rozbitnom obale s celkovým objemom naj-
viac 20 litrov. V priestore jedného miesta na 
státie možno okrem kvapalných palív uložiť 
horľavé kvapaliny všetkých tried nebez-
pečnosti s objemom najviac 10 litrov pre 
motocykel, trojkolku, štvorkolku a osobný 
automobil. Ten, kto užíva garáž v rozpore 
s kolaudačným rozhodnutím, sa dopúšťa 
priestupku.                         -red-

Veľkolepý Kostol svätého Petra z Alkantary sprístupnia verejnosti
Do zoznamu sakrálnych pamiatok v Lip-

tovskom Mikuláši, ktoré môže verejnosť 
spoznať počas letnej sezóny, pribudne po 
rozsiahlej rekonštrukcii aj gotický kostol v 
Okoličnom. Kostol sv. Petra z Alkantary je 
najväčším svojho druhu na Liptove s ne-
vyčísliteľnou kultúrnou aj duchovnou hod-
notou a je považovaný za najkrajšiu a naj-
cennejšiu staviteľskú pamiatku v regióne. 
„Spolu s ním môžu turisti i domáci navštíviť 
tiež Múzeum Ladislava Mattyasovszkého, 
ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkos-
ti,“ pozvala riaditeľka Informačného centra 
v Liptovskom Mikuláši Jana Piatková.

Výskumy odhalili fresky i kryptu
Kostol sv. Petra z Alkantary desaťročia 

ukrýval maľby z 15. storočia či františkánsku 
kryptu z 18. storočia. Objavili ich postupne 
v rámci archeologických výskumov, ktoré v 
kostole realizovali počas rekonštrukcie. Ne-
skorogotické fresky v hviezdicovej stropnej 
klenbe boli prekryté vrstvou bledého náte-
ru pri opravách kostola v minulom storočí. 
Cyklus malieb vznikol podľa odborníkov 
koncom 15. storočia, keby bol postavený 
aj samotný kostol. Objavili ich v roku 2018 
a išlo o vôbec prvý objav fresiek v kostole 

v Okoličnom. Dva roky predtým odhalili aj 
františkánsku kryptu, pochovaných je v nej 
približne 50 rehoľníkov a iných ľudí. Podľa 
Jozefa Tomagu, správcu farnosti v Oko-
ličnom, ktorý ktorý inicioval komplexnú 
obnovu kostola od roku 2008, je kostol v 
súčasnosti zreštaurovaný do pôvodnej ne-
skorostredovekej podoby.

Sakrálne umenie v múzeu
Františkánsky kláštor v Okoličnom je do-

movom pozoruhodného múzea pomeno-
vaného po významnom biskupovi Ladisla-
vovi Mattyasovszkom. Pri návšteve kostola 
preto môžu záujemcovia jedným dychom 
spoznať aj expozíciu zameranú na sakrál-
ne umenie. Možno tu nájsť plastiky od 
Majstra Pavla z Levoče či vzácne liturgické 
predmety z obdobia baroka. Prostredníc-
tvom informačných panelov sa návštevník 
dozvie aj o dejinách kostola či osobnosti 
biskupa Mattyasovszkého. Múzejná expozí-
cia je inštalovaná v starobylých priestoroch 
krížovej chodby s jedinečnou atmosférou. 
Za jej realizáciu získalo múzeum prestížne 
ocenenie Expozícia roka 2011, ktoré udeľu-
je Slovenské národné múzeum v spolupráci 
s ďalšími inštitúciami.

Chrámy spoznáte s audiosprievodcom
Všetky chrámy sprístupnené na turistic-

ké prehliadky - Kostol sv. Petra z Alkantary, 
Kostol sv. Mikuláša, Evanjelický kostol na 
Tranovského ulici či Synagógu, spozná ve-
rejnosť prostredníctvom audiosprievodcu  
v slovenskom, anglickom a poľskom jazy-
ku. Spustia si ho priamo z oficiálnej mest-
skej webovej stránky prostredníctvom QR 
kódu. „Komu by táto forma nevyhovova-
la, nájde zároveň rovnaké informácie na 
prezentačných stojanoch umiestnených 
v chrámoch spoločne s rôznymi zaujíma-
vosťami, fotografiami a popisom,“ doplnila 
Piatková.

Potešia koncerty chrámovej hudby
V minulých rokoch si návštevníci veľmi 

obľúbili koncerty chrámovej hudby v Evan-
jelickom kostole na Tranovského ulici. Aj 
toto leto ponúknu Organové polhodinky 
monumentálnu chrámovú hudbu v podaní 
mikulášskych organistov. Prvý raz sa koncer-
ty rozšíria aj do Kostola sv. Mikuláša, kde si 
ich môžete vypočuť každý štvrtok o 16:00 
hodine. V Evanjelickom kostole organisti za-
hrajú každý utorok v rovnakom čase.        

                      -red-

Za odstraňovanie čiernych skládok zaplatíme všetci
Prvé teplé dni vyhnali ľudí do záhrad. Od-

padu z jarného upratovania sa však niektorí 
obyvatelia zbavili nevhodne. Vo viacerých 
mestských častiach vznikli kopy trávy a ko-
nárov vyhodené len tak na voľnom priestran-
stve. Za takéto nezodpovedné správanie 
zaplatia v konečnom dôsledku všetci Mikulá-
šania. Čierne skládky totiž musí mesto zlikvi-
dovať navyše. Ročne ide o desiatky tisíc eur, 
ktoré by sa dali využiť efektívnejšie.

Veľkoobjemové kontajnery nestačili
Mesto má zo zákona povinnosť rozmiest-

niť veľkoobjemové kontajnery na biologic-
ky rozložiteľný odpad zo záhrad a tiež ob-
jemný odpad dvakrát za rok, vždy na jeden 
deň. V Liptovskom Mikuláši ich môžu oby-
vatelia využívať veľkoryso - týždeň počas 
jarného a týždeň počas jesenného uprato-

vania. Ani to však nestačí. „Veľkoobjemové 
kontajnery sme v tomto roku rozmiestnili 
od 28. marca a k dispozícii boli do 4. apríla. 
Na niektorých miestach sme ešte pred tým-
to obdobím našli vyhodený odpad, ktorý 
sme museli najprv odstrániť. V priebehu 
celého týždňa sme plné kontajnery vyvá-
žali a prázdne ich vracali späť. Mikulášania 
sa týmto spôsobom zbavili celkom 330 ton 
odpadu. Problém nastal, keď sme po týždni 
kontajnery odviezli. Ľudia odpad naďalej 
vozili na miesta, kde boli predtým rozmiest-
nené,“ uviedla Mária Lošonská z oddelenia 
životného prostredia a poľnohospodárstva. 

Hliadkovanie či fotopasce
Aby mesto predišlo vzniku týchto čier-

nych skládok, lokality s veľkoobjemovými 
kontajnermi budú počas budúcich zberov 

kontrolovať mestskí policajti niekoľkokrát 
denne. Možnosťou je aj rozmiestnenie fo-
topascí. Ľudia by si však mali uvedomiť, že 
vyhadzovaním odpadu mimo nádob sa do-
púšťajú priestupku.

Problémom aj odpad pri kontajneroch
Problémové sú aj niektoré kontajnerové 

stojiská pri bytových domoch. Napríklad 
preplneným kontajnerom na separovaný 
zber sa dá predísť stláčaním odpadu. Takto 
ušetríme priestor a nádoby sa tak rých-
lo nezaplnia. Máloktorý Mikulášan vie, že 
všetko, čo vyhodí vedľa kontajnera, sa stáva 
čiernou skládkou. Smetiari nie sú povinní 
automaticky upratovať odpad naokolo a 
dokonca by to robiť ani nemali. Likvidáciu 
takejto čiernej skládky preto musí mesto 
tiež zabezpečiť zvlášť.                        -red-

Aj deti už majú 
zodpovednosť
Príslušníci Miestnej občianskej poriadkovej 

služby pomáhali hasičom pri vzdelávaní detí 
z marginalizovanej komunity. Profesionálni 
hasiči v rámci preventívnej aktivity pripra-
vovali deti na súťaž, učili ich zapájať hasiacu 
súpravu a rozprávali sa s nimi o ochrane pred 
požiarmi. Zmysel projektu je oveľa hlbší, deti 
majú preniesť svoje poznatky do rodín a učiť 
rodičov, čo je potrebné robiť v prípade vzni-
ku požiaru. Podľa člena Miestnej občianskej 
poriadkovej služby Jaroslava Pušku je záujem 
detí o takéto aktivity veľký, pretože pociťujú 
zodpovednosť za bezpečie vo svojich domo-
voch.                             -red-
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ZA7HORAMi už 1. júla na námestí, ale nielen tam
Najväčší rozprávkový festival na Sloven-

sku oslavuje 5. výročie – na rodiny s deťmi 
sa teší  1. - 4. júla  a 9. - 10. júla 2022. Festival 
ZA7HORAMi predstavuje množstvo atrakcii, 
tvorivých dielní a vzdelávacích aktivít. Osla-
vy 5. výročia  budú trvať 6 dní a na rozpráv-
kovú krajinu sa zmení až 7 rôznych miest po 
celom regióne.

Už nielen najväčší a najkrajší, no zároveň 
aj časovo najdlhší rodinný rozprávkový fes-
tival na Slovensku otvorí brány hneď v prvý 
prázdninový deň 1. júla 2022. Jeho domov-
ským stánkom zostáva Liptovský Ján, tento 
rok však opäť zavíta aj do iných lokalít po ce-
lom Liptove. „Pre veľký záujem návštevníkov 
sme sa rozhodli zdvojnásobiť počet dní na 
šesť a pridať nové programové lokality. Roz-
právkami to bude žiť počas prvých dvoch 

júlových víkendov aj v centre na námestí v 
Liptovskom Mikuláši, v obchodnom centre 
STOP SHOP i na okraji nášho mesta v Maladi-
nove, ako aj v Liptovskom Hrádku, v Hrabov-
skej doline a v Jasnej. Týmto spôsobom sa 
snažíme vyhovieť väčšiemu množstvu oby-
vateľov, záujemcov a dovolenkárov, ktorí si 
môžu vybrať nielen termín a miesto, ale aj 
program, ktorý ich najviac zaujme,“ vysvet-
ľuje predseda predstavenstva Oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV 
a primátor mesta Ján Blcháč.

Veľkí aj malí fanúšikovia rozprávok a šťast-
ných koncov sa môžu tešiť na takmer štyri 
desiatky rozprávkových príbehov v podaní 
dvanástich bábkových divadiel z celého Slo-
venska. Piate výročie prídu osláviť aj tradičné 
detské hviezdy ako Paci Pac, Spievankovo, 

Sranda Banda, Sníček Hugo, Teáter Komika a 
kúzelník Talostan. 

Viac o programe na visitliptov.sk. 
Program v Liptovskom Mikuláši:

Námestie osloboditeľov – 1. júl
14:40 FS Cindruška - vystúpenie detských fol-
klórnych tancov
15:00 Divadlo Dvor zázrakov – rozprávka 12 
mesiačikov
15:45 Oficiálne otvorenie Rozprávkovej  
krajiny ZA 7 HORAMI
16:00 Sauna Master Show 
16:20 Tárajko a Popletajka - Z rozprávky do 
rozprávky
17:00 Hókusy pokusy pre malých alchymistov
17:40 Súťaže s Dedom Mirom o ceny
18:15 Divadlo Dvor zázrakov - O troch grošoch

            -red, OOCR-

BURZA NÁPADOV S PRIMÁTOROM
Zapojte sa do riadenia svojho mesta. Stretnite sa s primátorom a vedením Liptovského 
Mikuláša na tradičnej Mikulášskej burze nápadov, ktorá sa bude konať v jednotlivých 
mestských častiach (podľa harmonogramu) a rozhodnite o tom, čo sa vo vašom okolí 

zmení, zlepší alebo pribudne.

Na stretnutí bude primátor so svojim tímom z radnice informovať o aktuálnom stave 
mikulášskej samosprávy, dozviete sa, kam vaša mestská časť smeruje a v otvorenej 

diskusii môžete prispieť prostredníctvom svojich podnetov, nápadov, návrhov a 
postrehov k skvalitneniu svojho života vo vašej mestskej časti.

Miestna  časť    Dátum     Miestnosť
Liptovská Ondrašová   03.06.2022   16.00 hod.   Kultúrny dom Lipt. Ondrašová
Iľanovo    06.06.2022   16.00 hod.   Kultúrny dom Iľanovo
Ploštín    06.06.2022   17.30 hod.   Kultúrny dom Ploštín
Demänová    07.06.2022   16.00 hod.   Kultúrny dom Demänová
Bodice    07.06.2022   17.30 hod.   Kultúrny dom Bodice
Palúdzka    08.06.2022   16.00 hod.   Kultúrny dom Palúdzka
Andice, Benice   08.06.2022   17.30 hod.   Kultúrny dom Benice
Staré  mesto    09.06.2022   16.00 hod.   Mestský úrad - zasadačka
Vrbica - Nábrežie   09.06.2022   17.30 hod.   Základná škola M.R.Martákovej
Okoličné, Stošice   10.06.2022   17.00 hod.   Základná škola Okoličianska
Podbreziny,  Vitálišovce  10.06.2022   18.30 hod.   ZŠ Janka Kráľa Podbreziny

O prípadných zmenách v termínoch stretnutí vás budú informovať prostredníctvom webovej stránky mesta
www.mikulas.sk  a na sociálnej sieti facebook.com/MestoLM.
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Užijú si futbalové leto v Liptovskej Ondrašovej
Futbalisti z Liptovskej Ondrašovej pripravili 

pre deti a mládež už ôsmy ročník tradičného 
športového podujatia Futbalové leto. „Začína-
me už 13. júna a pokračujeme počas prázdnin 
do 4. augusta. Tréningy sa uskutočnia vždy v 
pondelok, v utorok a vo štvrtok o 17.00 h na 
ihrisku v Liptovskej Ondrašovej. Proces vedú 
kvalifikovaní tréneri s licenciou. Tento rok 

obohatíme podujatie aj o špeciálne brankár-
ske tréningy. Záujemcovia sa k nám môžu ke-
dykoľvek pripojiť. Veríme, že deti, ale aj rodičia 
si od nás odnesú veľa pekných športových 
zážitkov,“ uviedol koordinátor projektu Fut-
balové leto Pavol Demenčík.

Projekt je určený deťom vo veku od 6 do 14 
rokov nielen pre začiatočníkov, ale aj pre tých, 

ktorí futbal už hrávali a chceli by sa zdokona-
liť. Po skončení dostanú vybraní jednotlivci 
príležitosť zahrať si futbal v ondrašovskom 
klube vo vyšších súťažiach. Bližšie informácie 
získate na telefónnom čísle 0907 497 673, 
trenerziacilo@gmail.com alebo na stránke  
skondrasova.sk. 

    -red-



1514

OznAmy

EREMEN & 
PETIJEE + 

THE SPACE 
CATS

 
GABANNA

CHIKI LIKI TU-A
VENTOLIN

VEC &
ŠVIDRAŇ

IRONIC 
MODERN 
WORLD

MAHADEVI

www.soundgarden.sk
Predaj vstupeniek

www.soundgarden.sk

EREMEN & 
PETIJEE + 

THE SPACE 
CATS

VEC &
ŠVIDRAŇ

www.soundgarden.sk
Predaj vstupeniek

www.soundgarden.sk
Predaj vstupeniekPredaj vstupeniek

CHIKI LIKI TU-A
VENTOLINVENTOLIN

VEC &
ŠVIDRAŇ

VENTOLIN

ŠVIDRAŇŠVIDRAŇ

VENTOLIN

Galerijná záhradaGalerijná záhrada
P. M. Bohúňa

KONEKSHAN
MICHAL HVORECKÝ

THE GRAND
BUFFET

TOKY
VIDIEK

DUHAN

DARKNESS
POSITIVE 

Podujatie je realizované s fi nančnou 
podporou Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky.
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OznAmy

16:30     DUO DREAM MELODY
19:15     MINCE VO FONTÁNE 
20:30     SPEKTRUM 

14:00     ĽUDOVÁ HUDBA KOVÁČIK
14:30     FREEZE, Brušné tance,
                   Tanečné cvičenia, Karate
15:30     SPRIEVOD MESTOM
                 BATIDA – bubenícka show
15:45     OTVORENIE
                 BRONZOVÝ OLYMPIONIK ŠIMON NEMEC
16:45     Jaro Filip & Karol Duchoň project
19:15     POLEMIC
20:45     KAREL GOTT revival

15:30     TEATRO KOMIKA – PRÍBEH RYTIERA
                 Jarmočné divadlo o rytierovi hľadajúcom to
                 najobyčajnejšie ľudské šťastie.
17:00     KÚZELNÍK WOLF A SRANDA BANDA
19:15     Rock Therapy (KABÁT revival)
20:45     Oravia DEEP PURPLE revival

ŠTVRTOK 16. 06. 2022

PIATOK 17. 06. 2022

SOBOTA 18. 06. 2022 

Sprievodný program SOBOTA 18. 06. 2022 

Sprievodný program PIATOK 17. 06. 2022 

18:00     100 rokov ochotníckeho divadelného
                  súboru Ploštín
                  Kultúrny dom Ploštín

17:00     Exhibičný zápas Československých
                 internacionálov vo futbale s osobnosťami
                 Liptovského Mikuláša, pod záštitou
                 veľvyslanca ČR na Slovensku Tomáša Tuhého
                Futbalový štadión MFK TATRAN Okoličné      

REMESELNÁ ULIČKA
10:00      PREZENTÁCIA TVORBY
                   REMESELNÍKOV LIPTOVA
                   Námestie osloboditeľov

Zmena programu vyhradená
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INZERCIA

nede¾a, 5. jún 2022, Salaš Pastierska

FS Pavlova Ves

Bobrovecká 
dychovka

Kulinárske špeciality z bryndze, jahòaciny 
a baraniny (bryndzové halušky, peèená 
jahòacina, baraní guláš, bobrovecké droby...)

Folklórne súbory z Jalovca, Pavlovej Vsi 
a Bobrovecká dychovka...

Príhovor Mariána Kuffu k návštevníkom 
podujatia...

Majstrovstvá Bobroveckej doliny
v plieskaní pastierskym bièom - IX. roèník

Remeselnícky trh...

Program od 13:00

BOBROVEC JALOVEC PAVLOVA VES

BOBROVEC, s.r.o.

pokraèujeme
v tradíciách...

...slávnostné otvorenie salašníckej sezóny Baè
Pastierska a symbolické „odomknutie“ lúk a pasienkov v Bobroveckej doline... 

ova cesta 2022 na salaši 

FS Jalovèianka

www. ppsbobrovec.sk

asti P erš sa kla as

www.bacovacesta.sk

LUDROVÁ

Sprievodné podujatie: výstava slovenského zväzu chovate¾ovov poštových holubov - ZO Bobrovec

Spoluorganizátori:

Bacova cesta

MATICA 
SLOVENSKÁ

Altar
Quartet

feat. JD
Walter

11 / jún  / 2022 / 20
.0

0

KaSS  /  Tranovského 4  /  Liptovský Mikuláš   /   www.mjf.sk

SS-22002-06-Den_deti_182x124_LM.indd   1 06/05/2022   15:11
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V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

 Arlo CALLAGHAN, Matúš FERIANČEK, 

Matias FERENC, Simona KRUŠINSKÁ, 

Martin PELACH, Matúš KRAJČÍRIK, Adam 

CEBECAUER,  Petra Lea MIKUŠOVÁ, Oliver 

BALCO,  Zuzana LEŠUNDÁKOVÁ, Branislav 

HALAHIJA, Liliana PUŠKOVÁ.  

Manželstvo uzavreli:

 František HUJO – Mgr. Dana ŠTRASSO-

VÁ, Ing. Michal POLIAK – Lucia DZÚRI-

KOVÁ, Branislav RYBOVIČ – Jaroslava 

KAMENSKÁ, Aleš ŠULC – PhDr. Lenka PA-

LAJOVÁ, Daniel TABAJ – Romana KUBIN-

COVÁ, Ing. Ján URBANOVSKÝ – Ing. Ingrid 

KUBÍKOVÁ, Jaroslav VARGA – Katarína 

KAŠÁKOVÁ, Marek CELENGA – Michaela 

MIŠKOVIČOVÁ, Ľuboš STAROŇ – Ing. Vie-

ra ROJČEKOVÁ.

Navždy nás opustili:

 

 Zuzana PANČUŠKOVÁ – 86 r., Ing. Mgr. 

Vladimír POJTEK – 72 r., Rudolf HOLLÝ – 

81 r., Jaroslav TOMČÍK – 86 r., Mária UŽÍ-

KOVÁ – 81 r., Ivan BENKO – 76 r., Peter 

CHRIAŠTEĽ – 62 r., Irena JURÍČKOVÁ – 73 

r., Stanislav ČUPKA – 77. r., Miroslav LOBO 

– 70 r., Anna KRAJČIOVÁ – 70 r., Ján SPOD-

NIAK – 89 r., Andrej PITOŇÁK – 100 r., Al-

bína BENČOVÁ – 86 r., Tibor PLEVA – 71 r., 

Viera VLHOVÁ – 57 r., Petr KOTLÁR – 45 r.

Občiansky servis 
APRíL 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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 STREDA 01.06.2022 
CYKLORAŇAJKY  odpočívadlo na cyklochodníku 
na Nábreží Dr. A. Stodolu pri Vrbickom moste  6:00 
- 08:00  Spolu odštartujeme kampaň Do práce na 
bicykli 2022!

 ŠTVRTOK 02.06.2022 
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S KURÁTORKOU 
VÝSTAVY LADISLAVA ČEMICKÉHO  Liptovská 
galéria P. M. Bohúňa  16:00  Komentovaná 
prehliadka výstavy s kurátorkou, ktorá priblíži život a 
tvorbu umelca.

 PIATOK 03.06.2022 
FREEZE - POHĽAD TANEČNÍKA  Dom kultúry, veľká 
sála  16:30    9 € / predpredaj 6 €  Záverečný 
tanečný koncert tanečnej školy FREEZE.

 SOBOTA 04.06.2022 
PREHLIADKA MESTA SO SPRIEVODCOM - PRÍBEH 
MESTA pred INFORMAČNÝM CENTROM mesta  

 10:00    2 €  / 1,60 €  Pozývame Vás na 
prehliadku mesta so sprievodcom v rámci Víkendu 
otvorených parkov a záhrad.

 SOBOTA 04.06.2022
ROZPRÁVKOVÝ DEŇ DETÍ  Demänová Rezort 

 10:00   Na detičky čaká bláznivý, rozprávkový deň 
plný zábavy. 

 NEDEĽA 05.06.2022  
NAJLEPŠÍ DEŇ DETÍ S MIMOŇMI  STOP SHOP 
Liptovský Mikuláš   14:00 - 18:00  Rozdávame 
stovky mimoňov. 

 STREDA 08.06.2022
PRÍBEH NÁŠHO MÚZEA - ROHAČKA, OSÍDLENIE 
HRADISKA V DOBE BRONZOVEJ  Liptovské 
múzeum Čierny orol  16:00    1,50 €   
Prednášku o hradisku Rohačka v dobe bronzovej.

 ŠTVRTOK – NEDEĽA 09.06.2022 | 12.06.2022
BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ  Dom kultúry   
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionál-
neho divadla dospelých.

 SOBOTA 11.06.2022
JAZZ V MESTE: ALTAR QUARTET FEAT. JD WALTER 
(USA) KaSS, Tranovského 4   20:00    10 € 

 Hudobný inovátor a najavantgardnejší džez. spevák 
súčasnosti JD Walter u nás v klube! 

 SOBOTA 11.06.2022 
OTVORENIE LETA S MIROM JAROŠOM  Demänová 
Rezort  10:00    15 €   Leto je už za rohom! 
Sezónu otvoríme letnou olympiádou a koncertom Mira 
Jaroša :) 

 NEDEĽA 12.06.2022   
ONDRAŠOVSKÁ HORIČKA  ihrisko Liptovská 
Ondrašová   od 8:30  Pozývame Vás na 37. ročník 
cezpoľného behu. 

 NEDEĽA 12.06.2022   
ŠANSÓNY, POÉZIA – KONCERT LUCIA BUJNOVÁ

 Synagóga   19:00    9 € 
 PONDELOK 13.06.2022  

STARÉ DÁMY - PRESUNUTÉ ZO 04.10.2021  Dom 
kultúry, veľká sála   18:00    20 €   Komédia so 
slzami na krajíčku. Z. Studenková a K. Magálová ako dve 
excelentné herečky vo svete kde sa nič neodpúšťa. 

 ŠTVRTOK – NEDEĽA 16.06.2022 | 18.06.2022  
STOLIČNÉ DNI 2022  Námestie osloboditeľov 

 od 10:00 hod  Tradičné kultúrno-spoločenské pod-
ujatie s predajom remeselných výrobkov.

 PONDELOK 20.06.2022  
DOKONALÉ DIEŤA  Dom kultúry, veľká sála 

 17:30    17 € Vtipná a úprimná autorská 
inscenácia o rôznych prístupoch k rodičovstvu a výchove.

 UTOROK 21.06.2022  
VERNISÁŽ VÝSTAVY ROZETA 1994 - 2022  Liptovská 
galéria P. M. Bohúňa  16:30 Vernisáž spoločnej 
výstavy zoskupenia ROZETA, ktoré združuje umelcov v 
Ružomberku.

 STREDA 22.06.2022  
VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ A LITERÁRNEJ SÚŤAŽE 
SVET PODĽA KRÁĽA...  Múzeum Janka Kráľa 

 16:00  Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Svet podľa 
Kráľa alebo čo nebolo v učebniciach.

 NEDEĽA 26.06.2022  
ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - JANKO A MARIENKA

 Dom kultúry, klubová scéna  16:00    4 €
Čarovná klasika v originálnom prevedení s bábkami v 
životnej veľkosti!

 NEDEĽA 26.06.2022  
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KOSTOLA SV. PETRA Z 
ALKANTARY  Kostol sv. Petra z Alkantary, Kláštorná 
123   15:00 Pozývame vás na slávnostné otvorenie 
Kostola sv. Petra z Alkantary za účelom turistických 
prehliadok.

 UTOROK 28.06.2022  
ALŽBETA BÁTHORY  Dom kultúry, veľká sála 

 19:00    35 €   LEGENDA SA VRACIA! Príbeh 
krvavej grófky, ktorá sa stala legendou!   

 UTOROK 28.06.2022  
BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA  Centrum voľného času 
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47  9:00 
otvorenie   Nepostupová školská súťaž vo 
vytrvalostnom behu zo zameraním na olympijskú výchovu.

 UTOROK 28.06.2022  
VERNISÁŽ VÝSTAVY IVETA TOMANOVÁ - PARALELNÉ 
SVETY  Liptovská galéria P. M. Bohúňa  16:30 

 Vernisáž výstavy slovenskej sochárky. 
 ŠTVRTOK 30.06.2022  

MEMORIA VIVENTEM Synagóga   16:00  
 Slávnostné uvedenie novej trvalej inštalácie v 

synagóge pred letnou sezónou. 
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KALENDÁR PODUJATÍJÚN 2022 Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete 
v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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 SMRADI 
(Americký � lm, MP, 100 min., Slovenský dabing) 
St. 1. 6.  18.00   5 € |   Animovaná komédia Smradi 
dokazuje, že aj v nebezpečnom tvorovi sa môže skrývať 
dobré srdce...

 ŽENY A ŽIVOT 
(Český � lm, od 12 rokov, 87 min.) 
St. 1. 6.  20.00   5 € | Št. 2. 6.  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 ...

 SRDCE NA DLANI (Seniorsky Filmový Štvrtok) 
(Český � lm, od 12 rokov, 92 min.) 
Št. 2. 6.  14.00   3 € |   Láske na veku, ani mieste nezáleží. 
Nikdy nevieme, kedy a kde nás stretne. Môžeme sa 
zamilovať kedykoľvek a kdekoľvek...

 PÁNSKY KLUB 
(Český � lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Št. 2. 6.  18.00   5 € | Pi. 3. 6.  20.00   5 € | Ne. 5. 6.  19.00   
5 € | Po. 6. 6.  20.00   5 € |  Terapia pre „eroticky 
závislých“ skĺbi dohromady nesúrodú päticu. Sedenia 
prebiehajú u nie príliš skúsenej psychologičky Lindy, ktorej 
sa terapia čoskoro vymkne z rúk.

 TVOJAZEM 
(SR – ČR - Belg. , MP, 83 min. Slovenský dabing) 
Ne. 5. 6.  17.00   5 € | Pi. 17. 6.  17.00   5 € |  Riki, jeho 
nová kamarátka Emma a opičiak Tidling musia podniknúť 
dobrodružnú výpravu, aby zachránili nielen svoje vlastné 
životy, ale i celý svet fantázie.

 ZAKLIATA JASKYŇA 
(SR – ČR , od 7 rokov, 97 min.) 
Ut. 7. 6.  18.00   5 € | St. 8. 6.  17.00   5 € |  Dobrodružná 
rozprávka plná napätia vtiahne diváka do sveta tajuplnej 
jaskyne až sa mu nebude chcieť drať na povrch.

 PREMLČANÉ 
(Český � lm, od 12 rokov, 95 min.) 
Ut. 7. 6.  20.00   5 € | St. 8. 6.  19.00   5 € | Po. 13. 
6.  20.00   5 € |  Filmový triler, v ktorom Karel Roden v 
hlavnej úlohe odkrýva dávny a takmer zabudnutý zločin.

 JURSKÝ SVET: NADVLÁDA 
(Americký � lm, od 12 rokov, 147 min., Slovenský dabing) 
Ut. 14. 6.  18.00   5 € | St. 15. 6.  18.00   5 € | Št. 16. 
6.  18.00   
5 € |  Pi. 17. 6.  19.00   5 € |  Dinosauria a ľudská civilizácia 
sa konečne stretli. No miesto na planéte Zem je vyhradené 
len pre jeden druh. Veľkolepé vyvrcholenie ságy, ktorá 
začala v Jurskom parku Stevena Spielberga.

 BUZZ LIGHTYEAR 
(Americký � lm, od 7 rokov, 120 min., Slovenský dabing) 
So. 18. 6.  16.45   5 € |  Ne. 19. 6.  16.45   5 € |  Hrdinovia 
prekonávajú neprekonateľné prekážky, aby neustále 
zachraňovali alebo ochraňovali. Buzz Lightyear je presne 
takýto hrdina...

 ŽENY A ŽIVOT 
(Český � lm, od 12 rokov, 87 min.) 
So. 18. 6.  19.00   5 € | Ne. 19. 6.  19.00   5 € |  Filmová 
komédia o začiatkoch, koncoch a šanci nájsť ženícha po 
tridsiatke.

 KEBY RADŠEJ HORELO 
(Český � lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Po. 20. 6.  20.00  5 € | Ut. 21. 6.  19.00  5 € | St. 22. 
6.  18.00  5 € |   Zbor dobrovoľných hasičov musí čeliť 
úplne inej výzve, než ako je nejaký obyčajný požiar. 
Dedinská komédia o dobrovoľných hasičoch...

 MIMORIADNA UDALOSŤ (Seniorsky Filmový Štvrtok) 
(Český � lm, od 12 rokov, 102 min.) 
Št. 23. 6.  14.00   3 € |   Komédia sa voľne inšpirovala 
skutočným príbehom vlaku, ktorý ušiel svojmu 
strojvodcovi aj s cestujúcimi pred pár rokmi na 
Českomoravskej vrchovine.

 ELVIS 
(Americký � lm, od 12 rokov, 159 min.) 
Št. 23. 6.  18.00   5 € | Ne. 26. 6.  18.00   5 € | Po. 27. 
6.  19.00   5 € | St. 29. 6.  18.00   5 € |  Film o živote a 
hudbe Elvisa Presleyho, videné cez jeho komplikovaný 
vzťah s jeho záhadným manažérom, plukovníkom 
Tomom Parkerom...

 STAND UP 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 75 min.) 
Pi. 24. 6.  20.00   5 € |So. 25. 6.  20.00   5 € |  Mišo má 
životný sen – stať sa úspešným stand-up komikom. 
Zanecháva zamestnanie, aby si tento sen konečne začal 
plniť. 

 KDE JE ANNA FRANKOVÁ 
(Belg. - Franc. - Lux. - Izrael - Hol., MP, 92 min., Slovenský 
dabing) 
So. 25. 6.  18.00   4 € |  Kitty, imaginárna kamarátka 
Anny Frankovej, ktorej dievča venovalo svoj denník, 
zázračne ožíva v dnešnom Amsterdame. Kitty sa vydáva 
na horlivé pátranie po Anne a je to začiatok dobrodružnej 
cesty.

 DEŽO HOFFMAN – FOTOGRAF BEATLES 
(Slovenský � lm, od 12 rokov, 90 min.) 
Št. 30. 6.  20.00   5 € |  Dokument o legendárnom 
fotografovi Beatles, Rolling Stones, Marilyn Monroe a 
ďalších svetoznámych kapiel a osobností, Dežovi 
Ho� mannovi, ktorý pochádzal zo Slovenska. 

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

 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. 

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

 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.

 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.

 19.05.2022 | 01.07.2022     
DVAJA Z NÁS | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol  | 
Po-Pi: 8:00 - 15:00  0,50€ / 0,20€ | Výstava obrazov 
členiek Klubu neprofesionálnych výtvarníkov Marty 
Purgátovej a Ľubice Jurgošovej.

 01.06.2022 | 22.06.2022     
TAK TO VIDÍME MY | Liptovské múzeum Čierny orol | 
Po-Pi: 9:00 - 16:00, Ne: 12:00 - 16:00  3,00€/1,50€ | 
Slovenský zväz telesne postihnutých organizuje 5. ročník 
výstavy fotogra� í.

 01.06.2022 | 30.06.2022     
VÝSTAVA OBRAZOV | STOP SHOP Liptovský Mikuláš | 
Výstava obrazov v STOP SHOP Liptovský Mikuláš.

 22.06.2022 | 17.09.2022     
ROZETA 1994 - 2022 | Liptovská galéria P. M. Bohúňa | 
Ut-So: 10:00 - 17:00  5€/2,50€ | Spoločná výstava 
zoskupenia ROZETA, ktoré združuje umelcov v 
Ružomberku.

 29.06.2022 | 10.09.2022     
IVETA TOMANOVÁ - PARALELNÉ SVETY | Liptovská 
galéria P. M. Bohúňa | Ut-So: 10:00 - 17:00  3€/1,50€ | 
Výstava slovenskej sochárky o prelínaní reálneho a 
virtuálneho sveta.

 PES (FILMOVÝ KLUB SENIOROV) 
Komédia, USA - 2022 - (12) - 101 min. - BON - české titulky 
Pi. 3. 6.  14.30   3 € 

 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI (FILMOVÝ 
KLUB SENIOROV)  
Romantická komédia, SR/ČR - 2021-(12) - 112 min. - CON, 
originálna verzia
Pi. 8. 4.  14.30   3 € 

 LABUTIE JAZERO  
Záznam predstavení z Kráľovského baletu v Londýne VB 
- 2022 - (7) - 200 min. – Aero� lms, originálna verzia
Ne. 26. 6.  15.45   11 €
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Zmena programu vyhradená.

Viac o podujatiach
v CENTRÁLNOM KALENDÁRI 
www.mikulas.sk/kalendar-podujatiwww.slovakia.travel

 STALE EXPOZICIE

Projekt je �nancovaný s podporou 
Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky.

     01.06. - 31.06.           10:00 - 18:00 

Múzeum Janka Kráľa  Kapitoly z histórie mesta, Jánošíkova mučiareň  
(stála expozícia)  a Mikulášska súdna sieň.
 

Múzeum Janka Kráľa  90 rokov mikulášskeho hokeja. 
(výstavná sieň) 

Synagóga    Jedna z najväčších a najštýlovejších synagóg na Slovensku je  
    poslednou spomienkou na rozsiahlu mikulášsku židovskú komunitu. 

Rodný dom   Expozícia venovaná evanjelickému farárovi, spisovateľovi a  
súrodencov  politikovi Martinovi Rázusovi, spisovateľke Márii Rázusovej - 
Rázusovcov  Martákovej a histórii zaniknutej obce Vrbica. 
     

Tatrín a Žiadosti   Muzeálna expozícia Tatrín a Žiadosti  slovenkého národa 
    slovenského národa pripomína stretnutia popredných  
    osobností štúrovského hnutia u tunajšieho farára Michala  
    Miloslava Hodžu v revolučných štyridsiatych rokoch 
    19. storočia.  

    

JUN JUN JUN 
18.06.    10:00 - 22:00   Stoličné dni  
Námestie   Tradičné kultúrno spoločenské podujatie s bohatým programom:  
osloboditeľov   od 10:00 jarmočný predaj a prezentácia tvorby remeselníkov Liptova.   
    Účinkujú: Teatro Komika - Príbeh rytiera, Kúzelník Wolf a Sranda  
    Banda, RockTherapy (KABÁT revival), Oravia  DEEP PURPLE  
    revival. 
19.06.    17:00 Františkánska Schóla Bratislava 
Kostol sv. Petra  Koncert súboru spevákov a inštrumentalistov, pôsobí vo františkánskom  
z Alkantary    Kostole Zvestovania Pána v Bratislave.Venuje sa interpretácii  
v Okoličnom   sakrálnej hudby rôznych štýlových období od stredoveku po súčasnosť. 
20.06.    17:30 Dokonalé dieťa 
Dom kultúry   Divadelné centrum Martin prináša vtipnú a úprimnú autorskú  
    inscenáciu o rôznych prístupoch k rodičovstvu a výchove v podaní  
    jedinečného hereckého obsadenia. 
22.06.        16:00 Vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže  
Múzeum    Svet podľa Kráľa 
Janka Kráľa   Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Svet podľa Kráľa alebo čo  nebolo
     v učebniciach pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika. 
25.06.    10:00 - 22:00 Sound Garden 
záhrada Galérie   Butikový festival na Liptove. Predstavia sa: Vidiek, Ventolin,  
P. M. Bohúňa   Vec & Švidraň, DJ Toky, Chiki Liki Tu-a, DJ Gabanna, a iní. 
26.06.    15:00 Prezentácia sakrálnej pamiatky v rámci  
Kostol sv. Petra   konsekrácie kostola sv. Petra z Alkantary  
z Alkantary    Pozývame vás na slávnostné otvorenie Kostola sv. Petra 
v Okoličnom   z Alkantary za účelom turistických prehliadok.  
26.06.    16:00 Rozprávková nedeľa - Janko a Marienka 
Dom kultúry   Divadlo zo šu�íka predstaví čarovnú klasickú rozprávku 
    v originálnom prevedení s bábkami v životnej veľkosti. 
28.06.        09:00 Beh olympijského dňa 
Areál ZŠ Dr.    Nepostupová školská súťaž vo vytrvalostnom behu zo zameraním  
Aurela Stodolu   na olympijskú výchovu. Slávnostné otvorenie atletického štadióna.  
    Viac info na http://www.cvclm.sk. 
28. 06.   19:00 Báthory  
Dom kultúry   Horúca muzikálová novinka s hviezdnym hereckým obsadením,   
    príbeh o nenaplnených túžbach v srdci Alžbety Báthory, v ktorej  
    prebudia draka. 
    Viac info na www.dklm.sk. 
30.06.    18:00 Mimshow 
Dom kultúry   Pantomimicko - improvizačná show Miroslava Kasprzyka.
    Posledný štvrtok v mesiaci patrí pantomíme, jednému  
    navigátorovi a hudobnému hosťovi. Preto neváhajte a príďte
     sa zabaviť na mim show Miroslava Kasprzyka. Pripravte sa 
    na humorné scénky, paródie, reklamy, či glosovanie  
    "zvieratiek" na aktuálne témy. 
30.06.    16:00 Memoria Viventem 
Synagóga   Výstup projektu memoria Viventem s bohatým sprievodným  
    programom a multimediálnou prezentáciou, vďaka ktorej  
    diváci precítia atmosféru, ktorá sprevádzala židovské transporty.  
    Slávnostné uvedenie novej trvalej inštalácie v synagóge pred  
    letnou sezónou.  
    

01.06.        06:00 - 08:00 Cykloraňajky 
odpočívadlo    Podujatie, ktorým sa odštartuje celonárodná kampaň 
na cyklochodníku   Do práce na bicykli.  
na Nábreží Dr. A. Stodolu Všetci účastníci si pochutnajú na skvelých raňajkách. 
03.06.        16:30 Freeze - Pohľad tanečníka 
Dom kultúry   Záverečný tanečný koncert tanečnej školy FREEZE pre školský rok  
    2021-2022. V programe sa predstavia deti, juniori, mládež a dospelí  
    tanečníci. 
04.06. - 05.06.     08:00 Orszagh cup 
Zimný štadión   Majstrovstvá Slovenska regionálnych výberov v hokejbale.  
Liptovský Mikuláš  Spolu sa odohrá  53 kvalitných hokejbalových zápasov.   
    Viac informácií na www.orszaghcup.sk. 
04.06.        10:00 - 18:00 Víkend otvorených parkov a záhrad 
Rohonciho záhrada   Prehliadka so sprievodcovským výkladom pre deti i dospelých,  
(za OC Central)   spojená s bohatým animačným programom.  
04.06.     10:00 Príbeh mesta - Prehliadka mesta so sprievodcom 
Informačné   Jedna hodina a dozviete sa o TOP turistickej ponuke, zaujímavostiach  
centrum    súčasnosti aj miľníkoch dejín mesta v jeho historickom centre.  
mesta    Vstupné: 2€ dospelí, 1,60€ dôchodcovia a s LRC, bezplatne deti a študenti. 
04.06.     19:00 King of KINGS - noc bojovníkov 
Liptov Aréna   7. ročník turnaja v bojových športoch. Čaká nás turnaj svetovej  
    série KOK World Series, kde sa proti svetovej elite kickboxu  
    predstaví slovenská špička. 
09.06. - 12.06.   Belopotockého Mikuláš 2022 
Dom kultúry   Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho  
    divadla dospelých.
    10.06. o 16:00h  Slávnostné otvorenie 47. ročníka celoštátnej  
    prehliadky (Veľká sála)
    12.06. o 17:30h Slávnostné vyhlásanie výsledkov celoštátnej  
    súťaže (Klubová sála)Viac informácií na https://www.lks.sk/. 
12.06.     08:30 Ondrašovská horička 
futbalové    37. ročník cezpoľného behu s ambasádorkou podujatia,  
ihrisko     olympioničkou Gabrielou Gajanovou. Atraktívna časť behu: 
Liptovská   z Liptovskej Ondrašovej na Háj Nicovô.
Ondrašová   muži 14 000 m, ženy 7 600 m Novinka: Canicross - beh pre psíčkárov.
    Viac informácií na http://www.skondrasova.sk.  
13.06.     18:00 Staré dámy 
Dom kultúry   Komédia so slzami na krajíčku. Zdena Studenková a Kamila Magálová  
    ako dve excelentné herečky vo svete, kde sa nič neodpúšťa. 
16.06.     10:00 - 22:00 Stoličné dni  
Námestie   Tradičné kultúrno spoločenské podujatie s bohatým programom:         
osloboditeľov   od 10:00 jarmočný predaj a prezentácia tvorby remeselníkov Liptova.                                      
    Účinkujú: Duo Dream Melody, Mince vo fontáne, Spektrum. 
17.06.     10:00 - 22:00 Stoličné dni  
Námestie   Tradičné kultúrno spoločenské podujatie s bohatým programom:  
osloboditeľov   od 10:00 jarmočný predaj a prezentácia tvorby remeselníkov Liptova.
    Účinkujú: Ľudová hudba Kováčik, Freeze, Batida bubnová show,  
    Jaro Filip & Karol Duchoň project , Polemic, Karel Gott revival.
Futbalový štadión  17:00  Sprievodný program: Exhibičný zápas Československých  
MFK Tatran    internationálov vo futbale s osobnosťami Liptovského Mikuláša,  
Okoličné   pod záštitou veľvyslanca ČR na SR Tomáša Tuhého.


