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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Úžasná dávka energie bubnovej šou Batida nabíjala účastníkov Stoličného sprievodu.
Prechádzal ulicami od mestského úradu až na Námestie osloboditeľov a uviedol otvorenie Stoličných dní. Jarmočný predaj okolo župného 
domu a na Námestí mieru napĺňalo 217 jarmočníkov vrátane remeselníkov, v programe vystúpili kapely Kmeťoband a LE PAYACO.
Krátku fotoreportáž zo Stoličných dní nájdete na strane 8.
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Od septembra plánuje mesto spustiť mest-
skú autobusovú dopravu v  taktoch. Pôjde 
o najvyťaženejšie linky na a z najľudnatejšie-
ho sídliska Podbreziny, teda o autobusy číslo 
8, 9, 10, 11. Cieľom zavedenia pravidelných 
časových intervalov je zjednodušenie ces-
tovných poriadkov, ale najmä zatraktívnenie 
mestskej autobusovej dopravy.

„Aktuálne cestovné poriadky sú nastavené 
tak, že bez ich preštudovania cestujúci nevie, 
kedy spoj odchádza. Po zavedení taktovej 
dopravy sa budú autobusy pohybovať v pra-

videlných intervaloch po svojej trase. Aj bez 
prehľadu v  cestovnom poriadku bude ces-
tujúci vedieť, že autobus v určitom intervale 
na zastávku príde,“ uviedol Gabriel Lengyel 
z mestského úradu.

 
Spoj každých 20 minút

„Už máme spracovaný návrh intervalov, 
ktoré by mali byť v pracovných dňoch a do-
pravných špičkách každých 20 minút a počas 
sviatkov, víkendov každých a  menej vyťaže-
ných časov 30 minút. Presné intervaly sú však 

ešte predmetom rokovania, možno sa ešte 
skrátia,“ pokračoval vo vysvetlení vedúci od-
boru dopravy Lengyel.

V uplynulom desaťročí mesto zaznamena-
lo masívny nárast počtu osobných automobi-
lov, čo má za následok preťaženie ciest, časté 
tvorenie dopravných zápch a problém s par-
kovaním. „Pritom riešenie je veľmi jednodu-
ché, cestovať verejnou osobnou dopravou.“

        -js-

Od septembra pôjdu mestské autobusy v takte

Liptovský Mikuláš sa každým rokom roz-
širuje, pribúda množstvo rodinných do-
mov aj bytoviek či polyfunkčných objek-
tov. Tempo výstavby naberá na obrátkach 
až tak, že si vyžaduje vznik nových ulíc. 
     Názvoslovná komisia navrhla názvy pre no-
vovzniknuté ulice, pričom brala do úvahy ge-
ografi cké hľadisko a osobnosti, ktoré sa viažu 

k  daným lokalitám. V  meste a  v  mestských 
častiach si tak postupne zvykneme na 11 
nových názvov ulíc. V  Demänovej pribudnú 
ulice – Akademická, Daniela Šlachtu, Do do-
liny. V Liptovskej Ondrašovej vznikne ulica Za 
poštou, v Palúdzke Za pastierňou a ulica Sone 
Kovačevičovej. V  Ploštíne nájdete v  druhej 
polovici roka ulice Pod cestou a  Hore Die-

lom. V Starom Meste sú novinkou ulice Veľké 
lúky a  Lúky, vo Vitálišovciach Mojšova ulica. 
     Názvy ulíc sú súčasťou systému orientácie 
v meste a majú prispieť k lepšej dostupnosti 
záchranných systémov, uviedla Dana Gu-
ráňová z mestského úradu.

        -js-

V meste pribúda 11 nových ulíc

Osem nových, stredne veľkých auto-
busov mestskej autobusovej dopravy 
(MAD) s  kapacitou 70 osôb prepravca 
odovzdal do užívania mestu Liptovský 
Mikuláš. Moderné klimatizované vo-
zidlá najvyššej emisnej triedy s  bezba-
riérovými vstupmi, informačnými zaria-
deniami či bezplatným wifi  pripojením 
Mikulášania už testujú.

Testovaním zisťujú spokojnosť
Zatiaľ len testovacie autobusy sú nasadené 

na menej vyťažené linky MAD so smerom do 
každej mestskej časti. Skúšobnou prevádz-
kou, ktorá bude trvať do 30. septembra, chce 
mesto otestovať kapacitu, technické vyba-
venie, spokojnosť cestujúcich či spotrebu 
pohonných hmôt. „Po ukončení testovacej 
prevádzky budeme reagovať na zistené sku-
točnosti a  prípadné pripomienky zo strany 
cestujúcich. Momentálne bude v  prevádzke 
osem vozidiel, v  ďalšom období pribudnú 
ďalšie tri autobusy väčšej kapacity. Vynovený 

vozový park by mal byť úplný od 1. októbra 
tohto roka. Dokopy tak pribudne spolu 11 
nových autobusov. Cestovné sa nemení 
a ostáva v pôvodnej výške,“ priblížil primátor 
Ján Blcháč.

Veľká pomoc pre mamičky s kočíkmi
Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti 

Arriva Slovensko Lászlóa Ivana nové auto-
busy spĺňajú všetky vlastnosti, ktoré sa v sú-
časnosti ponúkajú v  mestskej hromadnej 
doprave. „Vstup do autobusov je oveľa jedno-
duchší. Majú bezbariérovú rampu pre vozič-
károv a mamičky s deťmi. Všetky autobusy sú 
klimatizované a vybavené modernými tech-
nológiami pre informovanosť cestujúcich. 
Budú mať zadarmo wifi  prístup a  úplne iný 
štandard kvality, než aký sme doteraz ponú-
kali. Staršie autobusy z  vozového parku po-
maly vyradíme,“ uviedol Ivan.

Prvú jazdu novým autobusom absolvova-
li aj dve mamičky s kočíkmi. „Autobus sa mi 
veľmi páči, je klimatizovaný je tu wifi  a  naj-

viac ma teší, že sa už nemusím namáhať 
s kočíkom, ale jednoducho vytlačím kočík po 
rampe,“ povedala mamička desaťmesačnej 
Lujzy Zuzana z Liptovského Mikuláša. „Ram-
pa mi vstup do autobusu nesmierne uľahčila, 
už sa nemusím pozerať, kto mi pomôže kočík 
vyložiť, alebo zložiť, je to skvelá vec, ktorá na 
starých autobusoch chýbala,“ povedala Vero-
nika, mamička deväťmesačného chlapčeka.

Cestovné poriadky v mobile
V rámci reštartu MAD v Liptovskom Miku-

láši už funguje aj mobilná aplikácia UBIAN. 
Tá poskytuje informácie, ktoré zjednodušujú 
cestovanie prostredníctvom MAD. Vedenie 
mesta plánuje v  budúcnosti umožniť ces-
tujúcim, aby cez aplikáciu mohli platiť ces-
tovné, nabíjať si dopravné karty cez e-shop, 
platiť kreditnou kartou, a  teda zjednodušiť 
a  zmodernizovať proces platieb. Primátor 
Ján Blcháč pripomenul, že cieľom radnice je 
skvalitniť MAD tak, aby bola pre cestujúcich 
príťažlivejšia a konkurencieschopná voči indi-
viduálnej osobnej doprave, ktorá je zdrojom 
dopravných problémov na prieťahu cesty 
I/18 v meste. „Zároveň chceme od septembra 
zaviesť taktovú dopravu z najväčšieho sídlis-
ka Podbreziny do mesta. Na tejto trase počí-
tame aj s bus pruhom, ktorý umožní voľnejší 
pohyb autobusov cez mesto,“ vysvetlil.    -vč-

Máme nové moderné autobusy Od septembra pôjdu mestské autobusy v takte
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V celoštátnej kampani Do práce na bicyk-
li vybicyklovali tento rok Mikulášania druhé 
miesto. Strieborné umiestnenie pre mesto 
Liptovský Mikuláš je o  to vzácnejšie, že ho 
získalo spomedzi 99 zúčastnených samo-
správ z celého Slovenska. „Po minuloročnom 
úspechu, keď sme dosiahli tretie miesto v ce-
loslovenskej kampani Do práce na bicykli, je 
u Mikulášanov jasne badateľná obľuba cyklis-
tiky, a to nielen ako športovej disciplíny, ale aj 
obľuba bicykla ako dopravného prostriedku. 
Mesto Liptovský Mikuláš dlhodobo podporu-
je cyklodopravu, zrealizovali sme a pre ďalšie 
obdobie máme pripravené viaceré projekty 
v tejto oblasti. Podmienky, ako cyklochodník, 
cykloprístrešky, pumpy, cyklostojany či cyk-
loboxy, ktoré sme v meste vybudovali, určite 
prispeli k tomu, že Mikulášania radi využívajú 
bicykel ako dopravný prostriedok. Cyklistiku 
a cyklodopravu budeme preto podporovať aj 

naďalej, je totiž jasné, že zo strany obyvateľov 
je o to veľký záujem,“ povedal primátor Lip-
tovského Mikuláša Ján Blcháč.

Mikulášania v  máji najazdili na bicykli za 
svojím zamestnaním 34 300 kilometrov, čím 
ušetrili bezmála 11 000 kíl oxidu uhličitého. 
Do kampane, počas ktorej využívali miesto 
automobilovej cyklistickú dopravu, sa zapo-
jilo 132 tímov so 452 členmi. „Ďakujem všet-
kým účastníkom, ktorí sa v  máji zapojili do 
kampane aj napriek nepriaznivému počasiu. 
Naša snaha kampaň v  meste zorganizovať 
a podporiť aktívny životný štýl a zdravé život-
né prostredie teda nielen že nebola zbytoč-
ná, dokonca priniesla mestu Liptovský Miku-
láš tento skvelý výsledok, na ktorý môžu byť 
samotní obyvatelia právom hrdí,“ povedal 
vedúci odboru dopravy, verejných priestran-
stiev a životného prostredia Gabriel Lengyel.
       -vč-

Otvorená hodina ruštiny spojila hotelákov 
s  Petrohradom. Otvorená hodina ruštiny 
spojila hotelákov s Petrohradom. V rámci Dní 
ruskej literatúry v Žilinskom kraji navštívili 12. 
júna Hotelovú akadémiu v Liptovskom Miku-
láši vzácni hostia. Dôvodov ich návštevy bolo 
niekoľko – posilnenie priateľstva, rozvoj spo-
lupráce a  nadviazanie vzájomných kontak-
tov medzi strednými školami na Slovensku 
a v Rusku. Zúčastnili sa preto na otvorenej ho-
dine ruského jazyka, na ktorej privítali Mariu 
Obuchovu, učitelku ruského jazyka a literatú-
ry.    -red-

Mesto získalo dotáciu 88 500 eur na zvy-
šovanie ochrany verejného poriadku.  Krajskí 
policajti zo Žiliny vytipovali miesta, kde bude 
do konca roka 2019 osadený kamerový sys-
tém. Deväť kamier bude sledovať ulicu Špor-
tovú, po kuse budú inštalované aj na Okoli-
čianskej, Palúčanskej, Priemyselnej a Vrbickej.

OOOOOOtOOOtOOtOOOOtOOOtOtvovoovooovvovovovov rrrerererrererrerre ááánánánáná hhhhhhhhhhh dddoddodododdododddoddiiiiiininininnaaaaaaaaaaa rururuuruururruuuuruušštštštštštštštiinnininininnnnnnininyyyyyyyy sppspspspspojojojoojojojojililiililililaaaaaaa hhohohhohohohohottettetteteteláááláláláálálálálákkkokkokkkokokokookookokkkkokkovvvvv
s  Petrohradom. Otvorená hodina ruštiny
spojila hotelákov s Petrohradom. V rámci Dní 
ruskej literatúry v Žilinskom kraji navštívili 12.
júna Hotelovú akadémiu v Liptovskom Miku-
láši vzácni hostia Dôvodov ich návštevy bolo

Do práce na bicykli: gratulujeme vám!
Vybicyklovali ste nášmu mestu druhé 
miesto v celoštátnej súťaži. 

Predstavitelia radnice po predošlom 
prísľube vychádzajú v ústrety požiadav-
ke rodičov detí z  materských škôl. Od 
nového školského roka bude možné 
odhlásiť žiaka materskej školy zo stra-
vovania najneskôr do 6:30 h v deň po-
skytovania stravy v školskej jedálni. Rov-
naký čas platí aj pre žiakov základných 
škôl v  prípade, že žiak v  noci ochorie. 
Doposiaľ museli rodičia deti odhlasovať 
zo stravy do 14:00 h predošlého pracov-
ného dňa. Keď dieťa ochorelo v  noci, 
ráno už odhlásenie z  obedu neplatilo. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
odobrili aj poslanci mestského parla-
mentu na júnovom rokovaní.             -red-

Detičky už nemusíte 
odhlásiť zo stravovania 
deň dopredu.

Pol milióna eur sa podarilo predstaviteľom 
mikulášskej radnice získať z  eurofondov na 
projekt revitalizácie vnútrobloku na sídlisku 
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu. Pôjde o  obno-
vu verejnej zelene, budovanie parkových 
chodníkov a  trás pre peších. Pribudnú tiež 
plochy pre relax a hru detí. „Vďaka tejto sume 
chceme skultúrniť rozsiahle územie, ktoré sa 
nachádza medzi objektom Matice sloven-
skej a  riekou Váh, západnú stranu ohraniču-
je miestna komunikácia, bytovka, východnú 
stranu záujmového územia vymedzujú tiež 
chodníky, cesty a bytovky,“ uviedol primátor 

Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Ihrisko aj kopec na sánkovanie
Projekt rieši rekonštrukciu existujúcich 

chodníkov. Hlavné komunikačné trasy pre 
peších ostávajú nezmenené. V severnej čas-
ti je zakomponovaný kopec na sánkovanie 
a plochy určené pre výsadbu okrasných rast-
lín. V  južnej časti územia pribudnú k existu-
júcemu detskému ihrisku športové aktivity 
formou viacúčelového ihriska a  exteriérové 
fi tnes prvky. Celé územie je doplnené mobi-
liárom určeným na posedenie a komunikáciu 

obyvateľov. Vďaka fi nanciám sa zrevitalizuje 
väčšina pôvodných spevnených aj nespevne-
ných plôch. Celá lokalita si zachová svoj výraz 
aj funkciu, rozšíri sa však o  nové atraktívne 
prvky. Územie bude bezpečnejšie a ponúkne 
vyššiu kvalitu života, vysvetlila Jana Kormaní-
ková z mestského úradu.

Mesto na realizáciu projektu získalo z  In-
tegrovaného regionálneho operačného 
programu 475  tisíc eur, spoluúčasť mesta 
predstavuje päť percent.

    -red-

Na kvetnej lúke Hája Nicovô pribudol hmy-
zí domček, ktorý poskytuje úkryt mnohým 
druhom hmyzu. Tiež je útočiskom pre hmyz, 
ktorý sa vyvíja v dreve či v jeho dutinách. Ide 
hlavne o chrobáky a blanokrídly hmyz, ktoré-
ho larvy sa vyvíjajú v dutinkách v dreve, či tŕs-
tí. „V domčeku sa môžu ukrývať aj ucholaky, 
šváby či chrobáky. Hmyzie domčeky teda za-

bezpečujú aj nevyhnutnú ochranu mnohým 
hmyzím druhom, či možnosť ich nerušeného 
vývinu,“ vysvetlil Ján Lakota zo Slovenského 
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Hmyzí domček na Háji bol postavený ako 
súčasť projektu Lesopark Háj-Nicovô - príro-
dovedecká náučná trasa, na ktorej partici-
povalo Slovenské múzeum ochrany prírody 

a  jaskyniarstva. Na jeho stavbe sa zúčastnili 
aj žiaci zo Základnej školy Márie Rázusovej 
Martákovej. Hmyzí hotel je postavený z  prí-
rodných materiálov a  využiteľného odpa-
du, takže náklady na jeho postavenie tvo-
rili len zakúpené klince a  ochranné pletivo.
       -vč-

Pol milióna na revitalizáciu Nábrežia

SPRAVODAJSTVO

Na Háji stojí hmyzí hotel
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Poslanci z  klubu Nový Mikuláš (SaS, 
OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA) a  poslan-
ci z  klubu Skutočne nezávislí poslanci 
vylúčili z  programu rokovania mest-
ského zastupiteľstva (20. júna) ma-
teriály, ktoré mali zabezpečiť prená-
jom mestských bytov, fi nancovanie 
investičných akcií a  dofi nancovanie 
mestských športových zariadení.

Poslanci vylúčili z programu:
Návrh VZN o  podmienkach prideľovania 

bytov – znamená to, že mesto naďalej nemô-
že na základe všeobecne záväzného nariade-
nia prideľovať byty.

Záverečný účet mesta - schválením zá-
verečného účtu sa schvaľuje aj prebytok 
rozpočtu, z ktorého mali byť fi nancované re-
konštrukcie školských jedální a ďalších inves-
tičných akcií. Po vylúčení záverečného účtu 
z rokovania nebude možné fi nancovať ani re-
konštrukciu školských jedální, ani realizovať 
ďalšie investície.

Poslanci odmietli schváliť doplnenie 
programu o:

Materiál, ktorý dáva zelenú rekonštruk-
cii ciest. Viaceré pripravované investičné 
akcie - rekonštrukcie chodníkov a  ciest sa 
preto realizovať nebudú. Nezrealizuje sa 
rekonštrukcia: Majerskej ulice, vnútroblo-
ku Jilemnického, Zgútha Vrbického, ulice 
Lesnícka, chodník pozdĺž cyklochodníka 
pri privádzači ku križovatke Jánošík, chod-
ník popri ceste III. triedy na Podbrezinách, 
chodník popri ceste I/18, chodník na ulici 
Pod Dielom v  Lipt. Ondrašovej, parkovis-
ko ulice Hradišská, odstavné plochy na uli-
ci Borbisova, parkovisko na ulici Vrlíkova.

Zoznam poslancov, ktorí hlasovali za 
vylúčenie materiálov z programu roko-
vania:

Poslanci z  klubu Nový Mikuláš (Jaroslav 
Barok, Peter Cibák, Anna Dvorščáková, Vin-
cent Kultan, Ľubomír Raši, Jozef Repaský, Ján 
Smieško, Alžbeta Smiešna, Táňa Šufl iarská).

Poslanci z klubu Skutočne nezávislí poslan-
ci (Jozef Bobák, Lucia Cukerová, Jaroslav 
Čefo).

Vedenie mesta Liptovský Mikuláš a  za-
mestnanci, ktorí pripravovali investičné akcie, 
záverečný účet mesta, VZN o prideľovaní by-
tov a ďalšie vylúčené materiály sa dištancujú 
od konania poslancov, ktorí odmietli rokovať 
o týchto materiáloch.

Poznámka redakcie: Správa informuje o  ro-
kovaní zastupiteľstva z 20. júna 2019. Závereč-
ný účet mesta Liptovský Mikuláš je potrebné 
schváliť do 30. júna 2019. Do  času uzávierky 
nášho mesačníka (24. júna) sa ďalšie mestské 
zastupiteľstvo, ktoré by mohlo záverečný účet 
mesta ešte doschváliť a uvoľniť tým fi nancova-
nie naplánovaných investícií, nekonalo.

Záznam z rokovania mestského zastupiteľ-
stva aj s hlasovaním a rozdielnymi argumen-
tami dvoch skupín poslancov, prečo je po-
trebné materiály schváliť alebo prečo o nich 
ani nerokovať, nájdete na msz.tvliptov.sk pod 
dátumom 20. 06. 2019.                       -red-

Nebudú byty, cesty ani školské jedálne a ďalšie investičné akcie?
Jedným hlasovaním zrušili investície vo výške 4 milióny eur!

V  júni usporiadalo Centrum sociálnych 
služieb Anima z Podbrezín krajské kolo podu-
jatia Hraj a  nehnevaj sa. V  športovom areáli 
v Závažnej Porube sa klienti z viacerých zaria-
dení, ktoré poskytujú sociálne služby, nielen 

zabavili, ale si aj zasúťažili, zaspievali a zatan-
covali. Mestské Zariadenie pre seniorov a do-
mov sociálnych služieb reprezentovali senior-
ky, ktoré v súťažiach obsadili tretie miesto.

    -red-

Seniori s bronzom Porovnávaním školských príbehov, skúse-
ností, radostí i  starostí zistili, že ako učitelia 
dneška majú svoj spoločný sen  – žiť a  pra-
covať v  spoločnosti, kde sa cení odbornosť, 
profesionalita, kde sú odmeňovaní pracovití 
a  usilovní, zhodnotila riaditeľka Materskej 
školy Čsl. brigády Miroslava Erhardtová.

    -red-

Zástupcovia 
mikulášskych 
škôl vycestovali 
na exkurziu do Brna.

Sedemstometrový okruh okolo župného domu absolvovali 18. júna bežci z materských, základných a stredných škôl z Liptovského 
Mikuláša a priľahlých obcí. Až 500 účastníkov 26. ročníka Behu olympijského dňa sa zapojilo do preteku pri príležitosti založenia Medzi-
národného olympijského výboru, ktorý vznikol 23. júna 1894.                                  -vč-

Mestské časti Okoličné a  Podbrezi-
ny majú spoločný klub seniorov, kto-
rý sídli v  priestoroch bývalej škôlky
v Okoličnom. Jeho priestory patrili v piatok 
14. júna 2019 športu a dobrej nálade.

Smniori sa stretli na tradičnom športo-

vom dni, v ktorom si zmerali sily vo viacerých 
disciplínach. Po ich absolvovaní si pochutili 
na výbornom guláši. Zasúťažiť si a pozdra-
viť ich prišli aj viceprimátor Ľuboš Trizna
a poslanec za Podbreziny Michal Paška.

Kolektív 70 členov z klubu tvoria z väčšej 

časti rovesníci, ktorí spolu v meste vyrasta-
li. Na športovom dni trénujú aj na postupy 
na okresné súťaže seniorov. Za desať rokov 
existencie sa môžu pochváliť desiatkami 
medailí zo seniorských súťaží.

                     -vč-

V klube seniorov sa stretávajú kamaráti z detstva

SPRAVODAJSTVO



 Na výtvarnú scénu sa uviedol Ladislav 
Jurovatý st. v 60. rokoch kovovými a drô-
tenými plastikami, ktoré získali viacero 
ocenení. V roku 1968 obhájil titul Majster 
umeleckých remesiel v odbore umelecké-

ho kováčstva. Výtvarnú orientáciu Ladi-
slava Jurovatého st. ovplyvnil okrem iných 
sochár Krbálek, ktorý ho priviedol na my-
šlienku pracovať s  drôtom. Spočiatku ho 
kombinoval s  kovaným železom. Pri prá-
ci dôsledne využíval tradičné remeselné 
postupy, z  ktorých mnohé technologicky 
vylepšil (zošívaný slučkový výplet). Z toh-
to obdobia pochádzajú aj jeho prvé fi gu-
rálne plastiky z drôtu.

9

Počas letných mesiacov až do konca roka 
budú mať návštevníci Múzea Janka Kráľa 
možnosť  vidieť  unikátnu výstavu venovanú 
dielu a pamiatke umeleckého kováča a ume-
leckého drotára,  dizajnéra a  technológa  La-

dislava Jurovatého staršieho.  Priekopník 
moderného drotárstva, ktorý  v  60. rokoch 
minulého storočia,  obnovil  tradíciu umelec-
kého drotárstva by tento rok by oslávil 96. 
narodeniny.
Usiloval sa povýšiť drotárstvo na rovnocen-
nú sochársku techniku, čo dokazujú mnohé 
náročne vypracované drôtené  trojrozmer-
né  fi gurálne  plastiky, ktoré  v  animovanom 
fi lme Drotárska púť (1990 - 1992) vytvárajú 
nádherné  kompozície.  Vo výstavnej sieni 
mestského múzea bude najpôsobivejšia 
a  najmonumetálnejšia z  nich  – svadobná 
scéna, ktorú tvoria drôtené postavy ženícha 
a nevesty pred oltárom so slovenským dvoj-
krížom  a  madonou  v  pozadí. Výnimočnosť 
výstavy v  našom múzeu podčiarkuje aj to, 
že postavy  svadobného páru  bude posled-
nýkrát možné uvidieť spoločne vedľa seba. 
Ženích  bude čoskoro  súčasťou  novej  stálej 
expozície Považského múzea v Žiline.

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Na prelome tisícročia vyhotovil Ladislav Ju-
rovatý st. drôtenú Hlavu Krista, na ktorej pra-
coval rok a  neskôr ju prezident Rudolf Šuster 
daroval pápežovi Jánovi Pavlovi II. počas jeho 
návštevy Bratislavy v deň umelcových 80.-tych 
narodenín. Môže si umelec želať viac?  

Tohtoročné Stoličné dni sa niesli v  ekolo-
gickom duchu. Novinkou jarmoku bolo pou-
žívanie bioplastov na jedlo a pitie podávané 
zo stánkov s občerstvením. Taniere, poháre či 
príbory z  bioplastov mohli návštevníci troj-
dňových Stoličných dní vyhodiť do jedného 
z  pripravených kontajnerových stání, ktoré 
boli rozmiestnené po Námestí osloboditeľov 
aj Námestí mieru. K nádobe na separovanie 
bioplastov, ktorá bola novinkou na tohtoroč-
nom jarmoku, ochotne navádzali obyvateľov 
s  odpadom aktivační pracovníci v  oranžo-
vých vestách. Z jarmoku vyseparovali takmer 
200 kíl bioplastového odpadu, ktorý po do-
triedení následne smeroval do kompostu. 
                        -red-

FOTOREPORTÁŽ

8

Ekologické Stoličné dni

Foto: G. Lipták

Ladislav Jurovatý st.
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01. 08.       17:00  Poraimos – Holokaust
Synagóga   Hudobný galaprogram.

02. 08.       19:30 Umenie ticha 
Námestie osloboditeľov  Pantomimické vystúpenia slovenských mímov 
    M. Kasprzyka, V. Kulíška, J. Benčíka.

03. 08.               19:30   Ján a Jaroslav Hruškovci  
Námestie osloboditeľov  Hudobné stretnutie otca a syna s vlastnými a prevzatými  
    piesňami.

04. 08.       19:30 Divadlo - Zabíjačka
Námestie osloboditeľov Komédia, v ktorej sa mieša smiech i smútok, realita
    a absurdita, úprimnosť a pretvárka. Aj trocha lásky ...

07. 08.       16:00  Hudobná streda  
Fontána metamorfózy Chanson friends – Šansóny a iné piesne. 

07. 08.                   21:30  Letné kino 
Záhrada Múzea Janka Kráľa   Liek na život – USA, Nemecko, 2016.

09. 08.                   20:30  Street music night 
Námestie osloboditeľov Noc plná hudby a tanca na pešej zóne.

10. 08.       13:00  Ondrašovská fazuľa 
Kultúrny dom   Akcia plná zábavy spojená so súťažou v jedení fazuľovice.
v Liptovskej Ondrašovej 

10. 08.       19:30 Slovak accordion orchestra  
Námestie osloboditeľov * a Lenka Lo Hrůzová  
     Večer plný hitov (M. Gombitová, J. Lehotský, Elán, Queen...).

11. 08.       19:30  Tanečný orchester Valaská
Námestie osloboditeľov  Slovenské a svetové hity a evergreeny.      
14. 08.        16:00  Hudobná streda
Fontána metamorfózy Spektrum – Známe hity v podaní domácej skupiny. 

14. 08.       21:30  Letné kino 
Záhrada Múzea Janka Kráľa  Bohemian Rhapsody – USA, GB, 2018.

16. 08.         16:00 Mikulášske jednohubky
Námestie osloboditeľov Umelci prezentujú svoju tvorbu v pešej zóne. 

17. 08.       19:30  Revival víkend - The Minority
 Námestie osloboditeľov Green Day Tribute.   

18. 08.       19:30 Revival víkend -Jaro Filip Revival 
Námestie osloboditeľov  

21. 08.      16:00  Hudobná streda 
Fontána metamorfózy Ľudová hudba Jaroslava Kokyho – Koncert ľudovej hudby.

21. 08.      21:30  Letné kino 
Záhrada Múzea Janka Kráľa  Miesto 44 – Poľsko, 2014.

 22. 08. - 24. 08.   Oldtimer Rallye Tatry 2019
Námestie osloboditeľov  Prehliadka veteránov a historických automobilov.

22. 08.      10:00 Športový deň zdravotne postihnutých
Areál Hotela Lodenica  Športový deň pre zdravotne znevýhodnených  
    obyvateľov plný zábavy.

23. 08.      20:00  Retrotančiareň
Múzeum Janka Kráľa   Hudobno – tanečné podujatie.

24. 08.    Mikulášska Pohoda
Ploštín – pri urbárskom dome  Obľúbené kultúrno-športového podujatie.

25. 08.      19:30  BonBon Trio
Námestie osloboditeľov *  Hrá dievčenské hudobné zoskupenie.

27. 08.     19:30  Mosty Gesharim
Synagóga    Tradičný koncert , ktorý spája náboženstvá, kultúry,  
    myšlienky.

28. 08.      14:00  Oslavy 75. výročia SNP
Námestie osloboditeľov  Slávnostný pietny akt spojený s koncertom
    a oceňovaním priamych účastníkov SNP.

28. 08.           21:30  Letné kino 
Záhrada Múzea Janka Kráľa Rozpoltený  – USA, Japonsko, 2016.

30. 08.      17:00  Detský folklórny festival
Námestie osloboditeľov Pod Skalkou - Ploštín 2019
     Pozvánka na prehliadku detských folklórnych súborov.

30. 08.      19:30  Rozlúčka s prázdninami
Námestie osloboditeľov  Koncert speváčky JANAIS.

31. 08.      14:00  Detský folklórny festival  
Ploštín    Pod Skalkou - Ploštín 2019
    Prehliadka detských folklórnych súborov.

31. 08.                  16:00  Rozprávka pre deti
Námestie osloboditeľov  Divadlo Gasparego - Jean Favoritka
    Príbeh o priateľstve, dôvere a ješitnosti a tiež o veľkej  
    láske k cyklistike.

KAŽDÝ UTOROK Organové polhodinky
Evanjelický kostol  16:00 Nadaní mikulášski organisti rozozvučia vyše tisíc píšťal   
na Tranovského ulici   organu, ktorý sprevádza miestnych veriacich od roku 1892.

KAŽDÝ ŠTVRTOK  Posedenie pri gramofóne 
      17:00 Tematické hudobné podvečery s DJ Peťom Rakom. 
Fontána metamorfózy  

KAŽDÝ PIATOK   Večery géniov
Informačné           17:00 Aurel Stodola – život génia
centrum mesta  Turistická sprievodkyňa a Albert Einstein o mikulášskom  
    rodákovi – „otcovi parných turbín“. 

       17:45 Pracovňa prof. Aurela Stodolu  
Múzeum Janka Kráľa   Laserová show a novootvorená expozícia. 

                  18:00 Geniálny park 
Záhrada Múzea Janka Kráľa Veselé tvorenie inšpirované vedou a technikou
     v kreatívnych dielňach a interaktívna kúzelná fyzika.

 OPAKUJUCE SA PODUJATIA

Viac o podujatiach
v CENTRÁLNOM KALENDÁRI 
www.mikulas.sk/kalendar-podujati
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03. 07.       16:00   Hudobná streda
Fontána metamorfózy  Mr. Rudi  –  Mikulášsky multiinštrumentalista vás baví.

03. 07.       21:30  Letné kino 
Záhrada Múzea Janka Kráľa   Prvý človek –  USA / Japonsko, 2018.

06. 07.               21:30   Night run   
Námestie osloboditeľov  8. ročník tradičného večerného behu mestom s viac  
    ako 300 pretekármi.

07. 07.       16:00 Babadlo - Ali Baba 
Námestie osloboditeľov * Rozprávková hra pre najmenších. Divadelná adaptácia 
    slovenskej ľudovej rozprávky “Hopsa, horsa, zem otvor sa!”

10. 07.       16:00  Hudobná streda  
Fontána metamorfózy  Art septet Nicolaus – Salónny orchester. 

10. 07.                   21:30  Letné kino 
Záhrada Múzea Janka Kráľa  Podoba vody – USA , 2017.

12. 07.                   13:00  Retro Prague Historic Rally 
Námestie osloboditeľov Prehliadka takmer šesťdesiatich krásnych veteránov. 

12. - 13. 07.   Infofest  
Dom kultúry,   Prednášky profesionálnych cestovateľov doplnené 
Námestie osloboditeľov o sprievodný program a koncerty známych umelcov. 
 
14. 07.       19:30 Jadranka    
Námestie osloboditeľov Koncert plný balkánskej hudby.  

17. 07.        16:00  Hudobná streda
Fontána metamorfózy Mince vo fontáne – Mikulášska poprocková kapela  
    a jej hity.

17. 07.       21:30  Letné kino 
Záhrada Múzea Janka Kráľa  A je tu zas – Nemecko, 2015.

19. 07.         19:30 Módna prehliadka a barmanská show  
Námestie osloboditeľov Obľúbená show návrhárky Zdenky Kubányiovej  
    spojená s barmanským umením.  

19. - 20. 07.    Liptovfest   
Tatrapolis   Piatok spestrí letné kino a Drišľak, v sobotu Peter Bič  
pri Aquaparku Tatralandia Project a festival uzavrie Oldies party rádia Vlna.  
 

20. 07.       09:30 Palúčanský deň   
Palúdzka - futbalový štadión Deň plný zábavy, športu, jedla, remesiel a pohody. 

21. 07.     19:30 Niečo Navyše    
Námestie osloboditeľov Koncert rock-punkovej skupiny.

24. 07.      16:00  Hudobná streda 
Fontána metamorfózy Ján Svetlan Majerčík – Mikulášsky pesničkár
     so svojimi piesňodarmi.

24. 07.      21:30  Bažant kinematograf 
Námestie osloboditeľov Dôverný nepriateľ – mysteriózny/triler/dráma,  
    Česko/Slovensko, 2018.

 25. 07.     21:30   Bažant kinematograf 
Námestie osloboditeľov  Hastrman – romantický/triler, Česko, 2018.

 26. 07.     21:30  Bažant kinematograf 
Námestie osloboditeľov Teroristka – komédia/dráma, Česko, 2019.

26. - 28. 07.   Mikulášsky jazzový festival  
    Jubilejný 15. ročník plný jazzovej hudby a zábavy. 

26. 07.     16:00  Funny Fellows & Janika Kolářová 
Námestie osloboditeľov * Mikulášsky jazzový festival, koncert (SK/CZ). 

26. 07.              19:00 Mikulášsky jazzový festival  
Dom kultúry   Jubilejný 15. ročník plný jazzovej hudby a zábavy.  

27. 07.     19:00 Mikulášsky jazzový festival  
Dom kultúry   Jubilejný 15. ročník plný jazzovej hudby a zábavy.  

27. 07.                 21:30  Bažant kinematograf 
Námestie osloboditeľov Ženy v behu – komédia, Česko, 2019.

28. 07.                 18:00 Mikulášsky jazzový festival  
Dom kultúry          Jubilejný 15. ročník plný jazzovej hudby a zábavy.  

28. 07.      10:00 Bezbolestný život?
Námestie osloboditeľov Verejné bohoslužby s Texas tímom. 

30. 07.        18:00  Kultúrno-jazykový festival  
Námestie osloboditeľov    Rozmanité kultúry, jazyky aj typické pochúťky
     z celého sveta na jednom mieste. 

31. 07.       16:00  Hudobná streda
Fontána metamorfózy Maroš Bango – domáce a svetové piesne v podaní  
    nevidiaceho speváka. 

31. 07.                  21:30   Letné kino 
Záhrada Múzea Janka Kráľa Stratili sme Stalina – GB, Francúzsko, 2017.

KAŽDÝ UTOROK Organové polhodinky
Evanjelický kostol  16:00 Nadaní mikulášski organisti rozozvučia vyše tisíc píšťal   
na Tranovského ulici   organu, ktorý sprevádza miestnych veriacich od roku 1892.

KAŽDÝ ŠTVRTOK  Posedenie pri gramofóne 
      17:00 Tematické hudobné podvečery s DJ Peťom Rakom. 
Fontána metamorfózy  

KAŽDÝ PIATOK   Večery géniov
Informačné         17:00 Aurel Stodola – život génia
centrum mesta  Turistická sprievodkyňa a Albert Einstein o mikulášskom  
    rodákovi – „otcovi parných turbín“. 

      17:45 Pracovňa prof. Aurela Stodolu  
Múzeum Janka Kráľa   Laserová show a novootvorená expozícia. 

        18:00 Geniálny park 
Záhrada Múzea Janka Kráľa Veselé tvorenie inšpirované vedou a technikou
     v kreatívnych dielňach a interaktívna kúzelná fyzika.

21. 07. 19:3007 Niečo Navyšiečo N

JUL 

 OPAKUJUCE SA PODUJATIA

Viac o podujatiach
v CENTRÁLNOM KALENDÁRI 
www.mikulas.sk/kalendar-podujati

O
/2

01
9/

07
/0

1 

O
/2

01
9/

07
/0

2 



1312

ŠPORT

PARTY‘ S DJ 

2019

19.– 20. 
JÚL

Tatrapolis
Tatralandia

Liptovský
Mikuláš

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE

a staň sa hviezdou Liptova!

Súťaž je tvoja príležitosť pre teba ukázať svoj talent
a inšpirovať ostatných

300 €
ODMENA

môže byť 
tvoja

tak neváhaj a prihlás sa do súťaže

na mail sutaz@visitliptov.sk

Prihlásiť môžeš aj svojho kamaráta 

alebo známeho.

MIlÝ KAMARÁT

1. – 30.6.2019     prihlásenie sa do súťaže
                          19.7. 2019     výberové kolo počas LIPTOVFESTu

          20.7.2019     finále počas LIPTOVFESTu

PRIEBEH

SÚŤAŽE

• máš 10 a viac rokov    • vynikáš v niečom
• vytváraš čokoľvek zaujímavé

• urobil si dobrý skutok
• robíš niečo motivujúce aj pre iných

VÍŤAZI

VIAC INFO NA:
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Mladí volejbalisti z  nášho mesta majú za 
sebou úspešnú sezónu. Volejbalový klub 
Rachmaninka Liptovský Mikuláš bol v  uply-
nulej sezóne účastníkom piatich majstrov-
ských súťaži. V najvyššej mládežníckej súťaži 
sa volejbalisti umiestnili na 4. mieste, v  ka-
tegórii starších žiakov na 6. mieste, v štvorko-
vom volejbale - kde boli prihlásené dve druž-
stvá, na 6. a 9. mieste a v trojkovom volejbale 
taktiež s dvoma družstvami na 1. a 5. mieste.

„V  jednorazových súťažiach, akou je Slo-

venský pohár žiakov, sme sa v kvalifi kačnom 
turnaji umiestnili na tretej priečke. Družstvo 
najmladších žiakov si v  súťaži počínalo naj-
lepšie, pričom z prvého miesta v oblastnej sú-
ťaži postúpili na celoštátny šampionát, ktorý 
sa uskutočnil v Prešove. Pre volejbalový klub 
to bola premiérová účasť na takomto poduja-
tí. Na Majstrovstvách SR mladších žiakov sme 
sa umiestnili celkovo na siedmom mieste, 
keďže ostatné družstvá, ktoré sú účastníkmi 
volejbalových súťaží dlhšie, sú zohratejšie 

a skúsenejšie,“ zhrnul podpredseda klubu Lu-
káš Chudý.

Majstrovstvami žiaci ukončili majstrovskú 
sezónu a  čaká ich zaslúžený oddych až do 
začiatku letnej prípravy, ktorá je naplánova-
ná v polovici augusta 2019. „Pevne veríme, že 
za pomoci mesta Liptovský Mikuláš a našich 
volejbalových priateľov, a rodičov detí bude 
ešte úspešnejšia,“ ukončil Lukáš Chudý.

                      -red-
 

Volejbalisti majú za sebou úspešnú sezónu

ŠPORT

Mikulášsky basketbalový klub ukončil se-
zónu 2018/2019, v ktorej sa celkovo predsta-
vili tri chlapčenské tímy.

Najmladším celkom mestského klubu bolo 
družstvo mladších minižiakov, pre ktoré to 
bol prvý súťažný ročník. V  najvyššej súťaži 
svojej kategórie sa okrem hry piatich proti 
piatim odohrávajú aj streetballové zápasy 
troch proti trom. Družstvo vedené trénerom 
Tomášom Császárim sa v  tabuľke klasických 
basketbalových zápasov umiestnilo na 5. 
mieste. Prísľub do budúcnosti navyše dáva 
umiestnenie v  streetballovej súťaži, v  ktorej 
minižiaci obsadili 2. miesto. V odvetných zá-
pasoch družstvo ani raz neprehralo a zvíťazilo 
aj na palubovke celkového víťaza z Prievidze, 
pre ktorého to bola jediná prehra v sezóne.

Družstvo mladších žiakov pod vedením 
trénerov Martina Profanta a  Martina Socho-
ra potvrdilo najmä v  záverečných zápasoch 
sezóny zlepšujúcu sa formu a  výkonnostný 
progres. Celkové 6. miesto v tabuľke a zlepše-
ná zápasová bilancia oproti predošlej sezóne 
predstavuje prísľub do budúcej sezóny, v kto-

rej bude cieľom umiestnenie v prvej štvorke 
tabuľky.

Najstarším družstvom basketbalového 
klubu je tím starších žiakov vedený Gabrie-
lom Blcháčom. „Starší žiaci majú za sebou 
výbornú sezónu, v ktorej naplnili svoje pred-
sezónne ciele a  postúpili spolu s  Rožňavou, 
Pezinkom a  Banskou Bystricou medzi štyri 
najlepšie družstvá Slovenska vo svojej súťaži. 
O  celkovom poradí sa rozhodlo systémom 
každý s každým, na základe ktorého obsadilo 
naše družstvo vynikajúce 3.miesto,“ uviedol 
Gabriel Blcháč.

„Skončenú sezónu 2018/2019 považuje-
me v klube za úspešnú. Teší ma, že v každom 
družstve je viditeľný progres a  gratulujem 
chlapcom k  medailovým umiestneniam. 
Chcel by som veľmi pekne poďakovať všet-
kým trénerom za to, akým spôsobom vedú 
chlapcov nielen v športovom živote. Teraz si 
dáme mesiac voľna a už v auguste sa začne-
me pripravovať na novú sezónu, ” vyjadril sa 
manažér Mestského basketbalového klubu 
Liptovský Mikuláš Martin Králik.                       -red-

Bratia Turčaníkovci, karatisti klubu TORA-
DE Liptovský Mikuláš, priviezli z rumunského 
Aradu titul majster a vicemajster Európy Shi-
to Ryu Karate Federácie (ESHRKF).

Na šampionáte sa zúčastnilo až 485 prete-
károv zo 17 krajín Európy vrátane Slovenska. 
Po úspešnom absolvovaní kvalifi kačného 
turnaja na národnej úrovni vycestovali do 
Rumunska aj mikulášski karatisti Michal a Ri-
chard Turčaníkovci spolu so svojím otcom 
a zároveň trénerom Michalom Turčaníkom st.

Richard v kategórii kumite chlapci 10 – 11 
rokov do 43 kg po troch vyhratých zápasoch 
(s  Rumunom, Bulharom, Slovákom) nestačil 
vo fi nále na pretekára z  prešovského karate 
klubu a umiestnil sa na krásnom 2. mieste.

Na druhý deň nastúpil na tatami Michal 
v kategórii kumite juniori 16 – 17 rokov nad 
72 kg. Protivníkov zdolal skóre 5:2, 3:1 a 7:6 
a zaslúžene si z tohto turnaja priviezol domov 
zlatú medailu.

„Z  Rumunska sme odchádzali s  dvomi 
medailami, spokojní so svojimi výsledkami, 
s  motiváciou do ďalšieho trénovania, zlep-
šovania svojich výkonov a  s  neopísateľným 
športovým zážitkom. Pretekári sa v  tejto se-
zóne zúčastnili súťaží najmä na Slovensku, ale 
nestratili sa ani v medzinárodnej konkurencii 
v  Maďarsku, Čechách, Poľsku  či v  spomína-
nom Rumunsku. Za vzornú reprezentáciu 
klubu, nášho mesta a krajiny im srdečne ďa-
kujem a  teším sa na novú sezónu“, povedal 
na záver tréner a  otec mladých šampiónov 
Michal Turčaník st.                            -red-

Mestskí basketbalisti žali úspechy

Zlato a striebro 
v karate nám 
priniesli z Rumunska 
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Projekt je financovaný s podporou
Ministerstva dopravy a výstavby

Slovenskej republiky.

V čase eskalujúcej studenej vojny začiatkom 60. rokov pracuje nemá a osamelá
Elisa ako upratovačka v prísne stráženom vládnom laboratóriu, kde jedného dňa 
objaví nový exemplár, tajomného morského tvora. Zatiaľ čo Elisa k nemu začína 
cítiť náklonnosť, šéf zariadenia Richard Strickland túži len po tom, aby z neho vyťa-
žil vedeckú výhodu oproti Sovietom, pričom sa správa s rovnakou dominanciou, 
akú prejavuje voči svojej manželke. Jeho ohavné spôsoby vyvažujú Elisina černoš-
ská kolegyňa Zelda a jej sused Giles, ktorí filmu poskytujú zábavné odľahčenie 
stelesnením no zároveň podrývaním dobových stereotypov.

Pred päťdesiatimi rokmi sa pol miliarda ľudí tlačila pri televízoroch,  aby v priamom 
prenose sledovali pristátie posádky Apolla 11 na Mesiaci. Krátko nato astronaut 
Neil Armstrong vyslovil slávnu vetu „Je to malý krok pre človeka, obrovský skok pre 
ľudstvo,“ a počin, ktorý sa stal možno najodvážnejšou výpravou od plavby Kryštofa 
Kolumbusa, bol týmto úspešne zakončený. Rovnako fascinujúca, bola aj éra, ktorá 
tomuto letu predchádzala, a životný príbeh človeka,  ktorý dostal to  privilégium 

17. 7.   A JE TU ZAS 
Komédia / Dráma
Nemecko, 2015, 110min
Réžia: David Wnendt
Hrajú: Oliver Masucci, Fabian Busch, Gerdy Zint
Čo keby Hitler v roku 1945 nezomrel, ale len zaspal? A čo keby sa prebudil v 21.
storočí? Ako by sa asi tváril a našiel by v našom svete spojencov? Dostal by sa opäť 
do politiky? Ale určite áno!

10. 7.   PODOBA VODY  
Dráma / Fantasy / Romantický
USA, 2017, 123min
Réžia: Guillermo del Toro
Hrajú: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins

31. 7.   STRATILI SME STALINA 
Komédia / Dráma
Veľká Británia / Francúzsko / Belgicko, 2017, 106min
Réžia: Armando Iannucci
Hrajú: Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Jason Isaacs
Piateho marca 1953 umiera muž. Týmto mužom je Jozef Stalin. Po jeho skone 
vypuká v radoch jeho najbližších totálny zmätok a panika. Na to, čo nastane po 
skone veľkého vodcu, sa doteraz báli iba pomyslieť. Behom jeho života sa sústredili 
predovšetkým na to, ako ho prežiť. A teraz sa začnú naplno prejavovať absurdné a 
pokrivené charaktery všetkých týchto Stalinových pohrobkov. Začína tragikomic-
ký boj o absolútnu moc nad komunistickou ríšou, ktorá do tejto chvíle patrila len a 
iba brutálnemu diktátorovi.

3. 7.     PRVÝ ČLOVEK  
Dráma / Životopisný / Historický
USA / Japonsko, 2018, 141min
Réžia: Damien Chazelle
Hrajú: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke

v záhrade

 urobiť na Mesiaci prvý „ľudský“ krok.
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Ďalší dobrovoľný hasičský zbor v  okrese 
sa teší z vynovenej techniky. Tentoraz dostali 
protipovodňový vozík dobrovoľní hasiči v Ja-
lovci. V sobotu 8. júna im ho odovzdal štátny 
tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf Ur-
banovič.„Ide o  jeden z posledných z takmer 
800 protipovodňových vozíkov, ktoré rezort 
vnútra odovzdával dobrovoľným hasičským 
zborom v  celej republike. Financie na ich 
kúpu boli získané v  rámci projektu Aktívne 
protipovodňové opatrenia fi nancovaného 
z eurofondov. Rezort vnútra na projekte tak-
tiež fi nančne participuje,“ informoval Rudolf 
Urbanovič, ktorý je súčasne viceprimátorom 
mesta Liptovský Mikuláš. Kľúče od protipo-
vodňového vozíka odovzdal Štefanovi Mat-
loňovi, veliteľovi Dobrovoľného hasičského 

zboru v Jalovci.
V  nedeľu 9. júna sa najviac dobrovoľných 

hasičov na meter štvorcový nachádzalo 
v  Závažnej Porube. Tamojšie futbalové ih-
risko bolo dejiskom Okresného kola súťaže 
dobrovoľných hasičských zborov, na ktorom 
sa predstavilo 24 tímov. Na súťažiacich ča-
kala štafeta na 8 x 50 metrov, požiarny útok, 
nechýbali ani preteky jednotlivcov .

Výsledky
Muži: 1. Trstené, 2. Partizánska Ľupča,

3. Jalovec.
Ženy: 1. Ľubeľa, 2. Uhorská Ves, 3. Hybe.
Dorastenky: 1. Liptovská Kokava,

2. Krmeš– Vlachy.
Dorastenci: 1. Jamník,

2. Liptovská Ondrašová, 3. Prosiek.              -red-

V  týždni, v  ktorom sa konali Stoličné dni, 
dostal úplne nový šat aj vstup do pešej zóny. 
Zo strany od ulice 1. mája pracovníci Verejno-
prospešných služieb odstránili poškodenú 
dlažbu. Nahradil ju asfaltový povrch, čo určite 
ocenia nielen chodci, ale aj cyklisti.

Víkend v znamení hasičov

Opravený vstup 
do pešej zóny
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CENTRUM
PRE RODINU
A VZŤAHY

V júli sme 
pre Vaše deti 
pripravili 
anglický detský 
tábor Texascamp   

Generálny partner

Mediálni partneri

PROGRAM 
NA MESIAC 
JÚL

....................................................................

Nájdete nás na 

......... POZVANIE ............................................................
Srdečne Vás pozývame na: 
verejné bohoslužby s Texas 
tímom             Téma: Bezbolestný život? 

Dátum: 28.7.2019   10.00
Miesto: Námestie osloboditeľov

ORGANIZÁTORI:

MISIJNÁ SKUPINA 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

BRATSKÁ JEDNOTA 

BAPTISTOV

VAVRIŠOVO

CENTRUM

PRE RODINU

A VZŤA
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.
..
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LIPTOVSKÝ

CENT
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.... ........
.. ....

... ....
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AMERICKÝMI

LEKTORMI

2 2 .  -  26 .  JÚ LA  20 19

ANGLIČTIN
A HROU

SCIENCE 

AMERICKÝ SNACK 

ANGLICKÉ PIESNE
CRAFT

SKIT

SÚŤA
ŽE a 

HRY ŠPO
RT

BIBLICKÉ PRÍBEHY

miesto:  EVANJELIC
KÁ SPOJENÁ ŠKOLA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

PRIHLÁŠKY:  http://texascamp09 .webnode.sk

info@nasemanzelstvo
.sk 

informácie:  Est
er Staroňo

vá

0905 34
6 061,  ester.sta

ron@gmail.com
VRÁTANE OBEDOV59€

DENNÝ
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deň plný zábavy, športu, jedla, spevu a tanca

20. júl 2019 futbalový štadión v Palúdzke

85. ROKOV FUTBALU V PALÚDZKE

j

9:30-10:00 Prezentácia účastníkov - BEHU

10:00-12:00 Palučanský beh pre všetky vekové kategórie

 
hlavná kategória pobeží hrádzou Váhu a Demänovky 2400 m

13:00- 14:00 Futbalový turnaj žiakov

14:00- 16:00 Zábavná zónA

 
súťaže a atrakcie pre malých aj veľkých

  
vytvorenie Palučanského rekordu v preťahovaní lanom

16:00- 16:30 UKÁŽKA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU   

 MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

16:30- 18:00 Futbalový zápas

 
páni v najlepších rokoch vs. hokejové hviezdy

17:30- 19:30 ĽUDOVÁ HUDBA Vrbové prútie 

18:30- 19:00 Program Klubu seniorov Palúdzka

19:30 tanečná zábava hrá skupina Spektrum

Občiansky Klub mestskej časti Palúdzka
Klub seniorov Palúdzka
MESto liptovský mikuláš

a hrá

Obččččiansky Klub mestskej časti Palúdzka

Sprievodný program:

Varenie palučanského gulášu

Stánok so sedliackymi špecialitami

Výstava fotografií Palúdzky

Žrebovanie cienV prípade nepriaznivého počasia sa poobednajší program uskutoční v Kultúrnom dome- Palúdzka

16 SS-19002-10_letna_hardsell_kampan_Inzercia_182x124mm.indd   1 21/06/2019   13:58

INZERCIA
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Zrodil sa život a čo je nádhernejšie 
a čo je viac...   

V mesiaci máj 2019 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Jakub BALUN, Ema STOLÁROVÁ, To-
máš MEJCHER, Lilien KOTLÁROVÁ, 
Jozef Viktor BALÁŽ, Michal PIŠTA, 
Alexandra CHEBEŇOVÁ, Amália KOS-
SUTH, Sára BARIENČÍKOVÁ, Lucia 
LÖRINCOVÁ, Viktória ŠULEKOVÁ, 
Isabella MAGUROVÁ, Oliver LACKO, 
Tomáš ČREP.

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

Manželstvo uzavreli:

  Pavel SMRTNÍK – Denisa ORAVCOVÁ, 
Ing. Ján JAŠKO – Natália LUPTÁKOVÁ, 
Filip ŠEVČÍK – Lívia HOLOŠOVÁ, Mgr. 
Martin KOMPIŠ – Zuzana BALLOVÁ, 
Bc. Michal KRIŽIAN – Mgr. Jana PLU-
HAŘOVÁ, Mgr. Ivan KOZOLKA – Mgr. 
Zuzana GREGOROVÁ, Ing. Filip MUR-
GAŠ – Katarína PETRANOVÁ, Marian 
FLORIANC – Miroslava MATZOVÁ, 
Ľubomír KUBÁŇ – Mgr. Tatiana JUN-
GOVÁ, Peter HUSÁRIK – Silvia BALÁZ-
SOVÁ, Ing. Martin KEŠEĽÁK – Monika 
PÁLEŠOVÁ, Matej PETRÁŠ – Iveta ŠPI-
RKOVÁ, Marek ŠUPALA – Zuzana HÁ-
ČIKOVÁ, Róbert VAJS – Mgr. Gabriela 
ŠIMLÍKOVÁ, Miroslav BAŇÁR – Ivana 
LAHÚTOVÁ.

Večnú spomienku si zachovávame 
v srdci...

Opustili nás:

  Margita POLÁŠEKOVÁ 89 r., Ing. Vin-
cent LŐRINC 63 r., Rudolf HATIAR 74 
r., Pavol BEDNÁRIK 68 r., Ing. Ján HRIC 
81 r., Elena BÖHMEROVÁ 71 r., Joze-
fa GAŽOVÁ 87 r., Mária HLADIŠOVÁ 
71 r., Anna KOTOVOVÁ 86 r., Sidónia 
BALÁŽOVÁ 71 r., Milan TRIZNA 83 r., 
Zdeněk ŠÍCHA 67 ., Ing. Viera VLHO-
VÁ 55 r., Alojz MAŤKO 78 r., Jana ŠTU-
LAJTEROVÁ 59 r.  

Občiansky servis
MÁJ 2019

SERVIS

SKÚŠKA SIRÉN
12. júla 2019 o 12.00 hodine bude 

v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.
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dátum Materská škola v prevádzke

01. 07. – 19. 07. 2019 MŠ Agátová, ZŠ s MŠ Okoličianska 
ZŠ s MŠ Demänovská ulica  MŠ Ondrašovská

22. 07. – 02. 08. 2019 MŠ 4. apríla, MŠ Komenského 

05. 08. – 16. 08. 2019 MŠ Čs. brigády, MŠ Kláštorná

19. 08. – 30. 08. 2019 MŠ Vranovská, MŠ Palúčanská

Prevádzka mestských materských škôl počas letných prázdnin 

Nový školský rok bude otvorený 2. septembra 2019, od tohto dňa budú v prevádzke všetky materské školy.

Od 1. júla až do októbra, každý utorok a  štvrtok o  16:00 h 
v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši. 
Tréningový proces zabezpečujú kvalifi kovaní tréneri.
Zapožičiavanie výstroja bezplatne.

Bližšie informácie: 0919 262 116, 0907 433 705, www.ktklm.sk

Leto s kajakom
Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš oznamuje, že organizuje projekt pre všetkých 
záujemcov o vodný slalom. Vhodné pre deti vo veku od 7 do 10 rokov. 

Súťažné kategórie: • poézia (básne) • próza • Rok Milana Rastislava Štefánika 
(akýkoľvek žáner)• Ja, my a 30. výročie Novembra 1989 (akýkoľvek žáner).

Propozície súťaže sú zverejnené na www.kongenkult.sk

LITERÁRNEJ SÚŤAŽE KONGENSCRIPT

Hokejbaloví reprezentanti z nášho mes-
ta ukončili sezónu ako druhí najlepší 
v Turci.

Liptovskomikulášski hokejbalisti z  klubu 
Funky Monkeys Liptovský Mikuláš sa v skon-
čenej sezóne turčianskej hokejbalovej extrali-
gy prebojovali až do fi nále. V ňom ale nestači-
li na šieste mužstvo zo základnej časti - Citron 
Martin. Najlepším útočníkom sezóny sa stal 
Mikulášan Jozef Pavlovič.

Tomáš Paprčka, manažér tímu: „Teraz už 
môžem povedať, že fi nále bolo naším malým 

snom, o ktorom sme začali rozmýšľať po je-
sennej časti. Práve vo fi nále nás postihli zra-
nenia, o to to bolo pre nás náročnejšie. V celej 
sezóne nás trápili presilové hry. Nedokázali 
sme sa v  nich presadiť a  veľakrát ani vytvo-
riť požadovaný tlak. S  oslabeniami sme boli 
viac – menej spokojní, ale naše presilovky boli 
naša veľká boliestka, s ktorou sme sa nevedeli 
vysporiadať v celej sezóne. Musíme uznať aj 
veľké kvality nášho fi nálového súpera. My si 
vážime aj strieborné medaily a fanúšikom ďa-
kujeme za podporu počas celej sezóny.“

Mikulášski hokejbalisti vicemajstrami v Turci 

KongenKult, n. o., Liptovský Mikuláš – Iľanovo, Martin Droppa, 
mesto Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Hrádok a partneri 

vyhlasujú 5. ročník 
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  ŠVRTOK 04.07.2019 | NEDEĽA 07.07.2019  

 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV & U23 VO VODNOM 
SLALOME 2019  Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka  

 09:00  1 deň 3€ / 2 dni 5€    Najväčšie vodnoslalomár-
ske talenty Európy sa stretnú v Liptovskom Mikuláši. 

 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 
(Americký fi lm, MP, 86 min., slovenský dabing) 
Po. 1. 7.  18.00  4 € | Ut. 2. 7.  18.00  5 € | 
St. 3. 7.  18.00 5 € | Št. 4. 7.  18.00  5 € 

 V pokračovaní úspešného animáku zistíte, ako sa vaši 
miláčikovia vyrovnávajú s veľkými emóciami. A že to sú teda 
drámy!

 YESTERDAY 
(Britský fi lm, od 12 rokov, 117 min.) 
Po. 1. 7.  20.00  4 € | Ne. 30. 6.  19.30  5 €  Dve legendy 
britského fi lmu, režisér Danny Boyle a scenárista Richard 
Curtis, spojili svoje sily a natočili originálnu a hravú komédiu 
o hudbe a láske. 
  

 BRANKÁR 
(GB - Nemecko, od 12 rokov, 120 min.) 
Ut. 2. 7.  20.00  4 €  Životný príbeh legendárneho 
futbalistu Manchester City Berta Trautmanna, ktorý sa 
v povojnovom Anglicku presadil napriek svojmu 
nemeckému pôvodu. 

 SPIDER MAN: ĎALEKO OD DOMOVA  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 135 min., slovenský dabing ) 
St. 3. 7.  19.45  5 € | Št. 4. 6. 19.45  5 € | 
Pi. 5.7.  17.30  5 €   Po udalostiach z Avengers: Endgame sa 
Spider-Man stretáva s novou zodpovednosťou, číhajú však 
naňho aj nové hrozby.....

 MŔTVI NEUMIERAJÚ 
(USA - Švédsko, od 15 rokov, 105  min.) 
Pi. 5. 7.  20.00  5 € | So. 6. 7.  20.00  5 € |   Jim Jarmusch, 
ikona amerického nezávislého fi lmu, zorganizoval najväčšiu 
zombie stretávku v histórii fi lmu

 VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY 
(Franc. – Belg., MP, 83 min., slovenský dabing) 
So. 6. 7.  18.00  4 € | Ne. 7. 7.  18.00  4 € | Po. 8. 7.  18.00  4 €  

 Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa zdá a zvieratká z 
tejto farmy sú nevyspytateľné...

 PAVAROTTI 
(GB - USA, od 12 rokov, 114 min.) 
Ne. 7. 7.  20.00  5 € | Ut. 9. 7.  18.00  5 € |   Dokument 
Pavarotti ukazuje, aký bol, ako žil, čo ho poháňalo dopredu, 
z čoho mal obavy a strach, čo ho trápilo, čo ho robilo 
šťastným...

 TRAFIKANT 
(Rak. – Nem., od 12 rokov, 117 min.) 
Po. 8. 7.  20.00  4 €    Dojímavý príbeh o mladíkovi, ktorý 
sa zamestná v trafi ke a tam sa zoznámi  a spriatelí s jej 
pravidelným zákazníkom  - Sigmundom Freudom.  

 ROCKETMAN  
(Americký fi lm, od 15 rokov 120 min. ) 
Ut. 9. 7.  20.00  5 € | Št. 11. 7.  20.00  5 € | St. 10. 7.  17.45  5 
€    Hudobná fantázia, ktorá rozpráva životný príbeh 
jedného z najúspešnejších hudobníkov súčasnosti Eltona 
Johna.

 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 
(Americký fi lm, MP, 86 min., slovenský dabing) 
St. 10. 7.  20.00  4 € | Št. 11. 7.  18.00 5 €    V pokračovaní 
úspešného animáku zistíte, ako sa vaši miláčikovia 
vyrovnávajú s veľkými emóciami. A že to sú teda drámy!

 WILLY A KÚZELNÁ PLANÉTA 
(Francúzky fi lm, MP, 90 min., slovenský dabing ) 
Ne. 14. 7.  18.00  5 € | Po. 15. 7.  18.00  4 € | 
Ut. 16. 7.  18.00  5 €   Malý Willy cestuje s rodiči vesmírom. 
Po nehode vesmírnej lodi sa sám v záchrannom moduly 
dostáva na neznámu, divokú planétu...

 STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 125 min.) 
Ne. 14. 7.  19.45  5 € | Po. 15. 7.  19.45  4 € | 
St. 17. 7.  17.45  5 €     Charlotte je múdra a talentovaná 
diplomatka. Fred je obyčajný novinár. Nespája ich nič, okrem 
toho, že Charlotte bola kedysi jeho opatrovateľkou a 
detskou láskou...

 SPOLUJAZDA 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 94 min.) 
Ut. 16. 7.  20.00  5 € | St. 17. 7.  20.00  5 €   Keď sa stretnú 
neurotický vodič Uberu a drsný policajt , začína šialená 
jazda, pri ktorej im bude neustále hroziť strata nielen 
zdravého rozumu ale občas aj života.

 LEVÍ KRÁĽ 
(Americký fi lm, od 7 rokov, 117 min., Slovenský dabing) 
Št. 18. 7.  18.00  5 € |Pi. 19. 7.  18.00  5 € 
| So. 20. 7.  18.00  5 € | Ne. 21. 7.  18.00 5 € 
| Po. 22. 7.  18.00  5 € |     Walt Disney uvádza nové 
spracovanie legendárneho príbehu.

 KORISŤ 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 87 min.) 
Št. 18. 7.  20.00  5 € | Pi. 19. 7.  20.00  5 €  Hororoví majstri 
Sam Raimi a Alexandre Aja natočili thriller o jednom z 
najdesivejších pozemských predátorov.

 LOLI PARÁDIČKA 
(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 89 min.) 
So. 20. 7.  20.00  5 € | Ne. 21. 7.  20.00  5 € | Ut. 23. 7.  18.00  
5 €  Romantická komédia o láske dvoch ,,nešťastníkov“ z 
Východného Slovenska. Smiešno-smutný príbeh o nádeji a 
trpkosti života. 

 100 VECÍ 
(Nemecký fi lm, od 12 rokov, 111 min., český dabing) 
Po. 22. 7.  20.00  5 € | Ut. 23. 7.  20.00  5 €   Komediálny 
príbeh o tom najdôležitejšom načo sa často krát zabúda v 
súčasnom materiálnom svete 

 VŠETCI TO VEDIA 
(Španielsky fi lm, od 15 rokov, 132 min.) 
St. 24. 7.  18.00  4 €   Laura prichádza do rodného 
Španielska na svadbu svojej sestry. No pod povrchom 
driemu staré krivdy a tajomstvá, ktoré mali zostať 
zabudnuté...

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK  
 TERORISTKA  

(Český fi lm, od 12 rokov, 93 min. ) 
Št. 25.7.  14.00  2 €   Komédia Teroristka je príbehom 
učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich žiakov učila, 
že základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši.

 BOHEMIAN RHAPSODY 
(Americký fi lm, od 15 rokov, 136 min.) 
Št. 25. 7.  18.00  4 €    Bohemian Rhapsody popisuje 
jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho 
od založenia skupiny až po pamätný koncert Live Aid.

 PSIA DUŠA 2 
(Americký fi lm, od 12 rokov, 108 min., český dabing) 
Po. 29. 7.  20.00  5 € | Ut. 30. 7.  20.00  5 €  Voľné 
pokračovanie úspešného fi lmu o vernom psom kamarátovi, 
ktorý nakoniec nájde svojho strateného pána.

 IBIZA  
(Francúzsky fi lm, od 12 rokov, 86 min., Slovenský dabing ) 
Po. 29. 7.  20.00  5 € | Ut. 30. 7. 20.00  5 € | 
St. 31.7.  18.00  5 €   Philippe je ideálnym tatkom na 
poriadnu párty a vďaka nemu dostáva fi lmový žáner 
„zničené prázdniny“ úplne nový rozmer.

 A DÝCHAJTE POKOJNE + predfi lm Persona grata 
(Island, Švédsko, Belgicko, od 15 rokov, 100 min.) 
St. 31. 7.  20.00  4 €    Stretnutie medzi islandskou 
slobodnou matkou a africkou ženou žiadajúcou o azyl  
vytvorí puto a obe začnú bojovať za to, aby sa ich životy 
vrátili na tú správnu cestu.

 NÁVRAT DOMOV (FKS) 
Pi. 5.7.  14.30  2 €  rodinný, dobrodružný USA - 2019 - (12) 
- 96 minút - ITA Titulky/dabing: český dabing

 OSTRÝM NOŽOM (FKS) 
Pi. 19.7.  14.30  2€  dráma SR - 2018 - (15) - 88 minút - CON 
Titulky/dabing: originálna verzia - slovensky 

 30.04.2019 | 8.09.2019    
MARTIN MARTINČEK - CHVÁLA SVETLA| Liptovská galé-
ria Petra Michala Bohúňa  | 10:00-17:00 | 2€   1€ | Výstava 
významného slovenského fotografa, ktorý fotografoval 
prírodu a ľudí Liptova. 

 30.05.2019 | 25.07.2019    
DVE Z NÁS| Klubovňa LKS v NKP Čierny orol   | po-pia: 
8:00-15:00 | 0,50€   0,20€ | Výstava výtv. prác členiek Klubu 
neprof. výtvarníkov pri LKS Mariany Petríkovej a Valérie 
Szépeovej. 

 12.06.2019 | 31.10.2019     
IMPRESIE | Synagóga | Výstava fotografi í autorov Mira von 
Laugaricio a Petra Španka.  

 27.06.2019 | 10.01.2020    
VYZNANIE MAJSTRA ŽELEZA A DRÔTU - LADISLAV 
JUROVATÝ ST.| Múzeum Janka Kráľa   |  Tvorba 
umeleckého kováča a drotárskeho majstra Ladislava 
Jurovatého st. Vernisáž výstavy 27.6. o 16:00.

 29.06.2019 | 03.10.2019    
SKLOMAĽBY| NKP Čierny orol L. Miuláš   | 8:00-16:00 | 
0,50€   0,30€ | Výstava ľudových malieb na skle prevažne s 
náboženskou tematikou zo zbierok múzea. 

 30.07.2019 | 20.10.2019     
ZÓNA 22 MINÚT 50,28 SEKUNDY| Liptovská galéria 
Petra Michala Bohúňa  | 10:00-17:00 | 2€   1€ | Diela a 
archiválie Michala Kerna ako báza pre úvahy o krajinnom 
umení v Strednej  Európe. Vernisáž výstavy 30.7. o 16:30.  

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00  2€ 
/ 1€, celá galéria 7€ | Obrazy a sochy umelcov z obdobia 
romantizmu a realizmu. 

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00  2€ 
/ 1€, celá galéria 7€ | Diela autorov 1. pol. 20 st. - Moderna a 
2. pol. 20. st. - Osobnosti

 STARÉ UMENIE  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 - 17:00  2€ 
/ 1€, celá galéria 7€ | Slovenské umenie 14. - 18. storočia 
- gotika, renesancia, barok. 

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

 KOLOMAN SOKOL  
Galéria Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 - 17:00  2€ / 1€  
| Diela významného slovenského grafi ka a maliara, ktorý sa 
narodil v Liptovskom Mikuláši 

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ + 
JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ + SÚDNA SIEŇ 
Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31 | 
Po-Ne: 10:00-18:00 - pravidelné hodinové vstupy 

 4 € / 2 € | Najväčšia expozícia múzea prevádza viac ako 
730-ročnými dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

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

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa. Od 14.6. 
do 13.9. denne 10:00-18:00.  2 € / 1 € | Jedna z najväčších 
synagóg na Slovensku približuje dejiny mikulášskej 
židovskej komunity. 

 KOSTOL SV. MIKULÁŠA  
Námestie osloboditeľov 27 | 14.6.-13.9. po-pia: 
10:00-12:00, 13:00-17:00.  Vstupné: dobrovoľné. | 
Najstaršia stavebná pamiatka mesta a najväčší ranogotický 
kostol na Liptove. 

 EVANJELICKÝ KOSTOL  
Tranovského ulica 12 | 14.6.-13.9. po-pia: 10:00-12:00, 
13:00-17:00.  Vstupné: dobrovoľné. | Ako kňaz tu pôsobil 
Michal Miloslav Hodža, ktorý stál pri zrode prvého 
celonárodného kultúrneho spolku Tatrín.   

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

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa. 
Od 14.6. do 13.9. 10:00-12:00, 13:00-17:00  1 € / 0,50 € | 
Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary približuje 
obdobie 40. rokov 19. stor. 

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

 KRAS A JASKYNE SLOVENSKA; ČLOVEK, HORY, 
NATURA 2000; ZEM, MIESTO PRE ŽIVOT  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |  
Po, St-Pi: 9:00-17:00, Ut zatvorené, So-Ne: 11:00-18:00 - 
posledný vstup hodinu pred zatvorením  7 € / 3,50 € | 
Jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi: 9:00 - 17:00, 
So-Ne: 13:00-17:00   1 € / 0,50 € | Expozícia zachytáva 
dejiny poľovníctva a rybárstva na Liptove od stredoveku po 
súčasnosť. 

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY ELENY 
BADOVEJ  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pi 9:00 - 17:00, 
So-Ne: 13:00-17 :00   0,20 € / 0,10 € | Expozícia venovaná 
významnej bylinkárke, ľudovej liečiteľke známej nielen na 
Slovensku.
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