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Mikuláš

Chátrajúca budova na hlavnom vstupe do mesta sa zmení na obchodné centrum s bytmi. 
Investor plánuje rekonštrukciu začať už tento rok a rozdeliť ju do dvoch etáp. V prvej zmodernizuje existujúci objekt a fasády, v ďalších obnoví 
nadzemné podlažia a rozšíri ich o bývanie, vytvorí park aj podzemné garáže. Viac sa dočítate na strane 2.

Pôvodný stav.

Zámer obnovy.
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Nevzhľadná opustená budova bývalej 
Hypernovy by ešte v  tomto roku mala 
začať naberať nový dych. Život do nej 
prinesie investor, ktorý objekt zrekon-
štruuje a pretvorí ho na záhradné a sta-
vebné centrum s bytmi.

Krajšie zorné pole
Aby bolo možné zrealizovať plánovanú 

modernizáciu a  rozšírenie objektu, muselo 
dôjsť k schváleniu zmien a doplnkov číslo 3 
Územného plánu Centrálnej mestskej zóny. 
Poslanci ich odklepli na júnovom rokovaní 
mestského zastupiteľstva a investor sa môže 
začať realizovať. „Konečne sa našiel investor, 
ktorý postupne komplexne zmodernizuje 
toto priestranstvo. Nachádza sa v  zornom 
poli pohľadov jedného z  hlavných vstupov 
do mesta, preto sme rekonštrukciu podmie-
nili kvalitnou architektúrou. Nepôjde teda 
o klasickú stavbu záhradného a stavebného 
centra v  podnikových farbách,“ privítal in-
vestíciu primátor Ján Blcháč.

Park na streche
Podľa vyjadrenia hlavnej architektky mes-

ta Tatiany Bachtíkovej je moderné centrum 

navrhnuté s  novodobými výrazovými archi-
tektonickými prvkami. Investor plánuje re-
konštrukciu rozdeliť do dvoch etáp. V  prvej 
zmodernizuje existujúci objekt a  fasády, 
v ďalších obnoví nadzemné podlažia a rozšíri 
ich o bývanie, vytvorí park a podzemnú par-
kovaciu garáž. „Na jej streche bude zriadený 

pobytový a oddychový parčík. Zeleň v parku 
vytvorí kvalitnú mikroklímu prostredia,“ pri-
blížila mestská architektka. Investor tiež de-
tailne posúdi dopravno-kapacitné zaťaženie 
priľahlých križovatiek. Počíta sa aj s  ťažším 
zakladaním stavby aj s  ohľadom na hladinu 
podzemnej vody.

Pristavia záhradné centrum
Peter Styk z  investorskej spoločnosti vy-

svetlil, že k zmodernizovanému existujúcemu 
objektu by sa malo pristaviť záhradné cen-
trum. Parkoviská budú čiastočne presunuté 
do podzemia s  kapacitou 59 miest. „Z  exis-
tujúceho objektu budú asanované niektoré 
vystupujúce časti, aby sa vytvorilo námestie 
a  parter pre peších. Pripravujeme nové di-
zajnové riešenie fasád tak, aby objekt lepšie 
zapadal do okolitého územia. Nebude chýbať 
zámková dlažba a drobná architektúra v blíz-
kosti stavby,“ priblížil.

Investor chce k rekonštrukcii pristúpiť ešte 
v  tomto roku. V  lete budúceho roka by mal 
byť objekt s fasádami komplexne zrekonštru-
ovaný.

    -red-

Objekt bývalej Hypernovy prestane strašiť

Michal Barbier: „Je to veľmi motivujúce, po-
kiaľ sa tá každodenná drina, chtíč po zlepšení, 

ukáže aj na výsledkoch na súťaži..“
Primátorskú kanceláriu poctil koncom 

mája návštevou Michal Barbier, ktorý ešte 
v  apríli získal prvenstvo na prestížnej súťaži 
v ruskom Krasnojarsku a v máji zvíťazil v silnej 
konkurencii na M ajstrovstvách Európy 2021 
v španielskej Santa Sussane.

„Tentokrát som si pre konkurenciu “navaril” 
takú kombináciu, ktorá mi dala 8-bodový ná-
skok pred mojím druhým najlepším konku-
rentom.“ Ako zhodnotil pri stretnutí so zlatým 
Mikulášanom primátor, za jeho dychberúcimi 
výsledkami je obrovské penzum tréningov, 
snahy, kvalitných zostáv, ale aj talentu. „Mi-
chalovi ďakujem, že svoje skúsenosti prenáša 
aj na naše deti a mládež. Gratulujem a prajem 
veľa ďalších úspechov“.  -red-

Ďalší zlatý Mikulášan

Deti môžu pozorovať prírodu priamo na 
dvore Materskej školy Palúčanská. V školskej 
záhrade v júni postavili v spolupráci s rodič-
mi, deťmi a Slovenskou agentúrou životného 
prostredia hmyzí hotel. Získali ho ako hlavnú 
cenu z projektu Zelená oáza – skrášli si svoje 
okolie ešte v minulom roku. „Veríme, že chro-
báčiky rôznych druhov tu s  radosťou nájdu 
svoj nový domov. Hotel poslúži nielen im, ale 
aj deťom na edukatívne účely,“ uviedla riadi-
teľka školy Miroslava Jurčová.

Do projektu Zelená oáza sa súťažne zapoji-
lo mnoho škôl a jednotlivcov z celého Sloven-
ska. Hodnotitelia posudzovali stvárnenie ze-
lených oáz, nápaditosť, prvky enviro výchovy 
či využitie recyklovaného materiálu. Zelená 
oáza mala tiež podporiť miestnu biodiverzitu 
a pomôcť v boji proti zmene klímy. Mikuláš-
ska materská škola zaujala porotu paletovou 
záhradkou, použitím recyklovaných prvkov 
(pneumatiky, črepníky, gumáky) a celkovým 
stvárnením oázy.   -red-

V Palúdzke postavili hmyzí hotel

Po rokoch sa Liptovský Mikuláš koneč-
ne dočkal aspoň časti opravy cesty I/18. 
Jej správcom nie je mesto, ale Slovenská 
správa ciest a ako hlavná dopravná tep-
na sa ťahá centrom Liptovského Mikulá-
ša. Rekonštrukciou prechádza približne 
kilometrový úsek od Okoličného po od-
bočku na Podbreziny. Práce začali reali-
zovať v júni.

Ešte natiahnu asfalt
Obmedzenia pre motoristov by mali potr-

vať podľa informácií od zhotoviteľa do 8. júla. 
Do tohto dátumu ešte položia vrstvu z hutne-
nej asfaltovej zmesi a zrealizujú dokončova-
cie práce v podobe asfaltovej zálievky.

Ďalšie úseky neplánujú
V ostatných rokoch sa na ceste I/18 usku-

točnila len menšia oprava mosta ponad Váh 

a s tým súvisiaca oprava krátkeho úseku vo-
zovky smerom do Palúdzky. Správca realizu-
je len opravy výtlkov a rekonštrukcia ďalších 
väčších úsekov je v  nedohľadne. Vedenie 
mesta už dlho bojuje za komplexnú obnovu 
tejto cesty v celej jej dĺžke prejazdu mestom, 
keďže ide o  chrbticu dopravy v  Liptovskom 
Mikuláši. Je to zároveň najvyťaženejšia cesta 
a vedie centrom mesta. Odľahčí sa jej až po 
preložení železničnej trate.  -red-

Hlavný ťah dokončia v prvej júlovej dekáde
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Najväčšiu časť zmesového odpadu z  mi-
kulášskych domácností tvorí biologicky roz-
ložiteľný kuchynský odpad. Vyplýva to z  vý-
sledkov ručného triedenia obsahu čiernych 
nádob z  rodinných domov a  bytov, ktoré 
radnica realizovala v rámci kampane Myslíme 
EKO, triedime BIO.

Domy triedia jedlo lepšie
Do analýzy odpadu, ktorý pochádzal 

z mestskej časti Demänová s prevahou rodin-
ných domov a z Podbrezín, sídliska paneláko-
vého typu, sa pustila desiatka dobrovoľníkov 
v  špeciálnych ochranných kombinézach. Až 
pätinu reprezentatívnej vzorky odpadu tvo-
ril biologicky rozložiteľný odpad, z  toho len 
nepatrná časť bol zelený odpad zo záhrad. 
Domácnosti z  bytových domov (Podbrezi-
ny) pritom vyprodukovali väčšie množstvo 
kuchynského odpadu. V  rodinných domoch 
(Demänová) väčšinou tento odpad kom-
postujú. „Pred tromi rokmi sme do všetkých 
rodinných domov v  meste rozdali nádoby 
na zelený odpad. Odvtedy každý rok zbiera-
me väčšie množstvo tohto odpadu, vlani to 
bolo 2825 ton. Teraz sa nám len potvrdilo, že 
máme efektívne zabezpečenú infraštruktúru 
zberu zeleného odpadu,“ skonštatoval primá-
tor Ján Blcháč.

Od júla sa zlepšíme
Výsledky analýzy ukázali, že obyvatelia 

Liptovského Mikuláša majú rezervy najmä 
v zhodnocovaní jedla. Od 1. júla však mesto 
spúšťa zber kuchynského odpadu z domác-
ností, čo so sebou prinesie výrazné zníženie 
podielu zvyškov z kuchyne v zmesovom od-
pade. Radnica s  cieľom pripraviť Mikuláša-
nom čo najlepšie podmienky pre pohodlné 
triedenie kuchynského bioodpadu zabezpe-
čila pre všetky domácnosti štartovacie balíč-
ky, viac sa dočítate na strane 13.

Umelo navyšujeme plasty
Z ďalších separovateľných zložiek odpadu 

predstavujú najväčší podiel plasty (17,27 %). 
Toto číslo však zbytočne navýšili plastové 
vrecúška, do ktorých boli osobitne zabalené 
jednotlivé zložky odpadu. „Počas analýzy nás 
zaskočilo, že v  každom veľkom plastovom 
vreci sa nachádzalo niekoľko menších vre-
ciek, do ktorých ľudia balia osobitne jednotli-
vé druhy odpadu. Napríklad zvyšky z varenia 
zabalia do vrecúška a  hodia ho do veľkého 
vreca v  koši, rovnako plienky a  ostatné od-
pady sú zabalené zvlášť a  tento medzikrok 
zbytočne navyšuje množstvo plastov v zme-
sovom odpade,“ uviedla vedúca Oddelenia 
životného prostredia a  poľnohospodárstva 
na Mestskom úrade v  Liptovskom Mikuláši 

Mária Lošonská.
Vo vzorke zmesového odpadu z  Podbre-

zín a  Demänovej bol výraznejšie zastúpený 
aj papier (6,36 %), ktorý do tohto odpadu 
nepatrí. Všetky ostatné separovateľné zložky 
mali v  zmesovom odpade podiel nižší ako 
štyri percentá. Najzastúpenejším neseparo-
vateľným odpadom boli plienky.

Polovica smetí sa nedala viac vytriediť
Vo všeobecnosti sú obyvatelia Liptovského 

Mikuláša v triedení odpadu zdatní. Miera vy-
triedenia už niekoľko rokov po sebe dosiahla 
viac ako 50 percent. Aj analýza potvrdila, že 
približne polovica odpadu z  domácností už 
bola netriediteľná. „Mesto Liptovský Mikuláš 
sa dlhodobo snaží znížiť svoju stopu na život-
nom prostredí. Pravidelne sa radíme medzi 
najlepšie triediace slovenské samosprávy, 
no neustále sa snažíme napredovať. Vďaka 
výsledkom analýzy môžeme efektívnejšie 
zacieliť našu snahu a  nasmerovať osvetu 
náležitým smerom,“ doplnila koordinátorka 
kampane Romana Nemcová.

Mesto získalo certifikát, podľa ktorého za 
rok 2020 vytriedilo až 3 313 982 kíl odpadu. 
Prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových 
plynov recykláciou obalov organizácie zod-
povednosti výrobcov Envi-pak až 70 545 000 
kíl oxidu uhličitého.   -red-

Predstavitelia radnice sa rozhodli odme-
niť Petru Vlhovú za zisk veľkého krištáľového 
glóbusu a  celkového prvenstva vo Sveto-
vom pohári alpských lyžiarok. Zámerom je 
odmena vo forme predaja mestského po-
zemku za symbolické euro. Túto myšlienku 
podporili aj poslanci mestského parlamentu. 

Bude mať domov Pod Stráňami?
Skvelá mikulášska rodáčka by v  krátkom 

čase mala dostať pozemok v  lokalite Pod 
Stráňami. Predchádzať tomu však budú ešte 
rôzne administratívne úkony. Radnica naj-
skôr zamení mestský pozemok na Nábreží 
s  pozemkom Pod Stráňami, ktorý bude pri-
pravený na výstavbu domu. Následne po 
zavkladovaní na katastri a potvrdení prevodu 
nehnuteľného majetku v  mestskom zastu-
piteľstve predá samospráva pozemok Petre 
Vlhovej za symbolickú sumu.

V tomto nie je prvá
Nie je to prvýkrát, čo mesto oceňuje ne-

hnuteľnosťou mimoriadny úspech osobností 
z  Liptovského Mikuláša. V  roku 1996 dostal 
pozemok Michal Martikán a podobným spô-
sobom bola odmenená aj Elena Kaliská, ktorá 
získala od mesta za korunu byt na Nábreží. 
Peťa je treťou športovkyňou, ktorá za svoje 
úspechy a reprezentáciu mesta získa od rad-
ničných pozemok za symbolickú cenu. -red-

Do smetí vyhadzujeme veľké množstvo kuchynského odpadu

Mesto odmení Petru Vlhovú pozemkom

Poslanci opäť schválili záverečný 
účet za rok 2019 spôsobom, ktorý nie 
je v súlade s platnou legislatívou. Ako 
aj v  minulom roku, k  uzneseniu o  zá-
verečnom účte pridali výhradu, ktorou 
chcú obmedziť kompetencie primátora. 
Za takéto nelegitímne uznesenie stále 
hlasujú tí istí poslanci z  klubu Nový Mi-
kuláš (SaS, OĽANO, KDH, Nova, Šanca) 
a spriazneného klubu Skutočne nezávislí.  
„Ak sa záverečný účet schvaľuje s výhradami, 
zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na 
nápravu nedostatkov. Z výhrad, ktoré boli 
vznesené, by sa malo vychádzať pri tvorbe 
opatrení, ich autorom majú byť práve poslan-
ci, ktorí výhrady majú. Pokiaľ mestské zastu-
piteľstvo schválilo uznesenie s výhradou a 
dodatkom k smernici „Pravidlá rozpočtového 
hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš“, bolo 
by opäť v rozpore s platnou legislatívou a 
toto uznesenie nie je odporúčané primáto-
rovi podpísať,“ vyjadrili sa mestskí právnici 
počas rokovania. Poslanci, ktorí majú v zastu-
piteľstve väčšinu, nelegitímnymi výhradami 
k uzneseniu o záverečnom účte blokujú pe-
niaze vo výške 1 120 000 eur, ktoré radnica 
nemôže použiť na rozvoj, ale ani chod samo-
správy.

Neschválili ani záverečný účet za uply-
nulý rok 2020 

Zástupcovia obyvateľov v  mestskom par-
lamente z  tých istých dvoch klubov nepod-
porili ani schválenie záverečného účtu za rok 
2020. Keďže majú títo poslanci v mestskom 
zastupiteľstve väčšinu, návrh záverečného 

účtu nebol zastupiteľstvom prijatý, i keď mu 
zvyšní poslanci hlas dali.  Tí, ktorí záverečný 
účet za rok 2020 nepodporili, nemali voči 
nemu žiadne pripomienky ani návrhy. Výsle-
dok hospodárenia mesta za rok 2020 bol pri-
tom najlepší v histórii mesta. Napriek tomu 
nemá mesto schválený ani záverečný účet za 
rok 2020 a radnica so sumou 1 200 000 eur 
z dobrého hospodárenia nemôže v rozpočte 
počítať.

Zrušili rekonštrukcie ciest aj informova-
nie ľudí z Mikuláša

Z júnového rokovania poslancov nevzišiel 
ani použiteľný rozpočet pre rok 2021 a mesto 
je aj v po polroku v rozpočtovom provizóriu. 
Poslanci, ktorí nepodporili záverečný účet za 
rok 2020 a vedome schválili už niekoľkýkrát 
záverečný účet za rok 2019 s  nelegitímnym 
uznesením, opäť pochybili aj v schvaľovacom 
procese pri prerokovaní rozpočtu. V  rám-
ci neho totiž zmenili štatút mesta, čo nie je 
v  súlade s  právnymi normami. Z  rozpočtu 
tiež vyhodili peniaze na  rekonštrukciu ciest a 
investície do mestských komunikácií a chod-
níkov vo výške 385 000 eur, vyradili aj mož-
nosť externého financovania komunikácií na 
rok 2021 za 1 750 000 eur. Mesto tak nemôže 
tento rok opravovať ulice, chodníky ani vybu-
dovať parkovacie plochy za plánované dva 
milióny a 133 tisíc eur. Zobrali aj peniaze na 
skládku tuhého komunálneho odpadu vo Ve-
ternej Porube vo výške 18-tisíc, ktoré boli plá-
nované na splátku úrokov k úveru určenému 
na opätovné uzatvorenie pretekajúceho tele-
sa. Zrušili aj možnosti informovania obyvate-

ľov prostredníctvom mestských médií, podľa 
zmien, ktoré navrhli, by nemohla vysielať Te-
levízia Liptov ani Rádio Liptov a obmedzili aj 
financovanie nášho mesačníka Mikuláš, kto-
rého vydávanie je zazmluvnené. Bez týchto 
komunikačných prostriedkov by Mikulášania 
stratili možnosť podieľať sa na veciach verej-
ných, prišli by o kontakt s mestom a radnica 
by nemala priestor poskytovať obyvateľom 
informácie o chode samosprávy či povinné 
informácie zdieľané pre verejnosť. 

Nereálny rozpočet nemôže podpísať
Primátor Ján Blcháč na zastupiteľstve vy-

svetlil, že právny odbor spolu s mestskými 
finančníkmi budú skúmať výhodnosť zmien 
v rozpočte a tiež správnosť predkladaných 
návrhov týkajúcich sa štatútu mesta, ktorý 
obsahovo nesúvisí s prerokovávaným bo-
dom. Už dnes je však viac než isté, že  takto 
zmenený rozpočet bez dôležitých položiek či 
už pre chod mesta aj jeho obyvateľov a do-
kument, pri schvaľovaní ktorého mohlo dôjsť 
k procesnému pochybeniu, primátor opäť 
nebude môcť podpísať. „Navrhované úpravy 
rozpočtu a jeho  schválenie pre rok 2021 tak, 
ako ho prijali poslanci, ktorí majú väčšinu, má 
svoje neprofesionálne črty, pre ktoré, ho nie 
je možné v praxi realizovať. Príprava rozpoč-
tu je ucelený proces, ktorý musí zohľadňovať 
všetky zákonné postupy a každá jedna zme-
na sa premieta v jeho celkovom nastavení. To 
je aj dôvod, prečo sa s jeho prípravou začína 
už od júna predchádzajúceho roka, pre ktorý 
má platiť,“ vysvetlil predkladateľ rozpočtu na 
rok 2021 Ivan Košík.   -red-

Z rozpočtu vyhodili opravy ciest a schválili ho v rozpore s legislatívou

Na Námestí osloboditeľov opravuje miku-
lášska samospráva odvodnenie, ktoré polá-
mali zásobovacie autá. Rekonštrukciou pre-
chádzajú žľaby v úseku od Múzea Janka Kráľa 
po fontánu Metamorfózy v  západnej časti 
námestia. Žľaby sú pod vplyvom dopravné-
ho zaťaženia v havarijnom stave a predstavu-
jú ohrozenie pre bezpečný pohyb chodcov. 
„Pri rekonštrukcii pešej zóny bol v minulosti 

použitý nevhodný spôsob odvodnenia, ktorý 
nie je prispôsobený na zaťaženie od zásobo-
vacích áut. Situáciu sme sa rozhodli vyriešiť 
odstránením žľabu a  jeho nahradením od-
vodňovacím prúžkom z  dlažobných kociek, 
takzvaných mačacích hláv. Prúžok bude ústiť 
do existujúcich kanalizačných vpustí,“ vysvet-
lil Gabriel Lengyel z mestského úradu. Práce 
trvajú od polovice júna a mali by byť ukon-

čené začiatkom júla, čo spôsobí aj menšie 
dopravné obmedzenia, ktoré by mali vodiči 
zásobovacích vozidiel rešpektovať. V  pešej 
zóne už približne mesiac opravujeme aj po-
škodenú dlažbu. „Zničili ju takisto autá, ktoré 
by mali na prejazd využiť len asfaltovú plo-
chu, čo ale často porušujú a vchádzajú aj na 
dlažbu,“ uviedol Lengyel.

Vymieňame poškodenú dlažbu, opravíme aj polámané žľaby
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glóbusov za prvenstvo v  celkovom hodno-
tení slalomu a  paralelného slalomu v  seriáli 
Svetového pohára. V  uplynulej sezóne sa jej 
podarilo to, čo ešte žiadnej Slovenke ani Slo-
vákovi pred ňou. Stala sa víťazkou Svetového 
pohára v  alpskom lyžovaní. Ocenenie bolo 
navrhnuté za doterajšie mimoriadne športo-
vé úspechy a za šírenie dobrého mena mesta 
doma a v zahraničí. Petra Vlhová je držiteľkou 
ďalších významných ocenení – víťazka ankety 
Slovenka roka v kategórii šport, víťazka anke-
ty Športovec roky (2019 a  2020), Krištáľové 

krídlo v kategórii šport, Pamätná medaila Mi-
nistra obrany SR 1. stupňa.

 
Verejné uznanie za zásluhy pre generál-
majora Jána Iľanovského v. v.

Vyznamenanie bolo navrhnuté vzhľadom 
k neoceniteľným zásluhám laureáta pri oslo-
bodzovacích bojoch počas 2. svetovej vojny 
a  na základe neutíchajúcej angažovanosti 
v odkaze budúcim generáciám. Ján Iľanovský 
nastúpil bol v marci 1943

Pridelený k  rýchlej divízii slovenskej ar-

mády na východný front v zálohe, ale po 14 
dňoch sa pridal na stranu sovietskej armády 
a  neskôr k  vznikajúcim československým 
odbojovým jednotkám, v  Jefremove absol-
voval školenie paradesant, školil výsadkárov, 
zúčastnil sa na oslobodzovaní Dukly. Už v ok-
tóbri 1944 sa dostala na stredné Slovensko 
a  pridal sa k  oslobodzovacím bojom v  Ma-
lohonte, bol pri oslobodzovaní Liptovského 
Mikuláša. Generálmajor bol v bojoch päťkrát 
ranený. Súčasťou vyznamenania je aj mimo-
riadna finančná odmena na úhradu opatro-
vateľskej služby pre potreby genmjr. v. v. Jána 
Iľanovského.

Cena mesta Liptovský Mikuláš pre ko-
lektív Mestského futbalového klubu 
Tatran Liptovský Mikuláš

Ocenenie pre kolektív si klub zaslúžil za 
vynikajúce výsledky v  športovej oblasti  – ví-
ťazstvo v 2. futbalovej lige, historický postup 
do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže a za 
šírenie dobrého mena mesta. História MFK 
Tatran siaha až do roku 1934, kedy bol zalo-
žený prvý oficiálny futbalový klub ŠK Okolič-
né. MFK Tatran je rozhodujúcim článkom vo 
futbalovom dianí v meste a v okrese. V súčas-
nosti má klub 299 členov, ktorí sú rozdelení 
na A  mužstvo a  mládež. Mikulášska samo-
správa pravidelne zahŕňa klub do mestského 
rozpočtu priamym zapojením  – príspevkom 
na činnosť A  mužstva, mládeže a  na rozvoj 
športovísk. Postup do najvyššej súťaže je do-
posiaľ najväčším klubovým úspechom, ktorý 
spečatili víťazstvom nad Púchovom v  máji 
tohto roku.

    -red-
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O  oceneniach a  vyznamenaniach pre 
ľudí, ktorí prispeli k rozvoju Liptovské-
ho Mikuláša, zaslúžili sa o  šírenie dob-
rého mena mesta a obyvateľov či svojou 
činnosťou ovplyvnili prospech samo-
správy, rozhodovali v  júni poslanci na 
rokovaní mestského zastupiteľstva. Na 
návrh predstaviteľov radnice a  ďalších 
osôb schválili udelenie dvoch Čestných 
občianstiev, verejné uznanie za zásluhy 
aj Cenu mesta Liptovský Mikuláš.

Čestné občianstvo pre Dalmu Holanovú 

Špitzerovú in memoriam
Dalma sa narodila v  Piešťanoch, spolu 

s  rodičmi a  súrodencami žila v  Liptovskom 
Mikuláši. Keď v  marci 1942 začali deportá-
cie, odcestovala do Budapešti, kde si našla 
ubytovanie a prácu. Napokon ju však chytili 
a deportovali do Užhorodu, neskôr sa dosta-
la do zberného tábora v  Novákoch. Pridala 
sa aj k  Slovenskému národnému povstaniu, 
pracovala v  tlačovom oddelení partizánske-
ho hnutia. Keď bolo povstanie vytlačené do 
hôr, odišla medzi partizánov aj ona. V horách 
vážne ochorela a musela partizánov opustiť. 

V  zlom zdravotnom stave prešla pešo cez 
hory z  okolia Banskej Bystrice do Palúdzky. 
Napriek tomu, že miestni vedeli, že je Židov-
ka, nikto z  nich ju neudal. Rovnaké šťastie 
však nemali jej rodičia a súrodenci, ukrývajú-
ci sa v Liptovskom Mikuláši, ktorí prišli o život 
len niekoľko dní pred oslobodením. Po vojne 
sa vydala za známeho slovenského spisova-
teľa a  novinára Juraja Špitzera, s  ktorým sa 
zoznámila v Novákoch. Ako herečka hrala na 
Novej scéne a neskôr v kabarete Tatra revue. 
Počas normalizácie pôsobila v  Slovenskej 
televízii ako asistentka réžie. Začiatkom 90. 
rokov založila súkromné štúdio hereckej vý-
chovy, ktoré získalo aj medzinárodnú cenu 
v  Paríži. Zomrela v  januári 2021 vo veku 95 
rokov.

Ocenenie bude udelené ako prejav úcty 
k  pamiatke tejto významnej spoločenskej 
osobnosti, ktorej život a  zásluhy sú späté 
s Liptovským Mikulášom.

Čestné občianstvo pre Petru Vlhovú
Mikulášska rodáčka je majsterkou sve-

ta v  obrovskom slalome a  víťazkou Sveto-
vého pohára v  alpskom lyžovaní v  sezóne 
2020/2021, za čo jej bolo navrhnuté ocene-
nie. Petra doslova vyrástla na lyžiach, prvý 
výrazný úspech zaznamenala víťazstvom 
v  slalome na Zimných olympijských hrách 
mládeže v Innsbrucku. Pri svetovej premiére 
v Semmeringu v roku 2012 dosiahla vo veku 
17 rokov jedenáste miesto, čo bola vstupen-
ka medzi svetovú elitu. V roku 2014 sa stala 
juniorskou majsterkou sveta v Jasnej. Odvte-
dy súťažila na dvoch zimných olympijských 
hrách, skončila sedem sezón svetového 
pohára, na ktorých dosiahla 26 pódiových 
umiestnení a  v  deviatich pretekoch zvíťazi-
la. Je držiteľkou oboch malých krištáľových 

Máme mesto plné významných osobností a kolektívov

SPRAVODAJST VO
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Vzniká ďalší úsek vnútromestskej cyk-
lotrasy

Tretia etapa projektu Mikulášska cyklotra-
sa ako ekologická alternatíva dopravy pove-
die od križovatky Štefánikova  – Revolučná 
po križovatku Štefánikova – Hurbanova pred 
železničnou stanicou. Chodník na Štefáni-
kovej sa rozšíri na šírku tri metre, v  určitej 
časti na štyri metre. Cez Hurbanovu prejde 
cyklotrasa priechodom do parku na Štefá-
nikovej. Na štvormetrovom chodníku budú 
mať cyklisti obojsmerný pás šírky 2,5 metra 
priľahlý k vozovke a chodci sa budú môcť po-
hybovať v pruhu širokom 1,5 metra, ostatná 
časť chodníka bude spoločná pre chodcov aj 
cyklistov.

Odbočením z  cyklochodníka po hrádzi 
Váhu sa bude dať dostať popred železničnú 
stanicu cez centrum mesta až po park na 
Rachmaninovom námestí (vrátane parku). 
Tretia etapa cyklotrasy tak doplní infraštruk-
túru, na ktorú sa podarilo radničnému tímu 
získať nenávratné finančné zdroje už v  pre-
došlom období. Tento úsek cyklotrasy v dĺžke 
takmer pol kilometra by mal byť dokončený 
v priebehu júla. Na jeho vybudovanie získala 
radnica 75 tisíc eur z externých zdrojov.

Cykloprístrešok vo farbách školy
V areáli Základnej školy Márie Rázusovej – 

Martákovej pribudol dizajnový cykloprístre-
šok, ktorý ladí s farbou samotnej školy. Vyu-
žívajú ho najmä deti z Nábrežia, ktoré chodia 
do školy na bicykli. „Naši žiaci z okolia chodia 

do školy radi na bicykloch či kolobežkách. 
Doposiaľ sme pre nich nemali adekvátny 
priestor, kde by si mohli bicykel odstaviť, 
zamknúť a  zároveň ho mať chránený pred 
vplyvmi počasia. Deti sa cykloprístrešku veľ-
mi potešili a  už teraz zvažujeme výstavbu 
ďalšieho. Verím, že aj takýmto spôsobom 
v  nich pestujeme ekologické cítenie,“ pove-
dala riaditeľka školy Alena Ridzoňová. Nový 
oranžový cykloprístrešok má kapacitu 12 bi-
cyklov.

Vyhrali ste cyklostojisko
Vďaka aktívnemu prístupu a  množstvu 

účastníkov, ktorí sa v našom meste zapojili do 
celoslovenskej kampane Do práce na bicykli, 

vyhral Liptovský Mikuláš cyklostojisko. Ide 
o  zariadenie, ktoré po inštalácii poslúži ako 
odkladací priestor na bicykle. Nachádzať by 
sa malo v centre mesta, presnú lokalitu, kde 
bude postavené, vyberú zamestnanci úradu 
podľa jeho veľkosti. Doručiť by nám ho mali 
do jesene.

Raňajky ako odmena
Na cyklochodníku sme odmeňovali tých, 

ktorí používajú ekologický spôsob dopravy. 
Na cykloraňajkách si pochutili stovky cyk-
listov, korčuliarov či účastníkov na kolobež-
kách. Slané a sladké balíčky s ovocím, pagáč-
mi a lístkovým pečivom podával okoloidúcim 
aj primátor Ján Blcháč so svojím zástupcom 

Ľubošom Triznom, ktorí prišli k Iľanovskému 
mostu rozdávať pochúťky rovnako na bicykli. 
Odmenou užívateľom cyklochodníka ne-
bol len balíček na zjedenie, každá jazda pre 
nich znamená šetrenie životného prostredia 
a dobrý pocit, že robia niečo pre svoje zdra-
vie.
 
Na bicykli až do akvaparku

Prepojenie Liptovskej Ondrašovej s  akva-
parkom pre cyklistov už nie je len vízia. Na 
úsek sa už vypracováva územné rozhodnu-
tie, navštevovaná lokalita bude vďaka nemu 
bezpečnejšia. Projekt by chceli predstavitelia 
mesta realizovať z nenávratných finančných 
zdrojov, jeho realizácia závisí od výzvy na 
predkladanie projektov.   -red-

Cyklistom sa v Mikuláši darí

V Základnej škole M. R. Martákovej majú cykloprístrešok vo farbách školy.

Zmeny cestovných poriadkov v  Mest-
skej autobusovej doprave (MAD) v  Lip-
tovskom Mikuláši, ku ktorým došlo 
v  nedeľu 13. júna 2021, majú za cieľ 
prispieť k  lepšej nadväznosti autobuso-
vých spojov k  rýchlikom počas víkendov. 

„Zavedenie taktovej dopravy v  roku 2019 
prinieslo aj pravidelné 30-minútové spojenie 
z  autobusovej stanice na Podbreziny a  späť 
počas väčšej časti víkendu. Teraz sa systém 
snažíme skvalitniť lepšou víkendovou nad-
väznosťou k rýchlikom. Cestujúci, ktorí prídu 
na stanicu rýchlikom z Bratislavy či z Košíc, sa 
teraz komfortnejšie dostanú na Podbreziny,“ 
informoval poslanec mestského zastupiteľ-
stva v Liptovskom Mikuláši Michal Paška, kto-
rý sa dlhodobo venuje problematike MAD.

„Rýchlik RR 767 TATRAN príde do Liptov-
ského Mikuláša o  7:55 hod, rýchlik R 602 
TATRAN o 8:02 hod. Doteraz išiel autobus na 
Podbreziny o 8:00 hod, čo pri malom meška-
ní nestíhali ani cestujúci z RR 767 Tatran a z R 
602 Tatran už vôbec nie. Od nedele 13. júna 
2021 jazdí autobus zo stanice na Podbreziny 
o 8:10 hod. Rovnaký systém je aj pri ďalších 
víkendových spojoch, ktoré nadväzujú na 
príchod rýchlikov. Autobusy zo stanice idú na 
Podbreziny o 6:10 hod, 8:10 hod, 10:10 hod, 
12:10 hod, 14:10 hod, 16:10 hod a 18:10 hod,“ 
vysvetlil Michal Paška.

Taktová doprava z  mesta na Podbreziny 
a v opačnom smere zostáva zachovaná počas 
pracovných dní i víkendov, pretože cestujúci 
si na ňu zvykli a  jednoznačne sa osvedčila. 
„V  spolupráci s  dopravcom ARRIVA Liorbus 
sme pristúpili k  menším zmenám v  cestov-
ných poriadkoch, ktoré, veríme, cestujúci oce-
nia. Niektoré úpravy si vyžiadali prevádzkové 
dôvody a sledujeme nimi čo najmenšie meš-
kanie spojov. Iné nám ukázala prax, nakoľko 
situáciu v  MAD pravidelne spolu s  doprav-
com vyhodnocujeme. Cestujúcich prosíme, 
aby novým cestovným poriadkom venovali 
pozornosť,“ povedal Gabriel Lengyel, vedú-
ci odboru dopravy a  životného prostredia 

Mestského úradu v  Liptovskom Mikuláši. 

Lepšia nadväznosť autobusov MAD 
z autobusovej stanice k rýchlikom – 

RR 767 TATRAN (príchod do LM o 7:55 hod)
R 602 TATRAN (príchod do LM o 8:02 hod)
Linka číslo 8 smer Podbreziny o 8:10 hod.

R 601 TATRAN (príchod do LM o 9:56 hod)
R 604 TATRAN (príchod do LM o 10:02 hod)
Linka číslo 13 smer Podbreziny o 10:10 hod.

R 603 TATRAN (príchod do LM o 11:56 hod)
R 606 TATRAN (príchod do LM o 12:02 hod)
Linka číslo 8 smer Podbreziny o 12:10 hod.

R 605 TATRAN (príchod do LM o 13:56 hod)
R 608 TATRAN (príchod do LM o 14:02 hod)
Linka číslo 8 smer Podbreziny o 14:10 hod.

R 607 TATRAN (príchod do LM o 15:56 hod)
R 610 TATRAN (príchod do LM o 16:02 hod)
Linka číslo 8 smer Podbreziny o 16:10 hod.

R 609 TATRAN (príchod do LM o 17:57 hod)
R 612 TATRAN (príchod do LM o 18:02 hod)
Linka číslo 8 smer Podbreziny o 18:10 hod.

Popis zmien v  MAD Liptovský Mikuláš 
od 13. júna 2021

Linka číslo 1
Spoj z Liptovskej Ondrašovej premávajúci 

o 6:53 hod ide po novom len po autobusovú 
stanicu – tam je možný prestup na linky číslo 
3, 5, 9 a 10. Menil sa tiež spoj, ktorý premával 
zo stanice o 12:20 hod – nový čas odchodu je 
o 11:41 hod.

Odchod spoja z  Liptovskej Ondrašovej je 
posunutý na nový čas o  11:48 hod, aby bol 
na stanici umožnený prestup na ďalšie spoje 
MAD i prímestskej autobusovej dopravy.

Linka číslo 2

Drobné posuny v minútach sú z prevádz-
kových dôvodov.

Linka číslo 3 a 4
Spoj z  autobusovej stanice nejde o  18:50 

hod, ale o 18:30 hod, čím chceme lepšie vyjsť 
v ústrety pracujúcim.

Linka číslo 7
Zo zastávky E. Penkalu jazdí o  5:32 hod 

nový spoj, ktorý má príchod na autobusovú 
stanicu o 5:39 hod. Týmto krokom sledujeme 
zlepšenie spojenia z Palúdzky na autobusovú 
stanicu v ranných hodinách.

Linky 8, 9, 11
Ranný spoj linky číslo 9, ktorý premával 

z Podbrezín o 5:50 hod, ide po novom o 5:48 
hod.

Počas týždňa pokračujú do Liptovskej 
Ondrašovej spoje linky číslo 8 o  11:20 hod 
a o 17:50 hod z Podbrezín.

Naopak, do Liptovskej Ondrašovej nepo-
kračuje linka číslo 9 o 6:20 hod a ani o 12:00 
hod.

Linka číslo 8, ktorá premávala z Podbrezín 
o 15:40 hod, ide po novom o 15:30 hod. Spoj 
linky číslo 9 premávajúci z Podbrezín o 15:50 
sme zrušili a  nahradili novým spojom linky 
číslo 8 s odchodom o 15:45 hod.

Spoje linky číslo 9, ktoré premávali zo stani-
ce o 9:50 hod a o 10:50 hod, jazdia z prevádz-
kových dôvodov o päť minút neskôr.

Spoje linky číslo 8 premávajúce cez pracov-
né dni o 15:25 hod a 16:10 hod zo stanice sú 
zmenené na linku číslo 9. Naopak, spoj linky 
číslo 9, ktorý premával o 15:35 hod, jazdí ako 
linka číslo 8.

Linka číslo 14
Zjednocujeme odchod linky číslo 14 - 

z Podbrezín jazdí o 11:00 hod celoročne. V sú-
vislosti s  touto zmenou vznikol cez víkendy 
nový spoj linky číslo 11 s odchodom z Pod-
brezín o 11:30 hod.

Cez víkendy lepšie prestupy z rýchlikov na autobus

Aktuálne cestovné poriadky sú ako zvyčajne zverejnené na internetových stránkach mesta Liptovský Mikuláš a dopravcu ARRIVA Liorbus. 
Odchody spojov nájdete aj v aplikácii UBIAN.                 -red-
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Ocenení pamätným listom 

Iveta Beťková, MŠ Vranovská – za dlhoroč-
nú osobnú angažovanosť pri práci s deťmi 

a organizovanie netradičných aktivít,

Mária Běhalová, Hotelová akadémia – za 
príkladnú prácu na pozícii učiteľky angličtiny 

a vedúcej predmetovej komisie cudzích 
jazykov,

Kvetoslava Čániová, Odborné učilište 
a praktická škola – za tvorivú pedagogickú 

a výchovno-vzdelávaciu činnosť,

Ľudmila Červeňová, ZŠ s MŠ Demänovská 
ulica – za zodpovednú prácu, aktívny podiel 

na organizovaní školských a mimoškolských 
podujatí,

Zuzana Dubovcová, Evanjelická spojená 
škola – za zodpovedný a tvorivý prístup na 

pozícii školskej psychologičky a za realizáciu 
preventívnej a intervenčnej činnosti,

Beata Grešová, MŠ Komenského – za 
úspešné pôsobenie vo funkcii riaditeľky, kto-
rej cieľom je v čo najvyššej miere rešpektovať 

rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby 
detí,

Marianna Halušková, Stredná odborná 
škola polytechnická – za svedomitú peda-

gogickú prácu a angažovanosť v jazykovom 

a odbornom vzdelávaní a aktívne prepájanie 
teórie s praxou,

Martina Hollá, ZŠ M.Rázusovej–Martá-
kovej – za obetavú prácu v prospech školy 

a aplikovanie moderných prvkov do vyučo-
vania a riadenia školy,

Soňa Hlavajová, Centrum pedagogicko 
psychologického poradenstva a prevencie – 
za dlhoročnú osobnú angažovanosť v škol-
stve, za pomoc a podporu deťom, rodičom 

a učiteľom v špeciálno-pedagogickej oblasti 
a logopedickej starostlivosti a podieľanie sa 
na tvorbe metodických materiálov a legisla-

tívnych zámerov,

Ocenili sme tri desiatky pedagógov z mikulášskych škôl

Jana Chlepková, ZŠ Nábrežie Dr. Aurela 
Stodolu – za vynikajúce odborné vedomosti 

a obetavú prácu,

Vladimíra Kalinayová, ZŠ Janka Kráľa – za 
dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti 

prípravy žiakov, za tvorivý a aktívny prístup 
k rozvoju školy,

Dana Kronfráterová, Stredná zdravotnícka 
škola – za zodpovedný manažérsky prístup 
na pozícii zástupkyne všeobecného vzdelá-
vania a koordinátora maturitných skúšok,

Iveta Močarníková, MŠ Čsl. brigády – za 
kreatívnu autenticitu, inšpiráciu, morálny 
a ľudský prínos pre komunitu v materskej 

škole,

Alena Novotná, ZUŠ J. L. Bellu – za zod-
povednú učiteľskú prácu, aktívny prístup na 

organizovaní školských a mimoškolských 
umeleckých podujatí,

Miriam Ošková, Gymnázium M. M. Hodžu – 
za jej osobitý prístup k žiakom, ktorým 
rozvíja ich samostatnosť, komunikačné 

a organizačné schopnosti,

Monika Pavlovová, MŠ Komenského – za 
dlhoročnú tvorivú prácu a zodpovednú prí-
pravu najmladšej generácie pre zmysluplný 

a radostný život,

Tibor Pelach, Centrum voľného času – za 
aktívnu prácu vo výchove a vzdelávaní detí 
a mládeže v mimoškolskom procese, šírenie 
olympijských a športových myšlienok a pro-

pagáciu atletiky,

Pavel Šimon, Inštitút Aurela Stodolu – za 
zodpovednú prácu študijného poradcu, ve-

denie záverečných prác študentov, spoluprá-
cu pri riešení grantových projektov a organi-

zovanie vedeckých konferencií,

Bibiana Šmeringaiová, MŠ Nábrežie Dr. 
Aurela Stodolu – za zodpovednú prácu na 

pozícii vedúcej metodického združenia, aktu-
alizačného vzdelávania a prezentáciu školy.

Ocenení pamätnou plaketou 

Marta Brziaková, Spojená škola J. Ruma-
na – za dlhoročnú svedomitú prácu v špeciál-

nom školstve,

Monika Gmitterová, MŠ Agátová – za ce-
loživotnú pedagogickú prácu pri príležitosti 

odchodu do dôchodku,

Soňa Horňáková, ZŠ s MŠ Okoličianska – za 
dlhoročnú a zodpovednú prácu v školstve 
a za budovanie vzťahu detí k umeniu a re-

meslám,

Ferdinand Chovanec, Akadémia ozbroje-
ných síl gen. M. R. Štefánika – za dlhoročnú 
svedomitú pedagogickú prácu a prínos vo 

vedeckej oblasti a reprezentácii akadémie na 
národnej a medzinárodnej úrovni,

Iveta Nádašdyová, ZŠ Apoštola Pavla – za 
celoživotnú tvorivú a obetavú prácu pedagó-
ga, pri ktorej odovzdávala nielen vedomosti, 

ale aj kus seba,

Zuzana Pavlínyová, MŠ Agátová – za ce-
loživotnú pedagogickú prácu pri príležitosti 

odchodu do dôchodku, 

Alena Ridzoňová, ZŠ Márie Rázusovej – 
Martákovej – za dlhoročnú zodpovednú 

a úspešnú prácu riaditeľky a významný po-
diel na rozvoji školstva a výchove športových 

talentov,

Miroslav Socháň, Obchodná akadémia – 
za obetavú prácu na pozícii vychovávateľa 

a zástupcu riaditeľa, za aktívne podieľanie sa 
na rozvoji harmonickej osobnosti študentov,

Igor Štefanovič, ZŠ Miloša Janošku – za 
zodpovednú a zanietenú prácu učiteľa 

telesnej výchovy a za aktívny podiel na vy-
tváraní športového ducha školy s mnohými 

úspechmi žiakov,

Veronika Štefanovičová, ZŠ s MŠ Okoli-
čianska – za dlhoročnú aktívnu pedagogickú 
kariéru a dosiahnutie mnohých úspechov so 

žiakmi v rôznych športových súťažiach,

Gabriela Vronková, Stredná odborná škola 
stavebná – za zodpovednú prácu na pozícii 
učiteľa odborných predmetov a za aktívny 

podiel na organizácii školských a mimoškol-
ských akcií,

Ľubica Zaťková, MŠ Nábrežie 4. apríla – 
za vynikajúce výsledky v predprimárnom 

vzdelávaní, za láskavý a ohľaduplný prístup 
k deťom a za spoľahlivosť pri plnení úloh.

„Vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní. Naša vnútorná poklona naberie na hĺbke, keď sa poobzrieme za uply-
nulým rokom, ktorý vám, učiteľom, priniesol azda najzásadnejšie zmeny vo vašom povolaní v novodobých slovenských deji-
nách. Zapríčinila to pandémia, ktorá spôsobila revolúciu za katedrami a prinútila vás hľadať nové možnosti, ako vašim žiakom 
a študentom priniesť čo najviac vedomostí prijateľným spôsobom. Zvládli ste to bravúrne, “ prihovoril sa na slávnostnom oce-
ňovaní pedagógov viceprimátor Rudolf Urbanovič.

Oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov, ktoré sa kvôli pandemickej situácii nemohlo urobiť v plánovanom termíne. Na pôde 
mestského úradu ako prejav vďaky dostali pedagógovia od materských až po vysoké školy pamätný list alebo pamätnú plaketu.
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Začíname zbierať kuchynský odpad

Kulinársku regionálnu špecialitku, pre kto-
rú sme získali Chránené zemepisné označe-
nie pôvodu, dostávame aj medzi detičky. Nie-
ktoré ich už ochutnali a dobre ich poznajú, iné 
sa s nimi zoznámili pri kreslení komiksu o su-
perhrdinovi Liptovský drob, ktorý sa narodil 
na Liptove. Tento superhrdina naberá silu zo 
zemiakov, ako dezert si dáva škvarky s cibuľ-
kou a cesnakom a vďaka svojim vlastnostiam 
chráni Liptov od zloduchov, za čo nosí medai-
lu za statočnosť a odvahu, ktorou je ochranná 

známka. Jej získaním sme chceli dosiahnuť 
dva ciele – pre tunajších obyvateľov uchovať 
tradície ich predkov a zároveň s nimi zozná-
miť aj návštevníkov Liptova. Dnes som rád, že 
konečne dostávame droby na stoly reštaurá-
cií. Možno je symbolické, že sa to stalo práve 
v týchto časoch. Naši prevádzkovatelia môžu 
opätovný reštart turizmu aj gastra poňať re-
gionálnejšie a lákať nielen na bryndzové ha-
lušky, ale aj na Liptovské droby.

Zájdite na ne do niektorej z  miestnych 

reštaurácií, alebo si ich pripravte doma. Moja 
manželka ich pripravuje na bravčovej mas-
ti v  teplovzdušnej rúre pri 170 stupňoch do 
chrumkava, pečie ich približne 40 minút. Aj 
deti si na nich určite pochutia, nakresliť ich 
už vedia veľmi pekne. Žiačikom ďakujem za 
krásne drobové komiksy, získali za ne ceny aj 
medaile.

     
       Váš primátor

Liptovské droby spoznávajú všetky generácie

Materská škola Nábrežie, trieda Veveričky Komiks na tému Liptovské droby od detí z triedy Veveričky.

Základná škola s MŠ Okoličianska, 1.B.
Komiks na tému Liptovské droby od prvákov zo ZŠ s MŠ 
Okoličianska.

Základná škola s MŠ Demänovská ulica, 2.C.
Komiks na tému Liptovské droby od druhákov zo ZŠ s MŠ 
Demänovská.

Foto: Víťazi súťaže Myslíme EKO, triedime BIO si na Mestskom úrade prevzali ceny z rúk primátora 
Jána Blcháča. Svojimi dielami dokázali, že téma ekológie im je blízka.

OZNAMYSPRAVODAJST VO

Na kontajnerových stojiskách na úze-
mí mesta pribudli nové hnedé nádoby 
určené na kuchynský odpad z  domác-
ností. Mikulášska radnica ho zbiera od 
1. júla. Triedením zvyškov z  kuchyne 
šetríme životné prostredie, zvyšujeme 
mieru vytriedenia a znižujeme náklady 
na skládkovanie. Trieďte kuchynský od-
pad, dokážete to aj Vy!

Ako triediť kuchynský odpad?
Triedenie Mikulášanom uľahčí štartovací 

balíček, ktorý radnica zabezpečila pre všetky 
domácnosti nad rámec zákonom stanove-
ných povinností. Perforovaný košík určený na 
potravinové zvyšky z kuchyne spolu s biolo-
gicky rozložiteľnými vreckami minimalizuje 
zápach a redukuje rozmnožovanie drobného 
hmyzu. Distribúciu do bytových domov za-
bezpečilo mesto prostredníctvom zástupcov 
vlastníkov bytov. Domácnosti z  rodinných 
domov, ktoré si štartovací balíček ešte nepre-
vzali, si ho môžu naďalej vyzdvihnúť počas 
prevádzkových hodín na zberných dvoroch 
na Podtatranského a Okoličianskej ulici.

Kam vyhadzovať kuchynský odpad?
Potravinové zvyšky doma zbierajte do 

perforovaného košíka alebo inej nádoby 
a  následne ich vyneste do hnedej zbernej 
nádoby na kontajnerovom stojisku. Dôležité 
je používať výhradne biologicky rozložiteľné 
a kompostovateľné vrecká. Iné obaly by zne-
hodnotili celý obsah nádoby. Ak kuchynský 
odpad zbierate napríklad do vedierka, mô-
žete ho do hnedých nádob vhadzovať aj bez 

vreciek. Verejnoprospešné služby budú tento 
odpad vyvážať raz týždenne, v prípade potre-
by interval vývozu upravíme v  závislosti od 
množstva vyzbieraného odpadu.

Rady pre správne triedenie
• Bioodpad zmenšite na čo najmenšiu mož-

nú mieru, do nádoby sa ho potom zmestí 
viac.

• Ak sa kôš znečistí, stačí ho opláchnuť tep-
lou vodou alebo dať do umývačky riadu.

• Nepoužívajte plastové vrecká, využívajte 
vždy len kompostovateľné.

Čo sa stane s vyzbieraným kuchynským 
odpadom?

Triedenie odpadu má zmysel, pretože ďalej 
využijeme to, čo už nepotrebujeme. Rovnako 
je to s kuchynským odpadom, ktorý neskončí 
bez úžitku na skládke, ale bude zhodnote-
ný fermentovaním a  kompostovaním, čím 
z  neho vznikne užitočný kompost použiteľ-
ný pri úpravách parkov, verejných zelených 
plôch a na poľnohospodárske účely.
 
Trieďte, ušetríte!

Okrem toho, že triedením šetríme životné 
prostredie, ovplyvňujeme aj výšku miestne-
ho poplatku za komunálny odpad. Biologický 
odpad tvorí v súčasnosti najväčšiu časť odpa-
dov, ktoré končia na skládke, podľa viacerých 
informácií je to 40 až 45 percent. Triedením 
bioodpadov preto môžeme znížiť množstvo 
zmesového odpadu takmer o polovicu. A ke-
ďže za každú tonu uloženú na skládke platí 
mesto vysoké poplatky, ušetrí radnica aj fi-

nančné prostriedky, ktoré môže využiť efek-
tívnejšie.

Rozsiahla informačná kampaň
Aby boli Mikulášania čo najlepšie pripra-

vení na triedenie novej komodity, spustila 
samospráva v  predstihu rozsiahlu infor-
mačnú kampaň. Na svojich sociálnych sie-
ťach a  vo vysielaní TV Liptov pravidelne 
zverejňuje videospoty, ktoré predstavujú 
rôzne možnosti nakladania s  kuchynským 
odpadom. Aktuality o  kampani Myslíme 
EKO, triedime BIO nájde verejnosť v  kaž-
dom čísle mesačníka Mikuláš a  všetky dô-
ležité informácie o  triedení odpadov sú na 
webovej stránke www.separovanyzber.sk. 
 
Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?
•   zvyšky ovocia a zeleniny
•   zvyšky vareného jedla
•   potraviny po záruke
•   škrupiny z vajec a orechov
•   kávové a čajové zvyšky
•   mäsové a mliečne výrobky
•   pečivo
•   kosti 

Čo nepatrí do nádoby na kuchynský 
odpad?
•   obalové materiály
•   zelený odpad zo záhrad
•   tekuté zložky potravín
•   živočíšne tuky a oleje
•   zvieracie exkrementy
•   uhynuté zvieratá
•   cigaretové ohorky  -red-
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Futbalové leto pre všetky deti vo veku od 6 
do 14 rokov napíše na pôde mesta už siedmy 
ročník. Tradičné športové podujatie pre naj-
mladšiu generáciu si počas uplynulých rokov 
získalo mnoho priaznivcov, ktorí sa k  nemu 
pravidelne vracajú.

Nikdy nie je neskoro
Tréningový proces spustili organizátori už 

21. júna, záujemcovia sa však stále môžu na 
futbalovom ihrisku v  Liptovskej Ondrašovej 
pridať k ostatným deťom. „V tréningoch po-
kračujeme nepretržite celé prázdniny až do 
19. augusta. Deti sa k nám môžu pripojiť ke-
dykoľvek, projekt je určený pre začiatočníkov, 

ale aj pre tých, ktorí futbal už hrávajú a chceli 
by sa zdokonaliť. Všetci sú vítaní,“ priblížil ko-
ordinátor projektu Pavol Demenčík. Tréningy 
bývajú pravidelne trikrát v týždni - v ponde-
lok, v utorok a vo štvrtok o 17.00 hod.

Pohyb s licencovaným trénerom
Tréningový proces vedú kvalifikovaní 

tréneri s  licenciou. Deti delia podľa veku 
a úrovne futbalových zručností na prípravku, 
mladších a  starších žiakov. Projekt realizujú 
v  zmysle aktuálne platných hygienických 
opatrení a Covid automatu pre šport. „Po vy-
nútenej, takmer sedemmesačnej Covid pre-
stávke, kedy boli deti prakticky bez možnosti 

normálneho pohybu, to bude pre viacerých 
dobrá možnosť, ako stráviť pri futbale na-
háňaním lopty voľný čas. Určite im to aspoň 
čiastočne pomôže dostať sa čo najskôr do 
normálu,“ uviedol Pavol Demenčík.

Zavolajte, píšte
Organizátori veria, že aj tento ročník bude 

rovnako úspešný ako predchádzajúce a  že 
deti, ale aj rodičia, si odnesú veľa pekných 
športových zážitkov. Podrobnejšie informácie 
dostanete na telefónnom čísle: 0907 497 673, 
cez e-mail: trenerziacilo@gmail.com alebo na 
webe skondrasova.sk.

    -red-

Po historickom úspechu na Majstrovstvách 
Európy v  španielskej Santa Susanne, kde sa 
mu ako jedinému podarilo získať tri tituly 
Majstra Európy, dva tituly absolútneho víťaza 
a titul Vicemajstra Európy, priniesol Boris Pa-
lovič ukázať vedeniu na mestský úrad ďalšie 
čerstvé medaile. Počas súťaže 2021 IFBB Dia-
mond Cup France rozšírili Palovičovci zbierku 
svojich vzácnych kovov aj o Marianin bronz, 
táto mikulášska rodina je tak najlepšou body-
buildingovou v Európe, azda aj na svete.

Robia to aj pre iných
Boris Palovič: „My sa snažíme reprezento-

vať nielen seba, ale aj naše mesto, zároveň 
našu krajinu na tých medzinárodných podu-
jatiach. Je to pre nás určitá zodpovednosť, 

aby sme sa prezentovali v  tom najlepšom 
svetle, nielen ako športovci dosiahnutými 
výsledkami, ale aj určitou úrovňou a zodpo-
vednosťou, ktorú máme ako Slováci, takže 
snažíme sa, aby sme nerobili Slovensku a ani 
nášmu mestu hanbu a  zatiaľ sa nám vcelku 
úspešne darí. Získali sme si rešpekt popred-
ných predstaviteľov medzinárodnej kulturis-
tickej federácie nielen výsledkami, ale aj cel-
kovým prístupom, robíme, čo môžeme.“

Ján Blcháč: „Je to vzácna dvojica. Výkony 
manželov Palovičovcov sledujem dlhšie, do-
sahujú neskutočné výsledky, ix medailami re-
prezentujú aj mesto Liptovský Mikuláš. A čím 
viac sa mesto Liptovský Mikuláš skloňuje 
v  pozitívnych tónoch, tým lepšie. Máme tu 
naozaj významných športovcov a Palovičovci 

patria medzi nich, ďakujeme za reprezentáciu 
mesta.“

Súťažná bilancia Palovičovcov
Siberian Power Show Rusko 2021:
3x zlato, 1x overall, 1x Elite PRO card, 1x 

bronz a  bronzová medaila medzi profesio-
nálmi

Majstrovstvá Európy Španielsko 2021:
3x zlato, 2x titul absolútneho Majstra Euró-

py, 1x striebro a 6. finálová priečka v bodyfit-
ness masters

Diamond Cup Francúzsko 2021:
4x zlato, 1x overall, 2x Elite PRO card, 1x 

striebro a 1x bronz

Skamaráťte deti s futbalkou v letnej Liptovskej Ondrašovej

TOP mikulášsky športový manželský pár: Mariana a Boris Palovičovci
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OZNAMY

OZNAMY

Počas leta bude každý piatok návštev-
níkov do Múzea Janka Kráľa lákať ver-
ná kópia vynálezcu Eduarda Penkalu 
v špeciálnej maske so špicatým nosom, 
veľkými ušami a  obrovským vychádz-
kovým perom namiesto paličky. Rovna-
kú využíval sám Penkala pri propagácii 
svojej továrne na výrobu písacích po-
trieb.

Celoživotné dielo na ôsmych banneroch
Osobnosť tohto významného mikulášske-

ho rodáka, od ktorého narodenia ubehlo už 
150 rokov, priblíži aj exteriérová výstava na 
ulici 1. mája smerom od Čierneho orla do his-
torického centra.

„Výstava na ôsmych banneroch stvárňu-
je životné osudy svetoznámeho vynálezcu 
prvej mechanickej ceruzky, jeho mladosť 

v Liptovskom Svätom Mikuláši, štúdiá na vý-
znamných univerzitách v  zahraničí aj život 
v  Záhrebe, kde sa zrodilo jeho celoživotné 
dielo,“ vysvetlila Katarína Verešová z mestské-
ho Múza Janka Kráľa.

Penkalovci sú prepojení so železnicou
Výstava sa tiež podrobne venuje pôsobe-

niu rodu Penkalovcov na Liptove a výstavbe 
Košicko-bohumínskej železnice, ktorú sláv-
nostne spustili v roku 1871, kedy sa narodil aj 
Eduard Penkala. Rodina Penkalovcov je s naj-
väčším dopravným dielom tých čias úzko 
spojená. Otec Eduarda Penkalu na nej praco-
val ako geometer a aj jeho potomkovia pô-
sobili na Liptove ako zamestnanci železnice.

„Ilustráciami som sa snažil oživiť životný 
príbeh významného mikulášskeho rodáka 
Eduarda Penkalu. Každý banner sa venuje 

inej životnej etape svetoznámeho vynálezcu. 
Snažil som sa vybrať a  znázorniť moment, 
ktorý by danú etapu čo najlepšie zobrazil. 
Dovolil som si do ilustrácií zakomponovať aj 
hravý prvok, každá obsahuje nejaké zviera, 
viac či menej skryté,“ uviedol autor výstavy, 
výtvarník Michael Beyer. Paralelne s exterié-
rovou výstavou vznikla aj antistresová oma-
ľovánka pre malých aj veľkých návštevníkov, 
ktorá je k dispozícii v pokladni múzea.

Piatky pre rodiny s deťmi
Geniálny park  – interaktívny program ur-

čený pre rodiny s  deťmi sa uskutoční v  his-
torickom centre každý piatok. Následne je 
pripravená prehliadka novej expozície mest-
ského múzea, ktorá je spojená so zábavnou 
mobilnou hrou. Pri hľadaní poschovávaných 
QR kódov a  riešení geniálnych úloh získajú 
návštevníci nové vedomosti o histórii mesta 
a tiež diplom – patent na rozum.

Interaktívny model parnej lokomotívy
Múzejníci sa môžu pochváliť aj pohyb-

livým autentickým modelom parnej loko-
motívy s  vlakovou súpravou. „Interaktívny 
prvok môžu návštevníci samostatne ovládať. 
Súčasťou modelu je detailne prepracovaná 
železničná stanica, dokonca aj s cestujúcimi 
stojacimi na peróne. Autorom tohto diela je 
mikulášsky modelár Ján Križan. Veríme, že 
dielko prinesie radosť rovnako dospelým, ako 
i deťom,“ dodala Verešová.

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Penkala s typickou maskou aj model vláčika
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2. -  4.
júl 2021

ROZPRÁVKOVÁ 

KRAJINA
NA LIPTOVE

 

 

 

 

 

 

 

NÁMESTIE 
OSLOBODITEĽOV
15.45 predstavenie HUSÁR A ČERT

Oficiálne otvorenie 
Rozprávkovej krajiny ZA7HORAMi
Sauna Master Show a worshop s deťmi
Cooking Show s Ivanom Rusinom
ROBO PAPP - MINIKONCERT

17.30 predstavenie 
POPLETENÁ ROZPRÁVKA

visitliptov.sk

 LIPTOVSKÝ JÁN

 LIPTOVSKÝ HRÁDOK

 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - 2. JÚL

 JASNÁ  HRABOVO

pravidelné
prehliadky mesta

so sprievodcom

PRÍBEH 
MESTA

60 minút 

príjemného poznávania 

turistických atraktivít, 

zaujímavostí z histórie mesta 

i života výnimočných osobností, 

s možnosťou zachytenia 

pozoruhodných detailov 

historického centra 

vlastným objektívom.

INFORMAČNÉ CENTRUM 
mesta Liptovský Mikuláš

Námesti e mieru 1, Liptovský Mikuláš

www.mikulas.travel

JÚL – AUGUST 
pondelok, streda a piatok 

so začiatkom o 10.00 
pred INFORMAČNÝM CENTROM

PRÍBEH MESTA

Vstupné: dospelý 2,50 €, dieťa do 15 
rokov, senior, s Liptov Region Card 2 €, 

dieťa do 6 rokov bezplatne

PREDAJNÝ ČAS NA AKCII:

Piatok: 11:00 – 22:00
Sobota: 11:00 – 22:00
Nedeľa: 11:00 – 20:00

SPRIEVODNÝ PROGRAM:

DJ a moderátor 
Gabriel Blcháč www.onuo.sk

VSTUPNÉ: zadarmo

GASTRONOMICKÝ FESTIVAL
POULIČNÉHO JEDLA 

POD TATRAMI

FestLI
PT

OVSKÝ MIKULÁŠ

Street
Food

9.7. - 11.7.2021

09. - 11. JÚL 2021
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, NÁM. OSLOBODITEĽOV

FESTSTREETFOODWWW.FSF.SK
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Múzeum Janka Kráľa sa na leto vyzbrojilo novinkami
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Do botníku pribudnú teraz navyše 
topánočky, na stôl jedna lyžica, do 
izby postieľka a do všetkých sŕdc  
veľa radosti.

     

V Liptovskom Mikuláši sa narodili :

  Jakub BALÁŽ, Eva FERENČÍKOVÁ, Ale-

xander PEŠKA, Viktória MORAVČÍKOVÁ, 

Jakub TOMKO, Brayen Patrik BALÁŽ, 

Lukáš ŠMIHOVSKÝ, Liliana MAŇKOVÁ,  

Martin LEHOTSKÝ, Andrej CIBUĽA, Eva 

Lilly CHUDÁ, Martin KRAMÁR, Lukáš 

KRAMÁR, Jakub KRAJČI, Adam POLIAK, 

Hana MATULÁNI, Melissa KOTLÁROVÁ,  

Juraj VALACH, Sára KAMHALOVÁ, Eliáš 

ČÁNI, An LAI, Nam LAI,       

Manželstvo uzavreli:

  Michal MATLOŇ – Simona SUROV-

ČEKOVÁ, Miroslav DAMBORSKÝ 

– Anna BAZELOVÁ, Ing. Maroš PIAT-

KA – Aneta DIKASZOVÁ, Tibor FLI-

MEL – Michaela MAURITZOVÁ, Lu-

káš SAGAN – Daniela VALOVÁ, Erik 

MURGOŠ – Andrea ADAMOVIČOVÁ  

Navždy nás opustili:

 

  Božena IRIPOVÁ – 91 r., Dušan DAN-

KO – 51 r., Lukáč KAREL – 82 r., Fri-

drich SMETANA – 79 r., JUDr. Ján 

LUKÁČ – 73 r., Ján BENIKOVSKÝ – 80 

r., Pavol MATEJKA – 76 r., Artúr SKAVI-

NIAK – 94 r., Rozália ČARNOGURSKÁ 

– 91 r., Eva PIATKOVÁ – 82 r., Božena 

HALADĚJOVÁ – 79 r., Ján KRAJČÍR 

– 77 r., Marta KAROLČÍKOVÁ – 66 r.   

Občiansky servis 
MÁJ  2021 
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RÁZUSOVIE DOM
Liptovský Mikuláš

Vrbická 312

24.  júla 2021
sobota 
16:00 h

a na slávnostnú prezentáciu knihy básní a koláží

PreSVETLOvanie autora ŠTEFANA PACKU
pri príležitosti jeho životného jubilea (75)

V programe okrem iných vystúpia: popredná slovenská herečka 
a spisovateľka MILKA ZIMKOVÁ, pesničkár JÁN SVETLAN 

MAJERČÍK a ľudová hudba LÚČANSKÝHUDCI.
Uskutoční sa aj ochutnávka Liptovských drobov (a šialencov), ktoré získali 

ochrannú známku Európskej únie.

Vá s  s r d e č n e  p o z ý v a j ú

na vernisáž výstavy obrazov

MESTO LIPTOVSKý MIKULÁŠ

MúzeuM Janka kráľa, L. MikuLáš

rázusoVie kLub spisoVateľoV

T E Š Í M E  S A  N A  V A Š U  P R Í T O M N O S Ť !

Pozvanka_STVRTSTRANA.indd   1 14. 6. 2021   15:27:25

Sakrálne pamiatky
Liptovského Mikuláša 
s audiosprievodcom

Kostol 
sv. Mikuláša
Evanjelický kostol
Po-Pi 10.00-12.00, 13.00-17.00
Vstupné dobrovoľné

Mikulášska synagóga
denne 10.00-18.00

Vstupné 2 €/dospelý, 
1 €/dieťa

sv. Mikuláša
Evanjelický kostol

o-Pi 10.00-12.00, 13.00-17.00
Vstupné dobrovoľné

Mikulášska synagóga

Liptovského Mikuláša 
s audiosprievodcom

Evanjelický kostol

Projekt je realizovaný s � nančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

www.mikulas.travel 
www.mikulas.sk

AUDIOSPRIEVODCA 
v sakrálnych pamiatkach 
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Milujem život, pretože mi dal Teba. 
Milujem Teba, pretože si môj život.

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

OBČIANSKY SERVIS

2

 PIATOK 02.07.2021
 KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - VYHODNOTENIE 
LITERÁRNEJ SÚŤAŽE ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV 

 Liptovská knižnica G. F. Belopotockého,  
 10:30  Vyhodnotenie literárnej súťaže 

začínajúcich autorov

 PIATOK 08.07.2021 
100 ROKOV KRÁS SLOVENSKA  Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva   16:00 

 Vernisáž výstavy venovanej významnému výročiu 
časopisu Krásy Slovenska

 SOBOTA 09.07.2021 
ZOSTUP DO VERTIKÁLY PROVATINA  Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva   14:00 

 Rozprávanie jaskyniara Gustáva Stibrányiho

 UTOROK 13.07.2021 
FILMOVÉ POPOLUDNIE S MICHALOM MAČIČKOM 

 Liptovská knižnica G. F. Belopotockého   16:00 
 Popoludnie s fi lmami Michala Mačičku

 PIATOK 16.07.2021 
PRÁZDNINOVÉ LETO V KNIŽNICI: OSMIJANKOVE 
ROZPRÁVKY - O PAŽRAVEJ ŤAVE  Liptovská 
knižnica G. F. Belopotockého   9:30  Zážitkové 
čítanie spojené s individuálnymi úlohami pre deti od 6 
do 9 rokov 

VATRA ZVRCHOVANOSTI  Háj Nicovô   20:00 
 Pripomenutie si prijatia Deklarácie Slovenskej 

národnej rady

 PONDELOK – NEDEĽA 19.07.2021 | 25.07.2021 
CIRKUS LÁNIK  areál RGB Liptov   16:00   
12€  10€  Horror Cirkus Lánik

 SOBOTA 31.07.2021 
SUMMER CHILL II.  RGB Liptov    12:00 - 21:30 

 Zraz vytuningovaných automobilov

 MUŽ SO ZAJAČÍMI UŠAMI 
(SR - ČR, od 12 rokov, 104 min.) 
Št. 1. 7.  18.00   5 €  |  Pi. 2. 7.  20.00  5 €  | 
So. 3. 7.  20.00   5 €  |  Ut. 6. 7.  18.00  5 €   Muž so 
zajačími ušami je tragikomédiou o mužovi, ktorému sa 
život prevráti zo dňa na deň.

 THE SAILOR 
(Slovenský fi lm, od 12 rokov, 79 min., Slovenské titulky) 
Št. 1. 7.  20.00   4 €   Film o vzťahu medzi slobodou a 
sebeckosťou. Majú splnené sny vždy na svojom konci 
tak trpkú príchuť?
  

 RAYA A POSLEDNÝ DRAK 
(Americký fi lm , od 7 rokov, 107 min., Slovenský dabing) 
Pi. 2. 7.  18.00   5 €  |  So. 3. 7.  18.00  5 €  | 
Ne. 4. 7.  18.00   5 €  |  Po. 5. 7.  18.00  5 €  Záchrana 
ríše Kumandra leží na pleciach osamelej bojovníčky 
Rayi, ktorá musí nájsť legendárneho posledného draka.

 ROZHNEVANÝ MUŽ 
( Americký fi lm, od 15 rokov, 119 min.) 
Ne. 4. 7.  20.00   5 €  |  Po. 5. 7.  20.00  5 €  Akčná 
pecka s Jasonom Stathamom, ktorý ako neľútostný a 
mimoriadne naštvaný muž odhalí, chytí a kruto potrestá 
ľudí, ktorí mu zabili syna.

 OTEC 
( Britský fi lm, od 12 rokov, 97 min.) 
Ut. 4. 7.  20.00   5 €  |  St. 5. 7.  18.00  5 €  Famózny 
herecký výkon Anthony Hopkinsa v zdrvujúco 
empatickom tragikomickom rodinnom príbehu, za 
ktorý získal tohtoročného Oscara. 

 ŠPIRÁLA: SAW POKRAČUJE 
(Americký fi lm , od 15 rokov, 93 min.) 
St. 7. 7.  20.00   5 €  |  Št. 8. 7.  20.00  5 €   Policajný 
veterán a detektív sa pustia do vyšetrovania záhadných 
vrážd a sú tak nedobrovoľne vtiahnutí do vrahovej 
morbídnej hry.

 KRÁLIK PETER NA ÚTEKU 
(USA - Austrália , od 7 rokov, 94 min., Slovenský dabing) 
Št. 8. 7.  18.00   5 €  |  Pi. 9. 7.  17.30  5 €  | 
So. 10. 7.  17.30   5 €  |  Obľúbený nespratník Peter sa 
tentokrát rozhodne utiecť z farmy, pretože si myslí, že 
svojím správaním všetkým spôsobuje iba problémy....

 BLACK WIDOW 
(Americký fi lm , od 12 rokov, 133 min.) 
Pi. 9. 7.  19.30   5 €  |  So. 10. 7.  19.30  5 € 
Ut. 13. 7.  18.00  5 €  Nový akčná marvelovka Black 
widow prináša svojím fanúšikom príbeh postavy Black 
widow alias Natashi Romanoff .

 MORE KÚZIEL 
(Ruský fi lm, MP, 84 min., Slovenský dabing) 
Ne. 11. 7.  18.00  5 €  | Po. 12. 7.  18.00   5 €    Nesmelý 
delfín Delphy objaví v mori čarovnú kliatbu. Tá dokáže 
každú rybu zmeniť v tom, čím by chcela byť... Rodinné 
animované dobrodružstvo. 

 SKRÁŤ TO, ZLATO 
(Austrália , od 12 rokov,  90 min.) 
Ne. 11. 7.  20.00  5 €  | Po. 12. 7.  20.00   5 €   

 Romantická komédia, ktorá s ľahkosťou a 
odzbrojujúcim vtipom rozpráva o tom, že každý 
okamžik v živote za niečo stojí.  

 MATKY 
(Český fi lm , od 12 rokov, 95 min.) St. 14. 7.  18.00  5 €   
|Št. 15. 7.  18.00  5 € | Pi. 16. 7.  20.00  5 €  | 
So. 17. 7.  20.00  5 € | Ne. 25. 7.  20.00  5 €   Film plný 
hereckých hviezd o tom, aké to je byť v dnešnej dobe 
mamou malých detí a k tomu zároveň ženou, 
kamarátkou a partnerkou. Skrátka, komédia o tom, ako 
byť matkou a nezblázniť sa z toho.

 OČISTA: NAVŽDY 
(Americký fi lm , od 15 rokov, 103 min) 
 St. 14. 7.  20.00  5 €   | Št. 15. 7.  20.00  5 €    Očista má 
jasné a drsná pravidlá no čo sa stane, keď sa niekto 
rozhodne, že si čas na besnenie trochu predĺži ?

 DIVOKÝ SPIRIT 
(Americký fi lm , od 7 rokov, 89 min., Slovenský dabing) 
Pi. 16. 7.  18.00  5 €  | So. 17. 7.  18.00  5 € | Ne. 18. 
7.  18.00  5 €    Animované dobrodružstvo pre celú 
rodinu o tvrdohlavej a divokej dievčine, ktorá tak dlho 
hľadá spriaznenú dušu, až ju nájde v neskrotnom 
mustangovi. 

 MUŽ SO ZAJAČÍMI UŠAMI 
(SR - ČR, od 12 rokov, 104 min.) 
Ne. 18. 7.  20.00   5 €  |  Po. 19. 7.  20.00  5 €  | 
Ut. 20. 7.  20.00  5 €   Muž so zajačími ušami je 
tragikomédiou o mužovi, ktorému sa život prevráti zo 
dňa na deň.

 SPACE JAM NOVÁ LEGENDA 
(Americký fi lm , MP, 120 min., Slovenský dabing) 
Po. 19. 7.  17.45   5 €  |  Ut. 20. 7.  17.45  5 €  | 
St. 21. 7.  17.45  5 €   LeBron James, svetoznáma 
basketbalová legenda, zažije na plátnach kín epické 
dobrodružstvo po boku Bugsa Bunnyho a ďalších 
animovaných postavičiek

 LETO 85 
(Francúzsky fi lm, od 15 rokov, 100 min.) 
St. 21. 7.  20.00   4 €   François Ozon sa vracia ku 
koreňom majstrovsky vyrozprávaných príbehov a 
dokonale vám sprostredkuje atmosféru polovice 
osemdesiatych rokov.

 KRÚDOVCI: NOVÝ VEK 
(Americký fi lm, MP, 95 min., Slovenský dabing) 
Št. 22. 7.  18.00  5 € | Pi. 23. 7.  18.00  5 €  | So. 24. 
7.  18.00  5 € | Ne. 25. 7.  20.00  5 € | Po. 26. 7.  18.00  
5 € | Ut. 27. 7.  18.00  5 €   Najslávnejšie praveká rodina 
sa vracia! V pokračovaní animovanej komédie Krúdovci 
zistia, že hrdinovia doby kamennej to vskutku nemajú 
jednoduché... 

 ČAS 
(Americký fi lm , od 15 rokov, 121 min.) 
Št. 22. 7.  20.00   5 €  |  Pi. 23. 7.  20.00  5 €  | 
So. 24. 7.  20.00   5 €  |  Mrazivý thriller o rodine na 
tropickej dovolenke. Pláž na ktorej už niekoľko hodín 
relaxujú, spôsobuj ich rýchle starnutie … celý život 
zažívajú v jeden jediný deň.

 ESCAPE ROOM: NIET ÚNIKU 
( Americký fi lm, od 12 rokov, 92 min.) 
Po. 26. 7.  20.00   5 €  |  Ut. 27. 7.  20.00  5 € 

 Pokračovanie psychologického thrilleru, ktorý zaujal 
hororové publikum po celom svete..

 ZABIJÁKOV OSOBNÝ STRÁŽCA 2 
( Americký fi lm, od 15 rokov, 117 min.) 
St. 28. 7.  18.00   5 €  |  Št. 29. 7.  20.00  5 €  Najbizar-
nejšia fi lmová dvojica všetkých čias sa vracia aj s 
„posilami“. 

 SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO 
(Rumunsko–ČR- Chorv. – Luxemb., od 18 rokov, 106 min.) 
St. 28. 7.  20.00   4 €   Kariéra učiteľky Emi sa ocitne v 
ohrození, keď sa na internete objaví video, v ktorom má 
sex so svojim manželom. Kontroverzný fi lm, víťaz 
tohtoročného Berlinale.

 SNÚBENEC ALEBO MILENEC 
(Maďarský fi lm , od 12 rokov, 90 min., Slovenský dabing) 
Št. 29. 7.  18.00   5 €  |  Pi. 30. 7.  20.00  5 €  | 
So. 31. 7.  20.00   5 €   | So. 1. 8.  20.00   5 €  Dora zažila 
lásku ako z rozprávky, no potom prišiel tvrdý pád....
Komédia plná vtipných dialógov, ktorá vás očarí svojím 
francúzskym šarmom a príjemnou hudbou.

 GUMP – PES, KTORÝ NAUČIL ĽUDÍ ŽIŤ 
(Český fi lm, MP, 90 min., Slovenský dabing) 
Pi. 30. 7.  18.00   5 €  | So. 31. 7.  18.00   5 €  | 
Ne. 1. 8.  18.00  5 €  „Som Gump a bol som túlavý pes.“ 
Príbeh pre celú rodinu o hľadaní psieho šťastia a tiež o 
prekážkach na ceste k tomu správnemu človeku. 

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

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

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

 03.05.2021 | 30.09.2021        
DETSKÁ HRAČKA  | Liptovské múzeum NKP Čierny 
oro | Po-Pi: 9:00-17:00, So-Ne: 13:00-17:00  0,50 €  | 
Výstava detskej hračky z obdobia druhej polovice 20. 
storočia. 

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

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

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

 03.06.2021 | 09.07.2021     
DVAJA Z NÁS |Klubovňa LKS v NKP Čierny orol   | 
8:00-15:00  0,50€   0,20€ |  Autorská výstava členov 
Klubu neprofesionálnych výtvarníkov Ľubomíra 
Hajdučíka a Anny Fábryovej. 

 05.06.2021 | 31.08.2021    
PAVOL PETRÁŠ - MÔJ LIPTOV | Synagóga  | Výstava 
k 90. jubileu maliara, grafi ka a monumentalistu 
Pavla Petráša.  

 17.06.2021 | 31.08.2021      
DREVENÉ LEBKY II / WOODEN SKULLS II| Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  |Po.-Pi.: 
9:00-18:00, So.-Ne.: 11.00-18.00 (posledný vstup 
hodinu pred zatvorením)  1€   od 4 rokov 1€   

 01.07.2021 | 31.08.2021    
TOMÁŠ AGAT BŁOŃSKI - DÉBUT DE SIÈCLE | 
Liptovská galéria P. M. Bohúň  | Ut-So: 10:00-
17:00  2,50€   1,25€ | Autor predstavuje súčasnú 
fotografi u. 

 01.07.2021 | 31.07.2021    
VÝSTAVA OBRAZOV | STOP SHOP Liptovský Mikuláš 
| Jedinečná výstava obrazov

 15.07.2021 | 13.08.2021     
AKORDY |Klubovňa LKS v NKP Čierny orol  | Po-Pi: 
8:00-15:00  0,50€   0,20€ | Výstava tvorby Barbory 
Lormanovej. 

 24.07.2021 | 31.08.2021    
ŠTEFAN PACKA - CHVÁLA ZABLÚDENÝCH SNOV | 
Rázusovie dom 16:00 | Výstava koláží a malieb Štefana 
Packu pri príležitosti 75. narodenín autora. 

 03.07.2021    
OBJEKT | Remeselné dielne LKS |  | 9:00  5€  |Tvorivá 
dielňa pod vedením odbornej lektorky Gabriely Kováčo-
vej na tému Modelovanie – Objekt.

 12.07.2021      
PRÁZDNINOVÉ LETO V KNIŽNICI: KVAK A ČĽUP - 
ZMRZLINA |Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 
Štúrova 56  | 9:30 | Zábavné zážitkové čítanie spojené s 
tvorivými aktivitami pre deti od 3 do 6 rokov. 

 14.07.2021   
ŠPRÁZDNINOVÉ LETO V KNIŽNICI: ODVÁŽNY 
ZAJKO | Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 
Štúrova 56 |  9:30 | Zábavné zážitkové čítanie spojené s 
tvorivými aktivitami pre deti od 5 do 6 rokov. 
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KALENDÁR PODUJATÍJÚL 2021 Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete 
v centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
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